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TERVEYSTEKNOLOGIAN MERKITYS kasvaa voimakkaasti. Terveysteknologian 
ratkaisut auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita ja ammattilaisia 
diagnosoimaan, hoitamaan ja hoitamaan tai ylläpitämään potilaiden hoitotasa-
painoa entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin.

Terveysteknologian investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys vauhdittavat Suomen 
talouskasvua. Ikääntyvässä Suomessa tarvitaan entistä enemmän uusia inno-
vaatioita, terveydenhuollon työkuormituksen purkamista ja yhteistyötä. Suo-
mella on mahdollisuus vahvistaa terveysteknologian yhteiskunnallista merki-
tystä myös houkuttelemalla kansainvälisiä T&K-investointeja Suomeen.

Sailab –MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten vaikuttaja- ja edun-
valvontajärjestö, joka huolehtii terveysteknologiayritysten ja toimialan yhteisestä 
edusta. Yhdistys edistää alan toimintaympäristön ja terveydenhuollon kehitty-
mistä siten, että potilaille ja terveydenhuollolle voidaan tarjota laadukkaita, tur-
vallisia, kustannusvaikuttavia ja uusia sekä innovatiivisia hoitoratkaisuja.

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenmäärä kasvoi 110 yritykseen, jotka edustavat 
suurinta osaa terveysteknologian markkinasta Suomessa. Kotimaisten ja kan-
sainvälisten yritysten jakauma säilyi samana olleen noin 50/50. Liiketoiminnan 
näkymät arvioitiin toimialaselvityksessä suhteellisen hyviksi, vaikka innovaatioi-
den tuomista Suomen markkinoille pidetään melko vaikeana ja Suomi on muita 
pohjoismaita vähemmän houkutteleva T&K-investointien kohde.

Yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet edistyivät hyvin. Arvo-
pohjaiseen hankintaan tähtäävä Hyvän hankinnan huoneentaulu luotiin yh-
teistyössä yliopistosairaala-alueiden hankintajohdon kanssa. Terveysteknolo-
gian eettinen ohje astui velvoittavana voimaan ja valvontakunta perustettiin 
lääkintöneuvos Heikki Pälveen johdolla. Vaalitavoitteet kirkastivat yritysten yh-
teisen tahtotilan tuleville päättäjille ja virkamiehille.

Terveysteknologia on siirtymässä uuteen sääntely-ympäristöön vuosina 2020 
ja 2022. Yhdistys aloitti toimikaudella varautumisen tulevaan ja perusti MD- 
ja IVD -työryhmät sekä perusti sääntelyasiantuntijan tehtävän vahvistamaan 
edunvalvontaansa. Terveysteknologia on suurten murrosten edessä. Vahvalla 
vaikuttamisella, tiedottamisella ja yhteistyöllä voimme vaikuttaa siihen, että jat-
kossakin potilailla on oikeus hyvään diagnosointiin ja hoitoon sekä kaikilla si-
dosryhmillä laadukkaisiin terveysteknologian ratkaisuihin.

Terveemmän elämän palveluksessa.
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TERVEYSTEKNOLOGIAYRITYKSIÄ edustavan Sailab –
MedTech Finland ry:n tavoitteeksi asetettiin 2016–
2017 strategiatyön yhteydessä, että vuonna 2020 
terveysteknologia ymmärretään olennaiseksi osak-
si ihmisten hyvinvointia ja omaehtoista elämää ja 
terveysteknologian merkitys sosiaali- ja terveyden-
huollolle, ammattilaisille sekä koko yhteiskunnalle 
tunnistetaan. Lisäksi päätettiin, että vuoteen 2020 
mennessä Sailab –MedTech Finland ry on vahvin 
terveysteknologian yhteisö, vaikuttaja ja näkemys-
johtaja, joka toimii terveemmän elämän puolesta. 
Yhdistys tarjoaa ratkaisuja ja tietoa, toimii avoimes-
ti ja läpinäkyvästi ja rakentaa vahvoja kumppa-
nuuksia edistääkseen uusien terveydenhuollon rat-
kaisujen hyödyntämistä, omaehtoista elämää ja 
elinvoimaista Suomea. 

Toimikauden 2018 keskeisimpänä tavoitteena oli 
terveysteknologiayhteisön vahvistaminen, siten et-
tä sekä alan sisäinen yhteistyö, eettinen toiminta 
sekä arvopohjainen hankinta kehittyy ja koko yh-
teiskunnassa ymmärretään entistä vahvemmin toi-
mialan tarjoamien ratkaisujen merkitys sosiaali- ja 
terveydenhuollolle sekä ihmisten terveyden edistä-
jänä ja ylläpitäjänä.


Toiminnan pääpilarit, 

Sailab –MedTech 

Finland ry:n strategia
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SAILAB –MEDTECH FINLAND RY on terveysteknolo-
giayritysten vaikuttaja- ja edunvalvontajärjestö, jo-
ka huolehtii terveysteknologiayritysten ja toimialan 
yhteisestä edusta. Yhdistys edistää alan toimin-
taympäristön ja terveydenhuollon kehittymistä si-
ten, että potilaille ja terveydenhuollolle voidaan tar-
jota laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia 
ja uusia sekä innovatiivisia hoitoratkaisuja. 

Vuoden 2018 tavoitteeksi asetettiin, että jäsenyri-
tykset kokevat Sailab –MedTech Finland ry:n omak-
seen ja pystyvät edistämään alan yhteisiä tavoittei-
ta yhdistyksen kautta. Sailab –MedTech Finland ry 
vahvistaa terveysteknologiayritysten yhteenkuulu-
vuuden tunnettuutta, toimii avoimesti, ratkaisukes-
keisesti ja rakentaa kumppanuuksia tarkoituksensa 
ja strategiansa toteuttamiseksi. Tavoitteen toteutta-
miseksi Sailab –MedTech Finland ry aloitti strategi-
sen ja viestinnällisen uudistuksen jalkauttamisen. 
Painopisteessä oli yhdistyksen jäsenyyden vahvis-
taminen erityisesti jäsenenä olevien yritysten kes-
kuudessa. Strategian kehittymistä ja tavoitteiden 
saavuttamista seurattiin yhdistyksen hallituksen 
strategiapäivissä, jotka järjestettiin tammikuussa ja 
syyskuussa. Lisäksi strategian ja toimintasuunnitel-

Tavoitteena on, 

että potilaille ja 

terveydenhuollolle 

voidaan tarjota 

laadukkaita, turvallisia ja 

innovatiivisia ratkaisuja. 
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Sailab –MedTech Finland ry:lla 
oli vuoden 2018 aikana kaksi (2) 
jaostoa ja yksi (1) verkosto:

 ⊲ Apuvälinejaosto, jonka puheen-
johtajana toimi Timo Saari (Res-
pecta)

 ⊲ Diabetesjaosto, jonka puheen-
johtajana toimi Jyrki Lönnfors 
(Ascensia)

 ⊲ Toimitus- ja maajohtajaverkos-
to, jonka puheenjohtajana toi-
mi yhdistyksen puheenjohtaja 
Ari-Pekka Naumanen

 

Työryhmät vuoden aikana olivat:

 ⊲ Eettinen työryhmä, jonka pu-
heenjohtaja toimi Kaisa Tarkka-
nen (Orion Diagnostica)

 ⊲ In Vitro Diagnostiikkaan tar-
koitetut lääkinnälliset laitteet (l. 
IVD) -työryhmä, jonka puheen-
johtaja toimi Timo Niskanen 
(Roche Diagnostic)

 ⊲ Medical Device (l. MD) -työryh-
mä, jonka puheenjohtajana toimi 
Leena Leskinen (Baxter)

 

Toimitus- ja maajohtajaverkostolle 
järjestettiin useita tapaamisia:

 ⊲ 6.2.2018 ”ajatuksesta uutiseksi” 
-tilaisuus Alma-medialla, jonka 
isännöivät Kauppalehden pää-
toimittaja Arno Ahosniemi ja 
Mediuutisten päätoimittaja An-
na Niemelä. 

 ⊲ 6.3.2018 verkosto vieraili Valtio-
varainministeriössä alivaltiosih-
teeri Hetemäen, valtiovarainmi-
nisteri Orpon ja erityisavustaja 

Kujalan vieraana. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Ari-Pekka Nau-
manen toi tapaamisessa esiin 
keskeisiä näkökulmia terveys-
teknologian merkityksestä työ- 
ja tomintakyvylle. 

 ⊲ 17.4.2018 toimitus- ja maajohtajat 
vierailivat Microsoftilla

 ⊲ 18.5.2018 oltiin eduskunnassa 
kansanedustaja Skinnarin (sdp) 
vieraana

 ⊲ Syksyn osalta vierailu STM:ssa 
ministeri Saarikon vieraana siir-
tyi keväälle 2019

 ⊲ 27.10.2018 STM, Fimea ja Valvira

 
Työpajoja ja koulutuksia 
järjestettiin useita:

 ⊲ Terveysteknologian julkiset han-
kinnat -info tammikuussa, alus-
tajana Maarit Taurula (Kilpailu- 
ja kuluttajavirasto)

 ⊲ Hyvän hankinnan huoneentau-
lua valmistelevat työpajat hel-
mikuussa ja toukokuussa mo-
deraattorina Annika Himberg 
(Ashfield)

 ⊲ Terveysteknologian vaalivalmis-
telun työpajat helmikuussa sekä 
syyskuussa, moderaattorina Esa 
Suominen ja Markus Ojakoski 
(Rud&Pedersen)

 ⊲ MD – ja IVD -infot maaliskuussa 
ja lokakuussa (paikalla myös vi-
ranomaisten ja ministeriön sekä 
lakiasiantoimiston edustajat)

 ⊲ Terveydenhuollon valtakunnal-
linen hankintaseminaari loka-
kuussa keräsi yli 350 osallistu-
jaa.
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man edistyminen tuotiin esiin ja käsiteltiin MedTech Finlandin kevätkokouk-
sessa 4.6.2018 ja syyskokouksessa 10.12.2018. Kaikilla jäsenyrityksillä on sään-
töjen mukaisesti käytössään yksi ääni yhdistyksen kokouksissa, jaostoissa tai 
työryhmissä demokraattisen päätöksenteon turvaamiseksi. 

Osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia kehitettiin. Jäsenyrityksille järjes-
tettiin vuoden aikana lukuisia erilaisia ja eri osaamisalueille suunnattuja ti-
laisuuksia, koulutuksia ja tapahtumia, joissa strategiaa ja toiminnan suunni-
telmaa käytiin läpi ja jotka antoivat tietoa, verkostoitumismahdollisuuksia ja/
tai muita valmiuksia. Vuoden 2018 aikana Sailab –MedTech Finland ry:n halli-
tus päätti jaostojen ja työryhmien linjaeroista. Jaostot ovat pysyvämpiä toimie-
limiä, joiden toiminta keskittyy jonkin hoitokokonaisuuden tai indikaation ym-
pärille. Työryhmät asetetaan määräajaksi ja niillä on jokin sisällöllinen tavoite.

Jaostoihin ja työryhmiin oli kaikilla jäsenyrityksillä mahdollisuus osallistua ja 
niistä tiedotettiin avoimesti sekä jäsenkirjeissä että uusituilla nettisivuilla. Kaik-
kiin tapahtumiin osallistuttiinkin aktiivisesti. Yhdistyksen järjestämissä mak-
sullisissa koulutuksissa, tapahtumissa tai palveluissa oli käytössä jäsenhinnat 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2018 aikana yhdistys ylläpiti hotel-
lisopimuksia, joiden kautta jäsenyritykset saivat majoitus- ja kokousedut käyt-
töönsä edullisemmin.

Jäsenyrityksille tuotiin vuoden 2018 aikana esille, että yhdistyksen toimihenki-
löt ja/tai luottamushenkilöt eivät voi antaa yksityiskohtaista juridista neuvontaa 
eivätkä voi muutoinkaan toimia kilpailuoikeudellisen lainsäädännön vastaises-
ti. Sailab –MedTech Finland ry toimii yleisten ja yhteisten asioiden (ml. arvo-
pohjainen hankinta ja monipuolinen markkina) edistäjänä, mutta ei yksittäis-
ten yritysten neuvonantajana eikä toimia yksittäisten asioiden puolesta.
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TERVEYSTEKNOLOGIAN MERKITYS kasvaa voimak-
kaasti. Terveysteknologian ratkaisut auttavat sosi-
aali- ja terveydenhuollon organisaatioita ja ammat-
tilaisia diagnosoimaan, hoitamaan ja hoitamaan 
tai ylläpitämään potilaiden hoitotasapainoa entistä 
vaikuttavammin ja tehokkaammin. 

3.1. Maakunta- ja soteuudistusta seurattiin tiiviisti 
vuonna 2018

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON toimintaympä-
ristö on joustava, vireä ja monipuolinen, ja terveys-
teknologian yrityksillä on edellytykset ja mahdolli-
suudet ratkaisujaan terveydenhuollon käyttöön ja 
potilaiden parhaaksi ja niitä hyödynnetään. Kou-
lutus- ja osaamistarve, eettiset toimintatavat ja kes-
tävyys huomioidaan entistä paremmin. Jotta terve-
ysteknologian täysipainoinen hyödyntäminen on 
mahdollista, tulisi innovatiiviselle ja kokeilevalle 
kulttuurille jättää tilaa myös muuttuvassa sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. 

Aiempaa paremmin olisi ymmärrettävä terveystek-
nologian ratkaisuiden sekä niihin liittyvien palve-
luiden vaikuttavuuden merkitys, osaamis- ja koulu-

Terveysteknologian 

merkitys kasvaa 

voimakkaasti.
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tusvaade sekä se, että vireä ja kilpailukykyinen terveysteknologian markkina 
on kaikkien osapuolten etu – erityisesti potilaan.

Vuoden 2018 Sailab –MedTech Finland ry seurasi maakunta- ja soteuudistuk-
sen etenemistä ja tuotti uudistusta koskevaa informaatiota kaikkiin jäsenkir-
jeisiin. Yhdistys järjesti jäsenyrityksilleen useita tilaisuuksia toimintakaudella 
2018 toimintaympäristön muutoksen vaikutusten arvioimiseksi. Toimialaselvi-
tyksen 2017 ja mainetutkimuksen 2017 tuottamaa informaatiota hyödynnettiin 
ja alan tunnusluvut otettiin käyttöön nettisivuilla, esitteessä, muussa materiaa-
lissa sekä vaalivaikuttamisessa. 

Maakunta- ja soteuudistus sekä valinnanvapauslaki oli tarkoitus hyväksyä 
eduskunnassa vuoden 2018 alkupuolella. Tällöin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisvastuu olisi siirtynyt kunnilta kahdeksalletoista maakunnalle ja 
osasta palveluista vastaa viisi yhteistyöaluetta. Tarkoitus oli että lait olisi hy-
väksytty siten, että maakuntavaalit olisi järjestetty lokakuussa 2018. Eduskun-
tavaalit järjestetään keväällä 2019. Sailab –MedTech Finland ry valmistautui 
vielä alkuvuonna mahdollisiin maakuntavaaleihin 2018. Koska sote- ja maa-
kuntauudistuksen lakikokonaisuutta ei hyväksytty eduskunnassa 2018 kevääl-
lä, ei myöskään maakuntavaaleja järjestetty. Tästä johtuen MedTech Finland ry 
ei järjestänyt maakuntavaalitilaisuuksia eikä valmistautunut maakuntavaalei-
hin. Painopiste siirrettiin jo keväällä vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

Terveysteknologian toimiala aloitti keväällä 2018 valmistautumisen eduskun-
tavaaleihin 2019 sekä hallitusohjelmavaikuttamiseen Sailab –MedTech Finland 
ry:n johdolla. Keskeiseksi viestiksi nousi, että terveysteknologian merkitys so-
siaali- ja terveydenhuollolle olisi huomioitava 2019–2023 hallitusohjelmassa ja 
terveysteknologian ratkaisujen markkinoille saattaminen ja markkinoiden mo-
nipuolisuus turvataan siten että erikokoisilla yrityksillä on mahdollisuus niillä 
toimia. Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyrityksien luomien linjojen pohjalta 
muodostettiin yhdeksän (9) keskeistä vaali- ja hallitusohjelmatavoitetta. 

Asetetut tavoitteet taitettiin, painettiin ja toimitettiin postitse kaikille istuville 
kansanedustajille sekä sidosryhmille. Toimitusjohtaja tapasi syksyllä 2018 mil-
tei kaikki sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet sekä elinkeinopolitiikasta ja 
terveydenhuollosta vastaavia poliitikkoja. Viestit toimitettiin myös suurimpien 
puolueiden vaalivalmistelijoille.
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1.

2.

3.

Vaaliteema 1.

TERVEYSTEKNOLOGIA 
PARANTAA TERVEYTTÄ, 

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ 
JA HOIDON LAATUA

» Ihmisten hoidossa 
laadukas terveystek-
nologia on elintärkeää. 
Diagnoosit, seuranta 
ja eri sairauksien hoito 
perustuvat turvalliseen 
teknologiaan. Ratkaisuja 
on yli 500 000; pienistä 
suuriin.

Nostetaan terveysteknologia 
hyvinvointi- ja T&K-politiikan 
kärjeksi.

Säädetään terveysteknologiaa 
koskeva lainsäädäntö omana 
kokonaisuutenaan.

Lisätään valvovan viranomai-
sen resursseja ja varmistetaan 
viranomaisen budjettirahoitus.

Terveysteknologian vaalitavoitteet 2019 eduskuntavaalehin: 
terveysteknologia on terveyden tulevaisuus

Terveysteknologia tarjoaa mahdollisuuden parempaan ja terveempään elä-
mään sekä vähentää kustannuspainetta julkisella sektorilla. Kun ennaltaeh-
käisemme sairauksia, tunnistamme ja hoidamme ne tehokkaasti, sekä tuemme 
ihmisten hyvää ja omaehtoista elämää, vähennämme inhimillistä kärsimystä 
ja parannamme elämänlaatua. Samalla lisäämme terveydenhuollon vaikutta-
vuutta ja yhteiskunnan taloudellista kantokykyä.

Terveysteknologia tukee jokaisen ihmisen omaehtoista elämää – ja on hyvä in-
vestointi julkisen talouden näkökulmasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon työn 
kuormitus pienenee terveysteknologian avulla. Ihmisille ja sosiaali- ja terve-
ydenhuollon ammattilaisille on annettava mahdollisuus terveysteknologian 
hyödyntämiseen. Terveysteknologia luo tulevaisuutta. Ihmisille ja Suomelle. 
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

Vaaliteema 2.

Vaaliteema 3.

SUOMI VOI NOUSTA 
TERVEYSTEKNOLOGIAN 

HYÖDYNTÄMISEN JA 
TUOTEKEHITYKSEN

MALLIMAAKSI

TERVEYSTEKNOLOGIA 
MAHDOLLISTAA OMA-

EHTOISEN ELÄMÄN

» Suomella on tarjota kan-
sainväliseen huippututki-
mukseen osaamista, pitkä-
jänteisyyttä ja koulutusta. 
Tämä tarkoittaa uusia työ-
paikkoja, investointeja ja pa-
rempaa hoidon laatua sekä 
länsimäisten vientimarkki-
noiden vahvistumista.

» Terveysteknologian 
avulla yhä useampi 
ikääntynyt tai vakavasti 
sairas voi elää kotonaan 
ja saada apua heti kun 
sitä tarvitsee. Samalla 
omaisten huoli vähenee 
ja turhia lääkärikäyntejä 
voidaan vähentää.

Päivitetään terveysalan 
kasvustrategia ja otetaan sen 
painopisteeksi terveysteknolo-
gian T&K.

Nostetaan laatu ja vaikuttavuus 
terveydenhuollon ohjaaviksi 
tekijöiksi.

Varmistetaan yliopistosai-
raaloiden tutkimusyhteistyö 
rahoitusohjauksella ja otetaan 
käyttöön laaturekisterit.

Tuetaan terveysteknologian 
innovaatioiden käyttöönottoa 
valtion erillisrahoituksella.

Helpotetaan terveysteknolo-
giayritysten markkinoille pää-
syä ja kehitetään monipuolista, 
elinvoimaista kilpailuympäris-
töä potilaiden parhaaksi.

Varmistetaan käyttäjien äänen 
kuuluminen ja velvoitetaan 
nostamaan laatu keskeiseksi 
tekijäksi terveysteknologian 
hankinnoissa.
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 Ihmisille ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon 

ammattilaisille on 
annettava mahdollisuus 

terveysteknologian 
hyödyntämiseen. 

Terveysteknologia luo 
tulevaisuutta. Ihmisille ja 

Suomelle.



3.2. Arvopohjainen hankinta terveysteknologian 
hyödyntämisen edistäjänä maakunnissa: vahva 
yhteistyö hankintajohdon kanssa tuotti tulosta

TERVEYSTEKNOLOGIAN HANKINTA vaatii erityis-
osaamista ja asiantuntemusta sekä vahvaa käyttä-
järajapintaa sekä kokonaisvaikuttavuuden ymmär-
tämistä. Tätä varten hankintamalleja ja -kulttuuria 
on Sailab –MedTech Finlandin mielestä kehitettävä 
ja yhteistyötä hankintajohdon kanssa vahvistetta-
va. Vuoden 2018 tavoitteeksi asetettiin, että Sailab 
–MedTech Finland ry edistää arvopohjaista han-
kintaa ja toimintaympäristöä, jossa terveysteknolo-
gian vaikuttavuus ja terveyshyöty nostetaan mer-
kittäväksi tekijäksi hinnan rinnalle. Systemaattinen 
yhteistyö hankintatoimen kanssa nähtiin keskeise-
nä tekijänä ja pohja yhteistyölle olikin rakentunut jo 
edellisellä toimintavuodella.

Sailab –MedTech Finland ry:n hallitus ja yliopis-
tosairaala-alueiden hankintajohtajat tapasivat 
6.3.2018 Helsingissä ja 20.–21.9.2018. Maaliskuun 
tapaamisessa kuultiin poliittinen tilannekatsaus 
sote- ja maakuntauudistuksesta, käytiin keskus-
telua ajankohtaisista aiheista ja päätettiin yhteis-
työstä Hyvän hankinnan huoneentaulun osalta 
sekä käsiteltiin hankintaseminaarin ohjelma. Syys-
kuun tapaamisessa Hyvän hankinnan huoneen-
taulu viimeisteltiin ja luotiin markkinavuoropuhe-
lun alustava malli. Kaikki toimijat pitivät yhteistyön 
mallia varsin hyvänä ja toimivana.

Hyvän hankinnan huoneentaulu julkaisti in 
9.10.2018 hankintaseminaarissa ja syksyllä 2018 
käynnistettiin Oulussa markkinavuoropuhelun pi-
lottikokeilu. Hyvän hankinnan huoneentauluun liit-
tyivät syksyllä 2018 mukaan myös Tehy, Lääkäriliit-
to ja Hammaslääkäriliitto. Arvopohjainen hankinta 
oli vuoden 2018 pääteema Terveydenhuollon valta-
kunnallisessa hankintaseminaarissa 9.10.2018. Se-
minaariin osallistui yli 350 henkilöä eri yrityksistä, 
hankintatoimesta ja sidosryhmistä. Palaute semi-
naarista oli erittäin hyvä.

 Sailab –MedTech 

Finland ry edistää 

arvopohjaista hankintaa. 

Terveysteknologian 

vaikuttavuus ja 

terveyshyöty on 

nostettava merkittäväksi 

tekijäksi hinnan rinnalle. 
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TERVEYSTEKNOLOGIAN YRITYKSEN HUONEENTAULU

MUISTILISTA

 ☑ MIETI  mitä arvoa tuotat 
potilaalle tällä hankinnalla. 

 ☑ VALMISTAUDU 
markkinavuoropuheluun. 

 ☑ RAKENNA kaikella 
toiminnallasi luottamusta, 
tasapuolisuutta ja yhteistyötä.

 ☑ TIEDOTA uusista ratkaisuista 
käyttäen monipuolisia 
kanavia.

 ☑ TARJOA tutkittua tietoa ja 
vaikuttavuutta hankinnan 
perusteeksi.

 ☑ SUUNNITTELE laadukas 
koulutus, varaa siihen aikaa ja 
ammattimaiset toteuttajat.

 ☑ OSOITA  toimintasi ympäristö- 
ja sosiaalinen vastuu ja 
noudata terveysteknologian 
eettistä ohjetta kaikessa 
toiminnassasi.

 ☑ SUUNNITTELE hankinnan 
toteutus yhdessä asiakkaan 
kanssa.

 ☑ VAHVISTA  jatkuvasti 
omaa asiantuntijuuttasi ja 
osaamistasi. 

 ☑ TOIMI ammattimaisesti. 

Terveysteknologian ratkaisut auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilai-
sia pelastamaan ihmishenkiä ja niiden avulla ihmiset voivat elää omaehtoista 

elämää. Suurin osa tuotteista saadaan käyttöön julkisen hankinnan kautta. 
Turvallisuus, vastuullisuus ja laatu ovat hyvän terveysteknologian hankinnan 

avainasioita.

Terveysteknologian 
hyvä hankinta
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(KA: 4.33, hajonta: 0,66, vastauksia: 46)

(KA: 2.24, hajonta: 1.13, vastauksia: 46)



3.3. Tilaus- ja laskunvälitysjärjestelmä Sailog 
edistää terveydenhuollon digitalisaatiota

TILAUS- JA LASKUVÄLITYSJÄRJESTELMÄ Sailog on 
Sailab –MedTech Finland ry:n Pro SL Oy yhtiön 
omistama palvelu, joka automatisoi terveydenhuol-
lon organisaatioiden ja toimittajien välisiä toimin-
toja. Sailogin tuottaa Digia. Sailogissa tilaukset, toi-
mitusvahvistukset ja laskut kulkevat kansallisessa 
palveluväylää hyödyntävässä sähköisessä muodos-
sa. Sailog täydessä valmiudessaan vähentää virhei-
tä, sujuvoittaa toimintoja, vähentää kustannuksia ja 
vapauttaa resursseja. 

Terveydenhuollon organisaatioiden sekä terveys-
teknologiayritysten edustajista koostuva ohjaus-
ryhmä kokoontui neljä kertaa ja käsitteli Sailogin 
kehittämistarpeet. Isoimmista investoinneista ja 
tarpeista ohjausryhmä valmisteli esitykset Pro SL 
Oy:n hallitukselle. Sailogiin liittyvät päätökset teh-
tiin ProSL Oy:n hallituksen kokouksissa. Sailog saa-
tiin tuotantoon vuoden 2017 lopussa ja sanomat 
liikkuivat kesään mennessä 7 toimijan välillä. Vuo-
den 2018 keväällä yhdistyksen pitkäaikainen ke-
hittämispäällikkö Mervi Savolainen sanoutui irti 
tehtävästään Aasiaan muuton vuoksi. Uusi kehittä-
mispäällikkö Johanna Haanpää aloitti tehtävässään 
elokuussa. Lisäksi myös Digian osalta tapahtui usei-
ta henkilöstövaihdoksia. 

Liittyminen Sailogiin standardisoitiin tavoitteiden 
mukaisesti siten, että liittymisen työpaja järjeste-
tään joka kuukauden toinen tiistai. Sailogin osalta 
liittymisprosessi ja toimenpiteet kuvattiin ja näistä 
laadittiin ohjeistus Q&A- palstalle ja asiakaswikiin. 
Sailog asiakawiki pidettiin ajan tasalla ja se tarjosi 
keskeiset tiedot sekä päivitykset Sailogin käyttäjille 
ja liittyneille organisaatioille. 

 Terveydenhuollon 

hankintaseminaari 2018 

palaute.
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3.4. Nimikkeistötietopankki Sailab Fennica on toimialan kattavin tietokanta, 
päivitystyön valmistelu aloitetaan

SAILAB FENNICA on kansallinen terveydenhuollon laite- ja tarvikenimikkeistö, 
jonka omistaa Sailab –MedTech Finland ry:n omistama yhtiö Pro SL Oy. Nimik-
keistö on Sailab –MedTech Finland ry:n yritykset ja yliopistosairaaloiden yh-
teistyön tulos. Tuoteinformaatiosta vastaavat terveysteknologiayritykset, ja ni-
mikkeistön kehittämiseen osallistuvat tietopankkia käyttävät terveydenhuollon 
organisaatiot. Sailab Fennica on otettu käyttöön 2009. Nimikkeistötietopank-
ki Sailab Fennican markkinointimateriaali viimeisteltiin. Jäsenyritysten määrä 
Sailab Fennican piirissä kasvoi käyttäjien osalta ja myös muutama terveyden-
huollon organisaatio liittyi järjestelmään keväällä 2018.

Nimikkeistötietopankin ylläpito ja ajantasaisuus turvattiin Sailab –MedTech 
Finland ry:n koordinaatiota ja resursointia vahvistamalla. Vaativammat päivi-
tykset ulkoistettiin syksyllä entiselle kehittämispäällikkö Mervi Savolaiselle. 

Syksyllä 2018 aloitettiin suunnitelman mukaisesti Sailab Fennica –uudistamis-
työ siten, että tekninen ratkaisu, käyttäjäympäristö että muut kehittämistarpeet 
kartoitettiin. Tätä varten järjestettiin 13.12.2018 työpaja. johon osallistui sekä 
terveydenhuollon organisaatioiden että jäsenyritysten edustajia. Työpajassa 
kartoitettiin tahtotila ja tarpeet järjestelmän kehittämistä varten.

3.5. Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön 
eettinen ohje vahvistaa koulutusta ja osaamista

SAILAB –MEDTECH FINLAND RY:N päivitetty Terveysteknologian sekä sosiaa-
li- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje edistää ja selkeyttää sosiaali- 
ja terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten (ml. laillistettu amma-
tinharjoittaja) sekä terveysteknologiayritysten hyviä ja yhtenäisiä yhteistyö- ja 
liiketoimintatapoja sekä riippumattomuutta. Sen tarkoituksena on vahvistaa 
koulutukseen ja osaamiseen liittyvää yhteistyötä. Toimikaudella 2018 Sailab –
MedTech Finland ry edisti jäsenyrityksiä velvoittavan eettisen ohjeen käyttöä. 
Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje 
taitettiin ja painettiin sekä eettisen ohjeistuksen nettisivu julkaistiin. Q&A-ma-
teriaali sekä lomakkeet eettisten ohjeiden osalta valmisteltiin vuoden 2018 ai-
kana ja otettiin sivustolla käyttöön.

Toimitusjohtaja vieraili yli kymmenessä jäsenyrityksessä pitämässä myynti- 
tai vastaavissa henkilöstökokouksissa luennon tai infotilaisuuden eettisestä 
ohjeesta. Lisäksi eettisestä ohjeesta pidettiin luento syksyllä Apuvälinepäivil-
lä Seinäjoella. Jäsenyrityksille lähti myös useita infokirjeitä eettisestä ohjees-
ta vuoden aikana. Loppuvuodesta tiedotettiin voimakkaasti myös sidosryh-
miä ja päättäjiä. Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten asiantuntijoista 
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koostuva eettinen työryhmä kokoontui vuoden aikana useita kertoja ja valmis-
teli tulkintaesitykset saapuneihin kysymyksiin yhdistyksen hallitukselle. Yh-
distyksen hallitus antoi eettistä ohjetta koskevat tulkinnat, linjapäätökset ja so-
veltamisohjeet jäsenyrityksille siirtymäkauden 2018 aikana. Annetut tulkinnat 
julkaistiin eettisen ohjeen nettisivuilla ja annettiin tiedoksi asianosaisille. Tul-
kintapyyntöjä ja päätöksiä annettiin vuoden aikana noin 40 kappaletta.

Yhteistyön vahvistamiseksi Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistyön eettisen ohjeen yhteistyömuistio allekirjoitettiin Tehyn, Su-
perin, Hammaslääkäriliiton, Lääkäriliiton ja Talentian kanssa 8.2.2019. Kevääl-
lä edistämistyöhön liittyi vielä Apteekkariliitto. Yhteistyömuistiossa todetaan, 
että yhteiset pelisäännöt tarvitaan, jotta taataan terveysteknologian osalta 
käyttöönoton, käytön ja valvonnan vaatima osaaminen, koulutus ja vahviste-
taan entisestään potilasturvallisuutta. 

Vuonna 2017 yhdistyksen kokous päätti, että Terveysteknologian eettisen oh-
jeen toteutumista valvoo Terveysteknologian eettinen valvontakunta 2019 al-
kaen. Neuvottelut puheenjohtajasta aloitettiin keväällä 2018. Lääkintöneuvos 
Heikki Pälve nimettiin valvontakunnan puheenjohtajaksi Sailab –MedTech Fin-
land ry:n kevätkokouksessa. Terveysteknologian eettisen valvontakunnan pu-
heenjohtajan johdolla käytiin neuvottelut valvontakunnan kokoonpanosta ja 
valvontakunnan jäsenet vahvistettiin yhdistyksen syyskokouksessa 2018. 

Terveysteknologian eettisen valvontakunnan kokoonpano 2019–2022 on 
seuraava:

• Heikki Pälve (puheenjohtaja)

• Sinikka Rajaniemi

• Eero Rämö

• Kirsi Markkanen 

• Vaihtuva yritysedustaja

• Laura Simik (eettisen valvontakunnan sihteeri)

 
Hankinta- ja logistiikkajohdon kanssa luotiin Hyvän hankinnan huoneentau-
lu, jossa sovittiin, että terveysteknologiaa koskevissa kilpailutuksissa ja han-
kinnoissa TYKS-, KYS-, HUS-, OYS -alueella edellytetään kaikilta terveystek-
nologiayrityksiltä sitoutumista eettisen toimintatavan periaatteisiin. Eettisen 
toiminnan lisäksi yhdistys vahvisti muutakin yhteiskuntavastuutaan ja liittyi 
FinnWatchin ”ykkösketjuun” -kampanjaan. Kampanjan tavoitteena on saada 
sosiaalisen vastuun edistämiseksi yritysvastuulaki Suomeen. Ympäristöteema 
ja sosiaalinen vastuu olivat myös Hankintaseminaarissa 2018 vahvasti esillä.
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TERVEYSTEKNOLOGIA MAHDOLLISTAA OMAEHTOISEN ELÄMÄN

Jaostojen toimintaa 
kehitettiin 2018

4



SUOMI IKÄÄNTYY, huoltosuhde heikkenee ja tervey-
denhuollon kustannus- ja resurssipaineet kasvavat. 
Ei-tarttuvat sairaudet aiheuttavat yhteiskunnallisen 
kustannustaakan ja ovat merkittävä ennenaikais-
ten kuolemien syy. Ihmisten toiminta- ja työkyvyn 
merkitys kasvaa entisestään. Terveysteknologia 
tarjoaa ratkaisuja ja innovaatioita omaehtoiseen 
elämään eri-ikäisille sekä auttaa tuottamaan palve-
luita aivan uudella tavalla.

Terveysteknologiayritysten ja niiden tarjoamien 
ratkaisujen sekä palveluiden merkitys kokonaisval-
taisten hoitoketjujen rakentajana, ennaltaehkäisys-
sä, diagnosoinnissa ja kuvantamisessa sekä ei-tart-
tuvien sairauksien ja vammojen kompensaatiossa 
on suuri ja kasvava. Silti terveysteknologian merki-
tystä hoidollisuudessa ei vielä samalla tavoin tun-
neta tai tunnisteta. Diabetesjaosto ja apuvälinejaos-
to jatkoivat toimikaudella 2018 toimintaansa. Uusia 
jaostoja ei vuoden aikana perustettu. Jaostot yhdis-
tävät alan yrityksiä ja vahvistavat toiminnallaan 
terveysteknologiayritysten tunnettuutta, asiantun-
temusta ja osuutta kustannusvaikuttavien, sairaus-
kohtaisten, hoitopolkujen rakentamisessa.

Terveysteknologia tarjoaa 

ratkaisuja ja innovaatioita 

omaehtoiseen elämään.
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Jaostot valitsivat ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohta-
jan toimikauden 2018 ajaksi. Apuvälinejaoston puheenjohtajana toimi Timo 
Saari (Respecta) ja Diabetesjaoston Jyrki Lönnfros (Ascensia). Sihteerin pesti 
oli molemmissa jaostoissa kiertävä. 

Molemmat jaostot kokoontuivat aktiivisesti toimikauden aikana ja edustivat 
kattavasti kunkin indikaation yrityksiä. Jaostojen kokoontumisista tiedotettiin 
Sailab –MedTech Finland ry:n internet-sivuilla ja jäsenkirjeissä. Jaostot noudat-
tivat toiminnassaan kilpailuoikeudellisen lainsäädännön noudattamisohjetta 
ja jaostojen puheenjohtajat tai yhdistyksen toimihenkilö kävivät ohjeen perus-
säännöt lävitse jokaisen kokouksen alussa. 

Diabetesjaosto valmisteli materiaalin vaikuttamistyötä ja jaostossa toimivien 
yritysten tunnettuuden lisäämistä varten erillisrahoituksella. Materiaaleissa 
noudatettiin Sailab –MedTech Finland ry:n yleisilmettä sekä strategisia tavoit-
teita ja hyödynnettiin yhdistyksen raamisopimuksia.

Apuvälinejaosto aloitti tilastotyön uudistamisen Sailab –MedTech Finland ry:n 
kautta siten kuin kilpailuoikeudellisen lainsäädännön noudattamisohjeessa to-
detaan. Jaostot rakentavat yhteistyötä ja kumppanuuksia alan valtakunnallis-
ten potilasjärjestöjen, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhdistysten, 
eduskunnan kunkin sairausryhmän verkostojen tai vastaavien kanssa eettisen 
ohjeen ja kilpailuoikeudellisen lainsäädännön noudattamisohjeen mukaisesti. 
Diabetesjaosto aloitti yhteistyön Diabetesliiton kanssa ja apuvälinejaosto Inva-
lidiliiton kanssa 2018.
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Jaostot rakentavat yhteis-
työtä ja kumppanuuksia 

alan valtakunnallisten 
potilasjärjestöjen, 

sosiaali-ja terveyden-
huollon ammattilaisten, 

yhdistysten, edus- 
kunnan kunkin sairaus-
ryhmän verkostojen tai 

vastaavien kanssa.



ELINVOIMAN LÄHTEET

 Terveysteknologia 
luo Suomeen 
kasvua ja tuo 
investointeja

5



TERVEYSTEKNOLOGIAN INVESTOINNIT, tutkimus 
ja tuotekehitys vauhdittavat Suomen talouskas-
vua. Kestävyysvajekeskustelu tarjoaa mahdollisuu-
den tuoda esiin alan uusia innovaatioita sekä ter-
veysteknologian taloudellista merkitystä ja kykyä 
houkutella investointeja Suomeen. Terveystekno-
logiayrityksistä 110 on Sailab –MedTech Finland 
ry:n jäseniä. Jäsenyritykset ovat alan suurimpia 
toimijoita ja edustavat suomalaisesta markkinas-
ta valtaosaa. Toimialan kattavat tunnusluvut ovat 
puuttuneet eikä esimerkiksi Tilastokeskus pysty te-
kemään riittäviä yhteenvetoja.

Vuoden tavoitteeksi asetettiin, että Sailab –Med-
Tech Finland tuottaa luotettavaa tietoa terveystek-
nologian merkityksestä Suomessa. Toimialaselvi-
tyksen 2017 tuottamaa perusinfoa hyödynnettiin 
vuoden 2018 alkupuolella. Lisäksi hyödynnettiin 
sidosryhmille tehtyä mainekyselyä 2017 (AulaRe-
search). Vuoden 2018 aikana käytiin neuvottelut ja 
päästiin kolmen vuoden raamisopimukseen Nor-
dic Healthcare Groupin (NHG) kanssa toimialasel-
vityksistä 2018–2020. Tavoitteena raamisopimuk-
sen ja alallaan merkittävän tutkimusorganisaation 
kanssa on saada pidempijänteistä tietoa vertailta-

Jäsenyritykset ovat 

terveysteknologian 

suurimpia toimijoita ja 

edustavat suomalaisesta 

markkinasta valtaosaa.
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vuutta varten ja toisaalta syventää selvitystä vuosittain. Sailab –MedTech Fin-
land julkaisi NHG:n laatiman ”Terveysteknologia on terveyden tulevaisuus” 
-toimialaselvityksen syyskokouksessaan 2018. Kyselyyn vastasi noin puolet 
yhdistyksen jäsenistä. Talouselämä, Mediuutiset, Hoiva ja Terveys sekä Lääkä-
rilehti kirjoittivat toimialaselvityksen pohjalta uutiset. Uutisoinnissa nostettiin 
esiin muun muassa se, että terveysteknologian innovaatioiden markkina Suo-
messa on vaikea ja terveysteknologiyritykset eivät toistaiseksi pidä Suomea 
erityisen kiinnostavana T&K -kohteena muun muassa soteuudistuksen kesken-
eräisyyden vuoksi. Lisäksi yhdistys keräsi keväällä 2018 palkkatulotilaston yri-
tyksiltään ja Apuvälinejaosto aloitti tilastoinnin uudistamisen.
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5.1. Terveysteknologian sääntelyn oltava mahdollistavaa eikä estävää – 
painopisteenä potilasturvallisuus

TERVEYSTEKNOLOGIAA KOSKEVAN sääntelyn määrä lisääntyy ja muuttuu alan 
kehittyessä. Terveysteknologiaa koskevan regulaation ja valvonnan on yhdis-
tyksen kannan mukaan oltava selkeää, tarkoituksenmukaista ja innovaatioi-
den käyttöönottoa edistävää sekä sen tehtävä on entisestään lisätä potilastur-
vallisuutta.

Yhdistyksen hallitus antoi vuoden 
aikana useita lausuntoja:

 ⊲ Lausunto Genomikeskustyöryh-
män arviomuistioon

 ⊲ Lausunto Lääkelain muuttami-
sesta

 ⊲ Lausunto Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskuksesta 
annetun lain muuttamisesta

 ⊲ Lausunto Valtioneuvoston U-kir-
jeestä HTA -arviointia koskien

 ⊲ Lausunto laiksi kliinisistä lääke-
tutkimuksista ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi

 ⊲ Lausunto sairausvakuutuslain 6 
luvun 2§ ja 3§ muuttamisesta

 ⊲ Lausunto biopankkilakia koskien

Koko Euroopan osalta terveysteknologiaa koskevaa sääntelyä harmonisoidaan 
voimakkaasti. Parantaakseen entisestään potilasturvallisuutta ja vahvistaak-
seen eri kokoisten (erityisesti PK-sektorin yritysten) toimintaa EU komissio an-
toi toukokuussa 2017 MD ja IVD –asetukset ((EU) 2017/745 ja (EU) 2017/746), 
jotka ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetysten siirtymäaika päät-
tyy 2020 (lääkinnälliset laitteet) ja 2022 (in vitro diagnostiikkaan tarkoitettu 
lääkinnällinen laite). Uuteen sääntelyyn siirtyminen on suurimpia alan muu-
toksia. Sailab –MedTech Finland ry:n MD- ja IVD -työryhmät perustettiin tou-
kokuussa 2018 ja jäsenyritykset nimesivät niihin edustajansa. Työryhmät 
kokoontuivat aktiivisesti ja keskeiset viestit nostettiin esiin muun muassa han-
kintaseminaarissa 9.10.2019 ryhmien puheenjohtajien puheenvuoroissa sekä 
lokakuun yhteistyötilaisuudessa ja annetuissa kannanotoissa.

Toukokuussa 2018 yhdistyksen hallitus totesi, että terveysteknologiayritysten 
edunvalvonta ja muutokseen varautuminen muuttuvassa sääntely- ja valvon-
taympäristössä nousee seuraavien vuosien aikana entistä tärkeämpään roo-
liin. Hallitus perusti Sailab –MedTech Finlandiin uuden työtehtävän siten, että 
yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tiivistyy ja jatkuu terveydenhuol-
lon varautumisen kehittämiseksi ja samalla uuteen sääntelyyn saadaan tarvit-
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tavia lisäresursseja jäsenyritysten informoimiseksi ja kansallisen toimintaym-
päristön ja lainmuutoksen valmistelua varten.

Marraskuussa 2018 Sailab –MedTech Finland ry:n IVD- ja MD- asiantuntijana 
aloitti Antti Järvenpää. 27.10.2019 järjestettiin yhteistyötilaisuus, johon luen-
noitsijana osallistuivat Valviran, Fimean sekä STM:n edustajat. Tilaisuus oli 
avoin kaikille yrityksille ja siihen osallistuikin yli 70 yritysten edustajaa. Tilai-
suudessa käytiin läpi sääntelyn muutosta ja tilannetta sekä kansallisen lain-
säädännön tavoitteita. 

Sailab –MedTech Finland ry vahvisti asiantuntijayhteistyötä STM:n virkamie-
histön suuntaan tuottamalla heille materiaalia terveysteknologian keskeisistä 
asiakokonaisuuksista, tunnusluvuista ja tavoitteista sekä lainsäädännön muut-
tamis- tai kehittämistarpeista. Yhdistyksen toimitusjohtaja ja IVD- ja MD-asian-
tuntija esittelivät terveysteknologian keskeiset viestit ja näkemykset kahdessa 
yhteistyökokouksessa STM:ssa joulukuussa. Valvovan viranomaisen osuutta 
koulutuksissa ja tilaisuuksissa lisättiin jäsenyritysten informoimiseksi. 

5.2. Terveysteknologian innovaatioiden ja investointien mahdollisuutta 
edistetään yhteistyöllä ja uusilla avauksilla

SAILAB –MEDTECH FINLAND RY:N jäsenyritykset työllistävät Suomessa jo nyt yli 
4000 henkilöä ja mikäli alan innovaatioita hyödynnetään ja T&K-toimintaa ke-
hitetään, voi suoran ja välillisen työllistämisen määrä kehittyä merkittävällä ta-
valla. Samalla on mahdollisuus houkutella Suomeen merkittäviä kansainväli-
siä investointeja. 

Sailab –MedTech Finland ry:n toimitus- ja maajohtajaverkosto kokoontui vuo-
den aikana 4–5 kertaa. Kokoontumiset järjestettiin siten, että niiden yhteydes-
sä vietiin alan yhteisiä näkökulmia ja ajankohtaista informaatiota päättäjille 
muun muassa valtiovarainministeriöön ja samalla ne antoivat verkoston jä-
senille myös ajankohtaista infoa ja tietoa. Yhdistys järjesti innovaatioseminaa-
rin yhteistyössä Celgenen ja Microsoftin kanssa kevätkokouksen yhteydessä 
4.6.2018. Tilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä.

Terveysteknologia Nyt! -tilaisuus Oulussa siirtyi syyskuulta tammikuulle 2019. 
Vuoden 2018 loppuun mennessä tilaisuuteen oli ilmoittautunut yli 40 henki-
löä. Loppuvuonna 2018 päätettiin liittyä mukaan Elinkeinoelämän Keskusliiton 
Terveyden Tekijät -hankkeeseen alan vetovoiman ja investointimahdollisuuk-
sien lisäämiseksi. Yhteistyössä olivat mukana EK:n lisäksi HealthTech Finland, 
Lääketeollisuus, Halli ry ja LPY ry.
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6

SAILAB –MEDTECH FINLAND RY:N SELKEÄ 
JA IHMISKESKEINEN VIESTINTÄ

Vahvistaa 
terveysteknologian 

tunnettuutta ja 
aikaansaannoksia



SAILAB –MEDTECH FINLAND RY:N viestintää kehi-
tettiin vuoden 2018 aikana viestintäsuunnitelman 
pohjalta. Tavoitteena on, että yhdistyksen viestin-
tä on ihmisläheistä, vakuuttavaa ja selkeää. Yhdis-
tyksellä on graafinen ilme sekä perusmateriaalit ja 
www.sailab.fi -sivut. 

6.1. Sisäinen viestintä antoi jäsenyrityksille 
ajankohtaista tietoa ja mahdollisuuden kertoa 
ratkaisuistaan

SAILAB –MEDTECH FINLAND RY:N jäsenmäärä ylit-
ti 110 vuoden 2018 aikana. Jäsenmäärän kasvu 
loi positiivisen haasteen, kuinka tieto kulkee yh-
distyksen sisällä erikokoisille jäsenyrityksille. Toi-
mintasuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin, että jä-
senyritykset saavat ja hyödyntävät informaatiota 
ajankohtaista asioista, vaikuttamismahdollisuuksis-
ta sekä tilaisuuksista. Lisäksi päätettiin, että sisäi-
nen viestintä on tarkoituksen mukaista, avointa ja 
ajantasaista. 

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenkirjeelle luotiin 
ilmestymisaikataulu ja sisältöä kehitettiin vuoden 

Sailab –MedTech Finland 

ry:n jäsenmäärä ylitti 110 

vuoden 2018 aikana.
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aikana siten, että jäsenkirje antaa kattavan kuvauksen ajankohtaisista aiheista 
ja sillä on sisällysluettelo lukemisen helpottamiseksi. Vuoden aikana jäsenkir-
je toimitettiin yhdeksän (9) kertaa. Tapahtumien, tilaisuuksien ja koulutusten 
sekä jaostojen, työryhmien ja verkostojen informaatio, ajankohdat sekä ilmoit-
tautuminen julkaistiin jäsenkirjeessä ja verkkosivuilla. Jäsenyrityksien toimit-
tamia artikkeleita julkaistiin www.sailab.fi -sivuilla ja yrityksiä kannustettiin 
tuottamaan materiaalia sivustolle.

6.2. Ulkoinen viestintä: medianäkyvyyden ja näkemysjohtajuuden 
rakentaminen aloitetaan 

TERVEYSTEKNOLOGIA ON kiinnostava ja kasvava toimiala, jonka merkitys li-
sääntyy entisestään tulevien vuosien aikana. Samalla myös median kiinnostus 
alaa ja sen tuottamia hyötyjä kohtaan lisääntyy. Ulkoisen viestinnän kehittä-
mistä ja sidosryhmätyötä jatkettiin sekä vahvistettiin. Sailab –MedTech Finland 
ry sai vähitellen eri medioissa palstatilaa. Syksyllä 2018 MOT lähestyi Sailab –
MedTech Finland ry:n ja muun toimialan yrityksiä sekä valvovaa viranomais-
ta. Juttusarja terveysteknologiasta ilmestyi marras–joulukuun vaihteessa. Har-
millisesti MOT ei ollut halunnut nostaa esiin toimialan eettistä ohjetta, uutta 
sääntelyä eikä esimerkiksi laatutavoitteita. 

Sen sijaan Mediuutiset, Lääkärilehti ja Hammaslääkäriliiton lehti julkaisivat 
Terveysteknologian eettisestä ohjeesta uutisia sekä toimialaselvityksestä teh-
tiin jutut Kauppalehti Optioon, Talouselämään ja Hoiva&Terveyteen. Vuo-
den tavoitteeksi asetettiin myös se, että Sailab –MedTech Finland ry:n keskei-
set henkilöt osaavat hyödyntää eri medioiden mahdollisuuksia sekä osaavat 
toimia mahdollisissa monimutkaisissakin tilanteissa. Vuoden aikana yhdis-
tykselle ja sen jäsenyrityksille luotiin kriisiviestinnän perusohje.Yhdistyksen 
puheenjohtaja Ari-Pekka Naumanen ja toimitusjohtaja Laura Simik kävivät 
huhtikuussa 2018 Ellun Kanojen mediakoulutuksessa. Lisäksi toimitusjohtaja 
sai Mediuutisten terveysalan 100 vaikuttajaa tunnustuksen Terveysteknolo-
gian eettisen ohjeen edistämisestä. Sailab –MedTech Finland ry:n tuottama ma-
teriaali ja toteuttama viestintä noudatti vuoden viestintästrategiaa ja graafis-
ta ohjeistoa. Kaikki julkaistava materiaali oli taitettua ja viimeisteltyä. Vuoden 
2018 syksyllä Sailab –MedTech Finland ry aloitti media- ja toimittajasuhteiden 
järjestelmällisen rakentamisen.
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SAILAB –MEDTECH FINLAND RY:N konserniraken-
netta kirkastettiin ja roolit yhdistyksen ja yhtiön 
välillä määriteltiin vuoden aikana. Myös päätök-
sentekoa selkeytettiin siten, että valmistelu tehtiin 
työryhmissä ja jaostoissa sekä toimistolla ja varsi-
naiset päätökset tehtiin niissä toimielimissä, joille 
päätöksenteko kuuluu joko yhdistyksen sääntöjen, 
yhtiöjärjestyksen, lainsäädännön tai valtuutusten 
mukaisesti. 

7.1. Ylintä päätöksentekovaltaa yhdistyksessä 
käyttävät jäsenyritykset kevät- ja syyskokouksessa

SAILAB –MEDTECH FINLAND RY:N yhdistyksen ko-
kous on ylin päätöksentekoelin, jossa päätetään 
yhdistyksen toiminnan linjoista, rahoituksesta ja 
myönnetään tili- ja vastuuvapaus. Varsinaisissa 
kokouksissa jäsenyrityksellä käytössään yksi ää-
ni. Jäsenyritykset osallistuivat aktiivisesti päätök-
sentekoon ja olivat hyvin edustettuina yhdistyksen 
varsinaisissa kokouksissa. Varsinaisissa kokouksis-
sa on edustettuna vähintään kolmannes jäsenyri-
tyksistä ja osallistujia on kussakin vähintään neljä-
kymmentä henkilöä. Sailab –MedTech Finland ry:n 
kevätkokous järjestettiin 4.6.2019 Radisson SAS 
Blue -hotellin auditoriossa, Helsingissä. Kevätkoko-
uksen puheenjohtajana toimi Esa Suominen, Rud & 
Pedersen.

Jäsenyritykset 

osallistuivat aktiivisesti 

päätöksentekoon ja 

olivat hyvin edustettuina 

yhdistyksen varsinaisissa 

kokouksissa.
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Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

• hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta 
sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

• päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

• valittiin tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies, toiminnantarkastajat sekä 
määrätään heidän palkkionsa

• käsiteltiin yhdistyksen toimintavuoden tilanne- ja talouskatsaus

 
Kevätkokouksessa nimettiin Terveysteknologian eettisen valvontakunnan pu-
heenjohtajaksi lääkintöneuvos Heikki Pälve.

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 10.12.2018 Suomen Yrittäjien toimitilois-
sa, Mannerheimintie 76, 6. krs, Helsinki. Syyskokouksen puheenjohtajana toimi 
Juha Viertola, Pikkujätti.

 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

• päätettiin jäsenmaksun suuruus ja määräytymisperuste seuraavalle tilikau-
delle

• vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta 
varten

• päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärä ja edustuksellisuus näiden sääntö-
jen määräämissä rajoissa ja valitaan hallituksen jäsenet sekä heidän henki-
lökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle.

 
Syyskokouksessa vahvistettiin myös Terveysteknologian eettisen valvontakun-
nan jäseniksi Sinikka Rajaniemi, Kirsi Markkanen ja Eero Rämö sekä julkais-
tiin NHG:n valmistelema terveysteknologian toimialaselvitys 2018.
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7.2. Sailab –MedTech Finland ry:n hallitus 2018 ja hallitushaku 2019 

YHDISTYKSEN HALLITUS käyttää toimeenpanovaltaa yhdistyksessä. Hallitus voi 
uusittujen sääntöjensä mukaisesti kokoontua myös puhelimitse, sähköpostitse 
tai muulla tavoin. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja 
enintään neljätoista (14) jäsentä.

Yhdistyksen hallitukseen kuului 
vuonna 2018 seuraavat henkilöt:

 ⊲ puheenjohtaja Ari-Pekka 
Naumanen, J&J

 ⊲ Kaj Dahlström, Steripolar

 ⊲ John Ekholm, Mekalasi

 ⊲ Jarno Eskelinen, Siemens,

 ⊲ Markus Eskelinen, Onemed

 ⊲ Panu Lauha, Medtronic

 ⊲ Leena Leskinen, Baxter

 ⊲ Timo Niskanen, Roche 
Diagnostic

 ⊲ Kaija Ojala, Mölnlycke

 ⊲ Rauno Ratilainen, Fresenius

 ⊲ Timo Saari, Respecta

 ⊲ Tuija Sinkkonen, Dansac & 
Hollister

 ⊲ Kaisa Tarkkanen, Orion 
Diagnostica

 ⊲ Ilari Vaalavirta, Mediq

 
Varapuheenjohtajiksi valittiin Kaisa 
Tarkkanen ja Ilari Vaalavirta vuo-
den ensimmäisessä kokouksessa.

 
Hallitus kokoontui seuraavasti:

 ⊲ 3.2.2018, Mäntsälä

 ⊲ 5.4.2018, Helsinki

 ⊲ 7.5.2018, Helsinki

 ⊲ 23.8.2018, Helsinki

 ⊲ 29.10.2018, Helsinki 

 ⊲ 22.11.2018, Helsinki

Vuoden tavoitteeksi asetettiin, että Sailab –MedTech Finland ry:n hallitus on 
kiinnostava, vetovoimainen ja tärkeäksi koettu vaikuttamiselin, joka edistää 
terveysteknologian toimintaympäristön kehittymistä ja yhdistyksen strategi-
sia tavoitteita. Sailab –MedTech Finland ry hallituksen jäsenet kokevat tehtävän 
antoisana. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet antoivat palautteen 2018 syksyllä sekä yhdis-
tyksen hallitustyöskentelyn että sisältöalueiden osalta. Hallituksen arvion mu-
kaan yhdistyi onnistui monissa tavoitteissaan ja työskentelyä pidettiin hyvänä 
ja antoisana. Yhdistyksen hallitus nimesi tavoitteidensa mukaisesti korkeatasoi-
sen ja puolueettoman vaalivaliokunnan valmistelemaan hallitusvalintaa vuo-
delle 2019. 
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Vaalivaliokunta koostui seuraavista henkilöistä:

 ⊲ puheenjohtajana toimi SOSTEn puheenjohtaja Jukka Tahvanainen 

 ⊲ jäseninä Sailab –MedTech Finland ry:n kunniapuheenjohtaja Rauno Heikki-
nen, 

 ⊲ HUS-logistiikan toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 

 ⊲ Lääkäriliiton johtaja Heikki Pärnänen sekä 

 ⊲ Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää. 

 
Vaalivaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessaan vaa-
livaliokunta käsitteli strategiansa ja nimitysperusteet sekä kriteeristön. Vaa-
livaliokunta totesi, että sääntöjen mukaan hallituksen tulevat jäsenet ovat 
jäsenyritysten edustajia ja heidän on oltava merkittävässä työ- tai luottamustoi-
misuhteessa edustamaansa yritykseen koko toimikautensa ajan. Lisäksi vaali-
valiokunta totesi, että nimityksissä tulee huomioida erikokoiset jäsenyritykset, 
eri alat sekä sukupuolijakauma.

Hallitushaku erovuoroisten (7) tilalle käynnistettiin sähköisesti elokuussa 2018 
ja aikaa hallitukseen hakeutumiselle oli marraskuun alkuun. Hallituksen jäse-
niksi tuli 15 hakemusta, joista yksi (1) vedettiin pois. Toisessa kokouksessaan 
vaalivaliokunta päätti esittää yhdistyksen hallitukselle, että hallituksen jäsen-
ten lukumäärä olisi täysimääräinen eli 14-jäseninen ja hallitukseen valittaisiin 
syyskokouksessa seitsemän (7) jäsentä. Sailab –MedTech Finland ry:n hallitus 
esitti syyskokoukselle, että valitaan täysimääräinen hallitus ja että tästä syystä 
Sailab –MedTech Finland ry:n hallitukseen valitaan 7+1 henkilöä.

Hallitus esitti että hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt (nimet 
aakkosjärjestyksessä) toimikausille 2019–2020:

 ⊲ Pauliina Bovellan, Berner

 ⊲ Ville Järvenpää, Boston Scientific

 ⊲ Leena Leskinen, Baxter

 ⊲ Leena Manner, Evondos

 ⊲ Ilari Vaalavirta, Mediq

 ⊲ Mikko Vasama, Philips

 
10.12.2018 syyskokouksessa valittiin edellä esitetyt henkilöt Sailab –MedTech 
Finland ry:n hallitukseen sekä lisäksi Jaana Mantere, Roche Diagnostics Oy, 
Kaisa Tarkkasen tilalle vuodeksi 2019 täydentämään hallituksen kokoonpanoa 
IVD-osaamisellaan. Yhdistyksen syyskokouksessa todettiin, että puheenjohta-
jana jatkaa kaksivuotiskauden loppuajan vuoden 2019 Ari-Pekka Naumanen, 
J&J ja jäseninä Kaj Dahlström, Steripolar, Tuija Sinkkonen, Dansac & Hollister, 
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4,25Hallituksen kehittämis- ja 
strategiapäivät, kevät

3,71Hallituksen kehittämis- ja 
strategiapäivät, syksy

3,89Hallituksen yhteishenki

4,33Hallituksen kokousten esitys- 
ja asialistat sekä liitteet

4,33Hallituksen ja puheenjohtajan 
välinen toiminta

4,44Hallituksen kokousten 
pöytäkirjat

3,67Talous- ja hallintoasioiden 
käsittely kokouksissa

3,11Kokousten aikataulutus

3,89Strategiatyön seuranta ja 
edistäminen

4,11Toimintasuunnitelman seuranta 
ja edistäminen

4,44Operatiivinen toiminta ja sen 
johtaminen

4,11Talous- ja hallintotehtävät

4,33Strategian edistäminen ja 
esiinnostaminen

4,11Terveysteknologian regulaation 
ja toimialan asiantuntemus

4,13Terveydenhuollon 
toimintaympäristön tuntemus

4,67Toiminnan ja toimiston 
kehittäminen

4,67 Eettisen ohjeen ja toiminnan 
edistäminen

4,56 Hallituksen ja toimitusjohtajan 
välinen toiminta

4,33Sisäinen ja ulkoinen viestintä

4,33Kokousten valmistelu ja 
asioiden esittely

4,22Henkilöstön rekrytoinnit ja 
esimiestyö

4,33Poliittinen vaikuttamistyö ja 
valmistelu

4,33Yhdistyksen tavoitteiden 
tuominen esille mediassa

4,44Yhdistyksen tavoitteiden tuominen 
esille sidosryhmien keskuudessa

4,11Kumppanuuksien 
rakentaminen ja yhteistyö



Kaija Ojala, Mölnlycke, Timo Saari, Respecta, Pa-
nu Lauha, Medtronic ja Jarno Eskelinen, Siemens 
Healthineers. 

Hallituksen kokouksen esityslistat ja kokousmate-
riaalit toimitettiin pääsääntöisesti viikkoa ennen 
kokousta ja hallituksen kokoukset sovittiin kalen-
terivuodeksi. Hallituksen kokouksista laadittiin kir-
jallinen pöytäkirja, joka toimitetaan sähköpostitse 
hallituksen jäsenille kokouksen jälkeen ja allekirjoi-
tetaan aina seuraavassa kokouksessa.

Hallituksen strategia- ja toimintasuunnitelmapäi-
vät järjestettiin kaksipäiväisinä helmikuussa 2018 
(Hirvihaaran kartano) ja syyskuussa 2018 (Mustio). 
Hallitus tapasi säännöllisesti yliopistosairaala-aluei-
den hankinta- ja logistiikkajohtoa. Vuoden 2018 yh-
teistapaamisia järjestettiin kaksi, joista toinen kak-
sipäiväisenä.

7.3. Yhdistyksen henkilöstö ja toiminta kehittyy 

POHJOISMAISIIN ORGANISAATIOIHIN verrattuna 
Sailab –MedTech Finland ry on pieni toimija. Ruot-
sissa sisarjärjestöllä on 13 toimihenkilöä ja Norjassa 
sekä Tanskassa 4–6 toimihenkilöä. Samaan aikaan 
terveysteknologian toimintaympäristö, sääntely se-
kä vaatimukset ja markkinat kuitenkin muuttuvat 
myös Suomessa voimakkaasti. Yhdistyksen hallitus 
päätti vahvistaa Sailab –MedTech Finland ry:n hen-
kilöstöresursointi merkittävästi vuoden aikana.

Toimitusjohtaja Laura Simik kokopäiväistettiin 
Sailab –MedTech Finland ry:lle ja Pro SL Oy:lle vuo-
den 2018 maaliskuussa. Sailab –MedTech Finland 
ry:lle ja Pro SL Oy:lle palkattiin maaliskuussa 2018 
assistentti Maarit Drocan kokopäivätoimiseen työ-
suhteeseen. Assistentin työtehtäviin kuuluvat muun 
muassa koulutusten, tilaisuuksien ja vastaavien jär-
jestelyt, itsenäisiä viestinnän tehtäviä ja Sailab Fen-
nican peruspäivitykset sekä Sailog perusinformoin-
ti ja muut vastaavat assistentin tehtävät.

 Yhdistyksen hallituksen 

arvio onnistumisesta 2018.
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Yhdistys otti käyttöön Avoinen toteuttaman jäsenrekisterin vuoden 2018 lo-
pussa. Jäsen- ja sidosryhmärekisterin avulla tiedot pidetään ajantasaisena ja 
turvallisesti tallennettuina. Lisäksi rekisterin kautta saadaan laskutukset hoi-
dettua sekä yhdistyksen että yhtiön osalta sähköisesti manuaalisen työn si-
jaan. Kehittämispäällikkö Mervi Savolainen jatkoi 24.6.2018 asti Pro SL Oy:n 
palveluksessa ja hänen toimenkuvaansa kuuluivat Huoltovarmuuskeskuksen 
terveydenhuollon poolisihteeritoiminnat (50%–70%) ja tilaus- ja laskunvälitys-
järjestelmä Sailogin ja nimikkeistötietopankki Sailab Fennican kehittäminen 
(30%–50%). Savolainen irtisanoutui pitkäaikaisesta työsuhteesta Aasiaan muu-
ton vuoksi, mutta jatkoi tuntilaskutuksella Sailab Fennican asiantuntijana.

Sailab –MedTech Finland ry:n hallitus päätti keväällä 2018, että käynnis-
tetään neuvottelut Huoltovarmuuskeskuksen kanssa siitä, että terveyden-
huollon varautumiseen liittyvät tehtävät siirretään PRO SL Oy:lta Sailab –
MedTech Finland ry:lle. Neuvottelut etenivät ja yhdistyksen hallitus päätti 
perustaa terveydenhuollon valmiuspäällikön (50–70%) sekä IVD- ja MD -asian-
tuntijan (30–50%) tehtävän syksystä 2018 lähtien. VTM Antti Järvenpää aloitti 
19.11.2018 valmiuspäällikön ja IVD/MD-asiantuntijatehtävässä.

Lisäksi Pro SL Oy:n hallitus päätti perustaa kehittämispäällikön työtehtävän 
100%. Kehittämispäälliköksi valittiin Johanna Haanpää ja hän aloitti tehtäväs-
sään elokuussa. Yhdistyksen toimihenkilöille pidettiin keväällä ja syksyllä yh-
teinen kehittämis- ja työhyvinvointipäivä.
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Terveysteknologian 
toimintaympäristö, 

sääntely sekä vaatimukset 
ja markkinat muuttuvat  

voimakkaasti. 
Yhdistys päätti vahvistaa 

Sailab –MedTech 
Finland ry:n 

henkilöstöresursointia 
merkittävästi vuoden 

aikana.



Jäsenyydet 
muissa 

yhdistyksissä
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8.1. MedTech Europe

SAILAB –MEDTECH FINLAND kuuluu MedTech Eu-
ropeen, joka on terveysteknologiayritysten euroop-
palainen kattojärjestö. MedTech Europe toimii alan 
vahvana vaikuttajana suhteessa EU:n päätöksen-
tekoelimiin ja eurooppalaisen toimintaympäristön 
kehittämiseen. Lisäksi se tarjoaa vahvaa asiantun-
tijaverkoston toimintaa ja materiaalia kansallisille 
järjestöille.

Vuoden tavoitteeksi asetettiin, että kansainvälis-
ten asioiden seurantaa tiivistetään ja yhdistyksen 
näkyvyyttä lisätään kansainvälisessä toiminnas-
sa. Yhdistyksen toimitusjohtaja osallistui MedTech 
Europen kansallisten järjestöjen yhteistyöelimen 
(NAC) toimintaan sekä oli kehittämässä Pohjois-
maisten terveysteknologiajärjestöjen yhteistyötä 
uudelle tasolle. NAC:n kokoukset tarjosivat ajan-
kohtaista informaatiota muun muassa uudesta 
sääntelystä, HTA:sta, arvoperusteisesta hankinnas-
ta terveydenhuollossa sekä viestinnästä. MedTech 
Europen jäsenmaksu nousi hiukan edellisvuodes-
ta, mutta kattojärjestö päätti kompensoida kokous-
ten matka- ja majoituskulut kansallisille järjestöille 
osallisuuden vahvistamiseksi ja kustannusten ta-
soittamiseksi.
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Yhdistys osallistui vuoden 2018 aikana seuraaviin MedTech Europen 
tapahtumiin

 ⊲ National Association Committee 21.–22.2.2018, Bryssel

 ⊲ 2.–4.5.2018 Compliance Forum, Pariisi

 ⊲ NAC 17.–18.5.2018 Praha

 ⊲ 21.–22.6.2018 toimitusjohtajakokous, Bryssel

 ⊲ MedTech Forum

 ⊲ 6.–7.9.2018 NAC, Bryssel

 ⊲ Viestintäkokoukset loka-marraskuussa Bryssel

 
Lisäksi yhdistys vahvisti pohjoismaista yhteistyötä Swedish MedTech-
in, tanskalaisen MedicoIndustrien ja norjalaisen Melanorin kanssa. Yh-
teistyökokouksia järjestettiin vuoden aikana kolme, joista yksi Helsin-
gissä. Yhdistys järjesti innovaatioseminaarin 4.6.2019 osana MedTech 
Weekiä 4.–8.6.2017 ja hyödyntää eurooppalaista materiaalia viikon aikana.  

Suomen Tukkukaupan liitto ja Kaupan liitto
Sailab –MedTch Finland ry on jäsenenä Suomen Tukkukaupan liitossa ja Kau-
pan liitossa. Suomen Tukkukaupan liitto tarjoaa toimistohotellipalvelut Sailab 
–MedTech Finland ry:lle sekä kehittää alan yleistä toimintaa. Tukkukaupan liit-
to vaihtoi nimensä vuoden aikana ETU ry:ksi.
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