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Mitä on terveysteknologia?
• Terveysteknologialla tarkoitetaan 

lääketieteelliseen tarkoitukseen 
käytettäviä lääkinnällisiä laitteita. 

• Terveysteknologiaa vaaditaan 
sairauksien ennaltaehkäisyyn, 
diagnosointiin, hoitoon, tarkkaillaan, 
kuvantamiseen tai sairaudesta tai 
vammasta aiheuttavien haittojen 
kompensointiin sekä kuntoutukseen.

• Ratkaisuja on tuhansia, osa ratkaisuista 
perustuu korkeaan teknologiaan ja osa 
on yksinkertaisempia. Kaikkia tarvitaan 
toimivaan terveydenhuoltoon.

• Lähde: Priority Medical Device, WHO, 
https://www.who.int/medical_devices/priority/en/, 18.5.2019

https://www.who.int/medical_devices/priority/en/


Suomessa yli 100 jäsenyritystä, yli 4000 osaajaa, yli 500 000 ratkaisua, yli 1,5 miljardia euroa, vienti yli 2 mrd. euroa, kaksi jaostoa ja useita työryhmiä

Sailab –MedTech Finland ry edustaa terveysteknologiayrityksiä, 
jotka luovat terveyden tulevaisuutta.  



Sailab –MedTech Finland ry:n tavoitteena on 
että 

potilaille, sosiaali- ja terveydenhuollolle ja 
muille sidosryhmille

voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, 
kustannusvaikuttavia ja uusia sekä 

innovatiivisia terveysteknologian ratkaisuja ja 
niihin liittyviä palveluita.



Terveysteknologia on terveyden 
tulevaisuus myös sidosryhmien mielestä
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Terveysteknologian avulla terveydenhuollon laatua
ja tehokkuutta voidaan entisestään parantaa

Terveysteknologian avulla ihmiset voivat elää
tilastaan, sairaudestaan tai vammastaan riippumatta

mahdollisimman täysipainoista elämää

Terveysteknologian investoinnit, tutkimus ja
tuotekehitys sekä vienti vauhdittavat Suomen

talouskasvua

Terveysteknologian merkitys tulee entisestään
korostumaan suhteessa perinteiseen lääkehoitoon

Terveysteknologian hyödyntäminen vaatii entistä
enemmän uutta osaamista ja koulutusta sekä

yhteistyötä

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

Terveysteknologian  mainekysely 2017, Aula Research
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Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa 
vuosina 2014-2040: 
terveysteknologia helpottaa resurssipulaa ja tarjoaa ratkaisuja

2014 2025 2040

Lähde: Sitra



Kehittämiskohde:
Terveysteknologian innovaatioiden 
saaminen Suomen markkinoille vaikeaa

”Ei huomioida kokonaiskustannuksia, vaan vain tuotteiden 
yksikköhinnat.”

”Innovaatiosta ei olla halukkaita maksamaan.”

”Vanhentuneet Käypä hoito –suositukset.”

” Julkisen hankinnan prosessi ei tue innovaatioita.”

”Vanhentuneet ja joustamattomat kilpailutusten kriteerit.”

” Referenssien ja dokumentaation suuret vaatimukset.”

” Suomi on pieni ja pirstoutunut markkina.”

Yli 40% terveysteknologiayrityksistä
pitää innovaatioiden saamista 
Suomen markkinoille 
hyvin tai melko vaikeana.

EU-analyysi julkisista hankinnoista: Suomen 
järjestelmä on läpinäkyvä ja toimiva, eikä korruptiota 
juuri esiinny
• Innovaatioiden osuus kuitenkin arvioidaan 

pieneksi 
• PK-yritysten mahdollisuudet osallistua 

kilpailutuksiin eivät ole niin hyvät kuin 
toivottaisiin 
(Lähde: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-
investment/public-procurement/study/country_profile/fi.pdf, 17.10.2017)

Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys, 2018, NHG

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/fi.pdf


Kehittämiskohde:

Suomi ei ole erityisen houkutteleva 
T&K-kohde muihin pohjoismaihin verrattuna

In 2015, life science 
companies 
invested barely 
12,5 billion DKK
(2 billion USD) in 
R&D in Denmark …
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The life science industry’s part of private R&D 
investments in selected countries, 2014

… about 1/3 of all 
private research 
spending in 
Denmark

Pct. of privately executed research investments Drugs Medical equipment

Switzerland Denmark       USA         Japan       Spain       Sweden    Germany       Italy          China   Netherlands Singapore  Canad a France    Great Britain

Danish Government
Yli neljännes
terveysteknologiayrityksistä pitää
Suomea epähoukuttelevana T&K –
kohteena
muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Terveysalan kasvustrategian
väliarvioinnin (17.1.2019) mukaan investoinnit
voisivat kasvaa 2,5 kertaiseksi

Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys, 2018, NHG



Terveemmän 
elämän 

palveluksessa
Terveysteknologia on  
terveyden tulevaisuus

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

ratkaisut
Terveysteknologia 
tarjoaa vaikuttavia 

hyvinvoinnin ratkaisuja

Omaehtoinen 
elämä

Terveysteknologia 
mahdollistaa ihmisten 

omaehtoisen elämän 

Elinvoiman 
lähteet

Terveysteknologia luo 
Suomeen investointeja 

ja osaamista



Kiitos!


