
Terveysteknologian 
tunnuslukuja
• Toimitusjohtaja Laura Simik, Sailab –MedTech Finland ry



Terveysteknologia on kiinteä ja 
tiukasti säännelty osa 
terveydenhuoltoa

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

• Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettäviä lääkinnällisiä 
laitteita (ml. in vitro diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet)

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

• Terveysteknologia on ylikansallisesti ja kansallisesti tiukasti säädeltyä 
• Uusien EU-asetusten siirtymäaika päättyy 2020 (MD) ja 2022 IVD > harmonisoi koko EU-

tason sääntelyn ja vahvistaa entisestään potilasturvallisuutta

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

https://www.who.int/medical_devices/priority/en/
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Sailab – MedTech Finland ry:n 
jäsenyritykset 2018
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Sailab –MedTech Finland ryn
jäsenyritykset 2018

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa on 
kasvanut noin 107 M€ vuodesta 2016 vuoteen 2017.  

Vastanneet yritykset työllistävät yhteensä noin 2400 
henkilöä Suomessa. 
Henkilöstömäärän keskiarvo on 38.
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Sailab –MedTech Finland ry:n 
jäsenyritykset 2018

Konsernien yhteenlaskettu globaali terveysteknologian 
liikevaihto on 230 miljardia euroa (N=40)

Yleisimpiä päätoimipaikkoja konsernille ovat 
Yhdysvallat (15), Ruotsi (8) ja Saksa (6). 
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Jäsenyritysten johtoryhmän kokoonpano 
2018
Naisten osuus johtoryhmästä (N=55)

Naisia on johtoryhmässä keskimäärin 39 %.

Yrityksistä 40 % johtoryhmässä on tasaisesti (40-60%) miehiä ja 
naisia ja 47 % yrityksistä johtoryhmät ovat miesvaltaisia.
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Jäsenyritykset 
terveydenhuollossa
Onko tuotteenne tai palvelunne kohteena tietyt 
potilasryhmät tai sairaudet? 

Mitkä ovat merkittävimmät potilasryhmät / 
sairaudet, joiden parissa yrityksenne toimii 
Suomessa? Valitkaa enintään 3:

Muita esimerkiksi munuaisten vajaatoiminta, 
tulehdukselliset suolistosairaudet ja nivelrikko 
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Julkinen 
erikoissairaanhoito

31 %

Julkinen 
perusterveydenhuolto
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TERVEYSTEKNOLOGIAN OSALTA JULKISTEN HANKINTOJEN OSUUS 
SUURI

Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys, 
NHG, 2018



Julkiset hankinnat 
sosiaali- ja terveysalalla

• HILMA-kanavasta kerättyjen tietojen mukaan kaikkien julkisten hankintojen arvo oli yli 27 miljardia 
2018 (Lähde: Hilma -tilastot, 2018)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon hankintojen volyymiksi arvioidaan noin yhdeksän miljardia euroa

• Julkisilla hankinnoilla vahva yhteys myös innovaatioihin sekä terveysalan kasvustrategiaan

• Terveysteknologian toimialaselvityksen mukaan yli 40% yrityksistä pitää innovaatioiden 
saamista Suomen markkinoille vähintään melko vaikeana. Avovastauksissa yhdeksi suurimmista 
syistä nostettiin julkiseen hankintaan liittyvät tekijät (Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys 2018, Sailab –MedTech Finland ja NHG)

• Terveysalan kasvustrategian väliraportin mukaan alan yksityinen tutkimustoiminta olisi kasvatettavissa 
2,5-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä yhteistyötä tiivistämällä ja yhteisen toimintaohjelman luomisella 
(Lähde: Terveysalan kasvustrategian väliraportti, 17.1.2019,TEM). 

• 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)

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


Terveysteknologian julkinen hankinta:
kuinka paljon vaihtoehtoisia hankintamenettelyitä
hyödynnetään tällä hetkellä (yritysten näkökulma)

(1 = Hyvin vähän, 5 = Hyvin paljon)
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Lähde: Monimutkainen hankinta, alustavat vastaukset, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019



Terveysteknologiayritykset: 
muutamia huolenaiheita 
hankinnoista

• “Ristiriita: innovaatiot ja arvopohjaisuus on kirjattu yleensä hienosti sairaaloiden
strategiaan, mutta silti hankinta valitettavan usein pelkästään hintavetoista”

• “Ostavat tahot ovat liian kaukana terveydenhuollon laadukkaista tuotteista ja päättävät
ainoastaan hinnan perusteella, kokonaistaloudellisuus ei toimi käytännössä”

• “Arvopohjainen hankinta ei toimi, hankinnat ja poliitikot määrittelevät potilashoidon
tason”

• “Kilpailutukset ovat toteutettu 80-luvulta lähtien nykypäivään kutakuinkin samalla
formaatilla. On muitakin tapoja toteuttaa julkisia hankintoja."

• “Hankintalain tavoite tehostaa julkisten varojen käyttöä ei toteudu, koska ostajaosapuolella
on usein vähäiset tiedot / osaaminen.” 

Lähde: Monimutkainen hankinta, alustavat vastaukset, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019



Terveysteknologiayritykset: 
mitä tarvittaisiin, jotta hankinta tukisi arvopohjaista 
terveydenhuoltoa

• Potilaan paranemiselle tulisi asettaa tavoitteita ja mitata onnistumiset, palkita henkilöstöä
onnistumisista ja ottaa käyttöön ja/tai tulokseen perustuva veloitus

• Hoitotuloksiin perustuva kompensaatio, riskinjakomallit ja yhteiskehittäminen
toimintojen tehostamiseksi

• Sopimus tulisi tehdä siten, että aktiivisesti kilpailutetaan ja määritellään myös
kannustejärjestelmä ja sen raamit (molemmin puolin). Kannusteet tulisi ottaa aktiivisesti
molemmin puolin käyttöön heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja kannusteet tulisi
pitää dynaamisina sopimuskauden aikana

• Neuvottelumenettelyä ja vaikuttavuusmittareiden käyttöä

• Monipuolinen ja toimiva (terveysteknologian) markkina on erityisesti potilaan etu

Lähde: Monimutkainen hankinta, alustavat vastaukset, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019



Terveydenhuollon hankintatoimi: 
oman organisaation keskeiset haasteet tai esteet
terveysteknologian arvopohjaiseen hankintaan liittyen
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Lähde: Arvopohjainen hankinta –kysely, alustavat vastaukset, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019



Terveydenhuollon hankintatoimi: 
miten tärkeänä pidät terveysteknologian arvopohjaista
hankintaa ja sen tuloksia seuraavien osa-alueiden kannalta
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Lähde: Arvopohjainen hankinta –kysely, alustavat vastaukset, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019



Julkisiin hankintoihin liittyvät kirjaukset 
Suomen hallitusohjelmassa 2019-2023
• Selvitetään nykyisen hankintalain mahdollisia muutostarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistuksen yhteydessä

• Hallitus ryhtyy toimiin vahvistaakseen laadullisten kriteerien huomioimista julkisissa 
tarjouskilpaluissa

• Hankintalakia kehitetään ohjaamaan hankintayksikköjä huomioimaan 
kokonaistaloudellisuuden kriteereinä ensisijaisesti hinta-laatusuhdetta ja kokonaiskustannuksia 
ja käyttämään pelkkää hankintahintaa kriteerinä vain rajatusti

• Lisätään hankintojen vastuullisuutta

• Otetaan käyttöön työkalu innovatiivisten hankintojen riskien jakamiseksi
• Vauhditetaan kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskevien hyvien käytäntöjen yleistymistä

• Hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja 
laatuarviointiin nostetaan. Hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki 
sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa

Lähde: Hallitusohjelma, https://vnk.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-287-756-7



Lähde: http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-status-determinants/data/database2.3.2018

Suomen haasteena toimintakykyinen ikääntyminen > miten työ- ja 
toimintakykyä voitaisiin parantaa?



Terveysteknologian vahvempi hyödyntäminen on 
kaikkien etu: erityisesti potilaan
• Terveysteknologia vahvasti osaksi suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa

• Vaikuttavuus, työ- ja toimintakyky, uusien ratkaisujen tuomat resurssisäästöt
• Kustannusajattelusta hyötyajatteluun > investointi terveyshyötyihin

• Terveysteknologian elinvoimaisia markkinoita ja innovaatioiden hyödyntämistä kehitettävä 
• Liian keskitetyt hankinnat voisivat johtaa vaikeaan tilanteeseen
• Vahvempi yhteistyö teollisuuden kanssa: start-up/pk-yritykset sekä innovaatioien 

hyödyntäminen
• Valvovan viranomaisen rooli: resurssit, neuvonta ja sujuvuus keskeistä

• Terveysteknologian tutkimus- ja kehittämistoiminta voisi tuoda ja luoda Suomeen 
merkittäviä investointeja ja osaamista

• Toissijaisen tiedon hyödyntäminen, data-altaat, genomikeskus > yritysyhteistyön 
vahvistaminen

• Laaturekisterit ja osaamiskeskukset, one-stop shop
• Valtiollinen strategia tarvitaan > terveysalan kasvustrategian jatko?



Kiitos.


