Terveysteknologian
toimialaselvitys
2019
Sailab – MedTech Finland ry

Terveysteknologian käyttötarkoitus on
lääketieteellinen
• TERVEYSTEKNOLOGIALLA tarkoitetaan tällä hetkellä
lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja
lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan
tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.
• MUUN MUASSA verenpainemittarit, stetoskoopit tai
vaikkapa haavanhoidon ja hammashoidon välineet
ovat terveysteknologiaa. Samoin syövänhoitoon
tai kuvantamiseen käytettävä huipputeknologia,
keinohaimat tai sydäntahdistimet.
• IN VITRO -diagnostiikkaan käytetään esimerkiksi
erilaisia reagensseja, instrumentteja ja vastaavia, joilla
analysoidaan ihmiskehosta saatuja näytteitä.

Mitä on
terveysteknologia?

Lääkinnälliset laitteet

In vitro -diagnostiikkaan
tarkoitetut lääkinnälliset
laitteet

Terveysteknologiayrityksistä suurin osa toimii
lääkinnällisten laitteiden toimialalla
8%

13 %

Mitkä ovat toimialat,
joilla yrityksenne
toimii Suomessa?
(%-osuus vastanneista eri
toimialoilla)

20 %

In vitro diagnostiikkaan tarkoitetut
lääkinnälliset laitteet
Lääkinnälliset laitteet
Molemmat
Muu

60 %

Valmistaja ja jakelija olivat vastanneiden
terveysteknologiayritysten yleisimmät roolit
3%

Mikä on yrityksenne
rooli arvoketjussa?
23 %

(%-osuus vastanneista eri
rooleissa)

38 %

Valmistaja (yritys myy pääosin
omia/oman konsernin tuotteita
Jakelija (yritys myy pääosin
muiden/muun konsernin tuotteita)
Maahantuoja

36 %

Maahantuoja, jakelija ja valmistaja

Terveysteknologiayritykset toimivat laajasti eri
potilasryhmien kanssa
Onko tuotteenne tai palvelunne
kohteena tietyt potilasryhmät tai
sairaudet?
Kyllä

69 %

53 %

Ei

Mitkä ovat merkittävimmät potilasryhmät tai sairaudet,
joiden parissa yrityksenne toimii Suomessa? Esimerkkejä
avovastauksista:
• Diabetes, onkologia, sydän ja verisuonisairaudet, Alzheimerin
tauti, infektio- ja virustaudit
• Dialyysipotilaat
• Lasten ortopedia, aikuisten ortopedia, hermokorjaus,
haavanhoito
• Potilasryhmät; kirurgisia leikkauksia tarvitsevat, joko äkillisesti tai
elektiivisesti
• Traumat, pitkälle edennyt nivelrikko

31 %

47 %

2018

2019

• Sydämenrytmihäiriöpotilaat, sydämenvajaatoimintapotilaat,
rakenteelliset sydänviat, kardiovaskulaarisairaudet, kivunhoito
neuromodulaatiolla, sydän- ja verisuonisairauksien diagnosointi
ja kuvantaminen

Tärkeimpiä terveysteknologian asiakasryhmiä ovat
julkinen erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto
sekä yksityinen terveydenhuolto
Minkä alla olevien asiakasryhmien merkitys omalle liiketoiminnallenne on tällä hetkellä
merkittävintä liikevaihdon määrällä mitattuna? Valitse kolme asiakasryhmää
(lkm mainintoja kolmen tärkeimmän joukossa)

87 %

Julkinen erikoissairaanhoito
59 %

Julkinen perusterveydenhuolto

54 %

Yksityinen terveydenhuolto
Yliopistot ja tutkimuslaitokset

23 %

Potilaat / omaiset

21 %

Sosiaalipalvelut

21 %

Ympäristö- ja teollisuuslaboratoriot

8%

Jokin muu

8%

Apteekit ja lääketukut

5%

Julkisen perusterveydenhuollon merkitys
tulevaisuudessakin korkealla

– eniten merkitystään terveysteknologian asiakkaina kasvattavat yksityinen
terveydenhuolto sekä potilaat ja omaiset
Minkä alla olevien asiakasryhmien merkitys omalle liiketoiminnallenne tulee arvionne mukaan
kasvamaan eniten seuraavien viiden vuoden aikana? Valitse kolme asiakasryhmää
(lkm mainintoja kolmen tärkeimmän joukossa)

79 %

Julkinen erikoissairaanhoito

72 %

Yksityinen terveydenhuolto

56 %

Julkinen perusterveydenhuolto

31 %

Potilaat / omaiset

15 %

Sosiaalipalvelut
Apteekit ja lääketukut

10 %

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

10 %

Ympäristö- ja teollisuuslaboratoriot

5%

Jokin muu

5%

Innovaatioiden tuomista Suomen markkinoille
pidetään vaikeana
Miten helppoa on
uuden innovaation
tuominen Suomen
markkinoille?

59 %

Miten terveysteknologian innovaatioiden tuomista Suomen
markkinoille voisi edistää?
• Hankinnassa tuotekategorian kilpailuttaminen kokonaisuutena
yksittäisten tuotteiden sijaan

(%-osuus vastaajista)

• Hankintojen painopisteen muuttuminen spesifikaatioiden
täyttämisestä arvoon

37 %
33 %

• Kilpailutuksiin pitäisi jättää tilaa enemmän uusille innovaatiolle
• Innovaatiosta ei olla halukkaita maksamaan

• Tekemällä tutkimusta yhdessä pienten yritysten kanssa ja
rakentamalla poikkitieteellistä yhteistyötä
• Kielivaatimukset

2018

24 %

• Yhteneväiset standardit ja vaatimukset eri sairaanhoitopiireissä
ja Erva-alueilla
• Suurempi panostus todelliseen hyötyyn, tuotteen
elinkustannuksiin, ja vähemmän pelkkään hintaan

2019

16 %

16 %

5% 4%
Hyvin
vaikeaa

3% 2%
Melko
vaikeaa

Ei vaikeaa
eikä helppoa

Melko
helppoa

Hyvin
helppoa

64 % vastaajista pitää innovaatioiden tuomista hyvin tai melko vaikeana
ja 19 % hyvin tai melko helppona.

Yhdysvallat ja Saksa houkuttelevimmat maat
tuote-ja kehitystoiminnan kannalta
Miten Suomen terveysteknologian
osuutta yrityksenne tutkimus- ja
tuotekehitystoiminnasta voisi mielestänne
kasvattaa? Nostoja vastauksista:
• Tarjoamalla osallistumista useassa maassa
tehtäviin tutkimuksiin
• Yhteistyöprojekteilla ja tutkimusyhteistyöllä
suomalaisten yliopistojen ja sairaaloiden kanssa
• Eettisten lupien saaminen nopeammin ja
helpommin
• Mahdollisuudella tehdä innovaatioiden
käyttöönottohankkeita pelkän pilotoinnin sijaan
• Asennemuutokselle kulujen suhteen: tutkimusja tuotekehittelyssä tuotteiden ja palveluiden
ei tule olla ilmaisia käyttäjilleen tai toimintaan
osallistuville tahoille

Mitä seuraavista maista pidätte yrityksessänne
tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kannalta
houkuttelevimpina kohteina?
(Valitse 3)
Yhdysvallat
Saksa
Ruotsi
Suomi
Tanska
Japani
Ranska
Alankomaat
Kiina
Iso-Britannia
Norja
Etelä-Korea
Intia
Irlanti
Muu, mikä?

5%
5%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
3%

10 %

8%

23 %

28 %

33 %

Muita maita olivat Sveitsi, Israel ja Espanja

36 %

Terveysteknologiayritysten henkilöstömäärä
vuonna 2019
46 %

Yrityksenne työntekijöiden
määrä Suomessa

42 %

(%-osuus vastaajista eri henkilöstömääräluokissa)

34 %
2019

31 %

2018

21 %

21 %

Henkilöstömäärän keskiarvo on
41. Sailab –MedTech Finland ry:n
jäsenyritykset työllistävät yli 4000
henkilöä Suomessa.

3%

3%

0%
0–9

10–49

50–250

0%
> 250

Ei tiedossa

Terveysteknologiayritykset työllistävät
korkeakoulutettuja

Mikä on yrityksessänne Suomessa
työskentelevien henkilöiden
tämänhetkinen koulutustaso
prosentuaalisesti (arvio riittää)?
(henkilöstömäärä eri henkilöstöryhmissä, vastaajien arviot
henkilöstön jakautumisesta kerrottuna henkilöstömäärällä)

Korkekoulu (yliopisto /
ammattikorkeakoulu

1 062 (69 %)

Toinen aste (lukio /
ammattikoulu

396 (26 %)

Jokin muu

29 (2 %)

Peruskoulu

28 (2 %)

Tohtori

18 (1 %)

Myynti ja markkinointi
työllistävät
terveysteknologiayrityksissä eniten

Mitkä alla olevista toiminnoista
ovat työntekijämäärällä mitattuna
yrityksenne suurimmat?
Myynti ja
markkinointi

97 %

Talous- ja
henkilöstöhallinto

38 %

Muut
toiminnot

33 %

Hankinta

28 %
21 %

Jakelu

15 %

Viestintä
Tuotanto
Tutkimus- ja
kehitystoiminta

5%
3%

Sosiaalinen ja
ympäristövastuu on
olennaista kaikille
terveysteknologiayrityksille

Miten oleellisena pidätte
yrityksessänne
sosiaalista ja
ympäristövastuuta juuri nyt?

74 %

Erittäin
olennainen

Jokseenkin
olennainen

Ei lainkaan
ollennainen

26 %

0%

Eettisyys, työntekijän oikeudet ja ihmisoikeudet
ovat tärkeimmät teemat vastuullisuustoiminnassa
Kun mietitte
terveysteknologian
vastuullisuustoiminnan
painopisteitä seuraavan
12 kk:n aikana, miten
tärkeinä pidätte
seuraavia teemoja?
(%-osuus vastanneista)

Ilmastonmuutos
Eettisyys
Kiertotalous
Monimuotoisuus /
yhdenvertaisuus
Työntekijöiden oikeudet
Kestävä kulutus
YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet (SDG)
Ihmisoikeudet

En osaa sanoa

3

1=Ei lainkaan tärkeä

4

2

5=Erittäin tärkeä

3% 5%

11 %

50 %

11 %

89 %

5% 3%

13 %

55 %

3% 5%

45 %

3 %2 %

79 %

5% 3%

47 %

11 % 3 %
3% 5%

16 %

45 %
37 %

34 %

8%

5% 3% 5%

Veden saatavuus ja/
tai laatu

13 %

84 %
24 %

5%
18 %

24 %
47 %

16 %

Verotus

Biodiversiteetti

32 %

8%
5%

21 %
26 %

8%

18 %

42 %
16 %

32 %
29 %

21 %

Vastuullisuuden johtamiskäytännöistä yleisimmät
ovat eettinen ohje ja yritysvastuun johtaja
Onko terveysteknologiayrityksessänne seuraavia
vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä?
(%-osuus vastanneista, jotka käyttivät johtamiskäytäntöä)
Code of conduct –ohjeisto
(eettinen ohjeisto)

89 %

Organisaatiossamme on yritysvastuusta
vastaava johtaja tai päällikkö

58 %

Vastuullisuudelle on asetettu
laadulliset tavoitteet

53 %
37 %

Yritysvastuustrategia
Yritysvastuuraportti

34 %

Vastuullisuudelle on asetettu
määrälliset tavoitteet

32 %

Hallituksen jäsenistä vähintään yksi
hallitsee yritysvastuukysymykset

39 %

Johtoryhmässä on yritysvastuusta
vastaava henkilö

21 %

Materialiteettiprosessi eli olennaisten
vastuullisuusasioiden määrittelyprosessi

16 %

Johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmään
sisältyvät vastuullisuusnäkökulmat

8%

Muun henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmään sisältyvät vastuullisuusnäkökulmat

5%

Ei mitään näistä

5%

Vastuullisuuden merkitys
tulee kasvamaan lähes
kaikissa vastanneissa
terveysteknologiayrityksissä

Miten arvioitte vastuullisuuden
merkityksen muuttuvan yrityksenne
osalta seuraavan viiden vuoden
aikana?
Merkitys
kasvaa jonkin
verran

32 %

Merkitys
kasvaa paljon

Merkitys
pysyy
ennallaan

66 %

3%

Terveysteknologiayritykset: kansainväliset
sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö tärkeimmät
vaihtoehdot globaalien haasteiden ratkaisuun
Kun mietitte
globaalien haasteiden
ratkaisemista (esim.
ilmastonmuutos,
ihmisoikeudet), miten
tärkeinä pidätte
seuraavia teemoja
ratkaisuvaihtoehtoina?
(%-osuus vastanneista)

Kansainväliset
sopimukset

3

1=Ei lainkaan tärkeä

4

2

5=Erittäin tärkeä

34 %

Kansallinen
lainsäädäntö

3 %3 %

Yritysten vapaaehtoiset
toimenpiteet

3 %3 %

Kuluttajien vapaaehtoinen
toiminta

Yhteiset
hankintakäytännöt
Tilaajan suorittamat
auditoinnit

63 %

47 %

Toimialan
sitoumukset

Kansainväliset sertifioinnit
ja standardit

En osaa sanoa

3%

11 %

50 %

26 %

3%

6%

8%

34 %

42 %

24 %

5 % 3 %3 %

3%

53 %

26 %

50 %

24 %

42 %

6%

5%

11 %

5%

47 %

39 %

32 %

36 %

34 %

16 %

Tulevaisuuden ilmiöistä ja teknologioista
merkittävimpinä nähdään tekoäly,
hyvinvointiteknologia ja robotiikka
Miten olennaisena näet
seuraavat teknologiat
tai ilmiöt
seuraavan viiden
vuoden aikana
terveysteknologiayrityksenne
toiminnassa?

Femtech (naisille
suunnattu terveysteknologia)

16 %

Robotiikka

3%

Tekoäly

3%

45 %
21 %

13 %

Big data

13 %

Jokseenkin
olennainen

Suurten globaalien
teknologiayritysten
laajentuminen toimialalle

Ei lainkaan
olennainen

Erittäin
olennainen

Joku muu ilmiö tai
teknologia

17 %

32 %

21 %

34 %
38 %

37 %

21 %

21 %

36 %
44 %

8%
15 %

19 %

34 %

16 %

Amazon tai muut
globaalit verkkokaupat

En osaa sanoa

44 %
47 %

Blockchain

8%

36 %

38 %

17 %

Toissijaisen terveystiedon
hyödyntäminen

Hyvinvointiteknologia

41 %

15 %

Genomitieto

37% 3 %

31 %

51 %

5%
33 %

31 %

41 %
54 %

5%

17 %

8%

13 %
21 %

Liikevaihto
37 %

39 %

38 %

36 %
32 %

34 %

Mikä on
terveysteknologiayrityksenne
Suomen liikevaihto?
(vastauksissa arvioitu edellisen vuoden liikevaihtoa
eikä kuluvan vuoden, %-osuus vastaajista eri
liikevaihtoluokissa)
Vastanneiden konsernien yhteenlaskettu globaali
terveysteknologian liikevaihto on 215 miljardia euroa (N=27
vuonna 2019

21 %
2018

18 %

2017

2016

13 %
8%
5%

0–2 M€

2–10 M€

10–50 M€

6%

>50 M€

5%

3%

5%

Ei tiedossa

Terveysteknologiayritykset ovat tyytyväisiä
54 %
taloudelliseen kehitykseen
45 %

Kuinka tyytyväinen olet yrityksenne
taloudelliseen kehitykseen viimeisen
viiden vuoden aikana?
(%-osuus vastaajista)

26 %

2019
2018

15 %

13 %

12 %

7%

23 %

5%

0%
Hyvin tyytymätön

Melko tyytymätön

Ei tyytymätön eikä
tyytyväinen

Melko tyytyväinen

Hyvin tyytyväinen

Valtaosa terveysteknologiayrityksistä ennustaa
liiketoiminnan kasvavan vuonna 2020
Millaiset ovat yrityksenne
näkymät Suomessa tulevana
vuonna?

Mitä mielestänne tulisi tapahtua, jotta
terveysteknologian markkina vahvistuisi?
• Arvo- ja laatuperusteinen hankintatoimi
hintapainotuksen sijaan
• Hankintojen muuttaminen yhteistyö- ja
kehitysprojekteiksi

92 %

88 %

(%-osuus vastaajista)

2019

• Elinkaarikustannusten, vaikuttavuuden ja
kokonaisuuden parempi arviointi hankinnoissa

2018

• Avoimempaa kommunikointia ja
markkinavuoropuhelua terveysviranomaisten ja
toimijoiden välillä

8 % 10 %

• Terveysteknologian merkitys
kokonaisterveydenhuollossa tulisi tunnistaa
Tarkoitus kasvattaa
liiketoimintaa

Tarkoitus pitää
liiketoiminta ennallaan

0%

2%

Tarkoitus supistaa
liiketoimintaa

Jokainen meistä tarvitsee
terveysteknologiaa
• TERVEYSTEKNOLOGIA on läsnä kaikkialla terveydenhuollossa.
Sen merkitys korostuu erityisesti, kun itse sairastumme tai
läheisemme tarvitsee hoitoa.
• TERVEYSTEKNOLOGIA on jo nyt terveyden tulevaisuutta. Se on
mahdollistaa potilaiden uudenlaiset hoitomuodot, omaehtoisen
elämän ja nopean diagnosoinnin sekä vähentää työn kuormitusta
sosiaali- ja terveysalalla.
• POSITIIVINEN muutos jatkuu. Digitalisaatio, robotiikka ja tekoälyn
hyödyntäminen tulevat vahvasti terveydenhuollon toimijoiden ja
potilaiden itsensä avuksi.
• GENOMI- ja muun terveystiedon hyödyntämisen myötä
voidaan siirtyä entistä yksilöidympiin hoitoihin ja sairauksien
ennaltaehkäisyyn.
• PALVELUT tulevat entistä kiinteämmin osaksi terveysteknologiaa
ja koulutuksen sekä osaamisen tarve kasvavat.

Selvityksen toteutus
• TIEDONKERUU toteutettiin Sailab Medtech Finland ry:n
jäsenyrityksille suunnatulla Questback-kyselyllä syys-lokakuussa
2019
• KYSELYSSÄ oli yhteensä 35 kysymystä, jotka käsittelivät
esimerkiksi yrityksen perustietoja, asiakkaita ja tuotteita,
henkilöstöä, taloudellisia näkymiä, T&K-toimintaa ja innovaatioita
sekä vastuullisuutta
• VASTAAJIA oli yhteensä 42 eli noin 40% yhdistyksen
jäsenyrityksistä
• MONIALAYRITYKSIÄ pyydettiin huomioimaan vain
terveysteknologian toimialan osuus vastauksissaan
• KYSELYN ja analyysin toteutti Nordic Healthcare Group

