
 

Arvio COVID-19 -kriittisten lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden saatavuudesta 8.4.2020 
 
Sailab -MedTech Finland ry teki 6.4.2020 saatavuuskyselyn niille jäsenyrityksille, joilla on 
merkittävässä määrin kyselyssä tarkoitettujen tuotteiden valmistusta ja/tai myyntiä Suomessa. 
Kyselyn tarkoituksena on antaa tilannekuva COVID-19 -kriisissä keskeisten 
terveysteknologiatuotteiden saatavuudesta ja näkymistä. Kysely ja sen yhteenveto ovat 
suuntaa antavia. 
 
Sailab -MedTech Finland ry:n yritykset edustavat 80–90 %:ia Suomessa käytössä olevan 
terveysteknologian (lääkinnälliset laitteet, ihmisen ulkopuolisen diagnostiikan ja kuvantamisen 
laitteista sekä näihin rinnastettavista) tuotteista. 
 
Lääkinnällisten laitteiden ja ihmisen ulkopuolella tapahtuvaan (in vitro) diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osuus COVID-19-diagnosoinnissa, hoidossa, 
seurannassa ja esimerkiksi elintoimintojen ylläpidossa on erittäin merkittävä. Samoin sosiaali- 
ja terveydenhuollon henkilökunnan suojaaminen tapahtuu esimerkiksi maskein, visiirein, 
suojakäsinein, suojapuvuin tai muilla vastaavilla terveysteknologian ratkaisuilla. 
 
Suuri osa koko Euroopan alueen lääkinnällisistä laitteista ja erityisesti niin kutsutusta 
terveydenhuollon kulutustavarasta valmistetaan Kiinassa tai muualla Kaakkois-Aasiassa. 
Tuotannon hidastuminen ja tuonnin vaikeudet yhtäaikaisesti kotimaisen ja globaalin kysynnän 
kasvaessa merkittävästi ovat aiheuttaneet merkittävän epäsuhdan tiettyihin, COVID-19:ään 
liittyviin, tuotekategorioihin. Samalla se on paljastanut pienen maamme haavoittuvuuden 
kansainvälisessä kriisitilanteessa. 
 
Suuri osa vastanneista: ”COVID-19 -kriittisten tuotteiden saatavuustilanne vaikea”  
 
Julkisuudessa esillä on ollut suojaustuotteiden saatavuuden vaikeudet. 
Terveysteknologiayrityksille tekemämme saatavuuskyselyn mukaan tilanne jatkunee 
samankaltaisena. Suurin osa vastanneista arvioi, että tuotteita on saatavilla erittäin vähän tai ei 
lainkaan. Erityisen haastavaa on FFP2 ja FFP3-hengityksensuojainten tilanne. Desinfioinnin 
ja puhdistuksen osalta tilanne näyttää hiukan aiempaa rauhallisemmalta, mutta on yhä 
haastava. Lisäksi pakkaus- ja raaka-aineiden (esimerkiksi etanoli) puute tai tulli voivat 
aiheuttaa pullonkauloja. 
 
Jos COVID-19 -testausten määrä kasvaa ja sitä nostetaan, tilanne aiheuttaa kysynnän kasvun 
ihmisen ulkopuolella (in vitro) tehtävän diagnostiikan välineistölle. Näytteenottoon 
tarvittavien välineiden osalta tilanne on tällä hetkellä osin jopa kohtuullinen, mutta vaihtelua 
on paljon ja globaali tilanne saattaa muuttua nopeasti.  
 
Lisäksi potilasmäärän mahdollisesti noustessa kasvaa sairaala- ja tehohoidossa olevien 
henkilöiden määrä. Vaikka laitekanta on Suomessa melko kohtuullinen, esimerkiksi 
ventilaattoreissa tarvittavien letkujen, maskien ja esimerkiksi bakteerisuodattimien tilanne voi 
muodostua haasteeksi. Myös liman imemiseen tarkoitettujen tuotteiden osuutta on 
tarkasteltava hankinnoissa ja yhdistyksen jatkokyselyissä. Ventilaattorien, röntgenlaitteiden ja 
mm. ultraäänilaitteiden asennuksen ja huollon osalta suurimman haasteen luo TEM:n 
asettama 14 vuorokauden karanteenimääräys. Asentajista suuri osa on kansainvälisiä 
huippuasiantuntijoita. 
 



 

Kyselyssä ei kysytty mahdolliseen kuolleisuuden kasvuun liittyvien tarvikkeiden osuutta. 
Kylmäsäilytys, ruumispussit ja vastaavat noussevat keskusteluun, jos tilanne pahenee. 
 
Sailab -MedTech Finland ry on esittänyt ja esittää edelleen seuraavia toimenpiteitä:  
 

- COVID19 -epidemiahuippu on vasta tulossa ja se etenee Suomessa aalloissa. On 
tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat tunnistavat saatavuuteen liittyvät 
haasteet tietyissä tuotekategoriossa eivätkä ylikäytä tai ylihanki tuotteita ennen 
epidemiapiikkiä omalla alueellaan. (Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja 
hankintatoimistot) 
 

- STM:n tulisi varmistaa valtakunnallisen ohjeistuksen ja myös valtakunnallisen 
säännöstelyn kautta erityisesti edellä mainittujen tuoteryhmien oikea-aikainen käyttö ja 
käyttöpaikka epidemian levitessä aalloissa. (STM, THL) 
 

- STM:n ja TEM:n tulisi aloittaa välittömästi mahdollisen kotimaisen tuotannon osalta 
kartoitukset ja valmistelut myös näytteenoton välineistön sekä sairaala- ja tehohoidon 
tuotteiden osalta (ei vain henkilösuojainten). (STM, TEM) 
 

- Valtion toteuttamat hankinnat tulisi ulottaa edellä mainittuihin muihin tuoteryhmiin ja 
terveysteknologiayritysten tuoterepertuaaria ja osaamista hyödynnetään myös 
ulkomaille suuntautuvissa hankinnoissa. Yritysten pitkä kokemus ja ammattimainen 
osaaminen on saatava hyödynnettyä, jotta esimerkiksi kansainvälisen kaupan osalta 
onnistutaan. (HVK, STM) 
 

- Yksityisen terveydenhuollon tilanne kartoitetaan ja myös näiden COVID-19 -kriittisten 
tuotteiden saatavuus turvataan. (STM, HVK) 
 

- Varmistutaan siitä, että muuhun kuin COVID-19 liittyviin hankintoihin on varattu 
riittävästi resursseja sekä omassa organisaatiossa että terveysteknologiayrityksissä. 
Mikäli näyttää siltä, että COVID-19 -tilanne aiheuttaa haasteita kilpailutuksiin tai 
niihin osallistumiseen siten että tarjoajia ei ole, siirretään kilpailutusta tai tarvittaessa 
perutaan se. (Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja hankintatoimistot, yritykset) 
 

- Noudatetaan kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita esimerkiksi siten, 
että esimerkiksi kateostoja tai erikoisjärjestelyjä rahtien tai vastaavien osalta ei vaadita 
tässä tilanteessa. Myös yritykset ovat vaikeassa tilanteessa. Mikäli tarpeita 
erityisjärjestelyille on, on niistä sovittava molemmille osapuolille kohtuullisin ehdoin. 
(Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja hankintatoimistot) 
 

- On tärkeää, että Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyrityksissä ja muissa 
terveysteknologiayrityksissä noudatetaan kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden 
periaatteita esimerkiksi siten, että vaikka kyseessä ei olisi sosiaali- ja terveydenhuollon 
sopimusasiakas, erityisesti volyymiltaan laajojen tilausten osalta hinnasta neuvotellaan 
ja sovitaan kohtuullisin ehdoin. (Terveysteknologiayritykset) 
 

- Epävarmassa tilanteessa myös huijausyritysten ja esimerkiksi väärennettyjen tuotteiden 
määrä kasvaa. Tilanteessa kannattaa olla tarkkana ja tarkistaa yrityksen tiedot ja myös 
tuotteen tiedot valmistajalta tai maahantuojalta. Mikäli epäilee huijausta tai joutuu 
sellaisen kohteeksi, on syytä kääntyä poliisin puoleen. 
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