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Sailab –MedTech Finland ry:n tavoite on, että
potilaille, sosiaali- ja terveydenhuollolle ja muille sidosryhmille
voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia ja 
uusia sekä innovatiivisia 
terveysteknologian ratkaisuja ja 
niihin liittyviä palveluita.
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Kielletyt keskustelunaiheet Sailab –MedTech Finland ry:n 
tapahtumissa, koulutuksissa ja verkostotapaamisissa

Kaikki luottamuksellisen tiedon 
vaihtaminen keskenään kilpailemaan 

tarkoitettujen Sailab -MedTech Finland 
ry:n yritysten  välillä  ja toiminnan 

piirissä on kiellettyä. 

Myös pelkkä yksipuolinen tietojenvaihto eli 
tiedon passiivinen vastaanottaminen on 

kielletty.

Kielletyksi katsottua luottamuksellista 
tietoa on mikä tahansa tieto, 
• joka on ajankohtaista; 
• jota ei ole saatavissa samalla tarkkuustasolla 

julkisista lähteistä; ja
• jolla voi olla (ainakin potentiaalista) vaikutusta 

yritysten kilpailu- ja markkinakäyttäytymiseen.
• joka voisi jollain tavoin poistaa normaalin

liiketoimintaan liittyvän epävarmuustekijän,  
joka  koskee  kilpailevien  yritysten  toiminnan  
muuttumista  



Menettelyohje, jos kokouksessa nousisi
kielletty aihe esille:

Kiellettyä aihetta koskeva puheenvuoro keskeytetään

Velvollisuus keskeyttämiseen edellämainitulla tavalla on 
kokouksen puheenjohtajalla ja kaikilla osallistujilla mukaan lukien
Sailab –MedTech Finland ry:n toimihenkilöillä

Todetaan selkeästi että kyseisestä asiasta ei voida keskustella
tämän ohjeen sekä lainsäädännön perusteella.

Mikäli kielletyn aiheen esiinnostanut henkilö ei noudata
keskeyttämispyyntöä, hänet poistetaan kokouksesta

Kokouksen sihteeri kirjaa poistumisen pöytäkirjaan



Seuraamukset: 12 §
Kilpailunrajoituksesta määrättävä 

seuraamusmaksu ja 13§
Kilpailunrajoituksesta määrättävän 

seuraamusmaksun suuruus

Kilpailuoikeus 948/2011

• Elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle, joka rikkoo 
5 tai 7 §:n taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 
102 artiklan säännöksiä, määrätään seuraamusmaksu, jollei menettelyä ole 
pidettävä vähäisenä tai seuraamusmaksun määräämistä kilpailun turvaamisen 
kannalta muutoin perusteettomana.

• Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös sellaiselle elinkeinonharjoittajalle tai 
elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle, jolle rikkomukseen osallistunut 
elinkeinotoiminta on siirtynyt yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn 
seurauksena.

• Seuraamusmaksun määrää Kilpailuviraston esityksestä markkinaoikeus. Maksu 
määrätään maksettavaksi valtiolle.

• Seuraamusmaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin, ja sitä määrättäessä 
on otettava huomioon rikkomuksen laatu ja laajuus, moitittavuuden aste sekä 
rikkomuksen kestoaika. Seuraamusmaksu saa olla enintään 10 prosenttia 
kunkin kilpailunrajoitukseen osallistuvan elinkeinonharjoittajan tai näiden 
yhteenliittymän liikevaihdosta siltä vuodelta, jona elinkeinonharjoittaja tai 
elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä viimeksi osallistui rikkomukseen.



Kuntavaalit ja vaikuttamistyö

• 18.4.2021
• Kysely 2020

Kuntavaalit
• Alkuvuosi 2022
• Arvio 2021

HV-vaalit
• 2.4.2023
• Valmistautuminen 

2021-2023
Eduskuntavaalit

Valtuustotrategiat
Sotepalvelut
Kuntien rahoitus
Operatiiviset julkiset hankinnat

Terveysteknologia osaksi 
STM:n toimialaa
Terveysteknologia –strategia
HankintaSuomi?
Mahdollistava lainsäädäntö

Hallitusohjelma
Strategiat
Lainsäädäntö
Sotepalveluiden järjestäminen
Valtion rahoitus

Vaikuttavat hankinnat 
Apu palveluille
Arvopohjainen terveydenhuolto
Terveysteknologia ja 
ikääntyminen

Kestävyysvaje, työvoima, huoltosuhde, kiristyvä talous, C19



Arvopohjainen terveydenhuolto ja hankinta

• Keväällä 2021 arvopohjaisen ja vaikuttavan tervedenhuollon ja 
hankinnan tapahtumia järjestetään kuukausittain. Tapahtumat ovat 
avoimia kaikille teemasta kiinnostuneille ja niistä tiedotetaan erillisillä 
kutsuilla, jäsenkirjeessä ja tapahtumasivuilla.
• Seminaarisarja alkaa 16.12.2020 Vaikuttavuuden tiekartta –

keskustelulla (HNY/Elina Yrjölä)
• Seuraava 19.1.2021 Value-Based Procurement –tilaisuus (dr Joanne

Meehan)



Diabetesliitto, Syöpäjärjestöt, Sydänliitto ja 
Sailab -MedTech Finland
• Osapuolet käynnistävät keväällä 2020 yhteisen hankkeen, jonka tarkoituksena on viedä 

terveydenhuollon tavoitteet juurilleen ja varmistaa kansallisten laaturekisterien kehittäminen.
• Yhdistykset ovat sitä mieltä, että terveydenhuollon tarkoitus on tuottaa potilaille terveyshyötyä ja 

kansantaloudelle parempaa työ- ja toimintakykyä vahvistuneen terveyden, oikea-aikaisten 
diagnoosien ja hoidon sekä seurannan avulla. Terveysteknologia on näissä sairauksissa 
merkittävässä roolissa.

• Järjestöt ja Sailab -MedTech Finland ry järjestävät keväällä 2020 kolmen tilaisuuden sarjan. 
Aiheina ovat:
• Kansalliset laaturekisterit ja niiden tarve
• Arvoperusteiset hoitoketjut ja hankinta niiden tukena
• Haaste päättäjille: mikä on terveydenhuollon tehtävä ikääntyvässä maassa

• Tilaisuudet järjestetään 1,5 tunnin webinaareina helmikuussa, huhtikuussa ja kesäkuussa. 
Jatkotoimet arvioidaan ja päätetään hankkeen käynnistyttyä

• Yritysesimerkit tarvitaan



Terveysteknologia hoitotyössä ja 
kuntoutuksessa – mitä hyötyä työhöni?
• TEHY ry:n ja Sailab -MedTech Finland ry:n yhteishanke. Hankejohtajana toimii 

Jaana Laitinen-Pesola.
• Seminaarit:

• 21.1.2021 kello 14.00 Innotus ja ilo 1: Mitä iloa terveysteknologiasta on hoitotyössä ja 
kuntoutuksessa?

• 18.2.2021 kello 14.00 Miten hoito- ja palvelupolkuja rakennetaan terveysteknologian avulla?
• 18.3.2021 kello 14.00 Miten hoitotyö, kuntoutus ja terveysteknologia sovitetaan yhteen?
• 15.4.2021 kello 14.00 Miten työssä huolehditaan terveysteknologian koulutuksesta ja 

osaamisesta?
• 20.5.2021 kello 14.00 Miten johtajuus ja työ muuttuvat terveysteknologian myötä?

• 17.6.2021 kello 14.00 Tulevaisuuden terveys: innostus ja ilo 2

• Yritysesimerkit tarvitaan



Terveysteknologian kaupan ehdot

• Sailab -MedTech Finland ry:n perusti Terveysteknologian kaupan 
ehdot -työryhmän vuodeksi 2020. 
• Työryhmä ja KPMG valmistelivat Terveysteknologian kaupan ehdot -

asiakirjan. 
• Terveysteknologian kaupan ehdot -asiakirja on kaikkien yhdistyksen 

jäsenyritysten kommentoitavana 15.11-30.11.2020.
• Yhteistyöneuvottelut hankintajohtajien ja muiden keskeisten 

sidosryhmien kanssa.
• Tavoitteena on löytää yhteinen tavoitetila asiakirjan edistämisestä siten että 

siitä saataisiin JYSE-tasoinen, terveysteknologian hankintaa ja sen ehtoja 
ohjaava väline.



Vastuullisuus hankinnoissa

• Sailab -MedTech Finland ry ja KEINO-verkoston Vastuullisten 
sairaanhoitopiirien kehittämisverkosto jatkavat yhteistyötään 2021.
• Vuoden aikana järjestetään tuoteryhmäkohtaisia tilaisuuksia (mm. 

haavanhoito, suojaus ja peittely sekä inkontinessi ja avanne), joissa 
haetaan keskeisiä, hyödynnettäviä kriteereitä ja mahdollisuuksia 
vastuullisuuden osoittaimiseen siten että tuotteiden saatavuus ei 
vaarannu
• Haavanhoito tammikuu 2021



Terveysteknologian sääntely

• MDR, IVDR, HTA, REACH & muu ympäristölainsäädäntö
• 2-3 laajempaa tilaisuutta 2021
• Myös sidosryhmät tervetulleita

• Joka kuukausi jäsenyrityksille lyhyt info sääntelystä
• 13.1 kello 10.00-10.30 ensimmäinen tilaisuus


