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Terveysteknologia on tiukasti 
säänneltyä

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

• Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettäviä lääkinnällisiä 
laitteita ja in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita sekä näihin 
rinnastettavia ratkaisuja

• 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/


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



Sailab –MedTech Finland ry:n yli 100 jäsenyritystä > 
80 % terveysteknologian ratkaisuista Suomessa
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Sailab –MedTech Finlandin 
strategia 2017-2023 

Digitalisaatio



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

Suomen haasteena toimintakykyinen 
ikääntyminen



Tärkeimpiä asiakasryhmiä tällä hetkellä ovat julkinen erikoissairaanhoito 
ja perusterveydenhuolto sekä yksityinen terveydenhuolto

Sosiaalipalvelut

Jokin muu

Julkinen 
perusterveydenhuolto

21%

Julkinen 
erikoissairaanhoito

Yksityinen 
terveydenhuolto

59%

Yliopistot ja 
tutkimuslaitokset

Potilaat / omaiset

Ympäristö- ja 
teollisuuslaboratoriot

Apteekit ja lääketukut
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Lähde: https://www.sailab.fi/tietoa-ja-tyokaluja/suositukset/terveysteknologian-toimialaselvitys-2019/



Yhdysvallat ja Saksa houkuttelevimmat maat tuote-
ja kehitystoiminnan kannalta
Mitä seuraavista maista pidätte yrityksessänne 
tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kannalta 
houkuttelevimpina kohteina? (Valitse 3)
(%-osuus vastanneista)

Miten Suomen osuutta yrityksenne tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnasta voisi mielestänne 
kasvattaa? Nostoja vastauksista

Japani

Alankomaat

5%

Yhdysvallat

Saksa

5%

Etelä-Korea

Tanska

Ruotsi

Suomi

Ranska

Kiina

Iso-Britannia

Norja

Intia

Irlanti

Muu, mikä?

36%

33%

28%

23%

10%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

8%

• 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: tutkimus- ja 
tuotekehittelyssä tuotteiden ja palveluiden ei tule olla ilmaisia 
käyttäjilleen tai toimintaan osallistuville tahoille

Muita maita olivat Sveitsi, Israel ja Espanja
Lähde: https://www.sailab.fi/tietoa-ja-tyokaluja/suositukset/terveysteknologian-toimialaselvitys-2019/



Innovaatioiden tuomista Suomen markkinoille 
pidetään pääosin melko vaikeana 
Miten helppoa on uuden innovaation tuominen 
Suomen markkinoille?
(%-osuus vastaajista)

Miten innovaatioiden tuomista Suomen 
markkinoille voisi edistää?

• Hankinnassa tuotekategorian kilpailuttaminen 
kokonaisuutena yksittäisten tuotteiden sijaan

• Hankintojen painopisteen muuttuminen 
spesifikaatioiden täyttämisestä arvoon

• Kilpailutuksiin pitäisi jättää tilaa enemmän uusille 
innovaatiolle

• Innovaatiosta ei olla halukkaita maksamaan
• Yhteneväiset standardit ja vaatimukset eri 

sairaanhoitopiireissä ja Erva-alueilla
• Suurempi panostus todelliseen hyötyyn, tuotteen 

elinkustannuksiin, ja vähemmän pelkkään hintaan
• Tekemällä tutkimusta yhdessä pienten yritysten kanssa 

ja rakentamalla poikkitieteellistä yhteistyötä
• Kielivaatimukset

Hyvin 
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64% vastaajista pitää innovaatioiden tuomista hyvin tai 
melko vaikeana

Lähde: https://www.sailab.fi/tietoa-ja-tyokaluja/suositukset/terveysteknologian-toimialaselvitys-2019/



Terveysteknologian 
julkinen hankinta
• Muutamia huomioita



Terveysteknologian julkinen
hankinta ja innovatiiviset
hankintamenettelyt
(1 = Hyvin vähän, 5 = Hyvin paljon)
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Lähde: Monimutkainen hankinta,, 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,, 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,, 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, 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, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019
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Ennen 
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Kilpai-
lutuksen
suunnitte

lu

Kilpai-
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Hankinta
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palvelun 
alkuun
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Mittaus/
arviot
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”Perinteinen” hankintaprosessi



Tarve
Hoidon/hoitopolun tuki
Kokonaisvaltainen ajattelu
Eri sidosryhmien  ja 
käyttäjien kartoittaminen
Ennen sopimuskauden 
loppua
Innovaatiot

Ennen kilpailusta

Avoin, yhdenvertainen 
markkinavuoropuhelu

Käyttäjä- ja hankintaryhmien 
kokoaminen

Uuden teknologian 
hyödyntäminen

Vaikuttavuusajattelu
Koekäyttö

Kilpailutuksen suunnittelu
Tärkein vaihe

Yhdenvertaiset, reaiistiset
kriteeristöt > hoidon tuki, 

innovatiivuus
Tarjouspyyntöluonnosten 
kommentointi/ tekninen 

vuoropuhelu
Hankinnan määrittely ja speksaus

Kilpailutus

- Hyvin hoidettujen 1-3 
steppien jälkeen ainoastaan 

muodollisuus
Mahdollisimman avoin

Realistiset ehdot
Laatukriteerit > hoidon tuki, 

innovaatiot
Aikataulutettu hankinnan 

laajuus huomioiden

Hankintapäätös

Selkeät vertailuperusteet
Päätösdokumentit 

Tiedonkulku – myös 
hävinneille

Sopimuksen läpikäynti

Käyttöönotto/palveluun 
valmistautuminen

Saatavuuden varmistaminen
Resurssien allokointi

Aikataulutus
Mahdollisten 

projektiryhmien 
perustaaminen

Koulutus

Mittarit

Vaikuttavuus
Kokonaistaloudellisuus

Seuranta ja 
käyttäjäkokemukset
•miten saadaan innovaatiot 
tiedoksi

•miten käyttäjät / potilaat voivat 
informoida matkan varrella?

Arvopohjaisen 
hankinnan 
päättymätön 
kehä

Sailab –MedTech Finland ry:n hallitus ja Erva-alueiden hankintajohto 7.-9.9.2017



Markkinavuoropuhelu keskeisin 
ja tärkein arvopohjaisen 
hankinnan elementti 



Lyhyesti: turvallinen terveysteknologia osa 
suomalaista hyvinvointipolitiikkaa
• Terveysteknologia vahvasti osaksi hyvinvointipolitiikkaa ja STM:n toimialaa

• Hankeohjelmat ja vaikuttavuusarviot terveysteknologian hyödyntämiseen
• Terveysteknologiaa koskevan lainsäädännön kehittäminen omana kokonaisuutenaan
• Yritysyhteistyön vahvistaminen kaikkien etu

• Terveysteknologian elinvoimaisia markkinoita ja innovaatioiden hyödyntämistä kehitettävä 
• Vahvempi yhteistyö eri osapuolten välillä: start-up/pk-yritykset sekä innovaatioien 

hyödyntäminen
• Valvovan viranomaisen rooli: resurssit, neuvonta ja sujuvuus keskeistä
• Hajautetut hankinnat ja monipuolinen markkina, hankintaosaamisen ja markkinavuoropuhelun 

hyödyntäminen
• Terveysteknologian tutkimus- ja kehittämistoiminta voisi tuoda ja luoda Suomeen merkittäviä 

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

ja näitä koskevan lainsäädännön uudistamisen loppuun saattaminen
• Luotava laaturekisterit ja osaamiskeskukset, one-stop shop (kansallinen koordinaatio), alueiden 

ja kuntien yhteistyön vahvistaminen
• Valtiollinen strategia tarvitaan > terveysalan kasvustrategian jatko ja terveysteknologian rooli



www.sailab.fi


