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TERVEYSTEKNOLOGIA ON 
TULEVAISUUDEN TERVEYTTÄ

Sailab – MedTech 
Finland ry:n 

strategia ja vuoden 
2019 tavoitteet
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TERVEYSTEKNOLOGIA ON läsnä kaikkialla terve-
ydenhuollossa. Sen merkitys korostuu erityisesti, 
kun itse sairastumme tai läheisemme tarvitsee hoi-
toa. Muun muassa verenpainemittarit, stetoskoopit 
ja haavan- sekä hammashoidon välineet ovat terve-
ysteknologiaa. Samoin syövänhoitoon tai kuvanta-
miseen käytettävä huipputeknologia, keinohaimat ja 
sydäntahdistimet. In vitro (ihmisen ulkopuolella ta-
pahtuvaan) -diagnostiikkaan käytetään esimerkiksi 
erilaisia reagensseja, instrumentteja ja vastaavia, joil-
la analysoidaan ihmiskehosta saatuja näytteitä.

Terveysteknologia tarkoittaa lääketieteelliseen 
käyttötarkoitukseen tarkoitettuja lääkinnällisiä lait-
teita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkin-
nällisiä laitteita. Terveysteknologiaa säännellään 
vahvasti sekä kansainvälisellä että kansallisella ta-
solla. Lääkinnällisissä laitteissa kyse on aina ihmis-
ten terveydestä ja turvallisuudesta.

Sailab – MedTech Finland ry:n tavoite on, että suo-
malaiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle, potilaille 
ja muille sidosryhmille voidaan tarjota laadukkaita, 
turvallisia, kustannusvaikuttavia, uusia ja innovatii-
visia terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä 


Terveysteknologia 

tarkoittaa 

lääketieteelliseen 

käyttötarkoitukseen 

tarkoitettuja 

lääkinnällisiä laitteita ja 

in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettuja lääkinnällisiä 

laitteita.
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palveluita. Yhdistyksen jäsenet, eli 100 maailman 
ja Suomen suurinta terveysteknologiayritystä, val-
mistavat, jakelevat tai maahantuovat näitä tuotteita. 
Jäsenyritykset edustavat 80–90 % Suomen terveys-
teknologian markkinasta ja ovat vahva osa suoma-
laista terveydenhuoltoa ja sen tulevaisuutta.

Positiivinen muutos jatkuu. 
Digitalisaatio, robotiikka ja 

tekoälyn hyödyntäminen tulevat 
vahvasti terveydenhuollon 

toimijoiden ja potilaiden avuksi. 

Genomi- ja muun terveystiedon hyödyntämisen 
myötä voidaan siirtyä entistä yksilöidympiin hoitoi-
hin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Palvelut tule-
vat entistä kiinteämmin osaksi terveysteknologiaa, 
ja sekä koulutuksen että osaamisen tarve kasvavat.

Uudistuva sääntely, tarkoituksenmukainen valvon-
ta ja innovaatioiden saattaminen markkinoille suju-
vasti ja nopeasti vaativat eri tahojen jatkuvaa dialo-
gia ja yhteistyötä. Tämän vuoksi terveysteknologia 
on otettava vahvasti osaksi suomalaista hyvinvoin-
tipolitiikkaa ja STM:n toimialaa.

Näihin haasteisiin vastaaminen aloitettiin vuonna 
2016 strategiatyön myötä, ja vuonna 2019 strate-
giaa päätettiin jatkaa. Digitalisaatio ja eettinen toi-
minta nostettiin uudistustyössä läpileikkaaviksi 
linjoiksi ja toimintatavoiksi. Päivitetty strategia on 
voimassa vuoteen 2023 saakka.
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Sailab – MedTech Finland ry:n 2019 tavoite: näkemysjohtajuus
Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten vaikuttaja- ja edun-
valvontajärjestö, joka huolehti terveysteknologian ja toimialan yhteisestä edus-
ta. Yhdistys on perustettu vuonna 1977, ja nykyään yhdistykseen kuuluu yli 100 
maailman ja Suomen markkinoilla toimivaa yritystä. Sailab –MedTech Finland 
ry:ssä päätökset toiminnan suunnasta, linjoista ja esimerkiksi strategisista tavoit-
teista tekevät jäsenyritykset.

Syyskokouksessa vuoden 2019 teemaksi nostettiin strategian toteuttamistavoit-
teiden mukaisesti näkemysjohtajuus ja sen mukaisesti tunnettuuden vahvista-
minen ja lisääminen sekä isot teot ja ratkaisut. Toiminnan osa-alueet määriteltiin 
kolmeksi tavoitteeksi:

• arvojohtajuus

• vahva asiantuntijuus

• näkemysjohtajuus.

Näitä toimintoja läpileikkaavat yhdistyksen ja sen omistaman yhtiön tuottamat 
palvelut, koulutukset, tapahtumat ja tukitoiminnot sekä selkeä hallinto ja talous.

TUNNETTUUDEN 
LISÄÄMINEN JA 
ISOT TEOT SEKÄ 

RATKAISUT

Näkemysjohtaja: Vaikut-
tava terveysteknologia on 

terveyden tulevaisuus

Vahva asiantuntija: 
Turvallisen terveysteknolo-
gian uudistuva regulaatio 

ja toimintaympäristö

Arvojohtaja: Kehittyvän 
terveysteknologian 

eettisyys ja vastuullisuus

Kumppanuudet

Koulutukset

Viestintä

Strateginen työ

Sähköiset palvelut

Selvitykset ja tilastot

Vuosi 2019
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Sailab – MedTech 
Finland ry on 

terveysteknologian 
arvojohtaja, vahva 

asiantuntija ja 
näkemysjohtaja.
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TERVEYSTEKNOLOGIASSA ON kyse aina ihmisten 
terveydestä ja turvallisuudesta. Lisäksi kyse on jul-
kisen rahan käytöstä. Tämän takia on kaiken yh-
teistyön sosiaali- ja terveydenhuollon organisaa-
tioiden ja ammattilaisten kanssa oltava selkeää, 
osapuolista riippumatonta ja läpinäkyvää. Lisäksi 
yhteistyön on täytettävä kohtuullisuuden ja doku-
mentaation vaatimukset.

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritykset hy-
väksyivät päivitetyn eettisen ohjeen kaikkia jäsen-
yrityksiä ja koko toimialaa velvoittavaksi jo 1.1.2017. 
Terveysteknologian eettinen ohje pohjautuu Med-
Tech Europen eettiseen ohjeeseen ja on siten voi-
massa koko Euroopan alueella.

Terveysteknologian eettinen ohje sääntelee yhteis-
työtä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden 
ja ammattilaisten sekä terveysteknologiayritysten 
välillä siten, että kaikki yhteistyö lisää osaamista, 
on koulutuksellista ja entisestään vahvistaa potilas-
turvallisuutta.

Vuonna 2019 siirtymäaika velvoittavan Terveystek-
nologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-
työn eettisen ohjeen osalta päättyi ja Terveystekno-
logian eettinen valvontakunta aloitti toimintansa.
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2.1. Terveysteknologian eettinen valvontakunta aloitti toimintansa

Terveysteknologian eettinen valvontakunta on itsenäinen toimielin, joka rapor-
toi toiminnastaan Sailab – MedTech Finland ry:n yhdistyksen kokoukselle. Val-
vontakunta antaa tulkintoja ja päätöksiä Terveysteknologian eettisen ohjeen 
mukaisesta toiminnasta. Lisäksi sillä on oikeus tarvittaessa määrätä sanktioita 
jäsenyrityksille, mikäli nämä toimisivat vastoin eettistä ohjetta.

Terveysteknologian eettinen valvontakunta voi myös nostaa eettisen toiminnan 
ja ohjeen vastaisen toiminnan julkisuuteen toiminnan vakavuusasteen, toistu-
vuuden tai muun valvontakunnan tarpeelliseksi katsoman syyn mukaan. Lisäk-
si valvontakunnalla on oikeus esittää yhdistyksen hallitukselle jäsenyrityksen 
erottamista edellä mainituista syistä. Sanktioiden määrästä päättää yhdistyksen 
syyskokous.

Terveysteknologian eettisen valvontakunnan puheenjohtajaksi valittiin ke-
sällä 2019 lääkintöneuvos Heikki Pälve. Pälveen johdolla valittiin Terveystek-
nologian eettisen valvontakunnan jäsenet. Heidän nimityksensä vahvistettiin 
Sailab – MedTech Finland ry:n syyskokouksessa vuonna 2018. Terveysteknolo-
gian eettisen valvontakunnan jäsenten kolmivuotinen toimikausi alkoi 1.1.2019. 

Jäsenet ovat puheenjohtajan lisäksi:
 ⊲ Fimean entinen pääjohtaja Sinikka Rajaniemi
 ⊲ Juristi ja teologi Eero Rämö
 ⊲ Tehy ry:n kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen.

Lisäksi kokouksiin osallistui terveysteknologiayritysten edustaja. Vuoden 2019 
Terveysteknologian eettisen valvontakunnan kokouksiin osallistuivat Kirsi Hil-
den (Stryker) kaksi (2) kertaa ja Anni Keinänen (Baxter) yhden (1) kerran.

Terveysteknologian eettisen valvontakunnan tavoitteeksi asetettiin vuonna 
2019 seuraava: Antamalla tulkintoja ja päätöksiä luodaan selkeää ja ymmär-
rettävää eettistä toimintaa avoimuuden periaatteen mukaisesti.

Terveysteknologian eettinen 
valvontakunta kokoontui vuonna 
2019 kolme (3) kertaa:

 ⊲ 18.2.2019, Sailab – MedTech 
Finland ry:n toimisto, 
Mannerheimintie 76, Helsinki.

 ⊲ 5.9.2019, Sailab – MedTech 
Finland ry:n toimisto, 
Mannerheimintie 76, Helsinki.

 ⊲ 28.11.2019, ravintola Aino, 
Pohjois-Esplanadi 13, Helsinki.

14



Valvontakunta antoi tulkintoja, ja tavoitteen toteuttamiseksi terveysteknologian 
eettisen valvontakunnan tulkinnat ja päätökset annettiin tiedoksi eri osapuolil-
le ja julkaistiin ilman tunnistetietoja Sailab – MedTech Finland ry:n nettisivuilla.

Vuoden aikana ei tullut yhtään valitusta 
tai kantelua. Suurin osa tulkintapyynnöistä 

koski tapahtumapaikkoja. Suurimman osan 
tulkintapyynnöistä vuoden aikana tekivät Sailab – 

MedTech Finland ry:n jäsenyritykset.

Terveysteknologian eettisen valvontakunnan puheenjohtaja antoi raportin val-
vontakunnan toiminnasta Sailab – MedTech Finland ry:n kevätkokoukselle 2019.

2.2. Eettistä toimintatapaa edistettiin terveysteknologiayritysten 
keskuudessa

Vuoden 2019 tavoitteeksi asetettiin, että Sailab – MedTech Finland ry:n jäsen-
yritykset ja siten 80–90 % terveysteknologian markkinasta toimii Terveystek-
nologian eettisen ohjeen mukaisesti ja edistää kaikessa toiminnassaan entises-
tään toimialan hyvää mainetta ja luotettavuutta.

Vuoden aikana jatkettiin eettisen ohjeen osalta jäsenyritysten informointia ja 
kouluttamista, ja jäsenyrityksillä oli mahdollisuus tilata koulutus yhdistykseltä 
veloituksetta. Toimitusjohtaja Laura Simik kävi pitämässä vuoden aikana seit-
semän (7) eettistä koulutusta jäsenyrityksille.

Jäsenyritysten eettistä yhteistyötä ja osaamista vahvistettiin eettisen toiminnan 
verkostolla. Jäsenyritykset nimesivät eettiset yhteyshenkilöt verkostoon. Ver-
kostolle välitettiin ajantasaisin tieto eettiseen ohjeeseen, eettiseen toimintaan ja 
näiden edistämiseen sekä koulutuksiin liittyen. Verkosto kokoontui vuoden ai-
kana kolme (3) kertaa. Eettisen verkoston puheenjohtajana toimi vuonna 2019 
Kirsi Hilden (Stryker).

Sailab – MedTech Finland ry:n verkkosivuilla olevaa ”eettinen ohje” -infosivua 
päivitettiin säännöllisesti, ja siellä julkaistiin ajantasaisin tieto ohjeesta ja anne-
tuista tulkinnoista. Jäsenkirjeeseen otettiin käyttöön ”kuukauden eettinen ky-
symys”, joka sisältää aina kysymyksen ja siitä annetun tulkinnan. Lisäksi yh-
dessä eettisen verkoston kanssa valmisteltiin sidosryhmien tueksi materiaalia 
ja koulutuksia.

15



2.3. Eettisen ohjeen tunnettuutta vahvistettiin 
sidosryhmäyhteistyössä

Tavoitteeksi vuodelle 2019 asetettiin, että terveys-
teknologian eettisen valvonnan käytännöt luodaan 
selkeiksi, ennustettaviksi ja helpoiksi ymmärtää ja 
toteuttaa eri osapuolille. Erityisesti eettisen ohjeen 
keskeisten säännösten tunnettuutta haluttiin lisätä 
yhteistyökumppanien keskuudessa.

Terveysteknologian eettinen ohje 
on päivitetty ja hyväksytty vahvassa 
yhteistyössä Tehyn, Lääkäriliiton, 
SuPerin, Talentian, Apteekkariliiton, 
Hammaslääkäriliiton sekä muun muassa 
yliopistosairaaloiden hankintajohdon 
kanssa. 

Yhteistyötä jatkettiin vuonna 2019, ja yhteistapaa-
miseen 8.3.2019 osallistuivat Tehy, Lääkäriliitto, 
SuPer ja Hammaslääkäriliitto.

Hammaslääkäriliiton kanssa järjestettiin oma tilai-
suus yrityksille huhtikuussa 2019. Terveysteknolo-
gian eettisen valvontakunnan puheenjohtaja Heik-
ki Pälve luennoi useissa tilaisuuksissa alan eettisen 
yhteistyön edistämisestä.

Sidosryhmille valmisteltiin kevään 2019 aikana 
”Terveysteknologian eettinen ohje pähkinänkuo-
ressa” -lehtinen. Lehtinen sisältää keskeiset ohjeet 
tapahtumien ja koulutusten järjestämisen edelly-
tyksistä silloin, kun yhteistyökumppaneiksi halu-
taan terveysteknologiayrityksiä. Lehtinen taitettiin 
ja painettiin ja sitä toimitettiin kesällä 2019 jäsenyri-
tyksille jaettavaksi koulutuksen järjestäjille ja muil-
le sidosryhmille.

Tavoitteeseen ei täysin päästy vuonna 2019. Ter-
veysteknologian eettisen ohjeen aiheuttamat 
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vaatimukset muun muassa tapahtumapaikkaa tai iltatilaisuuksia koskien ai-
heuttavat vielä keskustelua sidosryhmien keskuudessa. Työtä jatketaan.

2.4. Sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu osa maailmanlaajuista 
terveysteknologiaa: kansainvälisiä standardeja hyödynnettävä myös 
Suomessa

Vuonna 2019 Sailab – MedTech Finland ry aloitti toiminnan myös sosiaalisen 
vastuun ja ympäristövastuun edistämiseksi hankinnoissa. Toimialaselvitykses-
tä 2019 kävi ilmi, että yhdistyksen jäsenyritykset näkevät vastuullisuuden erit-
täin keskeisenä teemana.

Työskentely sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun osalta jatkui koko toimin-
takauden ja tulevaksi tavoitteeksi asetettiinkin, että eri tuoteryhmien osalta py-
ritään yhteistyössä löytämään keskeiset ympäristövastuuta ja sosiaalista vas-
tuuta edustavat sertifikaatit ja standardit.

Ensimmäinen työpaja terveysteknologiayrityksille järjestettiin 27.8.2020, ja sii-
hen osallistui 30 eri yritysten edustajaa. Tilaisuudessa luotiin Sailab – Med-
Tech Finland ry:n linjat sosiaalisen vastuun edistämisestä. Linjat hyväksyttiin 
Sailab – MedTech Finland ry:n hallituksen kokouksessa.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Miten oleellisena pidätte yrityksessänne sosiaalista ja 
ympäristövastuuta juuri nyt? (%-osuus vastanneista)

Sosiaalinen ja ympäristövastuu erittäin tai 
jokseenkin olennainen kaikissa vastanneissa 

yrityksissä
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Sailab – MedTech Finland ry 
katsoo, että terveysteknologian 
julkisissa hankinnoissa on 
sosiaalisen ja ympäristövastuun 
saavuttamiseksi painotettava 
seuraavia tekijöitä:

 ⊲ Kuhunkin hankintaan on määritel-
tävä sopivimmat kriteerit tai vaa-
dittavat dokumentit. Terveys-
teknologian ratkaisut eivät ole 
keskenään yhteismitallisia.

 ⊲ Ajoissa toteutettu markkinavuo-
ropuhelu on keskeinen toiminta-
tapa. Markkinavuoropuhelu aut-
taa selvittämään olennaisimmat 
kriteerit, käytössä olevat kan-
sainväliset standardit tai serti-
fioinnit sekä mahdolliset vaiku-
tukset markkinaan.

 ⊲ Markkinavuoropuhelun konseptia 
on kehitettävä pp-yhteistyössä. 
Aito vuoropuhelu varmistaa ny-
kyistä paremmat tarjouspyyn-
nöt – myös sosiaalisen vastuun 
näkökulmasta.

 ⊲ Nykyinen toimintatapa on 
usein sellainen, jossa han-
kintatoimisto pyytää tietoja 
ja yritykset vastaavat, mutta 
hankintatoimi ei vastaa enää 
tähän.

 ⊲ Yritykset eivät välttämät-
tä saa vastauksia kommen-
tointikierrokselle lähetetylle 
tarjouspyyntöluonnokselle.
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 ⊲ Kansainvälisiä, olemassa olevia 
standardeja ja sertifikaatteja on 
hyödynnettävä aina kun mah-
dollista. Sertifikaattivaatimusten 
päälle asetetut kansalliset kritee-
rit vaikuttavat negatiivisesti yri-
tysten kilpailukykyyn Suomen 
markkinoilla.

 ⊲ On hyvä ymmärtää, että 
useat kansainvälisesti hy-
väksytyt sertifikaatit ovat 
keskenään täysin tai hyvin 
lähelle saman tasoisia, ja et-
tä paikallisilla jakelijoilla on 
harvoin mahdollista vaikut-
taa valmistajan käyttämään 
sertifikaattiin.

 ⊲ Valtakunnallisesti yhtenäistetyt 
menetelmät ovat erittäin tervetul-
leita.

 ⊲ Tilaajan on jätettävä yrityksel-
le riittävästi aikaa tarjouspyyn-
töön vastaamiseen ja/tai mahdol-
lisuuksien mukaan ilmoitettava 
ennakkoon vastuullisuuskritee-
reistä, jotta yritykset ehtivät val-
mistautua huolellisesti tarjouk-
sen jättämiseen.

 ⊲ Hankintatoimen on toimittava 
eettisesti ja vastuullisesti yrityksiä 
kohtaan. Kesälomien rauhoitta-
minen tukee työntekijöiden hy-
vinvointia ja tuottaa hankintatoi-
melle paremmat tarjoukset, kun 
osaava henkilöstö on paikalla 
niitä laatimassa. Tästä syystä ke-
säkautena ei tarjouspyyntöjä tu-
le jättää.

 ⊲ Englanninkielisten vastuullisuus-
dokumenttien tai vastaavien 
käyttö on mahdollistettava.

 ⊲ Tilaajan on huolehdittava sopi-
muskauden aikaisesta seuran-
nasta ja tarvittaessa auditoin-
neista.

 ⊲ Sosiaalisesti vastuullisten han-
kintojen osaamista on lisättävä 
hankintayksiköissä ja yrityksissä.

 ⊲ Vastuullisuus ja laatu on riittä-
västi painotettava tai pisteytet-
tävä. (Halpa) hinta ei voi olla 
ratkaiseva tekijä julkisissa han-
kinnoissa.

 ⊲ Sosiaalisen vastuun edistämisen 
osalta on edettävä vaiheittain. Jo-
kaisessa hankinnassa on var-
mistuttava, etteivät vaatimukset 
heikennä potilasturvallisuutta tai 
vaikuta lääkinnällisten laitteiden 
saatavuuteen / laatuun.
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2.5. Yhteistyö terveydenhuollon organisaatioiden 
kanssa vastuullisuuden edistämiseksi

Yhteistyö HUS-logistiikan kanssa aloitettiin kevääl-
lä 2019. HUS-logistiikan kanssa käydyissä neuvotte-
luissa kävi ilmi, että sairaanhoitopiirien edustajista 
koostuva KEINO-verkosto oli aloittamassa vastuulli-
suusoppaan valmistelun.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen 
verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hal-
litusohjelman toteutusta. Verkoston toimintaa ohjaa 
ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO-osaa-
miskeskus tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kes-
tävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehit-
tämisessä. Osaamiskeskuksen muodostavat Motiva, 
Suomen Kuntaliitto, VTT, Business Finland, SYKE, 
Hansel ja KL-Kuntahankinnat ja Sitra.

Sailab – MedTech Finland ry totesi vuoden aikana, 
että toimiva ja hyvä yhteistyö terveysteknologiayri-
tysten ja hankintatoimistojen / KEINO-verkoston 
välillä on olennaisen tärkeää, jotta vastuullisuu-
den osalta päästään sellaisiin kriteereihin, jotka 
edistävät tavoitteiden saavuttamista potilasturval-
lisuuden ehdoilla. Sailab – MedTech Finland ry, 
KEINO-verkosto ja HUS-logistiikka aloittivat keskus-
telut oppaaseen liittyvästä yhteistyöstä ja standar-
dien sekä sertifikaattien hyödyntämisestä.

KEINO-verkoston vastuullisten hankintojen opas tuli 
lausuntokierrokselle Sailab – MedTech Finland ry:n 
jäsenyrityksille sovitusti syksyllä 2019. Useat jäsen-
yritykset antoivat näkemyksensä eri tuoteryhmä-
korttien sisältöön ja aikatauluun, ja vastuullisuuso-
pasta päivitettiinkin lausuntokierroksen jälkeen.
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Sosiaalinen vastuu ja 
ympäristövastuu osa 

maailmanlaajuista 
terveysteknologiaa: 

kansainvälisiä standardeja 
hyödynnettävä myös 

Suomessa.

21



SAILAB – MEDTECH FINLAND RY

Terveysteknologian 
sääntelyn vahva 

asiantuntija ja 
vaikuttaja

3



TERVEYSTEKNOLOGIAN SÄÄNTELYSSÄ on meneil-
lään suuri murros. Toimivaltaisen viranomaisen 
vaihtuminen lähestyi, lääkinnällisiä laitteita koske-
va kansallisen lainsäädännön uudistus aloitettiin ja 
kansainvälisen sääntelyuudistuksen siirtymäaiko-
jen päättymispäivä lähenee.

Sailab – MedTech Finland ry palkkasi syksyn 2018 
lopussa terveysteknologian sääntelyasiantunti-
jakseen Antti Järvenpään. Vuonna 2019 ratkai-
su osoittautui erittäin hyväksi. Järvenpää perehtyi 
nopeasti MD- ja IVD-asetukseen sekä kansalliseen 
lainsäädäntöön ja aloitti vahvan työn tiedon lisää-
miseksi sekä jäsenyritysten että päättäjien kes-
kuudessa. Järvenpää piti toimintavuoden aikana 
jäsenyrityksille lukuisia koulutuksia muuttuvas-
ta sääntelystä. Lisäksi sääntelyasiantuntija esiintyi 
useissa sidosryhmien järjestämissä ja yhdistyksen 
omissa seminaareissa ja koulutuksissa.

Tietopaketti MD- ja IVD-asetuksista julkaistiin yh-
distyksen nettisivuilla viikolla 11. Tietopakettiin 
koottiin perustiedot MD- ja IVD-asetuksista ja nii-
den siirtymäsäännöksistä sekä linkkejä hyviin 
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tietolähteisiin. Tietopakettia päivitetään ja täydenennetään sitä mukaa kun 
saatavilla oleva tieto täsmentyy ja avoinna olevia kysymyksiä saadaan selvitet-
tyä MD- ja IVD-työryhmissä sekä muiden sidosryhmien kanssa.

3.1. Sääntelytyöryhmät valmistelivat linjat terveysteknologian lainsäädäntöön 
ja toimivat tiedonvälityskanavina

Sailab – MedTech Finland ry:n hallitus perusti 2017 kaksi (2) työryhmää 
EU-asetusten (MD ja IVD) aiheuttamien muutosten vuoksi. Tavoitteena työryh-
millä oli 1) tiedottaa jäsenyrityksiä muutosten tuomista vaikutuksista ja vaa-
timuksista 2) valmistautua kansallisen lainsäädännön ja muiden muutosten 
osalta luomalla linjoja ja yhteisiä näkemyksiä toimialalle.

MD-työryhmä kokoontui vuonna 2019 kaksi (2) kertaa ja IVD-työryhmä yhden 
(1) kerran. Medical Device -työryhmän puheenjohtajana toimi Leena Leskinen 
(Baxter) ja In vitro diagnostiikka -työryhmän puheenjohtajana Timo Niskanen 
(Roche Diagnostics). Lisäksi työryhmät pitivät yhden (1) yhteisen kokouksen.

Työryhmien kokouksissa keskusteltiin MD- ja IVD-asetusten tuomista muutok-
sista, asetusten täytäntöönpanon etenemisestä ja haasteista sekä kansallisen 
lainsäädännön muutoksista. MD- ja IVD-työryhmät valmistelivat yhdistyksen 
linjauksia ja lausuntoja kansallisen lainsäädännön muutoksiin.

Keväällä 2019 julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla tietopaketti MD- ja IVD-ase-
tuksista. Tietopaketti valmisteltiin MD- ja IVD-työryhmissä. Syksyllä 2019 MD- 
ja IVD-työryhmien toimintaa muutettiin hallituksen päätöksellä siten, että 
työryhmien erillisten kokousten sijaan järjestetään vuosittain noin neljä sään-
telyyn liittyvää tilannekatsaus- ja keskustelutilaisuutta, jotka ovat avoimia yh-
distyksen jäsenyrityksille.

Marraskuussa 2019 järjestettiinkin ensimmäinen Sailab – MedTech Finland 
ry:n omille jäsenyrityksille tarkoitettu seminaari, jonka aiheina olivat MD- ja 
IVD-asetusten täytäntöönpanon tilanne, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkei-
ta koskevan kansallisen lainsäädännön uudistaminen sekä terveysteknologian 
viranomaistehtävien siirto Valvirasta Fimeaan. Seminaariin osallistui yli 60 
henkilöä yli 40 eri jäsenyrityksestä.

3.2. Kansallisessa lainsäädännössä ei tule luoda uusia vaatimuksia yrityksille

Yhdistyksen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin, ettei kansallisessa lainsäädän-
nössä luoda uusia vaatimuksia tai kiristetä EU-asetusten vaatimuksia Suomes-
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sa toimiville valmistajille, maahantuojille tai jakelijoille. Ennakoiva lausunto 
toimitettiin sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädännön valmistelijoille, Valvi-
ralle ja Fimealle.

Yhdistys antoi lausunnon terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämises-
tä Valvirasta Fimeaan (kesäkuu 2019). Lausunnossa korostettiin muun muassa 
lääkinnällisten laitteiden ja lääkkeiden eroa ja sitä, ettei niiden sääntelyä ja val-
vontaa tule yhdenmukaistaa. Lisäksi painotettiin valvonnan säilyttämistä oh-
jaavana ja neuvontapainotteisena.

Yhdistys antoi ennakoivan lausunnon terveydenhuollon laitteita ja tarvikkei-
ta koskevan lainsäädännön uudistamiseen elokuussa 2019. Lausunnossa eritel-
tiin niitä aiheita, joissa MD- ja IVD-asetukset jättävät tilaa kansalliselle sääntelylle. 
Lausunto valmisteltiin MD- ja IVD-työryhmissä. Lausuntoa käytettiin perustana 
yhdistyksen vaikuttamistyölle kansallisen lainsäädännön valmistelussa.

Vuoden aikana ylläpidettiin ja kehitettiin yhteistyötä 
muun muassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontaviraston (Valvira), Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskuksen (Fimea) sekä sosiaali- ja 

terveysministeriön kanssa. 

Lisäksi yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöjen ja potilas-
järjestöjen kanssa lisättiin. Viestin vahvistamiseksi järjestettiin toukokuussa 
2019 yhteinen seminaari sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinominis-
teriön ja HealthTech Finland ry:n kanssa median, päättäjien sekä pienten ja 
keskisuurten terveysteknologiayritysten tiedon lisäämiseksi. Seminaariin osal-
listui yli 200 henkilöä.

3.3. Koulutus terveysteknologian uuden sääntelyn ja valvonnan muutoksista 
päättäjille ja sidosryhmille

Uudistuva sääntely ja valvonta lisää kaikkien osapuolten vastuuta ja velvoittei-
ta sekä muuttaa toimintatapoja. Sailab – MedTech Finland ry omalla toiminnal-
laan edisti ja auttoi myös muiden sidosryhmien valmistautumista uuden sään-
telyn ja valvonnan muutoksiin.

Yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sekä hankin-
ta-asiantuntijoiden kanssa lisättiin. Uuden sääntelyn muutokset käytiin läpi 
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yhteistapaamisissa hankintajohtajien kanssa ja tiedotusta lisättiin. Sailab – Me-
dTech Finland ry aloitti päättäjien ja median osalta vahvan koulutuksellisen 
toiminnan ja tiedottamistyön terveysteknologian uudesta sääntelystä keväällä 
2019. Terveysteknologian vaalitavoitteet toimitettiin jokaiseen puolueeseen ja 
erikseen sosiaali- ja terveydenhuollosta kiinnostuneille ehdokkaille. Toimitus-
johtaja ja sääntelyasiantuntija tapasivat eri puolueiden keskeisiä sotevalmiste-
lusta ja/tai elinkeinopolitiikasta kiinnostuneita edustajia ja antoivat peruskatsa-
uksen sääntelystä ja toimialan tilanteesta.

Uusien kansanedustajien avustajille järjestettiin terveysteknologian toimialaan 
ja sääntelyyn liittyvä tilaisuus lokakuussa 2019. Tilaisuudessa käytiin lävitse 
terveysteknologian toimialan näkymiä, keskeisiä haasteita ja uutta sääntelyä 
taustoitukseksi uutta hallituskautta varten. Tilaisuuteen osallistui miltei kaksi-
kymmentä kansanedustajien avustajaa eri puolueista.

3.4. Terveydenhuollon valvonnan siirto Fimeaan alkoi

Terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtohanke Valvirasta Fimeaan ja tä-
hän liittyvät rekisterisiirrot ja -uudistukset etenivät suunnitellusti, vaikka sote-
uudistus kaatui. Siirrettäviä tehtäviä olivat terveydenhuollon laitteiden ja tar-
vikkeiden valvonta (lääkinnälliset laitteet ja in vitro -diagnostiikan laitteet), 
biopankkien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintitehtävät, Valviralle kuuluneet ku-
doslakiin perustuvat lupa- ja valvontatehtävät, alkiotutkimuksiin liittyvät tehtä-
vät ja geenitekniikkalain mukaiset valvontatehtävät.

Tehtävät ja niitä hoitavat henkilöt siirtyivät Fimeaan 31.12.2019 mennessä. Ta-
voitteena on saada myös TLT-rekisterin uudistus valmiiksi 31.12.2019 mennes-
sä, minkä jälkeen käynnistetään mahdollisia uudistusprojekteja biopankki- ja 
geenitekniikan rekistereiden osalta.

Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja ja terveysteknologian sääntelyn 
asiantuntija tapasivat Fimean edustajia säännöllisesti. Tapaamisten tavoitteena 
oli tuoda terveysteknologian erityispiirteet sekä valvonnan osalta hyvän yh-
teistyön ja neuvottelumenettelyn tarve vahvasti uuteen valvonnan toimintaym-
päristöön.

Tavoite saavutettiin ja yhteistyö uuden toimivaltaisen viranomaisen kanssa al-
koi positiivissa merkeissä, vaikka yhdistyksen tavoite valtion 100 % rahoituk-
sesta ei täysin toteutunutkaan.
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3.5. Terveysteknologian ”tee se itse” -ratkaisut ja off label -käyttö 
vaarantavat potilasturvallisuuden

Keväällä 2019 Sailab – MedTech Finland ry:n diabetesjaostossa käsiteltiin poti-
lasturvallisuutta vaarantavia tilanteita, joissa lääkinnällisiä laitteita käytetään 
vastoin valmistajien antamia käyttöohjeita tai suosituksia. Tilanne koskee erityi-
sesti niin sanottuja diabeetikkojen open apps -ratkaisuja ja insuliinipumppuja.

Tee-se-itse-keinohaimat ja insuliinipumppujen 
off label -käyttö oli noussut esiin eri medioissa ja 

koulutustapahtumissa. Sailab – MedTech Finland ry 
pitää tätä huolestuttavana ilmiönä ja nosti asian esiin 

keväällä.

Sailab – MedTech Finland ry pyysi ja lopulta vaati valvovaa viranomaista puut-
tumaan tilanteeseen välittömästi ja toivoi, että ministeriö aloittaisi terveystek-
nologiaa koskevan sääntelyn uudistamisen siten, että EU-asetusten mukaisesti 
taataan potilasturvallisuus. Lisäksi Sailab – MedTech Finland ry kehotti Suo-
men hallitusta varmistamaan valvovalle viranomaiselle riittävät resurssit val-
tion budjetista.

Tämänkaltaisessa ilmiössä on kyse vakavasta asiasta: ylipäänsä potilasturval-
lisuudesta sekä siitä, miten mahdolliset vahingot vaikuttaisivat koko kehitty-
vään toimialaan. Yhdistys esitti valvovalle viranomaiselle kysymyksiä muun 
muassa siitä, kenen on vastuu mahdollisista potilasvahingoista, kun kyse on 
korkean riskitason laitteesta?

Asiaa puitiin myös julkisuudessa, ja lopulta Valvira antoi kantansa asiaan 
18.4.2019. Valvova viranomainen varoitti tee se itse -ratkaisuista ja ohjeisti vah-
vasti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

27



3.6. Genomi

Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik kutsuttiin kesä-
kuussa 2019 sosiaali- ja terveysministeriöön pitämään puheenvuoro genomi-
keskusta koskevaan kuulemiseen. Toimitusjohtaja käsitteli puheenvuorossaan 
seuraavia asioita:

 ⊲ Oikealla yhteistyöllä genomikeskus voi osaltaan vahvistaa merkittävästi Suo-
men kehittymistä kohti terveydenhuollon ja life sciencen T&K-toiminnan 
mallimaata.

 ⊲ Siksi genomikeskuksen kehittämiseen olisi asiantuntijuuden ja monialaisuu-
den vuoksi syytä ottaa mukaan vahvasti myös teollisuutta edustavat yhdis-
tykset.

 ⊲ Tiedon omistajuuteen ja hyödyntämiseen liittyvät asiat jäävät tämänhetkises-
sä lakiesityksessä auki.

 ⊲ Maksut ja niiden perusteet tiedon tallentamisen ja hyödyntämisen osalta oli-
si syytä selkeyttää.

 ⊲ Miten genomikeskus voi olla osaltaan turvaamassa monipuolista markkinaa 
ja innovaatioiden hyödyntämistä (ml. laboratoriopalvelut), joka on erityisesti 
potilaiden etu.

Vahva yhteys kyberturvallisuuteen: kansainvälisten, tunnistettujen asetusten 
ja standardien hyödyntäminen.

3.7. Kyberturvallisuus nousi esiin

Sailab – MedTech Finland ry järjesti 21.8.2019 kello 13.00 alkaen jäsenyrityk-
silleen tilaisuuden, joka tarjosi tietoa HVK:n Kyber-Terveys-hankkeen etenemi-
sestä ja mahdollisuuden vaatimuskannan kommentointiin.

Vuoden aikana kävi ilmi, että terveysteknologian hankintoihin ollaan luomas-
sa kansallista kyberturvakriteeristöä. Tilaisuuteen kutsuttiin kuultaviksi Pek-
ka Vepsäläinen HVK:n Kyber-Terveys- hankkeesta ja automaation tietoturva- 
asiantuntija Jari Seppälä Tampereen yliopistolta, sillä valitettavasti oppaan ja 
hankkeen osalta ei toimialaa eikä yritysten asiantuntemusta ollut huomioitu.

Tilaisuuden jälkeen yritykset kutsuttiin Kyber-Terveys-hankkeen työpajaan 
7.11.2019 Pasilassa. Työpajassa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita.
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• Kuinka varmistetaan, että kaikissa terveydenhuollon hankinnoissa on otettu 
tietoturva- ja tietosuojavaatimukset oikealla tavalla huomioon?

• Miten lääkinnällisten laitteiden pitkä elinkaari vaikuttaa hankinnan tietotur-
vavaatimuksiin?

• Miten uudet tietoturvavaatimukset näkyvät terveydenhuollon laitteita ja tie-
tojärjestelmiä toimittaville yrityksille?

3.8. Julkinen hankinta ja terveysteknologian markkinat

Julkinen hankinta on strateginen väline terveysteknologian mahdollistamaan 
tulevaisuuteen. Arvopohjaisen hankinnan edistämistyötä jatkettiin vuonna 
2019, ja monipuolista markkinaa pyrittiin vahvistamaan hyvillä hankintakäy-
tännöillä.

Sailab – MedTech Finland ry teki lyhyen selvityksen hankintatoimistoille. Selvi-
tyksestä kävi ilmi, että arvopohjaisen hankinnan kehittämiseltä puuttuu strate-
gia, eikä sen tulosten mittaamiseen ole osaamista ja/tai työkaluja. Lisäksi pää-
töksentekijöiltä ja rahoittajilta puuttuu tietoa arvopohjaisesta hankinnasta.

Arvopohjaista hankintaa pidetään kuitenkin tärkeänä 
kaikkien eri osapuolten keskuudessa. Erityisen tärkeää 

se on potilaan kannalta.

Sailab – MedTech Finland ry edisti arvopohjaisen hankinnan käytäntöjä yh-
teistyössä erityisvastuualueiden hankintajohdon kanssa. Yhdistyksen hallitus 
ja hankintajohtajat tapasivat kolme (3) kertaa vuoden 2019 aikana. Tapaami-
sissa käytiin läpi ajankohtaiset tilanteet, kuultiin alustuksia esimerkiksi edus-
kuntavaaleihin liittyen ja käynnistettiin muun muassa markkinavuoropuhe-
lun pilotti asiakaskeskeisesti OYS-alueella. HUS ja OYS ilmoittivat lisänneensä 
markkinavuoropuhelua yritysten kanssa 20–25 % vuoden 2019 aikana yhteis-
työn pohjalta.

3.9. Sairaanhoitopiirien vastuulliset hankinnat -verkosto

Sairaanhoitopiirien hankinnat -kehittäjäryhmä aloitti maaliskuussa 2019 työn 
sairaanhoitopiirien vastuullisten hankintojen kehittämiseksi. Kehittäjäryhmän 
jäsenet ovat sairaanhoitopiirien hankinnoista vastaavia sekä vastuullisuustee-
man asiantuntijoita. Toimintaan ovat osallistuneet KEINO, HUS, KYS, OYS, TAYS, 
VSSHP, Sansia ja Tuomilogistiikka.
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Ryhmän laatima opas valmistui syksyn 2019 aikana. Sailab – MedTech Fin-
land ry:n jäsenyritykset ovat kommentoineet opasta ja lisäksi toimitusjohtaja 
osallistui verkoston kokoukseen tuoden toimialan yritysten terveiset. Keskei-
set viestit verkostolle olivat, että kansainvälisiä standardeja ja sertifikaatteja 
on hyödynnettävä ja että tarkoituksenmukaisuus ja aikataulutus on pohdittava 
kussakin ratkaisussa tarkkaan, jotta potilasturvallisuus ja/tai saatavuus eivät 
vaarannu. Vastuullisuuden vaadetta ei voi ulottaa alihankintaketjuissa niin pit-
källe, että se tekisi toiminnasta mahdotonta. Lisäksi auditoinnit ja tarkastukset 
tulee tilaajan toteuttaa myös hankintakauden aikana omalla kustannuksellaan. 
Lisäksi toimitusjohtaja toi esille, että aihe on äärimmäisen tärkeä. Terveystek-
nologia on tulevaisuuden terveydenhuoltoa, ja ala edistää näitä asioita jo nyt 
maailmanlaajuisesti.

KEINO-verkoston kanssa sovittiin, että yhteistyötä jatketaan seuraavina vuosina.

Terveydenhuollon hankintatoimi: 
Miten tärkeänä pidät terveysteknologian arvopohjaista hankintaa ja 

sen tuloksia seuraavien osa-alueiden kannalta?

Lähde: Arvopohjainen hankinta -kysely, alustavat vastaukset, Sailab – MedTech Finland ry, 23,9,2019
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VUODEN 2019 toimintasuunnitelmassa todettiin, et-
tä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön 
muutos jatkuu ja kustannuspaineet lisääntyvät en-
tisestään. Terveysteknologian markkinaympäristö 
muuttuu ja vaikuttavuuden osoittamisesta tulee en-
tistä tärkeämpää. Vaikka merkitys tunnistetaan, on 
innovaatioiden markkinoille pääsy vaikeaa. Tästä 
syystä on tärkeää nostaa esiin alaa ja sen kehitystä.

4.1. Terveysteknologian tavoitteet 
eduskuntavaaleissa hyvin esillä

Eduskuntavaalit ja niiden jälkeen muodostettava 
Suomen hallitus määrittelevät valtakunnallisen po-
litiikan ja päätöksenteon suunnan seuraaviksi vuo-
siksi. Suomen hallitus laatii hallitusohjelman, jossa 
keskeiset asiat ja niiden rahoitus sovitaan eri puo-
lueiden kesken. Muun muassa valtion talouden 
päälinjat ja politiikan strategiset painopisteet kirja-
taan hallitusohjelmaan. Nyrkkisääntönä voi usein 
pitää sitä, että jos linjaa ei ole kirjattu hallitusohjel-
maan, ei sitä yleensä kauden aikana toteutetakaan.
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Lainsäädännöstä suuri osa tulee joko suoraan tai implementoitavaksi Suo-
meen, jolloin myös eurooppalainen yhteistyö kattojärjestö MedTech Europen 
kanssa on tärkeää lainsäädännön tavoitteiden kannalta. Se ei kuitenkaan pois-
ta kansallisen vaikuttamis-, tiedottamis- ja edunvalvontatyön tarvetta. Esimer-
kiksi uudet MD- ja IVD-asetukset jättävät avoimeksi seitsemän kohtaa, joista 
voidaan päättää kansallisella tasolla. On tärkeää, että toimialan yhteistä viestiä 
ja näkemyksiä viedään eteenpäin, jotta päättäjät ja valmistelijat voivat pohjata 
päätöksensä monipuoliseen tietoon.

Sailab – MedTech Finland ry valmisteli toimialan eduskuntavaalitavoitteet, joi-
ta toimitettiin ehdokkaille ja puolueille. Yhdistyksen edustajat tapasivat usei-
ta kansanedustajia, valmistelijoita ja ehdokkaita vaalityön tiimoilta ja kertoivat 
heille terveysteknologia-alan merkityksestä.

Terveysteknologia 
parantaa terveyttä, työ- 
ja toimintakykyä sekä 
hoidon laatua

 ⊲ Nostetaan terveystek-
nologia hyvinvointi- ja 
T&K-politiikan 
kärjeksi.

 ⊲ Säädetään terveys-
teknologiaa koskeva 
lainsäädäntö omana 
kokonaisuutenaan.

 ⊲ Lisätään valvovan 
viranomaisen 
resursseja ja varmis-
tetaan viranomaisen 
budjettirahoitus.

Terveysteknologia mah-
dollistaa omaehtoisen 
elämän

 ⊲ Nostetaan laatu ja 
vaikuttavuus tervey-
denhuollon ohjaaviksi 
tekijöiksi.

 ⊲ Tuetaan terve-
ysteknologian 
innovaatioiden 
käyttöönottoa valtion 
erillisrahoituksella.

 ⊲ Varmistetaan käyttäji-
en äänen kuuluminen 
ja velvoitetaan 
nostamaan laatu 
keskeiseksi tekijäksi 
terveysteknologian 
hankinnoissa.

Suomi voi nousta terve-
ysteknologian hyödyn-
tämisen mallimaaksi

 ⊲ Päivitetään terveys-
alan kasvustrategia ja 
otetaan sen painopis-
teeksi terveysteknolo-
gian T&K.

 ⊲ Varmistetaan 
yliopistosairaaloiden 
tutkimusyhteistyö 
rahoitusohjauksella 
ja otetaan käyttöön 
laaturekisterit.

 ⊲ Helpotetaan terveys-
teknologiayritysten 
markkinoille pääsyä 
ja kehitetään moni-
puolista, elinvoimaista 
kilpailuympäristöä 
potilaiden parhaaksi.
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4.2. Suomen hallituksen hallitusohjelma 2019–2023 ja terveysteknologian 
toimiala

Yhdistys valmisteli hallitusohjelmasta yhteenvedon jäsenyritysten ja yhdistyk-
sen hallituksen käyttöön sekä vaikuttamistyötä varten. Lisäksi yhdistys arvioi 
omien vaalitavoitteidensa toteutumista hallitusohjelmassa. Moni asia eteni odo-
tetulla tavalla. Muutamia terveysteknologian kannalta olennaisia nostoja Suo-
men hallitusohjelmasta:

Julkisten hankintojen laatukriteerit
Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa todettiin, että julkisiin hankin-
toihin lisätään vahvemmin laatukriteerit.

• Suomen hallitus ryhtyy toimiin vahvistaakseen laadullisten kri-
teerien huomioimista julkisissa tarjouskilpaluissa.

• Hankintalakia kehitetään ohjaamaan hankintayksikköjä huomi-
oimaan kokonaistaloudellisuuden kriteereinä ensisijaisesti hin-
ta-laatusuhdetta ja kokonaiskustannuksia ja käyttämään pelk-
kää hankintahintaa kriteerinä vain rajatusti.

• Lisätään hankintojen vastuullisuutta.

• Otetaan käyttöön työkalu innovatiivisten hankintojen riskien ja-
kamiseksi.

• Vauhditetaan kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskevien hy-
vien käytäntöjen yleistymistä.

Terveysalan kasvustrategia
Suomen hallitusohjelmassa on seuraavat kirjaukset Terveysalan kas-
vustrategiaa koskien:

• Jatketaan aktiivista ministeriöiden välistä yhteistyötä sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja innovaatioekosysteemin kehittämiseksi.

• Huolehditaan vuoden 2014 kasvustrategian mukaisten toimen-
piteiden kiireellisestä täytäntöönpanosta ja edistetään kansallis-
ten osaamiskeskusten perustamista sekä toiminnan käynnisty-
mistä.

• Jatketaan terveysalan kasvustrategian mukaisten toimenpitei-
den täytäntöönpanoa.

• Edistetään sote-datan joustavaa ja laajamittaista hyödyntämistä, 
samalla kuitenkin rekisteröityjen tietosuojan korkeasta tasosta 
huolehtien.
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• Säädetään genomi- ja biopankkilainsäädäntö.

• Selvitetään sote-datan hyödyntämistä osana terveysalan tutki-
mus- ja innovaatiotoimintaa huolehtien tietosuojan korkeasta ta-
sosta.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopolitiikka
• Suomen hallitusohjelmassa 2019–2023 todetaan, että Suomen 

TKI-määrärahat käännetään nousu-uralle.

• Lisäksi ohjelmassa on sovittu, että laaditaan tiekartta TKI-pa-
nostusten nostamiseksi neljään prosenttiin BKT:sta ja Suomen 
kehittämiseksi maailman parhaaksi innovaatio- ja kokeiluym-
päristöksi.

• Kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiokumppa-
nuusmallia.

• Innovaatio- ja tutkimuspolitiikan ylittävää johtamista ja kasvupo-
litiikan koordinaatiota vahvistetaan läpi valtionhallinnon.

• Julkisilla hankinnoilla vahvistetaan teknologista kehitystä, mutta 
myös laajemmin kestävää kehitystä, innovatiivisuutta sekä elin-
kaaritaloudellisuutta.

• Uusia valtion investointien kohteita voivat olla esimerkiksi biota-
lous, cleantech, energiatehokkuus, ympäristöteknologia ja terve-
ysteknologia.

• Selvitetään tutkimusrahoituksen ennakoitavuuteen, pitkäjän-
teisyyteen ja hyödynnettävyyteen liittyvät haasteet ja mahdol-
lisuudet.

• Luodaan selvityksen pohjalta toimenpideohjelma tarkoituksen-
mukaisen tutkimusrahoituksen toteuttamista varten.

• Luodaan nykyisten toimintamallien pohjalta edellytyksiä eri 
puolilla Suomea toimiville korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja 
yritysten muodostamille osaamiskeskittymille.

• Edistetään Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten ja koti-
maisten yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan sijoitusmaana.

Näiden toteutumista seurataan Sailab – MedTech Finland ry:n toi-
mistolta. On tarkoituksenmukaista, että tärkeitä kirjauksia myös to-
teutetaan käytännössä.
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4.3. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus ajautui karille ja nousi 
uudelleen

Sailab – MedTech Finland ry seurasi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne-
uudistuksen kehittymistä. Jäsenkirjeessä 2/2019 toimitusjohtaja Simik kirjoitti 
seuraavaa: Sotesopan loppunäytös tullee olemaan varsin oopperamaisen dra-
maattinen ja kaatunee seuraavan hallituksen syliin. Vaaleja kohden mennään 
kireissä tunnelmissa ja varmasti terveys- ja hoivapalvelut edellä. Toivottavasti 
silta kohti terveyden tulevaisuutta saadaan rakennettua seuraavalla kaudella.

Ennustus osui toteen. Dramatiikkaa vuodesta löytyi. 
Sipilän hallitus kaatui ennen vaaleja. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon rakenneuudistus ei toteutunut, 
vaan siirtyi seuraavalle kaudelle. Myös vaaleja leimasi 

terveys- ja hoivapalvelujen tilanne.

Sosiaalidemokraatit voittivat eduskuntavaalit 2019 ja puolueen puheenjohtaja 
Antti Rinteen johdolla muodostettiin Suomeen hallitus toukokuussa 2019. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta päätettiin Suomen hallituksessa 
jatkaa aiemman valmistelun pohjalta maakuntavetoiseen suuntaan, mutta si-
ten, että valinnanvapautta ei aiemmassa laajuudessa toteuta.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilan oli tarkoitus tulla informoimaan sote-
uudistuksen tilanteesta joulukuussa 2019 yhdistyksen syyskokoukseen. Juuri 
tuolloin Suomen hallitus joutui kriisiin. Varhila ei päässyt saapumaan paikalle. 
Pääministeri Rinne erosi ja uudeksi pääministeriksi siirtyi Sanna Marin. Sosi-
aali- ja terveysministeriön osalta ministereissä ei tapahtunut muutoksia, vaan 
Krista Kiuru ja Aino-Kaisa Pekonen jatkoivat tehtävissään. Soteuudistuksen 
osalta jatkettiin aiempaa työtä.

4.4. Toimialaselvitys 2019: innovaatioiden markkinoille pääsy entistä 
vaikeampaa

Sailab – MedTech Finland ry:n toiminta pohjautuu strategian mukaisesti asian-
tuntijuuteen. Esitettyjen lukujen ja tietojen tulee perustua tutkimukseen ja vah-
vistettuun tietoon. Tästä syystä yhdistys teetti Nordic Healthcare Groupilla jä-
senyrityksille suunnatun toimialaselvityksen. Toimialaselvitys antaa tietoa alan 
muutoksista, kehittymisnäkemyksistä ja myös haasteista.
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Innovaatioiden 
tuomista Suomen 
markkinoille pidetään 
vaikeana

Miten terveysteknolo-
gian innovaatioiden tuo-
mista Suomen markki-
noille voisi edistää?

2019

2018

Miten helppoa on uuden innovaation tuominen 
Suomen markkinoille? (%-osuus vastanneista)

64 % vastaajista pitää 
innovaatioiden tuomista 
hyvin tai melko vaikeana 

ja 19 % hyvin tai melko 
helppona.

Hyvin 
vaikeaa

4 % 5 %

Melko 
vaikeaa

37 %

59 %

Ei vaikeaa 
eikä helppoa

33 %

16 %

Melko 
helppoa

24 %

16 %

Hyvin 
helppoa

2 % 3 %

 ⊲ Hankinnassa tuoteka-
tegorian kilpailuttami-
nen kokonaisuutena 
yksittäisten tuotteiden 
sijaan.

 ⊲ Hankintojen paino-
pisteen muuttuminen 
spesifikaatioiden 
täyttämisestä arvoon.

 ⊲ Kilpailutuksiin pitäisi 
jättää tilaa enemmän 
uusille innovaatiolle.

 ⊲ Innovaatiosta ei olla 
halukkaita maksa-
maan.

 ⊲ Yhteneväiset standar-
dit ja vaatimukset eri 
sairaanhoitopiireissä 
ja Erva-alueilla.

 ⊲ Suurempi panostus 
todelliseen hyötyyn, 
tuotteen elinkustan-
nuksiin, ja vähemmän 
pelkkään hintaan.

 ⊲ Tekemällä tutkimusta 
yhdessä pienten 
yritysten kanssa ja 
rakentamalla poikki-
tieteellistä yhteistyötä.

 ⊲ Kielivaatimukset.
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Yhdysvallat ja Saksa 
houkuttelevimmat 
maat tuoteja 
kehitystoiminnan 
kannalta

Miten Suomen osuutta 
yrityksenne tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnas-
ta voisi mielestänne kas-
vattaa? Nostoja vastauk-
sista:

Mitä seuraavista maista pidätte yrityksessänne tutkimus- 
ja tuotekehitystoiminnan kannalta houkuttelevimpina 

kohteina? (Valitse kolme, %-osuus vastanneista)

 ⊲ Tarjoamalla osallistu-
mista useassa maassa 
tehtäviin tutkimuksiin.

 ⊲ Yhteistyöprojekteilla 
ja tutkimusyhteis-
työllä suomalaisten 
yliopistojen ja sairaa-
loiden kanssa.

 ⊲ Eettisten lupien 
saaminen nopeam-
min ja helpommin.

 ⊲ Mahdollisuudella 
tehdä innovaatioiden 
käyttöönottohankkei-
ta pelkän pilotoinnin 
sijaan.

 ⊲ Asennemuutokselle 
kulujen suhteen: 
tutkimus- ja tuoteke-
hittelyssä tuotteiden 
ja palveluiden ei tule 
olla ilmaisia käyttä-
jilleen tai toimintaan 
osallistuville tahoille.

Muita maita olivat Sveitsi, 
Israel ja Espanja

36 %

33 %

28 %

23 %

10 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

3 %

3 %

3 %

3 %

8 %

Yhdysvallat
Saksa
Ruotsi
Suomi

Tanska
Japani

Ranska
Alankomaat

Kiina
Iso-Britannia

Norja
Etelä-Korea

Intia
Irlanti

Muu, mikä?

39



Selvitykseen vastasi nelisenkymmentä jäsenyritystä. Yritysten edustavuus oli 
täten hyvä, varsinkin kun vastanneet edustivat valmistajia ja maahantuojia, 
globaaleita suuryrityksiä, pienempiä kotimaisia toimijoita ja sekä in vitro -diag-
nostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden että lääkinnällisten laittei-
den parissa työskenteleviä yrityksiä.

Yritykset näkevät terveysteknologiamarkkinan tulevaisuuden valoisana ja eri-
tyisesti yksityisen terveydenhuollon palvelut kasvavana toiminta-alueena. Lii-
kevaihto on kasvanut viimeisen vuoden aikana koko toimialalla.

Kehitettävää löytyy silti. Julkisten hankintojen osalta kaivattaisiin asiantunte-
musta erityisesti hankintatoimeen. Innovaatioiden markkinoille saattaminen 
on haastavaa, eivätkä yritykset pidä Suomea erityisen helppona kohteena 
T&K-toiminnan osalta.

Toimialaselvitys toimitettiin sähköisesti ministeriöihin, kansanedustajille sekä 
muille sidosryhmille ja muun muassa Talouselämä teki siitä jutun 9.12.2019.

4.5. Mitä terveysteknologia on -opas julkaistiin

Terveysteknologia sekoitetaan turhan usein hyvinvointiteknologian ratkaisui-
hin tai esimerkiksi tiedontallennukseen. Sailab – MedTech Finland ry laati ja 
julkaisi Mitä terveysteknologia on? -oppaan syyskuussa 2019.

Opas antaa esimerkiksi alan päättäjille ja virkamiehille selkeämmän kuvan sii-
tä, että terveysteknologialla tarkoitetaan MD- ja IVD-asetusten mukaisia lääke-
tieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita (ml. in vit-
ro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet).
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Terveysteknologialla 
tarkoitetaan 

lääkinnällisiä laitteitaja 
in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitetettuja 
lääkinnällisiä laitteita.
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SAILAB – MEDTECH FINLAND RY:N

 Palvelut, 
tapahtumat ja 

koulutukset

5



5.1. Toimitus- ja maajohtajaverkosto

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ministeri Anni-
ka Saarikko kutsuivat Sailab – MedTech Finlan-
din toimitus- ja maajohtajaverkoston vieraakseen 
27.2.2020 Säätytalolle. Tilaisuudessa kuultiin ajan-
kohtaisista aiheista ja keskusteltiin terveysteknolo-
gian (lääkinnälliset laitteet) T&K-toiminnan ja inno-
vaatioiden kehittymisnäkymistä sekä tarpeista.

Ministeri Saarikko avasi tilaisuuden ja nosti esiin 
terveysteknologian kasvavan merkityksen osana 
tulevaisuuden terveydenhuoltoa ja hoivapalveluita. 
Lisäksi ministeri korosti sitä, että terveysteknologia 
tulee olemaan entistä vahvemmin osa hyvinvointi-
politiikkaa, ja että alan sääntely uudistuu.

Lisäksi tilaisuudessa kuultiin alustukset lääkinnäl-
lisiä laitteita (ml. in vitro -diagnostiikka) koskevan 
sääntelyn uudistamisesta, toissijaisen tiedon käy-
töstä, genomilaista ja osaamiskeskuksista. Tilaisuu-
dessa päätettiin, että yhteydenpitoa yhdistyksen ja 
ministeriön välillä lisätään ja että tullaan järjestä-
mään seminaari lääkinnällisistä laitteista.
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Lisäksi verkosto kokoontui 22.5.2020 NHG:n johtaja Paulus Torkin johtamaan 
tilaisuuteen, jossa käsiteltiin arvopohjaisen terveydenhuollon näkymiä ja toi-
mialan tulevaisuutta. Syksyllä 2019 tutustuttiin HUSin uuteen lastensairaalaan.

5.2. Jaostotoiminta

Apuvälinejaosto jatkoi toimintaansa 2019 aikana aktiivisesti. Diabetesjaosto jat-
koi toimintaansa vuoden 2019 aikana.

5.3. Kaupan ehdot -työ aloitettiin

Terveysteknologia kehittyy ja terveydenhuollon rakenteet muuttuvat. Kaupan 
ehtojen uudistaminen aloitettiin jäsenyritysten työpajalla 2.4.2019. Työpajassa 
käytiin läpi voimassa oleva suositus terveydenhuollon kaupankäynnin ehdois-
ta (2011), keskusteltiin keskeisistä kipupisteistä ja käsiteltiin keskeiset muutos-
tarpeet ja tavoitteet. Työpajan fasilitoi Country manager Annika Himberg, Ash-
field Nordic.

Työpajan jälkeen todettiin, että terveysteknologian hyvä hankinta, julkisen 
hankintalain mahdollinen uudistus ja kaupan ehdot vaativat toimialalta vah-
vaa yhteistyötä ja linjojen luomista.

Sailab – MedTech Finland ry:n hallitus päätti syksyllä 2019 perustaa Terveys-
teknologian kaupan ehdot -työryhmän vuodeksi 2020. Tavoitteena on, että työ-
ryhmässä syntyy näkemykset siitä, miten hyvä hankinta terveysteknologiassa 
toteutetaan, mitä muutoksia se vaatii ja millaiset olisivat Terveysteknologian 
kaupan ehdot 2020-luvulla. Työryhmää johtaa Sailab – MedTech Finland ry:n 
hallituksen jäsen Pauliina Bovellan ja sihteerinä toimii toimitusjohtaja Laura 
Simik. Pohjana uudistustyössä käytetään Kaupan ehdot -työpajan tuloksia ke-
väältä 2019.

5.4. Viestintäkoulutukset jäsenyrityksille käynnistettiin

Terveysteknologian ratkaisut kiinnostavat median toimijoita. Samalla myös 
viestintään liittyvät vaatimukset ja haasteet lisääntyvät. Sailab – MedTech Fin-
land ry järjesti jäsenyritysten toimitus-/maajohtajille, viestintävastaaville tai 
muuten viestinnästä kiinnostuneille vuoden 2019 ensimmäisen koulutustilai-
suuden 11.4.2019. Kouluttajana toimi Mediuutisten entinen päätoimittaja, nykyi-
nen yrittäjä Anna Niemelä HNY Groupista. Tilaisuus oli maksuton jäsenyrityk-
sille ja siihen osallistui noin 25 henkilöä eri yrityksistä.
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5.5. SuomiAreenan 
terveystapahtuma oli menestys

SuomiAreena keräsi heinäkuun puolessa välissä 
tuhansittain aktiivisia kansalaisia, järjestöjen ja yri-
tysten edustajia sekä päättäjiä Poriin.

Sailab – MedTech Finland järjesti yhdessä Lääkärilii-
ton ja Lääketeollisuuden kanssa koko päivän tapah-
tuman SuomiAreenan rantalavalla 15.7.2019. ”Tämän 
päivän tutkimuksella huomisen päivän terveyttä” 
-tapahtumaan osallistui huonosta ja kylmästä säästä 
huolimatta lukuisia kiinnostuneita henkilöitä.
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5.6. Hankintaseminaari keräsi yhteen yli 300 terveysalan toimijaa

Terveysteknologian perinteinen hankintaseminaari järjestettiin 29.10.2019 
Finlandia -talossa. Tänä vuonna teemana oli Ihminen ja innovaatiot. Tervey-
denhuollon tavoitteena tulisi olla terveyshyödyn tuottaminen potilaalle ja ter-
veydenhuollolle sekä yhteiskunnalle parempana terveydentilana, sairauksi-
en ennaltaehkäisemisenä, nopeina diagnooseina tai esimerkiksi vammojen 
kompensoinnin avulla. Tulevaisuudessa kaikki tämä tulisi tehdä entistä yksi-
löidymmin.

Tämä arvon määrittely, mittaaminen ja sen ostaminen 
sekä myyminen tapahtuu vain yhteistyön ja tiedon 

välittämisen kautta. Sitä viestiä tuotiin tilaisuudessa 
esiin. Saatu palaute oli erinomaista.

5.7. Terveysteknologia nyt ja markkinavuoropuhelun pilotointi Oulussa

PPSHP, Business Oulu ja Sailab – MedTech Finland ry järjestivät Terveystekno-
logia Nyt! -tilaisuuden Oulussa 14.1.2019. Tavoitteena oli nostaa esiin terveys-
teknologian merkitystä sekä hoidollisuudessa että terveyshyödyn tuottajana.
Paikalla oli yli 50 terveydenhuollon ammattilaista, poliittista päätöksentekijää 
ja terveysteknologiayritysten edustajaa. Yhteisesti todettiin, että vastaavalle 
keskustelulle ja tiedon vaihdolle on myös tulevaisuudessa tarvetta.

Samassa yhteydessä aloitettiin markkinavuoropuhelun pilotointi, jossa apuvä-
linepuolen asiakkaat osallistuivat keskeisten hankintakriteerien luomiseen. Pi-
lotti onnistui hyvin, ja Oulu jatkanee toimintaa myös muilla osa-alueilla.

5.8. Sailab Fennica on uniikki järjestelmä

Nimikkeistötietopankki Sailab Fennica on ainutlaatuinen järjestelmä, joka pal-
velee sekä terveydenhuollon organisaatioita että yrityksiä. Sitä käyttää yli 70 
alan toimijaa. Palvelun tuottaa Sailab – MedTech Finlandin omistama yhtiö Pro 
SL Oy (jatkossa Pro MedTech Oy). Tietokanta rakentuu kahdesta osasta: nimik-
keistö ja toimittajien tuotetiedot. Hierarkiatasojen symbolit muodostuvat kirjai-
mista ja/tai kirjain-numero-yhdistelmistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa 
terveydenhuollon ERP:n pohjana, ja hankinnat tehdään sen pohjalta. Palvelun 
käyttö on maksullista. Hinnat päätetään vuosittain Pro SL Oy:n hallituksessa. 
Vuonna 2019 järjestettiin kaksi työpajaa, joissa pohdittiin, miten järjestelmää 
saisi entisestään kehitettyä. Lisäksi aloitettiin palvelinten siirto.
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5.9. Sailog -tilaus- ja laskunvälitysjärjestelmä

Sailog -tilaus- ja laskunvälitysjärjestelmän osalta ei tapahtunut toivottua edis-
tymistä. Talouden tasapainottamiseksi yhtiö joutui tuotannollistaloudellisista 
syistä luopumaan kehittämispäälliköstä. Toimitusjohtaja hoiti Sailogin tilannet-
ta oman toimensa ohella. Järjestelmän osalta saatiin keväällä ja syksyllä korjat-
tua mäppäystaulukko, ja järjestelmään liittyi kolme uutta yritystä.

Sailog toimii hyvin ja tarkoituksenmukaisesti KYS-ympäristösssä. Syksyllä 
2019 kävi kuitenkin ilmi, että HUS oli tehnyt ratkaisun vastaavasta toiminnasta 
toisen yhtiön kanssa, eikä pitkä pilottivaihe Tyksin kanssa johtanut käytännön 
toimiin. Vuoden lopussa yhtiön hallitus päätti seurata tilannetta terveyden-
huollon hankintatoimistojen osalta.
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6.1. Jäsenyritykset päättävät toiminnan linjat ja 
tavoitteet yhdistyksen kokouksissa

Ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous, joita Sailab 
– MedTech Finland ry:n sääntöjen perusteella on vuo-
sittain kaksi. Lisäksi hallituksella tai yrityksillä on sään-
töjen määrittelemällä tavalla oikeus kutsua kokoon yli-
määräinen yhdistyksen kokous.

Vuonna 2019 yhdistyksen kokouksia järjestettiin kaksi (2):
 ⊲ Kevätkokous järjestettiin kesäkuussa 2019 Kasarmin-

saleissa. Kokouksen kutsuttuna puheenjohtajana toi-
mi vihreiden entinen puoluesihteeri Panu Laturi ja 
juhlapuhujana Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Ki-
viniemi. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuo-
den 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuul-
tiin Terveysteknologian eettisen valvontakunnan 
puheenjohtaja Heikki Pälveen raportti eettisen val-
vontakunnan toiminnasta ja päätöksistä.

 ⊲ Syyskokous järjestettiin yhdistyksen toimistolla jou-
lukuussa 2019. Kokouksen puheenjohtajina toimi-
vat yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Ila-
ri Vaalavirta ja hallituksen jäsen Pauliina Bovellan. 
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Juhlapuhujana toimi NHG:n kehitysjohtaja Paulus Torkki, joka esitteli Terve-
ysteknologian toimialaselvityksen tulokset. Kokouksessa käsiteltiin toiminta-
suunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio vuodelle 2020 ja valittiin yhdistyk-
sen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

6.2. Yhdistyksen hallitus tekee operatiiviset päätökset

Syyskokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 14 (täysimääräinen) hen-
kilöä. 

 ⊲ Toimitusjohtaja Kaj Dahlström, 
Steripolar Oy

 ⊲ Toimitusjohtaja Jarno Eskelinen, 
Siemens Healthcare Oy

 ⊲ Pohjoismaiden johtaja Panu 
Lauha, Medtronic Finland Oy

 ⊲ Toimitusjohtaja Leena Munter, 
Haltija Group Oy (UUSI)

 ⊲ Key account manager Timo 
Saari, Respecta Oy

 ⊲ Head of Sales Sari Siivonen, 
Abbott Rapid Diagnostics Oy Ab 
(UUSI)

 ⊲ Maajohtaja Tuija Sinkkonen, 
Dansac and Hollister Scandina-
via Inc., Suomen sivuliike

 ⊲ Myyntijohtaja/terveystalous-
johtaja/vastuunalainen johtaja 
Minna Väänänen, Fresenius 
Medical Care Suomi Oy (UUSI)

Hallituksessa jatkavat kauden 2020:

 ⊲ Pauliina Bovellan (Berner)
 ⊲ Ville Järvenpää (BSC)
 ⊲ Leena Leskinen (Baxter)
 ⊲ Ilari Vaalavirta (Mediq)
 ⊲ Mikko Vasama (Philips)

Sailab – MedTech Finland ry:n hal-
lituksen puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Ari-Pekka Nauma-
nen (J&J). Vuoden ensimmäises-
sä kokouksessa hallitus valitsi kes-
kuudestaan yhdistykselle kaksi 
(2) varapuheenjohtajaa. Varapu-
heenjohtajina vuonna 2019 toimi-
vat Panu Lauha ja Ilari Vaalavirta.

Sailab – MedTech Finland ry:n hal-
litus kokoontui vuoden 2019 aikana 
kuusi (6) kertaa:

 ⊲ 2.2.2019 Hirvihaaran Kartano, 
Mäntsälä

 ⊲ 3.4.2019, Sailab – MedTech 
Finland ry:n toimisto, Helsinki

 ⊲ 22.5.2019 Sailab – MedTech 
Finland ry:n toimisto, Helsinki

 ⊲ 29.8.2019 Sailab – MedTech 
Finland ry:n toimisto, Helsinki

 ⊲ 3.10.2019 Sailab – MedTech 
Finland ry:n toimisto, Helsinki

 ⊲ 13.11.2019 Sailab – MedTech 
Finland ry:n toimisto, Helsinki

Syyskokous valitsi Sailab – MedTech Finland ry:n hallitukseen seuraavat henkilöt 
erovuoroisten tilalle:
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Yhdistyksen hallitus käsitteli kokouksissaan terveysteknologian sääntelyuudis-
tusta, muodosti toimialan linjoja esimerkiksi sosiaalisen vastuun hankintakri-
teeristöön liittyen, antoi lausuntoja ja toimeksiantoja sekä toimi muullakin ta-
voin tarkoituksensa toteuttamiseksi.

6.3. Yhdistyksen henkilöstö toteuttaa toimintaa

Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohtajana on toiminut elokuusta 2016 
asti Laura Simik. Toimitusjohtaja johtaa yhdistyksen operatiivista toimintaa ja 
toimii yhdistyksen ja yhtiön muun henkilöstön esimiehenä.

Yhdistyksellä oli 2019 töissä assistentti Maarit Drocan (100 %) ja sääntelyasian-
tuntija / valmiuspäällikkö Antti Järvenpää (30 % / 70 %). Joulukuussa yhdis-
tykselle valittiin tiedottajaksi Ilona Uusitalo. Pro SL Oy:n palveluksessa ollut Jo-
hanna Haanpää lopetti työsuhteessaan maaliskuussa 2019.

Yhdistys maksaa kokouspalkkiota Terveysteknologian eettisen valvontakun-
nan puheenjohtajalle ja jäsenille. Lisäksi syksyllä 2019 Terveysteknologia, hoi-
totyö ja kuntoutus -hankkeeseen palkattiin hankejohtajaksi Tehy ry:n kunnia-
puheenjohtaja ja entinen kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola.
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7.1. MedTech Europe

MEDTECH EUROPE ON eurooppalainen järjestö, jo-
hon myös Sailab – MedTech Finland ry kuuluu. 
MedTech Europe syntyi vuonna 2016, kun Euco-
med ja Edma yhdistyivät.

Tämän päivän MedTech Europe vaikuttaa euroop-
palaiseen päätöksentekoon ja sääntelyyn, tuottaa 
informaatiota jäsenilleen ja edistää esimerkiksi eet-
tisen ohjeen mukaisia toimintatapoja kaikkien jä-
senmaiden ja -organisaatioiden keskuudessa.

Vuonna 2019 toimitusjohtaja osallistui MedTe-
ch Europen National Affairs Committeen kokouk-
siin, joista yksi pidettiin tavoitteen mukaisesti Hel-
singissä ja oli suuri menestys. Sääntelyasiantuntija 
osallistui Regulation Affairs Committeen kokouk-
siin. Lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pek-
ka Naumanen, hallituksen jäsenet Ilari Vaalavirta, 
Ville Järvenpää ja Panu Lauha sekä toimitusjohtaja 
ja sääntelyasiantuntija osallistuivat MedTech Foru-
miin Pariisissa toukokuussa 2019.
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7.2. Pohjoismainen 
yhteistyöverkosto

Vuosina 2015–2017 pohjoismaiset 
terveysteknologian järjestöt teki-
vät yhteistyöprojektin arvoon pe-
rustuvasta terveydenhuollosta ja 
arvopohjaisesta hankinnasta. Sel-
vityksen rahoitti Nordic Innovati-
on Fund. Projektin aikana yhteis-
työ tiivistyi entisestään.

Vuonna 2019 pohjoismaiset jär-
jestöt (Swedish MedTech, Me-
lanor, MedTek ja Sailab – Med-
Tech Finland) tapasivat kolme 
kertaa. Tapaamisissa käsiteltiin 
mediajulkisuutta ja pohjoismaisen 
terveydenhuollon sekä julkisten 
hankintojen tilannetta. Kokouksis-
sa luotiin myös yhteistä tahtotilaa 
MedTech Europen suuntaan.

7.3. Huoltovarmuuskeskuksen 
terveydenhuoltopooli

Sailab – MedTech Finland ry 
hoitaa myös Huoltovarmuusor-
ganisaation terveydenhuolto -
poolin toimintaa. Poolit ovat elin-
keinoelämän johdolla toimivia 
toimielimiä, jotka on perustettu 
Huoltovarmuuskeskuksen ja toi-
mialajärjestöjen välisillä sopimuk-
silla. Poolien tehtävänä on edistää 
terveydenhuollon materiaalista 
varautumista ja jatkuvuudenhal-
lintaa normaaliolojen häiriötilan-
teita ja poikkeusoloja varten. Vuo-
den 2019 aikana myös poolin 
toimintaa kehitettiin.

IVD-/MD-asiantuntija ja valmius-
päällikkö Antti Järvenpää toimii 
terveydenhuoltopoolin sihteerinä.

7.4. Kaupan liitto

Kaupan liitto tarjoaa jäsenistölleen 
kaupan toimialaan liittyvää tietoa, 
neuvottelee Kaupan alan työeh-
dot ja toimii kaupan alalla toimivi-
en yritysten ja järjestöjen edunval-
vontajärjestönä. Sailab –MedTech 
Finland ry on Kaupan liiton jäsen.

7.5. Etu ry

Sailab – MedTech Finland ry kuu-
luu myös Kaupan liiton jäsen-
järjestö Etu ry:hyn. Se tarjoaa 
yhdistykselle toimitila- ja kirjanpi-
topalvelut veloitusta vastaan.
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