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Kunnassasi käytetään 
terveysteknologiaa joka päivä

TERVEYSTEKNOLOGIA ON läsnä kaikkialla terveydenhuol-
lossa. Sinunkin alueellasi insuliinipumput, sydämen- 
tahdistimet, keskoskaapit ja 500 000 muuta terveystek-
nologian ratkaisua ovat joka päivä potilaiden ja sosiaa-

li- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. Terveysteknologian 
merkitys korostuu erityisesti, kun itse sairastumme tai läheisemme tar-
vitsee hoitoa. Terveysteknologialla tarkoitetaan lääkinnällisiä laitteita, 
diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja näihin rinnastet-
tavia ratkaisuja. Alaa säännellään tiukasti potilasturvallisuuden var-
mistamiseksi.

Sinä päätät kuntasi hyvinvoinnista 
ja menestymisestä

TULEVANA KUNTAPÄÄTTÄJÄNÄ kannat vastuuta lähimmäi-
sistäsi. Työ kuntapäättäjänä on vaativaa ja pitkäjänteistä. 
Ratkaistavia asioita on paljon ja kovin erilaisia. Miten tur-

vataan eri ikäisten hyvinvointi? Miten luodaan työtä ja toimeentuloa? 
Miten rakennetaan vaikuttavia palveluita?  

PARAS SYNTYY yleensä yhdessä tekemällä. Terveysteknologian mahdolli-
suuksia hyödyntämällä voi löytää vastauksia vaikkapa ikäihmisten pal-
velutarpeeseen. Digitaalisten palveluiden avulla tiedon kulkua voi hel-
pottaa ja nopeuttaa. Tutkimus ja tuotekehitys vahvistavat myös oman 
kuntasi osaamista. Robotiikka, tekoäly ja nopeasti kehittyvä huipputek-
nologia ovat jo nyt todellisuutta. Kyse on siitä, miten ratkaisuja voidaan 
kunnassasi hyödyntää.

Mitä Sinä voit tehdä kuntasi terveyden 
tulevaisuuden ja elinvoimaisuuden eteen?

 → VAADI sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävän palauttamis-
ta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävä on ensisijaisesti tuotet-
tava ihmisille terveyshyötyä ja hyvinvointia. Se voidaan toteut-
taa taloudellisesti järkevästi.

 → OHJAA sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa vaikuttavuuspe-
rusteiseen suuntaan. Luokaa kunnallisia ja alueellisia kannus-
timia ja rakentakaa yhtenäisiä hoitopolkuja. Mitatkaa kokonais-
hyötyjä yksittäisten säästötoimien sijaan.

 → LAATIKAA kuntaanne terveysteknologian, digitalisaation ja ro-
botiikan strategia. Ikääntyvä Suomi ja työvoimapulasta kärsivä 
sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsevat ennakkoluulotonta ajat-
telua ja uusia ratkaisuja. Terveysteknologia vapauttaa työaikaa 
ihmisen hoitamiseen ja pienentää työn kuormittavuutta.

 → ÄLÄ ANNA kuntasi ostaa halvalla huonoa, vaan järkevällä hinnal-
la vaikuttavuutta. Varmista, että terveysteknologian hankintape-
rusteena käytetään vaikuttavuutta halvan hinnan tai suurten vo-
lyymien sijaan. Muista, että huipputeknologian hankintaan on 
hyvä sitoa koulutusvaade potilaiden ja käyttäjien turvallisuuden 
varmistamiseksi.

 → VAHVISTA toiminnallasi pk-yritysten toimintaedellytyksiä, jotta 
eri kokoiset yritykset voivat toimia kuntasi alueella. Varmista, et-
tä terveysteknologian hankinnat ovat riittävän hajautettuja, sil-
lä suuret hankintakokonaisuudet voivat vaikeuttaa pk-yritysten 
toimintaa. 

 → HOUKUTTELE kuntaasi entistä enemmän terveysteknologian tutki-
musta ja tuotekehitystä. Maailman suurimmat yritykset ovat Suo-
men T&K-mahdollisuuksista kiinnostuneita. Sinusta – meistä – on 
kiinni se, saammeko tänne miljoonainvestointeja. Siksi myös si-
nun kunnassasi ja alueellasi on lisättävä sosiaali- ja terveyden-
huollon henkilöstön mahdollisuuksia tehdä tutkimusta ja vah-
vistaa osaamistaan. Se on kaikkien etu, erityisesti potilaiden.



SAILAB – MEDTECH FINLAND RY on sitoutumaton järjestö, johon 
kuuluvat Suomen ja maailman suurimmat terveysteknologiayritykset. 

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritykset valmistavat, 
maahantuovat ja/tai jakelevat 80–90 % suomalaisessa sosiaali- 

ja terveydenhuollossa käytettävistä lääkinnällisistä laitteista 
ja diagnostiikan ratkaisuista. Jäsenyritysten toimintaa ohjaa 
Terveysteknologian eettinen ohje sekä tiukka lainsäädäntö. 

Tavoitteena on, että laadukkaat, turvalliset ja kustannusvaikuttavat 
sekä innovatiiviset ratkaisut tuottavat entistä parempaa terveyttä ja 

omaehtoista elämää ihmisille myös tulevaisuudessa.
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