
Terveysteknologian 
toimialaselvitys 
2020
 
Sailab – MedTech Finland ry



Esipuhe

Terveysteknologian käyttötarkoitus on lääketieteellinen

Selvityksen teemat 2020:

  Hankintayhteistyö ja hankintojen kehittäminen 

  Digitalisaatio

Tuotteet ja asiakkaat

Yritysten tiedot

Henkilöstö

Taloudelliset näkymät

Sisällys



TERVEYSTEKNOLOGIA auttaa vastaamaan suomalaisen 
terveydenhuollon haasteisiin. Terveysteknologia tarjoaa 
ratkaisuja sairauksien ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen sekä 
mahdollistaa ihmisten omaehtoisen elämän. Terveysteknologian 
avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työn kuormitus 
kevenee.

TERVEYSTEKNOLOGIAN toimialaselvityksen 2020 perusteella voi 
sanoa alalla menevän monesta näkökulmasta katsoen hyvin. 
Terveysteknologiayrityksillä olisi kuitenkin vielä paljon enemmän 
annettavaa suomalaiselle terveydenhuollolle ja potilaille.

YRITYKSILLÄ on useita kehitysehdotuksia yhteistyöhön eri tahojen 
kanssa ja siten entistä vaikuttavampaan terveyden tuottamiseen. 
Yritykset toivovat esimerkiksi hankinnoissa markkinavuoropuhelun 
hyödyntämistä, jotta terveydenhuollolle voidaan tarjota 
arvopohjaisia ratkaisuja ja pitkän aikavälin kustannussäästöjä. 

Esipuhe

SUOMI nähdään toimialalla erittäin houkuttelevana tutkimus- ja 
tuotekehitysmaana. Globaalit yritykset investoivat tulevina vuosina 
miljoonia euroja esimerkiksi digitaalisiin palveluihin. Kuitenkin 
moni yritys toistaiseksi toteuttaa TKI-hankkeita muualla kuin 
korkean osaamisen Suomessa. Näitä investointeja on eri tahojen 
yhteistyössä kyettävä houkuttelemaan Suomeen.

MONIPUOLINEN markkina on pienen maan elinehto. Se on myös 
potilaiden kannalta arvokasta, jopa elintärkeää. Erilaiset ratkaisut 
keinohaimoista syövänhoidon uusimpiin tuuliin tai vaikkapa 
vieridiagnostiikasta tekoälyohjelmistoihin auttavat saavuttamaan 
huikeita hoitotuloksia ja ennaltaehkäisemään vakavia seurauksia. 
Innovaatioiden markkinoille pääsy on yritysten mielestä hiukan 
parantanut. Lisäksi koronaviruspandemia osoitti sen, mikä merkitys 
eri kokoisilla ja erilaisilla yrityksillä on myös huoltovarmuudelle. Jos 
yhdellä on saatavuusongelmia, voi toinen paikata. Tätä on syytä 
jatkossakin ylläpitää.



• TERVEYSTEKNOLOGIALLA tarkoitetaan tällä hetkellä 
lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita sekä näihin 
rinnastettavia ratkaisuja. 

• MUUN MUASSA verenpainemittarit, stetoskoopit tai 
vaikkapa haavanhoidon ja hammashoidon välineet 
ovat terveysteknologiaa. Samoin syövänhoitoon 
tai kuvantamiseen käytettävä huipputeknologia, 
keinohaimat tai sydäntahdistimet.

• IN VITRO -diagnostiikkaan käytetään esimerkiksi 
erilaisia reagensseja, instrumentteja ja vastaavia, joilla 
analysoidaan ihmiskehosta saatuja näytteitä.

• MARKKINOILLA ON noin 500 000 terveysteknologian 
ratkaisua.

Terveysteknologian käyttötarkoitus on 
lääketieteellinen

Lääkinnälliset laitteet
In vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetut lääkinnälliset 

laitteet

Mitä on 
terveysteknologia?



Jokainen meistä tarvitsee terveysteknologiaa

• TERVEYSTEKNOLOGIA on läsnä kaikkialla terveydenhuollossa. 
Sen merkitys korostuu erityisesti, kun itse sairastumme tai 
läheisemme tarvitsee hoitoa.

• TERVEYSTEKNOLOGIA on jo nyt terveyden tulevaisuutta. Se on 
mahdollistaa potilaiden uudenlaiset hoitomuodot, omaehtoisen 
elämän ja nopean diagnosoinnin sekä vähentää työn kuormitusta 
sosiaali- ja terveysalalla.

• POSITIIVINEN muutos jatkuu. Digitalisaatio, robotiikka ja tekoälyn 
hyödyntäminen tulevat vahvasti terveydenhuollon toimijoiden ja 
potilaiden itsensä avuksi.

• GENOMI- ja muun terveystiedon hyödyntämisen myötä 
voidaan siirtyä entistä yksilöidympiin hoitoihin ja sairauksien 
ennaltaehkäisyyn.

• PALVELUT tulevat entistä kiinteämmin osaksi terveysteknologiaa 
ja koulutuksen sekä osaamisen tarve kasvavat.
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Vuoden 2020 
teemat
 
Hankintayhteistyö ja hankintojen kehittäminen 

Digitalisaatio



Melko 
helppoa

Hyvin 
helppoa

Hyvin 
vaikeaa

Melko 
vaikeaa

Ei helppoa 
eikä vaikeaa

2019

2020

2018

Miten helppoa on 
uuden innovaation 
tuominen Suomen 

markkinoille?
%-osuus vastaajista

42 % vastaajista pitää innovaatioiden tuomista hyvin tai melko vaikeana ja 15 % 
hyvin tai melko helppona.

4 % 5 %
9 %

37 %

59 %

33 % 33 %

16 %

42 %

24 %

16 %

9 %
2 % 3 %

6 %

TE
EM

A
 2

02
0

Innovaatioiden tuomista Suomen 
markkinoille pidetään kokonaisuudessa 
helpompana kuin vuonna 2019
Miten innovaatioiden tuomista Suomen markkinoille voisi 
edistää? Poimintoja vastauksista

• TIIVIIMPI ja avoimempi keskustelu sekä ymmärryksen lisääminen 
julkisen sektorin toimijoiden kanssa uusien innovaatioiden 
hyödyistä heidän potilailleen

• ASIAKKAIDEN parempi kyvykkyys ostaa tuotteen ja palvelun 
yhdistelmää arvopohjaisena hankintana

• SITEN, että julkisissa hankinnoissa vähennettäisiin hinnan 
merkitystä ainoana hankintakriteerinä

• KOEKÄYTTÖJEN helpottaminen julkisissa instituutioissa kuten 
sairaaloissa

• HANKINTATAPOJEN joustavoittaminen mahdollistaisi 
innovaatioiden tuomista

• POTILAIDEN kokemat tulokset tulisi ottaa osaksi 
hankintaprosessia
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Mm. toimitusketjujen pituus sekä kysynnän ja 
saatavuuden ennustaminen toimitusketjun hallinnan 
haasteina
Mitkä ovat mielestäsi suomalaisen terveysteknologian (MD, 
IVD) toimialan tämän hetken avainhaasteet toimitusketjun 
hallintaan nähden? Poimintoja vastauksista

• Henkilökohtaisen suojauksen kysynnän ja saatavuuden 
epätasapaino ja siitä seuraava hintaheilunta

• Asiakkaiden kykenemättömyys tehdä ennusteita
• Suuret hankintakierrokset ja niiden tuomat logistiset haasteet 

(toimitukset pieniin paikkoihin ilman toimitusmaksuja yms.)
• Julkiset toimijat eivät sitoudu mihinkään hankintamääriin, mutta 

edellyttävät saatavuutta, joka pakottaa toimittajan pitämään yllä 
varastoa

• Kulutuksen ennustaminen ja asiakkaan ymmärrys hankinta-
ajoista

• Kuljetusten aika tehtaista/varastoista Suomeen, ennusteteiden 
paikkansapitävyys

• Lyhyet sitoumuksettomat asiakassopimukset ja vahvasti 
hintapainotteiset hankinnat

• Pitkät toimitusketjut ja kova kysyntä yhtaikaa samoista 
komponenteista

• Päivittyvät standardit ja niiden asettamat uusintatestaukset
• Ad hoc -tyyppinen toiminta
• Rajallinen vuoropuhelu hankintaorganisaatioiden ja kaupallisten 

toimijoiden välillä
• Tietyissä tuotteissa pitkä toimitusketju lähtömaasta ja 

aggressiivinen kilpailu saatavuudesta heikentää toimituskykyä ja 
lisää molempien osapuolten riskejä.



Ei 
mielipidettä

0 %

Ei kovin 
tärkeä

0 %

Erittäin 
tyytymätön

3 %

Jokseenkin 
tyytymätön

15 %

Ei 
tyytyväinen 

tai 
tyytymätön

21 %

Jokseenkin 
tyytyväinen

54 %

Erittäin 
tyytyväinen

8 %

Ei 
lainkaan 
tärkeä

8 %

Melko 
tärkeä

10 %

Erittäin 
tärkeä

82 %
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Kuinka tärkeäksi koette yhteistyön 
julkisten ostajien kanssa?

%-osuus vastaajista

Miten tyytyväisiä olette tämän hetkiseen 
yhteistyöhön julkisten ostajien kanssa?

 %-osuus vastaajista

Yhteistyö julkisten ostajien kanssa koetaan erittäin 
tärkeäksi ja siihen ollaan pääosin tyytyväisiä
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Markkinavuoropuhelu koetaan hyväksi 
yhteistyömalliksi jo nykyään mutta sitä toivotaan 
myös lisää tulevaisuudessa
Mitkä ovat hyviä yhteistyömalleja/-käytäntöjä 
nykytilanteessa? Poimintoja vastauksista

Mitä yhteistyömalleja pitäisi olla enemmän tulevaisuudessa? 
Poimintoja vastauksista

• Julkisen ostajan halukkuus käydä vuoropuhelua.
• Tarjouspyyntöjen läpikäynti ennen julkaisua ja mielipiteiden/

ideoiden huomioiminen, säännölliset yhteistyöpalaverit mm 
toimitusketjun osalta.

• Vastuullisuus on otettu mukaan hankintoihin, 
markkinavuoropuhelua käytetään kohtuullisen aktiivisesti hyväksi

• Tarjousprosessi on julkinen ja läpinäkyvä
• Todellinen avoin keskustelu ja markkinavuoropuhelu. 

Tarjouspyyntöluonnosten kierrättäminen yrityksissä ennen 
virallista julkaisua.

• Markkinavuoropuhelu, tietopyynnöt, vaikuttavuusperusteinen 
hankinta ja avoin keskustelu näiden ympärillä.

• Ehdottomasti enemmän ennakoivaa markkinavuoropuhelua.
• Enemmän markkinavuoropuhelua ja keskusteluja
• Enemmän yhteisiä tilaisuuksia joissa voisimme keskustella 

yhteisistä intresseistä eli hankinnoista
• Markkinavuoropuhelua huomattavasti enemmän kilpailutuksen 

käynnistyessä.
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TERVEYSTEKNOLOGIAN YRITYKSEN HUONEENTAULU

MUISTILISTA

 ☑ MIETI  mitä arvoa tuotat potilaalle tällä han-

kinnalla. 

 ☑ VALMISTAUDU  markkinavuoropuheluun. 

 ☑ RAKENNA kaikella toiminnallasi luottamus-

ta, tasapuolisuutta ja yhteistyötä.

 ☑ TIEDOTA  uusista ratkaisuista käyttäen moni-

puolisia kanavia.

 ☑ TARJOA tutkittua tietoa ja vaikuttavuutta 

hankinnan perusteeksi.

 ☑ SUUNNITTELE laadukas koulutus, varaa sii-

hen aikaa ja ammattimaiset toteuttajat.

 ☑ OSOITA  toimintasi ympäristö- ja sosiaalinen 

vastuu ja noudata terveysteknologian eettistä 

ohjetta kaikessa toiminnassasi.

 ☑ SUUNNITTELE hankinnan toteutus yhdessä 

asiakkaan kanssa.

 ☑ VAHVISTA  jatkuvasti omaa asiantuntijuutta-

si ja osaamistasi. 

 ☑ TOIMI ammattimaisesti. 

Terveysteknologian ratkaisut auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia pelastamaan ihmishenkiä 

ja niiden avulla ihmiset voivat elää omaehtoista elämää. Suurin osa tuotteista saadaan käyttöön julkisen han-

kinnan kautta. Turvallisuus, vastuullisuus ja laatu ovat hyvän terveysteknologian hankinnan avainasioita.

Terveysteknologian

hyvä hankinta

Kutsun kaikki 

osapuolet 

markkina-

vuoropuheluun

POTILAS / TERVEYDEN-

HUOLLON AMMATTILAINEN

TERVEYSTEKNOLOGIAN 

EDUSTAJA

HANKINTA-

AMMATTILAINEN

Kerron 
ratkaisuista, 

joita on 
tarjollaKerron mitä 

tarvitsen ja 
miksi

Sailab on jo 
aiemmin korostanut 

markkinavuoropuhelua 
mm. Hyvän hankinnan 

huoneentauluissa.
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Hinnan merkityksen korostuminen 
tarjouskilpailuissa suurin este yhteistyölle 
nykytilanteessa
Mikä estää yhteistyötä nykytilanteessa? 
Poimintoja vastauksista

Mikä kannustaa nykytilanteessa yhteistyöhön? 
Poimintoja vastauksista

• Hinnan merkityksen korostaminen
• Asiakkailla on niin monta eri tavarantoimittajaa kussakin 

tuotekategoriassa että he eivät ennätä luoda kunnollista 
yhteistyötä kenenkään kanssa

• Ei ehkä estä, mutta hankinnassa hinnan korostuu usein liiaksi. 
• Yhteisen ymmärryksen puuttuminen hankintojen tekemisestä, 

kuten kilpailutuksista
• Hankintalain jäykkä rakenne uusia ratkaisuja kohtaan
• Valintakriteerinä edelleen liian usein hinta 100%
• Tarjouspyyntöjen kommentointimahdollisuuden puute ennen 

julkaisua.

• Koronatilanteen myötä saatavuusasioiden korostuminen 
on selkeästi kannustanut julkisia toimijoita avoimempaan ja 
yhteistyötä kunnioittavampaan suuntaan.

• Taloudellinen tilanne ja hoitovelka
• Asiakas/potilastyytyväisyyden lisääminen
• Yhteinen päämäärä, jossa potilas on keskiössä.
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Vastanneet tunnistivat lukuisia mekanismeja 
ja kannustimia joiden avulla yhteistyö voisi 
kehittyä
Mitä mekanismeja / kannustimia tarvittaisiin yhteistyön kehittämiseksi? Poimintoja vastauksista

• PIENEMPIEN kotimaisten toimijoiden menestymiselle tulisi luoda 
parempia edellytyksiä

• NÄKYVÄMPÄÄ poliittista ja julkista keskustelua ja uskallusta 
julkisissa terveydenhuollon yksiköissä kokeilla uusia asioita. 
Lisäksi taloudellisia kannustimia palveluiden tuottajille, jotka 
näkyvät ja ohjautuvat suoraan palveluntuottajan eduksi.

• MITTAREITA jossa hankintaa, päätöksiä mitataan monipuolisesti, 
objektiivisesti ja osaavasti

• ARVOPOHJAISEN hankinnan lisääminen

• HANKINTAPÄÄTÖKSESSÄ on hyvä mainita selkeät mittarit 
joita seurataan ja niiden pohjalta pidetään yhteisiä 
seurantapalavereja.

• POTILASJÄRJESTÖT voisivat olla aktiivisempia 
hoitotarvikekeskusteluissa ja ajaa potilaille valinnan 
mahdollisuutta

• ARVOPOHJAINEN hankinta, jossa saavutettuja hyötyjä jaetaan
• OIKEIN toiminut suhde voidaan palkita esimerkiksi optiovuoden 

käyttöönotolla; jos ongelmia havaitaan ei hankintapäätöksen 
optiovuotta toteuteta.

• RISK/REVENUE sharing tai gain/loss sharing -mallit



Mitkä ovat 
mielestänne kolme 
(3) keskeistä 
yhteistyötahoa 
terveysteknologian 
hankintojen 
kannalta?
% vastaajista jotka nostivat 
yhteistyötahon kolmen 
keskeisimmän joukkoon

5 %Joku muu  
yhteistyötaho

10 %Terveydenhuollon  
organisaatioiden rahoittajat

18 %Käyttäjät (potilaat, omaiset)  
tai heitä edustavat järjestöt

44 %Lääketieteelliset  
asiantuntijat

Terveydenhuollon  
organisaatioiden johto 44 %

85 %Ammattimaiset käyttäjät  
(mm. lääkärit, hoitajat)

95 %Hankintaorganisaatioiden  
asiantuntijat
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Hankinta-asiantuntijat ja ammattilaiset ovat 
keskeisimmät yhteistyötahot terveysteknologian 
hankintojen kannalta
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Lisäämällä keskustelua ja yhteistyötä 
yhteistyötahojen kanssa voidaan saavuttaa 
parempia ratkaisuja asiakkaille
Miten yhteistyötä mainitsemienne ryhmien kanssa tulisi 
kehittää? Poimintoja vastauksista

Mitä entistä tiiviimmällä yhteistyöllä mainitsemienne 
tahojen kanssa saavutettaisiin? Poimintoja vastauksista

• JATKUVAA, aktiivisempaa ja vaikuttavampaa keskustelua ja 
konkreettisia käytännön pilotteja

• JÄRJESTÄMÄLLÄ tilaisuuksia joissa em. tahojen kanssa pääsee 
keskustelemaan asioista

• AVOINTA vuoropuhelua, kanavia tuotetestauksiin ja koekäyttöihin 
nykyistä enemmän.

• TIIVIIMPI yhteistyö/kommunikaatio jotta nähtäisiin paremmin 
mahdollisuudet hyviin kokonaisratkaisuihin. Myös ihan käytännön 
tasolla.

• PAREMPAA, tehokkaampaa ja vaikuttavampaa ja yksilöllisempää 
terveydenhuoltoa laskevassa kustannusympäristössä.

• LISÄARVOA toiminnalle, tehokkaampia ja toimivampia ratkaisuja 
terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, ja potilaan kannalta 
parempia hoitoratkaisuja

• HINTAVETOISUUS voisi vähentyä ja käytettävien tuotteiden laatu 
kasvaa

• PAREMPIA ratkaisuja asiakkaille & käyttäjille sekä 
kustannussäästöjä varsinkin pidemmällä aikavälillä.



Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin eri 
mieltä

Täysin 
samaa mieltä

Jokseenkin 
samaa mieltä

Ei samaa 
eikä eri mieltä

Väittämä: käytämme 
asiakkaidemme kanssa 
paljon vaihtoehtoisia 
hankintamalleja
%-osuus vastaajista

53 % vastaajista eivät laajalti käytä vaihtoehtoisia hankintamalleja 
asiakkaittensa kanssa

5 %

24 %

18 %

29 %

24 %
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Vaihtoehtoisia hankintamenettelyjä voisi 
hyödyntää enemmänkin

Mitkä ovat yleisimmät vaihtoehtoiset 
hankinta- tai kompensaatiomallit tällä 
hetkellä? Poimintoja vastauksista

• Suorite- tai tulosperusteinen veloitus
• Palvelukohtainen vuositilaus, tuotekohtainen 

urakka palvelulle
• Leasing tai vuokraus
• Neuvottelumenettely
• “pay for use” & “as a service” -mallit
• Potilaiden yksilölliset tarpeet ja niistä seuraavat 

hankinnat, joita ei voida täyttää puitesopimuksen 
alaisilla ratkaisuilla
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Hankintatoimistojen kokemattomuus koetaan 
suurimmaksi yksittäiseksi esteeksi vaihtoehtoisten 
mallien käytölle – kokonaishyötyjen tunnistaminen 
yksi ratkaisu
Mikä mahdollisesti estää vaihtoehtoisten hankinta- tai 
kompensaatiomallien käytön tällä hetkellä? Poimintoja 
vastauksista

Mikä kannustaisi vaihtoehtoisten hankinta- tai 
kompensaatiomallien käyttöön lähitulevaisuudessa? 
Poimintoja vastauksista

• Hankintatoimistojen kiire ja terveydenhuollon päättäjien 
kokemattomuus uusista hankintamalleista.

• Osaaminen, resurssit ja kireät aikataulut.
• Hankintayksiköiden osaaminen ja uskallus tehdä jotain muuta 

kuin mitä on aiemmin tehty.
• Julkisissa hankinnoissa hankintamallit ovat vakiintuneet.
• Vanhat toimintamallit, byrokratia.
• Tiukat puitesopimukset, mitkä eivät jätä tilaa muille 

toimintamalleille.
• Neuvottelumenettely.

• Julkisten organisaatioiden tulisi käynnistää ohjelmia, jotka 
pyrkivät osallistamaan yrityksiä ja saisivat yritykset mukaan 
innovoimaan vaikuttavuutta edistäviä malleja.

• Kustannustehokkuuden selkeämpi mittaaminen 
sekä kommunikointi, ja vuosibudjettiajattelusta 
kokonaiskustannusajatteluun siirtyminen.

• Hyvä keskusteluyhteys ja ymmärrys siitä, mitä vaihtoehtoisilla 
tavoilla voitaisiin saavuttaa.

• Hyötyjen laskeminen auki.
• Tiukempi taloudellinen kuri.
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Arvo- ja vaikuttavuusperusteisia hankintamalleja 
toivotaan käytettävän tulevaisuudessa enemmän

Mitä vaihtoehtoisia hankinta- tai kompensaatiomalleja tulisi 
käyttää enemmän lähitulevaisuudessa? Poimintoja vastauksista

Mitä hyötyjä saavutettaisiin uusilla tavoilla hankkia 
terveysteknologiatuotteita? Poimintoja vastauksista

• Terveysteknologian hankkimista palveluna.
• Neuvottelumenettelyä tulisi käyttää laajemmin.
• Potilaspolkujen kokonaisvaltainen kilpailuttaminen rakentaen 

vaikuttavuuteen liittyvät KPI:t joiden pohjalta rakennetaan 
laskutusmallit sisältäen riskinjakomallin.

• Arvopohjainen hankinta, jossa mitataan toimittajan kyvykkyyttä 
saavuttaa etuja asiakkaille.

• Elinkaarimalleja sekä arvoon ja vaikuttavuuteen perustuvia
• Neuvottelumenettelyä.
• Dynaamista hankintaa ja arvopohjaista hankintaa.

• Laadukkaat tarjoukset, jotka ovat räätälöity tilaajan tavoitteisiin ja 
tarpeisiin

• Palvelumallien kehittäminen ja prosessien parempi hallinta ja 
kehitys.

• Kokonaisvaltainen vaikuttavuuden paraneminen, 
kokonaiskustannusten merkittävä lasku ja potilaan kokeman 
lopputuloksen nousu.

• Parempi potilaan hoito pienemmillä kokonaiskuluilla.
• Kustannusvaikuttavaa hoitoa potilaille, molemmille osapuolille 

taloudellisesti järkevä kokonaisuus
• Mahdollisesti nopeampi uusien innovaatioiden käyttöönotto ja 

sitä kautta tulevat hyödyt potilaille.
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Vastanneet korostavat vahvan ja ammattimaisen 
osaamisen tarvetta hankintaprosessissa

Mitä muita ajatuksia tai ideoita haluatte tuoda esille terveysteknologian hankintoihin liittyen? Poimintoja vastauksista

• TERVEYSTEKNOLOGIAN hankintoihin tarvitaan vahvaa osaamista, 
jotta hankinnan kriteeristö on relevanttia. Liian usein nähdään 
epärelevanttia kriteeristöä ja haluttomuutta muuttaa niitä 
kommentoinnin yhteydessä.

• HANKINTOJEN hajauttaminen ei välttämättä ole kovin järkevää, 
toimittajia pitää valita myös sen mukaan mitä osaavat, oppia 
arvostamaan läsnä olevaa osaavaa tukea hoitotilanteessa.

• KALLIIMPI tuote voi säästää aikaa, vähemmän lääkekuluja, 
vähemmän vuorokausia sairaalassa, nopeampi paluu 
työelämään, tehostettu hoitaminen vähentää henkilöstön tarvetta 
tai liiallista väsyttämistä.

• PITÄISI olla pienempiä hankintaorganisaatioita eikä niin kuten 
nyt että mennään kohti suuria keskitettyjä hankintoja, ainakin 
pienyrityksen näkökulmasta.

• AMMATTIMAISEMPAA otetta asiakkaiden hankintapuolella.
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Digitalisaatio



Ei

Kyllä

39 %

61 %

Kehitättekö parhaillaan joitain digitaalisista 
ratkaisuista kertyvään dataan pohjautuvia 
ratkaisuja tai palveluita? %-osuus vastanneista

Millaisia palveluja kehitätte? 
Poimintoja vastauksista
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Valtaosa yrityksistä kehittää digitaalisia palveluita 
– kehitettävät palvelut ovat monipuolisia

• Alusta- ja jakamistalouden ratkaisu terveysteknologian 
hankintaan ja resurssien jakamiseen.

• Etähoitopalveluita ja johdon analytiikkaa
• Digitaalisia oppimisalustoja
• Tuotetukipalveluita
• Asiakkaan varastoautomaatio, sähköinen tilausjärjestelmä
• Digitaalisia työkaluja joilla voidaan auttaa asiakkaita tuotteiden 

hallinnassa, muutoksissa sekä avustamaan oikeiden tehokkaiden 
hoitovalintojen tekemisessä.



Mille kohderyhmille kehitätte näitä ratkaisuja 
ja palveluja? %-osuus vastaajista

24 %Johto

44 %Potilas / asiakas

80 %Ammattilainen  
(lääkäri, hoitaja, ym)
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Digitaalisia palveluja ja ratkaisuja kehitetään 
pääasiassa ammattilaisten käyttöön



Robotiikka Hyvinvointi- 
teknologia

Tekoäly 
(n=4)

57 500 €

Big data 
(n=7)

60 000 € 

Hyvinvointi- 
teknologia 

(n=1)

100 000 €

Robotiikka 
(n=4)

132 500 €

Tekoäly

26 % 26 %

13 %

Big data

36 %
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Mikä näistä, robotiikka, tekoäly, big data, 
hyvinvointiteknologia on teille tärkein/olennaisin 

 %-osuus vastaajista

Paljonko investoitte vuosien 2020–2021 aikana 
seuraaviin teknologioihin Suomessa?

 Niiden vastanneiden keskiarvo jotka suunnittelevat investoivansa >0 €

Harva aikoo lähitulevaisuudessa investoida 
digitaalisiin teknologioihin Suomessa
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Big data Tekoäly Robotiikka Hyvinvointiteknologia

Parantaa vaikuttavuutta

Parantaa asiakaskokemusta

Parantaa palvelun muuta laatua

Parantaa kustannustehokkuutta

Miten uskotte kunkin 
teknologian muuttavan 
terveydenhuoltoa 
Suomessa?
%-osuus vastanneista jotka valitsivat 
muutosvaikutuksen oleelliseksi 
teknologialle

71 %

50 %

80 %

100 %

79 %
70 %

30 %

80 %79 %

50 %
40 % 40 %

86 %
80 %

90 %

40 %

Teknologioilla uskotaan olevan vaihteleva vaikutus 
asiakaskokemukseen, vaikuttavuuteen, palvelun 
laatuun ja kustannustehokkuuteen
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Tekoäly

Big data

Robotiikka

Hyvinvointiteknologia

Kustannustehokkuus

Palvelun muu laatu

Vaikuttavuus

AsiakaskokemusMiten uskotte kunkin 
teknologian muuttavan 
terveydenhuoltoa 
Suomessa?
%-osuus vastanneista jotka valitsivat 
muutosvaikutuksen oleelliseksi 
teknologialle 

Teknologioilla uskotaan olevan vaihteleva vaikutus 
asiakaskokemukseen, vaikuttavuuteen, palvelun 
laatuun ja kustannustehokkuuteen
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Big data Tekoäly Robotiikka Hyvinvointiteknologia

Parantaa vaikuttavuutta

Parantaa asiakaskokemusta

Parantaa palvelun muuta laatua

Parantaa kustannustehokkuutta

Miten uskotte kunkin 
teknologian muuttavan 
terveydenhuoltoa 
Suomessa?
%-osuus vastanneista jotka valitsivat 
muutosvaikutuksen tärkeimmäksi 
teknologialle 

21 %

43 %

14 %

21 %

10 %

50 %

0 %

30 %

20 %

10 %

20 %

50 %

60 %

40 %

0 % 0 %

Digitalisaation ennustetaan parantavan erityisesti 
vaikuttavuutta
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Tekoäly

Big data

Robotiikka

Hyvinvointiteknologia

Kustannustehokkuus

Palvelun muu laatu

Vaikuttavuus

AsiakaskokemusMiten uskotte kunkin 
teknologian muuttavan 
terveydenhuoltoa 
Suomessa?
%-osuus vastanneista jotka valitsivat 
muutosvaikutuksen oleelliseksi 
teknologialle 

Teknologioilla uskotaan olevan vaihteleva vaikutus 
asiakaskokemukseen, vaikuttavuuteen, palvelun 
laatuun ja kustannustehokkuuteen



Tuotteet ja 
asiakkaat



202020192018

Mitkä ovat merkittävimmät potilasryhmät tai 
sairaudet, joiden parissa yrityksenne toimii 
Suomessa? Poimintoja vastauksista

• Eturauhassyöpä, suonikohjut, dialyysi
• Kardiologia, urologia ja endokrinologia
• Vammaiset ja vammautuneet, ikäihmiset, sairaudet joissa 

katetrointi tarvetta
• Krooniset sairaudet; sydän- ja verisuoni, diabetes, neurologiset 

sairaudet sekä kirurgiset potilaat
• Avanneleikatut, miesten eturauhasongelmat (kuten syöpä), 

selkäydinvammautuneet, MS-potilaat
• Ihonsiirtoa tarvitsevat potilaat, palovammapotilaat
• Kaihi, ikänäkö, kuivasilmäisyys
• Artroosipotilaat, nivelreumapotilaat
• Tähystyskirurgiaa tarvitsevat potilaat ja kaikki sairaudet jotka 

voidaan diagnostisoida ja hoitaa tähystämällä.

30 %

47 %
54 %

46 %53 %70 %

Onko tuotteenne tai palvelunne 
kohteena tietyt potilasryhmät tai 

sairaudet?  %-osuus vastaajista

Yritykset toimivat kokonaisuutena laajasti eri 
potilasryhmien kanssa

Ei

Kyllä



Minkä alla olevien asiakasryhmien 
merkitys omalle liiketoiminnallenne on 
tällä hetkellä merkittävintä  liikevaihdon 
määrällä mitattuna? Valitse kolme 
asiakasryhmää
%-osuus vastanneista jotka mainitsivat asiakasryhmän kuuluvan 
kolmen merkittävimmän joukkoon

Jokin muu*

Apteekit ja lääketukut

Ympäristö- ja teollisuuslaboratoriot

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

Sosiaalipalvelut

Yksityinen terveydenhuolto

Julkinen perusterveydenhuolto

Julkinen erikoissairaanhoito

Potilaat / omaiset

10 %
5 %

10 %
8 %

13 %
23 %

18 %
21 %

21 %
21 %

54 %
54 %

67 %
59 %

90 %
87 %

3 %
8 %

Tärkeimmät asiakasryhmät tällä hetkellä ovat 
julkinen erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto

*Mainittu julkisten 
hankkijoiden alihankkijat, 
kuten yksityiset sairaalat 
ja palveluntarjoajat.

2019

2020



Minkä alla olevien asiakasryhmien 
merkitys omalle liiketoiminnallenne tulee 
arvionne mukaan kasvamaan 
eniten seuraavien viiden vuoden aikana? 
Valitse kolme asiakasryhmää
%-osuus vastanneista jotka mainitsivat asiakasryhmän kuuluvan 
kolmen eniten kasvavan joukkoon

Jokin muu*

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

Ympäristö- ja teollisuuslaboratoriot

Apteekit ja lääketukut

Sosiaalipalvelut

Julkinen perusterveydenhuolto

Julkinen erikoissairaanhoito

Yksityinen terveydenhuolto

Potilaat / omaiset

3 %
5 %

5 %
10 %

8 %
5 %

10 %
10 %

18 %
15 %

28 %
31 %

54 %
56 %

74 %
79 %

82 %
72 %

Yksityisen terveydenhuollon merkitys asiakkaana 
tulee arvioiden mukaan kasvamaan

2019

2020

*Mainittu julkisten 
hankkijoiden alihankkijat, 
kuten yksityiset sairaalat 
ja palveluntarjoajat.



20192018 2020

Kuinka suuri budjetti yrityksellänne 
on tutkimus- ja tuotekehitys-

toimintaan Suomessa? %-osuus vastaajista

Miten Suomen osuutta yrityksenne T&K 
toiminnassa voisi mielestänne kasvattaa?
Poimintoja vastauksista

HUOM: Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto on yli 
825 miljoonaa euroa. T&K-budjetin suuruus ei näytä 
korreloivan liikevaihdon kanssa kovin voimakkaasti.

• Vieläkin avoimempi yhteistyö yliopistojen kanssa esimerkiksi 
vaikuttavuuden edistämisen osalta.

• Saada solmittua enemmän Master Research Agreement 
-sopimuksia

• Kannustamalla kaikkia organisaation jäseniä avoimeen 
innovointiin, selvittämällä mahdollisia tukitoimia, joiden avulla 
innovointi on mahdollista

• Osaava ja korkeasti koulutettu henkilöstö
• Yhteishankkeilla muiden toimijoiden sekä julkisen 

terveydenhuollon kanssa
• Ekosysteemien kautta
• Tutkimus ja tuotekehitys on osa konsernin toimintaa eikä 

kohdistu maayhtiöön.
100 000 € 

– 1M€
> 1M€0 € < 10 000 € 10 000 € – 

100 000 €

66 %

46 %

2 %
0 %

11 %

15 %

19 %

14 %

8 %

19 %

7 %
4 %

8 %8 %

73 %

Vastanneista lähes puolella ei ole t&k-budjettia 
Suomessa 



2019 2020

Mitä seuraavista maista pidätte yrityksessänne 
tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kannalta 

houkuttelevimpina kohteina? Nimeä 3.
%-osuus vastaajista jotka sijoittivat maan kolmen houkuttelevimman joukkoon

Ruotsi USASuomi Saksa Tanska Japani Alanko-
maat

Norja Iso- 
Britannia

Ranska Australia KiinaIntia KanadaBelgia Etelä- 
Korea

Muu
0 % 0 %0 %0 %

48 %

40 %

50 %

56 %

52 %

33 % 33 %

20 %

8 %

12 %

20 %

17 %

4 %

8 %

17 %

10 %

7 %

4 % 3 % 3 %

8 %

3 % 4 %

12 %13 %

3 %

8 %

16 %

53 %

43 %

Suomen houkuttelevuus t&k-toiminnan 
näkökulmasta on kasvanut



Yritysten 
perustiedot



Lääkinnälliset laitteet

Molemmat

In vitro diagnostiikkaan 
tarkoitetut lääkinnälliset laitteet

Muu

Mitkä ovat 
toimialat, joilla 
yrityksenne toimii 
Suomessa?
%-osuus vastanneista eri 
toimialoilla

62 %
18 %

15 %

5 %

49 %

28 %

21 %

3 %

Valmistaja (yritys myy pääosin 
omia/oman konsernin tuotteita
Jakelija (yritys myy pääosin
muiden/muun konsernin tuotteita)

Maahantuoja

Jakelija ja valmistaja

Mikä on 
yrityksenne 
rooli 
arvoketjussa?
%-osuus vastanneista eri 
rooleissa

Suurin osa vastaajista toimii lääkinnällisten 
laitteiden toimialalla, yli puolet on valmistajia



2018 2019 2020

Espoo Kyllä

Vantaa

Helsinki Ei

Muu

72 %

28 %

2018

27 %

24 %

31 %

18 %

74 %

26 %

2019

33 %

13 %

31 %

23 %

77 %

23 %

2020

26 %

23 %

33 %

18 %

Mikä on 
yrityksenne 
toimipaikka?

Kuulutteko 
konserniin?

Suurin osa yrityksistä sijaitsee 
pääkaupunkiseudulla ja kuuluu konserniin

Yleisimpiä päätoimipaikkoja konserneille ovat 
Suomi ja Yhdysvallat



20192018 2020

Mikä on konsernin 
päätoimipaikka (maa)?

%  vastanneista

Yhdysvallat HollantiSaksa MuuRuotsi TanskaSveitsi

Suurin osa konserneista sijaitsee Yhdysvalloissa, 
Suomessa ja Ruotsissa

35 %

19 %

14 %

5 %
2 %

7 %

19 %

9 %

6 %

3 %

9 %

13 %13 %

10 %

7 % 7 %

23 %

28 %

31 %

23 %

17 %



Yrityksenne työntekijöiden 
määrä globaalisti
%-osuus vastaajista eri henkilöstömääräluokissa

> 100 000< 1 000 1 000–10 000 10 000–100 000

15 %

23 %
20 %

25 %
23 %

33 %

58 %

48 %

40 %

3 %

6 % 7 %

20192018 2020

Konsernin globaali henkilöstömäärä



Henkilöstö



Mikä on yrityksenne 
työntekijöiden määrä 

Suomessa?
%-osuus vastaajista eri 

henkilöstömääräluokissa

Ei tiedossa10–490–9

42 %

> 250

3 %

46 %

41 %

36 %

3 %

0 % 0 %

21 %
18 %

0 % 0 %

20192018 2020

50–250

19 %

31 %

41 %

Keskisuurien yritysten osuus vastaajista kasvoi 
eniten viime vuoteen verrattuna – pien- ja 
mikroyritysten osuus pieneni

Vastanneet yritykset työllistävät yhteensä noin 2015 henkilöä Suomessa (v. 2020). Henkilöstömäärän keskiarvo on 52.



Mikä on yrityksessänne Suomessa 
työskentelevien henkilöiden 
tämänhetkinen koulutustaso 
prosentuaalisesti?
Henkilöstömäärä eri henkilöstöryhmissä, vastaajien arviot 
henkilöstön jakautumisesta kerrottuna henkilöstömäärällä

Jokin muu
0

29 (2 %)

Peruskoulu
119 (4 %)

28 (2 %)

Tohtori
609 (20 %)

18 (1 %)

Toinen aste 
(lukio/ammattikoulu)

1 183 (38 %)

396 (26 %)

Korkeakoulu 
(yliopisto/amk)

1 190 (38 %)

1 062 (69 %)

Korkeakoulun käyneet ovat 
suurin henkilöstöryhmä

2019

2020



Mitä työehtosopimusta 
yrityksenne noudattaa 
Suomessa?
%-osuus vastanneista

Muu
29 %

Ei mikään

Kemian teollisuus

Teknologiateollisuus

Kaupan liitto 69 %

72 %

13 %

5

8 %

3 %

3 %

8 %

8 %

13 %

Muita työehtosopimuksia olivat 
PALTA, muoti- ja tekstiiliala sekä 
terveyspalveluala.

Kaupan liiton työehtosopimusta noudattaa selvä 
enemmistö vastanneista yrityksistä

2019

2020



Mitkä alla olevista toiminnoista 
ovat työntekijämäärällä mitattuna 
yrityksenne suurimmat (valitse 3)?
%-osuus vastanneista jotka ilmoittivat toiminnon kuuluvan 
yrityksen kolmen suurimman joukkoon

10 %
3 %Tutkimus- ja kehitystoiminta

23 %
5 %

Tuotanto

26 %
21 %

Jakelu

5 %
15 %Viestintä

18 %
33 %

Muut toiminnot

100 %
97 %Myynti ja markkinointi

28 %
28 %Hankinta

28 %
38 %Talous- ja henkilöstöhallinto

Myynti ja markkinointi työllistävät vastanneissa 
yrityksissä eniten

2019

2020



Taloudelliset 
näkymät



10–50 M€ >50 M€ Ei tiedossa

2019

2018

2017

0–2 M€ 2–10 M€

Mikä on yrityksenne 
Suomen liikevaihto?

Vastauksissa arvioitu edellisen 
vuoden liikevaihtoa eikä kuluvan 

vuoden, %-osuus vastaajista eri 
liikevaihtoluokissa

Keskisuurten yritysten osuus vastanneista kasvoi

10 %
8 %

16 %

26 %

36 %

41 %

49 %

38 %

34 %

10 %
13 %

8 %
5 %

0 %

5 %



> 1 M€< 10 000 10 000–100 000 € 100 000–1 M€

22 %

25 %

14 %

28 %

36 %

41 % 42 %

36 %

9 %

13 %
14 %

21 %

Vastanneiden kesken maksetun yhteisveron mediaani oli 101,200€ ja keskiarvo 1,1M€ (vuonna 2019).

2019

2018

2017

Kuinka monta euroa 
yrityksenne maksoi 

yhteisöveroja Suomeen 
vuonna 2019? 

%-osuus vastauksista

Yritykset maksoivat yhteisöveroja pääosin 
10t€ ja 1M€ välillä



Mikä on konsernin globaalin 
terveysteknologialiiketoiminnan 
liikevaihto?  %-osuus vastanneista eri liikevaihtoluokissa

1–9,9 mrd 10 mrd tai ylialle 10 milj. 10–99 milj. 100–999 milj.

20192018 2020

15 %

4 % 4 %

Konsernien yhteenlaskettu globaali terveysteknologian liikevaihto on n. 150 miljardia euroa (N=27 vuonna 2020).

17 %
19 %

22 %

17 %

26 %

34 %

30 %

26 %

17 %

26 %

22 %22 %

Terveysteknologialiiketoimintojen liikevaihdot 
pysyivät pääosin ennallaan



Kuinka tyytyväinen olet yrityksenne 
taloudelliseen kehitykseen viimeisen 
viiden vuoden aikana?
%-osuus vastaajista

Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinenHyvin tyytymätön Melko tyytymätön Ei tyytyväinen eikä tyytymätön

20192018 2020

7 %

0 % 0 %

12 %

15 %
13 %

16 %

54 %

32 %

3 % 5 %

45 %

49 %

23 %
26 %

Vastaajat ovat tyytyväisiä yritysten 
taloudelliseen kehitykseen



88 % 87 %

8 %

92 %

10 %
13 %

2 %
0 % 0 %

Tarkoitus kasvattaa 
liiketoimintaa

Tarkoitus supistaa 
liiketoimintaa

Tarkoitus pitää 
liiketoiminta ennallaan

Millaiset ovat 
yrityksenne näkymät 

Suomessa tulevana 
vuonna?

%-osuus vastaajista

2020

2019

2018

Valtaosa yrityksistä ennustaa liiketoiminnan 
kasvavan vuonna 2021

Mitä mielestänne tulisi tapahtua, jotta 
terveysteknologian markkina vahvistuisi?

• TULISI saada kansainvälisiä terveysteknologian 
kehityshankkeita Suomeen, jotta osaaminen ja 
uudet innovaatiot rantautuisi tänne ensimmäisenä

• POISTAA epävarmuus markkinoilta ja saada 
rakenneuudistukset valmiiksi

• HELPOTUSTA saada uudet tuotteet 
julkisenhankinnan piiriin

• TERVEYSTEKNOLOGIA tulisi nähdä lääkkeiden tavoin 
osana potilaan kokonaisvaltaista hoitopolkua ja 
huomioida tämä sekä poliittisessa päätöksenteossa, 
että rahoituksessa

• YLEISESTI tulisi pyrkiä kohti vaikuttavuuden 
hankintaa.



Selvityksen toteutus

• TIEDONKERUU toteutettiin Sailab – MedTech Finland ry:n 
jäsenyrityksille suunnatulla Questback-kyselyllä syys–
marraskuussa 2020

• KYSELYSSÄ oli yhteensä 52 kysymystä, jotka käsittelivät 
esimerkiksi yrityksen perustietoja, julkisia hankintoja, 
henkilöstöä, taloudellisia näkymiä sekä digitalisaatiota

• VASTAAJIA oli yhteensä 39 (vuonna 2019 39 vastaajaa) 
• MONIALAYRITYKSIÄ pyydettiin huomioimaan vain 

terveysteknologian toimialan osuus vastauksissaan
• KYSELYN ja analyysin toteutti Nordic Healthcare Group




