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Terveysteknologia on terveyden 
tulevaisuus
TERVEYSTEKNOLOGIA ON läsnä kaikkialla terveydenhuollossa. Sen merkitys korostuu 
erityisesti, kun sairastumme itse tai läheisemme tarvitsee hoitoa. Terveysteknologialla 
tarkoitetaan lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja 
in vitro-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Muun muassa verenpaine-
mittarit, stetoskoopit tai vaikkapa haavanhoidon ja hammashoidon välineet ovat terveys-
teknologiaa. Terveysteknologiaa ovat myös syövänhoitoon tai kuvantamiseen käytettävä 
huipputeknologia, keinohaimat tai sydäntahdistimet. In vitro-diagnostiikkaan käytetään 
esimerkiksi erilaisia reagensseja, instrumentteja ja vastaavia, joilla analysoidaan ihmiske-
hosta saatuja näytteitä. Terveysteknologian ratkaisuja on markkinoilla yli 500 000.1

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten toimialajärjestö. Yhdistyksen 
jäsenyritykset valmistavat ja jakelevat 80–90 prosenttia kaikesta Suomessa käytössä ole-
vasta terveysteknologiasta ja työllistävät suoraan noin 4 000 ihmistä. Toimiala on merkit-
tävä niin terveydenhuollon toiminnan kuin Suomen kansantalouden näkökulmasta.

Suomen kansan ikääntyessä ja hoitajapulan syventyessä terveydenhuollon tuottavuudel-
la on entistä suurempi rooli. Tuottavuutta voidaan nostaa teknologisten innovaatioiden 
hyödyntämisellä. Terveysteknologia mahdollistaa potilaan omaehtoisen elämän ja siten 
parantaa suomalaisten työ- ja toimintakykyä.

Jotta teknologisesta kehityksestä saadaan terveysalallakin kaikki hyöty irti, terveystekno-
logia on otettava hyvinvointipolitiikan keskiöön. Suomi tarvitsee erillisen terveysteknolo-
giastrategian terveysalan kasvustrategian tueksi. Terveysteknologialla on kaikista suurin 
potentiaali tarjota suomalaisille potilaille entistä parempaa terveyttä. Toimialalla ei kui-
tenkaan ole vastuuministeriötä. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee asettaa terveystekno-
logian vastuuministeriöksi, kuten lääkealan kohdalla on jo toimittu.

Terveysteknologia saadaan terveydenhuollon käyttöön pääsiassa julkisten hankintojen 
kautta. Julkiset hankinnat ovat käytännössä Suomen markkina terveysteknologian ratkai-
suille. Hankinnat ovat ensisijainen markkinoille pääsyn väylä, joten niiden on välttämä-
töntä toimia sujuvasti. Jos Suomessa halutaan tehdä yhä parempaa terveyttä ja hyödyntää 
teknologian koko potentiaali, hankinnat voivat olla positiivisen kehityksen mahdollistaja. 
Toimivat terveysteknologian hankinnat takaavat suomalaisille potilaille hyvää hoitoa, ter-
veydenhuollon ammattilaisille parhaat työvälineet ja julkisille varoille vastinetta.

Tässä asiakirjassa esitellään peruspiirteet, joiden mukaan terveysteknologian hankintoja 
tulisi Suomessa kehittää. Terveysteknologian hankintojen kehittämisen tulee olla keskei-
nen osa Suomen terveysteknologiastrategiaa. Hankintojen järjestymiseen voivat vaikuttaa 
niin poliittiset päättäjät, ministeriöiden virkamiehet kuin uudet hyvinvointialuevaltuute-
tut, kukin tahollaan. Asiakirja sisältää ohjeita myös käytännön tasolle hankintaorganisaa-
tioissa huomioitaviksi.
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Kuva 1. Julkisista hankinnoista vastaavat toimijat.

Terveysteknologian kaupan 
ehtojen käyttöönotto potilas- ja 
työturvallisuuden edistämiseksi
TERVEYSTEKNOLOGIA ON korkean osaamisen erikoisala, joka tarvitsee toimialakohtaiset 
julkisen hankinnan yleiset sopimusehdot. Nykyiset JYSE-ehdot ovat liian yleismaailmalli-
set eivätkä huomioi esimerkiksi potilas- ja käyttäjäturvallisuutta riittävästi.

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritykset ovat yhdessä koonneet Terveysteknologian 
kaupan ehdot -asiakirjan. Asiakirja kokoaa yhteen koko yrityskentän yhteiset näkemyk-
set siitä, millaisin yleisehdoin terveysteknologian julkisia hankintoja tulee tehdä.

Kaupan ehdot -asiakirja on toistaiseksi luonnos, jota terveysteknologiayritykset haluavat 
kehittää yhdessä hankintaorganisaatioiden ja hankinnoista vastaavien ministeriöiden 
kanssa. Sailab – MedTech Finland ry:n tavoitteena on saada yhteistyössä rakennettu Ter-
veysteknologian kaupan ehdot -asiakirja JYSE-tasoiseksi eli virallisiksi yleisehdoiksi.
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Terveysteknologian kaupan ehdoilla on seuraavia etuja JYSE-
ehtoihin nähden:
• Potilas- ja käyttäjäturvallisuus on paremmin huomioitu tarkoin määriteltyjen 

koulutusvastuiden kautta.

• Toimialaa koskevan tiukan ja nopeasti muuttuvan sääntelyn vaatimukset on otettu 
paremmin huomioon.

• Neutraalimmat sopimusehdot edistävät hyviä tilaajan ja toimittajan välisiä hankinta- 
käytäntöjä.

Terveysteknologian markkinan 
monipuolisuudesta on huolehdittava
ALUEELLISESTI HAJAUTETUT hankinnat tarjoavat mahdollisuuksia erilaisille yrityksille ja 
ratkaisuille. Terveysteknologian markkinan monipuolisuutta tulee tukea tarkoituksenmu-
kaisella hankintapolitiikalla.

Terveysteknologian markkina tarvitsee erilaisia, erikokoisia ja eri asioihin erikoistuneita 
yrityksiä. Monipuolisen yrityskentän terve kilpailu huolehtii siitä, että saamme Suomessa 
julkisten varojen vastineeksi mahdollisimman laadukkaita terveydenhuollon ratkaisuja. 
Kun terveysteknologian markkinat toimivat, kaikki suomalaiset hyötyvät paremman ter-
veyden ja tehokkaan julkisten varojen käytön myötä.

Suomen terveysteknologiamarkkinoilla on niin maailman suurimpiin kuuluvia monikan-
sallisia suuryrityksiä kuin pieniä täysin kotimaisia toimijoita. Terveydenhuollon ja poti-
laiden tarpeet ovat yhtä lailla monenkirjavat, minkä vuoksi eri tavoin erikoistuneille yri-
tyksille on paikkansa. Yksi julkisten hankintojen tehtävistä on tukea tervettä kilpailua. Jos 
yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin, syntyy kilpailua niin 
hinnoista kuin laadustakin. Tämä edellyttää, että julkiset hankinnat on järjestetty siten, et-
tä erilaiset yritykset todella voivat osallistua tarjouskilpailuihin.

Valtakunnallisesti keskitetyn hankinnan vaarat
• Yhden toimijan alle keskitetty hankinta tekisi tarjouskilpailuista niin suuria, että 

pienten kotimaisten toimijoiden mahdollisuudet osallistua heikkenisivät.

• Kansainvälisillä suuryrityksillä todennäköisesti riittäisivät resurssit myös suuren 
volyymin kilpailutuksiin. Ne eivät kuitenkaan kaikki voisi voittaa, vaan voittajaa 
lukuun ottamatta muut olisivat ulkona markkinoilta hankintakauden ajan. Tällöin 
mahdollisuudet ja kannusteet ylläpitää maaorganisaatioita Suomessa supistuisivat.
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• Suomesta tulisi vähemmän houkutteleva maa suuryritysten investoinneille.

• Julkisten varojen käytön tehokkuus asettuisi kyseenalaiseen valoon potentiaalisten 
kilpailijoiden poistuessa markkinoilta.

• Keskittämällä aikaansaatu hintojen lasku kumoutuisi kilpailun hiipuessa.

EDELLÄ MAINITUT keskitetyn hankinnan uhkakuvat ovat jossain määrin jo realisoituneet 
esimerkiksi Norjassa. Suomessa on syytä huolehtia siitä, että kilpailunäkökulma tulee to-
della huomioiduksi julkisia hankintoja tehdessä.

Miten toimia?
• Vapaa kilpailu ja markkinan monipuolisuus tulee pitää keskeisinä osina 

päätöksentekoa.

• Terveydenhuollon hankinnat tulee pitää hajautettuina ja hankinta-alueiden riittävästä 
määrästä (22/5) on huolehdittava.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa syntyneet hyvinvointialueet ja Helsingin 
kaupunki ovat jatkossa terveysteknologian julkisia hankintoja tekeviä alueita.

• Suuria ja vaativia hankintoja on hyvä tehdä keskitetymmin yhteistoiminta-alueittain.

• Täysin keskitettyyn valtakunnalliseen terveydenhuollon hankintaan ei tule siirtyä 
Suomessa.

• Hankintayksiköiden toimintaa valvomaan tulee perustaa erillinen valvontayksikkö. 
Yksikön tehtävänä on valvoa asianmukaisten hankintojen toteuttamista ja sitä, että 
hankinnat toteutetaan hankintalain mukaisesti.

Arvopohjaisuus terveydenhuollon 
suunnaksi
ARVOPOHJAISEN TERVEYDENHUOLLON tavoite on parantaa potilaiden elämänlaatua 
ja terveydenhuollon henkilöstön toimintaedellytyksiä sekä ennaltaehkäisyn, hoidon ja 
diagnostiikan tuloksia. Arvo syntyy yhteistyössä, ja siksi arvonluontiin on otettava mu-
kaan kaikki kliinisen työn ja hankintojen sidosryhmät. Arvopohjaisuuden edistämiseksi 
toimenpiteiden vaikuttavuutta tulee mitata. Mittaamisessa kaikki tehtyjen toimien tuotta-
mat hyödyt suhteutetaan niiden välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Mitä suurempi tuo 
suhde on, sitä enemmän tuotetaan todellista vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden lisääminen 
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tukee laaja-alaisesti kestävyyttä, terveydenhuollon kokonaistaloudellisuutta ja investoin-
tien tuottoa. Kun terveydenhuollon ratkaisuissa keskitytään siihen, mikä valinta tuottaa 
eniten arvoa ja todellista vaikuttavuutta, päästään parhaaseen lopputulokseen. Kokonais-
hyötyjen suhteuttaminen kokonaiskustannuksiin on taloudellisempaa kuin pelkän nimel-
lisen hinnan katsominen. Jos valitsemme halvimman vaihtoehdon, mitä mahdollisesti 
menetämme ja mistä joudumme maksamaan myöhemmin?

Jotta terveydenhuolto voisi toimia arvopohjaisesti, tulee julkisten 
hankintojen tukea kehitystä.
• Kaiken toiminnan keskiössä on oltava potilas ja tälle tuotettava arvo.

• Hankintapäätösten tulee perustua todelliseen vaikuttavuuteen, ei nimelliseen halpaan 
hintaan.

• Terveydenhuollossa kerättävä data on valjastettava arvopohjaisten hankintojen 
tueksi.

• Terveydenhuollon kansallisten laaturekisterien rahoitus tulee taata ja niitä hyödyntää 
vaikuttavuusarvioinneissa.

• On tärkeää ajatella terveydenhuoltoa investointina terveyteen. Pitkän tähtäimen 
kokonaiskustannusten tarkastelu johtaa parempaan lopputulemaan kuin 
lyhytnäköiset säästötoimenpiteet.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä hyvinvointialueilla on mainio 
tilaisuus ottaa arvopohjaisuuden edistäminen muutoksen ohjenuoraksi.

Terveydenhuollon tarpeet tulee 
hankkia yhteistyössä kliinistä 
asiantuntijuutta hyödyntäen
TERVEYSTEKNOLOGIAN JULKISEN hankinnan keskiössä on aina potilas. Tarve hankin-
nalle tulee potilaalta tai tätä hoitavalta terveydenhuollon ammattilaiselta. Hankinnan to-
teuttavat hankintayksikön hankinta-ammattilaiset. Kilpailutukseen osallistuvat yrityk-
set puolestaan tarjoavat ratkaisunsa tarpeeseen. Jotta julkisella hankinnalla löydetään 
oikea ratkaisu, tulee kaikkien osapuolten käydä aktiivista vuoropuhelua toistensa kans-
sa. Oikeaan tarpeeseen löydetään oikea ratkaisu yhteistyön kautta. Vain siten potilasta 
voidaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta hankinnalla löydetään oikea ratkai-
su, tulee markkinalla tarjolla olevia ratkaisuja kartoittaa. Hankintalaki ei velvoita suoritta-
maan markkinakartoitusta, mutta kannustaa tekemään sen osana hankinnan valmistelua. 
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Markkinan kartoittamisen tarkoitus on lisätä hankintayksikön tietämystä tarjolla olevista 
vaihtoehdoista ja siitä, miten hankinnan kohde tulisi määritellä. Voi olla esimerkiksi haas-
tavaa toteuttaa hankinta tietyn vastuullisuuskriteerin mukaisesti, jos ei ensin varmistu sii-
tä, että kriteerin täyttäviä vaihtoehtoja todella on markkinoilla.

TERVEYSTEKNOLOGIAN YRITYKSEN HUONEENTAULU

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

Kutsun kaikki 
osapuolet 
markkina-

vuoropuheluun

POTILAS / TERVEYDEN-
HUOLLON AMMATTILAINEN

TERVEYSTEKNOLOGIAN 
EDUSTAJA

HANKINTA-
AMMATTILAINEN

Kerron 
ratkaisuista, 
joita on 
tarjolla

Kerron mitä 
tarvitsen ja 

miksi

Terveysteknologian
hyvä hankinta

MUISTILISTA

Hyvän hankinnan huoneentaulu (Sailab – MedTech Finland ry 2018).

POSITIIVISIA ESIMERKKEJÄ osallistavasta markkinavuoropuhelusta on jo olemassa. Esi-
merkiksi OYS-alueella toteutettiin vuonna 2019 osallistavan hankinnan pilotti, jossa pyö-
rätuolien istuintyynyjen hankintaan osallistuivat potilasjärjestöjen edustajat. Kokemukset 
olivat avartavia. Aluksi pelättiin, että käyttäjät saattaisivat vaatia mahdottomia ominai-
suuksia ja siten hankaloittaa hankintaa. Pelko oli aiheeton. Laatukriteereiksi nousivat pyö-
rätuolia käyttävien mielestä esimerkiksi tyynyn hengittävyys ja se, että tyynyn saumat 
eivät saa painaa ja aiheuttaa haavaumia. Tätä arvokasta tietoa ei olisi voitu kerätä ilman 
markkinavuoropuhelua.

Miten markkinavuoropuhelun toteutumista tulisi tukea?
• Hyvinvointialueilla tulee huolehtia siitä, että terveydenhuollon ammattilaisilla on 

mahdollisuus osallistua terveysteknologian hankintoihin.

• Hankintojen toteuttaminen on aina pidettävä lähellä kliinistä asiantuntijuutta.

• Päättäjien tulee alueilla ja koko Suomen tasolla varmistaa, että hankintoja tehdessä 
kaikkia olennaisia sidosryhmiä kuullaan.

• Hankintaorganisaatioiden resursseista on huolehdittava. Liian niukoilla resursseilla 
toimiva hankintayksikkö ei kykene kattavaan markkinavuoropuheluun ja siten 
hoitamaan tehtäväänsä asianmukaisella tavalla.
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Terveysteknologian innovaatioiden 
käyttöönottoa vauhditettava 
innovatiivisella hankinnalla
SUOMI ON erittäin innovatiivinen maa, jossa uuden teknologian arvo tunnetaan. Suomel-
la on mahdollisuus olla myös terveysteknologian innovaatioiden edelläkävijä. Se edellyt-
tää innovatiivisuutta myös julkisten hankintojen toteuttamiselta. Innovatiivisella hankin-
nalla viitataan innovatiiviseen hankinnan kohteeseen tai hankintatapaan, mutta yleensä 
ne kulkevat käsi kädessä.

Innovaatiot ovat suomalaiselle kehitykselle elintärkeitä. Terveysteknologian innovatiivi-
set ratkaisut ovat terveydenhuollolle jopa kriittisiä. Jotta terveydenhuolto ja suomalaisten 
terveys voivat kehittyä, tulee käytössä olla parhaat mahdolliset välineet. Julkisten hankin-
tojen täytyy vastata tähän tarpeeseen ja olla linjassa EU:n hankinnoille ja innovaatioille 
asetettujen vaatimusten kanssa.

Innovatiivinen hankinta

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen 
hankinnan 
kohde = 
innovaation 
hankinta

Valmistelu- ja 
suunnittelu

• Tarjontaa kartoite-
taan, hankintatar-
peista viestitään 
markkinoille ja 
käydään vuoropu-
helua markkinatoi-
mijoiden kanssa

• Tavoitteena löytää 
parhaat ratkaisut 
julkisen palvelun 
tuottavuuden, laa-
dun kestävyyden 
ja/tai vaikuttavuu-
den parantami-
seksi.

*Hankintamenettelynä esim:
innovaatiokumppanuus / avoin menettely / suunnittelukilpailu

Kohteen
määrittely

• Kohde kuvataan 
tietyn toteutusta-
van ja suoritteiden 
sijaan haluttuina 
toiminnallisuuksi-
na, suorituskykynä, 
laatuna, tuloksina 
tai vaikutuksina.

Toimittajien 
kilpailutus

• Hankintame-
nettely*, vaati-
musmäärittely ja 
vertailuperusteet 
muodostavat 
uusien ja merkit-
tävästi parannet-
tujen tavaroiden 
ja palveluiden 
menestymisen 
tarjouskilpailuissa 
ja/tai luovat tilaa 
uusien ratkaisujen 
kehittämiselle 
sopimuskaudella.

Sopimus ja 
seuranta

• Sopimukseen 
sisältyy tuotteen 
tai palvelun 
kehitystyötä ja/tai 
siihen kannusta-
via ehtoja. Tämä 
voi tarkoittaa 
erillistä tutkimus- ja 
kehityspalvelua tai 
palvelutuotannon 
yhteydessä tapah-
tuvaa kehittämistä 
sopimuskauden 
kuluessa

• Hankintapäätös 
tehdään ratkaisus-
ta, joka on uuden 
(disruptiivinen 
innovaatio) tai mer-
kittävästi paranne-
tun (inkrementoitu 
innovaatio) tavaran 
tai palvelun 
hankinta, joka lisää 
julkisen palvelun 
tuottavuutta, laa-
tua, kestävyyttä ja/
tai vaikuttavuutta.

= Uusia toimintatapoja hyödyntävä hankintaprosessi TAI

= Innovaatiomyönteinen, innovaatioita edistävä hankintaprosessi

Tuote / 
palvelu / 
urakka

Hankintapäätös

Hankintakeino.fi
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SUOMEN HANKINTALAKI antaisi mahdollisuuden toteuttaa hankintoja niin, että pelkän 
hinnan sijaan huomioidaan myös tuotteen laatu, vaikuttavuus ja kehitystä ilmentävä in-
novatiivisuus. Hankintalain mahdollisuuksia tulee hyödyntää entistä laajemmin erityises-
ti terveydenhuollossa, jotta terveysteknologian innovaatiot pääsevät markkinoille.

Lain taustalla oleva EU:n hankintadirektiivi painottaa vahvasti innovatiivisia hankintame-
netelmiä. Tällä hetkellä direktiivin henki ei kuitenkaan toteudu riittävästi suomalaisissa 
terveysteknologian hankinnoissa. Usein innovatiivisten ratkaisujen erityispiirteiden huo-
mioiminen jää nimelliseen hintaan takertumisen jalkoihin.

Merkittävimmät innovatiivisten hankintojen poissulkevat tekijät ovat tarkkojen teknisten 
tuote-, tehtävä- ja urakkakuvausten mukaiset toteutukset, joissa valintakriteeriksi asete-
taan halvin hinta.2 Tällaiset hankintamenettelyt eivät anna mahdollisuutta uusille, inno-
vatiivisille ratkaisuille.

Vuonna 2019 yli 60 prosenttia Sailab – MedTech Finlandin jäsenyrityksistä arvioi inno-
vaatioiden tuomisen markkinoille vaikeaksi.3 Vuonna 2020 tilanne koettiin hieman pa-
remmaksi.4 Kehitys on ollut oikeansuuntaista, mutta edistysaskelia on otettava lisää.

Miten innovatiivisia hankintoja voidaan tukea?
• Huolehditaan, että hankintalain mahdollisuuksia käytetään oikein. EU-direktiiviä tulee 

tulkita Suomessa sen tarkoittamalla tavalla.

• Hankintapäätökset tulee perustaa innovatiivisuuteen, vaikuttavuuteen ja laatuun 
nimellisen hinnan sijasta.

• Innovatiivisille ratkaisuille ei tule asettaa liian raskaita referenssivaatimuksia. 
Englanninkielinen oheismateriaali tulee hyväksyä. Tämä on myös suomalaisten 
vientiyritysten etu.

• Tarjotaan hankintaorganisaatioille taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 
innovatiivisia hankintoja.

Julkista hankintaa tulee käyttää 
investointityökaluna
TERVEYSTEKNOLOGIAA OSTETAAN Suomessa pääasiallisesti julkisin verovaroin. On en-
sisijaisen tärkeää, että verorahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. 
Suomessa tulee pyrkiä mahdollistamaan paras mahdollinen hoito potilaille. Yhteiset va-
rat tulee hyödyntää vastuullisesti ja avoimesti. Tähän kannustaa myös hankintalaki.
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Julkisia hankintoja voidaan hyödyntää julkisen, eli verovaroin kustannetun investointi- 
ja innovaatiorahoituksen välineenä. Julkinen hankinta on parhaimmillaan pitkän ajan 
hyötyjä tuottava investointi. Se on myös keino edistää terveysteknologian innovaatioiden 
käyttöönottoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia. Jotta tämä toteutuisi, 
tulee hankintapäätökset tehdä arvopohjaisesti ja innovatiivisesti määrämuotoisten hinta-
vertailuun perustuvien prosessien sijaan.

Terveysteknologian julkisten hankintojen arvo Suomessa on suurusluokaltaan noin 1,5 
miljardia euroa vuodessa. Tästä summasta voitaisiin korvamerkitä esimerkiksi 10 pro-
senttia hankintoihin, joilla arvopohjaisin ja innovatiivisin menetelmin tuettaisiin inves-
tointi- ja innovaatiotoimintaa. 150 miljoonaa euroa on valtava määrä rahaa, jolla voidaan 
saavuttaa itse tuotteiden ostamisen ohella suuria lisähyötyjä. Tällaisen toiminnan positii-
viset vaikutukset olisivat merkittävät ja ruokkisivat itse itseään. Suomen markkinan kan-
sainvälinen kiinnostus kasvaisi, osaaminen lisääntyisi ja terveydenhuollon vaikuttavuus 
paranisi.

Miten julkista hankintaa käytetään investointi- ja 
innovaatiorahoitukseen?
• Hyvinvointialueiden hankinnoista on varattava määrätty osuus investointi- ja 

innovaatiorahoitukseen.

• Hankinnat tulee toteuttaa arvopohjaisesti ja innovatiivisin menetelmin niin, että ne 
mahdollistavat parhaiden terveysteknologian innovaatioiden käyttöönoton ja tukevat 
T&K-toimintaa.

• Kohdistetaan investointityökalun käyttö hankintoihin, joiden vaikuttavuuspotentiaali 
on suuri.

• Suomessa tulee ymmärtää julkisen hankinnan merkittävä potentiaali investointi 
työkaluna.
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