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104 jäsenyritystä 
työllistää suoraan 
5 500 henkilöä 
Suomessa. Noin 
60 % heistä on 

korkea- 
koulutettuja.

32 000 
terveysteknolo-

giayritystä 
Euroopassa 
työllistää yli  
730 000 
henkilöä.

61 % yrityksistä 
kehittää 

digitaalisia 
palveluita.

Suomi 
nähdään hou-

kuttelevimpana 
T&K-maana 

yhdessä 
Yhdysvaltojen 

kanssa.

Alaa 
säännellään 
tiukasti sekä 

kansallisesti että 
kansainvälisesti.

0 vastuu- 
ministeriötä 

(vuonna 2022)

Johdanto



Mitä on 
terveysteknologia?

Lääkinnälliset 
laitteet

In vitro 
-diagnostiikkaan 

tarkoitetut 
lääkinnälliset 

laitteet

Edellisiin 
rinnastettavat 
terveyden- 
huollon 
ratkaisut



Mikä on yrityksenne 
rooli arvoketjussa? 
%-osuus vastanneista eri 
rooleissa. N=39

Valmistaja (yritys myy pääosin omia/oman konsernin tuotteita)

Muu, mikä?

Jakelija  (yritys myy pääosin muiden/muun konsernin tuotteita)

39 %56 %

5 %
Sailab MedTech Finland 
ry:n jäsenyrityksistä 
suurin osa on 
terveysteknologian 
valmistajia



Kuulutteko 
konserniin? 
%-osuus vastanneista. N=39

Yhdistyksen jäsenet 80–90 % Suomen tt:stä. Jäsenissä ei ole startuppeja.

72 %28 %

Ei

Kyllä

Sailab MedTech Finland  
ry:n jäsenyritykset on 
Suomen ja maailman 
suurimpia terveys- 
teknologiayrityksiä



5 000–10 000 > 10 0000–499

M!

19 %

10 %

13 %

23 %

36 %

500–999 1 000–4 999

Mikä on konsernin globaalin 
terveysteknologialiiketoiminnan 
liikevaihto miljoonina euroina? 
Ne vastaajat, joiden yritys kuului laajempaan 
konserniin.
Prosenttia vastaajista. N=31

Huom. Vastauksissa oltiin paikoin huomioitu myös muita liikevaihtoja kuin terveysteknologiasta.

72 %:lla vastaajien 
yritysten konserneista 
liikevaihto oli yli miljardi 
euroa

• VASTAAJAYRITYSTEN konsernien liikevaihto on noin 175 
miljardia euroa.

• SUHTEUTETTUNA Sailabin koko jäsenmäärään, Sailabin 
jäsenyritysten konsernien yhteenlaskettu liikevaihto on 
noin 500 miljardia euroa (vastaajayritykset edustavat 
noin kolmannesta Sailabin kaikista jäsenistä).



2 500– 
9 999

10 000– 
50 000

>50 0000–499

21 %

0 %

14 %

28 %

14 %

500–999 1 000– 
2 499

Mikä on konsernin 
terveysteknologialiiketoiminnan 
globaali henkilöstömäärä?
Ne vastaajat, joiden yritys kuului 
laajempaan konserniin.
Prosenttia vastaajista, N=29

Huom. Vastauksissa oltiin paikoin huomioitu myös muita henkilöstömääriä kuin terveysteknologiasta.

24 %

Globaalilla tasolla 
terveysteknologia 
työllistää miljoonia 
ihmisiä

• VASTAAJAYRITYSTEN konsernit työllistävät globaalisti 
hieman yli puoli miljoonaa henkilöä.

• SUHTEUTETTUNA Sailabin koko jäsenmäärään, Sailabin 
jäsenyritysten konsernit työllistävät lähes kaksi 
miljoona henkilöä (vastaajayritykset edustavat noin 
kolmannesta Sailabin kaikista jäsenistä).



50–99 100–249 >500250–5000–9

25 %

31 %

17 %

8 %

3 %
0 %

17 %

10–24 25–49

Mikä on yrityksenne 
työntekijöiden määrä 

Suomessa? 
%-osuus vastaajista eri 
henkilöstömääräluokissa.

N=36

Sailab – MedTech 
Finland ry:n 
jäsenyritykset 
työllistävät Suomessa 
noin 5 500 ihmistä
• VASTAAJAYRITYKSILLÄ on noin 2 000 työntekijää 

Suomessa.
• SUHTEUTETTUNA Sailabin koko jäsenmäärään, Sailabin 

jäsenyritykset työllistävät noin 5 500 työntekijää 
Suomessa (vastaajayritykset edustavat noin 
kolmannesta Sailabin kaikista jäsenistä).



Minkä alla olevien 
asiakasryhmien 
merkitys 
omalle Suomen 
liiketoiminnallenne 
on tällä hetkellä 
merkittävintä 
liikevaihdon 
määrällä mitattuna?
Valitse 3. 
%-osuus vastaajista. N=36

Ympäristö- ja teollisuuslaboratoriot

Jokin muu

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

Apteekit ja lääketukut

Yksityinen terveydenhuolto

Sosiaalipalvelut

Potilaat / omaiset

Julkinen perusterveydenhuolto

Julkinen erikoissairaanhoito

8 %

86 %

6 %

34 %

37 %

6 %

11 %

18 %

6 %

15 %

21 %

9 %

21 %

9 % 91 %

94 %

88 %

80 %

45 %

37 %

71 %

91 %

2. tärkein

3. tärkein

Ei top3-tärkein

Tärkein

2 %

3%

3%

3 %

3 %

Vuoteen 2019 verrattuna ei merkittäviä muutoksia tärkeimpien asiakasryhmien osalta.

3 %

Terveysteknologia on terveydenhuollolle kriittinen ala- 
suurimmat asiakasryhmät ovat julkinen erikoissairaanhoito 
ja julkinen perusterveydenhuolto



Minkä alla olevien 
asiakasryhmien 
merkitys 
omalle Suomen 
liiketoiminnallenne 
tulee arvionne 
mukaan kasvamaan 
eniten seuraavien 5 
vuoden aikana?
Valitse 3. 
%-osuus vastaajista. N=36

Ympäristö- ja teollisuuslaboratoriot

Jokin muu

Apteekit ja lääketukut

Yliopistot ja tutkimuslaitokset

Potilaat / omaiset

Sosiaalipalvelut

Yksityinen terveydenhuolto

Julkinen perusterveydenhuolto

Julkinen erikoissairaanhoito

Vuonna 2019 vastaajista 21 % ei arvioinut julkisen ESH:n kasvavan merkittävästi, kun nyt näin ajattelee vain 3 % vastaajista.

2. tärkein

3. tärkein

Ei top3-tärkein

Tärkein

5 %

8 %

8 %

70 %

5 %

9 %

11 %

34 %

6 %

26 %

14 %

9 %

12 %

30 %

9 %

6 %

12 %

15 %

79 %

94 %

97 %

71 %

51 %

30 %

82 %

92 %

3 %

3 %

3%

3 %
0 %

0 %

Julkinenerikoissairaanhoito pysyy merkittävimpänä, 
mutta yksityisen ja potilaiden merkitys kasvaa



Mitkä ovat 
merkittävimmät 
potilasryhmät 
tai sairaudet, 
joiden parissa 
yrityksenne 
toimii 
Suomessa?
Vain ne vastaajat, 
joiden tarjooman 
kohteena ovat tietyt 
potilasryhmät tai 
sairaudet. 
%-osuus vastaajista. 
N=33

Erityisryhmät (vammaiset ja vammautuneet 
henkilöt, ikäihmiset jne.)

Muu

Astma ja allergia

Näkö- tai kuulosairaudet

Muistisairaudet*

Mielenterveyden ongelmat*

Krooniset keuhkosairaudet*

Diabetes*

Sydän- ja verisuonitaudit*

Sisätaudit (muut kuin kansansairaudet; 
kardiologia, endokrinologia jne.)

Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet 
(kansansairaudet)

Syöpäsairaudet*

Kirurgia tai muu operatiivinen ala

61 %:lla vastaajista tarjoama liittyy merkittävimmin kirurgiaan 
tai muuhun operatiiviseen alaan; myös kansansairaudet merkittäviä.*kansansairaudet

15 %

15 %

0 %

0 %

3 %

9 %

6 %

27 %

18 %

61 %

33 %

24 %

27 %

Terveysteknologia on 
terveydenhuollolle kriittistä



02
Taloudelliset 
näkymät



Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön Ei tyytyväinen eikä tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen

7 %

0 %
3 %

12 %
15 % 16 %

13 %

5 %

14 %

45 %

54 %

35 %

23 %
26 %

32 %
2019

2021

2018

Kuinka tyytyväinen olet 
yrityksenne taloudelliseen 
kehitykseen Suomessa 
viimeisen kahden vuoden 
aikana?
%-osuus vastaajista. N=37

Terveysteknologian ala kehittyy ja 
ratkaisuja tarvitaan koko ajan enemmän



Liiketoiminta kasvaaLiiketoiminta pysyy ennallaan Liiketoiminta supistuu

2019

2021

2018

2 % 0 % 3 %
10 % 8 %

21 %

88 %
92 %

77 %

Huom. Vastausvaihtoehdot muuttuivat vuonna 2021 edellisistä 
vuosista. Aiempina vuosina kuhunkin vastausvaihtoehtoon liittyi 
etuliite ”tarkoitus.”, joka poistettiin vuoden 2021 kyselystä. Vuoden 
2021 %-luvut eivät summaudu sataan prosenttiin pyöristysten vuoksi.

Millaiset ovat yrityksenne 
näkymät Suomessa 
tulevana vuonna 2022? 
%-osuus vastaajista. N=39

77% vastaajista uskoo liiketoiminnan 
kasvavan Suomessa vuonna 2022



Edullinen hinta

Pa
in

ot
et

tu
 k

es
ki

ar
vo

 v
as

ta
uk

sis
ta

Laatu KokonaisvaltaisuusHelppous ja nopeus TerveyshyötyVaikuttavuus Ennaltaehkäisy

10 %
15 %15 %

26 %27 %
31 %

78 % Mikä paino seuraavilla 
hankintakriteereillä on tällä 

hetkellä julkisten toimijoiden 
terveysteknologioiden 

hankinnassa?
 Valitse 0-, 20-, 40-, 60-, 80- tai 100 %

N=37

Vastaajat näkevät, että edullisella hinnalla 
on lähes 80 % painotus julkisten toimijoiden 
terveysteknologian hankinnassa



Laatu

Pa
in

ot
et

tu
 k

es
ki

ar
vo

 v
as

ta
uk

sis
ta

Terveyshyöty EnnaltaehkäisyVaikuttavuus Helppous ja nopeusKokonaisvaltaisuus Edullinen hinta

53 %

59 % 59%

50 % 48 %

30 %

39 %

Mikä paino seuraavilla 
hankintakriteereillä on tällä 

hetkellä julkisten toimijoiden 
terveysteknologioiden 

hankinnassa?
Valitse 0-, 20-, 40-, 60-, 80- tai 100 %

N=37

Vastaajien mielestä hinnalla pitäisi olla vain 
30 % painotus hankinnoissa, kun esim. laadulla 
ja terveyshyödyllä suurempi



Miten uskot henkilöstömäärän 
kehittyvän vuonna 2022 
yrityksessäsi Suomessa?
%-osuus vastaajista.
N=39

Tarve pysyy ennallaanTarve kasvaa Tarve vähenee

36 %

59 %

5 %

36 % vastaajista uskoo 
henkilöstötarpeen 
kasvavan Suomessa 
vuonna 2022, kun 5 % 
uskoo sen vähenevän
• ALA vaatii korkeaa koulutusta (aiemmat selvitykset).



03
Taloudelliset 
näkymät



Mitä seuraavista 
maista pidätte 
yrityksessänne 
tutkimus- ja 
tuotekehitys-
toiminnan kannalta 
houkuttelevimpina 
kohteina? 
Nimeä 3. Prosenttia 
vastaajista, jotka olivat 
valinneet tekijän top3-
tärkeimpiin.
N=28

Japani

Iso-Britannia

Muu

Irlanti

Intia

Australia

Norja

Alankomaat

Saksa

Tanska

Ruotsi

Yhdysvallat

Suomi

*kansansairaudet

11 %

7 %

11 %

4 %

11 %

4 %

39 %

11 %

46 %

46 %

32 %

21 %

18 %

Suomi nähdään maailman kiinnostavimpana 
terveysteknologian T&K-maana



>0,25–1 >1–5 >50 / ei budjettia

0 %
<0,1 0,1–0,25

Kuinka suuri budjetti 
yrityksellänne on miljoonina 

euroina tutkimus- ja 
tuotekehitystoimintaan 

(T&K) Suomessa (vain 
terveysteknologia)? 

%-osuus vastaajista. N=37

62 %

22 %

3 % 5 %
8 %

M!

Toistaiseksi 
terveysteknologian 
investointien määrä on 
pieni

• VASTAAJAYRITYSTEN Suomen terveysteknologian T&K-
budjetti on noin 8M!

• SUHTEUTETTUNA Sailabin koko jäsenmäärään, Sailabin 
jäsenyritysten terveysteknologian T&K-budjetti on noin 
20M! (vastaajayritykset edustavat noin kolmannesta 
Sailabin kaikista jäsenistä)

• VAIN alle puolella on T&K-budjetti Suomessa



>100–1 000 >1 000–10 000 > 10 0000–1 >1–10 >10–100

Kuinka suuri budjetti konsernillanne 
on miljoonina euroina tutkimus- 
ja tuotekehitystoimintaan (T&K) 

globaalisti (vain terveysteknologia)? 
%-osuus vastaajista. N=28

36 %

4 %

11 %

29 %

14 %

7 %

M!

Potentiaalia T&K-
toimintaan Suomessa 
on merkittävästi

• VASTAAJAYRITYSTEN konsernien T&K-budjetti on noin 
45 miljardia euroa.

• SUHTEUTETTUNA Sailabin koko jäsenmäärään, Sailabin 
jäsenyritysten konsernien T&K-budjetti on noin 160 
miljardia euroa (vastaajayritykset edustavat noin 
kolmannesta Sailabin kaikista jäsenistä).



Mitä Suomessa 
tulisi tapahtua, 
jotta yrityksenne 
kasvattaisi 
T&K-toimintaa 
Suomessa?
Valitse kolme tärkeintä. 
Prosenttia vastaajista, 
jotka olivat valinneet 
tekijän top3- 
tärkeimpiin.

Tietoaltaiden käyttö ja toisiolain soveltaminen olisi 
joustavampaa

Ammattitaitoista työvoimaa olisi saatavilla 
paremmin (oman yrityksen toiminnalle)

Oman yrityksen ammattitaitoisen työvoiman 
palkkakustannukset olisivat pienemmät

Muu

Tutkivien lääkärien ja tutkimushoitajien määrää ja 
työtä pitäisi lisätä

Helpotukset kansalliseen regulaatioon, jotta 
innovaatioita olisi helpompi saada markkinoille

TK-hankkeiden byrokratiaa ja aikataulun pituutta 
pitäisi helpottaa

Muiden relevanttien tahojen suurempi kiinnostus 
yhteistyöhön

Helpotukset EU-regulaatioon, jotta innovaatioiden 
pääsy markkinoille olisi sujuvampaa

Julkisten toimijoiden hankintaprosessit olisivat 
sujuvampia

Yliopistojen ja korkeakoulujen suurempi kiinnostus 
yhteistyöhön

Yliopistosairaaloiden suurempi kiinnostus 
yhteistyöhön

12 %

9 %

3 %

9 %

12 %

9 %

18 %

27 %

15 %

18 %

18 %

15 %

Vastaajien mielestä T&K-toimintaa voisi kasvattaa 
esimerkiksi lisäämällä yhteistyötä yliopistosairaaloiden ja 
korkeakoulujen kanssa



Mitä Suomessa tulisi 
tapahtua, jotta yrityksenne 

kasvattaisi T&K-toimintaa 
Suomessa?  

Valitse kolme tärkeintä.
%-osuus vastaajista. N=33

64 %

36 %

Mahdollista 
kasvattaa 
T&K toimintaa 
Suomessa

Vastaajien T&K budjetti

Suomessa

0.1M€

8M€

Globaalisti

21B€

24B€

?

64 % vastaajista uskoo, 
että T&K-toimintaa voisi 
kasvattaa Suomessa

• VASTAAJILLA, joiden mielestä T&K toimintaa Suomessa 
voidaan kasvattaa, on Suomessa ~8M! T&K-budjetti, 
kun se on globaalisti noin ~24B!.



Hyvin vaikeaa Melko vaikeaa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko helppoa Hyvin helppoa

2019

2021

2018

4 % 5 %

12 %

37 %

59 %

28 %
33 %

16 %

44 %

24 %

16 % 16 %

2 % 3 %
0 %

Miten helppona pidätte 
uuden terveysteknologian 

innovaation saamista 
Suomen markkinoille 

myyntiin?
%-osuus vastaajista. N=25

Terveysteknologian innovaatioiden markkinoille 
saaminen on hieman helpottunut viime vuosina



Miten 
innovaatioiden 
saamista 
Suomen 
markkinoille 
voisi edistää?
Prosenttia vastaajista.
N=36

Rahoituksen lisääminen julkisten toimijoiden 
innovaatiohankintoihin

Kehittämällä ristiinjakomallia ja muita uudenlaisia 
yhteistyön muotoja

Muu, mikä?

Yhteistyön parantaminen julkisten toimijoiden 
kanssa (esim. hankinta- tai tutkimustiimit)

Mahdollistamalla enemmän julkisten hankintojen 
suoraostoja

Hyödyntämällä hankintamenettelyä monipuolisesti

Julkisten hankintatiimien kouluttaminen 
terveysteknologioista

Kehittämällä systemaattisesti 
markkinavuoropuhelua

Muuttamalla julkisten hankintojen kriteereitä 
(esim. laatu- ja vaikuttavuuspainotus hinnan sijasta)

33 %

25 %

25 %

67 %

39 %

89 %

58 %

3 %

0 %

Innovaatioiden saamista Suomen markkinoille voisi 
helpottaa lisäämällä laatu- ja vaikuttavuuspainotusta



Terveysteknologian 
markkinan kehittymistä, 

innovaatioiden markkinoille 
pääsyä sekä TK-toimintaa 
voisi ensisijaisesti tukea.

%-osuus vastaajista. N=33

VeroratkaisullaInvestointituella Muu

73 %

18 %

9 %

73 %:a vastaajista 
kokee, että 
investointituella voisi 
tukea markkinan 
kehittymistä, 
innovaatioiden pääsyä 
markkinoille sekä T&K-
toimintaa



 Selvityksen toteutus

• NORDIC Healthcare Group on toteuttanut toimialaselvityksen 
kyselyt vuosittain. Edelliset selvitykset löytyvät osoitteesta 
www.sailab.fi.

• TIEDONKERUU toteutettiin Sailab Medtech Finland ry:n 
jäsenyrityksille suunnatulla Questback-kyselyllä marras-
joulukuussa 2021.

• KYSELYSSÄ oli yhteensä 37 kysymystä, jotka käsittelivät 
esimerkiksi yrityksen perustietoja, asiakkaita ja tuotteita, 
henkilöstöä, taloudellisia näkymiä, T&K-toimintaa ja 
innovaatioita sekä toimintaympäristön kehitystä

• VASTAAJIA oli yhteensä 39.
• MONIALAYRITYKSIÄ pyydettiin huomioimaan vain 

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




