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Suomella on kaikki edellytykset olla terveysalan 
tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien 
ja uuden liiketoiminnan edelläkävijämaa 
 

 

• Koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin on panostettu pitkäjänteisesti 

• Panostukset tutkimuksen infrastruktuureihin, näytevarantoihin ja rekistereihin  

• Monipuolinen osaaminen niin lääketieteessä kuin teknologiassa 

• Suomen terveydenhuolto on yksi maailman laadukkaimmista  

• Väestön tutkimusmyönteisyys 

• Hyvin verkottunut toimijakenttä  

• Toimintaympäristön kehittämiseen panostetaan  

• Ikääntymisen haaste luo painetta löytää ratkaisuja Suomessa muita 
markkinoita  aiemmin 

 

 



Terveystoimialojen kasvun vauhdittaminen on yksi 
hallituksen kasvupolitiikan painopisteistä  

strategiassa katsotaan 

ensimmäistä kertaa terveysalaa ei 

pelkästään kuluna, mutta myös 

alustana talouskasvulle ja 

innovaatioille 

 

 

Toimijoiden vahva yhteinen tahtotila, 

jonka tavoitteena on kilpailukykyinen 

toimintaympäristö, investoinnit 

Suomeen ja toimialan (viennin) kasvu  

 



Tavoite  

Edelläkävijänä Suomi on 

Keskeiset toimenpidealueet 

Kasvun ja uudistumisen mahdollistajat  

Suomi on kansainvälisesti tunnettu terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, 

investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijämaa 

Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys, verkostoitunut ekosysteemi, monitoimialainen ja -tieteinen yhteistyö, digitaalisuuden hyödyntäminen, 

innovatiiviset julkiset hankinnat sekä kyky yhdistää tietovarantoja tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa  

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian 

toimenpiteet kehittävät ekosysteemiä kokonaisuutena 

• Tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja siitä syntyvien innovaatioiden lähde ja hyödyntäjä  

• Dynaaminen toimintaympäristö alan kasvuyrityksille   

• Terveysjärjestelmän ja innovaatiotoiminnan yhteensovittamisen mallimaa 

• Houkutteleva yhteistyökumppani ja  terveysalan investointien kohdemaa 

• Yksilöllisen terveydenhuollon ja genomitiedon hyödyntämisen edelläkävijä 

Tutkimus- ja 

innovaatioyhteis- 

työn uudet 

muodot  

Osaamispohjan 

vahvistaminen 

Rahoituksen 

suuntaaminen  

Tutkimus-

infrastruktuurit 

Tutkimustulosten 

kaupallistamien 

Osaamisen  

markkinointi 

Politiikkalinjaukset ja 

innovaatio-

myönteinen sääntely 

Perustana vahvuutemme  

Biopankit, genomitieto ja 

terveystiedon rekisterit 

Monipuolinen ja korkeatasoinen  

tieteellinen tutkimus ja osaamispohja 

Korkeatasoinen yliopisto- 

sairaaloiden verkosto ja uudistuva  

sote-palvelujärjestelmä 

ICT-osaaminen ja 

startup-ympäristö 

 Sote-tiedon 

hyöytykäytön 

mahdollistaminen 



Uudistuva sote-palvelujärjestelmä 
innovaatioiden lähteenä ja hyödyntäjänä? 
 
• Miten sote-uudistus vaikuttaa TKI-toimintaympäristöön?  
• Voisiko sote-uudistus jopa parantaa sitä? Mikä on soten tilaus TKI:lle? 

 
• 80/20 – uusien innovaatioiden tarve 
• Uudenlaiset sote-osaajat uudistavat myös TKI:n 

 
• Test bedit, kliininen tutkimus, innovatiiviset julkiset hankinnat 
• PPP – kumppanuudet (OECD) 

 

• Kuinka Pohjois-Savo  huomioi sote – ja maakuntauudistuksessa 
tutkimuksen ja kehittämisen?  
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Alueelliset painotukset  
ja kytkeytyminen osaksi  
Suomen ekosysteemiä,  
globaaleja arvoverkkoja? 



Pitkäjänteiset panostukset ja uudet avaukset 
tuottavat tulosta 
• Terveysteknologian vienti jälleen ennätyslukemissa 
• Merkittäviä tutkimustuloksia 
• Uusia tutkimusinvestointeja ja kumppanuuksia 
• Tuotannollisia investointeja Suomeen 
• Kansainvälisiä osaajia Suomeen 
• Osaamiskeskittymien vahvistuminen ja verkottuminen, yhteistyö 
• Ala kiinnostaa yhä useampaa start-upia, kiihdyttämöt tukevat 
• Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä, kaupallistamisohjelmat 
• Pääomasijoituksia 
• Monitieteellistä ja – toimialaista yhteistyötä 
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Kasvun varaa on yhä 
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Terveystekno-
logian vienti 
 2,11 mrd € 

+9,7 % 

 
Lääkkeiden ja 
lääkinnällisten 

laitteiden vienti 
1,6 mrd € 

+ 6,4 %  

 

Lääketeollisuus: 
TKI-investoinnit  

227 M€ 

Biopankki-
tutkimukset  

86  168 
(6/2016-2/2017) 

 

Kliiniset 
lääketutkimukset 

  + 44 % 
(v. 2015) 

Korkean 
lisäarvon ja  
osaamisen 
työpaikat  

10 000 

Lähteet: Vuosi 2016: Healthtech Finland, Lääketeollisuus Ry, Tulli, Fimea, BBMRI.fi 
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PPP-kumppanuudet 
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Kansallinen ja 
kansainvälinen yhteistyö 
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Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys, kokeilut, kiihdyttämöt 
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Kasvua ja kansainvälistymistä läpi arvoketjun 



Miten tehdään isoa? 

 

•Rima korkealle.  
 

•Ylitetään rajat.  
 

•Yhteistyöstä ja työnjaosta 
suomalainen kilpailutekijä! 
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www.tem.fi/terveysala 
http://tem.fi/sv/halsobranch 

http://tem.fi/en/health-sector 
Tilaa uutiskirje (suomi ja englanti)! 
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