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Valinnanvapaus on mahdollisuus, teknologia lisäarvo
Sote on mahdollisuus teknologiayrityksille. Teknologiayritykset ei kuitenkaan ole sote-järjestelmän
palvelutuottaja, vaan ne tuovat lisäarvoa niin julkisille kuin yksityisille palvelutuottajille.
Sote-järjestelmä on myös referenssimarkkina teknologiayrityksille. Yhteisenä tavoitteen pitäisikin olla
ekosysteemien rakentaminen kaikkien terveysalan toimijoiden kesken ratkaisujen yhdessä kehittämistä
varten. Pienetkin yritykset pitää ottaa mukaan ekosysteemeihin. Siten ne ovat valmiimpia myös
kansainvälisille markkinoille.
Mahdollisuus käyttää suomalaisia terveysteknologiaratkaisuja osana potilaan hoitoa, myös esimerkiksi
lääkkeiden sijaan, pitäisi myös hyödyntää osana sote-järjestelmää. Uusi hankintalaki on hyvä lähtökohta.
Hankintakäytänteet ja osaaminen sen sijaan vaativat vielä parannusta. Vastaavasti myös teknologian
tuomien ratkaisujen Kela-korvattavuus pitää varmistaa.
Julkisesta valinnanvapauskeskustelusta saa käsityksen, että kaikkien tulisi jatkossa valita palvelutuottaja.
Valinnanvapaus on kuitenkin mahdollisuus, ei pakko. Väistämättä valinnanvapaus tulee kuitenkin
lisääntymään, jolloin mahdollisuus palvelujen vertailuun on erittäin tärkeää. Tätä varten tarvitaan
tietojärjestelmät, joiden keskeneräisyys huolettaa monia.
Lisäksi tarvitaan hyviä mittareita, joilla arvioidaan niin yksilön saamaa terveyshyötyä kuin palvelun laatua ja
tuottavuutta laaturekisteriä varten. Tämä johtaa myös palvelujen markkinointiin, jolloin asian haltuunotto
kannattaa aloittaa mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.
Maassamme on parhaillaan käynnissä useita valinnanvapauskokeiluja. Kokeilukulttuuri onkin hyvä tapa
edistää muutosta ja sen pitäisikin olla osa sote-järjestelmän rakentamista. Tulokset ovat lupaavia ja niiden
käyttöönotto ja levittäminen tulee varmistaa. On myös hyvä huomata, että kokeilut ovat myös eriomainen
keino sitouttaa toimijoita ja innostaa muutokseen.
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Terveysteknologian Liitto – Healthtech Finland ent. FiHTA
Terveysteknologian Liitto edustaa alana yrityksiä Suomessa. Jäseniä on reilu 100 ja jäsenkunta kattaa
laajasti terveysteknologian toimialan, joka on myös tärkeä osa terveysalaa:

Terveysteknologia on myös yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista Suomessa.
Tuotevienti kasvoi edellisvuodesta lähes 10% olleen yhteensä 2,11 miljardia euroa vuonna 2016. Tuonti
kasvoi 8% noin miljardiin euroon, jolloin toimialan kauppataseen ylijäämä ylitti ensimmäisen kerran
miljardin euron rajapyykin.

Vuonna 2016 vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 23%, yhteensä 841 miljoonaan euroon, mikä oli 40%
kokonaisviennistä. Vienti Eurooppaan pysyi edellisvuoden tasolla 680 miljoonassa eurossa ollen 32%
kokonaisviennistä. Vienti Kiinaan kasvoi 19% ja oli 177 miljoonaa euroa.
Ala työllistää Suomessa runsaat 10 000 henkilöä. Yrityksillä on kansainvälisesti vertaillen laajaa tutkimus- ja
tuotekehitystoimintaa Suomessa ja ne myös valmistavat valtaosan tuotteistaan täällä.
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