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“Terveysmatkailijat toivovat

korkealuokkaista palvelua ja 

nopeaa pääsyä laadukkaaseen, 

yksilölliseen terveydenhoitoon.”
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“Patients’ mobility to search for medical care, 

often even in other countries, and seek medical 

service to combat disease or strengthen health”*

a. Vastaavia hoitomuotoja ei ole saatavilla

b. He eivät luota palvelun laatuun

c. Odotusajat ovat liian pitkiä

Suomalaisen terveysmatkailun pääkohderyhmä ovat henkilöt, 

jotka hakeutuvat erikoissairaanhoitoon ulkomaille, koska

heidän kotimaassaan: 

MITÄ ON 
TERVEYSMATKAILU?

*Lähde: HTI 2020



• Syöpähoidot

• Ortopedia ja urheilulääketiede

• Neurokirurgia

• Sydän- ja verisuonisairaudet

• Synnytykset (etenkin Pietarin alueelta tuleville)

• Kuntoutus

• Terveystarkastukset ja syöpäseulonnat

Päämarkkina: 

Venäjä

Muita markkinamahdollisuuksia mm.:

Kiina, UAE

FOKUSALAT JA MARKKINAT



Terveysmatkailun palveluketjuun kuuluu useita eri 

toimijoita:

• Sairaalat ja klinikat

• Kuntoutuskeskuset

• Terveysmatkailun fasilitaattorit eli potilasvälittäjät

• Butler-palveluiden tarjoajat

• Hotellit

• Ravintolat

• Kuljetusyritykset

TERVEYSMATKAILUN 
PALVELUKETJU



SAIRAALAT JA KLINIKAT

Kansainvälisiä potilaita vastaanottavat pääasiassa 
yksityiset sairaalat, klinikat ja lääkäriasemat. 
Esim.

 Docrates syöpäsairaala

 Klinikka Helena

 Mehiläinen Sports Hospital

Myös yliopistosairaaloiden asiantuntijapalveluita 
voidaan tarjota ulkomaisille asiakkaille yksityisesti.

 Esim. Orton yksityissairaala Helsingissä



FASILITAATTORIT ELI POTILASVÄLITTÄJÄT

 Voivat erikoistua tiettyyn hoitopalveluun/markkinaan tai toimia monialaisesti

 Voivat sijaita joko kohdemaassa (Suomessa) tai asiakkaan lähtömaassa – tai molemmissa

 Tarjoavat parhaimmillaan klinikalle tärkeää markkinatuntemusta ja auttaa esimerkiksi tuotepakettien 
suunnittelussa ja hinnoittelussa

 Voivat olla klinikan näkökulmasta myös merkittävä myynti- ja markkinointikanava

 Vastaavat mahdollisesti kaikista paitsi hoitotoimenpiteisiin liittyvistä järjestelyistä: matka- ja 
majoitusjärjestelyt, tulkkaus- ja käännöspalvelut, ajanvaraukset, maksujärjestelyt, 24/7 tuki asiakkaalle

Yleisin ansaintamalli on hoitopalvelun tuottajan maksama 
komissio, yleensä noin 10–20 % hoitopalvelun hinnasta

Lähde: HTI 2020



 Covid-pandemian hoidossa hyvin onnistuneiden maiden houkuttelevuus kasvaa

 Kun terveydenhuollon resursseja on keskitetty Covid-potilaiden hoitoon, monet muut ovat joutuneet odottamaan 
pääsyä kiireettömiin toimenpiteisiin

 Esim. UK:ssa NHS:n asiakkaista yli 1v. leikkausta odottavien määrä nousi vuodessa 1.032 potilaasta 83.203 potilaaseen*

 EU:n rajat ylittävä terveydenhuolto (potilasdirektiivi)

 Kilpailu kovenee. Aktiivisimmat kohteet ovat pitäneet yllä markkinointikampanjoita päämarkkinoillaan jo 
pidemmän aikaa tähdäten nopeaan nousuun eikä terveysmatkailu ole missään vaiheessa kokonaan pysähtynyt.

 Matkustusrajoitukset ja viisumiehdot avainasemassa siinä, mihin terveysmatkailu ensimmäisenä 
laajamittaisemmin suuntautuu

 Terveysmatkoilta odotetaan entistä kattavampia paketteja siten, että asiakas saa kaikki kaipaamansa palvelut 
yhdestä paikasta. Terveysturvallisuus tärkeää.

 ”Telehealth” ja erilaiset digitaaliset palvelut tulevat olemaan entistä merkittävämmässä roolissa. 
Matkustusrajoitusten jatkuessa etäkonsultaatiot ovat kasvattaneet suosiotaan. 
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AJANKOHTAISTA

*Lähde: IMTJ



MARKKINAKATSAUS
VENÄJÄ



VENÄJÄ - KYSYTYIMMÄT PALVELUT

Niiden keskuudessa, jotka harkitsevat Suomea:

 Syöpähoidot ja diagnostiikka

 Kardiologia

 Ortopedia

 Hammashoidot

 Silmätaudit

Muut:

 Terveystarkastukset

 Hedelmöityshoidot

 Synnytykset

 Esteettinen kirurgia

 Lihavuushoidot

Lähteet: Designtutkimus 2020, HTI 2020

16%

14%

12%



VENÄJÄ - MOTIVAATIO

Suomesta kiinnostuneet asiakkaat 
hakevat ensisijaisesti LAATUA:

 Ammattilaiset

 Palveluasenne

 Sairaalan tilat

 Teknologia

Taustalla heikko luottamus 
kotimaan palveluihin (44%)

Johtavia kilpailijamaita Saksa ja Israel 
– venäjänkielinen palvelu tärkeää

Lähteet: Designtutkimus 2020, HTI 2020



VENÄJÄ - MATKUSTUSTOTTUMUKSET

76% matkustaa 
puolison tai 
perheen kanssa

Lähde: HTI 2020



MARKKINAKATSAUS
KIINA



KIINA – MATKAN TARKOITUS

Lääketieteelliset 
hoidot ja 
toimenpiteet 37% 

Ennaltaehkäisy + 
hyvinvointi 43%

Lähde: HTI 2020



KIINA - KYSYTYIMMÄT PALVELUT

 Syöpähoidot ja diagnostiikka

 Terveystarkastukset

 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

 Hyvinvointia edistävät lomat

Lähde: HTI 2020

KILPAILIJAMAAT:

USA:  syöpähoidot

Saksa:  urheilulääketiede

Japani:  syöpäseulonnat, terveystarkastukset



KIINA - MOTIVAATIO

Terveydenhuollon + 
loman yhdistäminen 
36%

Hoitojen saatavuus 
/ luotettavauus 
kotimaassa yht. 36%

Lähde: HTI 2020



KIINA - MATKATOTTUMUKSET

83% matkustaa 
puolison tai 
perheen kanssa

Lähde: HTI 2020



MARKKINAKATSAUS
UAE 



UAE - KYSYTYIMMÄT PALVELUT

Suosituimmat erikoisalat:

 Ortopediset leikkaukset (13%)

 Syöpähoidot (13%)

 Neurokirugia (10%)

Muut:

 Kosmeettiset hoidot

 Kuntoutus

 Hammashoito

 Silmätaudit

 Allergiat

Lähde: HTI 2020



UAE - DEMOGRAFIA

 Asiakas voi olla

 Paikallinen, valtion rahoittama 

 Paikallinen tai maassa asuva ulkomaalainen, joka matkustaa omalla tai vakuutuksen 
kustannuksella

 Kulttuurillinen ymmärrys ja palveuasenne tärkeää

 Useimmiten englannin kieli riittää

 Asiakkaat matkustavat yleensä vähintään yhden perheenjäsenen kanssa

 60% terveysmatkailijoista viipyy matkalla yli kuukauden

 39% matkustaa puhtaasti terveyspalveluiden takia

 31% yhdistää matkaansa rentoutumista, 25% nähtävyyksiä/ostoksia ja 5% työasioita

Age Group of Medical 
Travelers

%

Less than 40 years 31

41-50 Years 27.2

51-60 Years 24.1

61 Years and above 17.7

Lähde: HTI 2020



UAE - ERITYISPIIRTEET

Lähde: Royalty Consultants 2019



MITEN PÄÄSEN MUKAAN?



22

TYÖKALUT

TUOTEKEHITYS:

• Health Travel ABC –opas 2020

• Health Travel ABC –webinaarin tallenne

• Outlook on Health Travel Key Markets –
webinaarin tallenne (Venäjä, Kiina, UAE)

• Terveysmatkailun tuotesuositukset 2020

MYYNTI/MARKKINOINTI:

• Health from Finland –tuotemanuaali (EN, RU, CH)

• FinlandCare video

• Case-video: Malcom from Zenit returns to play 
after surgery in Finland 

https://www.businessfinland.fi/4ae973/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/health-travel-abc.pdf
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-finland/2020/health-travel-abc
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-finland/2021/outlook-on-health-travel-key-markets
https://www.businessfinland.fi/4adcdd/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2020/terveysmatkailun-tuotesuositukset.pdf
https://www.businessfinland.fi/49ed86/globalassets/julkaisut/visit-finland/health-from-finland_esite_en.pdf
https://www.businessfinland.fi/49a463/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/healthfromfinland_2019_russian.pdf
https://www.businessfinland.fi/49ed86/globalassets/julkaisut/visit-finland/health-from-finland_esite-_ch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_6zPUZrAPX0
https://www.youtube.com/watch?v=q8sdEFLqh5M


Tavoitteena tutustua Berliinin seudun 
johtaviin terveysmatkakohteisiin, jotka 
palvelevat mm. venäläisiä asiakkaita

- Liiketoimintamallit

- Asiakaspolku

- Markkinointi ja hinnoittelu

- Tuotepaketit

- Yhteistyö palveluntarjoajien kesken

Lue lisää

BENCHMARKING-MATKA 
SAKSAAN
6.-9.9.2021

https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/events/visit-finland/2021/health-travel-benchmarking-trip-to-berlin-area
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DIGITAALINEN NÄKYVYYS

FinlandCare -sivusto (en/ru/ch): 

www.visitfinland.com/finlandcare 

 Suomalaisten klinikoiden ja lääkäreiden esittelyt

 Teknologiset innovaatiot ja uudet hoitomuodot

 Käytännön tietoa hinnoista, klinikan valinnasta, 
maahantulokäytännöistä ym.

Sosiaalinen media (ru):
https://vk.com/finlandcare
https://www.instagram.com/finland_care/
https://www.facebook.com/pg/finlandcare

Mahdollisuus näkyvyyteen kaikille suomalaisille 
terveyspalveluyrityksille, jotka ovat valmiita palvelemaan 
kansainvälisiä asiakkaita!

http://www.visitfinland.com/finlandcare/ru
https://vk.com/finlandcare
https://www.instagram.com/finland_care/
https://www.facebook.com/pg/finlandcare
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MARKKINOINTITAPAHTUMAT
MOSCOW MEDSHOW 22.-23.10.2021

Moscow Medshow on Venäjän johtava 
terveysmatkailuun erikoistunut näyttely, jonka 
kohdeyleisöä ovat potilaat sekä agentit ja 
fasilitaattorit. 

Visit Finland järjestää tapahtumassa pienen Suomi-
paviljongin, johon terveyspalveluiden tarjoajat ovat 
tervetulleita esittelemään palvelujaan 
venäläisyleisölle. LUE LISÄÄ

MUUT TAPAHTUMAT:

• Tutustumismatka venäläisille potilasvälittäjille
Suomeen

• Terveysmatkailun B2B-tilaisuus Pietarissa + 
Moskovassa

https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/events/visit-finland/2021/moscow-medshow


Tavoitteena kasvattaa terveysmatkailun palvelutarjontaa ja lisätä alueellista yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä

”Kiertue” jatkuu:

Turku 14.4.
Oulu 27.4.
Kuopio 25.5.

Lappeenrannan & Imatran seutu, webinaari 14.6. klo 13-15 + työpaja syyskuussa
- Yhteistyössä goSaimaa, Lappeenranta, Imatra, Eksote

Tampere, 15.9. klo 12-15
- Yhteistyössä Business Tampere ja Health HUB

TERVEYSMATKAILUN ROAD SHOW 2021



KIITOS!

Päivi Antila
Manager, Health Travel

Visit Finland, Business Finland
paivi.antila@businessfinland.fi
Tel. +358 40 747 8418


