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Kv. terveysmatkailu on miljardiluokan 
liiketoimintaa 

• 11 milj. terveysmatkailijaa globaalisti, 3 – 4 % kasvu (Global 
Healthcare Recourses) 

• vrt. 23 milj. terveysmatkailijaa, 90 mrd € (Allied Market Research)

• EU-maiden kv. terveys- ja hyvinvointimatkailun arvo 47 mrd€ 
(Euroopan parlamentti 2017)



Suomen kv. terveysmatkailu

• Suomessa hoidettiin 2020 n. 1100 ulkomaista potilasta, lv. 7,5 milj. €

• Ennen covid-19 kv. terveysmatkailun arvo ollut 10 – 15 milj. eur.
2019 Suomessa hoidettiin 3600 ulkomaista potilasta. 

• 10 (+/-) suomalaisella terveyspalveluyrityksellä kv. toimintaa, lisäksi 
muutama fasilitaattori/matkatoimisto



”The best kept secret in the world”



Miksi suomalaiset terveyspalveluyritykset 

eivät  ole kansainvälistyneet?



• Toimiala on perinteisesti julkispainotteinen ja julkisin varoin 
rahoitettua

• Kotimaa on tarjonnut sote-alalle kasvumahdollisuuksia koko 
2000-luvun; kasvua ei ole tarvinnut hakea ulkomailta 
- toimiva työterveyshuolto- ja vakuutusrahoitteinen markkina

• Suomi on ollut perinteisesti tavaroiden ja laitteiden viejä; 
palvelusektorin kansainvälistymistä ei ole nähty 
mahdollisuutena eikä edistetty yhteiskunnallisella tasolla



Miksi suomalaisten terveyspalveluyritysten

pitäisi kansainvälistyä?



Kansainvälistymisen hyödyt

Liiketoiminnan kasvattaminen

 Riskin jakaminen kun Suomi + kv. markkina

Mahdollisuus parempaan tuottoon per toimenpide

 Osaamisen kehittäminen – mahdollisuuksia henkilökunnalle

 Vientituloja Suomelle



Kansainvälistymistä tukevat tekijät

Terveysmatkailu on jo globaalia liiketoimintaa

 Suomessa korkeatasoiset terveydenhoitopalvelut

 EU:n potilasdirektiivi

 Suomen positiivinen maabrändi

 Terveyspalveluita täydentävät, laadukkaat lisäpalvelut 

Suomalaisten vahva kielitaito: englanti, ruotsi, venäjänkielisen 
henkilöstön hyvä saatavuus



VISIO 2023

Suomesta Pohjoismaiden johtava 
terveysmatkailumaa ja yksi suosituimpia 

Euroopassa

Toimialan liikevaihto 100 MEUR
Investoinnit 5 MEUR



Suomen Terveysmatkailu Ry
Maarit Haavisto-Koskinen

toiminnanjohtaja



Suomalaisten terveysmatkailutoimijoiden 
edunvalvoja ja yhteistyön edistäjä

• Edistämme ulkomailta Suomeen tulevaa terveysmatkailua

• Tavoitteemme on nostaa ja tehdä Suomen terveydenhoidosta 
globaalisti tunnettu brändi

• Tarkoituksemme on parantaa Suomen kilpailukykyä suhteessa 
markkinoita hallitseviin maihin

• Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, 2021 budjetti 19.000 €



Suomen Terveysmatkailu Ry:n jäsenet

• yksityiset ja julkiset klinikat ja 
sairaalat ym. terveys-palveluiden 
tarjoajat 

• ulkomaisen potilaan 
terveysmatkaan lisäpalveluita 
tarjoavat toimijat kuten  
potilasvälitystoimistot 
(fasilitaattorit), matkatoimistot ja 
majoittajat

• Syöpäsairaala Docrates

• Orton

• Lääkärikeskus Aava

• Klinikka Helena ja Helena Medical
Group

• Eiran sairaala

• Wellbeing365

• Luova Finland

• Amber Life

• Mailux

• The Folks Hotel Konepaja Vallila



Jäsenyys kannattaa



 Kehitä kansainvälistä osaamistasi
Yhdessä tekemisen voima. Kansainvälinen terveysmatkailu 

on nuori vientiala Suomessa, joten kokemusten jakaminen ja 
muiden toimijoiden parhaista käytännöistä oppiminen on 
tärkeää.

 Verkostoidu
Yhdistyksen jäsenenä rakennat luontevasti 
kumppanuusverkostoa alan muiden toimijoiden kanssa. 

Jäsenenä löydät helpommin kumppanit, jotka haluavat 
kehittää kansainvälistä terveysmatkailuliiketoimintaa 
tavoitteellisesti.



 Vaikuta Suomen terveysmatkailun kansainväliseen strategiaan
Yhdistyksen jäsenenä pääset vaikuttamaan ulkomailta 
Suomeen suuntautuvan terveysmatkailun valtakunnallisen 
strategian luomiseen. Olet aitiopaikalla vaikuttamassa ja 
seuraamassa markkinan kasvua ja sen kehittymistä.



Strategiset teemat jäsenpalveluiden perustana 

1. Terveyspalveluiden tuotteistus ja ulkomaisille potilaille sopiviksi

2. Verkostoituminen ja kumppanuuksien rakentaminen

3. Suomalaisten terveyspalveluiden tunnettuuden ja näkyvyyden
kasvattaminen tiiviissä yhteistyössä Business Finlandin / Visit
kanssa

4. Asiakaskokemuksen kehittäminen



Jäsentapahtumia 2020 - 2021

• Suomen viisumikäytännöt / Migri, UM

• Miksi terveyspalveluyritysten pitäisi kansainvälistyä –verkostoitumis-
ja keskustelutilaisuudet

• Tuotteistustyöpajat (sairaala/klinikka + fasilitaattorit, 
matkatoimistot)

• Terveysmatkan sopimukset ja vastuukysymykset sairaala vs. 
fasilitaattori / SMAL ry, syksy 2021

• VM:n hetu-uudistus

• Kielitaito ja kulttuurituntemus hoitotyössä / oppilaitokset

• Visit Finlandin ajankohtaiset kuulumiset



Tervetuloa 

mukaan  rakentamaan 

Suomen palveluviennin 

menestystarinaa!



Ollaan yhteydessä!

Maarit Haavisto-Koskinen

toiminnanjohtaja

Maarit.haavisto-koskinen@terveysmatkailu.fi

040 669 11 48

https://www.linkedin.com/in/maarithaavistokoskinen/

Yhdistys

www.medicaltourismfinland.com

https://www.linkedin.com/company/18686621/admin/
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