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Perustettu vuonna 1971 Helsingissä 
Maailman suurin yksityisomisteinen hammasalan teknologiayritys 
Laaja tuotevalikoima digitaalisista hoitokoneista kuvantamislaitteisiin ja 
ohjelmistoihin 
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Planmeca Group  
numeroina 2,700 

työntekijää 

Liikevaihtotavoite  
€ 1 mrd 

 3-5 vuodessa 



Planmeca Group  
aidosti globaali  

TURNOVER 2014  
MEUR 740 



• Pitkäjänteinen sitoutuminen tuotekehitykseen 
• Omat tuotekehitystiimit sekä uusiin teknologioihin 

keskittyvä tutkimustiimi 
 

Jopa 

10 % 
liikevaihdosta 

tuote- 
kehitykseen 

Yli 

400 
patenttia 

Kehityksen kärjessä 
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- Being an innovation leader has been crucial to our success- We have in house product development, under one roof with production- As a privately owned company, we are able to make the long-term R&D commitments that are the driving force behind our innovations. we are flexible and can direct our product development resources to where they are needed



Terveysteknologia 
Suomen vientiveturina 
• Terveysteknologia suurin korkean teknologian vientiala 
• Terveysteknologian vienti Suomesta 1.8 miljardia euroa v. 2014  
• Terveysteknologian kaupan ylijäämä on jatkuvassa kasvussa  

– Ylijäämä 2014: 829 MEUR 
– Kasvua 11%  

• Alan yritykset tuotekehitysintensiivisiä, aidosti globaaleja ja voimakkaasti kasvavia 
• Kestävät kilpailukykytekijät - tuotanto usein Suomessa 
• Valtava kasvupotentiaali, ulkomaiset investoinnit merkittäviä 

 



TTIP:n merkitys 
terveysteknologiaviennille 
• Suomalaisen terveysteknologian viennistä kolmannes Yhdysvaltoihin 
• Terveysteknologian viennillä merkittävä työllisyysvaikutus,  

sillä tuotanto usein Suomessa 
• Tullimaksujen poistolla suomalaisesta tuotannosta entistäkin kilpailukykyisempää 

– Esim. komponenttien tuontitulli 
• FDA-hyväksyntäprosessi ja paikalliset muut hyväksynnät usein hitaita, kalliita ja 

monimutkaisia  
• Eri osavaltioiden erilaiset tuotevaatimukset ja asennussäädökset tekevät ennakoinnista 

hankalaa 
 
 



TTIP-sopimus hyödyttäisi suomalaista 
terveysteknologiavientiä 

 
• Viimeisten tulliesteiden eliminointi Atlantin molemmin puolin 
• FDA-hyväksyntäprosessin nopeutuminen ja täsmentyminen 
• USA:n tuotevaatimusten harmonisointi liittovaltiotasolla 
• Viennin kasvun vauhdittaminen suurimmalle markkina-alueelle 
• Positiivinen vaikutus Suomen kauppataseeseen ja työllistämiseen 

 



Case-esimerkki/  
Planmed Nuance -mammografialaite 

 
• Planmed Nuance CE-merkki 9/2005 

– FDA-prosessi aloitettiin jo 2003, PMA (Premarket Approval Application) jätettiin 6/2006 
• Lisäkustannus FDA:n vaatimista uusista kliinisistä potilastutkimuksista 
    tässä vaiheessa 700 000 euroa 

– 3/2007 hakemus vedettiin takaisin, FDA:n mukaan liian vähän US potilasdataa 
• II Kliininen tutkimusvaihe 3/2008 – 11/2009, seuranta 12/2010 loppuun 

– 590 potilastapausta 
– Lisäkustannus noin 500 000 euroa 

– Lopullinen FDA hyväksyntä 5/2011 
• Tärkeimmät ongelmakohdat: 

– Eurooppalainen kliininen potilasdata ei riittänyt FDA:lle 
• Viivästytti tuotteen markkinoilletuloa kolmella vuodella 

– FDA:n epäselvä klassifiointikäytäntö: 
• Tuotteen luokittelua ja asetettavia vaatimuksia muutettiin kesken prosessia 

– Prosessin merkittävä hidastaminen hyödytti amerikkalaisia laitevalmistajia 
– CE-merkki vs. FDA-hyväksyntä 

 



Tärkeimmät vientiä hyödyttävät 
tavoitteet lyhyesti: 

 
 

• Hyväksyntäprosessien harmonisointi  
 
• Mahdollisimman matalat ja yhtenevät tullimaksut vapaakaupassa eri 

talousalueiden välillä 
 

• Kohdemaan lainsäädännön läpinäkyvyys ja ennakoitavuus 
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