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Laboratorioalan nykytila Suomessa

• Laboratoriokenttä Suomessa on hyvin sirpaloitunut 

ja toimitaan pääosin hyvin pienissä yksiköissä

• Omistustausta vaihtelee: suomalaiset kaupalliset 

yritykset, useat kansainväliset toimijat, teollisuus, 

kunnat, valtion laitokset, vesiensuojeluyhdistykset…

• Alalla on runsaasti ylikapasiteettia, erityisesti 

elintarvike- ja ympäristöanalytiikassa



Laboratorioalan nykytila Suomessa

• Alan kannattavuus on heikko, automaatioaste on 

alhainen eikä useimmiten kaupallisia perusteita 

olennaisiin muutoksiin

• Käyttöaste on alhainen, investoinnit suhteellisesti 

suuria

• Toimintakonseptit ovat perinteisiä

• Alan vienti vähäistä



Laboratorioalan kehitysnäkymiä

• Automaatiokehitys etenee. Verkostoitunut 

alihankinta / yhteistoiminta -> kriittisen volyymin 

saavuttaminen

• Kansainvälinen toiminta laajenee edelleen

• Julkinen sektorin toimijoiden määrä vähenee: 

yksikkökoko kasvaa, toiminta fokusoituu



Laboratorioalan kehitysnäkymiä

• Kaupallinen palvelusektori kasvaa? Haluaako 

julkinen sektori tai teollisuus hyötyä kaupallisen 

sektorin tehokkaista palveluista?

• Kaupallisten laboratorioiden markkina polarisoituu:

– Pienet toimijat säilyvät ja erikoistuvat

– Keskikokoiset joko konsolidoituvat keskenään ja / tai

– Yhdistyvät kansainvälisiin ketjuihin

• Uusia palvelukonsepteja otetaan käyttöön



Laboratoriotoiminnan luonne muuttuu

• Painopiste siirtyy pienin askelin laboratorioanalytiikasta  

online  –mittaamiseen ja sen tukemiseen prosesseissa 

ja ympäristössä

• Laboratorioanalytiikkaa tarvitaan mm. mittausten 

oikeellisuuden varmistamiseen ja ilmiöiden perinteiseen 

kuvaamiseen (esim. vaatimuksenmukaisuus) 

• Tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti –

hyödyntäminen on haaste



Laboratoriotoiminnan luonne muuttuu

• Aikavasteen merkitys kasvaa

• Tietoa tullaan jakamaan reaaliaikaisesti tietoverkoissa, 

tämän ympärille syntyy monimuotoista 

palveluliiketoimintaa

• Ostopalveluihin siirtyminen lisää tarveharkintaa. 

Tehdään työtä, jolla on riittävästi vaikuttavuutta



Selviytymisen keinoja

• Asennemuutos analyysipalveluiden tuottajasta 

tiedon tuottajaksi – ja hallitsijaksi

• Uutta osaamista ja yhteistoimintaa järjestelmä-

toimittajien kanssa tarvitaan jatkuvatoimisten 

mittausten kehittämisessä, ylläpidossa ja tiedon 

jakamiseen liittyvissä toiminnoissa

• Uusia asiakkuuksia ja palvelukokonaisuuksia: 

kaikkien ei pidä tehdä kaikkea





Selviytymisen keinoja

• Uusia analyysejä ja mittauksia tukevia tuotteita

• Yhteistyö julkisen sektorin kanssa tehokkaiden 

palveluiden tuottamisessa.

• Kansallinen ja kansainvälinen yhteistoiminta ja 

yhteistyö. Vientimahdollisuudet kohdennetuilla 

alueilla?



Selviytymisen keinoja

• Työmarkkinayhteistyö, työehtosopimusten 

harmonisointi

• Koulutuksen houkuttelevuuden parantaminen ja 

uudistaminen tulevaisuuden tarpeisiin

• Henkilöstön uteliaisuus, kaupallinen ajattelu… ?



Selviytymisen strategiat

• Uusien tuotteiden, palveluiden sekä toimintamallien 

kehittäminen

• Strateginen yhteistyö laite- ja järjestelmätoimittajien 

kanssa

• Yhteistyö ja verkottuminen (esim. Finntesting)

• Aito yhteistyö julkisen sektorin, teollisuuden ja 

kaupallisten palveluntuottajien kanssa


