
1-llTE 1: Yritysten kuvaukset 

Docrates ja Varian Medical Systems Finland Oy perustavat yhdessä Pohjoismaiden ensimmäisen 
ja kansainvälisesti tunnustetun syövänhoitoon sekä sen tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
erikoistuneen yksityisen osaamiskeskuksen. 

Perustettava osaamiskeskus on sädehoidon ja lääkehoitojen huippuyksikkö, missä kehitetään ja 
hyödynnetään niin laite-, ohjelmisto- kuin lääketieteen puolella tehtäviä innovaatioita ja 
tutkimustuloksia. Nykyaikaisen sädehoidon on todettu olevan erittäin tehokas ja potilaan 
elämänlaadun ilman vakavia komplikaatioita säilyttävä hoitomuoto useimpien syöpätyyppien 
hoidossa. Sädehoidolla voidaan asettaa hoitotavoitteeksi potilaiden täydellinen paraneminen ja 
samalla hoidon sivuvaikutukset voidaan tehokkaimmin minimoida. Nykyaikainen sädehoito 
yhdistettynä tuleviin täsmälääkehoitoihin tarjoaa ennen näkemättömät mahdollisuudet 
syövänhoidossa. 

Osaamiskeskus tarjoaa yrityksille ja tutkijoille edistyksellisen ympäristön kansainvälistä tasoa 
olevaan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja yhteistoimintaan. Syövänhoidon tuotteissa ja 
järjestelmissä korostuvat luotettavuus, turvallisuus ja asiakaslähtöisyys. Saukonpaateen 
rakennettava osaamiskeskus tarjoaa yrityksille erinomaiset mahdollisuudet omien tuotteitensa ja 
järjestelmiensä tuotekehitykseen ja testaukseen. Tämä yhteistyö mahdollistaa myös uusimpien 
lääkkeiden, hoitomenetelmien, laitteistojen ja palvelujen oikea-aikaisen hyödyntämisen 
hoitotyössä, mikä koituu sekä potilaan että yrityksien ja tutkijoiden eduksi. Saukonpaateen 
rakentuu siis ainutlaatuinen keskittymä, jossa yhdistyvät syövänhoidon huippututkimus, 
tuotekehitys ja palveluliiketoiminta. 

Saukonpaateen on suunnitteilla huoneistoalaltaan yhteensä noin 9.000 m2:n toimitilat, josta 
Docrates ja Varian Medical Systems Finland Oy vuokraavat käyttöönsä noin 5.200 m2. 
Docratesin ja Varian Medical Systems Finland Oy:n lisäksi keskuksessa tulee toimimaan useita 
yhteistyöyrityksiä, joiden arvioidaan työllistävän yli 150 korkeasti koulutettua henkilöa. 
Osaamiskeskus tarjoaa työpaikan yhteensä lähes 300 henkilölle. 

Docrates Oy työllistäa suoraan noin 45 vakinaista henkilöä, jonka lisäksi välillisesti joukon 
tutkijoita ja Iääkäreita itsenäisinä ammatinharjoittajina. Docrates Oy:n liikevaihtotavoite vuonna 
2012 on n. 20 miljoonaa euroa. 

Varian Medical Systems Finland Oy on maailman johtava sädehoidon annossuunnittelu- 
ohjelmistoja kehittävä yritys, joka toimii Helsingissä ja työllistää yli 60 ohjelmistoalan 
ammattilaista. Yrityksen liikevaihto vuonna 2006 oli 11,9 miljoonaa euroa. Yrityksen ohjelmistoilla 
on yli 45% markkinaosuus maailmanlaajuisesti. Yritys kehittäa päätuotteensa lisäksi 
ohjelmistoalustoja, joita käytetään Varian -konsernin muissa ohjelmistotuotteissa. Varian Medical 
Systems Finland kuuluu Varian Medical Systems -konserniin, jonka kotipaikka on Palo Altossa 
Kaliforniassa. Varian Medical Systems on maailman markkinajohtaja sädehoidon laitteissa ja 
ohjelmistoissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli n. 1,6 mrd USD ja henkilöstön määrä 3 600 
henkilöa. 




