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Sairaalalääkkeet ja  

julkiset hankinnat 

• Julkisina toimijoina kuntien ja kuntayhtymien 
tulee kilpailuttaa tavara-, palvelu- ja 
rakennusurakkahankintansa, joita hankkii oman 
organisaationsa ulkopuolelta 

• Julkiset hankinnat tehdään noudattaen kansallisia 
hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä 
– pääperiaatteena avoimuus, tasapuolisuus ja 

syrjimättömyys  

– pääasiallisena tavoitteena on tehostaa julkisten 
varojen käyttöä 

– tavoitteena, se että lääkehoito on tehokasta, 
turvallista ja taloudellista 

 



 

Sairaalalääkkeiden hankintakaudet  

 
• Lääkkeet kilpailutetaan hankintakausittain ja 

hankintarenkaittain 
– Suomessa 5 lääkehankintarengasta, jotka 

muodostuvat YO- sairaaloiden erva- alueista  

– Hankintakauden pituus on pääsääntöisesti 2-3 vuotta  
• hankintakausi voi olla ajankohdaltaan ja pituudeltaan 

erilainen riippuen lääkeaineryhmästä 

• Uudet C-hepatiitin hoitoon käytettävät 
valmisteet kilpailutettu koskien koko Suomea 
– jatkossa HIV-lääkkeet, harvinaissairauksien lääkkeet 

ym. ultra kalliit lääkkeet ? 

• Kilpailutus myös Pohjoismaiden tasolla 
mahdollisesti tulevaisuudessa  

 



Lääkkeiden kilpailutus prosessina 

• Hankintarenkaan muodostaminen 
• Tarjouspyynnön laatiminen, 

vertailun/valinnan perusteet 
• Hankintailmoitus ja tarjouspyynnön 

julkaiseminen 
• Tarjousten vertailu 
• Hankintapäätösten valmistelu 
• Hankintapäätös ja – sopimukset 
 
Lääkevalikoiman muodostus 
Uusien tai valikoiman ulkopuolisten 

lääkkeiden käyttöönotto hankintakauden 
aikana 
 



Tarjouspyyntö: vertailun ja 

valinnan perusteet 

• Kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu 

valintaperusteena 

– Hinta, painoarvo xx% 

– Valmistekohtaiset ominaisuudet sekä 

käyttötarkoitukseen ja ympäristöön 

soveltuvuus, painoarvo xx% 

– Pakottavia vaatimukset valittaville 

valmisteille 

 



Tarjousten vertailu ja 

hankintapäätös 

• Tarjoukset hintavertailuineen käydään läpi 
asiantuntijakokouksissa 
– OYS:ssa vastuualueenjohtajat nimeävät asiantuntijalääkärit 

– Vertailuissa pyritään huomioimaan mm. eri potilasryhmien 
tarpeet sekä käyttötarkoitukset/indikaatiot 

• Mikäli valmisteet eivät eroa toisistaan ominaisuuksien 
suhteen, hinta ratkaisee valinnan 
– jaettu hankintapäätös on mahdollinen mikäli on saavutettavissa 

kokonaistaloudellisesti edullisempi ratkaisu 

– voidaan valita eri valmisteita eri potilasryhmille 

• Tarjousten vertailu täytyy tehdä aina tarjouspyynnössä 
määritellyllä tavalla ja päätöksen pitää olla perusteltavissa 
tarjouksessa mainituilla perusteilla 

 



Lääkevalikoiman muodostus 

• Kilpailutusprosessin lopputuloksena 

muodostuu hankintakauden lääkevalikoima 

• Poikkeuksena tuotteet/tuoteryhmät: 

– mistä ei saatu tarjousta 

– mistä ei pyydetty tarjousta 

(erityislupavalmisteet tai myyntilupaa odottavat, 

jotka eivät ole kaupan hankintakauden alkaessa) 

– Uudet lääkkeet, joiden käyttöönottoon ei vielä 

riittävästi perusteita   



Uusien tai valikoiman ulkopuolisten 

lääkkeiden käyttö/ käyttöönotto 

• Hankintapäätökset ovat sitovia 

• Valikoiman ulkopuolisesta lääkkeiden käytöstä 

vaaditaan aina perustelu 

– Perustelu on potilaskohtainen tai yksikkökohtainen 

• Potilaskohtaisen lääkkeen käyttöönotto 

– Tarjouspyyntö: Ostajalla on oikeus poiketa hankintapäätöksestä 

yksittäisen lääkärin perustelluista lääketieteellisestä syystä 

(esim. potilaasta johtuvat syyt). 

– Perustelukaavake lähetetään suoraan apteekkiin OYS:ssa, 

mikäli kustannusvaikutus < 30 000 €/ vuosi 

• Vastuunalueenjohtajan hyväksyntä > 10 000 €/ vuosi 

 

 



Uusien tai valikoiman ulkopuolisten 

lääkkeiden käyttö/ käyttöönotto 
• Uuden lääkkeen käyttöönotto 

sairaala/yksikkökohtaisesti  
– Vaatii uudelleen kilpailuttamisen aina, jos valmiste on 

täysin geneerinen tai uusi molekyyli syrjäyttäisi kokonaan 
sopimusvalmisteen käytössä tai pienentäisi huomattavasti 
sopimuslääkkeen käyttöä 

– Käyttöönoton oltava aina lääketieteellisesti perusteltua, 
mikäli tehdään ns. suorahankintapäätös ilman 
kilpailuttamista 
• Mini- HTA prosessi, mikäli käyttöönoton kustannusvaikutus vs. 

aikaisempi hoito > 30 000 €/ vuosi 

 Hankintapäätös ja mahdollinen sopimus yrityksen 
kanssa menossa olevalle hankintakaudelle 


