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2. YLEISTÄ  

2.1 Hankintayksikkönä toimii Varsinais-Suomen hyvinvointialue (3221065-1), jossa hankinnan toteutuksesta vastaa 

Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekki.  

2.2 Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekki (jäljempänä ”Asiakas”) pyytää tarjoustanne tai 

osatarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden sekä EU:n virallisessa lehdessä (https://ted.europa.eu) ja 

Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) julkaistun hankintailmoituksen mukaisesti (Hilma ilmoitus xxxx-xxxxxx, 

julkaistu Hilmassa xx.2.2023) valmistamistanne ja/tai edustamistanne humaanilääkkeistä ja käytöltään niihin 

rinnastettavista valmisteista jäljempänä mainittujen julkisen terveydenhuollon ja/tai sosiaalitoimen organisaatioiden 

sekä Puolustusvoimien käyttöön Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden sekä Ålands 

hälso- och sjukvårdin (ÅHS) alueilla. Hankinnasta on julkaistu myös ennakkoilmoitus Hilmassa (ilmoitus nro xxxx-

xxxxxx) sekä EU:n virallisessa lehdessä (ilmoitus nro xxxx/S xxx-xxxxxx).  

2.3 Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). 

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. 

 

2.4 Tarjouspyyntöasiakirjan lopussa (liite 1) on joukko määrittelyjä eräistä tässä tarjouspyynnössä käytetyistä 

sanoista tai ilmaisuista, joiden merkitys on tätä asiakirjaa varten erikseen määritelty.  

 

3. HANKINNAN KOHDE 

3.1. Tarjouspyyntö KOSKEE seuraavia valmisteryhmiä (kohdat 3.1.1 – 3.1.3):  

 

3.1.1 Myyntiluvallisia lääkevalmisteita   

Poikkeuksena muutamat myyntiluvallisten lääkevalmisteiden ryhmät, joita tarjouspyyntö ei koske, ks. 

kohta 3.2. 

 

3.1.2 Myyntilupaa tai rinnakkaisjakeluilmoituksen hyväksyntää odottavia lääkevalmisteita, 

joiden osalta on todennäköistä, että lupa tai hyväksyntä myönnetään ennen hankintakauden 

alkamista.  

 

3.1.3 Käytöltään lääkkeisiin rinnastettavia valmisteita, jotka kuuluvat tai voidaan sisällyttää 

seuraaviin valmisteryhmiin (suluissa valmisteiden ATC -luokituksen mukainen ryhmittely Tyks 

sairaala-apteekissa):  

 Vitamiini- ja kivennäis- sekä hivenainevalmisteet, joita markkinoidaan myös 

ravintolisinä (A11-A12)  

 Glukoosipastillit ja –geelit, glukoosijuomat (V06DC01, V04CA02)  

 Hampaiden juurikanavan huuhteluun käytettävät klooriheksidiiniliuokset 

(A01AB03) ja natriumhypokloriittiliuokset (D08AX07) 

 Huulivoiteet, potilaskäyttö (D02AX)  

 Huuhtelunesteet:  

 Steriili keittosuola (V07AB) ja steriili vesi (V07AB) sekä silmäkirurgian 

elektrolyyttihuuhteet (S01XA20), suolaliuokset ja muut huuhtelunesteet 

(B05CB tai B05CX) 

 Hyaluronihappovalmisteet (D03AX05, M09AX01)  

https://ted.europa.eu/
http://www.hankintailmoitukset.fi/
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 Kadeksomeerijodia sisältävät voiteet, puuterit ja voidesiteet (D03AX01) 

 Katetrin tai kanyylin sulkunesteliuokset (B05CA, B05CB, V07AB) 

 Keinokyynelvalmisteet / silmänkostutusvalmisteet (S01XA20) 

 Klooriheksidiiniä sisältävät ihon ja haavojen desinfektioon tarkoitetut valmisteet 

(D08AC02)  

 Korvavahaa irrottavat tipat ja suihkeet (S02DC) 

 Suuvedet ja -suihkeet, imeskelytabletit ja geelit kuivan suun hoitoon sekä 

antibakteeriset suuvedet (A01AD, D08AX01)  

 Maitohappobakteerivalmisteet (A07FA01, G02CX) 

 Melatoniinivalmisteet (N05CH01)   

 Nenätipat, -suihkeet ja –voiteet lääkinnälliseen käyttöön (R01AX) 

 Perus- ja suojavoiteet (D02AY, D02AX) hajustamattomat, mukaan lukien ihoöljyt 

ja –talkki  

 Perus- ja suojavoiteet tai niihin rinnastettavat hajustamattomat voiteet, jotka 

sisältävät:  

 Betaglukaania (D02AY)  

 Dekspantenoli (D03AX03)  

 Glyserolia (D02AY)  

 Karbamidia (D02AE01)  

 Ksylitolia (D02AY)  

 Lanoliinia (D02AC) 

 Salisyylihappoa (D02AF)  

 Sinkkioksidia (D02AB) 

 Intraokulaarisesti käytettävät kaasut: 

 laimentamattomat rikkiheksafluoridi SF6 ja oktafluoripropaani C3F8 

moniannospakkauksissa 

 käyttövalmiina laimennoksena rikkiheksafluoridi SF6, oktafluoripropaani 

C3F8 ja heksafluorietaani C2F6 kerta-annospakkauksissa  

 

3.2 Tarjouspyyntö EI koske: 

 CAR-T-soluvalmisteita 

 Desinfektiovalmisteita, kuten  

o Ihon tai haavojen desinfektioon tarkoitettuja valmisteita (optio 1.1.2024-31.12.2025), jos ne 

eivät ole lääkkeitä, poikkeuksena klooriheksidiinivalmisteet, ks. kohta 3.1.3  

o Käsihuuhteita 

o Lääkealkoholeja tai denaturoituja alkoholeja (optio 1.1.2024-31.12.2025) 

o Steriilejä alkoholeja (optio 1.1.2024-31.12.2025) 

o Yleis-, pinta- ja esinedesinfektioon tarkoitettuja valmisteita 

 Diagnostisia testiliuskoja, joita käytetään esimerkiksi verensokerin mittaamisessa, virtsatulehduksen 

toteamisessa tai huumausaineseulonnassa   

 Formaliiniliuoksia 

 Haavanhoitovalmisteita, jos ne eivät ole myyntiluvallisia lääkevalmisteita   

 Hemodialyysikonsentraatteja (B05ZA) eikä hemofiltraatteja B05ZB, jos ne eivät ole myyntiluvallisia 

lääkevalmisteita 

 Hemostaatteja, jos ne eivät ole myyntiluvallisia lääkevalmisteita  

 Hepatiitti C-virusinfektion interferonivapaaseen hoitoon tarkoitettuja lääkevalmisteita atc-ryhmässä 

J05AP, tai ribaviriinia ryhmässä J05AP01, jotka kilpailutetaan erillisenä hankintana HUS-apteekin 

toimesta  
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 Seuraaviin atc-ryhmiin kuuluvia HIV-, HBV- ja HDV- lääkkeitä, jotka kilpailutetaan erillisenä 

hankintana HUS-apteekin toimesta: 

 J05AE proteaasinestäjät  
 J05AF käänteiskopioijaentsyymin estäjät, nukleosidi- ja nukleotidirakenteiset  
 J05AG käänteiskopioijaentsyymin estäjät, muut kuin nukleosidira-kenteiset  
 J05AJ integraasin estäjät  
 J05AR HIV-infektion hoitoon tarkoitetut viruslääkkeiden yhdistelmävalmisteet  
 J05AX07 enfuvirtidi  
 J05AX09 maraviroki  
 J05AX23 ibalitsumabi  
 J05AX29 fostemsaviiri  
 V03AX03 kobisistaatti  

 

 Influenssarokotteita  

 Hunajatuotteita, kuten -liuoksia, -voiteita, -sidoksia  

 Kliinisiä enteraalisia ravintovalmisteita (optio 1.1.2024-31.12.2025) 

 Korva- tai nenätamponeja  

 Kudosliimoja ja iholiimoja, jos ne eivät ole myyntiluvallisia lääkevalmisteita  

 Kylmäpakkauksia ja -geelejä  

 Liukuvoiteita ja liukastingeelejä, jotka eivät sisällä lääkeaineita  

 Luusementtejä  

 Lääkevalmisteesta erillisenä myytäviä astmainhalaattoreiden tilanjatkeita tai muita lääkkeiden 

annostelun apuvälineitä 

 Lääkevalmistukseen liittyviä raaka-aineita ja reagensseja 

 Lääkkeellisiä kaasuja  

 Nusinerseenivalmisteita (M09AX07) 

 Onasemnogeeniabeparvoveekkivalmisteita (M09AX09) 

 Palovammageelejä 

 Pihkavoiteita  

 Päivittäishygieniatuotteita, kuten pesunesteitä, shampoita tai perushammastahnoja 

 Puhdastiloihin tarkoitettuja steriilejä desinfektiovalmisteita  

 Radioaktiivisia lääkevalmisteita  

 Raskaustestejä 

 Saippuapohjaisia tai muita ihon pesuun ja puhdistukseen tarkoitettuja ei-desinfioivia tuotteita, kuten 

ihonpesunesteet, pesuvoiteet tai –öljyt, tai ihonpesupyyhkeet 

 Silmäkirurgiaan liittyviä viskoelastisia aineita (S01KA), väriaineita (S01KX02), perfluorihiilinesteitä 

(S01KX04) eikä silikoniöljyjä (S01KX06) (optio 1.1.2024-31.12.2025)  

 Ultraäänigeelejä  

 

Mikäli kohdassa 3.2 mainittuja valmisteita, tai muita tähän tarjouspyyntöön kuulumattomia valmisteita, on mukana 

tarjouksessa, ne jätetään tarjousvertailun ulkopuolelle ja tarjous tältä osin käsittelemättä, mutta tästä ei aiheudu koko 

tarjouksen hylkäämistä.  

3.3 Tarjouspyyntö ei koske niitä uusia, myyntiluvallisia lääkevalmisteita, jotka Fimea on ottanut tai ottamassa 

lääkehoitojen arviointiprosessiin (HTA) ja tämän jälkeen Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) 

käsittelee valmistetta omassa arviointiprosessissa, josta syntyy suositus lääkevalmisteen mahdollisesta käyttöön 

otosta. Mikäli hankintakierroksen aikana jo tarjottu tuote tulee Fimean ja Palkon käsittelyyn, niin hankintayksikkö 

varaa oikeuden poistaa valmisteen hankintavertailusta.  
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4. SOPIMUSKAUSI JA HANKINNAN ARVIOITU ARVO  

4.1 Asiakas tekee hankintasopimuksen hankintakaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2025. Lisäksi höyrystyvien anesteettien 

(N01AB) ja perus- ja suojavoiteiden ja niihin rinnastettavien voiteiden sekä ihoöljyjen (D02AY, D02AX) osalta (joko 

näistä joidenkin yksittäisten tai kaikkien näiden valmisteiden osalta) mahdollinen optio 2 vuotta 1.1.2026-31.12.2027. 

Asiakas päättää ja ilmoittaa optioiden käytöstä tai osittaisesta käytöstä viimeistään 6 kk ennen optiokauden alkua.  

 

4.2 Hankinnan arvioitu yhteisarvo ajalla 1.1.2024 - 31.12.2025 on noin XXX miljoonaa euroa. Ajalle 1.1.2024 – 

31.12.2025 ajoittuvan mahdollisen optiokauden arvioitu yhteisarvo on noin X miljoonaa euroa.    

 

4.3 Valmisteiden geneerisen tason kulutusarviot 2-vuotiselle sopimuskaudelle ilmoitetaan Kilpo-kilpailutusportaalissa 

(https://kilpo.fi; jäljempänä Kilpo). Arviot perustuvat Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien 

sairaaloiden, niiden palvelemien perusterveydenhuollon sekä sosiaalitoimen yksiköiden sekä Turun 

hyvinvointitoimialan toteutuneisiin kulutuksiin ajanjaksolla 1.1.-31.12.2022. Rahassa mitattuna arvioluvut kattavat 

keskimäärin noin 90% yhteishankinnassa mukana olevien tahojen laskennallisesta kahden vuoden kulutuksen 

arvosta. Tarjoajan tulee, niin halutessaan, pyytää muiden yhteishankinnan osapuolten tarkat kulutusluvut yksiköistä 

suoraan.  

 

4.4 Tarjouspyynnössä ja Kilpossa ilmoitetut kulutusarviot eivät sido Asiakasta. Todellinen kulutus sopimusjaksolla 

voi olla arviolukua suurempi tai pienempi.  

 

4.5 Samaa lääkeainetta sisältävien, eri antoreittiä (iv ja sc) annosteltavien monoklonaalisten vasta-ainevalmisteiden 

kulutukset voivat sopimusjaksolla painottua keskenään eri tavalla kuin Kilpon kulutusarvioissa on ilmoitettu, riippuen 

eri antoreittiä annosteltavien valmisteiden välille muodostuvista hintaeroista. Sama koskee myös parenteraalisten 

solunsalpaajavalmisteiden sekä antibioottien kuiva-aine- tai konsentraatti -lääkemuotoa vs. mahdolliset valmiit 

infuusiot tai yhdistetyt infuusiokuiva-aine –liuotinkammiopakkaukset.  

 

 

5. YHTEISHANKINNASSA MUKANA OLEVAT TAHOT JA TOIMITUSPISTEET  

5.1 Tätä yhteishankintaa koskevassa hankintarenkaassa ovat mukana Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-

Suomen hyvinvointialueiden sekä Ålands hälso- och sjukvårdin piirissä olevat, kohdissa 5.2-5.5 alueittain ja 

toimituspisteittäin (sairaala-apteekeittain) luetellut organisaatiot.  

 

5.2 Pohjanmaan hyvinvointialue:  

 

5.2.1 Vaasan keskussairaala, sairaala-apteekki (tai mahdollisen toimiluvan muutoksen jälkeen sen 

seuraaja): 

 

 Pohjanmaan hyvinvointialueen yksiköt (esim. sairaalat, sosiaali- ja/tai 

terveyskeskukset, vanhainkodit ja palvelukeskukset, pelastuslaitos) 

toimipisteineen 

 Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannusvastuulla palvelua tuottavat muut 

yksiköt, esimerkiksi ostopalveluambulanssit 

 Julkisomisteiset palveluasumisyksiköiden rajatut lääkevarastot Pohjanmaan 

hyvinvointialueella  

 Bottenhavets sjukhem 

 Vörå migrationscenter  

 Nykarleby sjukhem    
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5.3 Satakunnan hyvinvointialue: 

 

5.3.1 Satakunnan keskussairaala, sairaala-apteekki (tai mahdollisen toimiluvan muutoksen jälkeen sen 

seuraaja): 

 

 Satakunnan hyvinvointialueen yksiköt (esim. sairaalat, sosiaali- ja/tai 

terveyskeskukset, vanhainkodit ja palvelukeskukset, pelastuslaitos) toimipisteineen 

 Satakunnan hyvinvointialueen kustannusvastuulla palvelua tuottavat muut yksiköt, 

esimerkiksi ostopalveluambulanssit 

 Julkisomisteiset palveluasumisyksiköiden rajatut lääkevarastot Satakunnan 

hyvinvointialueella  

 Puolustusvoimat Porin Prikaati, Säkylä ja Kankaanpää  

 Puolustusvoimien kansainvälinen keskus Säkylä  

 

5.4 Varsinais-Suomen hyvinvointialue:  

 

5.4.1 Tyks sairaala-apteekki (tai mahdollisen toimiluvan muutoksen jälkeen sen seuraaja): 

 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yksiköt (esim. sairaalat, sosiaali- ja/tai 

terveyskeskukset, vanhainkodit ja palvelukeskukset, pelastuslaitos) toimipisteineen 

 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kustannusvastuulla palvelua tuottavat muut 

yksiköt, esimerkiksi ostopalveluambulanssit 

 Julkisomisteiset palveluasumisyksiköiden rajatut lääkevarastot Varsinais-Suomen 

hyvinvointialueella  

 Puolustusvoimat Läntinen maanpuolustusalue Turku 

 A-klinikkasäätiö Länsi-Suomen palvelualue, katkaisuhoitoaseman laitospaikat 

 

5.5 Ålands hälso- och sjukvård:  

 

5.5.1 Ålands hälso- och sjukvårds centralsjukhus, sairaala-apteekki: 

 Ålands hälso- och sjukvårdin yksiköt (esim. sairaalat, sosiaali- ja/tai 

terveyskeskukset, vanhainkodit ja palvelukeskukset, pelastuslaitos) toimipisteineen 

 Ålands hälso- och sjukvårdin kustannusvastuulla palvelua tuottavat muut yksiköt, 

esimerkiksi ostopalveluambulanssit 

 Julkisomisteiset palveluasumisyksiköiden rajatut lääkevarastot Ålands hälso- och 

sjukvårdin alueella 

 Kommunalförbundet Oasen, boende- och vårdcenter   

 Mariehamns stad /Trobergshemmet, institution 

 

5.6 Tarjouspyynnön julkaisuaikaan tiedossa olleet tämän hankinnan piirissä olevat yksiköt on esitetty tämän 

tarjouspyynnön liitteenä 2 olevassa dokumentissa ”Hankintaan osallistuvat hankintayksiköt”, josta dokumentista 

käyvät ilmi myös lääkehuollon toimipisteiden (= toimituspisteiden) osoitetiedot. 

 

5.7 Liittymisoptio: Annettavat tarjoukset koskevat myös mukana oleviin hyvinvointialueisiin ja/tai Ålands Hälso- och 

sjukvårdiin kilpailutuksen tai sopimuskauden (sis. optiokausi) aikana mahdollisesti liitettäviä ja/tai palveluntuottajiksi 

mahdollisesti tulevia uusia julkisen sektorin toimijoita (esim. sairaalat, sosiaali- ja/tai terveyskeskukset, 

pelastusyksiköt), sekä vastaavasti myös yksityisiä toimijoita, jos lääkelaki, muu lainsäädäntö tai viranomaisohjeistus 

tai mukana olevien tahojen organisaatiomuutos tai virallinen päätöksenteko sitä edellyttää ja sen sallii (esim. 

rokottamisen yhteydessä tarvittavat lääkkeet). Tarjoaja on velvollinen toimittamaan sopimusvalmisteita näille 

hyvinvointialueeseen mahdollisesti myöhemmin liittyville organisaatioille.  
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5.8 Hankintarenkaan alueella voi esimerkiksi SoTePe-uudistuksesta (sosiaali ja terveydenhuollon sekä 

pelastuspalveluiden uudistus) seurata edelleen muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottaviin 

yksiköihin, organisaatioihin, organisaatiorakenteeseen, toiminta-alueeseen, toimintamuotoon ja/tai henkilöstö- ja 

potilasmääriin. Myös erilaisten hallinnollisten järjestelyjen johdosta hyvinvointialueiden toiminnassa, toiminta-

alueella, toimintamuodossa tai organisaatiorakenteessa voi tapahtua muutoksia sopimusaikana. Asiakas pidättää 

oikeuden vastaaviin muutoksiin, esimerkiksi laajentaa tai supistaa hankintaa näiden mahdollisten muutosten 

mukaisesti. Mikäli yhteishankintaan osallistuvissa organisaatioissa tulee muutoksia siten, ettei yhteishankintaan 

osallistuminen ole enää tarkoituksenmukaista tai mahdollista, kyseisillä organisaatioilla on oikeus irtautua 

hankintayhteistyöstä. Irtautuminen voi tapahtua sopimuskauden tai mahdollisen optiokauden aikana. Tarjoajalla ei 

ole oikeutta esittää Hankintayksikölle vaatimuksia edellä mainittujen muutosten johdosta. 

 

  

6. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA ESPD-LOMAKE  

6.1 Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos Tarjoajaa tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai 

edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä koskee jokin hankintalain (1397/2016) 80 §:n mukainen 

pakollinen poissulkemisperuste. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos Tarjoajaa tai hänen 

alihankkijaansa koskee jokin hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Alustavana 

näyttönä siitä, ettei Tarjoajan tarjouskilpailusta poissulkemiselle ole hankintalain mukaista perustetta, Tarjoajan tulee 

täyttää tähän kilpailutukseen (hankintailmoitus xxxx-xxxxx) liittyvä ESPD-lomake (hankintalain (1397/2016) 87 §:n 

edellyttämä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja) Kilpon kautta. Tarjoaja tallentaa täytetyn lomakkeen pdf –

muotoon ja liittää sen osaksi tarjoustaan KILPO-kilpailutusportaalissa. Ohjevideo aiheesta: 

https://youtu.be/urd8yLcfAso. Täytetyn ESPD-lomakkeen puuttuminen tarjouksesta voi johtaa Tarjoajan sulkemiseen 

tarjouskilpailusta. 

6.2 Kohdassa 6.1 mainitun lisäksi, tarjoajan on täytettävä myös seuraavat vaatimukset:  

 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakonperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja 

työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen 

hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. 

 Tarjoajalla on voimassa oleva lupa harjoittaa hankinnan kohdetta koskevaa liiketoimintaa. Luvan on oltava 

voimassa koko sopimuskauden ajan. Voimassa ei saa olla valvontaviranomaisen antamaa määräystä 

toiminnan keskeyttämisestä. 

 Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset suhteessa tarjoamiensa tuotteiden 

käyttömääriin. 

 Tarjoajalla on oltava voimassa oleva lääkevahinkovakuutus tai sitä vastaava vakuutus, mikäli tarjoaa 

lääkkeitä.  

 Tarjoajaan ei kohdistu Euroopan Unionin, Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kohdistamia tai Suomen 

viranomaisten asettamia pakotteita tai varojen jäädyttämispäätöksiä.  

 

Tarjoajan on erikseen vakuutettava KILPO-tarjousportaalin (Kilpon) kautta, että kohdassa 6.2 mainitut vaatimukset 

täyttyvät.  

 

6.3 Tarjoaja voidaan sulkea hankintamenettelyn ulkopuolelle, jos Tarjoaja antaa vääriä tietoja ESPD-lomaketta 

täyttäessään tai yleisesti antaa vääriä tietoja antaessaan poissulkemisperusteiden puuttumisen tai valintaperusteiden 

täyttymisen todentamiseksi vaadittuja tietoja, tai jos poissulkemisperusteiden puuttumisen tai valintaperusteiden 

täyttymisen todentamiseksi vaaditut tiedot jätetään antamatta, tai jos Tarjoaja ei kykene toimittamaan pyydettyjä 

asiakirjoja.  
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6.4 Asiakas voi milloin tahansa menettelyn aikana pyytää Tarjoajia toimittamaan kaikki Tarjoajan soveltuvuuteen 

liittyvät hankintalainsäädännön perusteella vaadittavat todistukset ja täydentävät asiakirjat tai osan niistä, jos se on 

tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi.  

6.5 Hankintapäätöksenteon jälkeen, ennen hankintasopimuksen solmimista, Asiakas tulee esittämään voittaneelle 

Tarjoajalle pyynnön toimittaa seuraavat selvitykset: 

1. Yhteisön rikosrekisteriote 

2. Rikosrekisteriotteet henkilöistä, jotka ovat Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä tai 

käyttävät edustus-, päätös tai valvontavaltaa kyseisessä yrityksessä  

Hankintasopimusta ei voida solmia ennen kuin Tarjoaja on toimittanut pyydetyt rikosrekisteriotteet. Mikäli 

alkuperäinen rikosrekisteriote on jollain muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, siitä on lisäksi toimitettava 

suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös. Rikosrekisteriotteet eivät saa olla 12 kuukautta vanhempia. Jos 

Tarjoajan sijoittumismaassa ei anneta edellä tarkoitettuja rikosrekisteriotteita, niiden sijasta näytöksi hyväksytään 

Tarjoajan edustajan sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus, 

josta ilmenee, rasittaako Tarjoajaa tai Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai 

valvontavaltaa käyttävää henkilöä hankintalain 80§:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Mikäli ilmoitus on 

jollain muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, siitä on lisäksi toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen 

käännös.   

6.6 Asiakas voi tarkistaa Tarjoajaa koskevia tietoja yleisesti saatavilla olevista maksuttomista rekistereistä 

(esimerkiksi Tarjoajien rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, YTJ). Jos Tarjoaja ei ole rekisteröitynyt 

edellä mainittuihin rekistereihin, Tarjoajan on toimitettava hankintayksikön pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa 

selvitys rekisteröimättömyyden perusteista.  

6.7 Asiakas voi pyytää erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa sekä voittaneelta Tarjoajalta ennen 

hankintasopimuksen tekoa ja harkintansa mukaan myös sopimuskauden aikana Tarjoajaa toimittamaan seuraavat 

selvitykset:  

1) Kaupparekisteriote 

2) Todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta sijoittumismaassaan ja jos Tarjoaja on 

Suomessa velvollinen maksamaan veroja ja sosiaaliturvamaksuja, todistus Suomen lainsäädännön 

mukaisten verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta, tai jos Tarjoajalla on verovelkaa tai 

maksamattomia sosiaaliturvamaksuja, viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä ja/tai 

maksamattomista sosiaaliturvamaksuista sekä selvitys siitä, että toimija on sopinut sitovasta 

järjestelystä niiden maksamista varten, mukaan lukien mahdolliset kertyneet korot tai sakot.  

3) Todistus työntekijöiden eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 

tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.  

4) Tarjoajan tilinpäätöstiedot kahdelta (2) edelliseltä tilikaudelta tai muu taloudellista tilaa kuvaava 

selvitys. Jos Tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, 

Tarjoajalla on mahdollisuus pyydettäessä toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään 

muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. 

6.8 Tarjoajan tulee toimittaa Asiakkaan pyytämät edellä mainitut selvitykset ja todistukset 21 arkipäivän kuluessa 

Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Toimitettavat selvitykset ja todistukset saavat olla enintään 3 kk vanhoja. Mikäli 

alkuperäiset selvitykset ja todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, niistä on lisäksi toimitettava 

suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös.      
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6.9 Jos Tarjoajan sijoittumismaassa ei anneta edellä tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden sijasta näytöksi 

hyväksytään Tarjoajan edustajan sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella 

vahvistettu ilmoitus. Mikäli alkuperäinen ilmoitus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, niistä on lisäksi 

toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös.      

Ulkomaisen Tarjoajan, jolla on suomalainen yritys- ja yhteystietotunnus, on kuitenkin pyydettäessä toimitettava yllä 

vaaditut tiedot mahdollisista veroveloista. Ulkomaisen Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava kaupparekisteriotetta 

vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella. Mikäli alkuperäinen rekisteriote ei ole 

suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, siitä on lisäksi toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös. 

Jos Tarjoajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, Tarjoajan tulee pyydettäessä selvittää seikat, joihin 

rekisteröimättömyys perustuu.  

Ulkomaisen Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava ennakkoperintä-, työnantaja- sekä arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin rekisteröitymistä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella. Mikäli 

alkuperäinen rekisteriote ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, siitä on lisäksi toimitettava suomen-, ruotsin- 

tai englanninkielinen käännös. Ulkomaisen Tarjoajan, jolla on suomalainen yritys- ja yhteisötietotunnus, on kuitenkin 

pyydettäessä toimitettava yllä vaaditut selvitykset ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja 

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä. Siltä osin kuin Tarjoajaa ei ole merkitty yllä mainittuihin 

rekistereihin, tulee Tarjoajan pyydettäessä selvittää seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu.  

6.10 Asiakas voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on 

oikeudellisia vaikutuksia Tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu 

hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut 

sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. 

Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisten suostumusta. Asiakas voi peruuttaa 

hankintapäätöksen ja ratkaista asian uudelleen, mikäli tarjouskilpailun voittaneen Tarjoajan toimittamista 

rikosrekisteriotteista käy ilmi hankintalaissa mainittuja rikoksia tai tarjouskilpailun voittaneen Tarjoajan vakuutus 

soveltuvuuden täyttymisestä ei saatujen selvitysten perusteella pidä paikkaansa. 

6.11 Hankintalain 81 §:n mukaan Asiakas voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle Tarjoajan, jonka suorituksissa on 

aiemmissa hankintasopimuksissa ollut merkittäviä tai toistuvia puutteita jonkin keskeisen vaatimuksen 

toteuttamisessa. Asiakkaalla on harkintavaltansa puitteissa mahdollisuus soveltaa poissulkuperustetta tarvittaessa 

tuotekohtaisesti eli siten, että Tarjoaja voitaisiin sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle vain sen tuotteen tai niiden 

tuotteiden osalta, joihin merkittävät tai toistuvat puutteet ovat kohdistuneet. 

 

7. TARJOTTAVIA VALMISTEITA KOSKEVAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET  

7.1 Tarjouspyynnön liitteessä 3 on ilmoitettu tarjottavia valmisteita koskevat ehdottomat vaatimukset. Tarjoajan on 

vakuutettava Kilpon kautta, että tarjottavat valmisteet täyttävät niille liitteessä 3 asetetut vaatimukset. Valmiste, joka 

ei täytä liitteessä 3 sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia, joudutaan sulkemaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.  

 

8. TARJOUSTA KOSKEVAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET  

8.1 Tarjouspyynnön liitteessä 4 on ilmoitettu tarjousta koskevat ehdottomat vaatimukset ja ehdot. Tarjoajan on 

vakuutettava Kilpon kautta, että hyväksyy kaikki liitteen 4 ehdot ja vaatimukset ja sitoutuu niihin tarjousta antaessaan. 

Jos liitteessä 4 olevat ehdottomat vaatimukset ja ehdot eivät täyty, tai tarjoaja ei pysty sitoutumaan niihin, tarjous 

joudutaan sulkemaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. 

 

9. TARJOUKSEN MUKANA PYYDETTÄVÄT LISÄTIEDOT   
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9.1 Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tarjouspyynnön liitteessä 5 ilmenevät tarjottaviin valmisteisiin liittyvät tiedot. 

Liitteessä 5 pyydettyjä tietoja käytetään tarjousten vertailussa tarjouspyynnön mukaisesti. Mikäli tarjous ei sisällä 

liitteessä 5 pyydettyjä tietoja, Asiakas voi joutua hylkäämään tarjouksen.   

 

9.2 Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa myös liitteessä 6 pyydetyt Tarjoajan yhteystiedot ja muut lisätiedot.  

 

10. OSATARJOUKSET 

10.1 Osatarjouksen voi antaa valmistekohtaisesti, ja ne huomioidaan valmistekohtaisesti. Osatarjouksia rajoitettuna 

vain tiettyihin toimipisteisiin tai organisaatioihin ei sallita. Tarjouksen tulee kattaa kaikki yhteishankinnassa mukana 

olevat, tarjouspyynnön kohdassa 5 mainitut yksiköt.    

 
 

11. KILPO-PORTAALI  

11.1 Tarjous laaditaan kokonaan sähköisenä KILPO-portaalissa (=Kilpo) osoitteessa https://www.kilpo.fi/. KILPO-

portaalin käyttöohje löytyy portaalista ”?” -merkin takaa. Kilposta löytyy myös tämä tarjouspyyntö liitteineen. 

 

11.2 Kilpo-portaalin ”Tarjous” -välilehden kohtaan ”Tarjoajan tarjousnumero” Tarjoaja voi laittaa halutessaan 

tarjousnumeron/tunnisteen, mikäli yrityksellä on sellainen käytössään. 

 

11.3 Valmisteet on Kilpossa sijoitettu atc-luokitteluun pohjautuviin vertailuryhmiin eli geneerisiin tasoihin. 

Lääkkeiden ATC-luokitus löytyy Fimean internetsivulta http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/atc-luokitus. 

 

11.4 Tarjouspyynnön kohdassa 3.1.3 olevien valmisteiden/valmisteryhmien perässä on suluissa mainittu atc-

koodiryhmä/-ryhmiä, joita voi tarvittaessa käyttää hyväksi valmisteiden sijoittelukohdan löytämiseksi Kilpossa.  

 

11.5 Tarjoajan tulee tarkistaa huolellisesti kaikkien tarjoamiensa valmisteiden kaikki Kilpossa olevat esitäytetyt tiedot, 

esimerkiksi pakkauskoko ja pakkaustyyppi.  Jos Tarjoaja havaitsee virheen tai puutteen Kilpon tuoterivitiedoissa, 

siitä pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi.  

 

11.6 Kilpossa jonkun valmisteen nimen perässä saattaa olla merkintä ”POISTUVA” tai ”POISTUNUT”. Nämä tiedot 

perustuvat Lääketietokeskuksen lääketietokannasta saatuihin ennakoiviin tietoihin. Näistä merkinnöistä huolimatta 

tällaista valmistetta voi tarjota, jos tarjouspyynnön ehdot sen kohdalla täyttyvät (esim. tarjouspyynnön liitteen 3 

kohtien 1 - 3 ehdot). Tällaiset tarjotut valmisteet tulostuvat normaaliin tapaan vertailutaulukkoon.   

 

11.7 Mikäli tarjottavaa valmistetta ei löydy Kilposta valmiina, sille voi Kilpon ohjeiden mukaisesti luoda taulukkoon 

uuden rivin tarjoustietojen antamista varten.  

 Mikäli tarjoajan itse lisäämällä lääkevalmisteella on jo vnr-numero, tuotenumerona tulee käyttää sitä  

 Mikäli tarjoajan itse lisäämällä lääkevalmisteella ei vielä ole vnr-numeroa, tarjoukseen syötettävä 

tuotenumero muodostetaan periaatteella 4 ensimmäistä kirjainta tarjoavan yrityksen nimestä + jokin yksilöivä 

numerotunniste. Kahdella eri valmisteella ei saa olla sama tuotekoodi. Tarjoajan itsensä lisäämän tuotteen 

tuotenumero ei missään tapauksessa saa olla keksitty vnr:n kaltainen kuuden numeron sarja, jotta valmiste 

ei vaihdu Kilposta apteekin järjestelmään ladattaessa mahdollisesti samalla numerolla jo markkinoilla 

olevaksi valmisteeksi. Esim. numerointi 000001 alkaen on kielletty.  

 Jos kyseessä ei ole lääkevalmiste, Tarjoajaa pyydetään käyttämään tuotetunnuksena jakelijan tuotekoodia. 

 Kun Kilpoon lisätään omaa tuotetta, ”Pakkauskoko”-kentässä ilmoitetaan jakeluyksikköjen määrä. 

Jakeluyksikköjä ovat esimerkiksi tabletti, kapseli, ampulli, pullo, pussi, tuubi jne. 

 

http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/atc-luokitus
mailto:sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi
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11.8 Mikäli Kilpossa ei ole tarjottavalle valmisteelle sopivaa geneeristä tasoa, Tarjoajan tulee lisätä se geneeriselle 

tasolle ”Yleinen geneerinen taso” tai ”Tarjoajan lisäämä taso”? (ATC-koodi: ”XXXXXX”). Mikäli em. valmiste halutaan 

lisätä tarjoukseen Excel-tiedoston kautta, taulukkoon tulee lisätä ATC-koodi-kohtaan ”XXXXXX” ja ”Geneerisen tason 

kuvaus” -kohtaan ”Yleinen geneerinen taso”.  

Asiakas varaa oikeuden korjata Kilpossa ilmoitettujen valmisteiden geneerisiä tasoja vertailuvaiheessa, jos 

geneerisissä tasoissa havaitaan virheitä tai puutteita, Tarjoaja on lisännyt tuotteen väärään geneeriseen tasoon tai 

valmisteet on lisätty geneeriseen tasoon ”Yleinen geneerinen taso”. 

 

11.9 Mikäli tiedetään, että valmisteen vnr-numero tai muu tuotekoodi tulee vaihtumaan uuteen sopimuskauden 

alkuun mennessä, on tarkoituksenmukaista tarjota valmistetta uudella vnr-numerolla/tuotekoodilla. Tällöin tulee 

tarvittaessa perustaa kokonaan uusi tuoterivi. Mikäli tiedetään, että valmisteen vnr-numero tai muu tuotekoodi tulee 

vaihtumaan vasta sopimuskauden 2024 - 2025 jo alettua, on tarkoituksenmukaista tarjota valmistetta vanhalla vnr-

numerolla. Selvyyden vuoksi pyydetään vielä tarjotun valmisteen lisätiedoissa ilmoittamaan molemmat vnr-numerot 

(vanha ja uusi). 

 

11.10 Vertailukelpoisuuden vuoksi yksi tuotekoodi tai yksi tarjousrivi ei voi sisältää mitään vaihtoehtoisia tietoja, kuten 

eri pakkausmuotoja (esim. muovi- tai lasiampullia). Yhdellä tuotekoodilla saa tarjota vain yhden tarjousrivin. Yksi 

valmiste voi olla saman Tarjoajan tarjouksessa vain kerran, yhtenä tarjousrivinä, yhdessä geneerisessä tasossa.  

 

11.11 Pakkauksen hinnat annetaan arvonlisäverottomina euroina kahden desimaalin tarkkuudella. Vain tarjoushinta 

on sitova. Tukkuhinta voi muuttua. Tarjoajien ei välttämättä tarvitse muuttaa Kilpossa valmiina olevaa tukkuhintaa 

esim. tarjoushetkellä voimassa olevaksi tukkuhinnaksi. Myyntilupaa/rinnakkaistuontilupaa/rinnakkaisjakelulupaa 

odottavilla valmisteilla tukkuhinnaksi laitetaan joko tarjoushinta tai oletettava tukkuhinta.  

 

11.12 Asiakkaan tarjousvertailuohjelma laskee automaattisesti tarjotun valmisteen pakkauskoon perusteella 

yksikköhinnan vertailuhinnan laskemisen pohjana käytettäväksi. Tarjoushinnan ja pakkauskoon keskinäiseen 

vastaavuuteen tulee tarjousta antaessa kiinnittää erityistä huomiota, jotta Asiakkaan vertailuohjelman automaattisesti 

laskema yksikköhinta (hinta per tabletti, kapseli, ampulli, pullo, tuubi, ruisku jne.) tulee lasketuksi oikein.   

 

11.13 Kilpossa valintalistalta löytyvä jakelijatieto on lyhennys, ja Tarjoajaa pyydetään käyttämään sitä sen sijaan, 

että perustaa uuden täsmällisemmän nimen. 

 

11.14 Tarjouksen mukana tulee toimittaa vain tarjouspyynnössä ja sen liitteissä pyydetyt tiedot ja liitteet. Liitteet 

lisätään tarjouspyynnössä ohjeistetun mukaisiin kohtiin Kilpossa. Mikäli Tarjoajan on tarjouspyynnössä edellytettyjen 

tietojen ilmoittamiseksi liitettävä tarjoukseensa muitakin liitteitä kuin mille on Kilpossa etukäteen varattu oma paikka, 

ne voi lisätä ”Tarjous” -välilehdelle ”Yleiset liitteet” –kohtaan. Tiettyä valmistetta koskevan liitteen voi lisätä myös 

”Tuotteet” –välilehdellä kyseisen valmisteen kohdalle ”Liitteet”- välilehdelle (välilehti löytyy i-painikkeen takaa). 

HUOM! Samoja liitteitä ei tule varmuuden vuoksi lisätä useaan paikkaan, koska se hankaloittaa tarjousten tarkistus- 

ja vertailutyötä. 

 

11.15 Ennen tarjouksen hyväksymistä Tarjoajan kannattaa ottaa Kilposta ”Tuotteet” –välilehdeltä ”Näytä vain tarjotut 

tuotteet” -listaus ja tarkistaa, ettei riveillä ole ylimääräisiä tuotteita, ja että kaikki tarjotuksi tarkoitetut tuotteet ovat 

mukana ja niillä on oikea hinta. 

 

11.16 Kun tarjous on valmis hyväksyttäväksi, on vielä ennen sen hyväksymistä tulostettava tarjouspyynnön liitteen 4 

kohdassa 1.9 mainittu pakollinen pdf-muotoinen tarjoustuloste (Kilpo-tuloste), ja liitettävä se tarjoukseen. 

Tulostaminen tapahtuu ”tulosta” –painikkeen kautta ”tarjouspyynnöt ja tarjoukset”- näkymässä, samalla sivulla kuin 

hyväksyminenkin tapahtuu. Tallennettu tuloste liitetään ”Tarjous” –välilehdellä sille varattuun kohtaan.   
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11.17 Tarjouksen hyväksyminen vaatii, että käyttäjälle on Kilpossa määritetty hyväksyjän rooli/oikeudet. Yrityksen 

rekisteröijä saa automaattisesti Pääkäyttäjän roolin. Pääkäyttäjä ylläpitää yrityksen käyttäjiä ja rooleja/oikeuksia 

Kilpon Käyttäjäylläpito-näkymässä. 

 

11.18 Tarjoaja voi avata Kilpossa hyväksytyn tarjouksen aina uudelleen muokattavaksi, mikäli tarjouksen jättöaikaa 

on jäljellä. Muokkauksen jälkeen tarjous tulee kuitenkin hyväksyä ennen tarjouksen jättöaikaa. 

 

11.19 Asiakas saa Kilpon kautta annetut tarjoukset käsittelyyn vasta määräajan umpeutumisen jälkeen. 

 

11.20 Mikäli Kilpon toiminnassa ilmenee ongelmia, Tarjoajan kannattaa kokeilla toisen internetselaimen käyttöä. 

 

11.21 Kilpo ohjaa tarjouksen tekemistä ja pyytää valmisteisiin liittyviä lisätietoja, mutta Tarjoaja itse vastaa siitä, että 

kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt lisätiedot on kaikkien tarjottavien tuotteiden osalta annettu tarjouksessa. Tämä on 

erityisesti huomattava niiden valmisteiden kohdalla, jotka Tarjoaja on itse lisännyt Kilpo-ohjelmaan, vrt. esim. 

tarjouspyynnön kohdat 11.7-11.9. Kilpo ei välttämättä osaa kohdistaa tietopyyntöjä Tarjoajan itse lisäämiin riveihin. 

 

11.22 Vastuu Tarjoajan Kilpo-käyttäjätunnusten ja –oikeuksien hallinnasta on Tarjoajalla itsellään. Tarjoajan Kilpo-

pääkäyttäjän tulee tarkistaa Kilpossa oman yrityksensä käyttäjäoikeudet (esim. kenellä on tarjouksen 

hyväksymisoikeus), sekä arkistoida tarvittaessa henkilöt, joilla ei tule olla enää pääsyä Kilpoon.  

 

11.23 Kilpoon liittyviin teknisiin suomenkielisiin kysymyksiin vastataan tarjousten viimeiseen sisäänjättöaikaan 

saakka suomeksi joko sähköpostitse sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi, tai arkisin kello 9 – 15 puhelimitse 02 313 

8212 tai 02 313 0474. 

 

11.24 Kilposta löytyvä ”kysymykset ja vastaukset”- välilehti liittyy tarjousaikana esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin 

kysymyksiin. Vrt. tarjouspyynnön kohta 16. 

 

 

12. TARJOUSTEN VERTAILU JA VALINTAPERUSTEET  

 
12.1 Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten avaamisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat lyhyesti 

seuraavat:  

 

 Tarjousten lataaminen Kilposta sairaala-apteekin Marela-järjestelmään 

 Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 

 Tarjouksien tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen  

 Tarjousten vertailu  

 Hankintapäätösten tekeminen  

 Päätöksistä ilmoittaminen Tarjoajan antamaan sähköpostiosoitteeseen  

 Kelpoisuuden tarkistaminen valittujen Tarjoajien osalta 

 Puitesopimusten tekeminen 

 Jälki-ilmoituksen tekeminen 

 

12.2 Asiakkaalla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Asiakas pidättää oikeuden hyväksyä vain osan 

tarjouksesta. 

 

12.3 Vertailuun hyväksyttyjen tarjousten valmisteista koostetaan sähköinen vertailuaineisto, jossa tarjotut valmisteet 

on ryhmitelty atc -koodien mukaisesti, pääsääntöisesti atc-kooditasolle 4 tai 5.  

 

mailto:sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi
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12.4 Lääkevalmisteiden vertailut tehdään atc -ryhmittelyyn perustuvana ja sen vuoksi lähtökohtaisesti lääkeaineittain. 

Poikkeukset, ks. kohta 12.6.  

Atc -koodeittain vertailujen alaryhmät muodostuvat koostumuksien, lääkemuotojen, vahvuuksien ja pakkauskokojen 

erilaisina yhdistelminä.  

Mikäli kyseessä on yhdistelmävalmisteet, joilla on sama atc -koodi, mutta niiden koostumukset vaikuttavien aineiden 

osalta eroavat toisistaan, vertailut kohdennetaan vaikuttavien aineiden eri yhdistelmien mukaan. Poikkeukset, ks. 

kohta 12.6. 

 

12.5 Myös muiden kuin lääkevalmisteiden vertailut kohdentuvat atc -koodien mukaisiin ryhmiin, jotka lähtökohtaisesti 

määräytyvät vaikuttavan aineen perusteella. Poikkeukset, ks. kohta 12.6. 

Atc -koodeittain vertailujen alaryhmät muodostuvat koostumuksien, pakkausmuotojen, vahvuuksien ja 

pakkauskokojen erilaisina yhdistelminä.   

Mikäli yhdistelmävalmisteilla on sama atc -koodi, mutta niiden vaikuttavat aineet eroavat toisistaan, vertailut 

kohdennetaan aineyhdistelmittäin. Poikkeukset, ks. kohta 12.6. 

 

Atc -koodeihin perustuvissa vertailuissa voivat lääkevalmisteet ja muut kuin lääkevalmisteet olla samoissa 

vertailuryhmissä tai vertailujen alaryhmissä.  

 

12.6 Vertailut voidaan tehdä myös valmiste- tai tuoteryhmittäin, mikäli näin on saavutettavissa 

kokonaistaloudellisempia ratkaisuja kuin tarkasteltaessa asiaa valmiste kerrallaan. Asiakas varaa oikeuden päättää, 

mitä vaikuttavia aineita, vahvuuksia ja lääkemuotoja vertaillaan tarjouspyynnön mukaisesti keskenään. 

 

Ainakin seuraaviin tuoteryhmiin kuuluvia valmisteita vertaillaan kyseisten tuoteryhmien sisällä keskenään, vaikka ne 

voivat sisältää eri lääke- tai vaikuttavia aineita:  

 protonipumpun estäjät A02BC (esim. omepratsoli, pantopratsoli, lansopratsoli, rabepratsoli ja 

esomepratsoli) 

 jodipitoiset tehosteaineet V08AB 

 ihmisen normaalit immunoglobuliinit J06BA, iv- ja sc-annostelu erikseen 

 suolentyhjennysvalmisteet (toimenpiteeseen valmistauduttaessa)  

 ummetuksen hoitoon käytettävät makrogoli- ja makrogoliyhdistelmävalmisteet 

 parenteraalisen ravitsemuksen rasvaemulsiot B05BA02 ja yhdistelmävalmisteet B05BA10 

 kalsiumvalmisteet A12AA 

 kalsium-D-vitamiiniyhdistelmävalmisteet A12AX 

 monivitamiinivalmisteet A11A ja A11B 

 B1-vitamiinin ja B6-ja/tai B12-vitamiinin yhdistelmävalmisteet A11DB 

 B-vitamiinien yhdistelmävalmisteet A11EA ja B-vitamiinien muut yhdistelmävalmisteet A11EX 

 askorbiinihappovalmisteet A11GA 

 silmänkostutusvalmisteet (tipat, geelit, suihkeet) 

 

12.7 Valintaperusteena on hinta-laatusuhteeseen perustuva kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista 

edullisuutta ratkaistaessa vertailuhinnan painoarvo on 40 % ja muiden arviointiperusteiden yhteinen painoarvo on 60 

%.  

 

12.8 Vertailuhinta tarkoittaa tarjotun valmisteen 2-vuotisen hankintakauden aikaista kokonaishintaa, joka muodostuu 

yhteenlaskettuna seuraavista kohdista 1 + 2 + 3: 

 

1) Tarjotun valmisteen yksikköhinta (ks. yksikköhinnan määrittely liitteessä 1) kerrottuna kahden 

vuoden kulutusarviolla  

2) Mahdolliset käyttöönottokustannukset (ks. määrittelyt liitteessä 1), arvo voi olla nolla euroa 

3) Mahdolliset käyttökustannukset (ks. määrittelyt liitteessä 1), arvo voi olla nolla euroa 
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Käyttöönottokustannuksia ei tule eikä niitä sen vuoksi lisätä valmisteille, jotka ovat kauden 2022-2023 

puitesopimuksissa.  

Käyttökustannukset kartoitetaan vertailutyön kuluessa, ja lisätään vertailuhintaan siinä tapauksessa, että 

vertailtavien valmisteiden käyttökustannuksissa on eroja, ks. määrittelyt liitteessä 1. 

Käyttökustannusten ja käyttöönottokustannusten osuus vertailuhinnassa ja/tai vaikutus hankintapäätökseen 

ilmoitetaan päätöksen perusteluissa.  

 

Poikkeus edellä kohdassa 12.8 kirjattuun:  

 

 Parenteraalisesti annosteltavilla ravintovalmisteilla eli TPN-valmisteilla (B05BA10) vertailuhinta lasketaan 

manuaalisesti siten, että käytetään yhden pakkauksen tarjoushintaa ja pakkauksen sisältämää 

kilokalorimäärää, tarjoushinta / kcal. Mikäli keskenään vertailtavien valmisteiden välillä on eroa 

käyttökustannuksissa, ne huomioidaan vertailuhintaa laskettaessa. Tässä valmisteryhmässä, jossa 

vertailuhintana on yhden pakkauksen tarjoushinta / kcal, käyttöönottokustannuksia ei huomioida 

vertailuhintaa laskettaessa.  

 

12.9 Muut arviointiperusteet tarkoittavat tässä tarjouspyynnössä seuraavia, alla tärkeysjärjestyksessä lueteltuja 

asiakokonaisuuksia: 1) lääke- tai tuoteturvallisuutta, 2) potilasturvallisuutta, 3) käyttötarkoitukseen soveltumista, 

johon liittyvät myös soveltuvuus käytössä olevaan automatiikkaan (esim. koneellinen annosjakelu, 

keräilyvarastoautomaatit, solunsalpaajarobotti) sekä Puolustusvoimien tarpeisiin (ks. em. soveltuvuuksien 

tarkemmat määrittelyt liitteessä 1), 4) työturvallisuutta ja 5) ympäristöystävällisyyttä.  

 

Muiden arviointiperusteiden yleiset määrittelyt: 

 

Lääketurvallisuus (vrt. määritelmät Stakesin työpapereita 28/2006 ”Potilas- ja lääkehoidon 

turvallisuussanasto”) käsittää pääasiassa lääkkeeseen valmisteena liittyvän turvallisuuden: lääkkeen 

farmakologisten ominaisuuksien ja vaikutusten tuntemisen ja arvioimisen, lääkkeen laadukkaan 

valmistusprosessin, sekä valmisteen merkitsemisen ja valmisteeseen liittyvän informaation. 

Viranomainen arvioi lääkkeen tehon ja turvallisuuden myyntilupaprosessin aikana.   

 

Tuoteturvallisuus käsittää tarjouspyynnön kohteena olevaan muuhun kuin lääkevalmisteeseen 

valmisteena liittyvän turvallisuuden: valmisteen ihmisen kehossa tai sen pinnalla tai 

desinfektiokäyttöön tarkoitettujen valmisteiden tapauksessa pinnoilla tai esineissä tai 

yleisdesinfektiossa aikaansaamien ominaisuuksien ja vaikutusten tuntemisen ja arvioimisen, 

valmisteen laadukkaan valmistusprosessin, sekä valmisteen merkitsemisen ja valmisteeseen liittyvän 

informaation. CE-merkityillä lääkinnällisillä laitteilla valmisteen tehon ja turvallisuuden arvioi se taho, 

joka normitetun prosessin perusteella hyväksyy tällaisen valmisteen, ja joka valmiste voi sen jälkeen 

tulla markkinoitavaksi ja myytäväksi CE-merkittynä valmisteena.  

 

Potilasturvallisuus (vrt. määritelmät Stakesin työpapereita 28/2006 ”Potilas- ja lääkehoidon 

turvallisuussanasto”) tarkoittaa terveydenhuollossa toimivien yksiköiden ja organisaation periaatteita 

ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta 

vahingoittumasta; potilaan näkökulmasta sitä, että hoidosta ei aiheudu haittaa; kattaa sekä hoidon 

turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden että laiteturvallisuuden; osa hoidon laatua. Mm. 

lääkevalmisteiden nimien ja/tai pakkausten ulkonäön samankaltaisuutta (look-alike, sound-alike, 

”LASA”) voidaan tapauskohtaisesti pitää riskinä potilasturvallisuudelle.    

 

Käyttötarkoitukseen soveltuminen tarkoittaa tässä kilpailutuksessa yleisesti valmisteen 

koostumuksen, lääke- tai annostelumuodon, annostelupakkauksen tai muiden vastaavien valmisteen 
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ominaisuuksien soveltumista asianomaiseen käyttötarkoitukseen potilaan hoidossa ja hoidon 

toteuttamisessa sen eri vaiheissa, sekä hoitoyksikössä että lääkehuollossa. Käyttötarkoitukseen 

soveltuminen sisältää valmisteen hyväksyttyjen käyttöaiheiden soveltumisen potilashoidon tarpeisiin, 

sekä hemofiltraateilla yhteensopivuuden käytössä oleviin dialyysilaitteisiin. Käyttötarkoitukseen 

soveltumisen arvioinnissa voidaan hyödyntää yhteishankinnan eri tahojen mahdollista aiempaa 

kokemusta vertailtavista valmisteista.  

 

Työturvallisuus 

Tämän tarjouspyynnön mukaisessa tarjousvertailussa työturvallisuuteen liittyvänä huomioidaan 

valmisteiden välisiä eroja ainakin seuraavissa seikoissa:   

 

o Sisäänrakennettu turvallisuustekninen suojamekanismi injektioneula-ruisku -pakkauksissa 

EU 2010/32/EU direktiivin mukainen käyttövalmis lääkeannoksen sisältävä injektioruisku-

neula –primääripakkaus, jossa on jokin sisäänrakennettu turvallisuustekninen 

suojamekanismi, on työturvallisempi ja direktiivistä johtuen etusijalla verrattuna toisen samaa 

lääkeainetta sisältävän valmisteen primääripakkaukseen, jossa ei ole ao. direktiivissä 

mainittua suojamekanismia.  

 

o Pakkauksen särkymättömyys / turvapullo parenteraalisilla solunsalpaajavalmisteilla (ATC-

ryhmä L01): 

Solunsalpaajaa sisältävän parenteraalisesti annosteltavan valmisteen primääripakkaus, joka 

on turvapullo, asettuu työturvallisuuden suhteen etusijalle verrattuna toisen samaa 

lääkeainetta sisältävän valmisteen primääripakkaukseen, joka ei ole turvapullo.  

 

o Pintapuhtaus parenteraalisilla solunsalpaajavalmisteilla (ATC -ryhmä L01): 

Solunsalpaajaa sisältävän parenteraalisesti annosteltavan valmisteen primääripakkaus, jonka 

ulkopinnan puhtaudesta solunsalpaajalääkeainejäämien suhteen on varmistuttu, ja jonka 

tarjoukseen on liitettynä tämän osoittava tuotantolaitoksen antama kirjallinen selvitys tai 

mahdollinen sertifikaatti, asettuu työturvallisuuden suhteen etusijalle verrattuna toisen samaa 

lääkeainetta sisältävän valmisteen primääripakkaukseen, josta ei em. kirjallista selvitystä tai 

mahdollista sertifikaattia ole saatavissa ja esitetty tarjouksessa.  

Edellä mainittu turvapullo on parenteraalisilla solunsalpaajavalmisteilla kuitenkin 

työturvallisuusetuna painavampi.   

 

 

Ympäristöystävällisyys  

Tämän tarjouspyynnön mukaisessa tarjousvertailussa ympäristöystävällisyyteen liittyvänä 

huomioidaan valmisteiden välisiä merkityksellisiä eroja seuraavissa seikoissa:   

 

o Pakkauksen sisältämä polyvinyylikloridi 

Polyvinyylikloridia sisältäviä infuusio- ja huuhtelunestepakkauksia valitaan vain, mikäli 

polyvinyylikloridia sisältävä pakkausmateriaali on ainoa kaupan oleva ja tarjottu 

vaihtoehto valmisteesta, jonka käyttö on välttämätöntä, vrt. kohta 12.25. 

 

o Pakkausten kierrätettävyys 

Ympäristöystävällisyys tarkoittaa tässä tarjouspyynnössä valmistepakkausten (primääri- 

ja/tai sekundääripakkaukset) materiaalien kierrätettävyyttä tai hyödynnettävyyttä 

energian tuottamisessa.  

Mikäli toinen pakkausmateriaali on sillä tavalla kierrätettävä, kuten esimerkiksi 

metallipakkaus, ja toinen esimerkiksi muovia, jota voidaan käyttää energian tuotannossa, 
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tällöin vertailussa nämä kaksi esimerkkipakkausmateriaalia tulkitaan tässä 

tarjousvertailussa ympäristön kannalta keskenään samanveroisiksi, eli keskenään yhtä 

ympäristöystävällisiksi.  

Kalvomuovin keräykseen soveltuva päällysmuovimateriaali natriumkloridi- ja glukoosi-

infuusiovalmisteiden sekä niiden yhdistelmävalmisteiden ja ringer-tyyppisten 

infuusionesteiden kohdalla katsotaan ympäristöystävällisemmäksi kuin 

päällysmuovimateriaali, joka ei sovellu kalvomuovin keräykseen.  

Pakkausmateriaalit, jotka vaativat viemistä ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi, 

edustavat ääripäätä ympäristöön kohdistuvasta haitta-asteesta, eivätkä ole tämän 

tarjouskäsittelyn määrittelyssä ympäristöystävällisiä. 

 

12.10 Asiakas pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja tarjousvertailujen ja hankintapäätösten tueksi, ja voi 

järjestää myös koekäyttöjä.  

 

12.11 Asiakas ei välttämättä valitse valmisteita kaikista tarjotuista vaikuttavista aineista, vahvuuksista tai lääke- tai 

valmistemuodoista.  

 

12.12 Muiden arviointiperusteiden (yhteinen painoarvo 60 %) osalta menetellään siten, että mikäli vertailluissa 

valmisteissa ei tarjouspyynnössä asetettujen muiden arviointiperusteiden mukaan havaita merkityksellisiä 

eroavaisuuksia, tällöin keskenään vertailtujen valmisteiden katsotaan muilla arviointiperusteilla vertailtuna olevan 

yhdenvertaisia, ja vertailtujen valmisteiden erot perustuvat näin ollen pelkästään hintaan. Erojen merkityksellisyys 

arvioidaan tarvittaessa yhdessä asiantuntijoiden kanssa.   

 

12.13 Hankinta voidaan erikseen perustellusti joutua jakamaan ja tekemään useampia rinnakkaisia valintoja 

kohdennettuun käyttöön. Esimerkiksi erikokoisten toimintayksiköiden, Puolustusvoimien erikoistarpeiden, erilaisten 

potilastarpeiden, koneellisen annosjakelun, keskitetyn käyttökuntoon saattamisen, keräilyvarastoautomaattien, 

solunsalpaaja- tai antibioottirobotin tai eri yksiköissä käytössä oleviin annosteluvälineisiin soveltumisen kannalta 

hankinnan jakaminen voi olla kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. 

 

12.14 Samaa lääkeainetta sisältävien, samaa lääkemuotoa olevien valmisteiden vahvuuksien, pakkauskokojen ja/tai 

-muotojen kauppanimien samanlaisuus on lääke- ja potilasturvallisuuden varmistamisen kannalta yleensä etu. Se 

voi johtaa yhtenäisen kauppanimisarjan valintaan, vaikka yksittäisinä valmisteina kaikki kauppanimisarjan vahvuudet, 

pakkauskoot ja/tai -muodot eivät olisikaan kokonaistaloudellisesti edullisimpia, mutta ovat sitä yhtenäisenä 

kauppanimisarjana. Yhtenäinen kauppanimisarja on yleensä lääke- ja potilasturvallisempi kuin useammasta eri 

kauppanimestä koostuva samaa lääkeainetta sisältävä valmistesarja. Samaan parenteraaliseen potilasannokseen ei 

normaalisti koskaan sekoiteta eri kauppavalmisteita.  

 

12.15 Valintapäätösten yhteydessä toimitettavassa dokumentaatiossa kuvataan valintojen taustat. Vertailuissa 

tullaan käyttämään tarvittaessa simulaatioon perustuvia arvioita tai muuta käytännön työhön soveltuvaa, 

käytännössä toteutettavissa ja dokumentoitavissa olevaa menettelyä, jolla vertailussa voidaan kuvata käytännön 

prosessia sekä mitata rahassa valmisteiden vertailua. Tarvittaessa simulointi- tai muun vertailumenettelyn tueksi 

pyydetään asiantuntijalausuntoja.  

 

12.16 Valintaan liittyvien vertailujen ja niiden tekemisen tarkempia tuoteryhmäkohtaisia tarkennuksia ja kuvauksia on 

kohdissa 12.17 - 12.49. 

 

12.17 Myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla lääketurvallisuuden, potilasturvallisuuden, käyttötarkoitukseen soveltumisen, 

käyttökustannusten, työturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden vertailussa käytetään viranomaisen 

myyntilupaprosessin osana hyväksymää valmisteyhteenvetoa ja siihen kirjattuja asiakokonaisuuksia. Vertailussa 
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käytetään Fimean tai EMAn sivuilla tai Terveysportissa olevia, tai tarjouksen mukana toimitettuja 

valmisteyhteenvetotekstejä (vrt. liite 5 kohdat 2 ja 3).  

 

12.18 Myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla lääketurvallisuuden, potilasturvallisuuden, käyttötarkoitukseen soveltumisen, 

käyttökustannusten, käyttöönottokustannusten, työturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden arvioinnissa otetaan 

huomioon lääkeaineen/valmisteen sekä kliinis-farmakologiset että farmaseuttis-teknologiset ominaisuudet siten kuin 

ne ovat lääkkeen myyntilupaan liittyvässä dokumentaatiossa viranomainen määritellyt kuvattaviksi ja osoitettaviksi 

(Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin 

hakemisesta ja ylläpitämisestä 4/2019 9.2.2019). Kaikilla myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla edellä kirjatut 

ominaisuudet tulevat myyntilupaprosessin aikana viranomaisen toimesta arvioiduiksi ja rinnakkaisvalmisteiden osalta 

vertailluiksi. Tätä vertailua ei kokonaisuutena toisteta. Mahdolliset kliinis-farmakologisten ja farmaseuttis-

teknologisten ominaisuuksien erilaisuudet valmisteiden välillä todetaan tarjouksia vertaillessa valmisteyhteenvetojen 

tekstien perusteella. (vrt. tarjouspyynnön kohta 12.17 ja tarjouspyynnön liitteen 5 kohdat 2 ja 3).  

 

12.19 Myyntiluvallisten biologisten lääkevalmisteiden samankaltaisuuden (biosimilaarisuuden) 

referenssivalmisteeseen nähden viranomainen on arvioinut osana myyntiluvan myöntämisprosessia (Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakemisesta ja 

ylläpitämisestä 4/2019 9.2.2019). Muiden arviointiperusteiden mukaisessa vertailussamme biosimilaarivalmisteet 

oletetaan samankaltaisiksi, ellei viranomaisen, osana myyntilupaprosessia, hyväksymissä valmisteyhteenvedoissa 

ole muuta osoitettu.  

 

12.20 Muiden kuin lääkevalmisteiden osalta tuoteturvallisuuden, potilasturvallisuuden, käyttötarkoitukseen 

soveltumisen, käyttökustannusten, käyttöönottokustannusten, työturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden 

vertailussa käytämme ensisijaisesti pakkausselostetta, tuoteselostetta/valmisteyhteenvetoa ja/tai muuta vastaavaa 

kirjallista tuotekuvausdokumenttia, joka on toimitettu tarjouksen mukana, sekä toissijaisesti myös muita mahdollisia 

tarjouksen mukana toimitettuja pyydettyjä tietoja, vrt. tarjouspyynnön liitteen 5 kohta 4. 

 

12.21 Natriumkloridi-, glukoosi- ja ringer-tyyppisten infuusionesteiden osalta tarjousvertailussa huomioidaan osana 

käyttötarkoitukseen soveltumisen arviointia pakkausten lisäystilavuudet ja soveltuminen lämpökaappisäilytykseen 

sekä tekninen yhteensopivuus Suomessa yleisesti käytössä olevien erilaisten lääkkeenottoon tai –sekoitukseen 

käytettävien apuvälineiden kanssa. Natriumkloridi- ja ringer-tyyppisten infuusionesteiden osalta huomioidaan lisäksi 

pakkauksen soveltuvuus paineistettuun nestesiirtoon. Vrt. liitteen 5 kohta 10.  

 

12.22 Natriumkloridi-, glukoosi- ja ringer-tyyppisten infuusionesteiden lääkkeenlisäys- ja infuusioporttien rakenteita 

ja niiden desinfiointiprosessia arvioidaan tarvittaessa simulointimenettelyllä, osana lääke- ja potilasturvallisuutta sekä 

käyttötarkoitukseen soveltumista (vrt. tarjouspyynnön kohta 12.15 ja tarjouspyynnön liitteen 5 kohdat 5 ja 10). 

 

12.23 Infuusionestepakkauksessa oleva mitta-asteikko, jonka avulla pakkauksessa jäljellä olevaa nestemäärää 

voidaan silmämääräisesti arvioida, katsotaan eduksi osana potilasturvallisuuden arviointia sellaisilla 

infuusionestevalmisteilla, joista infuusiona annostelu voi tapahtua suoraan primääripakkauksesta. Vrt. 

tarjouspyynnön liitteen 5 kohta 13.  

 

12.24 Primääripakkaukseltaan muovimateriaalia olevien infuusionesteiden ja –konsentraattien kohdalla huomioidaan 

pakkauksen ftalaatittomuus (vrt. liitteen 5 kohta 12), joka katsotaan eduksi osana lääke- ja potilasturvallisuuden 

arviointia.  

 

12.25 Polyvinyylikloridia sisältäviä infuusio- tai huuhtelunestepakkauksia (vrt. liitteen 5 kohdat 11 ja 12) valitaan vain, 

mikäli polyvinyylikloridia sisältävä pakkausmateriaali on ainoa kaupan oleva ja tarjottu vaihtoehto valmisteesta, jonka 

tarvetta ei voi korvata muilla valmisteilla.  
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12.26 Solunsalpaaja-potilasannosten käyttökuntoonsaattamista varten tullaan valitsemaan sellaiset 0,9% NaCl - ja 

5% glukoosi –infuusionestepakkaukset kokoina 100ml, 250ml, 500ml ja 1000ml, joilla on seuraavat ominaisuudet:  

 

 Ovat yhteensopivia Suomessa yleisesti käytössä olevien solunsalpaajien turvajärjestelmien kanssa 

 Ovat rakenteeltaan sellaisia, että lääkkeenlisäys- ja infuusioportit ovat desinfioitavissa kostutetulla pienellä 

liinalla nopeasti pyyhkäisten eikä tarvita muita apuvälineitä 

 Niissä on kaksi erillistä lävistysporttia 

 

Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla sekä Ahvenanmaalla tullaan solusalpaaja-annosvalmistukseen 

valitsemaan pullomuotoiset (LD-PE) 0,9% NaCl - ja 5% glukoosi –infuusionestepakkaukset kokoina 100ml, 250ml, 

500ml ja 1000ml.   

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella solunsalpaaja-annosvalmistuksessa käytettävien 0,9% NaCl -

infuusionestepakkausten (100ml, 250ml, 500ml ja 1000ml) valinnassa huomioidaan pakkausten soveltuminen 

solunsalpaajarobottiin.   

 

Vrt. liitteen 5 kohdat 5 ja 10.  

 

12.27 Tarjouspyynnön liitteessä 9 mainittujen valmisteiden kanssa samoihin atc-luokkiin kuuluvien, samoja 

lääkemuotoja, vahvuuksia ja pakkauskokoja olevien valmisteiden vertailut sisältävät arvioinnin valmisteiden 

soveltuvuudesta keräilyvarastoautomaatteihin, ks. soveltuvuuden määrittely liitteessä 1.  Lähtökohtaisesti liitteessä 

9 mainittu valmiste voidaan niissä yhteishankinnan yksiköissä, joissa on käytössä keräilyvarastoautomaatti, vaihtaa 

ainoastaan keräilyvarastoautomaattiin soveltuvaksi todettuun tai todettavaan valmisteeseen. Vrt. myös kohta 12.13.  

Poikkeus edellä mainittuun voidaan tehdä sellaisessa tilanteessa, että keräilyvarastoautomaattiin soveltumattoman 

valmisteen valinnalla saavutettaisiin niin suuri rahallinen säästö, että se kattaisi henkilöresurssitarpeen ja muut 

mahdolliset kustannukset, jotka aiheutuisivat siirtymisestä manuaalivarastointiin Tyksin ja/tai Vaasan 

keskussairaalan tai Satasairaalan sairaala-apteekissa/-apteekeissa. Kustannusmäärittelyssä sovelletaan 

tarvittaessa tarjouspyynnön kohtaa 12.15.    

 

12.28 ATC-ryhmään N07BC51 (buprenorfiinin yhdistelmävalmisteet) kuuluvien resoriblettien osalta 

tarjousvertailussa huomioidaan, osana käyttötarkoitukseen soveltumisen arviointia, valmisteen ja sen pakkauksen 

soveltuminen manuaaliseen annosjakeluun. 

 

12.29 Huumausaineilla ja/tai voimakkailla keskushermoston kautta vaikuttavilla kipulääkkeillä pieni pakkauskoko 

(esim. noin 30 tablettia tai kapselia) katsotaan vertailussa eduksi käyttötarkoitukseen soveltumisen kannalta. Pieni 

pakkauskoko helpottaa valmisteiden käytön seurantaa.  

12.30 PKV-lääkkeillä läpipainopakkaus verrattuna purkkipakkaukseen katsotaan vertailussa eduksi 

käyttötarkoitukseen soveltumisen kannalta. Läpipainopakkaus helpottaa valmisteiden käytön seurantaa.  

12.31 Peroraalisista protonipumpun estäjistä (A02BC) valitaan ainakin sellainen valmiste, joka on tarkoitettu ja 

soveltuu nenä-mahaletku-/PEG-letkuannosteluun. Tässä hankinnassa nenä-mahaletku/PEG-letkuannosteluun 

soveltuviksi katsotaan ainoastaan lietettävät valmisteet, koska Asiakkaan kokemuksen mukaan kapseleiden 

sisältämät rakeet tukkivat helposti letkuja ja/tai kapselikuori ei tyhjene täydellisesti. Kokonaistaloudellisesti 

edullisimmaksi ratkaisuksi voi osoittautua myös hankinnan jakaminen nenä-mahaletku/PEG-letkuannosteluun 

soveltuvan ja soveltumattoman valmisteen välillä.  

12.32 Tarjouspyynnön liitteiden 11 ja/tai 12 valmisteiden kanssa samoihin atc-luokkiin kuuluvien ja samoja 

vahvuuksia olevien tabletti- ja kapselivalmisteiden vertailut sisältävät valmisteiden soveltuvuuden koneelliseen 

annosjakeluun. Tarjouspyynnön julkaisun aikaan koneellisen annosjakelun laitteet on Satakunnan keskussairaalan 
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sairaala-apteekissa (Baxter FDS 330 multi dose) ja Turun Mäntymäen sairaala-apteekissa (Xana4001U2 

annosjakelulaite). Liitteellä 11 ja/tai 12 mainittu kauppavalmiste voidaan asianomaisessa organisaatiossa vaihtaa 

vain asianomaisessa organisaatiossa koneelliseen annosjakeluun soveltuvaksi todettavaan valmisteeseen. Vrt. 

myös kohta 12.13. Koneelliseen annosjakeluun soveltuminen on määritelty liitteessä 1.  

 

12.33 Sairaala-apteekissa tapahtuvaa keskitettyä käyttökuntoon saattamista varten Tyksissä ja Satasairaalassa 

voidaan valita vain sellainen infuusiona annettavaksi soveltuva 1,5g kefuroksiimivalmiste tai 4g/0,5g 

piperasilliini/tatsobaktaamivalmiste, joka käyttökuntoon saattamisen jälkeen pystytään infusoimaan suoraan siitä 

primääripakkauksesta, jossa se on käyttökuntoon saatettu. Vrt. liitteen 5 kohta 15.  

Vaasan keskussairaalan, Satasairaalan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekeissa 1,5g 

kefuroksiimivalmisteiden ja 4g/0,5g piperasilliini/tatsobaktaamivalmisteiden käyttökuntoon saattamisprosessi on 

automatisoitu.  Automatisoidun käyttökuntoonsaattamisprosessin vuoksi näiden valmisteiden vaihtumiseen saattaa 

liittyä merkittäviäkin käyttöönottokustannuksia, ks. tarkemmin liite 1 käyttöönottokustannusten määrittely. Vrt. myös 

tarjouspyynnön kohdat 12.13 ja 12.15. 

 

Kefuroksiimi 1,5g kulutukset v. 2022: 

 Varsinais-Suomessa noin 150 000 kpl, josta keskitetysti käyttökuntoon saatettu noin 14 000 

kpl. Vuonna 2023 käyttöön tulevan automatisoidun käyttökuntoonsaattamisprosessin myötä 

tavoitteena on kasvattaa keskitetysti käyttökuntoon saatettavaa määrää noin 90 000 

kpl:eeseen vuodessa.    

 Satakunnassa noin 95 000 kpl, josta keskitetysti käyttökuntoon saatettu noin 65%. 

Automatisoidun käyttökuntoonsaattamisprosessin myötä tavoitteena kasvattaa keskitetyn 

käyttökuntoon saattamisen osuutta noin 90%:iin.   

 Pohjanmaalla noin 63 000 kpl, josta keskitetysti käyttökuntoon saatettu noin 25 000 kpl. 

Jatkossa tavoite on kasvattaa keskitetysti käyttökuntoon saatettavaa määrää noin 30 000 – 

35 000 kpl:eeseen vuodessa.   

 

Piperasilliini/tatsobaktaami 4g/0,5g kulutukset v. 2022:  

 Varsinais-Suomessa noin 50 000 kpl, ei vielä yhtään käyttökuntoon saatettu. V. 2023 

käyttöön tulevan automatisoidun käyttökuntoonsaattamisprosessin myötä tavoitteena on 

keskitetysti käyttökuntoon saattaa n. 30 000 kpl vuodessa.  

 Satakunnassa noin 25 000 kpl, josta keskitetysti käyttökuntoon saatettu noin 50%.  

 Pohjanmaalla noin 29 000 kpl, josta keskitetysti käyttökuntoon saatettu noin 10 000 kpl.  

 

12.34 Suoraan primääripakkauksesta infuusiona annettavaksi soveltuvien metronidatsolivalmisteiden, 

kefuroksiimivalmisteiden ja piperasilliini/tatsobaktaamivalmisteiden, joiden pakkauksessa ei ole kiinteää ripustinta tai 

joiden sekundääripakkaus ei sisällä tiputustelineeseen ripustamisen mahdollistavaa välineistöä, yksikköhintoihin 

lisätään ripustimen kustannuksina 0,15€/infuusiopullo siinä tapauksessa, että keskenään vertailtavista valmisteista 

ainakin yhdellä on nämä edellä mainitut ominaisuudet. Vrt. myös tarjouspyynnön liitteen 5 kohdat 15 ja 16. 

 

12.35 Insuliinivalmisteilla (A10A-) ja pienimolekulaarisilla hepariinivalmisteilla (daltepariini B01AB04, enoksapariini 

B01AB05 ja tintsapariini B01AB10) yksikköhintoihin lisätään 0,10€/jakeluyksikkö, jos valmisteen 

primääripakkauksessa (esim. yksittäisessä esitäytetyssä ruiskussa) ei ole erä- ja kestoaikatiedot sisältävää 2D-

koodia, ja jos keskenään vertailtavista valmisteista ainakin yhdellä on primääripakkauksessaan em. koodi. Vrt. 

tarjouspyynnön liitteen 5 kohta 9. 

 

12.36 Käyttökuntoon saatettavilla parenteraalisilla valmisteilla infuusiokonsentraatti- tai injektioliuos –lääkemuoto 

katsotaan eduksi osana käyttötarkoitukseen soveltuvuuden arviointia verrattuna samaa lääkeainetta sisältävään 

infuusio- tai injektiokuiva-aine -lääkemuotoon.  
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12.37 Solunsalpaajien ja monoklonaalisten vasta-aineiden sc- ja iv-antotavat vertaillaan erikseen. Myös 

parenteraalisista solunsalpaajavalmisteista käyttökuntoon saatettavat valmisteet ja mahdolliset käyttövalmiit 

annokset vertaillaan erikseen.  

 

12.38 Tarjouspyynnön liitteessä 10 mainittuja lääkeaineita sisältävien, parenteraalisesti annosteltavien ja 

käyttökuntoon saatettavien valmisteiden vertailut sisältävät arvioinnin soveltuvuudesta Tyks sairaala-apteekissa 

käytössä olevaan solunsalpaajarobottiin, ks. soveltuvuuden määrittely liitteessä 1.  Liitteessä 9 mainittua lääkeainetta 

sisältävää parenteraalista ja käyttökuntoon saatettavaa solunsalpaajavalmistetta ei lähtökohtaisesti voida valita Tyks 

sairaala-apteekin käyttöön, ellei se sovellu solunsalpaajarobottiin. 

12.39 Alle 3-vuotiaille lapsille ei voida valita parenteraalisesti annosteltavia lääkevalmisteita, jotka sisältävät 

bentsyylialkoholia. Tämän vuoksi esimerkiksi etoposidista (L01CB01) tullaan valitsemaan ainakin lasten käyttöön 

sellainen valmiste, joka ei sisällä bentsyylialkoholia.   

 

12.40 Hammashuollon puudutteiden vertailussa (atc-ryhmä N01BB) otetaan osana käyttötarkoitukseen soveltumista 

huomioon valmisteen ampullityypin soveltuminen yhteishankintaan osallistuvissa yksiköissä käytössä oleviin 

puudutusruiskutyyppeihin (vrt. liitteen 5 kohta 18).  

 

Ampullityypin soveltuminen puudutusruiskuun tarkoittaa:  

1) Aspiroivat ruiskut: Ampullin on mahdollistettava aspiraatio kyseisen ruiskutyypin kanssa. Lisäksi ampulli ei 

kyseisen ruiskutyypin kanssa saa käyttäytyä ”väärin” eli luksoitua tai sen kumimäntä perforoitua.  

2) Ei-aspiroivat ruiskut: Ampulli ei kyseisen ruiskutyypin kanssa saa käyttäytyä ”väärin” eli luksoitua tai sen 

kumimäntä perforoitua. 

 

Soveltuminen mahdollisimman moneen yhteishankintaan osallistuvissa yksiköissä käytössä olevaan 

puudutusruiskutyyppiin katsotaan käyttötarkoitukseen soveltumisen arvioinnissa eduksi. Ks. myös kohta 12.13. 

 

Tyksin alueella yleisimmässä käytössä oleva ruiskutyyppi on Aspiject (itseaspiroiva, tasamäntäinen). Toiseksi yleisin 

ruiskutyyppi Tyksin alueella on ei-aspiroiva, tasamäntäinen ruisku. Tietoja muualla hankintarenkaan alueella 

yleisimmässä käytössä olevista ruiskutyypeistä saa tarvittaessa suoraan kyseisistä yksiköistä, tai Asiakkaalta.     

 

12.41 Hemofiltraateista (atc-ryhmä B05ZB) voidaan kullekin yhteishankinnan jäsenelle valita vain sellainen/sellaiset 

valmisteet, joka/jotka ovat yhteensopivia ja potilasturvallisesti käytettäviä jäsenellä käytössään olevan/olevien 

tarvittavien laitteistojen kanssa (vrt. liitteen 5 kohta 19).  

 

Tällä hetkellä hankintarenkaalla on käytössään ainakin seuraavia laitteita:  

 Freseniuksen 6008 CareSystem 

 Baxterin Artis Physio Plus  

 Freseniuksen 5008 

 Gambron AK2000 Ultra S 

 Baxterin PrisMax/PrisMax v.2/PrismaFlex 

 Baxterin AK98  

 Freseniuksen multiFiltratePRO  

 

Osa laitteista on hankintarenkaan omistuksessa, ja osa on leasing-laitteita. Leasing-laitteiden sopimus päättyy 

30.4.2024. Mikäli tämän kilpailutuksen hankintapäätöstä tehdessä ei vielä ole tiedossa, mitkä leasing-laitteet tulevat 

olemaan käytössä 30.4.2024 eteenpäin, Asiakas varaa oikeuden tarvittaessa ratkaista tässä kilpailutuksessa 

hemofiltraattinesteiden valinnan osittain ehdollisena varmistaakseen, että kaudella 2024-2025 hankintarenkaalla on 

käytettävissään laitteisiinsa sopivat hemofiltraattivalmisteet.  
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12.42 Muilla kuin lääkevalmisteilla valmisteen yksilöivän tunnistamisen mahdollistava 2D-koodi tai yleisesti käytössä 

oleva viivakoodi valmisteen sekundääripakkauksessa / jakelupakkauksessa katsotaan vertailussa eduksi osana 

lääke- ja potilasturvallisuutta. 2D-koodi tai viivakoodi sekundääripakkauksessa / jakelupakkauksessa nopeuttaa ja 

varmistaa tunnistamisen verrattuna ilman koodia tapahtuvaan tunnistamiseen. Vrt. tarjouspyynnön liitteen 5 kohta 

22. 

 

12.43 Niveleen/jänteeseen annosteltavien hyaluronihappoinjektiovalmisteiden (atc-ryhmä M09AX01) vertailussa 

huomioidaan valmisteiden käyttötarkoitus ja nivelen koko, hoitojakson pistosmäärä ja vaikutuksen kesto. Valinta 

tullaan tekemään ainakin polvinivelen hoitoon tarkoitetusta valmisteesta, joilla valmisteilla vertailuhinta lasketaan 6 

kuukauden hoitojaksolle. Hoitojakson pistosmääränä käytetään mahdollisen vaihteluvälin suurinta arvoa ja 

vaikutuksen kesto lasketaan lyhimmän arvon mukaan. Esimerkiksi, jos Tarjoaja on tarjouksessa ilmoittanut 

annostukseksi esim. yksi injektio viikon välein 1 – 3 kertaa ja vaikutuksen kestoksi 3 - 6 kk, vertailussa käytetään 

pistosmääränä kolmea ja vaikutuksen kestona 3 kuukautta. Jos Tarjoaja on toimittanut tuotteesta useampia 

dokumentteja ja annostelu tai vaikutuksen kesto on ilmoitettu niissä eri tavalla, vertailussa käytetään ensisijaisesti 

pakkausselosteen/valmisteyhteenvedon tietoja. 

 

12.44 Mikäli PAO -merkinnällä varustetusta huulivoiteesta, jossa ei ole käytettävä ennen -päivämäärätietoa, on 

saatavana toimituksen yhteydessä eräkohtaisesti valmistuspäivätieto ja säilyvyystieto avaamattomana, se katsotaan 

eduksi osana potilasturvallisuuden arviointia (vrt. liite 5 kohta 24). 

 

12.45 Ehdottomat vaatimukset täyttävistä glukoosijuomista valitaan vertailuhinnaltaan halvin, vrt. liitteen 3 kohta 10.  

 

12.46 Suun kautta otettavista maitohappobakteerivalmisteista atc-ryhmässä A07FA01 tullaan valitsemaan ainakin 

Lactobacillus GG:tä vähintään 5 x 109 cfu kerta-annoksessa sisältäviä eri lääkemuotoja. Vrt. tarjouspyynnön liitteen 

5 kohta 25. 

 

12.47 Silmäkostutusvalmisteita tarvitaan sekä erilaisten potilaiden hoidossa, että erityistilanteissa myös 

henkilökunnan käyttöön. Silmänkostutusvalmisteiden valinnoissa otetaan huomioon, että potilaiden hoidossa ja 

henkilökunnan silmänkostutusvalmisteina on oltava käytettävissä riittävä määrä koostumukseltaan, 

pakkausmuodoltaan ja pakkauskooltaan vaihtelevia valmisteita.   

 

12.48 Perus- ja suojavoiteita tarvitaan sekä erilaisten potilaiden hoidossa, että henkilökunnan käsivoiteina. 

Perusvoiteiden kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa huomioidaan gramma-/millilitrahinta, rasva-

/vesipitoisuus ja muu koostumus sekä pakkauskoko ja –muoto. Lisäksi otetaan huomioon, että sekä potilaiden 

hoidossa että henkilökunnan käsivoiteina on oltava käytettävissä riittävä määrä voidepohjiltaan ja 

pakkausmuodoiltaan vaihtelevia valmisteita, sekä riittävä määrä eri pakkauskokoja.   

 

12.49 Mikäli vertailussa päädytään tasatilanteeseen kahden tai useamman tarjoajan välillä, Asiakas ratkaisee 

tarjouskilpailun voittajan arvalla.   

 

 

13. HANKINTAPÄÄTÖS  

13.1 Tyksin sairaala-apteekkari tekee hankintapäätöksen, joka kattaa kaikki yhteishankintaan osallistuvat tahot. 

Tämän hankintapäätöksen perusteella laaditaan Tarjoajien kanssa hankintasopimukset. Hankintasopimukset 

allekirjoittaa kaikkien kaikkien tähän yhteishankintaan osallistuvien tahojen puolesta Tyksin sairaala-apteekkari. 

 

13.2 Hankintapäätöksen tiedoksianto pyritään tekemään ensisijaisesti Kilpossa, tai toissijaisesti sähköpostitse. 

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan nimenomainen sähköpostiosoite, johon tieto Kilpossa julkaistusta 

hankintapäätöksestä (ja/tai sähköinen tiedoksianto) lähetetään, vrt. liite 6.  
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13.3 Arvioitu ajankohta hankintapäätöksen tiedoksiannolle on lokakuu 2023. Iv-immunoglobuliinien (J06BA02) osalta 

päätös pyritään kuitenkin antamaan tiedoksi jo elokuussa 2023.  

 

 

14. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS  

14.1 Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) eli julkisuuslaki. 

Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi tämän hankintakäsittelyn yhteydessä siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa 

pidettävää tietoa.  

 

14.2 Mikäli tarjous sisältää tietoja, jotka Tarjoaja katsoo kuuluvaksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa 

tarkoitetun liike- tai ammattisalaisuuden piiriin, Tarjoajan on toimittava seuraavasti:  

 

 Tarjoajan on erikseen ilmoitettava Kilpossa tarjouksen sisältämistä liike- tai 

ammattisalaisuudeksi katsomistaan tiedoista vastaamalla ”kyllä” tähän liittyen Kilpossa 

esitettyyn kysymykseen 

 Tarjoajan on koottava liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsomansa tiedot tarjouksessa 

erilliselle liitteelle, ja merkittävä tiedostonimeen selkeästi sana ”luottamuksellinen” tai 

”salainen”. Lisäksi tämän kyseisen liike- tai ammattisalaisuusliitteen jokaiselle sivulle on 

kirjoitettava selkeästi ”luottamuksellinen” tai ”salainen”. 

 Tarjoajan on perusteltava edellä mainitussa erillisessä liike- tai ammattisalaisuusliitteessä, 

miksi Tarjoaja katsoo kyseisten tietojen kuuluvan julkisuuslaissa tarkoitettujen salassa 

pidettävien liike- tai ammattisalaisuuksien piiriin 

 Tarjoajan on liitettävä edellä kuvattu liike- tai ammattisalaisuusliite tarjoukseen Kilpossa sille 

varattuun kohtaan  

. 

14.3 Jos Tarjoaja ei ole menetellyt kohdan 14.2 mukaisesti, Asiakkaalla on oikeus pitää tarjousta kokonaan julkisena, 

eikä Asiakas voi vastata tietojen salaamisesta kilpailutusprosessissa tai sen jälkeen.  

 

14.4 Asiakas harkitsee tarvittaessa tapauskohtaisesti, ovatko Tarjoajan liikesalaisuuksiksi merkitsemät tiedot lain 

mukaan salassa pidettäviä.  

 

14.5 Tarjousta kokonaisuudessaan ei saa merkitä liikesalaisuudeksi. Jos tarjous on merkitty tämän ohjeen vastaisesti 

kokonaisuudessaan liikesalaisuudeksi, hankintayksikkö ei huomioi tällaista merkintää. 

 

14.6 Asiakas noudattaa julkisuuslakia myös tarjoushintojen julkisuuden osalta. Jos Tarjoaja katsoo yksittäisten 

hintatietojen olevan liike- tai ammattisalaisuuksia, on tästä ilmoitettava tarjouksen yhteydessä selvästi ja perusteltava 

kirjallisesti. Jokaisen tiedon asema liike- ja ammattisalaisuutena ratkaistaan erikseen Asiakkaan ja viime kädessä 

toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaisulla. Julkisuuslain mukaan tieto tarjousten vertailussa käytetystä 

kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava asianosaiselle. Asianosaisella tarkoitetaan tässä tapauksessa 

Tarjoajia, joiden valmisteet on vertailtu keskenään.  

 

 

 

15. IMMATERIAALIOIKEUDET  

15.1 Sovelletaan JYSE 2014 Tavarat –ehtoja. 
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16. TARJOUSPYYNTÖÖN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA NIIHIN VASTAAMINEN  

16.1 Tarjoajat voivat tarjousaikana pyytää tarjouspyynnön sisältöä koskevia lisätietoja tallentamalla suomenkieliset 

kysymykset Kilpoon erilliselle kysymykset ja vastaukset -välilehdelle viimeistään 6.3.2023. Tarjoajien tasapuolisen 

kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.  

 

16.2 Määräaikaan mennessä tulleet lisätietokysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan anonyymeinä Kilpossa 

kysymykset ja vastaukset –välilehdellä viimeistään 16.3.2023. Esitetyt lisätietokysymykset ja niiden vastaukset ovat 

osa tarjouspyyntöä. Tarjoajien tulee tutustua huolellisesti kaikkiin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin 

Kilpossa, ja ottaa ne huomioon tarjousta tehdessään.   

 

16.3 Asiakas voi julkaistavien kysymysten ja vastausten yhteydessä Kilpossa tiedottaa tarvittaessa myös muista 

mahdollisista tähän hankintaan liittyvistä asioista.     

 

16.4 Kilpoon liittyviin teknisiin kysymyksiin vastataan tarjousten viimeiseen sisäänjättöaikaan saakka arkisin kello 9 

– 15 sähköpostitse sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi, tai puhelimitse 02 313 8212 tai 02 313 0474. Kilpoa 

koskevia kysymyksiä ja vastauksia voidaan myös julkaista (nimettöminä) Kilpon ”Kysymykset ja vastaukset” -

välilehdellä tarjousten jättöhetkeen asti. 

 

17. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN JA TUOTENÄYTTEIDEN TOIMITTAMINEN 

17.1 Tarjous jätetään sähköisesti KILPO-portaalissa (Kilpossa), jonka internetosoite on https://www.kilpo.fi/  

 

17.2 Tarjouksen tulee olla hyväksyttynä Kilpossa Tarjoajan Kilpoon määrittelemän hyväksyjän toimesta viimeistään 

31.3.2023 klo 15:00. Tämän ajankohdan jälkeen hyväksyttyjä tarjouksia ei voida ottaa huomioon. Tarjoaja vastaa 

siitä, että tarjous on tehty ja hyväksytty ajoissa.  

 

17.3 Tarjouspyynnössä pyydettyjen tuotenäytteiden toimitusosoite on: 

 

Tyks sairaala-apteekki  / Päivi Kaita 

Vanha Littoistentie 6, Tyks rak. 19 (käyntiosoite) 

  PL 52 (postiosoite) 

20521 TURKU 

 

Tuotenäytteitä sisältävän lähetyksen päälle on merkittävä viitteeksi ”Lääketarjous 2024 - 2025” sekä tarjoajayrityksen 

nimi.  

 

18. MUUTA HUOMIOITAVAA   

 

18.1 Tarjoajia pyydetään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan kustakin tarjoamastaan valmisteesta 

mahdollisimman monta eri pakkauskokoa, koska yhteishankintaan osallistuvien toimipisteiden asiakkaiden tarpeet 

vaihtelevat pakkauskokojen suhteen.  

 

18.2 Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että sekä lääkehoidon että lääkehuollon prosesseissa on kasvava tarve 

hyödyntää lääkevalmisteiden primääripakkaukseen painettua erä- ja kestoaikatiedot sisältävää 2D-koodia. Tässä 

kilpailutuksessa erä- ja kestoaikatiedot sisältävä 2D-koodi otetaan vertailussa huomioon insuliinien ja 

pienimolekulaaristen hepariinivalmisteiden kohdalla. Tulevaisuudessa primääripakkauksen 2D-koodin painoarvo 

hankinnoissa ja kilpailutuksissa tulee kuitenkin todennäköisesti kasvamaan.   

mailto:sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi
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18.3 Asiakas ei vastaa mahdollisista Tarjoajan käyttämän asiamiehen toimintaan liittyvistä tiedonkulun poikkeamista 

hankintaprosessissa eikä tästä mahdollisesti aiheutuvista poikkeamista Tarjoajien tasapuolisessa ja syrjimättömässä 

kohtelussa. 

 

18.4 Ennen mahdollista hankintapäätöksen oikaisupyyntöä tai muutoksenhakua markkinaoikeuteen on toivottavaa, 

että Tarjoaja keskustelee Asiakkaan kanssa tehdyn hankintapäätöksen perusteista. 

 

 

 

 

HANNA KIVIKOSKI 

Hanna Kivikoski 

Sairaala-apteekkari  

Tyks sairaala-apteekki 

 

 
 
 
LIITTEET: 

Liite 1. Tässä tarjouspyynnössä käytettyjen sanojen tai ilmaisujen määrittelyjä 
Liite 2. Luettelo hankintaan osallistuvista yksiköistä (erillinen pdf-tiedosto) 
Liite 3. Tarjottavia valmisteita koskevat ehdottomat vaatimukset 
Liite 4. Tarjousta koskevat ehdottomat vaatimukset ja ehdot 
Liite 5. Tarjottavia valmisteita koskevat ilmoitettavat tiedot 
Liite 6. Tarjoajan yhteystiedot ja muut tarjouksessa ilmoitettavat lisätiedot  
Liite 7. Ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset  
Liite 8. Esimerkkilaskelmia käyttöönottokustannuksista esimerkkitapauksissa 
Liite 9. Luettelo valmisteista, joiden vertailussa huomioidaan keräilyvarastoautomaatteihin soveltuminen  
Liite 10. Lääkeaineet, joita sisältävien potilasannosten käyttökuntoon saattamisessa käytetään solunsalpaajarobottia Tyks 
sairaala-apteekissa 
Liite 11. Luettelo koneellisen annosjakelun piirissä olevista valmisteista Satakunnan hyvinvointialueella  
Liite 12. Luettelo koneellisen annosjakelun piirissä olevista valmisteista Varsinais-Suomen hyvinvointialueella   
Liite 13. Kuvat hammashuollon puudutteiden männän tyypeistä sekä luettelo ruiskutyypeistä  
Liite 14. Sopimusluonnos  
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LIITE 1  

Tässä tarjouspyynnössä käytettyjen sanojen tai ilmaisujen määrittelyjä   

 

Seuraavassa on määritelty, mitä tietyt sanat tai ilmaisut tässä tarjouspyynnössä tarkoittavat. Määrittelyillä pyritään 

edistämään tarjouspyynnön sisällön yhtenäistä tulkintaa. Määrittelyt eivät ole sellaisenaan tyhjentäviä, eivätkä kata 

kaikkia tarjouspyynnössä esiintyviä sanoja tai ilmaisuja, mutta määrittelyn piiriin on pyritty valitsemaan yksittäisiä 

sanoja tai muutaman sanan ilmaisuja, joissa esimerkiksi aiemmilla tarjouskilpailutuskierroksilla on ollut epäselvyyttä 

tai vaihtelevaa tulkintaa. Määrittelyjen tarkoitus on selventävyys. 

 

Asiakas viittaa tässä kilpailutuksessa Tyks sairaala-apteekkiin. Tyks sairaala-apteekki vastaa hankintayksikössä 

(Varsinais-Suomen hyvinvointialue) tämän yhteishankinnan käytännön toteuttamisesta.  

 

Eduksi katsominen tarkoittaa tietyn ominaisuuden kohdalla vertailussa etusijalle asettamista osana muiden 

arviointiperusteiden ja/tai kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaista kokonaisarviointia, jossa voi olla useita 

muuttujia edulliseen ja/tai epäedulliseen suuntaan. Yhden arviointiperusteen ominaisuuden edullisuus ei välttämättä 

johda lopullisesti edullisimpaan. 

 

Hankintahinta on tarjoushinta, jonka tarjoaja antaa tarjouksessaan tarjoamalleen valmisteelle. Hankintahinta on 

tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajaa sitova, ja se kirjataan hankintasopimukseen asianomaisen valmisteen 

sopimushinnaksi hankintakaudelle, mikäli asianomainen valmiste tulee kilpailutuksessa valituksi. Hankintahinta on 

arvonlisäveroton, ja tarkoittaa samaa kuin arvonlisäveroton tarjoushinta, tai valituksi tulleen valmisteen osalta 

aikanaan samaa kuin arvonlisäveroton sopimushinta.   

 

Jakelupakkaus, määrittely xxxxxxxxxx 

 

Kausihinta on termi, joka esiintyy vasta hankintapäätösaineistossa. Se tarkoittaa Marela-ohjelman automaattisesti 

laskemaa hintaa, joka muodostuu Marelan automaattisesti laskeman yksikköhinnan ja 2 vuoden kulutusarvion 

perusteella. Kausihinta on yleensä sama kuin tarjouspyynnön kohdan 12.8 alakohta 1:n mukainen hinta. 

Kausihintaan sisältyvän yksikköhinnan yhteismitallisuuden saavuttamiseen erityistilanteissa liittyvät mahdolliset 

jatkolaskelmat ovat erikseen kirjallisesti esitettynä hankintapäätösaineistossa, vrt. liitteessä 1 oleva määrittely 

yksikköhinnalle. 

 

Keräilyvarastoautomaatti on nimitys Tyks sairaala-apteekissa sekä Vaasan ja Satakunnan keskussairaaloiden 

sairaala-apteekeissa käytössä oleville, automaattisille lääkepakkausten varastointi- ja 

keräilyautomaattikokonaisuuksille, joista voidaan käyttää myös nimitystä varastorobotti. Näiden järjestelmien 

tarkoitus on validoitujen prosessien avulla vapauttaa farmaseuttista henkilöstöresurssia logistisista tehtävistä muihin 

farmaseuttista ammattitaitoa vaativiin tehtäviin. Tyks sairaala-apteekissa keräilyvarastoautomaatit ovat Rowa 

Carefusionin toimittamat keräilyautomaattikokonaisjärjestelmä ja päivystysautomaattikokonaisjärjestelmä, ja Vaasan 

keskussairaalan sairaala-apteekissa on Rowa Carefusionin toimittama keräilyautomaattikokonaisjärjestelmä. 

Satakunnan keskussairaalan sairaala-apteekissa on New Iconin Mega fixu keräilyvarastoautomaatti.  

Keräilyvarastoautomaattiin soveltuminen 

 

Valmisteen keräilyvarastoautomaattiin soveltuminen riippuu seuraavista asioista:   

 

1) Pakkauksien mitat ja paino (tekniset mitat ovat automaattikokonaisjärjestelmien laitetoimittajien laitteiston 

rakenteeseen ja tekniseen toimintaan perustuvina määrittämät):  

 

o Kuutiomaisten tai suorakaiderakenteisten pakkausten on täytettävä seuraavat pakkauksen 

minimi- ja maksimimittavaatimukset: 
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 leveys välillä 15mm – 140mm (Rowa) tai 25mm – 119 mm (NewIcon) 

 syvyys välillä 35mm – 230mm (Rowa) tai 50mm - 180mm (NewIcon) 

 korkeus välillä 15mm – 145mm (Rowa) tai 10mm – 120mm (NewIcon) 

 paino maksimissaan 800g (Rowa) tai 600g (NewIcon) 

 

Rowa-varastoautomaatissa kuutiomaisilla tai suorakaiderakenteisilla pakkauksilla sivujen ”nimet” ( = 

korkeus, leveys ja syvyys) kohdentuvat sen mukaan, miten päin pakkausta kulloinkin tarkastellaan. 

NewIcon-varastoautomaatissa suorakaiteen muotoisessa pakkauksessa pituus (=syvyys) on suurin 

mitta ja korkeus pienin mitta.  

 

o Pullojen ja pyöreiden pakkauksien on täytettävä seuraavat pakkauksen minimi- ja 

maksimimittavaatimukset: 

 halkaisija välillä 45mm–140mm (Rowa) tai 40mm – 75mm (NewIcon) 

 korkeus välillä 15mm – 145mm (Rowa) tai 50mm – 125mm (NewIcon) 

 maksimipaino 800g (Rowa) tai 600g (NewIcon) 

 nestemäistä valmistetta sisältävissä lasipakkauksissa nestemäärä max 50ml 

(Rowa, NewIcon ei määritelty) 

 

Pullojen ja pyöreiden pakkauksien minimi- ja maksimimitat koskevat niitä pulloja ja pyöreitä 

pakkauksia, joissa ei ole erillistä ympäröivää pahvista sekundääripakkausta.  

 

Mikäli primääripakkauksena oleva pyöreä pakkaus on pakattuna erilliseen pahviseen 

sekundääripakkaukseen, joka on kuutiomainen tai suorakaiderakenteinen, sitä koskevat edellä 

ilmoitetut kuutiomaisten tai suorakaiderakenteisten pakkausten minimi- ja maksimimitat.  

 

2) Pakkauksien materiaali ja ulkorakenne; esimerkiksi:  

 

o Kirjekuorisaumalliset pahvirakenteiset pakkaukset tai muovipäällysteiset pakkaukset eivät 

välttämättä sovellu automaattiseen sisäänvientiin, koska saattaa olla, että keräilypään alipaine ei 

saa otetta pakkauksesta.  

 

o Jos pahvinen pakkausmateriaali ei ole tarpeeksi tukeva, se ei kestä automaattisen sisäänviennin 

käsittelyä ja/tai automaattisen keräilyn aikaista käsittelyä. 

 

o Pulloissa/pyöreissä pakkauksissa etiketin, joka voi sisältää myös pakkaussetelin, tulee olla riittävän 

tiukasti kiinni. Jos etikettirakenne on pyöreissä pakkauksissa kiedottu pakkauksen päälle, sen on 

oltava niin tiiviisti kiedottu, ettei pakkauksen ympärillä olevan paperimateriaalin tai sen sivujen väliin 

pääse ilmaa automaattisen sisäänsyötön keräilypään alipainekäsittelyssä.   

 

o Pullo/pyöreiden pakkausten, muovin tai lasin, on esimerkiksi läpinäkyvyysominaisuuksiltaan oltava 

soveltuvia automaattiseen elektroniseen mittaukseen.  

 

o Pulloissa/pyöreissä pakkauksissa ei saa olla ulkonevaa korkkia ts. ei ulkonevia repäisy- tai 

aukaisukielekkeitä, reumakorkkeja, kohoumia korkissa tms.  

 

o Pakkauksen kiiltäminen tai heijastaminen, esimerkiksi ympärillä olevan muovikääreen vuoksi, voi 

häiritä viivakoodilukijan toimintaa  
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o Pyöreät pakkaukset saattavat teknisistä syistä viedä merkittävästi enemmän hyllytilaa kuin 

kulmikkaat pakkaukset. Tällä voi olla merkitystä keräilyvarastoautomaattiin soveltuvuuden kannalta, 

mikäli on kyse lääkevarmennettavasta valmisteesta, jolla on suuri volyymi. 

 

 

3) Pakkauksen painoasu; esimerkiksi: 

 

o Pakkauksessa on oltava valmisteen identifioiva viivakoodi, joka on tyyppiä EAN-13, CODE 39 tai 

GS1-128 tai 2D-matriisi 

 

o Pakkausten viivakoodien tulee olla valkoisella pohjalla (ainakin Rowa) ja viivakoodin reunojen 

ulkopuolella tulee olla 5mm tyhjä/valkoinen alue, muuten automaattinen tunnistus voi tulkita 

viivakoodia lähellä olevan värikentän virheellisesti osaksi viivakoodia.  

 

o Jos pakkauksessa on sekä 1D että 2D koodi, tulee koodien välissä olla vähintään 5mm ja mielellään 

10mm väliä  

 

o Sekundääripakkauksessa mahdollisesti näkyvillä oleva pakkausmateriaalin viivakoodi voi olla 

esteenä keräilyvarastoautomaattiin laittamiselle, koska pakkausmateriaalin viivakoodi voi häiritä 

tuotteen oman varsinaisen viivakoodin tunnistusta   

 

Soveltuvuus keräilyvarastoautomaattiin edellyttää yleensä pakkauksen soveltumista myös automaattiseen 

sisäänsyöttöön (ns. prologi) varsinaisen automaattikeräilyn lisäksi. Kuitenkin tapauskohtaisesti soveltuvaksi voidaan 

katsoa myös valmiste, joka ei sovellu automaattiseen sisäänsyöttöön.  

Pakkauksen soveltuminen keräilyvarastoautomaatteihin varmistuu lopullisesti yleensä vasta käytännössä. Asiakas 

varaa oikeuden tarvittaessa pyytää tarjotuista valmisteista näytepakkauksen/näytepakkaukset ja/tai lisätietoja, ja 

testata tai muulla tavoin itse erikseen arvioida ja todeta pakkauksien keräilyvarastoautomaatteihin soveltuvuuden. 

Huom! Tarjoajan toimittamien keräilyvarastoautomaatteihin soveltuvuuteen liittyvien lisätietojen ja/tai 

näytepakkausten on edustettava juuri sitä pakkausta, joka tulee olemaan kaupan hankintakauden 2024-2025 aikana. 

 

Koneelliseen annosjakeluun soveltuminen Koneelliseen annosjakeluun soveltumisella tarkoitetaan itse 

valmisteen ja sen primääripakkauksen soveltuvuutta koneelliseen annosjakeluun. Soveltuvuutta arvioidaan alla 

olevien viiden seikan perusteella. Jotta valmiste on koneelliseen annosjakeluun soveltuva, tulee ainakin kohtien 1 ja 

5 toteutua. Mitä suuremman käyttövolyymin valmisteesta on kyse, sitä tärkeämpää on kohtien 2 ja 4 toteutuminen. 

Vrt. myös kappale 12.13. 

Koneelliseen annosjakeluun soveltuvuuden arviointi: 

 

1) Farmaseuttis-teknologinen soveltuvuus 

Esimerkiksi tabletti voi olla rakenteeltaan niin hauras, vaikkapa suussa liukenevaksi tarkoitettu, että ei 

sovellu koneelliseen annosjakeluun. Toisaalta tabletti voi olla siinä määrin jauhoontuva, että ei sovellu 

koneelliseen annosjakeluun, vaikka ei olisi suussa liukenevaksi tarkoitettukaan. Hygroskooppisuus ja 

sen seurauksena mahdollisesti toisiinsa takertuminen sekä valonarkuus tai lyhyt kesto avoimessa 

astiassa voivat myös olla esteenä koneelliseen annosjakeluun soveltumisessa joko tableteilla tai 

kapseleilla. Tabletin / kapselin koko ja muoto voivat myös vaikuttaa farmaseuttis-teknologiseen 

soveltuvuuteen.  

2) Soveltuvuus tarkastuslaitteisiin  

Mikäli valmiste soveltuu käytettäväksi koneellisessa annosjakelussa käytettävissä tarkastuslaitteissa, se 

soveltuu tältä osin annosjakeluun paremmin kuin valmiste, jonka kohdalla tarkastuslaitteet eivät toimi tai 

toimivat epäluotettavasti. Esimerkiksi tabletin tai kapselin läpinäkyvyys tai väri, tai keskenään saman 

näköiset tabletit tai kapselit samassa annoksessa, voivat olla tarkastuslaitteeseen soveltumattomuuden 
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syynä. Yhteishankintaan osallistuvissa yksiköissä tällä hetkellä käytössä olevat tarkastuslaitteet ovat 

Ziuz Foresee Inspector –tarkastuslaite (Satakunnan hyvinvointialue) ja MDM2 –tarkastuslaite (Varsinais-

Suomen hyvinvointialue).  

3) Pakkausmuoto  

Purkkipakkaus soveltuu annosjakelussa käytettäväksi läpipainopakkausta paremmin. Koneellisen 

annosjakelun annoskaukaloita täytettäessä purkkimuotoisesta lääkepakkauksesta sisältö on 

tyhjennettävissä vaivattomammin verrattuna esimerkiksi läpipainopakkauksiin. Koneellisessa 

annosjakelussa käytettäväksi valittavissa valmisteissa pakkausmuotona purkki on vertailussa etu 

läpipainopakkaukseen verrattuna.  

4) Soveltuvuus deblisterointilaitteeseen läpipainopakkauksilla  

Mikäli läpipainopakkauksen sisältö voidaan purkaa käytössä olevilla deblisterointilaitteilla, se soveltuu 

tältä osin annosjakeluun paremmin kuin läpipainopakkaus, jonka sisältöä ei voida purkaa 

deblisterointilaitteilla. Yhteishankintaan osallistuvissa yksiköissä tällä hetkellä käytössä oleva 

deblisterointilaite on Sepha Press Out Manual. 

5) Valmisteen nimen pituus  

Valmisteen nimikentän merkkimäärä annosjakelulaitteen ohjelmistoissa on rajallinen. Yhteishankintaan 

osallistuvissa yksiköissä käytössä olevissa ATCHOSt- ja OAK -ohjelmissa valmisteen 

kauppanimikentän maksimipituus on 50 merkkiä, johon pitää mahtua tuotteen virallinen koko nimi, 

mukaan lukien vahvuus. Annosjakelupussin päälle tulevan kauppanimikentän maksimipituus on 25 

merkkiä. Siihen tulevaa valmistenimeä voidaan tarvittaessa virallisesta nimestä lyhentää, mutta nimen 

tulee olla lyhentämisen jälkeenkin yksiselitteisesti ymmärrettävissä.  

 

Valmisteen soveltuminen koneelliseen annosjakeluun (edellä olevat kohdat 1, 2 ja 4) tarkentuu lopullisesti yleensä 

vasta käytännössä. Asiakas varaa oikeuden tarvittaessa pyytää näytepakkauksen ja testata itse valmisteen 

koneelliseen annosjakeluun soveltuvuuden kaikkien edellä olevissa kohdissa 1, 2 ja 4 mainittujen ominaisuuksien 

osalta.  

 

Koneellisessa annosjakelussa v. 2022-2023 olevat valmisteet ovat luetteloina liitteillä 11 ja 12.   

 

Käyttökustannukset; käyttökustannuksia valmisteilla aiheutuu esimerkiksi käyttökuntoon saattamiseen ja 

annosteluun liittyvistä eri vaiheista ja niiden lukumäärästä sekä eri vaiheisiin kuluvasta vaihtelevasta ajasta ja eri 

vaiheisiin mahdollisesti tarvittavasta välineistöstä ja/tai kalustosta. Myös valmisteen hävittämiseen liittyvät työvaiheet, 

niihin kuluva aika ja työvaiheiden määrä aiheuttavat käyttökustannuksia. Käyttökustannuksia voi muodostua myös, 

jos useammalle potilaalle annosteltavan valmisteen avatun pakkauksen käyttöaika on lyhyt, verrattuna samaa 

lääkeainetta ja –muotoa olevaan valmisteeseen, jonka käyttöaika avattuna on pidempi.  

Tarvittaessa sovelletaan tarjouspyynnön kohdassa 12.15 mainittua simulointimenettelyä vertailtavien valmisteiden 

käyttökustannusten mahdollisten erojen arvioimisessa.   

 

Käyttöönottokustannukset (vrt. liite 8); käyttöönottokustannuksia muodostuu niissä tapauksissa, että valittava 

valmiste ei kaudella 2022-2023 ole ollut kenelläkään (tulee kaikille uutena tai vaihtuvana valmisteena) tai ei ole ollut 

jollakin (tulee jollekin/joillekin tahoille uutena tai vaihtuvana valmisteena) yhteishankintaan osallistuvalla 

valisijataholla käytössä. Käyttöönottokustannukset lisätään em. tapauksissa tarjousvertailun yhteydessä 

valmisteiden vertailuhintaan tarjouspyynnön kohdan 12.8 mukaisesti.  

 

Uuden valmisteen käyttöönottoon liittyy yhteishankintaan osallistuvissa yksiköissä aina ohjeistusten päivittämistä, 

neuvontaa ja/tai koulutusta, sekä tietojärjestelmien ja muiden tiedostojen ja ohjeistojen muutoksia/päivityksiä. Tästä 

aiheutuu käyttöönottokustannuksia, jotka lisätään vertailussa valmisteiden vertailuhintaan. Noin 300 euroa, uutta tai 

vaihtuvaa valmistetta ja yhteishankinnan valitsijatahoa kohti, kahden vuoden hankinnassa on summa, jonka 

suuruusluokkaa oleva kahden valmisteen välinen hintaero ei edes kata näitä käyttöönottokustannuksia eikä 

sellaisenaan, vähäisenä hintaerona, suoraan johda halvemman valmisteen valitsemiseen. Yhteishankinnan 
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valitsijatahoja voi tässä yhteydessä olla maksimissaan 4: Satakunnan hyvinvointialue, Varsinais-Suomen 

hyvinvointialue, Pohjanmaan hyvinvointialue ja Ahvenanmaa.  

 

Käyttöönottokustannusten euromääräinen arvo voi vaihdella tapauskohtaisesti. Vertailussa otetaan huomioon 

ainakin seuraavat käyttöönottokustannukset edellä mainitun lisäksi:  

 Koneellisen annosjakelun piirissä olevilla valmisteilla käyttöönottokustannuksia aiheutuu annosjakeluun 

tulevan uuden tai vaihtuvan valmisteen käyttöönottoon tarvittavasta valmistelevasta työstä, kuten laitteistojen 

(annosjakelulaitteen, deblisterointilaitteen ja tarkastuslaitteen) ja annoskaukaloiden testaamisesta ja/tai 

kalibroinneista, sekä mahdollisesta uuden annoskaukalon hankkimisesta. Koneelliseen annosjakeluun 

tarkoitetuilla valmisteilla käyttöönotto- tai vaihtokustannukset ovat yhteensä 1000 € yhtä valmistetta ja 

sellaista yhteishankinnan kumppanitahoa kohti, jolla on koneellisen annosjakelun laitteistot käytössään, eikä 

tämän suuruinen kahden valmisteen välinen hintaero annosjakeluun kohdistuvissa valinnoissa sellaisenaan, 

vähäisenä hintaerona, suoraan johda halvemman valmisteen valitsemiseen. Koneellisen annosjakelun 

laitteistot ovat tällä hetkellä kahdella yhteishankinnan kumppanitaholla. 

Luettelo tällä hetkellä yhteishankintatahoilla koneellisen annosjakelun piirissä olevista valmisteista on 

Tarjouspyynnön liitteissä 11 ja 12.  

 Keräilyvarastoautomaattien osalta käyttöönottokustannuksia muodostuu valmisteen soveltuvuuden 

testaamisesta ja toteamisesta sekä varastonhallinnan parametrimuutoksista. Liitteellä 9 mainittujen 

valmisteiden kanssa samoihin atc-luokkiin kuuluvina, samoina lääkemuotoina, vahvuuksina ja 

pakkauskokoina tarjottujen valmisteiden vertailuhintaan lisätään vertailussa käyttöönottokustannuksina 

yhteensä 2000 € yhtä valmistetta kohti.  

 Kefuroksiimi 1,5g inj/inf.ka. ja piperasilliini/tatsobaktaami 4g/0,5g inf.ka –valmisteet: Vaasan 

keskussairaalan, Satasairaalan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekeissa näiden 

infuusiovalmisteiden keskitetty käyttökuntoon saattaminen on automatisoitu. Käytössä olevat 

tuotantoprosessit on validoitu nykyisille sopimusvalmisteille Cefuroxime Orion Pharma® 1.5g inj/inf.ka. ja 

Piperacillin/tazobactam Reig Jofre 4/0,5 g inf.ka. Nykyisistä sopimusvalmisteista poikkeavien valmisteiden 

ja/tai pullokokojen käyttöönotosta voi muodostua käyttöönottokustannuksia jopa noin 50 000 € - 100 000€ 

edestä per sairaala. Nämä kustannukset liittyvät validointiin sekä mahdollisiin ohjelmointeihin ja 

lisäosahankintoihin. Tarvittaessa kefuroksiimi 1,5g inj./inf.ka:n ja piperasilliini/tatsobaktaami 4g/0,5g inf.ka:n  

käyttöönottokustannusten määrittelyssä sovelletaan tarjouspyynnön kohtaa 12.15.   

 Höyrystyvien anesteettien (N01AB) käyttöönotto- ja vaihtokustannuksia muodostuu hoitohenkilökunnan ja 

laiterekisteröinnin työkustannuksina noin 70 € jokaista asianomaiseen anesteettiin liittyvää käytössä olevaa 

höyrystintä kohti. Tarjouspyynnön julkaisun aikaan yhteishankintaan osallistuvilla tahoilla on käytössään 

sevofluraanihöyrystimiä x kpl, ja desfluraanihöyrystimiä x kpl. 

 

Edellä kuvattujen tapausten lisäksi myös muissa tilanteissa voi aiheutua euromääriltään vaihtelevia 

käyttöönottokustannuksia, jotka huomioidaan tarjousvertailussa. Näiden käyttöönottokustannusten arvioinnissa ja 

määrittämisessä sovelletaan tarvittaessa tarjouspyynnön kohdassa 12.15 mainittua simulointimenettelyä. 

 

Läpipainopakkaus lääkepakkauksena tarkoittaa sellaista primääripakkausta, jossa tabletit tai kapselit ovat yksittäin 

pakattuina omissa kennoissaan, joista ne tulee yksitellen ottaa ulos. Yksittäin pakattu kenno on yleensä osa 

suurempaa kennolevyä, jossa voi olla esimerkiksi 10 tai 20 yksittäistä kennoa. Vrt. primääripakkauksen määrittely. 

 

Lääkehuollon toimipiste tarkoittaa lääkelain mukaisesti viranomaisen myöntämän toimiluvan perusteella toimivaa 

sairaala-apteekkia ja mahdollisia sairaala-apteekin osastoja tai lääkekeskusta, joille lääkelain mukaisesti voi myydä 

lääkkeitä. Tämän tarjouspyynnön piirissä olevat lääkehuollon toimipisteet on lueteltu tarjouspyynnön kohdassa 5, 

sekä liitteessä 2. Liitteen 2 oikean puoleisessa sarakkeessa oleva ”hankintayksikkö” -ilmaisu tarkoittaa samaa kuin 

lääkehuollon toimipiste.  
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Lääkkeen myyntilupa, tarkoittaa lääkelain 395/1987 määrittelemää myyntilupaa. 

 

Primääripakkauksella tarkoitetaan välittömästi lääkkeen kanssa kosketuksessa olevaa pakkausta. Esimerkiksi 

injektiopulloa, ampullia, tabletti- tai kapselipurkkia, voideputkiloa tai suun kautta otettavan nestemäisen pakkauksen 

pulloa jne. Vrt. myös läpipainopakkauksen määrittely. 

 

Purkki lääkepakkauksena tarkoittaa lähinnä kierre- tai painokorkilla varustettua tablettien tai kapselien 

primääripakkausta.  

Rinnakkaistuontimyyntilupa Jos lääkevalmisteen, jolle on myönnetty myyntilupa Suomessa, tuo maahan muu kuin 

myyntiluvan haltija tai tämän maahantuontiin valtuuttama edustaja, tulee lääkevalmisteella olla 

rinnakkaistuontimyyntilupa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus myöntää rinnakkaistuontimyyntiluvan, jos 

rinnakkaistuotavan ja aiemmin myyntiluvan saaneen valmisteen välillä ei ole terapeuttista eroa. 

Rinnakkaistuontimyyntilupa voidaan myöntää vain Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta tuotavalle 

lääkevalmisteelle (Lääkelaki 21 d §). 

 

Rinnakkaisjakeluilmoitus Ennen kuin EU:n keskitetyn myyntilupamenettelyn kautta myyntiluvan saaneita 

valmisteita voidaan jaella EU:ssa toisen lääkeyrityksen toimesta toisen jäsenvaltion markkinalta, niistä on tehtävä 

rinnakkaisjakeluilmoitus. Ilmoitus tehdään EMA:lle, ja EMA:n on hyväksyttävä se ennen kuin rinnakkaisjakelua 

voidaan aloittaa. 

 

Saatavilla olo (valmisteen) tarkoittaa, että ao. valmistetta on valmisteen jakelijalta ostettavissa ao. jakelijan 

normaalin toimitusajan puitteissa, yleensä yhden tai muutaman vuorokauden sisällä tilauksesta. 

Myyntiluvallisten lääkkeiden tapauksessa saatavilla oleva valmiste on myös aina Suomessa kaupan oleva (vrt. 

määrittely ”Suomessa kaupan oleva”). 

 

Sekundääripakkauksella tarkoitetaan primääripakkauksen (eli välittömästi lääkkeen kanssa kosketuksissa olevan 

pakkauksen) ympärillä mahdollisesti olevaa erillistä ulkopakkausta, esimerkiksi pahvista valmistettua suojakoteloa.  

 

Solunsalpaajarobottiin soveltuvuus  

 

1) Parenteraaliset solunsalpaajavalmisteet: 

 

Parenteraalisen solunsalpaajavalmisteen soveltuminen Tyks sairaala-apteekissa käytössä 

olevaan AEA srl:n toimittamaan solunsalpaajarobottiin riippuu ainakin seuraavista asioista:   

 

- Pakkausmuoto (pakkausmuodon oltava injektiopullo, esim. ampulli ei sovellu)  

- Injektiopullon dimensiot (mm. korkeus, pohjan halkaisija) 

- 2D-koodi, joka tuotetunnisteen lisäksi sisältää myös erä- ja kestoaikatiedot (injektiopullo, 

jossa on erä- ja kestoaikatiedot sisältävä 2D-koodi, sopii solunsalpaajarobottiin paremmin 

kuin injektiopullo, jossa sellaista ei ole)  

 

2) 0,9% NaCl-infuusioneste  

 

0,9% NaCl -infuusionestepakkauksen soveltuminen Tyks sairaala-apteekissa käytössä olevaan 

AEA srl:n toimittamaan solunsalpaajarobottiin riippuu ainakin seuraavista asioista:  

- Pakkausmuoto (pakkausmuodon oltava pussi, pullo ei sovellu)  

- Pussin koko ja soveltuvuus robotin oheistarvikkeisiin  

 



   xx.x.2023                                                                       Apt.D.No xx/2023 XI.a  32(67) 

 
 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen lääkehuolto 
Vanha Littoistentie 6, PL 52, 20521 TURKU ● Vaihde 02 313 0000 

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands läkemedesförsörjning 
Gamla Littoisvägen 6, PB 52, 20521 ÅBO ● Tfn. 02 313 0000 

 

Tarvittaessa Asiakas määrittää valmisteen solunsalpaajarobottiin soveltumisen yhdessä solunsalpaajarobotin 

toimittajan kanssa. Soveltumisen määrittämistä varten Asiakas varaa oikeuden pyytää valmisteesta 

näytepakkauksen, tai valmisteeseen ja sen pakkaukseen liittyviä lisätietoja vertailun aikana.   

 

Soveltuvuus Puolustusvoimien tarpeisiin 

Mahdolliset Puolustusvoimien erikoistarpeet. Puolustusvoimien lääketarpeissa omaleimaisena esille tulevat 

valmisteominaisuudet liittyvät ensisijaisesti toimintaan kenttäolosuhteissa ja voivat joissain tapauksissa erota muiden 

hankintayhteistyössä olevien lääkehuollon toimipisteiden palvelemien asiakkaiden lääketarpeiden 

valmisteominaisuuksista. Kenttäolosuhteissa voidaan tarvita kohdennetusti pieniä yksilökäyttöön soveltuvia 

pakkauskokoja. Edelleen esimerkiksi lääkkeiden säilyvyydelle asetetut vaatimukset voivat erota normaalista sairaala- 

tai terveyskeskuskäytöstä. Jos on kyse kenttäolosuhteissa käytettävästä valmisteesta, ei-kylmäsäilytettävä valmiste 

soveltuu tältä osin paremmin käyttötarkoitukseen kuin kylmäsäilytettävä valmiste. Tällainen vertailuasetelma saattaa 

johtaa valintaan, jossa Puolustusvoimille kenttäolosuhteisiin käytettäväksi valitaan eri valmiste kuin muille 

yhteishankintaan osallistuville tahoille. 

 

Suomessa kaupan olevalla valmisteella tarkoitetaan myyntiluvallisten lääkevalmisteiden osalta sellaista 

valmistetta, jonka kohdalla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen internet –sivuilla, ”Lääkehaku” -osiossa, 

hakutuloksissa on valmisteen kohdalla ”Kaupan” -sarakkeessa merkintä ”kyllä”. Myyntiluvallinen lääkevalmiste, joka 

on tämän tarjouspyynnön määrittelyjen mukaan ”Suomessa kaupan oleva”, ei välttämättä aina ole tämän 

tarjouspyynnön määrittelyjen mukaan ”saatavilla”, vrt. määrittely ”Toimituskatko”. Muiden kuin myyntiluvallisten 

lääkevalmisteiden osalta Suomessa kaupan olo tarkoittaa samaa kuin saatavilla olo, ks. määrittely edellä.   

 

Tarjoushinta, ks. ”hankintahinta” määrittely.  

 

Toimituskatkolla tarkoitetaan tilannetta, jossa Tarjoajan valmistetta ei jossain vaiheessa hankintakautta ole 

normaalisti lääkehuollon toimipisteiden ostettavissa jakelijalta.  

 

Tukkumyyntihinta (TOH) tarkoittaa valmisteen arvonlisäverotonta hintaa, jolla sitä jaellaan tukkumyyjän ja ostajan 

välisessä kaupassa ilman, että on kyse tarjousmenettelystä ja silloin, kun hinnassa ei ole mitään etuisuuksia. Veroton 

tukkumyyntihinta voi tarjoushetkellä olla myös sama kuin tarjoushinta, tällöin alennusprosentti on nolla. Vrt. 

”hankintahinnan” määrittely. 

 

Turvapullolla tarkoitetaan solunsalpaajilla käytössä olevaa ns. särkymätöntä primääripakkaustyyppiä, joka estää 

solunsalpaajan pääsyn ympäristöön vahinkotilanteissa.  

 

Valmisteyhteenveto ( = SPC, summary of product characteristics) on osa lääkelainsäädännön mukaiseen 

myyntilupamenettelyyn liittyvää aineistoa myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla. Sisältää keskeisimmän tiedon 

myyntiluvallisesta lääkevalmisteesta.   

 

Yksikköhinta tarkoittaa valmisteen tarjoushinnasta Marela-ohjelman automaattisesti laskemaa hintaa, jossa on 

valmisteen pakkauskoko jakajana ja jakolaskusta saatu hinta on jakeluyksikköä kohti (esimerkiksi tablettia, ampullia, 

ruiskua, voidetuubia, pulloa). Tarjousten saattamiseksi vertailussa yhteismitallisiksi, joudutaan vertailuhinnan 

laskemisessa käytettävä yksikköhinta tarvittaessa laskemaan Marela-ohjelman automaattisesti laskemasta 

yksikköhinnasta edelleen yksikköhinnaksi per jakeluyksikön mittayksikkö, joka voi olla esimerkiksi IU, mg, g, ml, kcal. 

Vertailujen yhteismitallisuuden saavuttamiseksi, voidaan vertailuhinnan laskemisessa käytettävä yksikköhinta joutua 

laskemaan tarvittaessa myös potilaan kerta-annosta, päiväannosta tai hoitojaksoa kohti. Yhteismitallisuus ja 

esimerkiksi tarvittavat annosvastaavuudet määritetään tarvittaessa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Erilaiset 

yhteismitallisuuden saavuttamiseksi erityistilanteissa tehtävät jatkolaskelmat kuvataan tarvittaessa valintakohtaisesti 

valinnan perusteluissa. 
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o    ATC-ryhmässä B02BD06 Von Willebrand-tekijän ja hyytymistekijä VIII:n, 

yhdistelmävalmisteiden yksikköhinta lasketaan valmisteen sisältämää von Willebrand-

tekijäyksikköä kohti  
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LIITE 2 

Luettelo hankintaan osallistuvista yksiköistä 

 

 = erillinen pdf-tiedosto, joka on tallennettuna Kilpossa ”Tarjouspyyntö” –välilehdelle.  

 

Liitteen 2 vasemman puoleisessa sarakkeessa on lueteltu kaikki ne eri tahot, jotka tämän tarjouspyynnön kohteena 

olevia valmisteita voivat käyttää.  

 

Liitteen 2 oikeanpuoleisessa sarakkeessa on kunkin käyttävän yksikön kohdalla mainittu ko. yksikölle tämän 

tarjouspyynnön kohteena olevia valmisteita ostava ja toimittava yhteishankinnan osapuoli = lääkehuollon toimipiste 

eli sairaala-apteekki tai lääkekeskus. Oikeanpuoleisen sarakkeen otsikko on ”Hankintayksikkö, osoite”. 
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LIITE 3  

Tarjottavia valmisteita koskevat ehdottomat vaatimukset  

 

Ks. tarjouspyynnön kohta 7.1 

 Tarjoaja vakuuttaa Kilpossa, että tarjottavat valmisteet täyttävät tässä liitteessä 3 ilmoitetut niille asetetut 

vaatimukset 

 Mikäli tarjottava valmiste ei täytä tässä liitteessä 3 sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia, sitä koskeva 

tarjous joudutaan hylkäämään  

 

 Asiakas varaa oikeuden pyytää lisäselvityksiä tarvittaessa 

 

 

TARJOTTAVIA VALMISTEITA KOSKEVAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET 

 

1. Tarjottavilla lääkevalmisteilla on oltava tarjousten viimeisenä jättämispäivänä:  

 Suomessa voimassa oleva lääkkeen myyntilupa tai  

 Suomessa voimassa oleva lääkkeen rinnakkaistuontimyyntilupa sekä lisäksi voimassa 

oleva lääkkeen myyntilupa hankintamaassa, jonka on oltava EU/ETA -alueella tai   

 Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymä tarjottavaa lääkevalmistetta koskeva 

rinnakkaisjakeluilmoitus, mikäli on kyse keskitetyn menettelyn kautta myyntiluvan 

saaneen lääkevalmisteen rinnakkaisjakelijasta  

 

 

2. Poikkeuksena em. kohtaan 1: Lääkevalmiste voidaan hyväksyä vertailuun, vaikka myyntilupaprosessi, 

rinnakkaistuontimyyntilupaprosessi tai rinnakkaisjakelun ilmoitusprosessi olisi tarjousten sisäänjättövaiheessa 

kesken, jos on todennäköistä, että myyntilupa tai rinnakkaistuontilupa myönnetään tai rinnakkaisjakeluilmoitus 

hyväksytään ennen hankintakauden alkamista. Myyntilupahakemus tai hakemus rinnakkaisjakeluilmoituksen 

hyväksymisestä on oltava jätetty viranomaiselle ennen tarjouksen jättämistä.   

 

 

3. Tarjottavien valmisteiden on oltava Suomessa kaupan olevia hankintakauden alkaessa. Tämä koskee myös 

lääkevalmisteita, jotka tarjousten sisäänjättövaiheessa vasta odottavat myyntilupaa, rinnakkaistuontilupaa tai 

rinnakkaisjakelulupaa.  

 

Mikäli tarjottu valmiste tulee valituksi, eikä kyseinen valmiste olekaan Suomessa kaupan hankintakauden 

alkaessa, Tarjoaja on korvausvelvollinen sopimusluonnoksen kohdan 6 mukaisesti koko hankintakauden ajan. 

Tämä koskee myös lääkevalmisteita, jotka tarjousten sisäänjättövaiheessa vasta odottavat myyntilupaa, 

rinnakkaistuontilupaa tai rinnakkaisjakelulupaa, jos Tarjoaja ei ole tehnyt liitteen 4 kohdassa 1.4 kuvattua 

poisvetoa viimeistään 31.7.2023.  

 

 

4. Tarjottavien lääkevalmisteiden pakkausten tulee täyttää kulloinkin voimassa olevan lääkelain (395/1987), 

EU:n lääkeväärennösdirektiivin 2011/62/EU, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 

annetun direktiivin 2001/83/EY sekä niitä tarkentavan delegoidun asetuksen (EU) 2016/161 vaatimukset. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_fi.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2016_161/reg_2016_161_fi.pdf
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5. Kaikkien tarjottavien lääkevalmisteiden sekundääripakkauksen (ks. määrittely liitteessä 1) päällä on oltava 

valmisteen yksilöivän tunnistamisen mahdollistava 2D-koodi tai yleisesti käytössä oleva viivakoodi. 

 

 

6. Lääkinnällisenä laitteena tarjottavien valmisteiden on täytettävä niitä koskevan, kulloinkin voimassa olevan 

ja sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Niiden on oltava voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti CE-

merkittyjä. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön mukainen 

vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity), sekä kopio voimassa olevasta ilmoitetun 

laitoksen sertifikaatista, jos voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää ilmoitetun laitoksen käyttämistä 

vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa. Erikseen pyydettäessä on lisäksi toimitettava muut lainsäädännön 

vaatimusten täyttymisen osoittavat, kulloinkin voimassa olevat sertifikaatit ja dokumentit. Laitteen mukana on 

oltava tarvittavat valmistajan laatimat käyttöohjeet ja merkinnät, ja laitteen EU:hun tuojan tiedot on oltava 

merkittynä pakkaukseen.  

 

7. Kaikkien tämän tarjouspyynnön perusteella tarjottavien, muiden kuin lääkevalmisteiden pakkauksessa on 

oltava: 

 

 valmisteen nimitieto 

 valmistajan nimitieto 

 valmisteen erä- ja kestoaikatiedot  

 koostumusluettelo, jossa on lueteltu kaikki raaka-aineet  

 

 

8. Kaikkien tarjottavien natriumkloridi- ja glukoosi-infuusionesteiden sekä niiden yhdistelmäinfuusionesteiden, 

sekä ringertyyppisten infuusionesteiden, infuusiopullo- tai pussipakkausten on oltava teknisesti yhteensopivia 

yleisesti Suomessa käytössä olevien erilaisten nesteensiirtoletkustojen kanssa. Lisäksi niiden pakkauksissa 

tulee olla kiinteä ripustin, jonka avulla valmiste voidaan ripustaa tiputustelineeseen.  

 

 

9. Tarjottava metronidatsoli-infuusioneste (J01XD01) on voitava valmisteyhteenvetonsa mukaan laimentaa 9 

mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-infuusionesteeseen tai 50 mg/ml (5 %) glukoosi-infuusionesteeseen. 

 

 

10. Juotavaksi glukoosiliuos-/glukoosijuomavalmisteeksi voidaan valita vain sellainen valmiste, joka soveltuu 

humaanikäyttöön oraalisen glukoosirasituskokeen suorittamiseen. Tällaisen glukoosijuomavalmisteen tulee 

olla: 

 käyttövalmiissa annospakkauksessa, jonka sisältö vastaa 75g kidevedetöntä glukoosia; sisällön 

vaihteluväli saa olla korkeintaan ± 5% 

 pakattuna annospakkaukseen, jonka sisällön kokonaistilavuus on 250ml-300ml 

 säilytysaineeton tai sisältää ainoastaan kaliumsorbaattia säilytysaineena  

 homogeeninen kirkas liuos 

 

Yhteishankintaan osallistuvien yksiköiden erillisestä pyynnöstä valmisteesta on toimitettava 

erävapautusdokumentti toimitusten yhteydessä.  
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11. Tarjottavien intraokulaaristen kaasujen (heksafluorietaani C2F6, oktafluoripropaani C3F8, rikkiheksafluoridi 

SF6) käyttövalmiiden laimennosten tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

 Konsentraation tulee olla heksafluorietaanilla 16%, oktafluoripropaanilla 12%, rikkiheksafluoridilla 20%  

 Tulee olla silmässä laajentumattomia 

 Tulee olla esitäytettyihin, noin 50ml kertakäyttöruiskuihin steriilisti pakattuja, joissa ruiskuissa on oltava 

suodatin ja luer lock –pää  

 

 

12. Tarjottavien laimentamattomien intraokulaaristen kaasujen (rikkiheksafluoridi SF6 ja oktafluoripropaani 

C3F8) tulee olla pakattuna moniannospakkaukseen.   

 

 

13. Höyrystyvien anesteettien (ATC ryhmä N01AB) primääripakkausten materiaalin tulee työturvallisuussyistä 

olla muuta materiaalia kuin lasia tai muuta sellaista materiaalia, joka pudotessaan voi rikkoutua, jolloin 

primääripakkaus tai sen palaset voisivat vahingoittaa työntekijää ja höyrystyvää anesteettia vapautua työtilaan. 

Sevofluraanivalmisteissa (N01AB08) tulee olla suljettu täyttöjärjestelmä.  
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LIITE 4  

Tarjousta koskevat ehdottomat vaatimukset ja ehdot 

Ks. tarjouspyynnön kohta 8.1 

 

 Tarjoaja vakuuttaa Kilpossa, että hyväksyy kaikki tässä liitteessä 4 ilmoitetut ehdot ja vaatimukset ja sitoutuu 

niihin tarjousta antaessaan. Lisäksi tarjoajan on toimitettava liitteen 4 eri kohdissa pyydetyt tiedot ja 

dokumentit Kilpossa. 

 

 Mikäli tarjous ei täytä liitteessä 4 ilmoitettuja vaatimuksia ja ehtoja, tarjous joudutaan hylkäämään.  

 

 Asiakas varaa oikeuden pyytää lisäselvityksiä. 

  

 

TARJOUSTA KOSKEVAT EHDOTTOMAT VAATIMUKSET  

 

1. Tarjouksen laatiminen ja voimassaolo  

 

 

1.1 Tarjoajan tulee lukea tarjouspyyntö kokonaisuudessaan. Antamalla tarjouksen Tarjoaja sitoutuu kaikkiin 

tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoaja hyväksyy sopimusluonnoksen (liite 14) sellaisenaan. 

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat osa tarjouspyyntöä (ks. tarjouspyynnön 

kohta 16). Tarjoajien tulee tutustua huolellisesti kaikkiin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin, ja ottaa 

ne huomioon tarjousta tehdessään.   

 

 

1.2 Tarjouksen hyväksymisen ehtona on, että tarjous on tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja muilta 

ehdoiltaan tarjoajaa sitova. Tarjouksen on sisällettävä kaikki Tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä 

tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Vrt. erityisesti tarjouspyynnön liite 5. Tarjoukseen ei saa 

liittää Tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Asiakkaalla on velvollisuus hylätä tarjous, joka on 

tarjouspyynnön vastainen tai vertailukelvoton.  

 

 

1.3 Tarjoajien on huomioitava, että annettu tarjous sitoo Tarjoajaa. Annettua tarjousta ei voi muuttaa eikä 

peruuttaa edes yksittäisen tuotteen osalta sen jälkeen, kun Asiakas on ottanut tarjouksesta selon. Poikkeus, 

ks. tarjouspyynnön liitteen 4 kohta 1.4.  

 

 

1.4 Myyntilupaa tai rinnakkaisjakeluilmoituksen hyväksyntää odottavien valmisteiden osalta Tarjoajan on 

sitouduttava vetämään ko. valmiste pois tarjouksesta välittömästi, kuitenkin viimeistään 31.7.2023, mikäli 

Tarjoaja epäilee, että myyntiluvan saaminen viivästyy, lupaa ei myönnetä tai rinnakkaisjakeluilmoitusta ei 

hyväksytä. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi.  

 

Mikäli Tarjoaja ei tee poisvetoilmoitusta myyntilupaa tai rinnakkaisjakeluilmoituksen hyväksyntää odottavasta 

valmisteesta viimeistään 31.7.2023, ja kyseinen valmiste tulee vertailun perusteella valituksi, Tarjoaja on 

vastuussa sopimusluonnoksen (tarjouspyynnön liite 14) kohdan 6 mukaisista korvauksista koko 

sopimuskauden ajan.  

mailto:sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi
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Valmistetta, joka on saanut myyntiluvan, ei voi vetää pois tarjouksesta. 

 

Mikäli tarjoaja ilmoittaa em. mukaisesti poisvedosta viimeistään 31.7.2023, kyseistä valmistetta ei huomioida 

tarjousvertailussa, eikä siihen kohdistu tarjouspyynnön liitteen 14 sopimusluonnoksen kohdan 6 mukaisia 

korvausvaatimuksia.  

 

 

1.5 Tarjoaja on perehtynyt Suomen velvoitevarastointilakiin ja asetuksiin ja ymmärtää sen tuomat vaatimukset 

lääkevalmisteiden kestoaikoihin ja varastointimääriin. 

 

 

1.6 Tarjouspyyntöasiakirjat ovat suomen kielellä. Tarjoajan halutessa tarjouspyyntöasiakirjat muulla kielellä, 

käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat Tarjoajan itsensä vastattavina. Tarjoaja vastaa itse 

käännöksen oikeellisuudesta. 

  

 

1.7 Tarjous on annettava suomen kielellä. Myös pyydetyt liitedokumentit ja lisätiedot on toimitettava 

suomenkielisinä, ellei muulla kielellä toimittamisesta ole tässä tarjouspyynnössä muualla erikseen mainittu.   

 

 

1.8 Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään 31.12.2023 saakka. Mikäli päätöksenteko viivästyy, 

pidätetään oikeus neuvotella tarjousajan pidentämisestä. 

 

 

1.9 Tarjous jätetään sähköisesti KILPO-portaalin (Kilpo) kautta internetosoitteessa https://kilpo.fi/.  

 

      Tarjouksen tulee sisältää: 

 

1) Kilpoon ”Tuotteet” –välilehdelle syötetyt tarjousrivit. Asiakkaalla on oikeus hylätä ne 

valmisteet, joita ei ole syötetty Kilpoon tarjousriveiksi.   

 

2) Täytetty ESPD-lomake pdf-tiedostona, ks. tarkemmin tarjouspyynnön kohta 6  

 

3) Tarjouspyynnön kohdissa 6 - 8 edellytetyt vakuutukset 

 

4) Tarjouspyynnön kohdassa 9 edellytetyt tiedot  

 Kaikkien liitetiedostojen tallennusmuoto mielellään pdf 

 Liitetiedostot tulee nimetä tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla 

 Liitetiedostojen sisältämän tekstin on oltava selkeästi luettavaa (Huom! Erityisesti 

skannattujen liitteiden luettavuus) 

 Tiedostojen suojaus ei saa estää tulostusta 

 Samaa tiedostoa ei saa liittää tarjouksessa useampaan kohtaan, poikkeuksena esim. 

liite, joka sisältää useampaa tarjottua valmistetta koskevaa tuotetietoa 

 

5) Kilposta lopuksi tulostettava pdf-muotoinen tarjoustuloste (Kilpo-tuloste), joka sisältää 

mm. tarjoushinnat (vrt. tarjouspyynnön kohta 11.16).  

 Tämä pdf-tuloste liitetään Kilpossa ”Tarjous” -välilehdellä sille varattuun kohtaan   

 Kilposta Asiakkaan Marela-järjestelmään ladattavia tarjousrivitietoja pidetään 

ensisijaisena. Tarjoajan Kilpoon tallentaman pdf-tiedoston tarjousrivitietoja käytetään 

https://kilpo.fi/
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ainoastaan silloin, jos Kilpon tarjousrivitietoja ei pystytä käsittelemään tietoteknisistä 

syistä.   

 

6) Tarjoukseen liittyvät mahdolliset tuotenäytteet / näytepakkaukset toimitetaan 

tarjouspyynnön kohdan 17 ohjeistuksen mukaan. 

 

 

1.10 Jos tarjous sisältää tarjoajan liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsomia tietoja, tarjoajan tulee toimia 

tarjouspyynnön kohdan 14 mukaisesti.  

 

1.11 Osatarjoukset huomioidaan valmistekohtaisesti. Osatarjouksia rajoitettuna vain tiettyihin toimipisteisiin 

ei sallita. Tarjouksen tulee kattaa kaikki yhteishankinnassa mukana olevat yksiköt (ks. tarjouspyynnön kohta 

5).  

 

 

1.12 Vertailukelpoisuuden vuoksi yksi tuotekoodi ja/tai yksi tarjousrivi ei voi sisältää mitään vaihtoehtoisia 

tietoja, kuten eri pakkausmuotoja (esim. muovi- tai lasiampullia). 

 

 

1.13 Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta Tarjoajalle korvausta.  

 

 

1.14 Tarjotuissa valmisteissa tulee olla mukana myös ne valmisteet, joilla tarjoushinta ei poikkea 

tukkumyyntihinnasta (TOH), mikäli on tarkoitus, että myös näistä tukkumyyntihinnalla tarjotuista valmisteista 

solmitaan kiinteähintainen puitesopimus koko hankintakaudeksi. 

   

 

1.15 Tämän yhteishankinnan kautta hankittavia raskauden ehkäisyvalmisteita voidaan toimittaa myös 

terveydenhuoltolain (1326/2010) 13 §:ssä tarkoitettuun raskauden ehkäisyneuvontatarkoitukseen, sisältäen 

mahdollisen hyvinvointialueiden ja/tai Ålands Hälso- och Sjukvårdin kansalaisilleen kustantaman  

pidempiaikaisen raskauden ehkäisyn. Yhteishankintaan osallistuvilla yksiköillä on hankintakauden aikana 

oikeus hankkia tarjottua raskauden ehkäisyvalmistetta yhdellä ja samalla tarjotulla hinnalla 

ehkäisyneuvontakäyttöön ilman määrärajoituksia (sis. ehkäisyn aloitus ja mahdollinen pidempiaikainen 

jatkoehkäisy).  

 

 
1.16 Inhalaatioanesteettien ryhmässä (N01AB) tarjoaja sitoutuu lainaamaan hankintarenkaan yksiköille 

inhalaatioanesteetin antolaitteena käytettävät, hankintarenkaan yksiköiden nykyisiin anestesia-työasemiin 

sopivat höyrystimet käyttökuntoisina koko hankintakauden ajaksi. Tämän on sisällyttävä lääkevalmisteen 

pakkauskohtaiseen tarjoushintaan. Höyrystinten tulee olla käytettävissä ja käyttökuntoisina myös 

inhalaatioanesteettien lakisääteisten velvoitevarastojen ja hankintaan osallistuvien yksiköiden varastojen 

loppuun käyttämisen ajan ilman lisäkustannuksia. Tarjoaja toimittaa höyrystimet hankintarenkaan yksiköihin 

hankintakauden alkaessa, ja järjestää niiden pois kuljettamisen lääkevalmisteen käytön päättymisen jälkeen 

omalla kustannuksellaan. Asiakas varaa kauden aikana oikeuden lisätä sevofluraanihöyrystimien määrää 

enintään xxx, joihin tarjoaja on myös velvollinen lainaamaan antolaitteena käytettävät höyrystimet.  
 

Tarjouspyynnön julkaisun aikaan yhteishankintaan osallistuvilla tahoilla on käytössään 

sevofluraanihöyrystimiä x kpl ja desfluraanihöyrystimiä x kpl. Tarkemmat tiedot näistä höyrystimistä saa 

erillisestä pyynnöstä osoitteesta sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
mailto:sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi
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1.17 Tarjousehto tarjotun valmisteen toimittamisesta / myymisestä vain kokonaisina lavoina katsotaan 

määräostovelvoitteeksi, ja tällaisen ehdon sisältävä tarjous hylätään. Lisäksi, jos tarjotun valmisteen pienin 

tukkumyyntierä on kohtuuttoman suuri kaikkien yksittäisten yhteishankintaan osallistuvien yksiköiden 

normaalikäyttöön nähden, kyseinen valmiste saatetaan joutua jättämään vertailun ulkopuolelle. 

Tarjouspyynnössä ilmoitettu arvioitu kulutusmäärä perustuu usean yksikön yhteenlaskettuun kulutukseen, 

eikä käytännössä ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tilata isoa myyntierää yhteen yksikköön ja jaella 

sieltä pienemmissä erissä muihin hankintaan osallistuviin yksiköihin.  

 

 

2. Hintojen ilmoittaminen 

 

 

2.1 Tarjoukset on annettava valmistekohtaisesti kiintein arvonlisäverottomin hankintahinnoin yhtä pakkausta 

kohti (€/pakkaus) koko hankintakauden ajaksi (1.1.2024 - 31.12.2025 sekä mahdolliset optiokaudet, vrt. 

tarjouspyynnön kohta 4.1). Vain kiinteinä annetut hinnat hyväksytään. Hinta ei saa olla sidottu mihinkään 

muuttujaan, esimerkiksi ostettavaan määrään.  

 

 

2.2 Hinnat on ilmoitettava kahden desimaalin tarkkuudella sekä arvonlisäverottomina hankintahintoina = 

tarjoushintoina että tukkumyyntihintoina (TOH). Lisäksi on ilmoitettava verokanta. 

 

 

2.3 Hallitun käyttöönoton sopimuksia, riskinjakosopimuksia tai muita vastaavia lisäalennusmahdollisuuksia ei 

tule esittää tai edes mainita tarjouksessa, eikä niitä oteta huomioon tarjousten vertailussa.  

 

 

Jakelijatiedot ja toimitusehdot  

 

 

4.1 Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjoamiensa tuotteiden jakelussa käyttämänsä jakelija. 

 

 

4.2 Tarjouksessa tulee antaa selvitys jakelijan toimitusehdoista. Selvityksestä tulee käydä ilmi toimituspiste- 

ja toimituskertakohtaisesti kaikki rahti-, jakelu- ja muut maksut sekä -ehdot (kuten toimitusaika) eriteltyinä 

toimitettuna perille yhteishankintaan osallistuvien lääkehuollon toimipisteiden toimitusosoitteisiin.   

 Mikäli jakelija on Oriola Oy, Tamro Oyj tai Magnum Medical Finland Oy, selvitystä toimitusehdoista ei 

tarvitse antaa. Näiden kolmen jakelijan toimitusehdot ovat tiedossa.  

 Mikäli jakelija on joku muu kuin Oriola Oy, Tamro Oyj tai Magnum Medical Finland Oy, eikä Tarjoaja 

toimita selvitystä em. maksuista, Asiakas tulkitsee, että niitä ei ole.  
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LIITE 5 

Tarjottavia valmisteita koskevat ilmoitettavat tiedot    

 

Ks. tarjouspyynnön kohta 9.1 

 

 Tarjoajan on toimitettava tässä liitteessä 5 ilmoitetut tiedot tarjouksen mukana. Tietoja käytetään tarjousten 

vertailussa tarjouspyynnön mukaisesti.   

 

 Mikäli liitteessä 5 ilmoitettuja tietoja ei toimiteta tarjouksen mukana, Asiakas voi joutua hylkäämään 

tarjouksen.   

 

 Asiakas varaa oikeuden pyytää lisäselvityksiä.  

 

 

TARJOTTAVIA VALMISTEITA KOSKEVAT ILMOITETTAVAT TIEDOT 

 

1. Jokaisesta tarjottavasta valmisteesta on tarjouksessa ilmoitettava, onko valmiste  

 

1) myyntiluvallinen lääkevalmiste  

2) myyntilupaa tai rinnakkaistuontimyyntilupaa odottava lääkevalmiste  

3) rinnakkaisjakeluilmoituksen hyväksyntää odottava lääkevalmiste  

4) CE-merkitty lääkinnällinen laite, ja mihin tuoteluokkaan kuuluva  

5) ravintolisä  

6) kosmetiikkavalmiste  

7) elintarvike 

8) kliininen ravintovalmiste  

8) biosidi  

10) jokin muu, mikä?  

 

 

2. Myyntiluvallisen lääkevalmisteen suomenkielinen valmisteyhteenveto on liitettävä tarjoukseen, mikäli se ei 

ole luettavissa Fimean tai EMA:n sivuilla tai Terveysportin Duodecim-lääketietokannassa koko tarjouksen 

voimassaolon ajan. Valmisteyhteenveto liitetään tarvittaessa Kilpon ”Tarjous” –välilehdelle sille varattuun 

kohtaan. Tiedostonimenä tulee olla lääkevalmisteen kauppanimi. Ks. myös kohdat 12.17 - 12.19.  

 

HUOM! Mikäli tarjottu rinnakkaisjakelu- tai rinnakkaistuontivalmiste poikkeaa joiltakin osin (esim. pakkauksen 

osalta) Fimean tai EMAn internetsivuilta tai Terveysportin Duodecim -lääketietokannasta löytyvästä 

valmisteyhteenvedosta, tarjotusta valmisteesta on toimitettava valmisteyhteenveto, joka vastaa täysin 

tarjottavaa valmistetta.  

 

 

3. Jos tarjottava tuote on myyntilupaa, rinnakkaistuontilupaa tai rinnakkaisjakeluilmoituksen hyväksyntää 

odottava lääkevalmiste, Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen valmisteen suomen- tai englanninkielinen 

valmisteyhteenveto tai vastaavat tiedot sisältävä muu dokumentti Kilpon ”Tarjous” -välilehdelle sille varattuun 

kohtaan. Tiedostonimenä tulee olla lääkevalmisteen kauppanimi, ja dokumentissa tulee käyttää valmisteesta 
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samaa kauppanimeä kuin tarjouksessa (vrt. sama valmiste markkinoilla eri maissa eri kauppanimellä). 

Toimitettavan dokumentin tulee vastata sisällöltään myyntiluvallisten lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoa. 

Mikäli rinnakkaisjakelu- tai rinnakkaistuontivalmiste poikkeaa joiltakin osin (esim. pakkauksen osalta) 

toimitetusta valmisteyhteenvedosta, mahdolliset poikkeavuudet tulee ilmoittaa toimitettavan 

valmisteyhteenvedon yhteydessä.  

 

 

4. Jos tarjottava tuote on muu kuin lääkevalmiste, esim. CE-merkitty lääkinnällinen laite, perusvoide, ravintolisä 

tai intraokulaarinen kaasu, Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen pakkausseloste sekä mahdollinen 

tuoteseloste/valmisteyhteenveto tai muu vastaava tuotekuvausdokumentti, Kilpon ”Tarjous” -välilehdelle sille 

varattuun kohtaan. Tiedostonimenä tulee olla valmisteen kauppanimi. Vrt. myös kohta 12.20.  

 

Tarjouksesta on ilmettävä kaikki tarjottaviin valmisteisiin ja niiden käyttöön liittyvät oleelliset tiedot, kuten: 

 täydellinen koostumus (vaikuttava/vaikuttavat aine/aineet ja niiden määrät, apuaineet) 

 hyväksytty käyttötarkoitus 

 annostus ja antotapa 

 käyttö- ja käsittelyohjeet  

 säilytys  

 säilyvyys 

 pakkausmateriaali- ja pakkauskokotiedot 

 sekä muu valmisteen käytön kannalta oleellinen tieto, kuten: 

o ravintovalmisteiden osalta ravintosisältö 

o niveleen injisoitavien hyaluronihappovalmisteiden vaikutuksen kesto 

o ripulin ja oksentelun hoitoon tarkoitettujen elektrolyyttihiilihydraattivalmisteiden sisältämät 

elektrolyytti- ja glukoosimäärät millimooleina/litra käyttövalmiiksi saatetussa liuoksessa sekä 

tarkka annostelu. 

 

Mikäli kaikkia em. tietoja ei ole mainittu pakkausselosteessa tai tuoteselosteessa, ne tulee liittää tarjoukseen 

erikseen. Kaikki tuotetiedot tulee ensisijaisesti toimittaa suomen kielellä, mutta myös englanninkieliset 

hyväksytään.  

  

Tarjoajan tulee kohdistaa tarjoukseen liittämänsä pakkausselosteet, tuoteselosteet / valmisteyhteenvedot ja 

mahdolliset muut tuotetietoselvitykset tarjoamiinsa tuoteriveihin merkitsemällä dokumentteihin kyseisen 

tuotteen tarjousrivillä Kilpo-portaalissa oleva tuotekoodi.  

 

Yhden tuotteen kaikki valmistetiedot tulee olla ensisijaisesti yhdessä tiedostossa.  

 

 

5. Seuraaviin tarjottaviin ryhmiin kuuluvista valmisteista on toimitettava tarjouksen sisäänjätön yhteydessä 

tuotenäytteet ilman erillistä pyyntöä:  

 

 Lääkkeiksi luokiteltavat infuusionesteet (ATC-ryhmä B05, 1 kpl per pakkaustyyppi):  

o Natriumkloridi-infuusionestevalmisteet 

o Glukoosi-infuusionestevalmisteet 

o Natriumkloridi- ja glukoosi-yhdistelmäinfuusiovalmisteet 

o Ringer-tyyppiset infuusionestevalmisteet  

 

Tarjoajan tulee kohdistaa näytepakkaukset tarjottaviin tuoteriveihin merkitsemällä näytepakkauksiin kyseiselle 

tuotteelle tarjouksessa Kilpo-portaalissa annettu tuotekoodi/tuotekoodit.    
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Mikäli tarjoaja ei toimita pyydettyä näytettä, Asiakas varaa oikeuden jättää kyseisen tuotteen vertailun 

ulkopuolelle.   

  

 

6. Tarjottavista, kohdassa 3.1.3 mainituista valmisteista (esimerkiksi CE-merkityt lääkinnälliset laitteet, 

perusvoiteet, ravintolisät, intraokulaariset kaasut), on tarjoukseen liitettävä kuvat.  Kuvien tulee olla riittävän 

isoja ja selkeitä, jotta tekstit erottuvat. Kuvat liitetään Kilpon ”Tarjous” -välilehdelle niille varattuun kohtaan. 

Tiedostonimenä tulee olla valmisteen kauppanimi. Siinä tapauksessa, että jostakin valmisteesta ei ole 

saatavana kuvaa, voi toimittaa näytepakkauksen, 1 kpl per valmiste. Tarjoajan tulee kohdistaa kuvat (tai 

näytepakkaukset) tarjottaviin tuoteriveihin merkitsemällä kuviin (tai näytepakkauksiin) kyseiselle tuotteelle 

tarjouksessa Kilpo-portaalissa annettu tuotekoodi. Mikäli tarjoaja ei toimita kuvia (tai näytepakkausta), Asiakas 

varaa oikeuden jättää kyseinen valmiste vertailun ulkopuolelle.  

 

 

7. Em. lisäksi Asiakas varaa oikeuden pyytää muita tuotenäytteitä ja lisätietoja tarjousvertailun aikana 

tarvittaessa. Esimerkkinä intraokulaariset kaasut, tai koneelliseen annosjakeluun, 

keräilyvarastoautomaatteihin tai solusalpaajarobottiin valittavat valmisteet.  Huom! Tuotenäytteiden on 

lähtökohtaisesti edustettava juuri sellaista pakkausta, joka tulee olemaan kaupan hankintakauden 2024-2025 

aikana. Tämä on erityisen tärkeää keräilyvarastoautomaattisoveltuvuuden kannalta. Mikäli Tarjoaja ei pysty 

toimittamaan pyydettyjä tuotenäytteitä, Asiakas varaa oikeuden jättää kyseiset valmisteet vertailun 

ulkopuolelle.  

 

 

8. Jos tarjottava valmiste on lääkinnällinen laite, tarjouksessa on ilmoitettava sen tuoteluokka.  

 

 

9. Jokaisesta tarjottavasta insuliinivalmisteesta (A10A-) sekä kaikista daltepariini-, enoksapariini- ja 

tintsapariinivalmisteista (B01AB-) on tarjouksessa ilmoitettava, onko valmisteen primääripakkauksessa (esim. 

yksittäisessä esitäytetyssä ruiskussa) 1.1.2024 alkaen valmisteen tunnistamisen mahdollistava 2D-koodi, joka 

sisältää erä- ja kestoaikatiedot, kyllä/ei. Vrt. tarjouspyynnön kohta 12.35. 

 

 

10. Tarjottavien natriumkloridi- ja glukoosi-infuusiovalmisteiden sekä niiden yhdistelmävalmisteiden ja ringer-

tyyppisten infuusionesteiden (ATC-ryhmä B05) pakkauksista on pakkaustyyppikohtaisesti selvitettävä 

tarjouksessa (vrt. kohdat 12.21, 12.22, 12.25 ja 12.26):   

 maksimilisäystilavuudet 

 lääkkeenlisäys- ja infuusioporttien desinfiointiprosessi 

 tekninen yhteensopivuus Suomessa yleisesti markkinoilla olevien lääkkeenottoon tai –sekoitukseen 

käytettävien apuvälineiden kanssa 

 mahdollisuus lämpökaappisäilytykseen, lämpötila ja aika 

 onko valmisteen primääripakkauksen ulkopinta steriili 

 muovipakkausten osalta primääripakkauksen muovilaatu  

 pakkauksen päällä mahdollisesti olevan suojapakkauksen muovilaatu, sekä selvitys siitä, soveltuuko 

suojapakkaus kalvomuovin keräykseen, ja onko suojapakkauksessa merkintä, mitä muovimateriaalia 

se on, ja miten sen voi kierrättää  

 pakkauksen soveltuvuus paineistettuun nestesiirtoon (vain natriumkloridi- ja ringertyyppiset 

infuusionesteet)  
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 soveltuvuus yleisesti Suomessa käytössä olevien solunsalpaajien turvajärjestelmien (esim. Phaseal®, 

Tevadaptor®) kanssa (vain natriumkloridi- ja glukoosi-infuusiovalmisteet, jotka on pakattu LD-

polyeteenipulloon) 

 

Em. selvitykset annetaan Kilpossa erillisellä liitteellä ”Tarjous”- välilehdellä sille varatussa kohdassa.  

 

 

11. Kaikkien huuhtelunesteiden primääripakkauksen materiaalin laatu (lasia tai mitä muovilaatua) on 

ilmoitettava tarjouksessa. 

 

12. Kaikkien infuusionesteiden ja –konsentraattien primääripakkauksen materiaalin laatu (lasia tai mitä 

muovilaatua) on ilmoitettava tarjouksessa. Primääripakkaukseltaan muovimateriaalia olevista 

infuusionesteistä ja –konsentraateista on lisäksi ilmoitettava, sisältääkö primääripakkaus ftalaatteja (kyllä/ ei). 

Vrt. kohdat 12.24 ja 12.25.  

 

 

13. Infuusiona suoraan primääripakkauksestaan annosteltavaksi soveltuvista lääkevalmisteista on 

tarjouksessa ilmoitettava, onko pakkauksessa mitta-asteikko, jonka avulla pakkauksessa jäljellä olevaa 

nestemäärää voidaan silmämääräisesti arvioida. Vrt. tarjouspyynnön kohta 12.23.  

 

14. Kaikista tabletti- ja kapselimuotoisista valmisteista on koneelliseen annosjakeluun liittyen ilmoitettava, onko 

tarjottu valmiste farmaseuttis-teknologisilta ominaisuuksiltaan dokumentoidusti soveltuvaksi osoitettu 

koneelliseen annosjakeluun tai käytössä jossakin toimintayksikössä koneellisessa annosjakelussa, kyllä/ei/ei 

tietoa. Tarjoaja voi tarjoamansa valmisteen kohdalla vastata ”kyllä”, mikäli Tarjoaja on itse dokumentoidusti 

tutkinut tai tutkituttanut ja todennut valmisteen soveltuvan koneelliseen annosjakeluun, tai mikäli kauppanimi 

on tarjouspyynnön liitteillä 11 ja/tai 12 olevissa luetteloissa. Vrt. määrittely ”Koneelliseen annosjakeluun 

soveltuminen” liitteessä 1. 

 

 

15. Infuusiona annosteltavaksi tarkoitetuista kefuroksiimivalmisteista (J01DC02) ja piperasilliini-

tatsobaktaami-valmisteista (J01CR05) on ilmoitettava tarjouksessa seuraavat tiedot:  

 

 Voidaanko valmiste saattaa käyttökuntoon primääripakkauksessaan, ja annostella käyttökuntoon 

saatettuna infuusiona suoraan primääripakkauksestaan, kyllä/ei 

 Infuusiona suoraan primääripakkauksestaan annosteltavaksi soveltuvista kefuroksiimi- ja 

piperasilliini-tatsobaktaamivalmisteista on ilmoitettava:  

o onko valmisteen primääripakkauksessa kiinteä ripustin, jonka avulla pakkaus voidaan 

sellaisenaan ripustaa tiputustelineeseen annostelua varten (kyllä/ei)  

o sisältyykö sekundääripakkaukseen ripustamisen mahdollistava välineistö (kyllä/ei) 

 Primääripakkauksen tilavuus (ml), korkeus (mm) ja pohjan halkaisija (mm) (koskee vain 1,5g 

kefuroksiimi-infuusiovalmisteita ja 4g/0.5g piperasilliini-tatsobaktaami-infuusiovalmisteita) 

 

Vrt. kohdat 12.33 ja 12.34 sekä liite 1 käyttöönottokustannusten määrittely. 

 

 

16. Tarjottavista metronidatsoli-infuusioista (J01XD01) on ilmoitettava, onko valmisteen primääripakkauksessa 

kiinteä ripustin, jonka avulla pakkaus voidaan sellaisenaan ripustaa tiputustelineeseen annostelua varten, tai 

sisältyykö sekundääripakkaukseen ripustamisen mahdollistava välineistö, kyllä/ei. Vrt. kohta 12.34.  
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17. Tarjottavista parenteraalisesti annosteltavista solunsalpaajavalmisteista (atc-ryhmä L01) on 

valmistekohtaisesti tarjouksessa annettava seuraavat tiedot:  

 

 17.1 Onko valmiste pakattu turvapulloon, kyllä/ei, vrt. turvapullon määrittely liitteessä 1. Jos vastaus 

on kyllä, kuvaus turvapullosta tulee liittää tarjoukseen. Vrt. kohta 12.9 työturvallisuus.  

 

 17.2 Onko varmistuttu valmisteen primääripakkausten ulkopinnan puhtaudesta 

solunsalpaajalääkeainejäämien suhteen, kyllä/ei. Mikäli vastaus on kyllä, tarjouksen liitteenä on 

toimitettava asiaan liittyvä tuotantolaitokselta saatava kirjallinen selvitys tai mahdollinen sertifikaatti 

pakkausten ulkopinnan puhtaudesta. Vrt. kohta 12.9 työturvallisuus.  

 

 17.3 Kaikista liitteellä 10 mainittua lääkeainetta sisältävistä parenteraalisista 

solunsalpaajavalmisteista on tarjouksessa ilmoitettava, onko injektiopullossa 2D-koodi, joka sisältää 

tuotetunnisteen lisäksi erä- ja kestoaikatiedot, kyllä/ei  

   

 17.4 Lisäksi pyydetään ilmoittamaan tarjottavista parenteraalisesti annosteltavista 

solunsalpaajavalmisteista seuraavat asiat: 

 

o Fysikaalinen, kemiallinen ja fysikaalis-kemiallinen säilyvyys huoneenlämmössä ja jääkaapissa 

(ajantasainen ns. inhouse-säilyvyys; Tarjousten vertailu tehdään valmisteyhteenvedoissa 

ilmoitettujen säilyvyystietojen mukaan, mutta valituilta valmisteilta em. in-house-

säilyvyystietoja ja niissä mahdollisesti tapahtuvia päivityksiä tullaan tiedustelemaan joka 

tapauksessa): 

 Liuotettuna kuiva-aineena 

 Injektio-/infuusiokonsentraattina, lävistetyssä injektiopullossa 

 Käyttövalmiina injektio-/infuusionesteenä 

 Mahdollinen muu valmistekohtainen tutkittu ns. inhouse-säilyvyys –tieto  

 

o Konsentraatin tai liuotetun kuiva-aineen tiheys (g/ml). Tiheystieto on solunsalpaajarobotin 

kannalta oleellinen ja kriittinen, koska annokseen lisättävän lääkeainemäärän mittaaminen 

perustuu robotissa osaltaan liuoksen tiheyteen.  

 

 

18. Tarjottavista hammashuollon puudutevalmisteista (atc-ryhmä N01BB) on tarjoukseen liitettävä erillinen 

selvitys, joka sisältää tiedon ampullin männän tyypistä (tasainen mäntä, mäntä jossa on kapea kolo, vai mäntä 

jossa on laakea kolo, ks. kuvat liite 13), sekä selvitys siitä, minkätyyppisten puudutusruiskujen kanssa valmiste 

soveltuu käytettäväksi (ks. liite 13). Lisäksi tarjoukseen on liitettävä kuva ampullin männästä. Tiedostonimestä 

tulee ilmetä valmisteen kauppanimi. Vrt. kohta 12.40. 

 

 

19. Tarjottavista hemofiltraateista (atc-ryhmä B05ZB) on tarjoukseen liitettävä valmistekohtaisesti: 

 

 Tiedot siitä, minkä kaikkien Suomessa yleisesti käytössä olevien dialyysilaitteistojen kanssa 

ne ovat yhteensopivia ja potilasturvallisesti käytettäviä. Laitteiston valmistajan hyväksyntä (tai 

muu luotettava selvitys yhteensopivuudesta ja potilasturvallisesta käytöstä) on liitettävä 

tarjoukseen. Tuotevastuun tarjoamiensa hemofiltraattivalmisteiden yhteensopivuudesta ja 

turvallisesta potilaskäytöstä yhteensopiviksi ilmoittamissaan laitteissa kantaa Tarjoaja. 
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 Selvitys tarvitaanko niiden dialyysilaitteistoihin liittämiseen adapteri; mahdollisten adapterien 

on kuuluttava tuotteen hintaan 

 

20. Ruiskuun pakatuista lääkevalmisteista tulee tarjouksessa tarjousrivikohtaisesti ilmoittaa, onko ruiskussa 

jokin sisäänrakennettu turvallisuustekninen suojamekanismi, joka vähentää neulanpistotapaturman riskiä. Jos 

kyllä, niin kuvaus sisäänrakennetusta turvallisuusteknisestä suojamekanismista ja sen toiminnasta on liitettävä 

tarjoukseen.  

 

 

21. Jos tarjottava valmiste on biosimilaari, on tarjouksessa ilmoitettava, mihin lääkevalmisteeseen 

biosimilaaria on verrattu myyntilupaa haettaessa. 

 

22. Jos tarjottava valmiste ei ole lääkevalmiste, tarjouksessa on ilmoitettava, onko valmisteen 

sekundääripakkauksen päällä 2D-koodi tai yleisesti käytössä oleva viivakoodi, jonka avulla valmiste voidaan 

yksilöivästi tunnistaa, kyllä/ei. Jos valmisteessa ei ole erillistä sekundääripakkausta (esim. tablettipurkki, jossa 

ei ole päällä pahvikoteloa), ja primääripakkauksessa on edellä mainittu koodi, voi kysymykseen vastata kyllä.  

 

 

23. B05BA10-ryhmään kuuluvien parenteraalisen ravitsemuksen yhdistelmävalmisteiden osalta Tarjoajan on 

toimitettava Kilpossa erillisellä liitteellä ”Tarjous” -välilehdellä sille varatussa kohdassa seuraavat tiedot: 

 

 Taulukko valmisteisiin lisättävien vitamiinien, hivenaineiden ja elektrolyyttien ja niiden määrien 

osalta 

 

 Taulukko niiden lääkeaineiden ja infuusionesteiden osalta, mitä voidaan antaa 

samanaikaisesti parenteraalisen ravintovalmisteen kanssa (sen jälkeen, kun vitamiini-, 

hivenaine- ja elektrolyyttilisäykset on tehty) rinnakkaisena infuusiona  

 

 

24. EU-alueen kaupassa kosmetiikkaryhmään luokiteltavista huulivoiteista, joilla PAO pakkausmerkintä on 

käytössä, on ilmoitettava, onko aina toimitusten yhteydessä saatavana eräkohtaisesti valmistuspäivätieto ja 

säilyvyystieto avaamattomana, kyllä/ei. Vrt. kohta 12.44. Jos pakkauksessa on merkittynä säilyvyystieto 

avaamattomana, tähän kysymykseen ei tarvitse vastata.  

 

 

25. Tarjottavista atc-ryhmään A07FA01 kuuluvista maitohappobakteerivalmisteista on ilmoitettava 

tarjouksessa sisältääkö valmiste Lactobacillus GG:tä, ja jos sisältää, niin minkä cfu-määrän kerta-annosta 

kohti.  
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LIITE 6 

Tarjoajan yhteystiedot ja muut tarjouksessa ilmoitettavat lisätiedot  

 

Ks. tarjouspyynnön kohta 9.2 

 

 Tarjoajan tulee toimittaa tässä liitteessä 6 ilmoitetut tiedot tarjouksen mukana.  

 

 Huom! Tarjoajan vastuulla on ilmoittaa Asiakkaalle, mikäli yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia kilpailutuksen 

tai hankintakauden aikana. Asiakas ei vastaa siitä, jos esimerkiksi hankintapäätöksen tiedoksi saaminen 

viivästyy tai estyy siitä syystä, että Tarjoaja ei ole ilmoittanut Asiakkaalle muuttuneita yhteystietojaan. 

 

 

1. Suomenkielinen yhteyshenkilö tarjoukseen ja sopimukseen liittyvissä asioissa 1) kilpailutuksen aikana ja 

2) sopimuskauden aikana  

 nimi 

 puhelinnumero 

 sähköpostiosoite 

 

 

2. Tarjoajan sähköpostiosoite, johon hankintapäätöksen tiedoksianto lähetetään  

 

3. Puitesopimukseen kirjattava yrityksen nimi 

 

 

4. Y-tunnus (tai ulkomaisen yrityksen VAT-tunnus) 

 

 

5. Tarjoajayrityksen vastuunalaisen johtajan nimi silloin, kun tarjous sisältää lääkevalmisteita   

 

 

6. Myyntiluvanhaltijan yhteyshenkilö ja yhteystiedot mahdollisissa varmennettavien lääkepakkausten 

lääkeväärennösepäilytilanteissa, vrt. tarjouspyynnön liitteen 3 kohta 4: 

 nimi  

 puhelinnumero 

 sähköpostiosoite 

 

 

7. Puitesopimuksen allekirjoittajan nimi tarjoajayrityksessä, sekä osoitetiedot (postiosoite ja 

sähköpostiosoite), johon puitesopimus voidaan lähettää allekirjoitettavaksi.  

 

 

8. Yhteystiedot mahdollisiin sopimuskauden aikaisiin toimituskatkoihin liittyen: 

 suomenkielisen yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

 postiosoite katehyvityslaskuille  

 verkkolaskutusosoite tai sähköpostiosoite laskutusta varten  
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9. Yhteystiedot sopimuskauden aikaisiin tuoteinformaatiokysymyksiin liittyen: 

 suomenkielisen yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

 

 

10. CE-merkittyjen lääkinnällisten laitteiden osalta valmistajan yhteystiedot mahdollista vaaratilanneilmoitusta 

tai vakavaa tuotevirhe-epäilyä varten: 

 vastuuhenkilön nimi, yritys ja osoite 

 sähköpostiosoite 

 puhelinnumero 

 

 

11. Hyvittääkö tarjoaja yhteishankintaan osallistuvissa lääkehuollon toimipisteissä mahdollisesti varastoon 

vanhenevat sopimusvalmisteensa tarjouspyynnön liitteessä 14 olevan sopimusluonnoksen kohdassa 3.9 

vaaditun tilanteen lisäksi, kyllä/ei. Jos hyvittää, niin millä ehdoilla.  

 

 

12. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa selvitys toimintatavoistaan, joilla sopimusvalmisteiden 

toimitusvaikeustilanteet pyritään ennalta estämään (esimerkiksi varaston laajuus ja sijainti), sekä 

menettelytavat mahdollisen toimitusvaikeustilanteen ilmetessä.  

 

 

x. Tarjoajan on annettava Kilpossa vastaukset liitteessä 7 ilmeneviin ympäristönsuojeluun liittyviin 

kysymyksiin.  

 

 

13. Tarjoajia pyydetään mahdollisuuksien mukaan liittämään tarjoukseensa tietoa tarjoamiensa 

tablettivalmisteiden murskattavuudesta ja kapselivalmisteiden avattavuudesta, sekä soveltumisesta 

nenämahaletkun tai PEG-letkun kautta annosteltavaksi, mikäli näitä tietoja ei ole mainittu 

valmisteyhteenvedossa. Näitä erikseen toimitettavia lisätietoja ei käytetä tarjousten vertailussa, mutta ne ovat 

käytännön hoitotyössä usein tarvittavia tietoja, ja ne jouduttaisiin valituksi tulevien valmisteiden osalta 

mahdollisesti joka tapauksessa myöhemmässä vaiheessa pyytämään. Tiedot voi toimittaa erillisellä liitteellä, 

joka liitetään tarjoukseen Kilpon ”Tarjous” –välilehdellä sille varattuun kohtaan.  

 

 

14. Inhalaatiosumutteiden osalta on ilmoitettava, mihin tilanjatkeisiin kyseisen valmisteen inhalaattori on 

sopiva.   
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LIITE 7 

 

Ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset   
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LIITE 8 

 
Esimerkkilaskelmia käyttöönottokustannuksista esimerkkitapauksissa, vrt. kohta 12.8.  

 

Tapaus 1: Jos valmiste, joka ei ole parenteraalinen solunsalpaajavalmiste eikä kefuroksiimi 1,5g inj.inf.ka, ei 

koneellisen annosjakelun piirissä, eikä tässä kilpailutuksessa keräilyvarastoautomaattijakeluun liittyvän 

soveltuvuusarvioinnin piirissä, vaihtuisi kaikilla yhteishankinnan valitsijatahoilla, käyttöönottokustannuksia kertyisi 4 

x 300€ = 1200€. 

 

Tapaus 2: Jos vaihtuva valmiste on parenteraalinen solunsalpaajavalmiste, joka vaihtuisi kolmella yhteishankinnan 

valitsijataholla, käyttöönottokustannuksia kertyisi 3 x 300€ = 900€.  

 

Tapaus 3: Jos valmiste vaihtuisi annosjakelussa kahdessa annosjakelupaikassa, annosjakeluun liittyviä 

käyttöönottokustannuksia kertyisi 2 x 1000€ = 2000€. 

 

Tapaus 4: Jos liitteellä 11 keräilyvarastoautomaatissa tällä hetkellä olevaksi ilmoitettu (lihavoidulla tekstillä oleva) 

valmiste vaihtuisi, keräilyvarastoautomaattiin liittyviä käyttöönottokustannuksia kertyisi 2000€.  

 

Tapaus 5: Jos kaikilla valitsijatahoilla, kahdella annosjakelupaikalla ja keräilyvarastoautomaatissa tällä hetkellä oleva 

(tabletti)valmiste (tapaukset 1, 3 ja 4) vaihtuisi, käyttöönottokustannukset olisivat 1200€ + 2000€ + 2000€ = 5200€. 

 

Käyttöönottokustannukset, mikäli eivät ole 0€, voivat alimmillaan olla 300€, jos vaihto koskisi vain yhtä valmistetta ja 

yhtä yhteishankinnan valitsijatahoa, eikä vaihtuva valmiste olisi annosjakelussa eikä keräilyvarastoautomaatissa, ja 

kyseessä ei olisi parenteraalinen solunsalpaajavalmiste eikä kefuroksiimi 1,5g inj./inf.kuiva-aine.  
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LIITE 9 

Luettelo valmisteista, joiden vertailussa huomioidaan keräilyvarastoautomaatteihin soveltuminen 
 
 

ATC Tuotenimi Tuote 

A02BC02 
Somac 40 mg inj.kuiva-aine 
liuosta varten 1 inj.plo  

515577 

A10BA02 Metforem 500 mg 100 depottab 494371 

A10BA02 Metforem 750 mg 100 depottab 572280 

A10BA02 Metforem 1g 100 tabletti  030252 

B01AB05 
Enoxaparin becat 10000 IU (100 
mg)/1 ml  injektioneste 

122007 

B01AB05 Enoxaparin becat 2000 IU (20 
mg)/0,2 ml  injektioneste  

114562 

B01AB05 Enoxaparin becat 4000 IU (40 
mg)/0,4 ml  injektioneste  

384253 

B01AB05 Enoxaparin becat 6000 IU (60 
mg)/0,6 ml  injektioneste  

581802 

B01AB05 Enoxaparin becat 8000 IU (80 
mg)/0,8 ml  injektioneste 

 409799 

H02AB04 Solu-Medrol 1 g injektiokuiva-
aine ja liuotin 1 inj.plo  

180719 

H02AB04 Solu-medrol 40 mg 
injektiokuiva-aine ja liuotin 1 
inj.plo  

119953 

H02AB04 Solu-medrol 125mg 
injektiokuiva-aine ja liuotin 1 
inj.plo  

498818 

H02AB04 Solu-medrol 500 mg 
injektiokuiva-aine ja liuotin 1 
inj.plo 

390116 

N01BB02 
Lidocaine Baxter 10mg/ml 
inj.neste 10ml 
(säilytysaineeton) 

470655 

N01BB02 Lidocaine Baxter 10mg/ml 
inj.neste 20ml (säilytysaineeton) 

472915 

N01BB02 Lidocaine Baxter 20mg/ml 
inj.neste 20ml (säilöntäaineeton) 

438251 

N01BB09 
Ropivacain Fresenius Kabi 
2mg/ml inj.neste 10ml  

465582 

N01BB09 Ropivacain Fresenius Kabi 2 
mg/ml 20ml injektioneste  

436520 

N01BB09 Ropivacain Fresenius Kabi 
5mg/ml 10ml injektioneste 

547271 

N01BB09 Ropivacain Fresenius Kabi 
7.5mg/ml 10ml injektioneste 

485266 

N01BB09 Ropivacain Fresenius Kabi 
7.5mg/ml 20ml injektioneste  

122369 

N02BE01 
Panadol Forte 1g 
kalvopäällysteinen tabl 100 
tabletti 

383992 

N02BE01 
Panadol novum 500 mg 100 
tabletti 

445069 
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LIITE 10 

 

Lääkeaineet, joita sisältävien potilasannosten käyttökuntoon saattamisessa käytetään solunsalpaajarobottia Tyks 

sairaala-apteekissa:   

 

 sisplatiini 

 syklofosfamidi 

 doksorubisiini (ei koske pegyloidussa liposomaalisessa muodossa olevaa doksorubisiinia)   

 sytarabiini 

 metotreksaatti (vain infuusioiden valmistamiseen käytetyt, eli yleensä vahvuus 100mg/ml; ei koske 

pelkästään ruiskujen valmistamiseen käytettyjä valmisteita)  

 fluorourasiili 

 epirubisiini 

 karboplatiini 

 paklitakseli (ei koske paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelimuotona)  

 irinotekaani (ei koske irinotekaania pegyloidussa liposomaalisessa muodossa) 

 ifosfamidi  

 dakarbatsiini 

 bendamustiini 

 rituksimabi 

 setuksimabi   
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LIITE 11 

Koneellisen annosjakelun piirissä olevat lääkkeet Satakunnan hyvinvointialueella   
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LIITE 12  

Koneellisen annosjakelun piirissä olevat lääkkeet 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella  
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LIITE 13 

Kuvat hammashuollon puudutteiden männän tyypeistä; ylinnä tasainen mäntä, keskellä mäntä jossa kapea kolo, 
alinna mäntä jossa on laakea kolo: 

Erityyppiset puudutusruiskut, joihin soveltuminen on tarjouksessa selvitettävä: 

-itseaspiroiva, tasainen mäntä

-itseaspiroiva, puikkomainen mäntä

-aspiroiva, harppuunamainen lisäke

-aspiroiva, korkkiruuvimainen lisäke

-aspiroiva, uloskierrettävät lisäkkeet

-aspiroiva, valmiiksi uloskiertyneet lisäkkeet

-ei-aspiroiva, tasainen mäntä
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LIITE 14 

Sopimusluonnos 

Lääkkeiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden yhteishankinta / Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ja 

hyvinvointialueet ja Ålands Hälso- och Sjukvård   

 

1. Sopijapuolet 

 

1.1 Tässä sopimuksessa on seuraavat osapuolet: 

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Y-tunnus 3221065-1 

Tyks sairaala-apteekki (jäljempänä: Asiakas) 

PL 52 

20521 Turku 

Päätös: Tyks sairaala-apteekkarin päätös xx/2023 

 

JA 

 

Yritys XX (jäljempänä Tarjoaja) 

Yrityksen osoite  

 

 

2. Sopimuksen tarkoitus ja voimassaolo   

 

2.1 Sopimuksen tarkoituksena on sopia Asiakkaan tarjouskilpailun (tarjouspyyntö xxx) ja hankintapäätöksen 

(xx/xxxx) mukaisesti lääkevalmisteita ja niihin rinnastettavia tuotteita koskevista hankinnan sopimusehdoista.  

 

2.2 Puitesopimus sisältää kultakin Tarjoajalta yhteishankintaan liittyvän hankintapäätöksen mukaisesti valitut 

valmisteet.  

 

2.3 Asiakas tekee hankintasopimuksen hankintakaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2025. Lisäksi höyrystyvien anesteettien 

(N01AB) ja perus- ja suojavoiteiden ja niihin rinnastettavien voiteiden sekä ihoöljyjen (D02AY, D02AX) osalta (joko 

näistä joidenkin yksittäisten tai kaikkien näiden valmisteiden osalta) mahdollinen optio 2 vuotta 1.1.2026-

31.12.2027. Asiakas päättää ja ilmoittaa optioiden käytöstä tai osittaisesta käytöstä viimeistään 6 kk ennen 

optiokauden alkua.  

 

2.4 Yhteishankintaan osallistuvat tahot eivät sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin eikä sopimus sisällä 

määräostovelvoitetta. 

 

2.5 Yhteishankinnassa mukana olevilla tahoilla on oikeus yksittäisissä potilastapauksissa tarvittavan lääkityksen 

toteuttamiseksi poiketa hankintapäätöksestä/-sopimuksesta lääketieteellisin perustein hankintakauden aikana.  
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2.6 Sopimus koskee myös mukana oleviin hyvinvointialueisiin ja/tai Ålands Hälso- och sjukvårdiin hankintakauden 

aikana mahdollisesti liitettäviä ja/tai palveluntuottajiksi mahdollisesti tulevia uusia julkisen sektorin toimijoita 

(esim. sairaalat, sosiaali- ja/tai terveyskeskukset, pelastusyksiköt), sekä vastaavasti myös yksityisiä toimijoita, jos 

lääkelaki, muu lainsäädäntö tai viranomaisohjeistus tai mukana olevien tahojen organisaatiomuutos tai virallinen 

päätöksenteko sitä edellyttää ja sen sallii (esim. rokottamisen yhteydessä tarvittavat lääkkeet). 

 

2.7 Hankintarenkaan alueella voi esimerkiksi SoTePe-uudistuksesta (sosiaali ja terveydenhuollon sekä 

pelastuspalveluiden uudistus) seurata edelleen muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottaviin 

yksiköihin, organisaatioihin, organisaatiorakenteeseen, toiminta-alueeseen, toimintamuotoon ja/tai henkilöstö- 

ja potilasmääriin. Myös erilaisten hallinnollisten järjestelyjen johdosta hyvinvointialueiden toiminnassa, toiminta-

alueella, toimintamuodossa tai organisaatiorakenteessa voi tapahtua muutoksia sopimusaikana. Asiakas pidättää 

oikeuden vastaaviin muutoksiin, esimerkiksi laajentaa tai supistaa hankintaa näiden mahdollisten muutosten 

mukaisesti. Tarjoajalla ei ole oikeutta esittää Hankintayksikölle vaatimuksia tämän johdosta. 

 

2.8 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai sen osa markkinatilanteen oleellisesti muuttuessa, esim. patenttiajan 

päättyessä, tai uuden lääkeaineen tai –aineiden tai uuden lääkeaineyhdistelmän / uusien lääkeaineyhdistelmien, 

biosimilaarin tai uuden geneerisen valmisteen tullessa asianomaiselle kliiniselle käyttöalueelle markkinoille. 

Kuitenkin niin, että solmittavan puitesopimuksen minimi voimassaoloaika on kuusi (6) kuukautta hankintakauden 

alusta laskien. Markkinatilanteen oleelliseksi muutokseksi sopimuskaudella katsotaan myös sopimusvalmisteen 

kanssa samalla kliinisellä käyttöalueella olevan yhdenkin valmisteen tukkuhinnan merkittävä lasku (arvioitu 

kustannusvaikutus hankintarenkaalle yli 50 000€ vuositasolla).  Markkinatilanteen oleellisesti muuttuessa Asiakas 

varaa oikeuden myös neuvotella uudesta hinnasta sopimusvalmisteen Tarjoajan kanssa ennen sopimuksen 

mahdollista irtisanomista.    

 

2.9 Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus minä tahansa ajankohtana sopimuksen voimassa ollessa, mikäli valittu 

valmiste ei enää täytä tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia, tai mikäli Tarjoaja toistuvasti rikkoo muita 

hankintasopimuksen ehtoja (esimerkiksi tämän sopimuksen kohdan 3.2 mukaista suomenkielistä tuotetukea ei 

olekaan saatavilla, tai tämän sopimuksen kohdan 13.2 mukainen asiointikieli ei olisikaan suomi). 

 

2.10 Mahdolliset sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti. Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan myös 

sähköisessä muodossa tehdyt muutokset. Muutoksista ja niiden vaikutuksista hankinnan kohteena olevaan 

valmisteeseen, suorittamisajankohtaan tai hintaan on sovittava kirjallisesti ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Huom! Koronapandemiaan ja/tai Ukrainassa olevaan sotaan liittyvät haasteet esimerkiksi raaka-aineiden 

saatavuudessa, tai raaka-aine- tai kuljetuskustannusten ym. vastaavien nousussa, eivät ole hyväksyttäviä 

perusteita kiinteiden sopimushintojen korottamiselle.  

 

2.11 Hankintapäätöksessä on ilmoitettu valmisteiden jäsenkohtaiset valikoimapäätökset. Valmiste on koko 

yhteishankinnassa hyväksytty, jos se on hankintapäätöksessä ilmoitettu valituksi yhdenkin yhteishankintaan 

osallistuvan tahon / hankintarenkaan jäsenen valikoimaan. Kaikki yhteishankinnan sopimusehdot sitovat sekä 

tarjoajaa että hankintarenkaan jäseniä kaikkien yhteishankintaan hyväksyttyjen valmisteiden osalta. Esimerkiksi 

kaikkien yhteishankinnassa hyväksyttyjen valmisteiden tarjous-/ sopimushinnat koskevat kaikkia 

yhteishankintaan osallistuvia tahoja. Kaikilla yhteishankintaan osallistuvilla tahoilla / hankintarenkaan jäsenillä on 

sopimuskaudella oikeus tilata kaikkia yhteishankinnassa hyväksyttyjä valmisteita sopimuksen mukaisin ehdoin, ja 

lisätä niitä sopimuskauden aikana tarvittaessa omiin lääkevalikoimiinsa, vaikka hankintapäätöksessä ei jokaisella 

yhteishankintaan osallistuvalla taholla olisikaan ilmoitettu omaa päätösmerkintää. Jäsenkohtaiset 

valikoimapäätökset ovat päätöshetkellä tiedossa olleiden potilastarpeiden mukaisia, mutta hankintakauden 

aikana muutoksia jäsenkohtaisissa lääkevalikoimissa voi yhteishankinnassa hyväksytyn valmistejoukon sisällä olla 

tarpeen tehdä mahdollisten muuttuvien potilastarpeiden vuoksi. 
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2.12 Tarjoaja / toimittaja noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja 

viranomaismääräyksiä.  

 

3. Tuotetuki ja muita erityisehtoja   

 

3.1 Myyntiluvallisen lääkevalmisteen suomenkielisen valmisteyhteenvedon sähköisen version on oltava 

hankintakauden aikana sähköisesti saatavilla joko Terveysportin, Fimean sivujen tai EMAn sivujen kautta. 

Hankintakaudella tapahtuvista valmisteyhteenvedon olennaisista muutoksista tulee informoida Asiakasta.  

 

3.2 Oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi tarjoajalla on hankintakauden aikana oltava kaikille tarjoamilleen 

valmisteille suomenkielinen tuotetuki. Suomenkielisellä tuotetuella tarkoitetaan suomenkielisten 

valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden lisäksi hankintakauden aikana mahdollisesti tarvittavaa 

suomenkielistä kirjallista ja suullista tuotteisiin liittyvää tiedonvaihtoa (esimerkiksi vastaamista tuotteisiin ja 

niiden käyttöön liittyviin kysymyksiin), suomenkielistä valittujen valmisteiden käyttöön liittyvää koulutusta ja 

koulutusmateriaalia, sekä suomenkielistä potilasohjaukseen liittyvää materiaalia. Tarjoajan on esimerkiksi 

pystyttävä pyydettäessä toimittamaan suomenkielistä koulutusmateriaalia sekä suomenkielisiä potilasoppaita. 

Suomenkieliseen tuotetukeen sisältyy myös tarvittaessa mahdollisuus käytön opastukseen paikan päällä 

sairaaloissa tai muissa hankintarenkaan yksiköissä. Suomenkielisen tuotetuen tulee olla kaikkien 

yhteishankintaan kuuluvien yksiköiden käytettävissä ja kohtuullisen ajan kuluessa saavutettavissa ilman erillistä 

veloitusta koko hankintakauden ajan.  

 

3.3 Mikäli sopimusvalmisteesta tulee markkinoille myöhemmin uusi pakkauskoko, pakkausmuoto tai vahvuus, se on 

mahdollista liittää voimassa olevaan hankintasopimukseen lisähankintana siinä tapauksessa, että uuden 

pakkauskoon, -muodon tai vahvuuden yksikköhinta ei ylitä alkuperäisen sopimusvalmisteen pakkauskoon, -

muodon tai vahvuuden yksikköhintaa, eikä uuden pakkauskoon, –muodon tai vahvuuden lisäämisellä ole 

merkittävää vaikutusta muiden Tarjoajien sopimusvalmisteiden käyttöön.  

 

3.4  Keräilyvarastoautomaatteihin, solunsalpaajarobottiin ja annosjakeluun liittyvänä kaksi erikoistapausta:  

 

1)  Hankinta on jouduttu jakamaan ja valittu hinnaltaan edullisemman valmisteen rinnalle hinnaltaan 

kalliimpi valmiste sen vuoksi, että hinnaltaan edullisempi valmiste ei sovellu 

keräilyvarastoautomaattijakeluun, solunsalpaajarobottiin ja/tai annosjakeluun. Tässä tapauksessa, jos 

hinnaltaan halvempi valmiste muuttuukin hankintakauden aikana ominaisuuksiltaan 

keräilyvarastoautomaattiin, solunsalpaajarobottiin ja/tai annosjakeluun sopivaksi, pidätetään oikeus 

siirtyä kokonaan sen käyttöön.  

 

2) Toisaalta, jos keräilyvarastoautomaattijakeluun, solunsalpaajarobottiin ja/tai annosjakeluun valittu 

valmiste muuttuu hankintakauden aikana ominaisuuksiltaan keräilyvarastoautomaattiin, 

solunsalpaajarobottiin ja/tai keräilyvarastoautomaattiin soveltumattomaksi, pidätetään vastaavasti 

oikeus keräilyvarastoautomaattien, solusalpaajarobotin ja/tai annosjakelun osalta luopua sen käytöstä.  

 

3.5 Mikäli jostakin lääkeaineesta tai lääkemuodosta ei kilpailutuksessa saada tarjousta lainkaan, mutta kyseistä 

lääkeainetta tai lääkemuotoa tarvitaan potilashoidossa hankintakauden kuluessa, sitä hankitaan suorahankintana 

hankintakauden 2024 - 2025 aikana. 

 

3.6 Mikäli jostakin lääkeaineesta tai lääkemuodosta on saatu tarjous, mutta ei tehdä valintaa, koska valintoja 

tehtäessä ei ole tiedossa tai ei tule esille kliinistä tarvetta, mutta tarve ilmenee hankintakauden aikana 

potilashoidossa, tullaan tällaista lääkeainetta sisältävää valmistetta tai lääkemuotoa tarvittaessa hankkimaan, 
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hankintakauden 2024 - 2025 aikana, suorahankintana potilashoidon tarpeiden mukaan ilman uutta erillistä 

hankintakauden kuluessa toteutettavaa kilpailutusta.  

 

3.7 Mikäli hankintakauden 2024 - 2025 aikana tulee markkinoille jokin täysin uusi lääkeaine tai muu kokonaan uusi 

hoitovaihtoehto ns. kilpailemattomalle käyttöalueelle, se voi yleensä tulla käyttöön käyttökokeiluja ja/tai uuden 

kalliin lääkkeen käyttöönottoa koskevien erillisten ohjeistusten mukaan.  

 

3.8 Kela-korvattavuuden puuttuminen voi rajoittaa hoitojen aloittamista yhteishankinnassa valitulla valmisteella, jos 

kyse on pääasiassa avopuolella käytettävästä, ei-vaihtokelpoisesta valmisteesta.  

 

3.9 Tarjoajalla on velvollisuus hyvittää yhteishankintaan osallistuvissa yksiköissä vanhentuneet tuotteet aina siinä 

tapauksessa, että tuotetta on asianomaiseen yksikköön toimitettu alle 3 kuukauden kestoajalla. Tämä koskee 

kuitenkin vain niitä tuotteita, joiden alkuperäinen kestoaika on pidempi kuin 8 kuukautta.  

 

3.10 Joidenkin iv-antibioottien osalta (esim. bentsyylipenisilliini, vankomysiini, kloksasilliini, piperasilliini-

tatsobaktaami) hankintarenkaan yksiköissä ollaan siirrytty osittain pitkien infuusioiden käyttöön (esim. 24h). 

Asiakas varaa yhteishankintaan osallistuville yksiköille oikeuden hankkia pitkiin infuusioihin tarvittavia valmiita, 

lääkeaineen sisältäviä infuusiopumppuja tarvittaessa tämän sopimuksen ulkopuolelta.  

 

4. Hinnat 

 

4.1 JYSE 2014 Tavarat –ehtojen kohtien 5.1, 5.7 ja 5.8 sijaan sovitaan seuraavaa: Sopimusvalmisteiden hankintahinnat 

ovat kiinteät koko sopimuksen voimassaolon ajan, pois lukien tämän sopimuksen kohdissa 4.2 ja 4.3 kuvatut 

hintaa mahdollisesti alentavat tilanteet, sekä kohdassa 4.5 kuvattu optiokautta koskeva 

hinnanmuutosmahdollisuus.  

 

4.2 Kiinteästä hankintahinnasta irtaudutaan, mikäli valmisteen arvonlisäveroton tukkumyyntihinta (TOH) on alempi 

kuin yhteishankintaan liittyvässä puitesopimuksessa kirjattu arvonlisäveroton hankintahinta. Tällöin 

yhteishankinnan osapuolilla on oikeus saada valmiste tällä alemmalla arvonlisäverottomalla tukkumyyntihinnalla 

(TOH).  

 

4.3 Valittu Tarjoaja voi sopimuskauden aikana tehdä Asiakkaalle erillisen hinnanalennusesityksen, joka koskee 

Tarjoajan sopimustuotteen/-tuotteiden sopimushintaa. Hinnanalennus voi olla kiinteä lisäalennus, tai erikseen 

määriteltävä ns. hinnoittelumalli, tai riskinjakosopimus. Asiakas käsittelee ja sen jälkeen hyväksyy tai hylkää 

hinnanalennusesityksen. Hinnanalennusesityksen tulee olla yksinomaan Tarjoajan oma-aloitteisesti tekemä. 

Esitetty hinnanalennus tulee voimaan vasta, kun Asiakas on sen hyväksynyt. Hintaa alennettaessa tarjoaja ei voi 

tarjota tilalle toista tuotetta taikka vaihtoehtoista tuotetta, vaan hinnanalennuksen on koskettava tässä 

hankinnassa valittua tuotetta. Hinnanmuutokseen liittyvän mahdollisen erillisen hintasopimuksen (esim. 

riskinjakosopimus) tulee olla suomenkielinen.   

 

4.4 Tehdessään mahdollisen hinnanalennusesityksen Tarjoaja sitoutuu sen julkisuuteen. Asiakas voi läpinäkyvyyden 

varmistamiseksi tiedottaa hinnanalennuksesta niitä tiedossaan olevia sopimuskumppaneita, joiden tuotteita 

hinnanalennus koskee. Hinnanalennuksen tarkempi sisältö (kuten uusi alennettu hinta ja/tai sen 

muodostumisperusteet) voidaan Tarjoajan niin halutessa ja pyytäessä pitää salassa, mikäli lainsäädännöstä 

(julkisuuslaki) ei muuta johdu.   

 

4.5 Hintoja voidaan optiokaudelle 2026-2027 muuttaa pienemmiksi tai suuremmiksi kuin kaudella 2024-2025 

seuraavien ehtojen mukaisesti:   
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 Hinnankorotuksen peruste on syntynyt hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 

Hinnankorotuksen peruste vaikuttaa välittömästi hankintasopimuksen mukaisen tuotteen tai palvelun 

hintaan. Hinnankorotuksen peruste ei johdu tarjoajan omasta toiminnasta.  

 

 Yleistä kustannustason nousua tai kustannuskehitystä ei pidetä hyväksyttävänä perusteena hintojen 

korottamiselle. Hintojen korottamisen tulee perustua todelliseen kustannusten nousuun. 

Hinnankorotuksen enimmäismäärä on 5%.  

 

 Tarjoajan on hinnanmuutosilmoituksen yhteydessä esitettävä Asiakkaalle asianmukainen ja perusteltu 

selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä.  

 

 Tarjoajan tulee tehdä Asiakkaalle hinnanmuutosilmoitus kirjallisesti viimeistään 31.5.2025. Jos 

hinnanmuutosilmoitusta ei toimiteta Asiakkaalle määräajassa, hinnat optiokaudella ovat samat kuin 

sopimuskaudella 2024-2025. Mahdollinen hinnanmuutos tulee kiinteänä voimaan 1.1.2026 muiden 

sopimusehtojen säilyessä ennallaan.  

 

 Optiokaudelle tehtävät mahdolliset hinnanmuutokset saattavat muuttaa valittujen valmisteiden 

etusijajärjestystä optiokaudella verrattuna varsinaiseen sopimuskauteen. Erityisesti tämä koskee 

jaettuja hankintoja, jos niitä on jouduttu tekemään. Jos jaetussa hankinnassa muodostuu tilanne, että 

halvemman hinnan vuoksi varsinaiselle sopimuskaudelle ensisijaisena valittu valmiste muuttuu 

optiokaudella hinnaltaan kalliimmaksi, niin etusijajärjestys optiokaudella voi muuttua siten, että 

optiokaudella hinnaltaan halvempi valmiste tulee optiokaudella ensisijaiseksi. 

 

5. Tuotteiden tilaaminen ja toimitusehdot  

 

5.1 Tarjoaja sitoutuu toimittamaan sopimustuotteita yhteishankinnan jäsenille heti hankintakauden alusta alkaen ja 

sen lisäksi koko sopimuskauden ajan. Tavara toimitetaan kaikkiin tähän hankintaan kuuluviin toimipisteisiin täysin 

käyttökelpoisena lähettäjän vastuulla.  

 

5.2 Tähän yhteishankintaan osallistuvat, tämän tarjouspyynnön mukaisia valmisteita ostavat lääkehuollon 

toimipisteet tekevät itse tilauksensa. Lääkehuollon toimipisteet ilmoittavat kukin omat toimitusosoitteensa ja 

laskutusosoitteensa, joihin Tarjoaja tai Tarjoajan käyttämä tukkuliike on velvollinen toimittamaan tavarat ja 

laskut.  

 

5.3 Kaikkien tähän yhteishankintaan osallistuvien lääkehuollon toimipisteiden edellytetään voivan täydentää 

varastojaan jatkuvasti, tarvittaessa päivittäin. Volyymiltään poikkeavan suurista varastotäydennyksistä pyritään 

sopimaan erikseen ja etukäteen Tarjoajan kanssa.  

 

5.4 JYSE 2013 Tavarat –ehtojen luvun 8.2 sijaan sovitaan seuraavasti: Valmisteet ja tuotteet toimitetaan perille 

Asiakkaan ja tähän yhteishankintaan osallistuvien tahojen ilmoittamiin toimipisteisiin ja –osoitteisiin siten, että 

Asiakas ja mukana olevat tahot vastaavat jakelijan toimitusehdoissa mainituista toimituskustannuksista 

tarjouspyynnön mukaisesti. Toimitusehdossa tulee kuitenkin huomioida, että vaaranvastuu siirtyy tilaajalle vasta 

siinä vaiheessa, kun valmiste / tuote on luovutettu tilaajalle.  

 

5.5 Tähän yhteishankintaan osallistuvat lääkehuollon toimipisteet eivät tee tarjottujen valmisteiden maahantuontia 

tai vastaa niiden maahantuonnista. Tarjotut tuotteet maahantuodaan Tarjoajan tai Tarjoajan käyttämän jakelijan 

kautta. Tarjoajalla tai Tarjoajan käyttämällä jakelijalla tulee olla oikeus harjoittaa lääketukkukauppaa Suomessa, 

mikäli tarjoaa lääkkeitä.  
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5.6 Tyks kantasairaalan sairaala-apteekkiin voidaan vastaanottaa bruttopainoltaan korkeintaan 1000kg painavia 

lavoja. Vaasan ja Ahvenanmaan keskussairaaloihin voidaan vastaanottaa vain EUR-lavoja, tai muita saman levyisiä 

(80cm) lavoja.  

 

6. Saatavuuskatkot ja sanktiot 

 

6.1 Mikäli puitehankintasopimuksessa oleva valmiste ei ole tuotu Suomessa kaupan hankintakauden alkaessa, niin 

Tarjoaja on hankintakauden aikana valmisteen kauppaantuloon asti velvollinen maksamaan porrastettua 

korvausta valmistekohtaisesti seuraavasti:  

 Hankintakauden alussa 500 € 

 Ensimmäisen hankintavuoden heinäkuun alussa 5000 € 

 Hankintakauden toisen vuoden tammikuussa 5000 € 

 Hankintakauden toisen vuoden heinäkuun alussa 5000 € 

 

Maksun periminen lakkaa, kun valmiste on tullut kaupan. Suurin mahdollinen korvaussumma 15 500 € tulee 

perittäväksi, mikäli puitehankintasopimuksen valmiste ei ole lainkaan tullut kaupan hankintakauden alusta lukien 

hankintakauden toisen vuoden heinäkuun alkuun mennessä. Asiakas laskuttaa em. korvaussummat. 

 

6.2 Mikäli tähän yhteishankintaan osallistuvat lääkehuollon toimipisteet joutuvat itsestään riippumattomista syistä 

(esim. sopimusvalmisteen toimituskatko) hankkimaan sopimusvalmisteen tilalle jotakin korvaavaa valmistetta, 

yhteishankintaan osallistuvilla lääkehuollon toimipisteillä on oikeus laskuttaa Tarjoajalta korvaavan valmisteen 

hankinnasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset ja kulut.  

Ylimääräisiksi kustannuksiksi ja kuluiksi lasketaan ainakin: 

 Tarjotun ja hankitun korvaavan valmisteen välinen hintaero 

 Mahdolliset ylimääräiset toimitusmaksut  

 Mahdollinen erityislupamaksu tai –maksut 

 

Em. ylimääräisten kustannusten ja kulujen lisäksi yhteishankintaan osallistuvilla lääkehuollon toimipisteillä on 

oikeus laskuttaa sopimusvalmisteen Tarjoajalta ylimääräisen työn korvausta 150 euroa seuraavasti:  

 

 Tämä 150 euroa on oikeus periä kuukausittain jokaista korvaavana hankittua valmistetta kohti ja jokaista ko. 

korvaavaa valmistetta hankkinutta lääkehuollon toimipistettä kohti. Laskuista ilmenee, montaako valmistetta 

ja montaako toimipistettä kohti kukin laskutus on tehty. Lääkehuollon toimipisteitä on maksimissaan 4 kpl.  

 Lääkehuollon toimipisteillä on oman harkintansa mukaan oikeus periä tämä ylimääräisen työn korvaus 

sopimusvalmisteen toimituskatkon aikana tiheimmillään kerran kuukaudessa myös niissä tapauksissa, joissa 

korvaavaa valmistetta ei löydy, tai korvaava valmiste on sopimusvalmisteen kanssa samanhintainen tai 

edullisempi. 

 

Tämän kohdan 6.2 korvausvelvollisuuteen liittyviä muita ehtoja:  

 

 Ensimmäistä sopimuskuukautta (tammikuu 2024) koskevista kohdan 6.2 mukaisista korvauksista laskutetaan 

Tarjoajalta vain puolet.   

 

 Korvausvelvollisuus koskee erikseen kaikkia niitä tässä yhteishankinnassa mukana olevia lääkehuollon 

toimipisteitä, jotka ao. valmistetta joutuisivat hankkimaan. 

 



   xx.x.2023                                                                       Apt.D.No xx/2023 XI.a  63(67) 

 
 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen lääkehuolto 
Vanha Littoistentie 6, PL 52, 20521 TURKU ● Vaihde 02 313 0000 

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands läkemedesförsörjning 
Gamla Littoisvägen 6, PB 52, 20521 ÅBO ● Tfn. 02 313 0000 

 

 Korvausvelvollisuus on voimassa aina silloin, kun tarjouskilpailutuksen perusteella valituksi tullutta ja/tai sen 

perusteella puitehankintasopimuksessa olevaa valmistetta ei ole saatavilla, pois lukien force majeure-

tilanteet, jotka on lueteltu tarkemmin JYSE 2014 Tavarat –ehtojen kohdassa 13.1. Korvausvelvollisuus on 

voimassa myös esimerkiksi mahdollisissa patenttiriita-, tuotevirhe- tai tuotantolaitoksen laatuongelmiin 

liittyvissä tilanteissa.  

 

 Korvausvelvollisuus on voimassa hankintakauden loppuun saakka myös tilanteissa, joissa hankintakauden 

aikana jo kaupan ollut valmiste kesken hankintakauden kokonaan poistetaan markkinoilta, ja/tai sen 

myyntilupa lakkaa olemasta voimassa kesken hankintakauden, pois lukien force majeure-tilanteet, jotka on 

lueteltu tarkemmin voimassa JYSE 2014 Tavarat –ehtojen kohdassa 13.1. 

 

 Korvausvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa korvaavana valmisteena joudutaan hankkimaan voimassa 

olevassa puitehankintasopimuksessa olevaa jotakin toista, mutta (yksikkö)hinnaltaan kalliimpaa valmistetta, 

esimerkiksi saman kauppavalmisteen pienempää pakkauskokoa. 

 

 Mikäli parenteraaliseen potilasannokseen yhdistetään valmisteen useampaa pakkauskokoa, yhdenkin 

pakkauskoon puuttuminen saattaa aiheuttaa tarpeen vaihtaa muutkin pakkauskoot korvaavaan 

kauppavalmisteeseen. Tarjoaja on tällöin velvollinen korvaamaan ylimääräiset kustannukset kaikkien 

tarvittavien pakkauskokojen osalta.  

 

 Tarjoajaa pyydetään sopimusvalmisteiden saatavuuskatkotilanteissa esittämään Asiakkaalle vastaavaa 

korvaavaa tuotetta. Kuitenkin, vaikuttamatta tämän kohdan 6.2 korvausvelvollisuuden voimassa oloon, 

Asiakas varaa tähän yhteishankintaan osallistuville lääkehuollon toimipisteille oikeuden itse päättää 

korvaavana ostamansa valmiste neuvottelematta Tarjoajan kanssa.  

 

 Vaikuttamatta tämän kohdan 6.2 korvausvelvollisuuden voimassa oloon, Asiakas varaa tähän 

yhteishankintaan osallistuville lääkehuollon toimipisteille oikeuden, ilman Tarjoajan kanssa käytävää erillistä 

neuvottelua, ostaa korvaavaa valmistetta kerralla sellainen määrä, että varmistetaan lääkkeen saatavuus 

potilaita hoitavissa yksiköissä, kunnes sopimusvalmistetta on taas saatavilla; huomioiden tarvittaessa myös 

velvoitevarastointilainsäädännön mukaisesti lääkehuollon yksiköissä varastoitavat määrät. Kerralla 

ostettavan määrän arviointi perustuu tilaavan toimipisteen tilaushetkellä tiedossa olevaan arvioon 

toimituskatkon pituudesta, sekä valmisteen tilaavan toimipisteen kulutustilastoon. Suuremmista kuin 

arvioitua kolmen kuukauden tarvetta vastaavista korvaavan valmisteen ostoista neuvotellaan ensin Tarjoajan 

kanssa.   

 

 Vaikuttamatta tämän kohdan 6.2 korvausvelvollisuuden voimassa oloon, Asiakas varaa tähän 

yhteishankintaan osallistuville lääkehuollon toimipisteille oikeuden tehdä korvaavan valmisteen ostopäätös 

pelkästään tukkuliikkeen antaman saatavuustiedon perusteella, ilman erillistä yhteydenottoa Tarjoajaan.  

 

 Kohdan 6.2 korvauksiin liittyvät laskut lähetetään suomenkielisinä 

 

 Asiakas pidättää kullekin yhteishankintaan osallistuvalle lääkehuollon toimipisteelle oikeuden määritellä 

itselleen sopivan laskutusvälin. Tiheimmillään laskut lähetään kerran kuukaudessa, mutta laskutusväli voi olla 

toimipisteestä riippuen myös pidempi.  
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6.3 Tarjoaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta tiedossaan olevasta sopimusvalmisteen toimituskatkosta ja 

sen kestosta Asiakkaalle. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi. 

Asiakas välittää viestin edelleen tähän yhteishankintaan osallistuville lääkehuollon toimipisteille. 

 

6.4 Tarjoajan tulee toimituskatkon jälkeen ilmoittaa Asiakkaalle, kun valmistetta on jälleen saatavilla. Ilmoituksen voi 

tehdä sähköpostitse osoitteeseen sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi Asiakas välittää viestin edelleen tähän 

yhteishankintaan osallistuville lääkehuollon toimipisteille. Mikäli tähän yhteishankintaan osallistuvat toimipisteet 

jatkavat korvaavan valmisteen ostamista toimituskatkon jälkeen siitä syystä, että eivät ole saaneet ilmoitusta 

toimituskatkon päättymisestä, on Tarjoaja vastuussa kateoston hyvityksestä myös näissä tilanteissa.  

 

7. Maksuehto 

 

7.1 Maksut suoritetaan ainoastaan laskua vastaan. Maksuehdon on oltava vähintään 14 pv laskun päiväyksestä. 

Laskut tulee toimittaa ensisijaisesti verkkolaskuina. Varsinais-Suomen hyvinvointialue ei ota vastaan 

paperilaskuja. Mikäli laskuttajalla ei ole käytössä omaa verkkolaskutusjärjestelmää, verkkolasku tulee Varsinais-

Suomen hyvinvointialueelle tehdä Baswaren maksuttoman toimittajaportaalin kautta. 

 

8. Sopimuksen päättäminen erityistilanteessa 

 

8.1 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos Tarjoajaa rasittaa julkisia hankintoja 

koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste 

tai Euroopan unionin tai Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kohdistama pakote taikka Suomen viranomaisten 

asettama pakote tai varojen jäädyttämispäätös, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen 

jälkeen. 

 

8.2  Jos: 

1) Euroopan unioni tai Yhdistyneet kansakunnat asettavat tai ovat asettaneet Tarjoajalle, Tarjoajan hallinto-

, johto- tai valvontaelimen jäsenille, Tarjoajan edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville, tai tarjoajan 

välittömille tai välillisille omistajille pakotteita; tai 

 

2) Suomen viranomainen on asettanut em. tahoille pakotteen tai varojen jäädyttämispäätöksen; tai  

 

3) hankintaan liittyvät suoritukset voivat päätyä tai ovat päätyneet välillisesti tai välittömästi taholle, jolle on 

asetettu tässä kohdassa tarkoitettuja pakotteita;  

 

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai niiden 

materiaalien, toimitusten tai palvelujen osalta, joihin pakotteet kohdistuvat, vaikka pakote olisi asetettu vasta 

sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos tämän kohdan mukaisia vakuutuksia tai ehtoja on rikottu, Toimittaja 

on velvollinen korvaamaan Tilaajalle kaikki sille aiheutuneet vahingot. 

 

8.3 Hankintasopimuksen päättämiseen erityistilanteissa sovelletaan lisäksi JYSE 2014 Tavarat -ehtojen kohtia 15.2 ja 

15.4 -15.5 sellaisenaan. JYSE 2014 Tavarat -ehtojen kohdan 15.3 sijaan sovitaan seuraavasti: Ennen irtisanomista 

tarjouspyynnön kohdan 13 JYSE 2014 Tavarat –ehtojen kohdan 15.2 perusteella Asiakkaan on huomautettava 

asiasta tarjoajalle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. Lisäksi JYSE 2014 

Tavarat -ehtojen kohdan 15.6 osalta sovitaan seuraavasti: Jos Asiakas irtisanoo sopimuksen tarjouspyynnön 

kohdan 13 tai JYSE 2014 Tavarat ehtojen kohtien 15.2, 15.4 tai 15.5 perusteella, tarjoajalla on oikeus saada 
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täysimääräinen maksu hankintasopimuksen päättymishetkeen mennessä toimitetuista tavaroista, mutta ei 

oikeutta muuhun korvaukseen hankintasopimuksen päättymisen johdosta. 

 

8.4 Alihankintaan sovelletaan muilta osin JYSE 2014 Tavarat -ehtoja, mutta kohdan 3.6 sijaan sovelletaan seuraavaa: 

Tarjoajalla on Asiakkaan vaatimuksesta velvollisuus vaihtaa alihankkija, jos siihen kohdistuu hankintalain 

mukainen pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt vasta 

sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos alihankkijan vaihtaminen ei ole mahdollista, on Asiakkaalla oikeus 

irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi. 

 

9. Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle 

 

9.1 Mahdolliset osittaisetkin sopimuksen siirrot kolmannelle osapuolelle on hyväksytettävä kirjallisesti (esim. 

sähköpostikuittauksena) Asiakkaalla. Uuden sopimuskumppanin on hyväksyttävä ja täytettävä samat ehdot kuin 

vanhan. Ennen siirron hyväksymistä Asiakas tarvitsee kirjallisena (esim. sähköpostitse vapaamuotoisesti) 

seuraavat tiedot:  

 

 Uuden sopimuskumppanin sitoumus sopimuksen siirtoon alkuperäisillä ehdoilla  

 Tieto mitä sopimusvalmisteita siirto koskee   

 Uuden sopimuskumppanin suomenkieliset yhteyshenkilöt sopimukseen, toimituskatkoihin, 

katelaskutukseen ja tuoteinformaatioon liittyen, ja heidän yhteystietonsa   

 

Alkuperäinen sopimuskumppani on vastuussa sopimusvelvoitteista (esim. katekorvaukset) siihen asti, kunnes 

Asiakas on saanut edellä olevat tiedot, ja hyväksynyt siirron.  

 

Tarjoajan vastuulla on huolehtia siitä, että uuden sopimuskumppanin tietoon tulevat kaikki sopimukseen 

liittyvät dokumentit ja vaatimukset, kuten kaikki hankinta-asiakirjat ja niissä oleva vaatimus suomenkielisestä 

tuotetuesta ja yhteyshenkilöstä.  

 

9.2 Asiakkaalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle taholle, jolle Asiakkaan tehtävien hoitaminen siirretään.  

 

10. Immateriaalioikeudet  

 

11.1 Immateriaalioikeuksissa sovelletaan JYSE 2014 Tavarat –ehtoja.  

 

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen  

 

11.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  

 

11.2 Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin 

neuvotteluin. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, erimielisyydet jätetään Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 

ratkaistavaksi.  

 

12. Yleiset sopimusehdot ja sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys 

 

12.1 Hankintasopimuksessa sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja 

tavaroiden osalta (tällä hetkellä JYSE2014 Tavarat, päivitetty huhtikuussa 2022) siltä osin kuin puitesopimuksessa 

ei ole toisin sovittu tai asianomaisesta tarjouspyynnöstä ei muuta johdu.  
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12.2 Sopimus, tarjouspyyntö ja yleiset sopimusehdot täydentävät toisiaan. Jos nämä asiakirjat ovat keskenään 

ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä, ellei toisin ole sovittu:  

1) Sopimus 

2) Tarjouspyyntö 

3) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Tavarat, päivitetty huhtikuussa 2022)  

4) Tarjous 

 

13. Asiointikieli, yhteydenpito ja yhteyshenkilöt  

 

13.1 Tarjoajan ja Asiakkaan välisen asiointikielen on oltava suomi kaikessa tarjouksiin, sopimuksiin, 

sopimusvalmisteisiin ja niiden saatavuuteen sekä esimerkiksi katehyvitysten laskuttamiseen liittyvässä 

tiedotuksessa ja asioinnissa sopimuskauden aikana.  

 

13.2 Tarjoajan on nimettävä hankintarenkaan käyttöön koko sopimuskauden ajan suomenkielinen yhteyshenkilö, 

jonka kanssa hankintarenkaan jäsenten on mahdollista asioida kaikissa sopimukseen ja sopimustuotteisiin 

liittyvissä asioissa suomen kielellä. Suomenkielisen yhteyshenkilön on oltava tavoitettavissa virka-aikana. 

Suomenkielisen yhteyshenkilön yhteystiedot on ilmoitettava Asiakkaalle sopimuskauden alkuun mennessä.  

 

13.3 Kaikki Tarjoajalta päin hankintakauden aikana tuleva sopimustuotteita koskeva tiedotus tulee toimittaa 

suomenkielisenä sähköpostitse osoitteeseen sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi. Asiakas välittää viestin 

edelleen tähän yhteishankintaan osallistuville lääkehuollon toimipisteille.  

 

13.4 Mikäli Tarjoajan yhteyshenkilötiedoissa tapahtuu hankintakauden aikana muutoksia, niistä on informoitava 

Asiakasta.  

 

13.5 Asiakkaan yhteyshenkilönä Tarjoajaan päin toimii proviisori Minna Ajosenpää, sairaala-

apteekki.hankinta@varha.fi, p. 050 513 1330. 

 

13.6  Toimittajan suomenkielinen sopimusyhteyshenkilö:  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

 

14. Sopimuskappaleet 

 

14.1 Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kullekin sopijapuolelle. / Sopimus on 

allekirjoitettu molempien sopijaosapuolten toimesta sähköisesti.  

 

  

15. Päiväys ja allekirjoitus  

 

 

 

Turussa _____/______ 2023 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Hanna Kivikoski, sairaala-apteekkari 

Tyks sairaala-apteekki / 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue   
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