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Infotilaisuus 19.1.2023
• Ohjelma: 

• Tervetulosanat (sairaala-apteekkari Hanna Kivikoski)

• Kilpailutuksen ja tarjouspyyntöluonnoksen esittely (proviisori Minna Ajosenpää) 
• Ennakkokysymyksiin vastaaminen 

• Kilpo-tietoisku (farmaseutti Päivi Kaita) 

• Tilaisuuden päätös (Hanna Kivikoski) 

• Tilaisuuden materiaali tallennetaan Tyksin internet-sivuille osoitteeseen www.tyks.fi/tietoa-
tyksista/tyksin-organisaatio/varsinais-suomen-laakehuolto

• HUOM! Materiaali tai tarjouspyyntöluonnos eivät ole sitovia ja voivat vielä muuttua miltä 
tahansa osin ennen tarjouspyynnön virallista julkaisua 

http://www.tyks.fi/tietoa-tyksista/tyksin-organisaatio/varsinais-suomen-laakehuolto


Lääkehankintatiimillä uusi s-postiosoite 

• Tyks sairaala-apteekin lääkehankintatiimin tavoittaa jatkossa 
osoitteesta:

sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi

• Apt_hankinta@tyks.fi poistumassa käytöstä (toimii vielä, 
mutta uutta osoitetta tulisi jo käyttää) 

mailto:sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi
mailto:Apt_hankinta@tyks.fi


Hankintarengas, tp kohta 5 

• Tyks sairaala-apteekki toteuttaa hankinnan seuraavien 
organisaatioiden puolesta:

• Varsinais-Suomen hyvinvointialue
• Satakunnan hyvinvointialue
• Pohjanmaan hyvinvointialue 
• Ålands Hälso- och Sjukvård

• Hankintarengas = V-S yhteistoiminta-alue + Ahvenanmaa 
(hankintarenkaan tarkka määrittely tarjouspyynnön kohdassa 5)

• Muutos: Varsinais-Suomessa lääkehuolto keskittyy HVA:n myötä 
Tyks sairaala-apteekkiin



Sähköinen tarjous, Kilpo-portaali 

• Tarjous jätetään kokonaisuudessaan sähköisesti KILPO-
kilpailutusportaalissa https://kilpo.fi/

• Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset esitetään KILPOn kautta
• Hankintapäätös julkaistaan todennäköisesti KILPOssa

https://kilpo.fi/


Hankinnan kohde, tp kohta 3 

1) Myyntiluvalliset lääkevalmisteet (joitakin poikkeuksia)

2) Sellaiset myyntilupaa odottavat tai rinnakkaisjakeluilmoituksen 
hyväksyntää odottavat lääkevalmisteet, joiden osalta todennäköistä 
että lupa myönnetään ennen hankintakauden alkamista 

• Myyntilupaa odottavien poisvedosta mahdollista ilmoittaa 31.7.2023 
(alustava) mennessä ilman korvausvaatimuksia

3) Tarjouspyynnössä (kohta 3) mainitut lääkkeisiin rinnastettavat 
valmisteet / valmisteryhmät 



Tarjouspyyntö ei koske seuraavia 
myyntiluvallisia lääkevalmisteita:

-CAR-T-soluvalmisteet
-hepatiitti B- ja C-lääkkeet sekä HIV-lääkkeet
-SMA-tautilääkkeet nusinerseeni, onasemnogeeniabeparvoveekki
-uudet markkinoille tulevat lääkevalmisteet, jotka Fimea ja Palko 
on ottanut tai ottamassa käsittelyyn 
-lääkkeelliset kaasut
-radioaktiiviset lääkkeet



Tarjouspyyntö ei koske myöskään: 

• Erityisluvallisia lääkevalmisteita 
• Desinfektiovalmisteita (optio 2024-2025, tai siirtyminen 

hankintatoimiston kilpailutukseen; poikkeuksena 
klooriheksidiinivalmisteet ihon ja haavojen desinfektioon) 

• Kliinisiä ravintovalmisteita (optio 2024-2025)
• Silmäkirurgiaan liittyviä apuvalmisteita: viskoelastiset aineet, 

väriaineet, perfluorihiilinesteet, silikoniöljyt (optio 2024-2025; 
poikkeuksena intraokulaariset kaasut) 



Optiokausi 2026-2027
• Hankinta sisältää optiokauden 2026 - 2027 seuraaville 

valmisteryhmille
Inhalaatioanesteetit
Perus- ja suojavoiteet 

• Optiokaudelle hinnanmuutosmahdollisuus tarjouspyynnössä 
kuvatuin edellytyksin (ks. tp sopimusluonnos, kohta 4) 

• Jos Tarjoaja ei ilmoita hintaa määräaikaan mennessä (alustavasti 
31.5.2025), optiokauden hinta on sama kuin alkuperäisellä 
hankintakaudella



Hinnat
• Tarjoushinnat annettava valmiste- ja pakkauskohtaisesti kiinteinä 

hintoina koko hankintakauden ajaksi 
• Riskinjakosopimuksia tai muita vastaavia ei tule esittää 

tarjouksessa
• Sopimuskaudella hinnat ovat kiinteät, paitsi seuraavat tilanteet: 

-Valmisteen tukkuhinta alempi kuin sopimushinta
-Markkinatilanteen oleellinen muutos: Asiakas varaa oikeuden 
neuvotella hinnasta sopimustoimittajan kanssa
-Tarjoaja esittämä ja Asiakkaan hyväksymä hinnanalennus: kiinteä 
alennus tai esim. riskinjakosopimus
-Optiokaudelle sallitut hinnanmuutokset 



Yhteydenpito tarjoajien ja asiakkaan 
välillä  
• Tarjousten viimeisestä jättöpäivästä hankintapäätöksen 

julkaisuajankohtaan saakka voidaan hoitaa vain akuutteja, 
nykyistä hankintakautta koskevia asioita, ensisijaisesti 
sähköpostilla

• Tarjousaikana voi esittää tarjouspyynnön sisältöä koskevia 
suomenkielisiä kysymyksiä Kilpon kautta alustavasti 6.3.2023 
saakka, ks. tarjouspyyntöluonnoksen kohta 16

Tarjoajien tulee tutustua huolellisesti kaikkiin kysymyksiin ja niihin annettuihin 
vastauksiin Kilpossa, ja ottaa ne huomioon tarjousta tehdessään – ovat osa 
tarjouspyyntöä 

• Kilpoa koskevissa teknisissä kysymyksissä yhteydenotot sairaala-
apteekki.hankinta@varha.fi tai puhelimitse, ks. tp kohta 16, tarjousten 
sisäänjättöön saakka 

mailto:sairaala-apteekki.hankinta@varha.fi


Ei tarjouksen 
poisvetomahdollisuutta 
• Annettu tarjous sitoo Tarjoajaa. Annettua tarjousta ei voi muuttaa 

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

• Poikkeus: Myyntilupaa tai rinnakkaisilmoituksen hyväksyntää 
odottavien valmisteiden osalta Tarjoajalla mahdollisuus vetää 
valmiste pois tarjouksesta alustavasti 31.7.2023 saakka ilman 
korvausvastuuta – mutta jos valmiste on jo saanut myyntiluvan, 
sitä ei voi enää vetää pois tarjouksesta  



Päätösten valmistelu 
• Päätösehdotukset valmistellaan Tyks sairaala-apteekissa yhdessä 

hankintarenkaan asiantuntijoiden kanssa
-ATC-ryhmäkohtaisesti nimetty asiantuntijajoukko, nimet eivät ole 

julkisia; sidonnaisuusilmoitukset pyydetään
-Lausuntopyynnöt s-postitse, palaverit tarvittaessa

• Päätösehdotukset käsitellään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
lääkeneuvottelukunnassa

• Hankintarenkaan jäsenet käsittelevät päätösehdotukset omilla tahoillaan

• Kaikkien hankintarenkaan jäsenten valintapäätökset kootaan yhdeksi 
harmonisoiduksi hankintapäätökseksi 



Tarjousten vertailu 
• Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, johon 
vaikuttavat 1) vertailuhinta (40%) ja 2) muut 
arviointiperusteet (60%) 

- Vertailuhinta: 2-vuotisen hankintakauden aikainen kokonaishinta 
perustuen tarjoushintaan ja tarjouspyynnössä esitettyihin 
kulutusarvioihin; vertailuhintaan sisällytetään myös 
käyttöönottokustannukset sekä mahdolliset käyttökustannukset 
- Muut arviointiperusteet: Lääke-/tuoteturvallisuus, potilasturvallisuus, 
käyttötarkoitukseen soveltuminen, työturvallisuus ja 
ympäristöystävällisyys 

• Vertailuperusteiden tarkemmat määrittelyt tarjouspyynnössä 



Koekäytöt 

• Koekäytöistä sovitaan tarvittaessa erikseen Tarjoajan kanssa Tyks 
sairaala-apteekin erillisestä pyynnöstä; koekäytön tarve riippuu 
tarjoustilanteesta 



Suomenkielisyysvaatimukset

• Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan suomenkielisyyteen seuraavasti:

-Tarjoaja sitoutuu nimeämään Asiakkaan käyttöön suomenkielisen yhteyshenkilön, joka 
on tavoitettavissa virka-aikana 

-Tarjoaja sitoutuu suomenkieliseen tiedotukseen ja asiointiin tarjouksiin, sopimuksiin ja 
sopimusvalmisteisiin liittyen 

-Tarjoaja sitoutuu sopimusvalmisteiden suomenkieliseen tuotetukeen ja 
käyttöopastukseen suomeksi, tarvittaessa myös paikan päällä 



Sopimusluonnos 

• Tekninen muutos aikaisempaan: Sopimusehdot nyt kirjattu itse 
sopimukseen, kun aiemmin ne olivat tarjouspyynnössä ja 
sopimuksessa oli vain viittaukset tarjouspyyntöön 



Tilannetietoa hankintarenkaan 
automaatioratkaisuihin liittyen  
• Tyksiin tulossa ab-robotti (kefuroksiimi ja piperasilliini-
tatsobaktaami)

• Solunsalpaajarobotti Tyksissä nyt täysipainoisesti käytössä 
• Varastorobottisoveltuvuus huomioidaan enää vain hyvin 
rajatussa tuotejoukossa; keskitytään olennaiseen 

• 2D-viivakoodi ei ole vähimmäisvaatimuksena millään 
tuotteilla, mutta se huomioidaan muutamissa tuoteryhmissä: 

-solunsalpaajarobotissa olevat lääkkeet, tp liite 10 
-pienimolekulaariset hepariinit ja insuliinit 



Vahingonkorvaukset 
hankintakaudella  
1) Kauppaantuloon liittyvät korvaukset, ks. sopimusluonnos kohta 6 
(vaatimus: tarjotun valmisteen oltava kaupan kauden alussa)

Puolen vuoden välein korvaus 500€-5000€ siihen asti että tulee kauppaan

2)Katekorvausvelvollisuus korvaavista ostoista, ks.sopimusluonnos kohta 6
Kun sopimusvalmisteen saatavuusongelman vuoksi joudutaan hankkimaan 
toista, kalliimpaa valmistetta korvaavaksi 
Toteutuneen mukaisesti ylimääräiset kustannukset (tärkeimpänä 
valmisteiden välinen hinnanero) sekä 150€työkustannusta / kk / toimipiste
Muutos korvaavan valmisteen valinnassa: Aiemmin ensisijaisena 
korvaavana edellisellä kaudella käytössä ollut tuote; nyt pyydetään 
tarjoajaa esittämään korvaavaa tuotetta, mutta varaamme oikeuden itse 
päättää korvaava tuote ilman neuvottelua tarjoajan kanssa 

3) Piperasilliini-tatsobaktaami – erikoistapaus harkinnassa: Jos sakkaa 
käyttökuntoon saatetussa valmisteessa niin korvausvelvollisuus 



Alustava aikataulu kilpailutukselle  

• Tarjouspyynnön julkaisu viikolla 7
• Tarjousten jättö 31.3.2023 mennessä 
• Hankintapäätös lokakuussa 

-Tavoitteena iv-immunoglobuliinien päätös aikaistetusti 
elokuussa 

• Hankintapäätökset julkaistaan todennäköisesti Kilpossa



Erityisesti huomioitavaa 
• Tutustukaa huolellisesti tarjouspyyntöön! 

• Jos olet itse lisännyt Kilpoon tuotteita, niin tarkista 
tarjouspyynnöstä, että olet antanut kaikki niihinkin liittyvät 
lisätiedot, koska Kilpo ei välttämättä osaa kohdistaa kaikkia 
tietopyyntöjä itse lisättyihin riveihin

• Hintatietojen merkitseminen liikesalaisuuksiksi hidastaa 
päätösmateriaalin valmistelua ja saattaa myöhäistää päätöksen 
julkaisemisajankohtaa



Vastauksia ennakkokysymyksiin 
• Kysymys: Koskevatko liitteen 5 (Tarjottavia valmisteita koskevat ilmoitettavat tiedot) kohdat 17.1 ja 

17.2 (onko pakattu turvapulloon, onko pakkauksen ulkopinnan puhtaudesta varmistuttu) tällä 
kertaa myös monoklonaalisia vasta-aineita? -> Vastaus: Kyllä koskevat

• Kysymys: Liite 6 (Tarjoajan yhteystiedot ja muut tarjouksessa ilmoitettavat lisätiedot) & Liite 7. 
Kohdan X mukaan ”Tarjoajan on annettava Kilpossa vastaukset liitteessä 7 ilmeneviin 
ympäristönsuojeluun liittyviin kysymyksiin.” Riippuen tietenkin lopullista kysymyksistä, vastausten 
saaminen ympäristökysymyksiin voi olla hyvinkin hidasta. Lisäksi tarjoajat, joka tarjoavat 
useamman myyntiluvanhaltijan tuotteita, voivat joutua etsimään vastaukset useampaan kertaan. 
Siksi toivomme, että lopulliset kysymykset julkaistaan mahdollisimman pian. -> Vastaus: On vielä 
harkittavana, pyydämmekö näitä tietoja tarjouspyynnössä. Jos pyydämme, niin lopulliset 
kysymykset julkaistaan tarjouspyynnössä viikolla 7. Tulemme kuitenkin kokonaan tai osittain 
pyytämään samoja tietoja kuin HUS. 

• Kysymys: Tarjouspyynnön kohta 12.38. Olisikohan tuossa alla merkityssä kohdassa näppäilyvirhe, 
kenties viittaus on liitteeseen 10? 

”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.”

-> Vastaus: Näppäilyvirheestä on tosiaan kyse; tuossa luonnoksen kohdassa on tarkoitus 
viitata ainoastaan liitteeseen 10. 



Vastauksia ennakkokysymyksiin 

• Tarjouspyyntöluonnoksessa mainitaan sivulla 29 käyttöönottokustannukset.
- Pyydämme tarkennusta toiseen kappaleeseen, jossa mainitaan noin 300 euron 
kustannus: Huomioidaanko vertailutilanteessa käyttöönottokustannuksia/vaihtokustannuksia kun 
kyseessä on mahdollinen vaihto rinnakkaistuontivalmisteen ja alkuperäisvalmisteen välillä? Mitä 
summaa tässä yhteydessä käytetään? Vaihtokustannukset huomioidaan lähtökohtaisesti aina kun 
valmiste vaihtuu. Myös silloin, jos vaihto tapahtuu rinnakkaistuontivalmisteen ja 
alkuperäisvalmisteen välillä. Summa määräytyy käyttöönottokustannusten määrittelyn mukaisesti 
(tp liite1). ”Perustapauksessa” (ei esim. annosjakelussa tai varastoautomaatissa) vaihtokustannus 
300€ per valitsija. 

• Sopimusvalmisteen uusi pakkauskoko/-muoto/vahvuus voidaan liittää lisähankintana meneillään 
olevaan hankintaan. Miten toimitaan mikäli hankinnassa valittu tuote on rinnakkaistuontivalmiste ja 
alkuperäisvalmistaja tuo uuden pakkauskoon/-muodon/vahvuuden saataville kesken 
hankintakauden? Tapauskohtainen harkinta: potilastarve, hankintalaki, vaikutus sopimusvalmisteen 
käyttöön.

• Vaaditaanko ESPD-lomakkeelle allekirjoitusta? Ei vaadita. 



Kilpon uudet ominaisuudet

• KILPO-ohjelmaan on tullut uutena ominaisuutena kysymysten ja vastausten käsittely, 
sekä näiden tarkastelu KILPOssa.

• Tarjoajat jättävät tarjoukseen liittyvät kysymykset tarjouksen sisällä omalla 
Kysymykset ja vastaukset –välilehdellä. Kysymyksiä on mahdollista jättää välilehdellä 
näkyvään aikarajaan asti.

• Apteekki saa tiedon jätetystä kysymyksestä. Tarjoajan jättämä kysymys näkyy avoimena 
kysymyksenä vain kysymyksen jättäneelle tarjoajalle ja apteekille, kunnes apteekki 
julkaisee vastauksen kysymykseen.

• Vastattu kysymys ja sen vastaus julkaistaan kaikkien tarjoajien Kysymykset ja 
vastaukset–välilehdellä. Apteekki voi halutessaan muokata julkaistavaa kysymystä ennen 
julkaisua.

• Kysymyksen esittäneelle tarjoajalle lähetetään sähköposti omaan kysymykseen 
julkaistusta vastauksesta tarjoajan määrittelemällä tavalla.

• Apteekki voi myös julkaista tiedotteita, jotka näkyvät myös Kysymykset ja vastaukset-
välilehdellä.



Kilpon uudet ominaisuudet



Kilpon uudet ominaisuudet

• Kilpo-ohjelmaan on lisätty ESPD-painike. Tästä painikkeesta 
pääsee täyttämään Hilmassa olevaa ESPD-lomaketta. Täytön 
jälkeen lomake talletetaan ensin tarjoajan omiin tiedostoihin 
ja sitten lisätään Kilpoon kyseisen tietopyynnön kohdalle.

• Kun apteekki on julkaissut hankintapäätöksen, on se 
tarkasteltavissa KILPO-portaalissa Hankintapäätös-
toiminnolla.

• Julkaistusta hankintapäätöksestä lähetetään kaikille 
tarjouksen jättäneille tarjoajille sähköpostiviesti.

• Julkaisusta kertova sähköposti lähetetään tarjoajan 
itsemäärittämään sähköpostiosoitteeseen tai-osoitteisiin.



Kilpon uudet ominaisuudet
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