
Terveysteknologian hyvä hankinta



Aika on aluton ja loputon. Se yhdistää kaksi ajattomuutta. 
Se on portti kahden pimeyden välillä. 
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Syntynyttä Uusia syöpiä Parkinsonin
tautia sairastavia

Diabetes I
sairastavia

Luunmurtumia Sairastaa
tulehduksellista
suolistosairautta

Nivelreumaa
sairastavia

Saa
aivohalvauksen

Aina se on joku meistä

Lähteet: Stat, THL, Parkinson-liitto, Crohn &Colitis, Käypä hoito -suositukset



Terveydenhuollon investoinnit 
terveyshyödyn tuottamiseen 2014



Kohti arvopohjaista 
hankintaa
• Yhteistyön ja kumppanuuksien kautta
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Tarve
Hoidon/hoitopolun tuki
Kokonaisvaltainen ajattelu
Eri sidosryhmien  ja 
käyttäjien kartoittaminen
Ennen sopimuskauden 
loppua
Innovaatiot

Ennen kilpailusta

Avoin, yhdenvertainen 
markkinavuoropuhelu

Käyttäjä- ja hankintaryhmien 
kokoaminen

Uuden teknologian 
hyödyntäminen

Vaikuttavuusajattelu
Koekäyttö

Kilpailutuksen suunnittelu
Tärkein vaihe

Yhdenvertaiset, reaiistiset
kriteeristöt > hoidon tuki, 

innovatiivuus
Tarjouspyyntöluonnosten 
kommentointi/ tekninen 

vuoropuhelu
Hankinnan määrittely ja speksaus

Kilpailutus

- Hyvin hoidettujen 1-3 
steppien jälkeen ainoastaan 

muodollisuus
Mahdollisimman avoin

Realistiset ehdot
Laatukriteerit > hoidon tuki, 

innovaatiot
Aikataulutettu hankinnan 

laajuus huomioiden

Hankintapäätös

Selkeät vertailuperusteet
Päätösdokumentit 

Tiedonkulku – myös 
hävinneille

Sopimuksen läpikäynti

Käyttöönotto/palveluun 
valmistautuminen

Saatavuuden varmistaminen
Resurssien allokointi

Aikataulutus
Mahdollisten 

projektiryhmien 
perustaaminen

Koulutus

Mittarit

Vaikuttavuus
Kokonaistaloudellisuus

Seuranta ja 
käyttäjäkokemukset
•miten saadaan innovaatiot 
tiedoksi

•miten käyttäjät / potilaat voivat 
informoida matkan varrella?

Arvopohjaisen 
hankinnan 
päättymätön 
kehä
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Hyvän hankinnan huoneentaulu
ja markkinavuoropuhelun malli



Terveysteknologiayrityksen edustajalle



Hankinta-ammattilaiselle





Markkinavuoropuhelun tarve
” On hermoille käypää, jos kaikki osapuolet yrittävät suojella omia asemiaan ja tulojaan. Lääkärit asetetaan 
sairaalaa vastaan, perusterveydenhuollon lääkärit erikoislääkäreitä vastaan ja tiede yhteiskuntaa vastaan. 

Siiloutuneessa ja hajanaisessa yhteydessä, arvo tarvitaan yhteyden luomiseksi – ehkä ainoan yhteyden.

Terveydenhuollon henkilöstö, potilaat, maksajat ja päättäjät tiedostavat kaikki tulosten parantamisen tarpeen 
ja miten se pitäisi tehdä mahdollisimman vaikuttavasti.

Mikäli halutaan  pidemmällä aikavälillä parempia ja vaikuttavampia tuloksia, on tavoitteen oltava 
yhteinen. 

Arvon viitekehys toisin sanoen tarjoaa yhdistävän tekijän terveydenhuollon toimijoille.”

-M.D Thomas H. Lee, Putting the Value Framework to Work -





Tavoitteena on että 
potilaille, 
sosiaali- ja terveydenhuollolle ja
muille sidosryhmille

voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, 
kustannusvaikuttavia ja uusia sekä innovatiivisia 
terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä 
palveluita.

Sailab –MedTech Finland ry:n tavoite



Terveydenhuollon 
valtakunnallinen 
hankintaseminaari 2019 
järjestetään 29.10.2019 
Finlandia-talossa.
Ilmoittautua voi 31.12.2018 
asti Early Bird –hinnalla.



Terveemmän elämän palveluksessa


