Vaikuttavuusperusteiset
(terveysteknologian)
hankinnat
•

Toimitusjohtaja Laura Simik, Sailab –MedTech Finland ry

Terveysteknologia on kiinteä ja
tiukasti säännelty osa
terveydenhuoltoa
•

Terveysteknologiaa vaaditaan sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoon, tarkkaillaan,
kuvantamiseen tai sairaudesta tai vammasta aiheuttavien haittojen kompensointiin sekä
kuntoutukseen.

•

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettäviä lääkinnällisiä
laitteita (ml. in vitro diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet)
•

•

Ratkaisuja on tuhansia, osa ratkaisuista perustuu korkeaan teknologiaan ja osa on
yksinkertaisempia. Kaikkia tarvitaan toimivaan terveydenhuoltoon.

Terveysteknologia on ylikansallisesti ja kansallisesti tiukasti säädeltyä
• Uusien EU-asetusten siirtymäaika päättyy 2020 (MD) ja 2022 IVD > harmonisoi koko EUtason sääntelyn ja vahvistaa entisestään potilasturvallisuutta

Lähde: Priority Medical Device, WHO, https://www.who.int/medical_devices/priority/en/, 18.5.2019

Terveysteknologia on
terveyden tulevaisuus
Sailab –MedTech Finland ry:n
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.

Kaikki alkaa - äidistä
Aika on aluton ja loputon. Se yhdistää kaksi
ajattomuutta. Se on portti kahden pimeyden
välillä.
Se on päätön rihma, jota tuntematon käsi kerii
olemattomasta olleeseen maailmain vavistessa.
****

Terveysteknologian
julkinen hankinta
•

Muutamia taustatietoja

Julkiset hankinnat
sosiaali- ja terveysalalla
•

•

HILMA-kanavasta kerättyjen tietojen mukaan kaikkien julkisten hankintojen arvo oli yli 27 miljardia
2018 (Lähde: Hilma -tilastot, 2018)
• Sosiaali- ja terveydenhuollon hankintojen volyymiksi arvioidaan noin yhdeksän miljardia euroa
Julkisilla hankinnoilla vahva yhteys myös innovaatioihin sekä terveysalan kasvustrategiaan
• Terveysteknologian toimialaselvityksen mukaan yli 40% yrityksistä pitää innovaatioiden
saamista Suomen markkinoille vähintään melko vaikeana. Avovastauksissa yhdeksi suurimmista
syistä nostettiin julkiseen hankintaan liittyvät tekijät (Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys 2018, Sailab –MedTech Finland ja NHG)
•

Terveysalan kasvustrategian väliraportin mukaan alan yksityinen tutkimustoiminta olisi kasvatettavissa
2,5-kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä yhteistyötä tiivistämällä ja yhteisen toimintaohjelman luomisella
(Lähde: Terveysalan kasvustrategian väliraportti, 17.1.2019,TEM).

•

EU-analyysi julkisista hankinnoista: Suomen järjestelmä on läpinäkyvä ja toimiva, eikä korruptiota juuri
esiinny
• Innovaatioiden osuus kuitenkin arvioidaan pieneksi
•
PK-yritysten mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin eivät ole niin hyvät kuin toivottaisiin
(Lähde: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/fi.pdf, 17.10.2017)

Julkisiin hankintoihin liittyvät kirjaukset
Suomen hallitusohjelmassa 2019-2023
•
•
•

•
•
•
•

Selvitetään nykyisen hankintalain mahdollisia muutostarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen yhteydessä
Hallitus ryhtyy toimiin vahvistaakseen laadullisten kriteerien huomioimista julkisissa
tarjouskilpaluissa
Hankintalakia kehitetään ohjaamaan hankintayksikköjä huomioimaan
kokonaistaloudellisuuden kriteereinä ensisijaisesti hinta-laatusuhdetta ja kokonaiskustannuksia
ja käyttämään pelkkää hankintahintaa kriteerinä vain rajatusti
Lisätään hankintojen vastuullisuutta
Otetaan käyttöön työkalu innovatiivisten hankintojen riskien jakamiseksi
Vauhditetaan kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskevien hyvien käytäntöjen yleistymistä
Hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja
laatuarviointiin nostetaan. Hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki
sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa

Lähde: Hallitusohjelma, https://vnk.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-287-756-7

Arvopohjainen julkinen
hankinta
terveysteknologian saralla
•

Muutamia terveysteknologiayritysten ja terveydenhuollon
hankintatoimen huolenaiheita ja näkemyksiä
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Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys,
NHG, 2018

Terveysteknologian julkinen hankinta:
kuinka paljon vaihtoehtoisia hankintamenettelyitä
hyödynnetään tällä hetkellä (yritysten näkökulma)
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Lähde: Monimutkainen hankinta, alustavat vastaukset, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019

Terveysteknologiayritykset:
muutamia huolenaiheita
hankinnoista
•

“Ristiriita: innovaatiot ja arvopohjaisuus on kirjattu yleensä hienosti sairaaloiden
strategiaan, mutta silti hankinta valitettavan usein pelkästään hintavetoista”

•

“Ostavat tahot ovat liian kaukana terveydenhuollon laadukkaista tuotteista ja päättävät
ainoastaan hinnan perusteella, kokonaistaloudellisuus ei toimi käytännössä”

•

“Arvopohjainen hankinta ei toimi, hankinnat ja poliitikot määrittelevät potilashoidon
tason”

•

“Kilpailutukset ovat toteutettu 80-luvulta lähtien nykypäivään kutakuinkin samalla
formaatilla. On muitakin tapoja toteuttaa julkisia hankintoja."

•

“Hankintalain tavoite tehostaa julkisten varojen käyttöä ei toteudu, koska ostajaosapuolella
on usein vähäiset tiedot / osaaminen.”
Lähde: Monimutkainen hankinta, alustavat vastaukset, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019

Terveysteknologiayritykset:
mitä tarvittaisiin, jotta hankinta tukisi arvopohjaista
terveydenhuoltoa
•

Potilaan paranemiselle tulisi asettaa tavoitteita ja mitata onnistumiset, palkita henkilöstöä
onnistumisista ja ottaa käyttöön ja/tai tulokseen perustuva veloitus

•

Hoitotuloksiin perustuva kompensaatio, riskinjakomallit ja yhteiskehittäminen
toimintojen tehostamiseksi

•

Sopimus tulisi tehdä siten, että aktiivisesti kilpailutetaan ja määritellään myös
kannustejärjestelmä ja sen raamit (molemmin puolin). Kannusteet tulisi ottaa aktiivisesti
molemmin puolin käyttöön heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja kannusteet tulisi
pitää dynaamisina sopimuskauden aikana

•

Neuvottelumenettelyä ja vaikuttavuusmittareiden käyttöä

•

Monipuolinen ja toimiva (terveysteknologian) markkina on erityisesti potilaan etu
Lähde: Monimutkainen hankinta, alustavat vastaukset, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019

Terveydenhuollon hankintatoimi:
oman organisaation keskeiset haasteet tai esteet
terveysteknologian arvopohjaiseen hankintaan liittyen
Arvopohjaisen hankinnan kehittämiseen ei ole luotu strategiaa
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Arvopohjaisen hankinnan tulosten mittaamiseen ei ole osaamista tai
välineitä
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Arvopohjaiselta hankinnalta puuttuvat taloudelliset kannustimet

18,2 %

Hankinnoissa keskitytään pääosin edulliseen hintaan
Päätöksentekijöiltä ja rahoittajilta puuttuu tietoa arvopohjaisesta
hankinnasta

45,5 %

Liian vähän aikaa ja resursseja omassa työssä/organisaatiossa
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Kokonaisvaikuttavuuden ja -taloudellisuuden hahmottaminen vaikeaa
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Lähde: Arvopohjainen hankinta –kysely, alustavat vastaukset, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019

Terveydenhuollon hankintatoimi:
miten tärkeänä pidät terveysteknologian arvopohjaista
hankintaa ja sen tuloksia seuraavien osa-alueiden kannalta
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Lähde: Arvopohjainen hankinta –kysely, alustavat vastaukset, Sailab –MedTech Finland ry, 23.9.2019

Muutamia
ratkaisuehdotuksia ja
kysymys meille kaikille
•

Arvopohjainen terveysteknologian julkinen hankinta
on strategista ja pragmaattista yhteistyötä

”Perinteinen” hankintaprosessi

Tarve

Ennen
kilpailutusta

Kilpailutuksen
suunnitte
lu

Kilpailutus

Hankinta
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alku
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arviot
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Seuranta ja
käyttäjäkokemukset
•miten saadaan innovaatiot
tiedoksi
•miten käyttäjät / potilaat voivat
informoida matkan varrella?

Mittarit
Vaikuttavuus
Kokonaistaloudellisuus

Käyttöönotto/palveluun
valmistautuminen
Saatavuuden varmistaminen
Resurssien allokointi
Aikataulutus
Mahdollisten
projektiryhmien
perustaaminen
Koulutus

Tarve
Hoidon/hoitopolun tuki
Kokonaisvaltainen ajattelu
Eri sidosryhmien ja
käyttäjien kartoittaminen
Ennen sopimuskauden
loppua
Innovaatiot

Arvopohjaisen
hankinnan
päättymätön
kehä

Hankintapäätös
Selkeät vertailuperusteet
Päätösdokumentit
Tiedonkulku – myös
hävinneille
Sopimuksen läpikäynti

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
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Markkinavuoropuhelu keskeisin
ja tärkein arvopohjaisen
hankinnan elementti

Minkä roolin sinä valitset?
•

•

•

Kysymys on oikeastaan siitä miten
hankintatoimi nähdään:
• Logistinen toimija…
• Rahakirstun vartija vai …
• Ihmisten terveyshyödyn tuottaja ja
yhteistyön mahdollistaja
Kysymys on siitä, miten terveysteknologia
nähdään:
• (bulkki)tavara vai..
• Tärkeä kumppani ja välineet
terveyshyödyn tuottamiseen
Lisäksi kysymys on siitä miten
terveydenhuollon valmistelu ja päätökset
tehdään:
• Ainoa”teollisuuden” aloista, jonka
tavoite on tuottaa säästöä vai…
• Terveyshyötyyn ja ihmisiin investoija

… KYSE ON AINA ÄIDISTÄ.
IHMISISTÄ. SINUSTA JA MINUSTA
Aika on aluton ja loputon. Se yhdistää kaksi ajattomuutta.
Se on portti kahden pimeyden välillä.
- Uuno Kailas-

Kiitos.

