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Mom. 33.70.22 Tartuntatautien valvonta: Huoltovarmuuskeskuksen hankinnat
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tehnyt Korona-virus –epidemiaan liittyen useita
hankintaesityksiä Huoltovarmuuskeskukselle (HVK) helmi-maaliskuun 2020 aikana. Sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijoiden on ollut määrä varautua muun muassa henkilöstön suojatarvikkeissa
kansallisen pandemiasuunnitelman mukaisesti. Kansallisen pandemiasuunnitelman mukaan
terveydenhuollon laitosten tulisi pitää varmuusvarastoissa aina vähintään 3-6 kk normaalia kulutusta
vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita. On käynyt ilmi, että
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden varautuminen on toteutunut hyvin epätasaisesti. Lisäksi
koronavirusepidemian alku on poikennut merkittävästi normaalista influenssan epidemiologiasta.
Suojavarusteiden kulutus on ollut testauksen ja henkilöstön suojauksen osalta oletettua suurempaa.
Helmi-maaliskuussa 2020 HVK:n kautta toteutukseen menneiden hankintojen yhteisarvo on ollut
yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Hankittava materiaali on koostunut lääkkeistä ja suojavarusteista.
Tällä hetkellä koronavirustilanteen ollessa WHOn määrittelyn mukainen pandemia, suojavarusteiden
kysyntä on kasvanut erittäin paljon ja toisaalta saatavuus heikentynyt merkittävästi. Keskitetty
hankinta on erityisen tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin suurempi hankkija saa etua
neuvotteluissa materiaalista kansainvälisillä ja kansallisilla markkinoilla. Toiseksi hajautettu hankinta
nostaisi todennäköisesti hankintojen hintatasoa ja lopputulos voisi vaihdella eri hankintayksiköiden
välillä. Keskitetty materiaalin jakaminen on valtakunnalliseen tarvearvioon perustuvaa, ja
mahdollistaa varusteiden käytön väestölle yhdenvertaisin periaattein ja oikeudenmukaisesti.
Uusimpien käytettävissä olevien ennustetietojen perusteella on ilmeistä, että koronavirusepidemia
tulee pitkittymään ja sen torjunta ja hoitaminen tulevat vaatimaan materiaalihankintoja aiemmin
arvioitua merkittävästi enemmän. Materiaali käsittää pääosin suojavarusteita (kirurgiset maskit,
hengityssuojaimet, visiirit, suojatakit, käsineet, suojamyssyt ym.) ja kriisispesifisiä lääkkeitä.
Sosiaali- ja terveysministeriö päätti 23.3.2020 sosiaali- ja terveydenhuollon varmuusvarastoitujen
lääkintämateriaalien ja suojavälineiden käyttöönotosta. Varmuusvarastoja tullaan ottamaan käyttöön
asteittain STM:n ohjauksessa. Ministeriö seuraa materiaalikulutusta yhdessä HVK:n ja viiden
yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa. Varmuusvarastojen avaamisen jälkeen on välttämätöntä
aloittaa lääkintämateriaalin ja suojavarusteiden lisähankinnat tarvearvion perusteella. Viiden
yliopistollisen sairaanhoitopiirin kautta saadun tarvearvion perusteella 24.3.2020 on STM tehnyt
esityksen HVK:lle henkilöstön suojavälineitä koskevista hankinnoista. Hankintaesityksen
kokonaisarvo on 31 miljoonaa euroa.
Edellä kuvattujen tekijöiden perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon huoltovarmuuden
materiaalihankintojen yhteisarvo on kohonnut noin 40 miljoonan euroon (8,5 milj. euroa + 31
milj. euroa) aiemmin arvioidun 6 miljoonan euron sijasta.
Edellä mainittujen hankintojen lisäksi STM on FIMEAn esityksestä varautumassa myös muiden
lääkkeiden kuin koronavirus epidemiaan liittyviin lisähankintoihin HVK:n kautta. Lääkkeiden
lisähankintojen peruste on väestön normaaliolojen lääkesaatavuuden turvaaminen globaaleilta
markkinoilta. Tähän ministeriö palaa tulevissa lisätalousarvioissa.
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