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Jokainen meistä tarvitsee 
terveysteknologiaa 

T erveysteknologia on läsnä kaikkialla terveydenhuollossa.  Sen merkitys ko-
rostuu erityisesti, kun itse sairastumme tai läheisemme tarvitsee hoitoa. Ter-

veysteknologialla tarkoitetaan tällä hetkellä lääketieteelliseen käyttötarkoituk-
seen tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja in vitro-diagnostiikkaan tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita. Muun muassa verenpainemittarit, stetoskoopit tai vaikka-
pa haavanhoidon ja hammashoidon välineet ovat terveysteknologiaa. Samoin 
syövänhoitoon tai kuvantamiseen käytettävä huipputeknologia, keinohaimat tai 
sydäntahdistimet. In vitro-diagnostiikkaan käytetään esimerkiksi erilaisia rea-
gensseja, instrumentteja ja vastaavia, joilla analysoidaan ihmiskehosta saatuja 
näytteitä. 

Terveysteknologia on jo nyt terveyden tulevaisuutta. Ala on kehittynyt nopeasti 
erityisesti älyteknologian myötä. Se on mahdollistanut potilaiden uudenlaiset hoi-
tomuodot ja nopean diagnosoinnin. Positiivinen muutos jatkuu. Digitalisaatio, ro-
botiikka ja tekoälyn hyödyntäminen tulevat vahvasti terveydenhuollon toimijoiden 
ja potilaiden itsensä avuksi. Genomi- ja muun terveystiedon hyödyntämisen myö-
tä voidaan siirtyä entistä yksilöidympiin hoitoihin ja ennaltaehkäisyyn. Palvelut tu-
levat entistä kiinteämmin osaksi terveysteknologiaa ja koulutuksen sekä osaami-
sen tarve kasvavat. 

Uudistuva sääntely, tarkoituksen mukainen valvonta ja innovaatioiden saatta-
minen markkinoille sujuvasti ja nopeasti vaativat eri tahojen jatkuvaa dialogia ja 
yhteistyötä. Tämän vuoksi terveysteknologia on otettava vahvasti osaksi suo-
malaista hyvinvointipolitiikkaa ja STM:n toimialaa. Tämä ”Mitä terveysteknologia 
on” -opas antaa perustiedot tämän hetkisestä terveysteknologian määritelmästä, 
sääntelystä, markkinoille saattamisesta sekä valvonnasta. 
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Mitä on terveysteknologia?

T erveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettä-
viä lääkinnällisiä laitteita. Terveysteknologiaa vaaditaan sairauksien ennalta-

ehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoon, tarkkailuun, kuvantamiseen tai sairaudesta tai 
vammasta aiheuttavien haittojen kompensointiin sekä kuntoutukseen.1 Ratkaisuja 
on yli 500 0002. Kaikkia tarvitaan toimivaan terveydenhuoltoon.

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääkinnällisiä laitteita
Lääkinnällisellä laitteella tarkoitetaan mm. instrumenttia, laitteistoa, konetta, väli-
nettä, implanttia, in vitro -käyttöön tarkoitettua reagenssia, ohjelmistoa, materiaa-
lia tai muuta tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi yksinään tai 
yhdistelminä ihmisillä seuraaviin lääketieteellisiin tarkoituksiin:

 ⊲ Sairauden diagnosointi, ehkäisy, 
tarkkailu, hoito tai lievitys.

 ⊲ Vamman diagnosointi, tarkkailu, 
hoito, lievitys tai kompensointi.

 ⊲ Anatomian taikka fysiologisen 
toiminnon tai tilan tutkiminen, 
korvaaminen tai muuntaminen.

 ⊲ Elämän ylläpitäminen.

 ⊲ Hedelmöittymisen säätely.

 ⊲ Lääkinnällisten laitteiden desin-
fiointi.

 ⊲ Tietojen saaminen ihmiske-
hon ulkopuolella (in vitro) suo-
ritettavien tutkimusten avul-
la  ihmiskehosta  o te tu i s ta 
näytteistä; ja jonka pääasiallista 
aiottua vaikutusta ihmiskehos-
sa tai -kehoon ei saavuteta far-
makologisin, immunologisin tai 
metabolisin keinoin mutta jonka 
toimintaa voidaan tällaisilla kei-
noilla edistää.3

On tärkeää, että lääkinnällisiä laitteita (l. terveysteknolo-
giaa) ei sekoiteta hyvinvointiteknologiaan. Hyvinvointitek-
nologiaa ei ole tarkoitettu pääasialliseen lääketieteelliseen 
käyttöön eikä sitä ohjata lainsäädännöllä.



Kuva 1: Mitä on terveysteknologia?

Lääkinnällistä laitetta käytetään seuraaviin 
lääketieteellisiin tarkoituksiin:

 ⊲ sairauden diagnosointi, eh-
käisy, ennakointi, ennusteen 
laatiminen, tarkkailu, hoito tai 
lievitys,

 ⊲ vamman tai toimintarajoitteen 
diagnosointi, tarkkailu, hoito, 
lievitys tai kompensointi,

 ⊲ anatomian taikka fysiologisen 
tai patologisen toiminnon tai 
tilan tutkiminen, korvaaminen 
tai muuntaminen,

 ⊲ tietojen saaminen ihmiskehon 

ulkopuolella (in vitro) suoritet-
tavien tutkimusten avulla ih-
miskehosta otetuista näyt-
teistä, mukaan lukien elinten, 
veren ja kudosten luovutukset,

 ⊲ hedelmöittymisen säätelyyn 
tai tukemiseen tarkoitetut lait-
teet sekä 

 ⊲ em. lääkinnällisten laitteiden 
puhdistukseen, desinfiointiin 
tai sterilointiin nimenomaisesti 
tarkoitetut tuotteet katsotaan 
myös lääkinnällisiksi laitteiksi.

Lääkinnällinen laite voi olla instrumentti, laitteisto, väline, 
ohjelmisto, implantti, reagenssi, materiaali tai muuta tar-
vike, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmi-
sillä, joko yksinään tai yhdistelminä lääketieteellisiin tar-
koituksiin.4

Mitä on 
terveysteknologia?

Lääkinnällinen laite

In vitro-diagnostiikkaan tarkoitettu 
lääkinnällinen laite

Lääkinnälliset laitteet voidaan erottaa kahdeksi ryhmäksi:

Lääkinnälliset laitteet 
(medical devices, MD)

In vitro -diagnostiikkaan käytettävät 
lääkinnälliset laitteet (IVD)



In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen laitteen 
tarkoituksena on saada ihmiskehosta otettujen näytteiden, 
myös veren ja kudosten luovutusten, perusteella tietoa 
yhdestä tai useammasta seuraavista:

 ⊲ Fysiologisesta tai patologisesta toiminnosta tai tilasta.

 ⊲ Synnynnäisestä fyysisestä vammasta tai älyllisestä kehitysvammasta.

 ⊲ Alttiudesta sairaudelle tai taudille.

 ⊲ Turvallisuuden ja yhteensopivuuden määrittämiseksi mahdollisten 
vastaanottajien kannalta.

 ⊲ Hoitovasteen tai -reaktioiden ennustamiseksi.

 ⊲ Hoitotoimenpiteiden määrittelemiseksi tai tarkkailemiseksi.

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen lai-
te voi olla reagenssi, reagenssituote, kalibraattori, ver-

tailumateriaali, diagnostiikkasarja, instrumentti, laite, laitteis-
ton osa, ohjelmisto tai järjestelmä, jota käytetään joko yksin 
tai yhdessä muiden kanssa ja jonka valmistaja on tarkoittanut 
käytettäväksi ihmiskehon ulkopuolella (in vitro) suoritettavis-
sa tutkimuksissa.

Myös näytteenottoastioiden katsotaan olevan in vitro -diag-
nostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.5

Terveysteknologia on tiukasti ja 
yhdenmukaisesti säänneltyä koko 
EU-alueella

T erveysteknologian toimiala on tiukasti säänneltyä. Lääkinnällisiä laitteita kos-
kevat EU-direktiivit ja niiden perusteella laadittu kansallinen lainsäädäntö se-

kä uudet EU-asetukset ovat oikeudellisesti velvoittavia. Lainsäädäntö määrittelee 
muun muassa vaatimukset lääkinnällisten laitteiden turvallisuudelle ja suoritusky-
vylle sekä laitteiden markkinoille saattamiseen liittyvät arviointi- ja rekisteröinti-
velvoitteet ja valmistajien ja muiden toimijoiden vastuut. 



”Lähtökohtana on 
potilaiden ja käyttäjien 

terveyden suojelun 
korkea taso”

Uusien asetusten keskeisiä tavoitteita:

 ⊲ Kansallisten viranomaisten suo-
rittamaa riippumattomien arvi-
ointilaitosten valvontaa vahvis-
tetaan.

 ⊲ Arviointilaitosten valtuuksia ja 
velvoitteita lisätään, jotta val-
mistajiin kohdistettaisiin tarkko-
ja testejä ja säännöllisiä tarkas-
tuksia.

 ⊲ Valmistajien, maahantuojien ja 
jakelijoiden oikeuksia ja vastuita 
selkeytetään.

 ⊲ Asetetaan käyttöön lääkinnällisiä 
laitteita koskeva laajennettu tie-
tokanta (EUDAMED).

 ⊲ Otetaan käyttöön yksilöllistä 
laitetunnistetta (Unique Device 
Identifier, UDI) koskeva järjes-
telmä.

 ⊲ Tiukennetaan kliiniseen tutki-
musnäyttöön sovellettavia vaa-
timuksia.

 ⊲ Mukautetaan säännöt teknolo-
gian ja tieteen kehitykseen.

 ⊲ Parannetaan kansallisten val-
vontaviranomaisten välistä 
koordinointia.

Uudet EU-asetukset astuivat voimaan vuonna 2017 ja ne ovat suoraan sovellet-
tavaa lainsäädäntöä koko EU-alueella. Siirtymäajat päättyvät keväällä 2020 (MD) 
ja 2022 (IVD) ja tällöin koko Euroopan terveysteknologian sääntely yhdenmukais-
tuu. Asetuksilla pyritään varmistamaan 
lääkinnällisten laitteiden sisämarkkinoi-
den moitteeton toiminta. Lähtökohta-
na on potilaiden ja käyttäjien terveyden 
suojelun korkea taso ja että tällä alalla 
toimivat pienet ja keskisuuret yritykset 
otetaan huomioon.6

Samalla asetuksissa asetetaan lääkin-
nällisille laitteille korkeat laatu- ja turval-
lisuusvaatimukset, jotta voidaan vastata 
tällaisten tuotteiden turvallisuutta koskeviin yleisiin huolenaiheisiin entistäkin pa-
remmin.3  Uusien EU-asetusten myötä kliinisen tutkimuksen ja riskinhallinnan vaa-
timukset kasvavat, markkinavalvonta ja laitteiden elinkaaren hallinta vahvistuvat, 
läpinäkyvyys ja laitteiden jäljitettävyys paranevat sekä laitteiden luokittelu ja mää-
ritelmät täsmentyvät.



Markkinoille saattamiseen liittyvän valvonnan ja 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin lisäksi lääkinnällisten 
laitteiden valvontaan kuuluu:

 ⊲ Markkinoille saattamisen jäl-
keistä valvontaa koskeva järjes-
telmä (osana valmistajan laa-
dunhallintajärjestelmää).

 ⊲ Vaaratilannejärjestelmä.

 ⊲ Toimivaltaisen viranomaisen 
suorittama markkinavalvonta.

Terveysteknologian laitteiden 
jäljitettävyyttä tehostetaan entisestään

U usien asetusten myötä EU:n alueelle luodaan UDI-järjestelmä ja EUDA-
MED-järjestelmä: UDI (Unique Device Identifier) tarkoittaa yksilöllistä laite-

tunnistetta koskeva järjestelmää. Siinä jokaiselle laitteelle annetaan yksilöllinen 
tunniste, joka mahdollistaa laitteen tunnistettavuuden ja jäljitettävyyden toimitus-
ketjussa. EUDAMED puolestaan tarkoittaa yhteiseurooppalaista järjestelmää, jo-
hon rekisteröidään lääkinnällisten laitteiden sekä toimijoiden, kuten valmistajien 
ja maahantuojien, tietoja. EUDAMED-järjestelmän myötä lääkinnällisiin laitteisiin 
liittyvän tiedon määrä ja laatu sekä avoimuus lisääntyvät. Myös yleisön pääsy tie-
toihin laajenee.7

Terveysteknologian markkinoille 
saattaminen

L ääkinnällisten laitteen markkinoille saattaminen ja siihen sovellettavat vaa-
timukset ovat riippuvaisia laitteen luokituksesta. Luokitus perustuu laitteen 

käyttötarkoitukseen ja riskitasoon. Valmistaja vastaa siitä, että tuote täyttää ase-
tetut vaatimukset. Maahantuojien ja jakelijoiden on varmistuttava siitä, että val-
mistaja on hoitanut velvoitteensa ja että tuotteessa on CE-merkintä ja sen muka-
na on vaadittavat asiakirjat oikeilla kielillä.8

CE-merkintä on vakuutus siitä, että terveysteknologian ratkaisu 
täyttää vaatimukset
Lääkinnällisillä laitteilla tulee olla CE-merkintä, ennen kuin ne saatetaan markki-
noille EU:n talousalueella (pl. yksilölliseen käyttöön valmistetut laitteet). CE-mer-
kintä osoittaa, että tuote on tarkastettu ja se täyttää EU:n turvallisuus-, suoritusky-
ky-, terveys- ja ympäristövaatimukset. Sitä käytetään ETA-alueella myytävissä 



Laitteen käyttötarkoituksen ja luokituksen määrittely

Kliininen tutkimus (luokka III laitteet ja implantoitavat laitteet) 

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus TAI Ilmoitetun laitoksen todistus

Rekisteröinti 

CE-merkintä

Yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset + sovellettavat 
vaatimukset valmistajalle ja laitteelle (luokituksen perusteella) 

Yksinkertaistettu kaavio markkinoille saattamisesta:

Kuva 2: Terveysteknologian ratkaisujen markkinoille saattaminen.

tuotteissa riippumatta siitä, onko ne valmistettu ETA-alueella vai sen ulkopuolella.9 

Merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan se on oltava tuotteissa, jos tuotetta koske-
va direktiivi tai asetus niin vaatii. Muita tuotteita ei saa varustaa CE-merkinnäl-
lä.10 Lääkinnällisiä laitteita koskevat vaatimukset liittyvät erityisesti turvallisuuteen 
ja suorituskykyyn. Matalan riskitason laitteissa CE-merkintä perustuu valmista-
jan itse laatimaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. Korkeamman riskitason 
laitteissa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tekee ja todistuksen antaa kolmas 
osapuoli (ns. ilmoitettu laitos).11

Viranomaiset Suomessa ja Euroopassa valvovat valmistajien toimintaa ja tuot-
teissa mahdollisesti havaittujen poikkeamien korjaustoiminnan toteutumista, riit-
tävyyttä ja oikea-aikaisuutta.  Viranomaiset voivat vakavissa tapauksissa vaatia 
valmistajaa poistamaan vaarallisiksi tai puutteellisiksi osoitetut tuotteet mark-
kinoilta.12 Lisäksi valmistajilla on velvollisuus seurata markkinoille saattamiensa 
tuotteiden laatua ja toimivuutta sekä ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpitei-
siin. Jos tuotteelle on määritelty yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit ja 
niitä noudatetaan valmistusprosessissa, tuotteen katsotaan olevan sitä koskevien 



EU-direktiivien mukainen. Standardien noudattaminen on vapaaehtoista – niiden 
käyttöön ei voida velvoittaa. Perusvaatimukset voidaan täyttää myös valitsemalla 
joitain muita teknisiä ratkaisuja, jotka on määritetty direktiivissä.13

Ilmoitettu laitos arvioi lääkinnällisen 
laitteen vaatimuksenmukaisuuden

I lmoitetut laitokset ovat arviointilaitoksia, jotka on nimetty hoitamaan EU:n 
säädöksiin perustuvia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä.14 Uusis-

sa lääkinnällisiä laitteita koskevissa EU-asetuksissa on määritelty tiukat turvalli-
suus- ja suorituskykyvaatimukset, jotka kaikkien laitteiden on täytettävä kaikkial-
la EU-alueella. Lääkinnällisille laitteille tehdään jatkossa myös entistä vaativampi 
vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valmistajan on noudatettava määräysten mu-
kaisia menettelyjä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja tarvittaessa käy-
tettävä ilmoitettua laitosta.Vasta kun laite täyttää vaatimuksenmukaisuuden, voi-
daan siihen kiinnittää CE-merkintä ja laite voidaan saattaa markkinoille.   

Ilmoitettu laitos suorittaa yhden tai useamman osan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Vaatimuksen-
mukaisuuden arviointimenetelmät on jaettu moduu-
leihin, joiden tekniset menetelmät eroavat toisistaan. 
Akkreditointi määräytyy laitoksen toiminnan katta-
mien moduulien perusteella.15 Ilmoitetut laitokset ovat 
EU:n jäsenvaltioiden nimeämiä ja niitä valvoo kunkin 
maan toimivaltainen viranomainen. Valmistaja voi käyt-
tää vapaasti valitsemaansa pätevyysalueeltaan sopivaa ilmoitettua laitosta. Luet-
telo ilmoitetuista laitoksista ja niiden pätevyysalueista löytyy EU:n komission yl-
läpitämästä NANDO-rekisteristä.16 Laitteen suunnittelua ja valmistusta koskevat 
asiakirjat sekä muut tekniset asiakirjat on säilytettävä valvontaa varten. Valmistaja 
antaa kirjallisen vakuutuksen siitä, että laite ja tarvike täyttää lain säädösten vaa-
timukset.17

Kansallinen valvova viranomainen 
valvoo terveysteknologian turvallista 
käyttöä

K ansallinen valvova viranomainen valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvik-
keiden vaatimustenmukaisuutta sekä edistää niiden turvallista käyttöä lain 

Kuva 3: CE -merkki



mukaisesti. Suomessa myytävän tai käytettävän terveydenhuollon laitteen tai tar-
vikkeen (eli lääkinnällisen laitteen) tulee olla CE-merkitty.18

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden velvollisuutena on huolehtia käytössään 
olevien terveydenhuollon laitteiden sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien toi-
mintakunnosta, käyttöohjeiden saatavuudesta ja käyttökoulutuksesta. Lisäksi on 
huolehdittava terveydenhuollon laitteiden jäljitettävyyden varmistamisesta.19 Ter-
veydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta on aina teh-
tävä ilmoitus valvovalle viranomaiselle niin pian kuin mahdollista. Ilmoittamisvel-
vollisuus koskee Suomessa laitteiden ja tarvikkeiden valmistajia ja ammattimaisia 
käyttäjiä sekä laitteita ja tarvikkeita maahantuovia yrityksiä.20 llmoituksen teke-
mättä jättäminen on säädetty rangaistavaksi.21

Terveysteknologia terveydenhuollossa

T erveydenhuollon tulee tukea potilasta saamaan paras näyttöön perustuva 
hoito, ja terveydenhuollossa tulee käyttää vain turvallisiksi ja toimiviksi osoi-

tettuja CE-merkittyjä laitteita. Lääkinnällisiä laitteita tulee käyttää vain valmista-
jan määrittämän käyttötarkoituksen ja käyttöohjeiden mukaisesti. Käyttöohjeiden 
vastainen sekä CE-merkitsemättömien lääkinnällisten laitteiden käyttö ei ole sal-
littua eivätkä terveydenhuollon ammattilaiset voi tukea potilaita käyttämään hoi-
tomuotoa, joita ei ole kliinisesti tutkittu.22

Terveydenhuollon ammattilaisia velvoittavat lain ammattimaista käyttöä koskevat 
vaatimukset. Terveydenhuollossa käytettävän laitteen käyttöä varten tulee olla 
riittävä koulutus, laitteessa tulee olla käyttöohjeet ja laitetta tulee käyttää vain val-
mistajan määrittämän käyttötarkoituksen mukaisesti. Lisäksi tulee huomioida, että 
laitteen saa asentaa vain henkilö, jolla on siihen tarvittava ammattitaito.23

Terveysteknologia tarjoaa ratkaisuja 
tulevaisuuden terveyteen

T erveysteknologia tarjoaa mahdollisuuden omaehtoiseen ja terveempään elä-
mään sekä vähentää kustannuspainetta julkisella sektorilla. Kun ennaltaeh-

käisemme sairauksia, tunnistamme ja hoidamme ne tehokkaasti, sekä tuemme 
ihmisten hyvää ja omaehtoista elämää, vähennämme inhimillistä kärsimystä ja 
parannamme elämänlaatua. Samalla lisäämme terveydenhuollon vaikuttavuutta 
ja vahvistamme yhteiskunnan taloudellista kantokykyä. 
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Sailab -MedTech Finland ry

• Kehittää suomalaista toimintaympäristöä, jotta potilaille 
ja terveydenhuollolle voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, 
ja innovatiivisia terveysteknologian ratkaisuja

• Yli 100 suurinta kansainvälistä ja kansallista 
terveysteknologiayritystä

• Kattojärjestö: MedTech Europe

• Työntekijät: 3 hlö (2019)

• Toimitusjohtaja Laura Simik

• www.sailab.fi

• Lääketieteelliseen käyttötar-
koitukseen valmistetut lää-
kinnälliset laitteet (ml. in vitro 
diagnostiikka).

• Tiukasti säänneltyä ja valvot-
tua sekä kansainvälisesti että 
kansallisesti.

• CE-merkintä osoittaa, et-
tä tuote on tarkastettu ja se 
täyttää EU:n turvallisuus-,  
terveys- ja ympäristövaati-
mukset.

• Ter veydenhuol lossa tulee 
käyttää vain turvallisiksi ja toi-
miviksi osoitettuja CE-merkit-
tyjä laitteita.

• Terveydenhuollon ammattilai-
silla on oltava riittävä koulutus 
lääkinnällisen laitteen käyttäy-
miseen.

• Hyvinvointiteknologia tukee 
yksilöiden terveyttä, mutta si-
tä ei tule sekoittaa terveystek-
nologiaan.


