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Lääkinnällisten laitteiden  

kansallisen lainsäädännön uudistaminen 
 

Terveysteknologiaa vaaditaan muun muassa sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin, 

hoitoon, tarkkailuun, kuvantamiseen tai sairaudesta tai vammasta aiheuttavien haittojen 

kompensointiin sekä kuntoutukseen. Yli 70% hoitopäätöksistä pohjautuu jo nyt 

terveysteknologiaan. Tulevina vuosina terveysteknologian merkitys kasvaa entisestään. (1 

Sailab -MedTech Finland ry on edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö, johon kuuluu yli 110 

suurinta kansainvälistä ja kotimaista terveysteknologiayritystä. Sailab -MedTech Finland ry:n 

tavoitteena on, että suomalaisille ihmisille ja terveydenhuollolle voidaan tarjota turvallisia, 

kustannusvaikuttavia, innovatiivisia sekä laadukkaita terveysteknologian tuotteita ja niihin 

liittyviä palveluita.  Järjestön jäsenyritykset toimivat lääkinnällisten laitteiden valmistajina, 

maahantuojina sekä jakelijoina. 

Uudet EU-asetukset lääkinnällisistä laitteista tulivat voimaan toukokuussa 2017 ja niiden 

soveltaminen alkaa siirtymäaikojen jälkeen toukokuussa 2020/2022.(2 Ennen uusien asetusten 

soveltamista lääkinnällisten laitteiden sääntely perustuu EU-direktiiveihin ja kansalliseen 

lainsäädäntöön. (3  

Asetusten myötä lääkinnällisten laitteiden sääntely kiristyy ja siirtymäaika uusiin vaatimuksiin 

on tiukka. Sailab - MedTech Finland ry ja sen jäsenyritykset ovat sitoutuneet asetusten 

tavoitteisiin sekä asetusten vaatimusten noudattamiseen.  

Asetukset jättävät jäsenvaltioille mahdollisuuden säännellä tiettyjä asioita kansallisessa 

lainsäädännössä. Tässä kannanotossa esitetään Sailab – MedTech Finland ry:n tavoitteet ja 

ehdotukset terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain uudistamiseen.  

Lausunto on hyväksytty Sailab – MedTech Finland ry:n hallituksen kokouksessa 29.8.2019. 

 

Ari-Pekka Naumanen                                Laura Simik 

Puheenjohtaja                                            Toimitusjohtaja 

 

Lisätiedot: 
Antti Järvenpää, sääntelyasiantuntija, Sailab - MedTech Finland ry 
antti.jarvenpaa@sailab.fi / 040 525 5454   

 
1 Terveysteknologialla tarkoitetaan tässä lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan käytettäviä 

lääkinnällisiä laitteita 
2 MD-asetus 2017/745, soveltaminen alkaa 26.5.2020; IVD-asetus 2017/746, soveltaminen alkaa 26.5.2022. 
3 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 926/2010 

mailto:antti.jarvenpaa@sailab.fi
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Yleiset tavoitteet 

Yhdenmukaisen sääntely EU-alueella – ei kansallisia kiristyksiä 

Uudet EU-asetukset yhdenmukaistavat lääkinnällisten laitteiden sääntelyä koko EU/ETA-

alueella. Myös kansallisessa lainsäädännössä säädettävissä käytännöissä on pyrittävä 

yhdenmukaisuuteen muiden EU-jäsenvaltioiden ja erityisesti muiden Pohjoismaiden kanssa. 

Kansallisessa lainsäädännössä ei tule luoda uusia vaatimuksia tai kiristää EU-asetusten 

vaatimuksia Suomessa toimiville valmistajille, maahantuojille tai jakelijoille. 

Toimivaltaisen viranomaisen budjettiperusteinen rahoitus 

Toimivaltaisen viranomaisen rahoituksen tulee olla budjettiperusteinen. Kansallisessa 

lainsäädännössä ei tule asettaa maksuja toimivaltaisen viranomaisen toimista. Toimivaltaisen 

viranomaisen resurssit sujuvan viranomaistoiminnan saavuttamiseksi tulee varmistaa. 

Kielivaatimukset 

Kielivaatimuksia koskevassa sääntelyssä tulisi huomioida, että Suomi on globaaleilla ja 

eurooppalaisilla lääkinnällisten laitteiden markkinoilla erittäin pieni kielialue. 

Kielivaatimuksista seuraavat merkintöjen ja asiakirjojen käännöskustannukset saattavat 

heikentää laitteiden saatavuutta Suomessa. 

Kansallisessa lainsäädännössä tulisi sallia, että ammattimaisille käyttäjille tarkoitetuissa 

laitteissa englanninkieliset merkinnät ja asiakirjat ovat riittävät. 

Kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittely 

MD-asetuksen mukaan kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittely ja uudelleenkäyttö on 

mahdollista vain, jos se sallitaan kansallisessa oikeudessa ja tehdään MD-asetuksen ehtojen 

mukaisesti. ( 4  

Kansallisessa lainsäädännössä tulee säilyttää nykyisen lainsäädännön kirjaus, joka kieltää 

uudelleenkäsittelyn harjoittamisen terveydenhuollon toimintayksiköiden omana 

laitevalmistuksena. (5 Kansallisessa lainsäädännössä ei tule sallia kertakäyttöisten laitteiden 

uudelleenkäsittelyä ja uudelleenkäyttöä.  

 
4 MD-asetus 2017/745, 17 artikla 
5 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010, 27 § 
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Yksityiskohtaiset tavoitteet 

Oheiseen taulukkoon (s. 4-7) on koottu EU-asetusten kohdat, joissa jäsenvaltioille jätetään 

sääntelyvaraa kansalliseen lainsäädäntöön. 

Sailab – MedTech Finland ry:n tavoitteet ja ehdotukset perusteluineen on esitetty samassa 

taulukossa.  

 

Liitteet  

Liite 1. MD- ja IVD-asetusten kohdat, joihin tässä asiakirjassa viitataan. 
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Aihe 
Asetuksen artikla 

Jäsenvaltion säädeltävissä (tiivistelmä) Lausunto 

Jakelijoiden rekisteröinti 
MD-asetus 30-31 artiklat, IVD-asetus 
27-28 artiklat 

 
Ks. MD-asetus 30 artikla 

 

Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käyttöön kansallisia 
säännöksiä alueelleen saataville asetettujen laitteiden 

jakelijoiden rekisteröintiä varten (asetusten perusteella 

valmistajat, valtuutetut edustajat ja maahantuojat 
rekisteröidään EUDAMEDiin) 
 

Esitys: 
Kansallisessa lainsäädännössä tulisi edellyttää jakelijoiden 
rekisteröimistä. Jakelijoiden rekisteröinti parantaisi laitteiden 

jäljitettävyyttä sekä jakelijoiden velvoitteiden täyttymisen 
seurantaa. Jakelijoiden rekisteröinnin tulisi olla hallinnollisesti 
kevyt ilmoitusmenettely. 

Poikkeus 

vaatimustenmukaisuuden 

arviointimenettelyistä 
MD-asetus 59 artikla, IVD-asetus 54 
artikla 

 

Ks. MD-asetus 59 artikla 
 

Toimivaltainen viranomainen voi pyynnöstä sallia laitteen 
markkinoille saattamisen tai käyttöönoton jäsenvaltion 
alueella ilman vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä, jos kansanterveyden tai 
potilasturvallisuuden kannalta tarpeellista.  
 

Esitys: 
Menettelytapa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä 
poikkeamiseen tulisi olla tarkasti rajattu tilanteisiin, joissa laite 
on potilasturvallisuuden ja/tai kansanterveyden kannalta 
välttämätön eikä saatavilla ole vastaavaa laitetta. 
 
Menettelytapaa koskevassa kansallisessa sääntelyssä tulisi 
täsmällisesti määritellä tarpeelliset yleiset turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimukset ja niistä poikkeaminen. 
 
Sääntelyn tulisi olla yhdenmukainen mm. Ruotsin kanssa (ks. 
Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter 2003:11, 

7 § 12.).  

Hyvä hallintokäytäntö 
MD-asetus 99 artikla, IVD-asetus 94 

artikla 
 

Ks. MD-asetus 99 artikla 
 

Kansalliset muutoksenhakukeinot ja muutoksenhaun 
määräajat 

 

Esitys: 
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaisesti 

(808/2019, voimaan 1.1.2020) 
 

Maksujen periminen 
MD-asetus 111 artikla, IVD-asetus 104 
artikla 

 
Ks. MD-asetus 111 artikla 

Asetukset eivät rajoita jäsenvaltion mahdollisuutta periä 
maksuja asetusten mukaisista toimista. Maksujen taso 
asetettava avoimesti ja kustannusvastaavuuden perusteella. 
 

Esitys: 
Toimivaltaisen viranomaisen rahoituksen tulisi olla 
budjettiperusteista. Kansallisessa lainsäädännössä ei tulisi 
asettaa erillismaksuja asetusten mukaisista toimivaltaisen 
viranomaisen toimista.  
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Seuraamukset 
MD-asetus 113 artikla, IVD-asetus 106 
artikla 
 

Ks. MD-asetus 113 artikla 
 

Jäsenvaltion annettava säännöt asetusten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista  

Esitys: 
Kuten nykyisen TLT-lain 59 §  

Terveydenhuollon yksikön oma 

laitevalmistus (markkinoille 

saattaminen ja käyttöönotto) 
MD-asetus 5 artikla 5. kohta, IVD-
asetus 5 artilla 
 
 

Ks. MD-asetus 5 artikla 5. kohta 

Tausta: 
Terveydenhuollon yksikön oman laitevalmistuksen 

täytettävä asetuksessa määritellyt yleiset turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimukset (Liite I) sekä asetuksessa 

määritellyt ehdot. 

 
Jäsenvaltio voi vaatia terveydenhuollon toimintayksikköä 
toimittamaan tietoja valmistetuista ja käytetyistä laitteista 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 

 
Jäsenvaltio voi rajoittaa joidenkin tietyntyyppisten 
laitteiden valmistusta ja käyttöä, ja voi tutkia 
terveydenhuollon toimintayksikön toimia 
 
 

Esitys: 
Asetuksissa määritellyt vaatimukset ja ehdot terveydenhuollon 
yksikön omaan laitevalmistukseen ovat pääosin riittäviä. 
Kansallisessa lainsäädännössä tulisi velvoittaa 
terveydenhuollon yksiköitä ilmoittamaan valmistamistaan 
terveydenhuollon laitteista toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Menettelyn tulisi olla hallinnollisesti kevyt.  
Kansallisessa lainsäädännössä tulisi myös varmistaa 
toimivaltaisen viranomaisen toimivalta ja resurssit valvoa 

terveydenhuollon yksiköiden omaa laitevalmistusta. 
 

Implanttikortti ja tiedot 

potilaalle, jolla on implantoitava 

laite 
MD-asetus 18 artikla 

 
Ks. MD-asetus 18 artikla 

Asetuksen mukaan implantoitavien laitteiden mukana on 
toimitettava tietyt tiedot, mm. tiedot laitteen ja valmistajan 
tunnistamista varten ja varoitukset. 
 

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että terveydenhuollon 

toimintayksiköt asettavat tiedot potilaiden saataville ja 
antavat implanttikortin.  
 

Esitys: 
Ei ehdotuksia. 
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Geenitestit 
IVD-asetus 4 artikla 

 
Ks. IVD-asetus 4 artikla 

Jäsenvaltioiden on terveydenhuollon yhteydessä ja 
lääketieteellisiin tarkoituksiin tehtävien geenitestien 
yhteydessä varmistettava, että on mahdollista saada 
asianmukaista neuvontaa, jos käytetään geenitestejä, joista 
saadaan tietoa geneettisestä alttiudesta sairauksille ja/tai 
taudeille, joita pidetään yleisesti mahdottomina hoitaa 
nykyisen tieteen ja teknologian valossa. 
 

Esitys: 
Ei ehdotuksia. 
 
 
 
 

Yksilöllistä laitetunnistetta 

koskeva järjestelmä 
MD-asetus 27 artikla, IVD-asetus 24 
artikla 

 
MD-asetus 27 artikla 

 

Terveydenhuollon yksiköiden on tallennettava ja 

säilytettävä UDI-tunniste luokan III implantoitavista 

laitteista, jotka ne ovat toimittaneet tai jotka niille on 
toimitettu (MD). 
 

Muiden laitteiden osalta jäsenvaltioiden on kannustettava 

ja ne voivat vaatia terveydenhuollon yksiköitä ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöitä tallentamaan ja 
säilyttämään UDI-tunniste, niiden laitteiden osalta, jotka 
niille on toimitettu (MD ja IVD). 
 

Esitys: 

Kansallisessa lainsäädännössä tulisi kannustaa, mutta ei vaatia 
muiden kuin luokan III implantoitavien laitteiden UDI-
tunnisteiden tallentamiseen ja säilyttämiseen terveydenhuollon 
yksiköissä. 

Eettinen toimikunta / Kliiniset 

laitetutkimukset ja 

suorituskykytutkimukset 
MD-asetus VI luku, IVD-asetus VI 
luku 

 

”Kliinisistä tutkimuksista suoritetaan tieteellinen ja eettinen 
arviointi. Eettisen arvioinnin suorittaa eettinen toimikunta 

kansallisen oikeuden mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että eettisten toimikuntien arvioinnin 
menettelyt ovat yhteensopivia tässä asetuksessa 
vahvistettujen kliinisen tutkimuksen lupahakemuksen 

arviointia koskevien menettelyjen kanssa. Vähintään yhden 
maallikon on osallistuttava eettiseen arviointiin.”  

Esitys: 
Ei muutosehdotuksia. Kuten nykyään TLT-lain viittaus lakiin 
lääketieteellisistä tutkimuksista 488/1999. 
 

Laitevalmistajien 

vahingonkorvausvastuu  
MD-asetus 10 artikla, IVD-asetus 10 
artikla 

 
Ks. MD-asetus 10 artikla 16 kohta 

Laitevalmistajilla oltava käytössä oikeasuhtaisella tavalla 
toimenpiteet rahallista korvausta varten sen vastuun osalta, 
joka niitä mahdollisesti koskee tuotevastuudirektiivin 
nojalla. 

➔ Ei rajoita kansallisen oikeuden mukaisia 
suojelevampia toimenpiteitä  

Esitys: 
Vahingonkorvauslaki ja tuotevastuulaki riittävät. Kansallisessa 
lainsäädännössä ei tulisi asettaa lisävaatimuksia 
laitevalmistajille. 
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Säännösten noudattamisesta 

vastaava henkilön pätevyyden 

tunnustaminen 
MD-asetus 15 artikla, IVD-asetus 15 
artikla 

 
Ks. MD-asetus 15 artikla  

 

Valmistajalla oltava organisaatiossaan säännösten 
noudattamisesta vastaava henkilö, jolla on vaadittava 
asiantuntemus lääkinnällisten laitteiden alalta. 
Soveltuvuus määritelty asetuksessa; osoitetaan todistuksella 
tai muulla muodollista kelpoisuutta osoittavalla asiakirjalla 

yliopistotutkinnosta tai jäsenvaltion vastaaviksi 

tunnustamista opinnoista. 
 
Huom. asetuksessa helpotukset yksilölliseen käyttöön 
valmistettujen laitteiden valmistajille sekä mikro- ja 
pienyrityksille. 
 

Esitys: 
Tulisi varmistaa, että ammattikorkeakoulututkinto soveltuvilta 
aloilta tunnustetaan asetusten tarkoittamaksi yliopistotutkintoa 
vastaaviksi opinnoiksi. 
 

 
 

Kielivaatimukset 
 

Ks. TLT-laki 54a § (säädetty 2017 muutoksessa) Esitys: 

Kielivaatimuksia koskevassa sääntelyssä tulisi huomioida, että 
Suomi on globaaleilla ja eurooppalaisilla lääkinnällisten 
laitteiden markkinoilla erittäin pieni kielialue. 
Kielivaatimuksista seuraavat merkintöjen ja asiakirjojen 
käännöskustannukset saattavat heikentää laitteiden saatavuutta 
Suomessa. 
Kansallisessa lainsäädännössä tulisi sallia, että ammattimaisille 
käyttäjille tarkoitetuissa laitteissa englanninkieliset merkinnät 
ja asiakirjat ovat riittävät. 
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Liite 1. MD- ja IVD-asetusten kohdat, joihin tässä asiakirjassa viitataan 

Lähteet: MD-asetus 2017/745 ja IVD-asetus 2017/746 

IVD-asetus 4 artikla 
Jäsenvaltioiden on edellä 1 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden [terveydenhuollon yhteydessä ja lääketieteellisiin 

tarkoituksiin tehtävien geenistestien, toim. huom] yhteydessä erityisesti varmistettava, että on mahdollista saada 

asianmukaista neuvontaa, jos käytetään geenitestejä, joista saadaan tietoa geneettisestä alttiudesta sairauksille 

ja/tai taudeille, joita pidetään yleisesti mahdottomina hoitaa nykyisen tieteen ja teknologian valossa. 

MD-asetus 5 artikla 5. kohta: 
Tämän asetuksen vaatimuksia, lukuun ottamatta liitteessä I esitettyjä asiaankuuluvia yleisiä turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimuksia, ei sovelleta laitteisiin, jotka on valmistettu ja joita käytetään yksinomaan unioniin 

sijoittautuneissa terveydenhuollon yksiköissä, edellyttäen että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

 

a) laitteita ei siirretä muulle oikeussubjektille; 

 

b) laite valmistetaan ja sitä käytetään asianmukaisten laadunhallintajärjestelmien mukaisesti; 

 

c) terveydenhuollon yksikkö osoittaa asiakirjoissaan, että kohteena olevan potilasryhmän erityistarpeisiin ei 

voida vastata markkinoilla saatavilla olevalla vastaavalla laitteella tai että laitteen suorituskyky on 

riittämätön, jotta niihin voidaan vastata; 

 

d) terveydenhuollon yksikkö toimittaa pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselleen tällaisten laitteiden 

käytöstä tiedot, joissa on perusteltava niiden valmistus, niihin tehtävät muutokset ja niiden käyttö; 

 

e) terveydenhuollon yksikkö laatii julkisesti saataville vakuutuksen, jossa on 

 

i) valmistavan terveydenhuollon yksikön nimi ja osoite; 

 

ii) tarpeelliset yksityiskohdat laitteiden tunnistamiseksi; 

 

iii) ilmoitus siitä, että laite täyttää tämän asetuksen liitteessä I esitetyt yleiset turvallisuus- ja 

suorituskykyvaatimukset ja tarvittaessa tiedot siitä, mitkä vaatimukset eivät täysin täyty sekä tämän 

perustelut; 

 

f) terveydenhuollon yksikkö laatii riittävän yksityiskohtaisen asiakirja-aineiston, josta käyvät ilmi 

valmistustilat, valmistusprosessi, laitteiden suunnittelu- ja suorituskykytiedot, mukaan lukien 

käyttötarkoitus, jotta toimivaltainen viranomainen voi todeta, että tämän asetuksen liitteessä I esitetyt 

yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset täyttyvät; 

 

g) terveydenhuollon yksikkö toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki 

laitteet valmistetaan f alakohdassa tarkoitetun asiakirja-aineiston mukaisesti; ja 

 

h) terveydenhuollon yksikkö tarkastelee uudelleen laitteiden kliinisestä käytöstä saatuja kokemuksia ja 

toteuttaa kaikki tarpeelliset korjaavat toimenpiteet. 

 

Jäsenvaltiot voivat vaatia tällaista terveydenhuollon yksikköä esittämään toimivaltaiselle viranomaiselle muita 

merkittäviä tietoja niiden alueella valmistetuista ja käytetyistä laitteista. Jäsenvaltioilla on oikeus rajoittaa 

joidenkin tietyntyyppisten tällaisten laitteiden valmistusta ja käyttöä, ja niiden on voitava tutkia terveydenhuollon 

yksiköiden toimia. 

 

Tätä kohtaa ei sovelleta laitteisiin, jotka valmistetaan teollisessa mittakaavassa. 
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MD-asetus 10 artikla 16 kohta 
16.   Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat vaatia korvausta viallisen laitteen aiheuttamasta vahingosta 

sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

 

Valmistajilla on oltava käytössä laitteen riskiluokkaan, tyyppiin ja yrityksen kokoon nähden oikeasuhtaisella 

tavalla toimenpiteet, joiden ansiosta ne kykenevät tarjoamaan riittävän rahallisen korvauksen sen vastuun osalta, 

joka niitä mahdollisesti koskee direktiivin 85/374/ETY nojalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen 

oikeuden mukaisia suojelevampia toimenpiteitä. 

MD-asetus 15 artikla 1 ja 2 kohdat 

1.   Valmistajilla on oltava organisaatiossaan vähintään yksi sellainen säännösten noudattamisesta vastaava 

henkilö, jolla on vaadittava asiantuntemus lääkinnällisten laitteiden alalla. Vaadittava asiantuntemus on 

osoitettava jollakin seuraavista: 

 

a) tutkintotodistus, todistus tai muu muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, joka on myönnetty 

yliopistotutkinnon tai kyseessä olevan jäsenvaltion vastaaviksi tunnustamien opintojen suorittamisesta 

oikeustieteessä, lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla asiaankuuluvalla tieteenalalla, 

sekä vähintään yhden vuoden ammattikokemus lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä sääntelyasioista tai 

laadunhallintajärjestelmistä; 

 

b) neljän vuoden ammattikokemus lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä sääntelyasioista tai 

laadunhallintajärjestelmistä. 

 

Yksilölliseen käyttöön valmistettujen laitteiden valmistajat voivat osoittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

vaadittavan asiantuntemuksensa vähintään kahden vuoden ammattikokemuksella asianomaisella valmistusalalla, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta ammatillista pätevyyttä koskevien kansallisten säännösten soveltamista. 

 

2.   Komission suosituksessa 2003/361/EY (36) tarkoitetuilta mikroyrityksiltä ja pienyrityksiltä ei saa edellyttää, 

että niiden organisaatiossa on säännösten noudattamisesta vastaava henkilö, mutta niillä on oltava tällainen 

henkilö pysyvästi ja jatkuvasti käytettävissään. 

 

MD-asetus 18 artikla 
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että terveydenhuollon yksiköt asettavat 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 

[implantoitavan laitteen mukana toimitettavat tiedot] niiden potilaiden saataville, joille laite on implantoitu, 

tavalla, jonka ansiosta tiedot ovat nopeasti saatavilla, sekä antavat heille implanttikortin, josta käy ilmi heidän 

henkilötietonsa. 

1.   Implantoitavan laitteen valmistajan on toimitettava laitteen mukana seuraavaa: 

 

a) tiedot laitteen tunnistamista varten, mukaan lukien laitteen nimi, sarjanumero, erän numero, UDI-

tunniste, laitemalli sekä valmistajan nimi, osoite ja verkkosivuston osoite; 

 

b) varoitukset, varotoimenpiteet ja toimenpiteet, jotka potilaan tai terveydenhuollon ammattihenkilön on 

toteutettava kohtuudella ennakoitaviin ulkoisiin vaikutuksiin, lääketieteellisiin tutkimuksiin tai 

ympäristöolosuhteisiin liittyvän interferenssin osalta; 

 

c) tiedot laitteen odotettavissa olevasta käyttöiästä ja tarvittavasta seurannasta; 

 

d) muut tiedot, joilla varmistetaan, että potilas voi käyttää laitetta turvallisesti, mukaan lukien liitteessä I 

olevan 23.4 kohdan u alakohdan mukaiset tiedot. 

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava tavalla, jonka ansiosta tiedot ovat nopeasti niiden 

potilaiden saatavilla, joille laite on implantoitu, ja ne on esitettävä asianomaisen jäsenvaltion määrittelemillä 
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kielillä. Tiedot on esitettävä siten, että myös maallikot ymmärtävät ne helposti, ja ne on päivitettävä tarvittaessa. 

Päivitetyt tiedot on asetettava potilaan saataville 1 kohdan a alakohdassa mainitun verkkosivuston välityksellä. 

 

Lisäksi valmistajan on annettava 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot laitteen kanssa toimitettavassa 

implanttikortissa. 

 

2.   Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että terveydenhuollon yksiköt asettavat 1 kohdassa tarkoitetut tiedot niiden 

potilaiden saataville, joille laite on implantoitu, tavalla, jonka ansiosta tiedot ovat nopeasti saatavilla, sekä antavat 

heille implanttikortin, josta käy ilmi heidän henkilötietonsa. 

 

3.   Tässä artiklassa säädetyt velvoitteet eivät koske seuraavia implantteja: ompeleet, hakaset, hampaiden 

täyteaineet, hammasraudat, hammaskruunut, ruuvit, kiilat, levyt, metallilangat, pinnit, puristimet ja liittimet. 

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 115 artiklan mukaisesti tämän luettelon muuttamiseksi 

lisäämällä siihen muun tyyppisiä implantteja tai poistamalla siitä implantteja. 

 

MD-asetus 27 artikla 
8.   Talouden toimijoiden on tallennettava ja säilytettävä, mieluiten sähköisillä välineillä, UDI-tunniste niiden 

laitteiden osalta, jotka ne ovat toimittaneet tai jotka niille on toimitettu, jos kyseiset laitteet kuuluvat 

 

— luokan III implantoitaviin laitteisiin, 

 

— laitteisiin, laiteluokkaan tai laiteryhmään, jotka määritellään 11 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla 

toimenpiteellä. 

 

9.   Terveydenhuollon yksiköiden on tallennettava ja säilytettävä, mieluiten sähköisillä välineillä, UDI-tunniste 

niiden laitteiden osalta, jotka ne ovat toimittaneet tai jotka niille on toimitettu, jos kyseiset laitteet kuuluvat 

luokan III implantoitaviin laitteisiin. 

 

Niiden laitteiden osalta, jotka eivät kuulu luokan III implantoitaviin laitteisiin, jäsenvaltioiden on kannustettava, 

ja ne voivat vaatia, terveydenhuollon yksiköitä tallentamaan ja säilyttämään, mieluiten sähköisillä välineillä, 

UDI-tunniste niiden laitteiden osalta, jotka niille on toimitettu. 

 

Jäsenvaltioiden on kannustettava, ja ne voivat vaatia, terveydenhuollon ammattihenkilöitä tallentamaan ja 

säilyttämään, mieluiten sähköisillä välineillä, UDI-tunniste niiden laitteiden osalta, jotka niille on toimitettu. 

 

 

2.   Komission suosituksessa 2003/361/EY (36) tarkoitetuilta mikroyrityksiltä ja pienyrityksiltä ei saa edellyttää, 

että niiden organisaatiossa on säännösten noudattamisesta vastaava henkilö, mutta niillä on oltava tällainen 

henkilö pysyvästi ja jatkuvasti käytettävissään. 

MD-asetus 30 artikla 
1.   Lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmää kuultuaan komissio perustaa sähköisen järjestelmän 31 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun rekisterinumeron luomista ja sellaisten tietojen kokoamista ja käsittelyä varten, jotka ovat 

tarpeellisia ja oikeasuhtaisia valmistajan ja tarvittaessa valtuutetun edustajan ja maahantuojan tunnistamisen 

kannalta, ja hallinnoi tätä järjestelmää. Talouden toimijoiden tähän sähköiseen järjestelmään toimittamia tietoja 

koskevat yksityiskohdat vahvistetaan liitteessä VI olevan A osan 1 kohdassa. 

2.   Jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä alueelleen saataville asetettujen laitteiden 

jakelijoiden rekisteröintiä varten. 

3.   Maahantuojien on kahden viikon kuluessa siitä, kun muu kuin yksilölliseen käyttöön valmistettu laite on 

saatettu markkinoille, varmistettava, että valmistaja tai valtuutettu edustaja on toimittanut sähköiseen 

järjestelmään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. 
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Maahantuojien on tapauksen mukaan ilmoitettava asiaankuuluvalle valtuutetulle edustajalle tai valmistajalle, jos 

1 kohdassa tarkoitetut tiedot eivät sisälly rekisteröintiin tai jos ne ovat virheelliset. Maahantuojien on lisättävä 

tietonsa asiaankuuluviin kohtiin. 

 

MD-asetus 59 artikla 1 ja 2 kohdat 
1.   Poiketen siitä, mitä 52 artiklassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi asianmukaisesti perustellusta 

pyynnöstä sallia sellaisen laitteen markkinoille saattamisen tai käyttöönoton kyseisen jäsenvaltion alueella, jonka 

osalta kyseisessä artiklassa tarkoitettuja menettelyjä ei ole toteutettu mutta jonka käyttö on kansanterveyden tai 

potilasturvallisuuden taikka potilaiden terveyden kannalta tarpeellista. 

 

2.   Jäsenvaltion on tiedotettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille päätöksistä, joilla sallitaan laitteen 

saattaminen markkinoille tai käyttöönotto 1 kohdan mukaisesti, jos tällainen lupa annetaan muuta käyttöä kuin 

yksittäistä potilasta varten. 

MD-asetus 99 artikla 1 kohta 
1.   Kaikille toimenpiteille, joita jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät 95–98 artiklan nojalla, on 

esitettävä yksityiskohtaiset perustelut. Jos tällainen toimenpide kohdistuu tiettyyn talouden toimijaan, 

toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä kyseisestä toimenpiteestä asianomaiselle talouden 

toimijalle, jolle sen on samalla ilmoitettava asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön tai hallintokäytännön 

mukaiset muutoksenhakukeinot ja muutoksenhaun määräajat. Jos toimenpide on yleisesti sovellettava, se on 

julkaistava asianmukaisesti. 

MD-asetus 111 artikla 
1.   Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuutta periä maksuja tässä asetuksessa säädetyistä 

toimista sillä edellytyksellä, että maksujen taso asetetaan avoimesti ja kustannusvastaavuuden periaatteiden 

perusteella. 

2.   Jäsenvaltioiden on tiedotettava maksujen rakenteesta ja tasosta komissiolle ja muille jäsenvaltioille vähintään 

kolme kuukautta ennen niiden hyväksymistä. Maksujen rakenne ja taso on asetettava julkisesti saataville 

pyynnöstä 

MD-asetus 113 artikla 
Jäsenvaltioiden on annettava säännöt tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on 

oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöistä ja toimenpiteistä 

komissiolle viimeistään 25 päivänä helmikuuta 2020, ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille myöhemmin 

tehtävistä muutoksista, joilla on vaikutusta näihin sääntöihin ja toimenpiteisiin. 

 


