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Mikä on lääkinnällinen laite?
MD, Medical Devices

• Instrumentti, laitteisto, väline, ohjelmisto, implantti, reagenssi, materiaali 
tai muu tarvike, jonka käyttötarkoitus on:
• sairauden diagnosointi, ehkäisy, 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) suoritettavien 

tutkimusten avulla ihmiskehosta otetuista näytteistä, mukaan lukien 
elinten, veren ja kudosten luovutukset

(2017/745 MD-asetus)

• Huomioi myös:
• laitteiden puhdistukseen, desinfiointiin tai sterilointiin nimenomaisesti 

tarkoitetut tuotteet
• tietyt tuotteet, joilla ei ole lääketieteellistä käyttötarkoitusta (liite XVI)

Kuva: Medtronic

Kuva: HUS



Kuva: Thermo Fisher Scientific

Mikä on lääkinnällinen laite? 
IVD, in vitro-diagnostiikka
• Reagenssi, reagenssituote, kalibraattori, vertailumateriaali, testipakkaus, 

instrumentti, laite, laitteisto, ohjelmisto tai järjestelmä, jota käytetään joko 
yksin tai yhdessä muiden kanssa ja jonka valmistaja on tarkoittanut 
käytettäväksi ihmiskehon ulkopuolella (in vitro) suoritettavissa tutkimuksissa, 
joiden yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena on saada ihmiskehosta 
otettujen näytteiden, myös veren ja kudosten luovutusten, perusteella tietoa 
yhdestä tai useammasta seuraavista

• fysiologisesta tai patologisesta tilasta;

• synnynnäisestä epämuodostumasta;

• alttiudesta sairaudelle tai taudille;

• turvallisuuden ja yhteensopivuuden määrittämiseksi mahdollisten 
vastaanottajien kannalta;

• hoitovasteen tai hoitoreaktioiden ennustamiseksi;

• hoitotoimenpiteiden määrittelemiseksi tai tarkkailemiseksi

(2017/746 IVD-asetus)

Kuva: Mediq

Kuva: Berner

Kuva: Roche Diagnostics



Kuva: Timo Lofgren
Kuva: GKS 

Kuva: Merivaara 

Kuva: ScienceDaily

Kuva: Sailab – MedTech Finland Kuva: 
Zimmer Biomet Dental

Kuva: Mediq

Kuva: OneMed

Kuva: 
Steripolar

Kuva: Mekalasi

Kuva: Mediq

Käytännössä siis lähes kaikki laitteet ja 
tarvikkeet, joita käytetään terveydenhuollossa



Lääkinnällisten laitteiden 
EU-asetukset



Tilanne
• EU:n asetukset 

o 2017/745 lääkinnällisistä laitteista (MD-asetus)
o 2017/746 in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (IVD-asetus) 

korvaavat 90-luvulta peräisin olevat lääkinnällisiä laitteita koskevat direktiivit:
o 93/42/ETY (lääkinnälliset laitteet)
o 90/385/ETY (aktiiviset implantoitavat laitteet)
o 98/79/EY (in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet)

• Asetukset astuivat voimaan 26.5.2017 ja niiden soveltaminen alkaa
o MD-asetuksella 26.5.2020 à alle 9 kuukautta
o IVD-asetuksella 26.5.2022 à alle 3 vuotta

• Siirtymäsäännöksiä vuoteen 2025 asti (tietyiltä osin 2027 asti)

• Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista uudistetaan



Mikä muuttuu?
• Yleisesti vaatimukset tiukentuvat

• Soveltamisala laajenee, laitteiden luokittelu ja määritelmät täsmentyvät
• Kliinisen arvioinnin vaatimukset kasvavat
• Markkinavalvonta ja laitteiden elinkaaren hallinta vahvistuvat
• Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys paranevat

• Uusia toimintoja:
• UDI-järjestelmä: yksilölliset laitetunnisteet
• EUDAMED: eurooppalainen lääkinnällisten laitteiden tietokanta; 

laitteiden ja toimijoiden rekisteröinti
• Implanttikortti
• Tiukempi valvonta markkinoille saatettaessa



Lääkinnällisen laitteen 
markkinoille saattaminen 

• Laitteiden tunnistaminen ja 
jäljitettävyys (UDI)

• Laitteiden ja toimijoiden 
rekisteröinti (EUDAMED)

• Laadunhallintajärjestelmä, 
riskinhallintajärjestelmä

• Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskeva järjestelmä 
(valmistaja)

• Vaaratilannejärjestelmä (valmistaja + 
muut talouden toimijat)

• Markkinavalvonta (toimivaltainen 
viranomainen)

• Yleiset turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimukset
• Yleiset vaatimukset
• Suunnittelu- ja valmistus
• Laitteen mukana toimitettavat tiedot
• 23 vaatimusta, satoja alakohtia

• Laitteiden luokitus (perustuu 
riskitasoon)
• MD: I (matalin), IIa, IIb, III (korkein)
• IVD: A (matalin), B, C, D (korkein)

• Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt (riippuu 
luokituksesta)

• CE-merkintä



Toimiala on suuren 
sääntelymuutoksen 
edessä

• Toimiala sitoutunut asetusten tavoitteisiin ja 
vaatimusten täyttämiseen

• Mutta:
• Järjestelmä ei ole käytettävissä ja aika alkaa 

loppua!
• Sääntelyjärjestelmän kriittisten osien on oltava 

valmiina ajoissa (=nyt), ei vasta 
soveltamispäivänä 26.5.2020

• Panoksina muun muassa:
• Potilasturvallisuus 
• Laitteiden saatavuus ja terveydenhuollon 

jatkuvuus
• Innovaatiot sekä tutkimus- ja tuotekehitys
• PK-yritysten toimintaedellytykset



Haasteita siirtymävaiheessa:
• Ilmoitettujen laitosten saatavuus ja kapasiteetti 

• MDR/IVDR täytäntöönpanosäännökset, yhteiset eritelmät, standardit ja ohjeet
• suurelta osin vielä laatimatta/päivittämättä

• Tietyt MD luokan I ja IVD luokan A laitteet

• siirtymäsäännöksiä ei voi hyödyntää, deadline 5/2020 (MD) ja 5/2022 (IVD)

• Brexit



Ilmoitetut laitokset:
työmäärä kasvaa, mutta kapasiteetti pienenee
• Ilmoitettu laitos (notified body, ’NB’) = vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, viranomaisten hyväksymä

• Ilmoitettujen laitosten saatavuus ja kapasiteetti keskeinen tekijä sääntelyjärjestelmän valmiudessa
• noin 35 laitosta hakenut nimeämistä, nimetty vasta 4 kpl, odotettavissa vain 20 nimeämistä vuoden 2019 

loppuun mennessä
• Suomessa toimii kaksi ilmoitettua laitosta (Eurofins Expert Services, SGS Finland)

• Kymmenet tuhannet laitteet odottavat
• sertifiointia asetusten vaatimuksiin
• uudelleensertifointia direktiivien mukaisesti (siirtymäaika)
• uusia tuoteluokkia tulee ilmoitettujen laitosten valvontaan

• Brexit
• UK:n ilmoitetut laitokset olleet merkittävässä roolissa vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa
• tarvitaan sertifikaattien siirtäminen UK à EU27 tai uusi sertifiointi
• maahantuonti vs. jakelu
• käytännön vaikutuksia mm. merkintöihin



Ratkaisuja siirtymävaiheeseen:
MD- ja IVD-asetusten täytäntöönpanon kriittiset osa-alueet ja ratkaisuehdotukset:

1. Ilmoitettujen laitosten nimeämisen nopeuttaminen

2. Uudelleensertifiointimenettelyn toiminnan varmistaminen kaikille tuotteille

3. Selkeiden, oikea-aikaisten ja korkealaatuisten ohjeiden julkaiseminen kiirellisimmistä aiheista

4. Eudamed-tietokannan käyttöönotto tarkoituksenmukaisilla määrittelyillä ja aikatauluilla

5. Yhteisten eritelmien julkaiseminen riittävän ajoissa

6. Tärkeimpien yhdenmukaistettujen standardien julkaiseminen riittävän ajoissa

7. EU:n vertailulaboratorioiden ja asiantuntijapaneelien pikainen nimeäminen

Suomennettu MedTech Europen esityksen pohjalta:
https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/2019_MTE_MedTechEurope-IVDR-MDR-Implementation-Status-07-June-
2019.pdf

https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/2019_MTE_MedTechEurope-IVDR-MDR-Implementation-Status-07-June-2019.pdf


Kansallisen lainsäädännön 
uudistaminen 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 



Tilanne
• EU-asetukset suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä –

kansallista sääntelyvaraa vähän

• Terveysteknologiaa säätelee kansallisella tasolla                      
laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) 

à uudistetaan

• Sailab – MedTech Finland ry laatinut ja julkaissut lausunnon
kansallisen sääntelyn piiriin jäävistä asetusten kohdista

• Terveysteknologian valvontatehtävät siirtymässä Valvirasta 
Fimeaan 2020 alusta

https://www.sailab.fi/lausunnot/2019/09/sailab-medtech-finland-ryn-linjaukset-terveydenhuollon-laitteita-ja-tarvikkeita-koskevan-lain-uudistukseen/


Aikataulu
• Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 

muuttamisesta

• Valmistelussa: https://stm.fi/hanke?tunnus=STM090:00/2019

• Hankkeen asettamispäivä 26.8.2019
• Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019

• Arvioitu esittelyviikko 7/2020

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM090:00/2019


Pääkohdat lausunnosta:
• Yhdenmukainen sääntely EU-alueella – ei kansallisia kiristyksiä

• Toimivaltaisen viranomaisen budjettiperusteinen rahoitus
• Tarkoituksenmukaiset kielivaatimukset 

• Terveydenhuollon yksiköiden oman laitevalmistuksen rajoitukset (kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittely)

• Muita aiheita mm.:

• jakelijoiden rekisteröinti
• poikkeus vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä

• hallinnolliset menettelyt, maksujen periminen, seuraamukset, vahingonkorvausvastuu



Terveysteknologian 
valvonnan siirto
• Eräät terveysteknologiaan liittyvät tehtävät siirtyvät Valvirasta Fimeaan 2020 alusta

• Sailab – MedTech Finland ry lausunto (22.6.2019)

• Huomioitava erityisesti:
• lääke ≠ laite

• lääkkeiden ja laitteiden sääntelyä ja valvontaa ei tule yhdenmukaistaa

• toimivaltaisen viranomaisen budjettiperusteinen rahoitus, ei erillismaksuja

• ohjaus, neuvontamenettely ja yhteistyö keskiössä

https://www.sailab.fi/content/uploads/2019/06/sailab_medtech_finland_stm_039_00_2019_ja_stm_1657_2019.pdf


Yhteenveto
• Potilasturvallisuus on tärkein tavoite ja koko toimialan etu

• Terveysteknologia on tiukasti säänneltyä ja sääntely tiukentuu edelleen

• Sääntely vaikuttaa mm:
• teknologian saatavuuteen ja terveydenhuollon jatkuvuuteen

• innovaatioihin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan

• yritysten toimintaedellytyksiin, erityisesti mikro- ja pk-yritykset

• Toive kansanedustajille:
• EU-asetusten täytäntöönpanon ja kansallisen säädösvalmistelun seuraaminen

• sääntelyn vaikutusten tiedostaminen

• yhdenmukainen sääntely EU-alueella – ei tiukennuksia kansallisella tasolla



Sailab - MedTech Finland 
Terveysteknologia terveemmän 
elämän palveluksessa

Yli 110 jäsenyritystä, yli 4000 osaajaa, yli 500 000 ratkaisua, yli 1,5 miljardia euroa, vienti yli 2 mrd
euroa, kaksi jaostoa ja useita työryhmiä. 



Kiitos
Antti Järvenpää

MD- ja IVD-asiantuntija

antti.jarvenpaa@sailab.fi
040 525 5454



Mistä lisätietoa?
• www.sailab.fi à Tietopaketti MD- ja IVD-asetuksista

ü perustiedot, linkkejä

• EU komission oppaat:

ü https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical
-devices/regulatory-framework/getting-ready-
new-regulations

• Valviran Q & A: 
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveystek
nologia/usein-kysytyt-kysymykset/usein-kysytyt-
kysymykset-asetuksista

http://www.sailab.fi/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework/getting-ready-new-regulations
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/usein-kysytyt-kysymykset/usein-kysytyt-kysymykset-asetuksista

