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26.5.2021 kansallinen laki lääkinnällisistä laitteista

Asetustasoista sääntelyä

Valviran määräykset 2010-2011 > Fimean määräykset? 

Eudamedin avautuminen terveydenhuollon yksiköille?

Laiteosaaminen

Hankinnoissa huomioitavaa 

Omavalmistus
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TERVEYDENHUOLLON NÄKÖKOHDAT
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LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN ”RYHMÄT”

1. varsinainen laite kehon ulkopuolella

2. apuväline kehon ulkopuolella

3. istutteet (implantit) kehon sisäpuolella

4. kertakäyttötarvikkeet hoidossa ja hoivassa (kajoavuus vaihtelee)

5. monikäyttötarvikkeet hoidossa ja hoivassa (kajoavuus vaihtelee)

6. ohjelmistot

7. in vitro diagnostiikkaan liittyvät laitteet

8. em. puhdistamiseen, desinfektioon ja sterilointiin liittyvät laitteet



33 § ammattimaisen käyttäjän seurantajärjestelmä

lääkintälaiterekisteri

apuvälinerekisteri

implanttirekisteri? MDR luokan III, mutta kansallinen vaatimus laajempi

34 § terveydenhuollon yksikön laitevalmistuksena ei saa harjoittaa kertakäyttöisten 
laitteiden uudelleenkäsittelyä eikä valmistaa laitteita, joihin liittyy erityinen riski. 

omavalmisteita ei luokitella; riskin tulkitseminen / STM asetus?

onko kertakäyttöisen laitteen uudelleen käsittelyyn muussa yrityksessä tulossa 
muutosta?
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LAKI LÄÄKINNÄLLISISTÄ LAITTEISTA (ESITYS)



Jäljitettävyys Lääkintätekniikan, Apuvälinekeskuksen, Välinehuollon, Logistiikan 
rekistereissä.

Implantti määritelmä MDR:ssä = laite (myös osittain tai kokonaan absorboituvat), jotka 
viedään kokonaan ihmiskehoon tai niillä korvataan silmän tai epiteelin pintaa kliinisessä 
toimenpiteessä ja jätetään paikoilleen toimenpiteen jälkeen. Lisäksi osittain kliinisen 
toimenpiteen avulla ihmiskehoon vietävät laitteet, jotka jätetään paikoilleen vähintään 30 
vuorokaudeksi.

MDR: terveydenhuollon yksiköiden on implantoitavien riskiluokan III laitteiden osalta 
tallennettava ja säilytettävä UDI mieluiten sähköisessä muodossa 

Kansallisessa laissa (myös tulevassa): kaikki implantit.

Implantoitavien laitteiden jäljitettävyystieto on potilaskertomuksessa  pyritään kokoamaan 
tietoteknisesti yhteen; edellyttää, että riittävät tiedot merkitään.
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LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN JÄLJITETTÄVYYS



Vaaratilanne -ilmoitusten sisältö ja ilmoittamisen määräajat?

Implanttirekisteriin (luodaan potilaskohtaisesta tiedosta) merkittävät tiedot (ennen 
UDIa)? Field Safety Notice jäljittää laitteita vaihtelevin perustein?
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FIMEAN OHJEISTUS
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MDR implanttikortti > vosiko Fimea kerätä tietoa 
myös implantin saaneilta henkilöiltä suoraan 
ongelmien sattuessa?
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EUDAMEDIA ODOTELLESSA



Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava siitä, että henkilöllä, joka 
käyttää terveydenhuollon laitetta, on sen turvallisen käytön vaatima 
koulutus ja kokemus.

Turvallisuus potilaalle, laitetta käyttävälle henkilölle ja sivullisille.
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PEREHDYTYS JA OSAAMISEN YLLÄPITO

Kansallinen laiteturvallisuusverkosto 
perustettu näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.



Erilainen kumppanuus?

Saattaa muuttaa hankintatapoja; osto vs. leasing?

Valmistajan vastuu koko ketjusta raaka-aine – tuotanto – käyttö – hävittäminen; 
hankinta-asiakirjoissa esitettynä

Valmistajalta edellytetään käyttökoulutusta / osaamisen ylläpitoa / käyttöohjeiden 
muokkauksia muutostilanteissa (vertautuu ammattimaisen käyttäjän vastuisiin)

Valmistajan aktiivinen rooli käytön aikaisessa (markkinoille saattamisen jälkeisessä) 
seurannassa?
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LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN HANKINTA
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Omavalmistuksen tunnistaminen

CE-merkityn laitteen muokkaaminen 
CE-merkityn laitteen käyttäminen muuhun kuin 
valmistajan määrittelemään käyttötarkoitukseen.
CE-merkitylle laitteelle määritellystä huolto-
ohjelmasta poikkeaminen. 

Kuluttajille suunnatut hyvinvointituotteet / 
apuvälineet vs. lääkinnälliset laitteet

HUS Tietohallinto on sertifioitu ohjelmistovalmistaja.


