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Tavoite on, että

potilaille, sosiaali- ja terveydenhuollolle ja muille sidosryhmille

voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia ja 

uusia sekä innovatiivisia 

terveysteknologian ratkaisuja ja 

niihin liittyviä palveluita.



Sailab – MedTech Finland ry:n 
kilpailuoikeudellinen ohje

Ohjeen tarkoituksena on 
varmistaa, että keskeiset 
kilpailulainsäädännön 
vaatimukset tunnetaan ja 
niitä noudatetaan kaikessa 
Sailab – MedTech Finland 
ry:n toiminnassa. 

Ohjeella Sailab –MedTech
Finland ry ja sen 
jäsenyritykset ehkäisevät 
kaikkea 
kilpailulainsäädännön 
vastaista toimintaa 
yhdistyksen ja sen edustaman 
terveysteknologiatoimialan 
puitteissa. 
Erityisen vahvasti kiellettyä on kielletty 
kartelliyhteistyö eli horisontaalinen 
yritysyhteistyö, jossa yritykset 
yhdenmukaistaisivat toimintaansa 
markkinoilla. 

Ohje auttaa tunnistamaan 
sellaisia yhdistystoimintaan 
liittyviä menettelytapoja ja 
tilanteita, joihin tyypillisesti 
liittyy kilpailuoikeudellisia 
riskejä. 



Sallitut keskustelunaiheet Sailab –MedTech Finland ry:n 
tapahtumissa, koulutuksissa ja verkostotapaamisissa

• Sallittuja keskustelunaiheita ovat yleensä esimerkiksi:

• uusi sääntely ja julkiset tiedot alaa koskettavista 
päätöksistä ja määräyksistä;

• julkisesti saatavilla oleva tieto alan trendeistä 
(edellyttäen, että keskustelu ei tällöin siirry tulevaisuuden 
suunnitelmiin);

• standardit ja niihin liittyvät määräykset;

• tuoteturvallisuus;

• työturvallisuus- ja työehtoihin sekä työehtosopimuksiin 
liittyvät kysymykset

• ympäristönsuojelu;

• koko alan laadunvalvonta; ja

• koulutus.



Ohjelma:
12:00 Tilaisuuden avaus

12:05 Ajankohtaista MD- ja IVD-asetusten täytäntöönpanossa

sääntelyasiantuntija Antti Järvenpää / Sailab – MedTech Finland ry

12:20 Katsaus kansallisen lainsäädännön valmisteluun

neuvotteleva virkamies Merituuli Mähkä / sosiaali- ja terveysministeriö

12:40 Sääntelyn ajankohtaiset asiat toimivaltaisen viranomaisen näkökulmasta

yksikön päällikkö Heikki Mattlar / Fimea

13:00 Muuttuva sääntely terveydenhuollon yksikön näkökulmasta 

ylilääkäri Annika Takala / HUS

13:30 Tauko 10 min

13:40 Laadunhallintajärjestelmän luominen ja kehittäminen 

Tom Ståhlberg / RaLex Partners

14:40 Yhteenveto ja loppukeskustelu

15:00 Tilaisuus päättyy



Ajankohtaista 
MD- ja IVD-asetusten 
täytäntöönpanossa



MDR

Soveltamisen alkuun 195 päivää 

IVDR

Soveltamisen alkuun 560 päivää 

Laki lääkinnällisistä laitteista / 

TLT-lain muutos

Kevät 2021?

Muita aiheita:

HTA, kemikaalilainsäädäntö, datan käyttö, 

tekoäly… 



Muutama poiminta

• Uusia soveltamisohjeita

• IVDR – täytäntöönpanon haasteet ja tarve 

pikaisille toimenpiteille

• EUDAMED – toimijoiden rekisteröinti 

mahdolliseksi 1.12.2020 (vapaaehtoinen)

• Kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittely –

yhteiset eritelmät julkaistu

• Ilmoitettujen laitosten tilanne



Ohjeita ja täytäntöönpanopäätöksiä

• Täytäntöönpanon suunnitelma (päivitetty 05/2020):

• MDR and IVDR implementing measures rolling plan

• Julkaistut MDCG:n ohjeet

• MDR:n ja IVDR:n täytäntöönpano

• Yhteenveto valmisteltavista ohjeista (päivitetty 10/2020)

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41501/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/mdcg_ongoing_guidancedocs_en.pdf


IVDR infrastruktuuri kesken

• Soveltamisohjeita odotetaan, mm.

• luokittelu (2020?)

• suorituskyvyn arviointi (Q1/2020?)

• Ilmoitetut laitokset - vasta 4 nimetty (IVDR)

• Korkean riskiluokan IVD-laitteille:

• vertailulaboratoriot 

• asiantuntijapaneelit

• yhteiset eritelmät

• Lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävät laitteet

• ohjeet

• arviointimenettelyjen aikataulu



IVDR täytäntöönpano vaati 
pikaisia toimenpiteitä

• COVID-19 pysäyttänyt valmistelut monilta osin

• Onnistuuko IVDR:n täytäntöönpano ajoissa, mikä on vaikutus laitteiden saatavuuteen?

• Keskustelu voimistuu:

• varasuunnitelma?

• siirtymäsäännösten laajentaminen?

• 26.5.2022 soveltamispäivän siirtäminen?

• Sailab – MedTech Finland ry:n kirje sosiaali- ja terveysministeriöön (29.10.2020)

https://www.sailab.fi/uutiset/2020/10/sailab-%e2%80%92-medtech-finland-ry-esittanyt-stmn-ministereille-ivd-asetuksen-siirtymaajan-ottamista-epscon-asialistalle/


Rekisteröityminen EUDAMEDiin
mahdolliseksi 1.12.2020
• Toimijat –moduli vapaaehtoisesti käytettäväksi 1.12.2020 (Actor registration)

• Koskee valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia

• huom. jakelijat eivät rekisteröidy EUDAMEDiin (menettelyt päätetään kansallisella tasolla)

• EUDAMEDin täysi toiminnallisuus ja pakollinen käyttö: tavoiteaikataulu edelleen toukokuu 2022

• Komissio suosittelee toimijoiden rekisteröinti –modulin käyttöä:

• yksilöllinen rekisterinumero SRN → todistukset, vaatimustenmukaisuusvakuutukset, tekniset
asiakirjat (ks. seuraava sivu)

• Komission infosivusto: https://ec.europa.eu/health/md_eudamed/actors_registration_en

• Vuoden loppuun mennessä tulossa ohje menettelyistä ennen EUDAMEDin käyttöönottoa

• Devices + Certificates –moduli → tulossa käyttöön 05/2021 

https://ec.europa.eu/health/md_eudamed/actors_registration_en


EUDAMED Single Registration Number (SRN)
• Roolikohtainen→ samalla yrityksellä voi olla useampi rekisteröityminen, esim. valtuutettu 

edustaja ja maahantuoja

• SRN dokumentaatiossa:

• Declaration of  Conformity (vaatimustenmukaisuusvakuutus)

• Technical Documentation (tekniset asiakirjat)

• Certificates issued by a Notified Body (ilmoitetun laitoksen antamat todistukset)

• Certificate of  Free Sale (vientitodistus)

• Viittaus SRN:

• Summary of  Safety and Clinical Performance (SSCP)

• Periodic Safety Update Report (PSUR)

• Manufacturer Incident Report (MIR)

• Field Safety Notice (FSN)

• Field Safety Corrective Action (FSCA)

• Clinical Investigation application and reports



Kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittely (terveydenhuollon yksiköt)

• Yhteiset eritelmät kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittelystä (täytäntöönpanoasetus)

• sovelletaan MD-asetuksen soveltamisen alkaessa (26.5.2021)

• koskee terveydenhuollon yksiköitä

• huom. Suomessa kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittely ei ole sallittua 

terveydenhuollon yksikön omana laitevalmistuksena (eikä sallittane myöskään tulevassa 

lakimuutoksessa?)

• Vaatimukset tiukat

• jää nähtäväksi, kuinka moni jäsenvaltio sallii ja kuinka moni sairaala jatkaa toimintaa 

(EU tasolla)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1207&from=EN


Ilmoitetut laitokset
• 21 nimeämistä: 

• MDR (17): BSI (UK), TÜV Süd (DE), DEKRA (DE), IMQ Italy (IT), TÜV Rheinland (DE), 

DARE!! Services (NL), BSI (NL), DEKRA (NL), MEDCERT (DE), DNV GL Presafe (NO), CE 

Certiso Orvos-és Kórháztechnikai Ellenorzo és Tanúsító (HU), MDC MEDICAL DEVICE 

CERTIFICATION (DE), Intertek (SE), GMED (FR), DQS Medizinprodukte (DE), 3EC 

International (SK)

• IVDR (4): DEKRA (DE), BSI (UK), BSI (NL), MSAI (IE), TÜV Süd (DE)

• Tarkemmat tiedot NANDO:ssa: MDR ja IVDR

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=34
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=35


Muuta (MedTech Europe)

• Opas kliinisen tutkimusnäytön vaatimuksista (IVDR):

Regulatory eBook “Clinical Evidence Requirements for CE certification under the in vitro 

Diagnostic Regulation in the European Union”

• Sivusto symboleista tietylle laitteille (IVDR)

https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2020/05/MedTech-Europe-Clinical-Evidence-Requirements-for-CE-certification-eBook-2020.pdf
https://www.medtecheurope.org/new-medical-technology-regulations/new-ivd-symbols-for-compliance-with-the-ivdr/


Kiitos



Yhteenveto ja loppukeskustelu



UDI

• Mitä UDI-merkintävaatimus kattaa valmistajan velvollisuuksien osalta jo nyt markkinalle 

saatetuista tuotteista 26.5.2021 alkaen?

• Jos kyseessä ns. legacy device eli direktiivin mukainen laite, jolle sovelletaan siirtymäsäännöstä ja 

saatetaan markkinoille 26.5.2021 jälkeen:

→ ei UDI-velvoitteita, mutta tulee rekisteröidä EUDAMEDiin 18kk siirtymäajalla

(huom. jos tänä aikana vakava haittatapahtuma tai käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä → rekisteröitävä heti)

→ EUDAMEDiin rekisteröitymistä varten ns. EUDAMED DI ja EUDAMED ID, ks. ohje 

MDCG 2019-5

→ ks. myös komission ohje UDI-tunnisteista

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34922/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36664/attachments/1/translations/en/renditions/native


Basic UDI-DI, UDI DI, UDI PI 
• Mikä on Basic UDI? Milloin sen valmistaja voi itse laitteelleen antaa, mihin sillä rekisteröidään ja 

esimerkki miltä Basic UDI näyttää? Miten se eroaa pakkaukseen leimattavasta kone (ja ihmissilmin) -
luettavasta UDI-koodista?

• Basic-UDI-DI 
• ei esiinny laitteen merkinnöissä → ”hallinnollinen”, ei jakeluun liittyvä

• käytetään yhdistämään samantyyppiset laitteet EUDAMED:ssa

• sisältyy mm. sertifikaatteihin, vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin, teknisiin asiakirjoihin

• numero/kirjainsarja, enintään 25 merkkiä

• UDI antajayksiköt: GS1, HIBCC, ICCBBA, IFA GmbH

• Lisätietoja:

• MedTech Europen ohje Basic UDI-DI:n antamisesta

• MDCG 2018-1 v3

• komission UDI-ohje

https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2020/06/200602_MTE-Basic-UDI-DI-guidance-v1.1_final.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40322/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42641/attachments/1/translations/en/renditions/native


UDI DI ja UDI PI:

• Jokaiselle laitteelle annetaan yksilöllinen tunniste

• pl. yksilölliseen käyttöön valmistetut ja tutkittavat laitteet

• UDI-tunniste annetaan itse laitteelle tai sen pakkaukselle. 

Pakkausten ulommilla kerroksilla on oltava oma UDI-tunniste.

• UDI-DI (laitetunniste)

+

• UDI-PI (tuotannontunniste)

• esim. sarjanumero, eränumero, ohjelmiston tunniste ja 

valmistus- ja/tai viimeinen käyttöpäivä.

• Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu (AIDC) ja ihmisen 

luettavissa oleva muoto (HRI)



UDI-tietovälineet, soveltamispäivät
”UDI-tietovälineet on sijoitettava laitteen merkintöihin ja kaikkiin 

pakkausten ulompiin kerroksiin. Konttien ei katsota kuuluvan 

pakkausten ulompiin kerroksiin.”

Soveltamispäivät, MD 

• implantoitavat ja luokka III: 26.5.2021

• luokat II a ja II b 26.5.2023

• luokka I: 26.5.2025

• Uudelleenkäytettävät, joissa UDI-tietoväline itse 

laitteessa: laiteluokan soveltamispäivä + 2 vuotta 

Soveltamispäivät, IVD 

• luokka D: 26.5.2023

• luokat B ja C: 26.5.2025

• luokka A: 26.5.2027



Markkinoille saattamisen 
jälkeen
• Millä tarkkuudella ja kuinka usein valmistajan on kerättävä palautetta tuotteistaan markkinalta? 

Onko tähän olemassa ohjetta ja ovatko käyttäjät velvollisia osallistumaan palautteen antoon? 

• Vaatimukset MDR/IVDR luvussa VII  + liite III

• Valmistajalla tulee olla markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa koskeva järjestelmä (osana 
laadunhallintajärjestelmää)

• luokka I (MD) / luokka A ja B (IVD): raportti → kerättyjen tietojen yhteenveto, 
”päivitettävä tarvittaessa”

• luokat IIa, IIb, III (MD) / luokat C ja D (IVD): määräaikainen turvallisuuskatsaus

• esim. IIb ja III: päivitys ”vähintään vuosittain”, IIa: päivitys ”vähintään kerran kahdessa 
vuodessa”

• Raportointi viranomaisille vakavista vaaratilanteista ja käyttöturvallisuutta korvaavista 
toimenpiteistä 

• Kehityssuuntausten raportointi



Markkinoille saattamisen 
jälkeen
• Otteita MDR/IVDR Liite III:

• ”Markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa koskevassa suunnitelmassa on käsiteltävä saatavilla olevien 
tietojen, erityisesti seuraavien tietojen, keräämistä ja käyttöä:

…

• käyttäjiltä, jakelijoilta ja maahantuojilta saadut tiedot, mukaan lukien palautteet ja valitukset”

…

”…suunnitelmassa on esitettävä vähintään seuraavat:

…

proaktiivinen ja järjestelmällinen menettely a alakohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseksi.”

• Ks. myös ohje luokan I  laitteiden valmistajille (MDCG 2019-15 rev.5) 

• Ammattimaiset käyttäjät / kansallinen lainsäädäntö (nykytila + ehdotus)

• vaaratilanteista ilmoittaminen, seurantajärjestelmä

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_guidance-manufacturers_en.pdf


Vastaattehan kyselyyn 
tilaisuuden jälkeen!

1. Palaute seminaarista

2. Sääntelyn aiheiden kartoitus



Kiitos osallistumisesta!

Lisätiedot:

Antti Järvenpää

valmiuspäällikkö / sääntelyasiantuntija

antti.jarvenpaa@sailab.fi

040 525 5454


