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Sailab – MedTech Finland ry:n lausunto sosiaali- ja terveysministe-

riön hallinnonalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjär-

jestelymahdollisuuksia selvittävän työryhmän työn toisesta vai-

heesta 
 
Sailab – MedTech Finland ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä saamastaan lausuntopyynnöstä. 
 
Sailab – MedTech Finland ry on yli sadan kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävimmän terveystekno-
logiayrityksen toimialajärjestö. Yhdistyksen jäsenyritykset toimivat Suomessa terveysteknologian ratkai-
sujen ja niihin liittyvien palveluiden valmistajina, maahantuojina, edustajina tai markkinointiyhtiöinä. 
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. 
 

• Fimea tulee pysyä itsenäisenä valtakunnallisena valvontavirastona. Yhteistoiminnan ja yhteis-
käytön tulee olla tarkoituksenmukaista ja oikeasuhtaista. 

• Terveysteknologian ja lääkkeiden sääntelyä ja valvontaa ei tule yhdenmukaistaa. Terveystekno-

logian erityispiirteet tulee ottaa huomioon valvonta-asioissa. 

• Fimean nimen tulisi kuvata selkeämmin ydin vastuualueita. 

• Fimean rahoituksessa tulisi lisätä valtion osuutta. Markkinan toimintakyky tulee säilyttää. Eri-
tyisesti pk-yrityksille vahva sääntely ja erillismaksut aiheuttavat raskaan taakan. 

• Fimean rooli on toiminut valvonnan, neuvonnan ja ohjauksen osalta. Terveysteknologian sään-
telyn edellyttämät infrastruktuurit eivät ole valmiina ja uutta sääntelyä on tulossa. Valvonta- 
viranomaisen ohjauksen ja neuvonnan rooli korostuu. 

• Findatan erillisselvityksessä tulisi huomioida keskitetyn tiedonsaantiviranomaisen näkyvyys ja 
sote-tiedon saatavuus. 

 
Terveysteknologialla tarkoitetaan lääkinnällisiä laitteita sekä in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuja lää-
kinnällisiä laitteita sekä edellisiin rinnastettavia ratkaisuja. 

 
Terveysteknologiaa vaaditaan muun muassa sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoon, 
tarkkailuun, kuvantamiseen tai sairaudesta tai vammasta aiheuttavien haittojen kompensointiin sekä 
kuntoutukseen. Yli 70 % hoitopäätöksistä pohjautuu terveysteknologiaan. Tulevina vuosina terveystek-
nologian merkitys kasvaa entisestään. Tämä vaatii hyvää ja toimivaa yhteistyötä viranomaisten ja yritys-
ten välillä. 
 
Pitääksemme terveysteknologian tuotteet saatavilla Suomen markkinoilla sekä vahvistaaksemme myös 
kotimaisten Startup-yritysten ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja vientiä, on syytä pitää terveystekno-
logian valvonnan kustannukset yrityksille minimissä. Lisäksi valvonnassa on jatkossakin painotettava 
ohjausta, neuvontamenettelyä ja yhteistyötä. 
 
Terveysteknologia ja lääkkeet eroavat merkittävästi toisistaan muun muassa tutkimuksen, tuotekehityk-

sen, markkinoille saattamisen, elinkaaren ja käyttötarkoituksen osalta. Nämä erot tulisi tunnustaa ja huo-
mioida kaikissa lakimuutoksissa. Terveysteknologian ja lääkkeiden sääntelyä ja valvontaa ei tule yhden-
mukaistaa. 
 



 

   
 

Terveysteknologian valvonta siirrettiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen (Fimea) vuoden 
2020 alussa. On syytä edelleen huomioida, että terveysteknologiaa ei rinnasteta eikä millään tavoin pyritä 
rinnastamaan lääkevalvontaan, vaan terveysteknologian valvonnan tulee tapahtua lääkinnällisten laittei-
den (ml. in vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden) erityisluonne huomioiden. 
Tämä tulee kirjata selkeästi uudelleenjärjestelyä koskeviin lakiteksteihin ja perusteluihin. 
 
Lisäksi Sailab – Medtech Finland esittää, että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen nimi vaih-
detaan uudelleenjärjestelytyön yhteydessä. Uudeksi nimeksi yhdistys ehdottaa Lääkinnällisten laitteiden 
ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusta. Fimean rooli ja tehtävät ovat erityisesti lääkealan, lää-
kinnällisten laitteiden ja ihmisperäisten tuotteiden tuoteturvallisuuden valvonnassa.  
 
Lääkkeiden myyntilupia on Suomessa voimassa eri lääkkeille noin 9500 kappaletta (Leino, Farmasia-

lehti 29.10.2018). Terveysteknologian tuotteita on Suomen markkinoilla varovaisenkin arvion mukaan 
yli 500.000. Osan terveysteknologian tuotteiden myynti on joko hyvin pientä tai niitä ei myydä joka 
vuosi. Terveysteknologia mahdollistaa sadoille tuhansille suomalaisille itsenäisen ja omaehtoisen elä-
män, parantaa terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta sekä kasvattaa Suomen taloutta ja vahvistaa työl-
lisyyttä. Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian kasvualoista Suomessa. 
Lisäksi Sailab – MedTech Finland ry:n toimialaselvityksen (NHG, 2018) mukaan innovaatioiden tuo-
mista Suomen markkinoille pidetään jo tällä hetkellä melko vaikeana. Tämä koskee niin kotimaisia kuin 
kansainvälisiäkin yrityksiä.  
 
Terveysteknologian toimiala ja potilasturvallisuus ovat tälläkin hetkellä tiukasti säänneltyjä ja vahvasti 
yhdenmukaistettu Euroopan unionissa uusien EU-asetuksien myötä. Lainsäädäntö määrittelee muun 
muassa vaatimukset lääkinnällisten laitteiden turvallisuudelle ja suorituskyvylle sekä laitteiden markki-
noille saattamiseen liittyvät arviointi- ja rekisteröintivelvoitteet ja valmistajien ja muiden toimijoiden vas-
tuut.  
 
Uudet EU-asetukset astuivat voimaan vuonna 2017 ja ne ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä koko 
EU-alueella. Siirtymäaika päättyi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/745 osalta ke-
väällä 2021 ja päättyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/746 osalta keväällä 2022. 
Tällöin koko Euroopan terveysteknologian sääntely on yhdenmukaistettu. Asetuksilla pyritään varmis-
tamaan lääkinnällisten laitteiden sisämarkkinoiden moitteeton toiminta siten, että lähtökohtana on poti-
laiden ja käyttäjien terveyden suojelun korkea taso ja että tällä alalla toimivat pienet ja keskisuuret yri-
tykset otetaan huomioon. Näiden lisäksi EU:sta on tulossa seuraavina vuosina uutta sääntelyä, joka lisää 
moniulotteisuutta ja epäselvyyttä jo vahvasti erityissäännellylle terveysteknologian alalle. 
 
MedTech Europe, Euroopan terveysteknologiayritysten kattojärjestö, julkaisi vastikään selvitykseni in 

vitro -diagnostiikan laitteiden valmistajien odotuksista laitteiden saatavuudesta keväällä 2022, kun ase-
tuksen soveltamispäivä astuu voimaan. Selvityksen analyysin mukaan vähintään viidennes markkinoilla 
nyt olevista IVD-laitteista poistuu asetuksen vuoksi. Arvion mukaan markkinoilta voi poistua vielä suu-
rempi osuus tai vähintään suurin osa laitteista ei ehdi saada määräaikaan mennessä asetuksen edellyttä-
mää sertifikaattia.  
 
Uusien asetuksien edellyttämät infrastruktuurit eivät ole edelleen täydessä toiminnassa, vaikkakin ase-
tuksien uusi velvoitteita käytännössä jo toteutetaan toimialalla. Epäselvä ja keskeneräinen tilanne edel-
lyttää terveysteknologian valvonnan osalta entisestään ohjaavaa ja neuvoavaa roolia valvontaviranomai-
selta. 
 
Toimivaltaisen viranomaisen resurssit sujuvan viranomaistoiminnan saavuttamiseksi tulee varmistaa 

budjettiperusteisesti. Näin ollen Fimean toiminnan rahoituksessa tulisi lisätä valtion osuutta. Maksusuo-
rituksien lisäys vähentää markkinoille pääsyn edellytyksiä ja markkinoille tulon houkuttelevuutta niin 
kansallisesti kuin kansainvälisesti. Yhdessä tiukkojen sääntelyvaatimuksien kanssa maksujen lisäykset 
ovat rakas lisäys erityisesti pk-sektorille, missä erityisesti kehitetään ja tuotetaan erikoisalan tuotteita ja 
palveluita terveydenhuoltoon. EU-asetuksissa määritellyt markkinavalvontatoimet tulisi suorittaa Suo-
men valtion budjettirahoitteisesti eikä niistä tulisi periä erillismaksuja.  



 

   
 

 
Sailab – MedTech Finland ry yhtyy työryhmän ehdotukseen pitää Fimea itsenäisenä valtakunnallisena 
virastonaan STM:n ohjauksessa. Se mahdollistaa parantaa entisestään potilasturvallisuutta. Kasvavan 
EU-sääntelyn kanssa terveysteknologian valvonta ja viranomaisneuvonta tulee yhdenmukaistaa ja kes-
kittää entisestään yhdelle viranomaiselle. Viranomaisten välinen yhteistyö on suotavaa yhteiskunnan re-
surssien käytön ja hyödyn näkökulmasta. Fimeaa myös koskevat yhteistoiminnan tiivistämisen sekä 
osaamisen kehittämistä ja yhteiskäyttöä koskevat suuntaviivat tulevat olla tarkoituksenmukaisia ja oi-
keasuhtaisia Fimean toiminnan näkökulmasta. Fimean rooli ja tehtävät ovat erityisesti lääkealan, lää-
kinnällisten laitteiden ja ihmisperäisten tuotteiden tuoteturvallisuuden valvonnassa. 
 
Findatasta myöhemmin toteutettavasta erillisselvitystä, joka on osa THL:n erillisselvitystä, yhdistys ha-
luaa lausua muutaman asian. Terveysalan kehittymistä entistä mahdollistavammaksi voidaan tukea mm. 

arvoketjuilla ja toimialat ylittävillä elinkeinorakenteilla; esimerkiksi lääke- ja terveysteknologiateollisuu-
den ratkaisuja hyödyntämällä ja ohjelmistoja kehittämällä. Pitkän aikajänteen kehittämishankkeilla voi-
daan uudistaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa aidosti tiedolla johtaen. Tiedon jakaminen on myös EU:n 
datastrategiassa ja terveysalan data-avaruuden sääntelyehdotuksessa merkittävässä asemassa.  
 
Findataa pidetään hyvänä ja näkyvänä keskitettynä tietolähteen viranomaisena. Findatan sijoittamista 
perustettavaan valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoon on syytä arvioida huolella 
niin, ettei Findatan saavuttama näkyvyys keskitettynä sote-tiedon viranomaisena pirstaloituisi. Findatan 
erillisselvityksessä on myös hyvä huomioida, ettei Findata olisi alisteinen paikallisille viranomaisille 
vaan, että Findata pystyisi tarjoamaan riittävän suuret data-altaat sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämistyöhön. Samalla Findatan toiminnan selvitystyössä tulisi huomioida kansainväliset toiminnat 
ja sijoitukset, sillä Suomen sote-alan tietovarantoja pidetään maailmalla erittäin hyvässä arvossa.  
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i https://www.medtecheurope.org/resource-library/medtech-europe-survey-report-analysing-the-availability-of-in-
vitro-diagnostic-medical-devices-ivds-in-may-2022-when-the-new-eu-ivd-regulation-applies/ 
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