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Sailab – MedTech Finland ry:n lausunto sosiaali- ja 

terveysministeriön luonnokseen asiakas- ja 

potilasturvallisuusstrategiasta ja toimeenpanosuunnitelmasta 2022-

2026 
 
Sailab – MedTech Finland ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua strategiasta 

ja toimeenpanosuunnitelmasta. 
 
Sailab – MedTech Finland ry on yli sadan kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävimmän 
terveysteknologiayrityksen toimialajärjestö. Yhdistyksen jäsenyritykset valmistavat, maahantuovat ja 
jakelevat 80-90% kaikesta Suomessa käytettävissä olevista lääkinnällisistä laitteista ja in vitro 
diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista.  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. 
 
Sailab – MedTech Finland ry pitää strategian visioita tärkeinä. Suomessa on edellytykset parantaa 
asiakas- ja potilasturvallisuutta. Käyttäjä- ja potilasturvallisuus ovat EU-asetuksissa 2017/745 ja 
2017/746 kaiken keskiössä. Terveysteknologian oikea ja turvallinen käyttö vaatii osaamista ja tietoa. 
Henkilöstön työhyvinvointi on myös tärkeä elementti koko asiakas- ja potilasturvallisuutta.  
 

Päivitetty strategia ja toimeenpanosuunnitelma on myös tärkeä edessä olevan sote-uudistuksen ja 
hyvinvointialueiden käynnistymisessä. Hyvinvointialueet merkitsevät isoa muutosta, jonka keskellä on 
varmistettava asiakas- ja potilasturvallisuus.  
 
Sailab – MedTech Finland ry yhtyy strategiaan siitä, että asiakas- ja potilasturvallisuutta käsitteleviin 
ryhmiin kutsutaan mukaan asiakas- ja potilasedustajia. Asiakkaat ja potilaat ovat sosiaali- ja 
terveydenhuollossa keskiössä.  
 
Yhdistys pitää erittäin tärkeänä luvussa 4.2 sivulla 49 esitettyä lääkintälaitteiden käytön osaamisen 
varmistamista kaikilta niitä käyttäviltä ammattilaisilta. Toivoisimme, että lauseeseen korjattaisiin EU-

asetuksien myötä käyttöön tullut termi ´lääkinnällisten laitteiden´ ´lääkintälaitteiden´ sijaan, kuten 
muutoin luonnoksessa käytetään. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut laitteet tulee tuoda esille osana 
lääkinnällisiä laitteita.  

 
Haluaisimme, että sosiaali- ja terveysministeriö huomioisi dokumentissa lain lääkinnällisistä laitteista 
2021/719 32 §:n ammattikäyttäjän yleiset vaatimukset. Ammattikäyttäjän on niiden perusteella mm. 
varmistuttava, että lääkinnällisiä laitteita käyttävillä on turvallisen käytön edellyttämä koulutus ja 
osaaminen. Strategiakauden aikana olisi hyvä huomioida nykyinen lain vaatimus uutta sääntelyä 

pohdittaessa. Ehdottaisimme, että sivulle 49 otettaisiin maininta kansallisen uuden lain 

ammattikäyttäjien yleisistä vaatimuksista. Tämä voisi lisätä laajasti tietoisuutta kyseisestä laista ja sen 
vaatimuksista osana kansallista asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa ja toimeenpanosuunnitelmaa. 
 
Sailab – MedTech Finland ry ja sen edustamat yritykset vastaavat laitteiden turvallisen käytön 
koulutustarpeeseen omalta osaltaan. Terveysteknologian Kaupan ehdoissa esitetään terveysteknologian 
turvallisen käytön varmistamiseksi koulutussitoumuksia. Koulutustarpeeseen vastataan yhdistyksen 
tapahtumissa ja verkkokoulutuskeskuksen kautta. 



 

   
 

Sailab – MedTech Finland ry kokee tärkeänä, että sivuilla 49-50 toimenpiteenä ehdotetaan sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisemaa lääkinnällisten laitteiden turvallisen käytön opasta ja kansallisia 
osaamiskriteereitä. Terveysteknologian yritysten osaamista tulee vahvasti hyödyntää osana oppaan ja 
kriteerien valmistelua. Yhdistyksen jäsenyrityksillä on tietotaito ja osaaminen tarjoamistaan tuotteistaan 
turvallisen ja suorituskykyisen käytön mahdollistamiseksi. Yhdistys esittää sääntelyn 
erityisasiantuntijaansa ja alakohtaisia asiantuntijoita mukaan valmistelutyöhön. 
 
Turvallisen käytön oppaassa ja kansallisissa osaamiskriteereissä on arvokasta huomioida lääkinnällisten 
laitteiden monipuolisuus ja laajuus. Markkinoilla on arvioilta yli 500 000 terveysteknologian ratkaisua, 
joten oppaan ja osaamiskriteerien määrittäminen ei ole helppo tehtävä, mutta kannustettavaa. 
 
Lääkinnällisten laitteiden ratkaisujen laajuuden ja digitilasoituvan terveydenhuollon näkökulmasta on 
hyvä, että strategiassa nostetaan esille, että lääkinnälliset laitteet ovat yhä useamman ohjelmistoja. Mitä 
samassa yhteydessä mainitulla terveysteknologisilla tuotteilla tarkoitetaan?  

 
Liitteessä 1 toimenpidekohdassa 4.2 esitetyt toimenpiteet ovat kannustettavia. Sivulla 79 esitetyn osalta 
yhdistys haluaa nostaa esille, että laitevalmistajien vastuu tuottaa opasmateriaalia tulee olla 
yhdenmukainen EU-asetuksissa vaatimuksien kanssa. EU-asetukset ovat suoraan sovellettavaa 
lainsäädäntöä, eikä kansallisesti tule asettaa mahdollisia tiukempia lisävaatimuksia, jotka ovat vastoin 
EU-sääntelyä ja siten estävät EU:n sisämarkkinoiden markkinatoimivuuden.  
 
Sailab – MedTech Finland ry arvioi, että hyvinvointialueille sivulla 49 suositellut raportointivelvoitteet 
tietojärjestelmien häiriötilanteista reaaliaikaisesti sisältää kyberturvallisuusriskin. Ehdottaisimme, että 

strategiasuositukseen täsmennettäisiin raportointiin liittyvästä turvallisuusriskistä. Mikäli kyseessä 
on ulkopuolisen tahon aiheuttamista häiriöistä, eli kyberhyökkäyksistä, varovaisuuden tulee olla osa 
raportointia. Kesken hyökkäyksen ei tulisi julkistaa sellaista tietoa, jota hyökkääjä voisi hyödyntää 
esimerkiksi hyökkäyksen ylläpitämiseksi.  

 
Lisäksi yhdistys haluaa nostaa esille, että raportointivelvoitteiden ja niiden toteuttamisessa tulee 
tasapainottaa laitteiden ja tietojärjestelmien toimittajien intressit. Muiden toimesta ei tule tehdä 
perusteetonta ilmaisua.  
 
Raportoitavien tietojen tulisi aina olla oikeasuhtaisia, perusteltuja ja avoimeen kriteeristöön perustuvia. 
Raportoinnissa tulisi aina olla selkeätä, miten suojataan yrityksien kaupalliseen liikesalaisuuteen 
kuuluvia tietoja. 
 
Sailab – MedTech Finland ry pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä huomioimaan asiakas- ja 
potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman jatkovalmistelussa ja toteuttamisessa kootusti 
seuraavat asiat: 
 

• Strategiassa esitetyn mukaisesti on tärkeätä, että asiakkaat ja potilaat ovat strategian ja 
toimeenpanon keskiössä. 

• Terveydenhuollon henkilöstön osaaminen ja koulutus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita laitteiden 
turvallisen käytön varmistamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointi on myös esitetysti osa 
turvallisuuskokonaisuutta. 

• Lääkinnällisistä laitteista käytetään yhdenmukaisesti EU-asetuksien mukaisia termejä. In vitro -
diagnostiikkaan tarkoitetut laitteet myös tuodaan esille osana lääkinnällisiä laitteita. 

• Lääkinnällisten laitteiden turvallisuudessa tuodaan esille olemassa olevat vaatimukset 
ammattikäyttäjille ja edistetään tietoisuutta näistä. Yhtä lailla on myös tärkeätä varmistaa, että 
riittävä osaaminen ja koulutus toteutuu käytännössä kuten asiakirjassa on monelta osin 
huomioitu. 

• Lääkinnällisten laitteiden turvallisen käytön opas ja kansalliset osaamiskriteerit ovat tärkeitä. 
Yrityksien osaamista ja tietotaitoa on hyödynnettävä valmistelutyön aikana. Lisäksi 

lääkinnällisten laitteiden suuri tuotekategoria tulee ottaa huomioon valmistelutyön aikana. 



 

   
 

• Laitevalmistajien vastuu tuottaa opasmateriaalia on oltava yhdenmukainen EU-asetuksien 
kanssa. On myös suositeltavaa arvioida, mitä tältä osin kansallisesti vaaditaan, ettei luoda 
suljettua markkinaa ja liiallisia markkinoille tulonesteitä.  

• Raportoitavien tietojen tulisi aina olla oikeasuhtaisia, perusteltuja ja avoimeen kriteeristöön 
perustuvia. Raportoinnissa tulisi aina olla selkeätä, miten suojataan yrityksien kaupallisia 
liikesalaisuuteen kuuluvia tietoja.  
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