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Mitä terveysteknologia on?
TERVEYSTEKNOLOGIALLA TARKOITETAAN lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettäviä 
lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Ter-
veysteknologiaa tarvitaan sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoon, tarkkai-
luun, kuvantamiseen tai sairaudesta tai vammasta aiheutuvien haittojen kompensointiin 
sekä kuntoutukseen. Ratkaisuja on yli 500 0001. Terveydenhuolto ei toimi sekuntiakaan 
ilman terveysteknologiaa.

Lääkinnällisellä laitteella tarkoitetaan mm. instrumenttia, laitteistoa, konetta, välinettä, 
implanttia, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut 
käytettäväksi yksinään tai yhdistelminä ihmisillä lääketieteellisiin tarkoituksiin. In vitro 
-käyttöön tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella tarkoitetaan mm. reagenssia, kalibraatto-
ria, vertailumateriaalia, diagnostiikkasarjaa, instrumenttia, laitetta tai ohjelmistoa, jonka 
valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmiskehon ulkopuolisiin tutkimuksiin.

Terveysteknologian ja suomalaisen 
hyvinvointipolitiikan yhteys
TERVEYSTEKNOLOGIA TARJOAA mahdollisuuden omaehtoiseen ja terveempään elä-
mään sekä vähentää kustannuspainetta julkisella sektorilla. Suomi on haasteiden edessä 
ratkaistessaan sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia.

Terveysteknologian merkitys lisääntyy suomalaisten ikääntyessä, erilaisten sairauksien 
ilmaantuvuuden kasvaessa ja syntyvyyden laskiessa. Yli 90-vuotiaista naisista noin 80 % 
ja miehistä noin 75 % on monisairaita.2 Terveysteknologia tukee jokaisen ihmisen omaeh-
toista elämää ja terveyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriö terveysteknologian 
vastuuministeriöksi
VUONNA 2011 lääkehuolto otettiin osaksi suomalaista hyvinvointipolitiikkaa ja nyt on ter-
veysteknologian aika. Terveysteknologian kriittinen merkitys sosiaali- ja terveydenhuol-
lolle tulee tunnistaa. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee asettaa terveysteknologian vas-
tuuministeriöksi vastaavalla tavalla kuin lääkehuollon. Lisäksi terveysteknologian laajaan 
toimialaan liittyvät vastuut ovat selkeästi jaettava ministerien tehtäväalueisiin.

Terveysteknologian vastuuministeriönä STM voi edistää vahvemmin terveysteknologian 
ja digitalisaation kehityksen luomien mahdollisuuksien kehittämistä ja käyttöön ottamis-
ta läpi suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon. Samalla potilaiden oikeus turvalliseen 
ja tasa-arvoiseen hoitoon vahvistuu entisestään.
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lainsäädäntö

Muu STM:n
alainen sääntely

Hankinta-
lainsäädäntö

Ympäristö-
lainsäädäntö

TERVEYSTEKNOLOGIAN KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ: 

Terveysteknologian 
sääntelyosaamista vahvistettava 
sosiaali- ja terveydenhuollossa
TERVEYSTEKNOLOGIA ON kansainvälisesti ja kansallisesti tiukasti säännelty toimiala. 
Lainsäädäntö on monialaista ja jakautuu eri lakeihin, määräyksiin ja ohjeistuksiin niin 
kansainvälisesti kuin kansallisesti. Toimijoiden on tunnettava kaikki vaatimukset ja nou-
datettava niitä kaikkia.

Terveysteknologiaa koskevassa lainsäädännössä kaiken keskiössä on potilasturvallisuus 
ja sen parantaminen entisestään. On tärkeää, että läpi sosiaali- ja terveydenhuollon tun-
netaan lääkinnälliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettujen tuotteiden erityissääntely sekä 
sen tavoitteet ja tarkoitukset.

Asiakas- ja potilasturvallisuus voidaan varmistaa ja sitä voidaan entisestään parantaa, 
kun terveysteknologiaa käyttävät tuntevat alan tiukan erityislainsäädännön. Käyttäjän on 
esimerkiksi tiedettävä, mihin tuotetta voi käyttää tai miten sitä voi huoltaa. Tässä valmis-
tajan määrittämä käyttötarkoitus ja ohjeistus ovat ratkaisevassa asemassa. Käyttäjän on 
myös osattava jäljitettävyyttä ja vaaratilanneilmoituksia koskevat menettelyt.
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Terveysteknologian suora erityislainsäädäntö

Moni muu lainsäädäntö vaikuttaa myös terveysteknologiaan

EU-asetus
lääkinnällisistä laitteista

(MD-asetus)

EU-asetus in vitro -diagnostiikan 
lääkinnällistä laitteista

(IVD-asetus)

Laki lääkinnällisistä
laitteista (LL-laki)
+ Fimean määräykset

Toisiolaki,
biopankkilaki,
valmisteilla

oleva genomilaki

Laki
lääketieteellisestä 

tutkimuksesta,
laki kliinisestä 
tutkimuksesta

Laki sosiaali- 
ja terveydenhuollon 
asiakastietojen
sähköisestä
käsittelystä

Kemikaalit 
(EU REACH-, CLP- ja 

biosidivalmisteasetus, 
täydentävät kansalliset 

lait ja asetukset)

Kansallisen lain lääkinnällisistä laitteista vaikutuksia seurattava ja 
arvioitava seuraavat vuodet
HEINÄKUUSSA 2021 voimaan tulleen kansallisen lain lääkinnällisistä laitteista 719/2021, 
jolla täydennetään EU-asetuksia, vaikutuksia tulee seurata ja arvioida seuraavat vuodet.
Terveysteknologiaa tarvitaan tulevaisuuden terveyden rakentamiseksi. Siksi Suomen tu-
lee ottaa huomioon kertynyt kokemus ja ymmärrys kansallisen lain vaikutuksista turval-
lisen, laadukkaan ja innovatiivisen terveysteknologian tarjoamiselle terveydenhuollon ja 
potilaiden hyväksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntevuus terveysteknologian kansallisesta laista 
ja EU-asetukista selkeyttää ja vahvistaa terveysteknologian ja terveysalan päätöksente-
koa, lainsäädännön valmistelua ja eri osapuolten vastuita. Yhteistyö on valmistelijoiden 
ja päätöksentekijöiden etu kuten myös vahvan, laajan ja myös kansainvälisen asiantunte-
muksen hyödyntäminen.

TERVEYSTEKNOLOGIAN VALVONTA TÄRKEÄÄ

Valvontaviranomaisten roolit ja 
ohjaus selkeämmäksi
TERVEYSTEKNOLOGIAN JA TERVEYSALAN VALVONTA on tärkeää. Asiakas- ja potilas-
turvallisuus on terveysteknologiassa ja terveydenhuollossa keskeisintä. Valvontaviran-
omaisten rooleja ja ohjausta tulisi kuitenkin selkeyttää ja yhteistyötä lisätä, jotta asiakas- ja 
potilasturvallisuutta edistetään yhdenmukaisemmin. Tässä STM:llä olisi vastuuministeri-
önä keskeinen rooli. Kaikkia tahoja on valvottava samalla tavalla.

Terveysteknologiaa valvoo moni viranomainen erilaisin vastuin ja tehtävin. Toimialaa 
koskevan valvonnan kokonaiskuva on kehittynyt vaikeasti hahmotettavaksi. Terveysalan 
ja terveysteknologiayritysten on vaikea saada selkeää kuvaa siitä, kuka valvoo heitä ja 
miltä osin. Monimutkaisessa valvontarakenteessa on myös vaarana viranomaisten tehtä-
vien päällekkäisyys ja siten toimijoilta vaadittava moninkertainen työ.
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Lääkinnällisten laittei-
den ja in vitro -diagnos-
tiikan laitteiden toimival-
tainen viranomainen

Muita viranomaisia 
terveysteknologian 
toimialalla

Muita viranomaisia 
terveysteknologian 
toimialalla

Työterveyslaitos 
kasvosuojaimet

THL 
laaturekisterit,

sote it-
järjestelmien + 

hyv.sov
määräykset

FIMEA

Trafi com
kyber- 

turvallisuus, 
vaarallisten 

aineiden kuljetus

TUKES 
kemikaalit ja 
kuluttajamaskit

KELA
korvattavuudet, 

sote it-
järjestelmät + 

hyv.sov. 
testaus ja 
valvonta

Säteily-
turvakeskus
röntgen,
sädehoito,

radioaktiivi-
aineet

VALVIRA
ammattikäyttäjät, 

sote it-
järjestelmien + 

hyv.sov.
rekisteröinnit
ja valvonta

Muut viranomaistahot

Viranomaiset Euroopan tasolla

Muut tahot

Tulli
(tullimettelyt)

ELY-keskukset Tietosuojaviranomainen 
(henkilötietojen käsittely)

Euroopan lääkevirasto EMA
(asiantuntijapaneelien sihteeri,
kriittisten laitteiden lista)

HERA
(Euroopan unionin tason
terveysuhan valmius)

Ilmoitetut
laitokset

FinCCHTA
(Digi-HTA)

PALKO Findata Standardointi-
laitokset

FIMEA ON terveysteknologian toimivaltainen valvontaviranomainen. Fimean toiminnan 
ja linjauksien tulee olla selkeitä ja yhdenmukaista unionin muiden viranomaisten kanssa. 
Fimean maksujen on oltava myös oikeasuhtaisia. Valvonnassa on tunnistettava terveys-
teknologian ja lääkkeiden eroavaisuudet.

Fimea valvoo lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkin-
nällisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta ja alan toimijoita Suomessa. Valvonta ta-
pahtuu yhteistyössä muiden EU:n viranomaisten kanssa. Lisäksi Fimea valvoo laitteiden 
markkinointia ja käsittelee vaaratilanneilmoituksia sekä myöntää laitteille myynnin es-
teettömyystodistuksia, tutkimus- ja poikkeuslupia.



7 2022

SAILAB – MEDTECH FINLAND RY: SÄÄNTELYN LINJA-ASIAKIRJA

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on lupa- ja valvontaviranomainen, joka edis-
tää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukesin 
valvontaviranomaisen rooli liittyy erityisesti terveysteknologian valmistuksessa ja desin-
fioinnissa/sterilisoinnissa käytettäviin kemikaaliaineisiin.

Kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittelykielto on tärkeä osa 
asiakas- ja potilasturvallisuutta
SUOMESSA KANSALLISEEN LAKIIN määritelty kielto uudelleenkäsitellä ja uudelleenkäyt-
tää kertakäyttöisiä laitteita on tärkeä säilyttää asiakas- ja potilasturvallisuuden varmis-
tamiseksi. Maissa, joissa vastaavaa kieltoa ei ole tehty lakiin, on valitettavasti esiintynyt 
turvallisuutta vaarantaneita tapauksia kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäsittelystä ja 
uudelleenkäytöstä. Nämä tapaukset olisivat voineet olla vältettävissä käyttämällä turval-
lisia ja laadukkaita kertakäyttöisiä laitteita. Neljätoista maata on tehnyt tämän turvalli-
suutta edistävän ratkaisun3.

Kansallisten kielivaatimuksen soveltaminen tulee olla 
tarkoituksenmukaista ja oikeasuhtaista
TERVEYSTEKNOLOGIAN MERKINNÄT JA TOIMITETTAVAT TIEDOT ovat erittäin tärkei-
tä, jotta tuotetta käytetään siten kuin valmistaja on tarkoittanut luotettavan tuloksen ja 
asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Kansallisessa laissa on säädetty, mi-
tä kieliä voi ja tulee käyttää terveysteknologiasta toimitettavien merkintöjen ja tietojen 
osalta Suomessa. Yksityiskohtaisempi vaatimus riippuu asiakas- ja potilasturvallisuuden 
varmistamisesta.

Kielivaatimuksien soveltamisessa olisi hyvä huomioida terveysteknologian monipuoli-
suus ja suhteuttaa vaatimukset oikeasuhtaisesti luotettavan ja turvallisen käytön varmis- 
tamiseksi.

Innovaatioiden käyttöönottoa helpotettava ja ilmoitettujen 
laitosten tilanteeseen puututtava EU-tasolla
EU-ASETUKSIEN TOIMEENPANO on osoittanut haasteelliseksi, eikä koronapandemia ole 
sitä helpottanut. Toimialan ja myös ilmoitettujen laitoksien esittämä suuri huolenaihe on 
ollut infrastruktuurin kyky mahdollistaa siirtymän direktiiveistä asetuksiin säädettyjen 
siirtymäkausien aikana. Asetuksien myötä jo markkinoilla olevat tuotteet tulee uudestaan 
arvioida ilmoitettujen laitoksien4 toimesta asetuksien mukaisina, jotta niiden myyntiä ja 
käyttöönottoa voidaan asianmukaisten päivämäärien jälkeen jatkaa.

Terveysteknologian turvallisten, laadukkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen markkinoil-
le saattamisen viivästyksien lopullisena kärsijänä on hoitoa tarvitseva potilas ja tervey-
denhuolto laajemmin. Ilmoitettujen laitoksien kapasiteetti arvioida terveysteknologian 
ratkaisuja on tällä hetkellä puutteellinen, sillä ilmoitettuja laitoksia on saatu nimettyä tois-
taiseksi riittämätön määrän. Ilmoitettujen laitoksien suorittaman vaatimustenmukaisuus-
arviointi saattaa kestää 6 kuukaudesta jopa 18 kuukauteen. Kapasiteetin puute aiheuttaa 
huolen siitä, että säännönmukaisesti liikutaan prosessien kestossa yläpäässä.
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Suhde direktiiviin korostaa entisestään tilanteen haasteellisuutta, sillä direktiivin mukai-
sia ilmoitettuja laitoksia on MD-puolella nimettynä 51 ja IVD-puolella 21. Vuoden 2022 
alussa asetuksen mukaisia ilmoitettuja laitoksia on nimettynä vain MD-puolella 28 ja 
IVD-puolella 6. Näiden asetuksien mukaisten ilmoitettujen laitoksien tulisi kyetä arvioida 
jo markkinoilla olevia satoja tuhansia tuotteita kuin myös kaikki uudet ratkaisut.5

Uusien innovaatioiden markkinoille saattamisen selvyyttä parannettaisiin osaltaan myös 
selkeillä harmonisoinneilla, standardeilla ja ohjeistuksilla.

REACH-asetus ja muu ympäristösääntely osana vastuullista 
terveysteknologiaa
KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖSSÄ TAVOITELLAAN terveyden ja ympäristön vahvaa suo-
jelua. Kemikaaleiksi luokiteltuja aineita käytetään merkittävissä määrin terveysteknolo-
giassa ja terveydenhuollossa. Kemikaaleja voidaan käyttää laitteiden valmistuksessa tai 
laitteiden ja kliinisten tilojen puhdistuksessa, desinfioinnissa ja steriloinnissa. Potilastur-
vallisuus on jo keskiössä terveysteknologiassa ja kemikaalien käytössä.

Terveysteknologiassa käytettävät kemikaalit ovat vahvasti yhteydessä terveysteknolo-
gian turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksiin. Niillä on vaikutuksia siihen, millaisia ke-
mikaaleja voidaan käyttää lääkinnällisissä laitteissa ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoite-
tuissa laitteissa.

Kemikaalilainsäädäntöä on myös vahvasti yhdenmukaistettu EU-asetuksilla. Kemikaalien 
luvanvaraisuuttaa sääntelee EU-asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupa-
menettelyistä ja rajoituksista (REACH-asetus). Merkintöjä ja pakkauksia sääntelee EU-ase-
tus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP-asetus). Lisäk-
si kemikaaleja säädellään kansallisella tasolla.

Henkilötietojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen 
käsittelyssä sekä kyberturvallisuudessa seurattava kansainvälistä 
kehitystä
TIETO ON enenevässä määrin suuremmassa roolissa niin sosiaali- ja terveydenhuollon 
toteuttamisessa kuin uusien innovaatioiden ja ratkaisujen tutkimisessa ja kehittämisessä. 
Terveysteknologia tuottaa tietoa sairauksien ehkäisyyn, ennalta-arviointiin, diagnosoin-
tiin ja hoitoon. Toisaalta tietoa ja kokemuksia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollosta ter-
veysteknologian tutkimukseen ja kehittämiseen, jotta saadaan aikaiseksi vaikuttavia ja 
turvallisia ratkaisuja.

Suomeen ei tule luoda lainsäädäntöä, joka poikkeaa kansainvälisestä ja EU-tason kehitys-
suunnista luoden poissulkevaa ympäristöä. Tietojen hyödyntäminen on koko Euroopan 
yhteinen asia ja tulevaisuuden voimavara. Suomen tulee tiukasti pysyä yhtenäisenä uni-
onin tason kehityksen kanssa.

EU:n tietosuoja-asetus ja sitä kansallisesti täydentävä henkilötietolaki ovat myös ter-
veysteknologiassa isossa asemassa määrittämässä erilaisten henkilötietojen, monesti 
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arkaluonteisten tietojen, käsittelyä ja hyödyntämistä. Terveysteknologiaa koskettaa lisäk-
si moni terveystietoja koskeva erityislainsäädäntö.

Tietosuojasääntelyn lisäksi terveysteknologiaa ja sen digitaalista kehittymistä säännel-
lään myös vahvasti kyberturvallisuuden osalta. Kyberturvallisuus on yhtenäinen arvo 
ja tavoite unionissa. Unionin tasoinen kyberturvallisuuskehitys ohjaa koko Eurooppaa ja 
osaltaan muuta maailmaa, eikä Suomen tule kyber-turvallisuuden osalta poiketa kansain-
välisestä kehityksestä poissulkevilla ratkaisuilla.

Digitalisaatiota tarvitaan nyt ja 
tulevaisuudessa terveysalalla
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN digitalisaation visiossa 2025 Suomea pidetään kan-
sainvälisesti yhtenä kärkimaana terveyden ja hyvinvoinnin sähköisessä tiedonhallinnas-
sa. Tietoturvallinen tiedonjakaminen tarkoittaa parempaa terveydenhuoltoa, potilaalle 
kohdistettua yksilöllistä hoitoa. Digitalisaatio tuo vaikuttavuutta ja palvelut tasa-arvoisem-
min lähelle potilasta. Se auttaa ratkaisemaan huomisen terveyden haasteita.

Visiossa tuodaan esille, että Suomi on suurien haasteiden edessä, mihin digitalisaatio toi-
mii yhtenä ratkaisuna. Digitalisaatio ei yksinään riitä sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalan suurten muutoksien ratkaisuun.6 Terveysteknologia on kriittinen terveydenhuol-
lolle. Sillä tulee olla vahvempi paino yhdessä digitalisaation kanssa. Tekoäly ja robotiikka 
sekä muut ohjelmistoratkaisut ovat terveysteknologiaa.

Yhteenveto
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ tarvitaan terveysteknologian vastuuministeriöksi osa-
na hyvinvointipolitiikkaa. Lisäksi terveysteknologian laajaan toimialaan liittyvät vastuut 
ovat selkeästi jaettava ministerien tehtäväalueisiin.

Lainsäädännön on oltava mahdollistavaa. Lainsäädäntöön ja valvontaan tarvitaan sel-
keät suuntaviivat, jotka edistävät terveysteknologian ja digitalisaation kasvu- ja hyödyntä-
mispotentiaalia. Potilasturvallisuus ja potilaan hyöty ovat kaiken keskiössä.
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2 http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/healthstatusdeterminants/ 
data/ database, 2.3.2018

3 https://ec.europa.eu/health/medical-devices-new-regulations/getting- 
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vices_en

4 Ilmoitetut laitokset ovat arviointilaitoksia, jotka on nimetty 
hoitamaan EU:n säädöksiin perustuvia vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtäviä. Ilmoitetut laitokset ovat EU:n jäsenvaltioiden 
nimeämiä, ja niitä valvoo kunkin maan toimival-tainen viranomainen.  

5 https://www.team-nb.org/wp-content/uploads/2021/12/Team-NB-Position- 
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