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Kasvu johtui pääosin terveydenhuollon laitteiden viennistä

Healthtech Finland - Terveyttä teknologialla!
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• Vienti kasvoi 11,8% yhteensä 
1,35 miljardiin euroon, mikä 

on 71,0% terveysteknologian 
kokonaisviennistä. 

• Kaupan ylijäämä kasvoi 898 
miljoonaan euroon 
muodostaen 90,0% koko 

toimialan ylijäämästä. 

Lähde: Tulli



Lääkinnällisiä laitteita koskeva lainsäädäntö

Lääkinnällisten laitteiden direktiivi (93/42/EEC) ja asetus (2017/745)

1. Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta huomioiden pienet ja keskisuuret yritykset

2. Potilaiden ja käyttäjien terveyden suojelun korkea taso                  laitteiden korkeat 

laatu ja turvallisuusvaatimukset

• Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)

• Ammattimaista käyttäjää koskevat vaatimukset: §24, § 25 ja § 26

• Suurimassa osassa EU-maista on terveydenhuollon ammattilaisia 

koskevaa kansallista lainsäädäntöä

Senior Officer, PhD Tarja Vainiola
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Terveydenhuollon laitteita



Tarkastuskohteiden palveluala

TLT-laki

Palveluala N

Erikoissairaanhoito 15

Perusterveydenhuolto 4

Sosiaalihuolto 3

Apuvälinekeskus 3

Suunterveydenhuolto 3

Hedelmöityshoitoklinikka 2

Yhteensä 29
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Tarkastuksen tulokset

Ainoastaan yksi kohde on täyttänyt lain vaatimukset kohtuullisesti

Poikkeamat N

Vaaratilanneilmoitusmenettely 24

Jäljitettävyys 15

Huolto ja ylläpito 15

Käyttäjien koulutus 12

Vastuuhenkilön nimeäminen ja toimenkuva 7

Yhteensä 73

Senior Officer, PhD Tarja Vainiola



FT, TtM Tarja Vainiola

Factors that influence the recognition, reporting and resolution 
of incidents related to medical devices and other healthcare 
technologies: a systematic review. 
Polisena J. et.al. Syst Rev. 2015 Mar 29;4:37. doi: 10.1186/s13643-015-0028-0. 

 

RESULTS:  Thirty studies were included in our systematic review, 

but most studies were concentrated on other health technologies. 

The study findings indicate that fear of punishment, uncertainty of 

what should be reported and how incident reports will be used and 

time constraints to incident reporting are common barriers to 

incident recognition and reporting.  



Vaaratilanneilmoitusmenettely

•Keskeinen laiteturvallisuutta varmistava 

tekijä

•Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 

on keskeinen toimija arvioitaessa 

laitteiden suoriutumista arkipäivän 

tilanteissa

– Uuden asetuksen mukaan myös 

potilaita tulisi kannustaa 

vaaratilanneilmoitusten tekemiseen
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Factors influencing the reporting of adverse medical device 

events: qualitative interviews with physicians about higher risk 

implantable devices. Anna R Gagliardi et al. BMJ Quality & Safety Online, 

10.1136/bmjqs-2017-006481 

Background Postmarket surveillance of medical devices is reliant 
on physician reporting of adverse medical device events (AMDEs). 
Little is known about factors that influence whether and how 
physicians report AMDEs.  
Results Physicians viewed AMDEs as an expected part of practice 
that they could manage by switching to different devices or 
developing work-around strategies for problematic devices. 
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Terveydenhuollon laitteen Riskit vs. Hyödyt

• Valmistajan arvioitava laitteen käytöstä saatava hyöty suhteessa laitteen käytön 

aiheuttamaan riskiin

• Hyväksyttävä riskitaso riippuvainen laitteen välttämättömyydestä

• Valmistajan on poistettava tai vähimmäistettävä riskit

• Koulutuksella, käyttöohjeilla ja laitteen merkinnöillä

• Arvioitava jäännösrikin hyväksyttävä esiintyvyys

• Markkinavalvonnassaan seurattava jäännösriskin esiintyvyyttä



• Ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirastolle ja valmistajalle tai valtuutetulle edustajalle 

vaaratilanteista, jotka ovat johtaneet tai olisivat saattaneet johtaa potilaan, 

käyttäjän tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen ja jotka johtuvat 

terveydenhuollon laitteen:

1) ominaisuuksista

2) suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä

3) riittämättömästä merkinnästä

4) riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta

5) käytöstä

FT, TtM Tarja Vainiola



Esimerkkejä ilmoitettavista tapahtumista I

Ominaisuus

• Infuusiopumpun aukiolotoiminto; hyvä asia infusoitaessa ei-kriittisiä nesteitä tai 

lääkkeitä. Kriittisten infuusioiden kohdalla saattaa olla henkeä uhkaava.

Suorituskyvyn poikkeama tai häiriö

• Läppä, shuntti, verisuoniproteesi ei kestä oletettua käyttöaikaa

• Paineenkestävä kolmitiehana tai letkusto ei kestä varjoaineen ruiskuttamisen 

aiheuttamaa painetta

• Rollaattorin käsikahvat eivät pysy paikallaan

FT, TtM Tarja Vainiola



Esimerkkejä ilmoitettavista tapahtumista II

Riittämätön merkintä

• Puutteellinen varoitus, ettei laite ole magneettiyhteensopiva

• Nostoliinan puutteellinen kokomerkintä

Riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta

• Tieto laitteen soveltuvuudesta maallikkokäyttöön puuttuu

Käytöstä

FT, TtM Tarja Vainiola



Vaaratilanneilmoitus 

menettely

FT, TtM Tarja Vainiola

VIGILANCE ENQUIRY TO MEDICAL DEVICE COMPETENT AUTHORITIES 
 

 

Confidential 
 

   YES  (The requesting Competent Authority does not want recipients to communicate directly 
with the manufacturer and / or Notified Body in relation to this issue) 
 

   NO 
 

Query Number:  

 

 

PURPOSE of the 
QUERY:               

 

  Co-ordinating Competent Authority communication 
  

  Request for information 
 

  Request for assistance in a Task Force  
 

  Summary of query findings  
 

  

( Summary of Vigilance Query / Notification of Coordinating CA) 

  

DETAILS OF COMPETENT AUTHORITY REQUESTING INFORMATION/ASSISTANCE: 

Originator:  
National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira) 
 

Contact Person:  Tarja Vainiola Telephone: + 358 295 209 502 

E-mail:  Tarja.vainiola@valvira.fi Fax:   

Circulated:   Deadline:  August 2015 

 

EU:ssa yhteiset toimenpiteet

• Sijaintimaan valvovan viranomaisen 

toimenpiteet

• Valmistaja

• Ilmoitettu laitos

• Työryhmän perustaminen

• Seuranta

2. 

3.

4. 

5.

1. 

Ammattimaisen käyttäjän on 

säilytettävä vaaratilanteessa mukana 

ollut terveydenhuollon laite tai tarvike



Vaaratilanneprosessissa huomioitavia asioita

• Menettelytavat, joilla vaaratilanteessa ollut laite/tarvike saadaan valmistajalle 

tutkittavaksi

• Tapahtumassa olleen laitteen tunnistaminen

• Kertakäyttötuotteen ja/tai pakkauksen säästäminen

• Valmistuserän numeron dokumentointi

• Saman valmistuserän käyttämättömän laiteen talteenotto

• Menettelytavat ja vastuutahot laitteen saattamiseksi valmistajalle

• Menettelytavat turvata tiedotus valmistajalle

• Valmistajien tai toimittajien yhteystietojen saatavuus

• Vastuutahon määrittely

• Menettelytavat palauttaa tapahtumassa ollut laite käyttöön

• Laitetta ei saa korjata/huoltaa ennen valmistajan tutkimuksia

FT, TtM Tarja Vainiola
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In Finland, a similar incident reporting system is available. Since 2007, utilisation of a voluntary and 

anonymous patient safety incident reporting system (HaiPro) has been in use but a recent survey 

indicates only 6% of the dentists who took part in the survey used the system. The majority of dentists 

either did not have access to or did not know of the system.
Hiivala N , Mussalo-Rauhamaa H , Murtomaa H . Patient safety incident prevention and management among Finnish dentists. Acta Odontol Scand 2013; 

71: 1663–1670. | Article | PubMed | ISI |

Mortality and significant morbidity associated with the practice of medicine has led to many strategies 

to help improve patient safety, however, with its lack of associated  mortality and lower associated 

morbidity, dentistry has been slower at systematically  considering how patient safety can be improved. 

Recently, several organisations, researchers and clinicians have discussed the need for a patient 

safety culture in dentistry.Strategies are available to help improve patient safety in healthcare and 

deserve further consideration in dentistry.
M. N. Pemberton. Developing patient safety in dentistry.  British Dental Journal 2014; 217: 335-337

http://dx.doi.org/10.3109/00016357.2013.797103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?holding=npg&amp;cmd=Retrieve&amp;db=PubMed&amp;list_uids=24087859&amp;dopt=Abstract
http://links.isiglobalnet2.com/gateway/Gateway.cgi?&amp;GWVersion=2&amp;SrcAuth=Nature&amp;SrcApp=Nature&amp;DestLinkType=FullRecord&amp;KeyUT=000326678700046&amp;DestApp=WOS_CPL


Terveydenhuollon laitteiden 

jäljitettävyys (26 §)

• Edellyttää laitteen yksilöivän tunnuksen (jatkossa UDI)

• Määrittele menetelmät, joilla turvaat erityyppisten laitteiden 
jäljitettävyyden

• Implantoitavien laitteiden jäljitettävyys

• Sähköisillä terveydenhuollon laitteilla pääsääntöisesti 
yksilöivä tunnus

• Sijaintitietojen päivitys

• Mekaanisilla terveydenhuollon laitteilla ei pääsääntöisesti ole 
yksilöivää tunnusta

• Lääkintälaitteiksi luokitellut ohjelmistot

• Suuren volyymin laitteet (esim. sakset, kyynärsauvat)  

• Potilaille luovutetut laitteet

• Yhteystietojen päivitys

• Kertakäyttötuotteet

FT, TtM Tarja Vainiola



Perusteet laitteiden jäljitettävyydelle

• Jäljitettävyys mahdollistaa 

• Valmistajien vaatimat korjaavat toimenpiteet

• Takaisinvedot

• Korjaavat toimenpiteet

• Vaaratilanneilmoitusten täsmällisyyttä ja laitekohtaista seurantaa

• Potilaaseen implantoitujen laitteiden tavoitettavuuden

• Potilaalle luovutettujen laitteiden tavoitettavuuden

FT, TtM Tarja Vainiola



Field Safety Notice (FSN)

Takaisinveto

FT, TtM Tarja Vainiola



Field Safety Noyce (FSN)

Korjaava toimenpide

Roche Diabetes Care on päättänyt parantaa 

Accu-Chek® Mobile –järjestelmän koulutusta ja käsittelyohjeita, koska

potilasturvallisuus on meille tärkein asia (28.5.2014). 

Ammattihenkilön tehtävät korjaavien toimenpiteiden 

toteuttamiseksi

1. Varmistaa, että asiakkaasi ovat tietoisia pakkauksen sisällä olevasta 

uudesta koulutusmateriaalista. 

2. Varmistaa, että asiakkaasi ymmärtävät kuinka heidän tulisi käyttää 

Accu-Chek® Mobilea 

FT, TtM Tarja Vainiola



FT, TtM Tarja Vainiola



FT, TtM Tarja Vainiola

Software-Related Recalls of Health Information Technology and 

Other Medical Devices: Implications for FDA Regulation of 

Digital Health. Ronquillo JG1,2, Zuckerman DM2. Milbank Q. 2017 

Sep;95(3):535-553.  

FINDINGS: A total of 627 software devices (1.4 million units) were 

subject to recalls, with 12 of these devices (190,596 units) subject 

to the highest-risk recalls. 

CONCLUSIONS: Software problems in medical devices are not rare 

and have the potential to negatively influence medical care 



Turvallisuustiedotteiden hallinta

• Menetelmät toteuttaa valmistajien vaatimat toimenpiteet

• Kenelle turvallisuustiedot lähetetään

• Miten tieto vaadituista toimenpiteistä tavoittaa asianosaiset

• Miten varmistetaan toimenpiteiden toteutuminen

FT, TtM Tarja Vainiola



Käyttäjällä on terveydenhuollon laitteen turvallisen käytön 

vaatima koulutus ja kokemus (24 §)

Vaikutus hoidonlaatuun minimoimalla käyttäjälähtöiset virheet

”Potilaalla (6v. tyttö) oltiin pinnoittamassa hammasta, kun hampaan purupintaa 

puhdistettaessa hohkakivijauheella laitteen harjaspää irtosi ja potilas nielaisi sen 

saman tien. Koneessa ei vikaa, mutta käyttäjää ei ollut riittävästi perehdytetty. 

Pora oli säädetty pyörimään vastapäivään, jolloin harjaspää irtosi”

” Vietäessä potilaalle aamun iv-antibioottia, niin huomattiin, että potilaan Picc-

kateri on katkennut. Valmistajan mukaan katetri ei katkennut, vaan irtosi liittimestä 

epäonnistuneen kiinnityksen seurauksena.”

• Koulutuksen dokumentointi

• Uudet laitteet ja kertakäyttötuotteet

• Uusi henkilökunta

• Lyhytaikaiset sijaiset

FT, TtM Tarja Vainiola



Laitetta käytetään valmistajan ilmoittaman 

ohjeistuksen mukaisesti (24 §)

• Käyttäjällä on lain asettama velvollisuus noudattaa käyttöohjetta

• Käyttöohjeiden hyödyntäminen usein puutteellista

• Merkitystä tulisi korostaa - ”laitteiden Pharmaca Fennica®”

• Hyödyntämistä edistää käyttöohjeiden järjestelmällinen hallinta

• Määritelty paikka/sijainti käyttöohjeille

• Yksikön laitteille löytyy käyttöohje

• Menetelmät toteuttaa käyttöohjeiden päivittäminen

• Poistettujen laitteiden käyttöohjeiden poisto/arkistointi

• Itse tehdyt käyttöohjeiden lyhytversio

• Valmistajan tekemät pikaohjeet turvallisempia

• Oltava linjassa valmistajan ohjeiden kanssa

FT, TtM Tarja Vainiola



Laitetta käytetään valmistajan ilmoittaman 

käyttötarkoituksen mukaisesti (24 §)

Laitteen turvallisuus ja suorituskyky on arvioitu suhteessa 
käyttötarkoitukseen

”2ml:n injektioruiskut ovat osoittautuneet kelvottomiksi. Niihin ei saa 
vedettyä lääkeainetta, eikä niistä saa painettua lääkettä ulos. Ruiskuista 
puuttuu kuminen mäntäosa, joka vaikeuttaa ruiskun käyttöä 
lääkkeenantotilanteessa.” 

Valmistaja ” käyttäjän käyttämiä ruiskuja ei suositella lääkeannosteluun.”

Oikeusasiamiehen lausunnosta dnro 1918/4/11:  

”Lääkäri ei voi määrätä lääkettä muuhun kuin sen hyväksyttyyn 
käyttötarkoitukseen ilman, että asiasta kerrotaan potilaalle” 

Laitteilla ei ole ”off-lable” käyttömahdollisuutta 

Omavalmistusta

FT, TtM Tarja Vainiola

http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoak+1918/2011


Laite säädetään, ylläpidetään ja huolletaan 

valmistajan ohjeistuksen mukaisesti (24 §)

• Tulee sopia menetelmät, jotka varmistavat
• Huoltosyklin valmistajan ohjeistuksen mukaisesti

• Tieto, mikäli laite ei tarvitse huoltoa

• Mittalaitteiden kalibrointi – edellytys luotettaville mittatuloksille

• Potilaille luovutettujen laitteiden huolto ja ylläpito

• Menetelmät varmistaa laitteiden vaatimat ylläpitotoimet

• Menetelmät turvata vanhentuneiden laitteiden poistaminen

FT, TtM Tarja Vainiola

Tarkasta seuraavien kohtien kunto ja toiminta vähintään kuuden kuukauden välein: 

 verkkojohto ja sen kiinnityskohta laitteessa 

 moottoreiden johdot 

 käsiohjain ja sen johto 

 kaiteet (toiminnallinen testaus) 

 jarrut 

 hätälaskumekanismin toiminta ja hätälaskusokan kiinnitys 



Kotiin ja kodinomaisiin asumisyksikköihin luovutetut 

terveydenhuollon laitteet (24 §)

• Monenlaisia terveydenhuollon laitteita käytetään muualla kuin sairaalaympäristössä

• Trakeostomian hoito, uniapnea,- dialyysi – ja imulaitteet, infuusiopumput

• Laitteita käyttävien henkilöiden tausta vaihtelee

• potilaat, omaishoitajat, soiaalityöntekijät, terveydenhuollon ammattilaiset

• Käyttöympäristö eroaa sairaalaympäristöstä

• Tulisi määrittää menettelytavat

• Käyttäjien Koulutus

• Toimintaohjeet potilaalle/asiakkaalle ongelmatilanteita varten

• Käyttöohjeiden saatavuus

• Laitteiden ylläpito, huolto ja jäljitettävyys

• Mukaan lukien hoitotarvikkeet

• Vaaratilanneilmoitusten toteuttamiseksi

Senior Officer, PhD Tarja Vainiola



Käyttöympäristö (24 §)

• Laitteeseen kytkettynä tai välittömässä läheisyydessä olevat toiset terveydenhuollon 

laitteet, rakennusosat ja rakenteet, varusteet, ohjelmistot tai muut järjestelmät ja 

esineet eivät vaaranna laitteen suorituskykyä tai potilaan, käyttäjän tai muun henkilön 

terveyttä

• Tietokoneiden ja puhelimien laturit saattavat häiritä muita laitteita

• Useita latureita poistettu markkinoilta tai asetettu myyntikieltoon (TUKES)

• Laitteen asentaa, huoltaa ja korjaa vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja 

asiantuntemus

• Hankintaprosessissa huomioitava asia

• Valmistajat voivat asettaa vaatimuksia huollon toteuttajalle

FT, TtM Tarja Vainiola



Aineeton käyttöympäristö

Senior Officer, PhD Tarja Vainiola

•Lily Hay Newman, 03.02.17

Medical Devices Are the Next 

Security Nightmare
Johnson & Johnson warned customers about a 

security bug in one of its insulin pumps last fall. 

There's a need to protect patients, so that 

attackers can't hack an insulin pump to 

administer a fatal dose. 

Laitteiden etäkäyttö on arkea monien sairauksien hoidossa

• diabetes, asthma, uniapnea, sydänpotilaiden seuranta jne.

https://www.wired.com/author/lily-hay-newman


Ohjelmiston päivitys verkon välityksellä

Field Safety Corrective Action (FA719) by Medtronic

• Concerns The MyCareLink™ Patient Monitor 

• Abnormal heart rhythm data is automatically sent to hospital

• Software transmission and updating failed

• Corrective action: Replacement devices

• Transmission problems may lead to delayed medical intervention.

IT-asiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen

Senior Officer, PhD Tarja Vainiola



Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö 26 §

• Vastaa siitä, että käyttäjän toiminnassa noudatetaan TLT-lakia ja 

sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä
• Laitteessa tai sen mukana on turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät ja 

käyttöohjeet

• Laitetta käytetään valmistajan ilmoittaman käyttötarkoituksen ja -ohjeistuksen mukaisesti

• Laite säädetään, ylläpidetään ja huolletaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti ja muutoin 

asianmukaisesti

• Käyttöpaikka soveltuu laitteen turvalliseen käyttöön

• Laitteeseen kytkettynä tai välittömässä läheisyydessä olevat toiset terveydenhuollon laitteet, 

rakennusosat ja rakenteet, varusteet, ohjelmistot tai muut järjestelmät ja esineet eivät 

vaaranna laitteen suorituskykyä tai potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyttä

• Laitteen asentaa, huoltaa ja korjaa vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja 

asiantuntemus

• Vaaratilanneilmoitusmenettely

• Seurantajärjestelmän toteutus (ja hyödyntäminen)

FT, TtM Tarja Vainiola



Seurantajärjetelmä (§ 26)

• Menetelmä turvata lääkinnällisten laitteiden optimaalinen käyttö,  

seuranta ja turvallisuus

• Jäljitettävyys

• toimintayksikön käytössä olevista, edelleen luovuttamista tai muutoin hallinnassa 

olevista sekä potilaaseen asennetuista laitteista

• Vaaratilanteet

• laitteen käytön yhteydessä syntyneisiin vaaratilanteisiin liittyvät tiedot

• 24 §

• ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset

FT, TtM Tarja Vainiola



Yksilölliseen käyttöön valmistettu terveydenhuollon laite

Direktiivi 93/42/ETY

yksittäiselle nimetylle potilaalle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

(559/1994) mukaisen terveydenhuollon ammattihenkilön kirjallisen määräyksen 

mukaisesti valmistettua laitetta

Uusi asetus

tietylle potilaalle käytettäväksi tarkoitettua, tämän yksilöllisiä vaatimuksia ja tarpeita 

vastaavaa laitetta, joka on erityisesti valmistettu sellaisen kirjallisen määräyksen 

mukaisesti, jonka on antanut henkilö, jolla on tähän kansallisen lainsäädännön 

mukaiset ammatilliseen pätevyyteen perustuvat valtuudet, ja jossa kyseisen henkilön 

vastuulla annetaan laitteen yksityiskohtaiset suunnitteluominaisuudet. 

25.10.2017 FT, TtM Tarja Vainiola



Erityistarkoituksiin suunniteltuja laitteita koskeva 

vakuutus

Direktiivi 93/42/ETY

• Valmistajan nimi ja osoite

• Tiedot, jonka perusteella laite on tunnistettavissa

• Vakuutus, että laite on valmistettu yksinomaan tietyn potilaan käyttöön

• Tuotteen erityispiirteet, sellaisena kuin ne ovat määräyksessä

• Vakuutus, jonka mukaan laite on direktiivin 93/42/ETY liitteessä I esitettyjen 

vaatimusten mukainen

• Yksilölliseen käyttöön valmistettuihin laitteisiin on liitettävä liitteessä XIII olevassa 1 

jaksossa tarkoitettu vakuutus, jonka on oltava kyseisen nimetyn taikka kirjain- tai 

numerokoodilla yksilöidyn potilaan tai käyttäjän saatavilla

• Laitteen valmistajan antama vakuutus

25.10.2017 FT, TtM Tarja Vainiola
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As manufacturers of custom-made medical devices, dental laboratories 

must comply with specific requirements as to specially designed devices 

as well as general requirements in the executive order on medical 

devices. We found a number of significant deviations in the majority of 

the inspections of dental laboratories, for example lack of/insufficient 

technical documentation, risk analysis, clinical evaluation, market 

surveillance procedures and reporting of serious incidents. Based on the 

inspections we performed in both 2011 and 2014, we can conclude that 

dental laboratories seem to face general challenges in complying with the 

legal requirements. 

 MARKET SURVEILLANCE PROJECT 2014  
During the past five years, the Danish Health and Medicines 

Authority (DHMA) has increased its focus on the dental sector, 

and the inspection of dental laboratories is a priority area. 



Kysymyksiä?

tarja.vainiola@valvira.fi
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