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MEDDEV-suositukset

Harmonisoidut standardit, esim.
SFS EN 14971 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. 
Riskinhallinnan soveltaminen terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin



Uusi asetusten sääntely
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Vuonna 2017 voimaan tulleiden asetusten 
siirtymäaika ja tiedonlähteitä
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https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33722/attachments/1/translations/fi/renditions/native



Asetusten siirtymäsäännösten tulkintaa

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/usein-kysytyt-kysymykset/usein-kysytyt-kysymykset-asetuksista
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Tietoa toimijoille komission verkkosivuilta
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http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework/getting-ready-new-regulations_en
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Ohjeita hankintayksiköille Ohjeita valmistajille



Keskeiset muutokset aiempaan sääntelyyn
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https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32610/attachments/1/translations/en/renditions/native

Jari Knuuttila

Kliininen tutkimus – elinkaari – jäljitettävyys- luokittelu

Yksilöllinen tunnistus– EUDAMED – Implanttikortti – tiukentunut 
ennakkovalvonta



Eräitä merkittäviä muutoksia säännöksiin
• Lääkinnällisen laitteen määritelmä muuttui hieman, esim. laitteet, joilla 

määritetään alttiutta sairaudelle tulivat sääntelyn piiriin

• Tietyt kosmetiikkaan liittyvät laitteet otettu vaatimusten piiriin 
(esim. laserlaitteet karvanpoistoon ja värjäävät piilolinssit)

• Tiettyjen laitteiden (luokka III implantoitavat ja IIb lääkkeen annostelu) 
vaatimustenmukaisuuden osoittaminen edellyttää asiantuntijapaneelin 
arviointia 

• Kliinisen arvioinnin ja tutkimuksen sekä suorituskyvyn arvioinnin menettelyt 
tiukentuivat

• Luokittelumuutokset: erityisesti IVD-tuotteet ja ohjelmistot

• Laatujärjestelmä pakollinen myös luokan I valmistajille

• Etämyynti mukaan sääntelyyn (=mm. pilvessä tarjottavat diagnosointipalvelut)

• Eudamed-tietokanta käyttöön keskitettyyn ilmoitusten käsittelyyn (mm. 
rekisteröinnit, vaaratilanneilmoitukset, yhteenveto kliinisestä näytöstä). 
Tiedot osittain julkisia.

• Valmistajalle lisää velvoitteita, mm. vastuuhenkilö ja velvollisuus varautua 
maksamaan korvauksia

• Talouden toimijoiden, erityisesti jakelijoiden, uudet vastuut 
markkinavalvonnassa

• Uusia toimielimiä: MDCG, asiantuntijapanelit ja referenssilaboratoriot

• Yksilöllinen laitetunniste otetaan käyttöön vaiheittain (UDI)
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Lääkinnällinen laite (MDR, artikla 2)

'lääkinnällisellä laitteella' tarkoitetaan 

instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, implanttia, reagenssia, materiaalia 
tai muuta tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisillä, joko 
yksinään tai yhdistelminä, seuraaviin lääketieteellisiin tarkoituksiin:

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, ennakointi, ennuste, tarkkailu, hoito tai lievitys,

– vamman tai toimintarajoitteen diagnosointi, tarkkailu, hoito, lievitys tai 
kompensointi,

– anatomian tai fysiologisen taikka patologisen toiminnon tai tilan tutkiminen, 
korvaaminen tai muuntaminen,

– tietojen saaminen ihmiskehon ulkopuolella (in vitro) suoritettavien tutkimusten 
avulla ihmiskehosta otetuista näytteistä, mukaan lukien elinten, veren ja 
kudosten luovutukset,

ja joiden pääasiallista aiottua vaikutusta ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta 
farmakologisin, immunologisin tai metabolisin keinoin, mutta joiden toimintaa 
voidaan tällaisilla keinoilla edistää.

Tuotteita, jotka on nimenomaisesti tarkoitettu lääkinnällisten laitteiden 
puhdistukseen, desinfiointiin tai sterilointiin sekä hedelmöitymisen säätelyyn tai 
tukemiseen tarkoitettuja laitteita pidetään lääkinnällisinä laitteina.
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In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu 
lääkinnällinen laite (IVDR, artikla 2)
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In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella’ tarkoitetaan 
lääkinnällistä laitetta, joka on reagenssi, reagenssituote, kalibraattori, 
vertailumateriaali, diagnostiikka-sarja, instrumentti, laite, laitteiston osa, 
ohjelmisto tai järjestelmä, jota käytetään joko yksin tai yhdessä muiden kanssa 
ja jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmiskehon ulkopuolella (in 
vitro) suoritettavissa tutkimuksissa, joiden yksinomaisena tai pääasiallisena 
tarkoituksena on saada ihmiskehosta otettujen näytteiden, myös veren ja 
kudosten luovutusten, perusteella tietoa yhdestä tai useammasta seuraavista:

a) fysiologisesta tai patologisesta toiminnosta tai tilasta; 
b) synnynnäisestä fyysisestä vammasta tai älyllisestä kehitysvammasta; 
c) alttiudesta sairaudelle tai taudille; 
d) turvallisuuden ja yhteensopivuuden määrittämiseksi mahdollisten vastaanottajien 

kannalta; 
e) hoitovasteen tai -reaktioiden ennustamiseksi; 
f) hoitotoimenpiteiden määrittelemiseksi tai tarkkailemiseksi.

Näytteenottoastioiden on myös katsottava olevan in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita; 
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Onko hankittava / kehitettävä 
ohjelmisto lääkinnällinen laite?

MEDDEV 2.1/6
Terveydenhuollossa käytettävien itsenäisten 
ohjelmistojen määrittely- ja luokitteluohje 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyn puitteissa

https://www.valvira.fi/documents/14444/37132/sw_luokitteluohje_2012-03-13.pdf

(direktiivien tulkintaa)
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Nykyinen tulkintaohje MEDDEV 2.1/6

Vastaamalla 6 kysymykseen voi selvittää, onko sovellus 
lääkinnällinen laite

15

* ISO/IEC 2382: tietokoneohjelma määritellään 
syntaktisena yksikkönä, joka noudattaa tietyn 
ohjelmointikielen sääntöjä, ja koostuu tietyn toiminnon 
suorittamiseksi, tehtävän tai ongelman ratkaisemiseksi 
tarvittavista lauseista ja käskyistä tai ohjeista. 

** 93/42/ETY, 1(2)a: 'lääkinnällisellä laitteella 
tarkoitetaan kaikkia instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
materiaaleja tai muita tarvikkeita, joita käytetään joko 
yksinään tai yhdistelminä, sekä niiden asianmukaiseen 
toimintaan tarvittavia ohjelmistoja, joita valmistaja on 
tarkoittanut käytettäviksi ihmisten:
sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, 

hoitoon tai lievitykseen,
vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, 

hoitoon, lievitykseen tai kompensointiin,
anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, 

korvaamiseen tai muunteluun,
hedelmöitymisen säätelyyn
ja joiden pääasiallista aiottua vaikutusta ihmiskehossa 
tai -kehoon ei saavuteta farmakologisin, immunologisin 
tai metabolisin keinoin, mutta joiden toimintaa voidaan 
tällaisilla keinoilla edistää;

*** 93/42/ETY, 1(2)b: lisälaitteella (accessory) 
tarkoitetaan kaikkia tarvikkeita, vaikka ne eivät olisi 
laitteita, joita valmistaja on erityisesti tarkoittanut 
käytettäväksi laitteen kanssa mainitun laitteen 
käyttämiseksi tämän laitteen valmistajan aikomuksen 
mukaisesti. 

1. Onko ohjelmisto tietokoneohjelma* ?

2. Onko ohjelmisto osa lääkinnällistä 
laitetta?

3. Onko ohjelmistolla muu funktio kuin 
tallennus, arkistointi, häviötön pakkaus, 
kommunikaatio tai yksinkertainen haku?

4. Onko ohjelmiston toiminta yksittäisen 
potilaan eduksi?

5. Täyttääkö ohjelmiston toiminta 
lääkinnällisen laitteen määritelmän** ?

6. Onko laite lääkinnällisen laitteen 
lisälaite*** ?
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Ohjelmisto on itsenäinen 
lääkinnällinen laite, ja tarvitsee 
erillisen CE merkin.

Ohjelmisto on osa lääkinnällistä 
laitetta, jonka CE merkki kattaa 
myös ohjelmiston.

Ohjelmisto on lääkinnällisen 
laitteen lisälaite, ja tarvitsee 
erillisen CE merkin

kyllä

kyllä

kyllä

Ei MD Direktiivien alainen MD Direktiivien alainen

Ohjelmisto ei ole MD 
direktiivien alainen, eikä 
tarvitse CE merkkiä.

1. Tietokoneohjelma?

2. Muun MD:n osa?

3. Muokkaako / tuottaako 
dataa ”älykkäällä” tavalla?

4. Yksittäisen potilaan 
eduksi?

5. Täyttääkö MD 
määritelmän?

6. Lisälaite?

kyllä

kyllä

kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

ei
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Asetuksiin perustuva luokitteluohje valmisteilla! 
Uusi ohje julkaistaan MDCG-ohjeena komission sivuilla.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations/guidance_en
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MEDDEV 2.1/6 tulkinnan tulkintaa

”Muu funktio kuin tallennus, arkistointi, häviötön pakkaus, 
kommunikaatio tai yksinkertainen haku ”

• Ohjelmisto muokkaa, tulkitsee tai tuottaa uutta tietoa tavalla, joka ilman 
ohjelmistoa ei olisi saatavilla.

• Ohjelmisto toiminnallaan ohjaa hoidon etenemistä tuottamansa tiedon tai 
toiminnon perusteella.

• Epäsuorasti tuottamalla diagnooseja, hälytyksiä tai toimenpideohjeita/-
suosituksia 
Esim. lääke-/säteilyannoksia laskevat ohjelmat, fysiologisten 
parametrien perusteella hälytyksiä tuottavat ohjelmat 

• Suoraan ohjaamalla muita laitteita
Esim. sydämentahdistinta, insuliinipumppua tai verenpainemittaria 
ohjaavat ohjelmat

• Ohjeistuksen mukaan yksinkertaiset tiedon esitysmuotoa parantavat 
laskutoimitukset kuten keskiarvo tai vaihteluväli ja/tai datan piirtäminen ajan 
suhteen  ja/tai vertaaminen käyttäjän asettamiin vertailuarvoihin, eivät 
yksinään tee ohjelmistosta lääkinnällistä laitetta.
Esim. Diabeetikon verensokeriarvot puhelimeen tallentava sovellus
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Luokitusohjeella merkittävä asema:

Luokitteluohjetta sovellettu mm. Unionin 
tuomioistuimen (ECJ) e-reseptiin liittyvässä päätöksessä 
C-329/16:

Lääkinnällisistä laitteista 14.6.1993 annetun neuvoston 
direktiivin 93/42/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/47/EY, 
1 artiklan 1 kohtaa ja 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on 
tulkittava siten, että ohjelmisto, jonka toiminnoista jokin 
mahdollistaa potilastietojen käyttämisen muun muassa 
vasta-aiheiden, lääkkeiden yhteisvaikutuksen ja ylisuurten 
annostusten jäljittämiseksi, on tämän toiminnon osalta 
näissä säännöksissä tarkoitettu lääkinnällinen laite 
silloinkin, kun tällainen ohjelmisto ei vaikuta suoraan 
ihmiskehoon tai -kehossa.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=197527&mode=req&page
Index=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FI&cid=201812
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Ohjelmistot ovat aiemmin lähtökohtaisesti 
olleet riskiluokkaa I, 
asetukset muuttavat tilanteen.

Ohjelmistojen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamisessa käytettävä jatkossa lähes 
aina ilmoitettua laitosta.
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Ohjelmistojen riskiluokkaa korottava uusi 
luokittelusääntö (MDR, liite VIII, sääntö 11)

Ohjelmistot, jotka on tarkoitettu antamaan tietoja, joita 
hyödynnetään diagnostisten tai terapeuttisten päätösten 
tekemisessä, luokitellaan luokkaan II a, paitsi jos nämä päätökset 
voivat aiheuttaa 

- henkilön kuoleman tai terveydentilan pysyvän heikkenemisen, jolloin 
ne luokitellaan luokkaan III, tai 

- henkilön terveydentilan vakavan heikkenemisen tai kirurgisen 
toimenpiteen, jolloin ne luokitellaan luokkaan II b.

Ohjelmistot, jotka on tarkoitettu fysiologisten toimintojen 
monitorointiin, luokitellaan luokkaan II a, paitsi 

jos ne on tarkoitettu elintärkeiden fysiologisten parametrien valvontaan 
tilanteessa, jossa näiden parametrien vaihtelut saattavat aiheuttaa 
potilaalle välittömän vaaran, jolloin ne luokitellaan luokkaan II b. 

Kaikki muut ohjelmistot luokitellaan luokkaan I.
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Eräitä muita poimintoja uusista asetuksista 

- jakelijan vastuu
- avoimuus /Eudamed
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Jakelijoiden yleiset velvoitteet (artikla 14)

Ennen kuin laite asetetaan saataville markkinoilla, jakelijoiden on tarkistettava, että 
seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) laitteessa on CE-merkintä ja laitteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
laadittu;

b) laitteen mukana on valmistajan 10 artiklan 11 kohdan mukaisesti antamat tiedot; 
(= vaaditut merkinnät jäsenvaltion edellyttämällä kielellä)

c) maahantuotujen laitteiden osalta maahantuoja on noudattanut 13 artiklan 
3 kohdan vaatimuksia; (=EU:iin maahantuojan nimi ja tiedot annettu)

d) valmistaja on tarvittaessa antanut laitteelle UDI-tunnisteen. 

Jos jakelijoiden markkinoilla saataville asettama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, 

 viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle ja tarvittaessa valmistajan valtuutetulle   
edustajalle ja maahantuojalle. 

 Vakavan riskin tapauksessa on ilmoitettava myös toimivaltaisille viranomaisille.

 Tehtävä yhteistyötä toimijoiden kanssa laitteiden markkinoilta poistamiseksi
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Avoimuus – Eudamed (artikla 27, 63, 66)

Eurooppalainen lääkinnällisten laitteiden tietokanta

a) mahdollistetaan se, että yleisö saa riittävästi tietoa markkinoille 
saatetuista laitteista, niitä koskevista ilmoitettujen laitosten 
antamista todistuksista ja asianomaisista talouden toimijoista;

c) mahdollistetaan se, että yleisö saa riittävästi tietoa kliinisistä 
tutkimuksista ja että kliinisten tutkimusten toimeksiantajat 
voivat noudattaa 50–60 artiklan mukaisia velvoitteita;

---

Valmistajan on tallennettava käyttöturvallisuutta koskeva ilmoitus 
66 a artiklassa tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään, jonka kautta 
ilmoitus saatetaan yleisön saataville. (artikla 63)

Komissio varmistaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä ja 
yleisöllä on pääsy sähköiseen järjestelmään asianmukaisessa 
laajuudessa (66a).
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Ohjelmistojen valmistajat ja käyttäjä-
organisaatiot haasteellisessa tilanteessa

MUTTA,

• riskiluokkaa I (tai muu IVD) olevat ohjelmistot, eivät ole direktiivien 
mukaan sertifioituja (=ilmoitetun laitoksen arvioimia), joten 
jatkosiirtymäsäännökset eivät ole hyödynnettävissä

• luokitusmuutosten seurauksen lähes kaikkien ohjelmistojen riskiluokka 
nousee => edellyttää ilmoitetun laitoksen arviointia, ilmoitettuja laitoksia 
ei kuitenkaan vielä juuri ole (ks. komission Nando-tietokanta) 

• ohjelmistojen tulisi olla asetusten mukaisia heti soveltamispäivästä 
alkaen eli 26.5.2020 (MDR) / 26.5.2022 (IVDR).

Kaikilla valmistajilla on oltava laatujärjestelmä
• ISO 13485 -sertifiointi ei kuitenkaan ole pakollinen, mutta ilmoitetut laitokset 

arvioivat valmistajan toimintaa ko. standardin vaatimuksia vasten
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Tiedonlähteitä

• Valviran kotisivut
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/laakinnallisten-laitteiden-asetukset

• Competent Authorities for Medical Devices
http://www.camd-europe.eu/

Ks. mm. Asetusten implementoinnin roadmap ja FAQ siirtymäsäännöistä

• EU komission verkkosivut
http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/

Ks. mm. 
- New regulations / Getting ready
- New regulations / Guidance
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