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Valtuutussäännös 

Eräistä EU-direktiiveissä säädetyistä lääkinnällisistä laitteista annetun lain 

(629/2010) 23 a §:n 6 momentti sellaisena kuin se on muutettuna lailla 

720/2021 

Kohderyhmät 

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden suorituskyvyn 

arviointitutkimusten toimeksiantajat 

Voimassaoloaika 

Määräys tulee voimaan 15. päivänä maaliskuuta 2022 ja se on voimassa 

toistaiseksi. 

Kumottava määräys  

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira): In vitro 

diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn 

arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen. Määräys 3/2011. 

Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (31998L0079, EYVL  L 

331, 7.12.1998, s. 1 - 37) sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (32003R1882, 

EYVL L 284, 31.10.2003, s. 1), Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksella (EY) N:o 596/2009 (32009R0596, EYVL L 188, 18.7.2009, s. 14) 

ja komission direktiivillä 2011/100/EU (32011L0100, EYVL L 341, 

22.12.2011, s. 50) 
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1 Yleistä 

Tässä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (jäljempänä Fimea) 

määräyksessä annetaan tarkempia määräyksiä in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimusten 

suorittamisesta ja niiden ilmoittamiseen liittyvistä menettelyistä.  

1.1 Soveltamisala 

Tämä määräys koskee menettelyä tilanteessa, jossa in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitetun lääkinnällisen laitteen suorituskyvyn arviointitutkimus suoritetaan 

valmistajan tilojen ulkopuolella (esim. kliinisessä laboratoriossa tai muussa 

terveydenhuollon yksikössä) ja kyseessä on 

a) laite, jonka vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu eräistä EU-

direktiiveissä säädetyistä lääkinnällisistä laitteista annetun lain 13 §:n 

mukaisesti (CE-merkitsemätön), tai 

b) CE-merkitty laite, jonka alkuperäisestä käyttötarkoituksesta tai 

käyttöohjeista tullaan suunnitellusti poikkeamaan,  

ja tarkoituksena on kerätä tietoa laitteen ominaisuuksista ja suorituskyvystä 

tai käytettävyydestä vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten.  

Tässä määräyksessä tällaisia tutkimuksia kutsutaan suorituskyvyn 

arviointitutkimuksiksi. 

1.2 Määritelmät 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan:  

IVD-direktiivillä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä 

laitteista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/79/EY; 

Suorituskyvyn arviointiin tarkoitetulla laitteella in vitro -diagnostiikkaan 

tarkoitettua lääkinnällistä laitetta, jonka valmistaja on tarkoittanut yhteen tai 

useampaan laitteen suorituskyvyn arviointitutkimukseen kliinisessä 

laboratoriossa tai muussa valmistajan tilojen ulkopuolisessa tilassa; 

Toimeksiantajalla henkilöä, yritystä, laitosta tai organisaatiota, joka vastaa 

suorituskykyä koskevan tutkimuksen aloittamisesta, hallinnoimisesta tai 

rahoituksen järjestämisestä. 
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2 Ilmoittaminen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle  

Toimeksiantajan on ennen suorituskyvyn arviointitutkimuksen aloittamista 

tehtävä Fimealle ilmoitus suunnitellusta tutkimuksesta. Suomalaisen 

toimeksiantajan on tehtävä kyseinen ilmoitus riippumatta tutkimuksen 

toteuttamismaasta. 

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

1) tiedot kyseessä olevan laitteen tunnistamiseksi, 

2) tutkimussuunnitelma, jossa mainitaan kyseessä olevan laitteen 

käyttötarkoitus sekä tieteelliset, tekniset ja lääketieteelliset 

perusteet tutkimukselle, 

3) luettelo laboratorioista tai muista laitoksista, jotka osallistuvat 

suorituskyvyn arviointitutkimukseen, ja tutkimuksessa käytettävien 

laitteiden lukumäärä, 

4) aloitusajankohta ja tutkimuksen arvioitu kesto ja, jos kyseessä on 

itse suoritettavaan testaukseen tarkoitettu laite, tutkimuksen 

paikka ja tutkimukseen osallistuvien muiden kuin 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden lukumäärä, 

5) allekirjoitettu ja päivätty vakuutus, jossa todetaan, että tutkittava 

laite täyttää kaikki IVD-direktiivin liitteen I olennaiset vaatimukset, 

lukuun ottamatta kyseisessä tutkimuksessa tehtävän arvioinnin 

piiriin kuuluvia seikkoja tai ilmoituksessa muuten erityisesti 

eriteltyjä seikkoja. Lisäksi vakuutuksessa tulee todeta, että kaikki 

tarpeelliset varotoimet on toteutettu potilaan, käyttäjän ja muiden 

henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi, 

6) eettisen toimikunnan myönteinen lausunto, silloin kun 

suorituskyvyn arviointitutkimuksessa puututaan ihmisen, ihmisen 

alkion tai sikiön koskemattomuuteen ja tutkimukseen sovelletaan 

lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia (488/1999).  

3 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimus voidaan käynnistää välittömästi, kun ilmoitus Fimeaan on jätetty. 

Fimea ottaa tarvittaessa yhteyttä ilmoituksen tekijään, jos se arvioi, että 

tutkimuksen toteuttamiselle on jokin este. Jos ilmoituksen tietoihin tulee 

tutkimuksen kuluessa olennaisia muutoksia, niistä on ilmoitettava Fimealle. 
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Tutkimuksen aikana tapahtuneista vaaratilanteista on ilmoitettava Fimealle 

samojen periaatteiden mukaisesti kuin CE-merkittyjä laitteita käytettäessä 

(valmistajan ja ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitukset). 

4 Asiakirjojen saatavilla pitäminen 

Toimeksiantajan on sitouduttava pitämään Fimean saatavilla tutkimukseen 

liittyvät asiakirjat, joiden avulla tuotteen suunnittelu, valmistus sekä laitteen 

todettu ja odotettu suorituskyky ovat ymmärrettävissä siten, että on 

mahdollista arvioida, onko tuote IVD-direktiivin vaatimusten mukainen. 

Nämä asiakirjat on säilytettävä vähintään viisi vuotta suorituskyvyn arvioinnin 

päättymisestä. 

5 Ohjaus ja neuvonta 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ohjaa ja neuvoo pyynnöstä 

tämän määräyksen soveltamisessa. Sen kotisivuilta on saatavilla lomake 

suorituskyvyn arviointitutkimuksesta tehtävästä ilmoituksesta. 

6 Voimassaoloaika 

Tämä määräys tulee voimaan 15.3.2022 ja se on voimassa toistaiseksi.  

Ylijohtaja Eija Pelkonen 

Ylitarkastaja Hanna Valo 
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