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LÄÄKKEET JA LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET

Lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet vaikuttavat suoraan ihmisten terveyteen, ja niihin
sovelletaan sisämarkkinasäännöksiä. Kansanterveyden suojelemiseksi ja näiden
tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi on otettu käyttöön vankka oikeudellinen
kehys. Se kattaa koko syklin tutkimuksista ja testaamisesta markkinoille saattamista
koskevaan lupaan, seurantaan ja takaisinvetoon. EU:n tällä alalla käsittelemiä
keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuus,
mikrobilääkeresistenssin torjunta, kliinisten tutkimusten eettinen suorittaminen sekä
tutkimuksen ja kehittämisen kannustimet. Jotta voidaan ottaa huomioon tieteellinen
ja teknologinen kehitys ja vastata uusiin terveyshaasteisiin, lainsäädäntö- ja
politiikkatoimia arvioidaan ja seurataan säännöllisesti.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 ja 114 artikla.

TAUSTAA

Jäsenvaltiot vastaavat terveyspolitiikan laatimisesta sekä terveyspalvelujen ja
sairaanhoidon järjestämisestä ja toteuttamisesta, ja EU:lla on täydentävää toimivaltaa.
EU voi näin ollen tukea ja koordinoida toimintoja ja antaa sitovaa lainsäädäntöä tietyistä
selvästi määritellyistä aiheista, kuten lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet.

SAAVUTUKSET JA NYKYTILANNE

A. Lääkkeitä koskevat yleiset säännöt
Lääkkeellä tarkoitetaan kaikkia aineita tai aineiden yhdistelmiä, joita käytetään
ihmisten sairauksien hoitoon tai ehkäisyyn. EU on säännellyt vuodesta 1965
lähtien lääkkeiden markkinoille saattamista, luokittelua ja merkintöjä, millä on
pyritty suojelemaan kansanterveyttä. Euroopan lääkevirasto on vastannut keskitetysti
lääkkeiden arvioinnista perustamisestaan eli vuodesta 1993 lähtien. Vuonna 1995
otettiin käyttöön keskitetty hyväksymismenettely, jotta voitiin taata kansanterveyden
mahdollisimman korkea taso ja varmistaa lääkkeiden saatavuus. Tämän alan
säädöksistä tärkeimmät ovat direktiivi 2001/83/EY ja asetus (EY) N:o 726/2004, joissa
annetaan säännöt keskitettyjen ja hajautettujen menettelyjen käytöstä.
Nämä säännöt saatettiin viimeksi ajan tasalle vuonna 2019 paremman lainsäädännön
periaatteiden mukaisesti (muutettu asetus (EU) 2019/1243). Lääkkeiden markkinoille
saattamisen jälkeen lääkevirasto valvoo niitä koko niiden käyttöiän ajan
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lääketurvatoimintaa koskevan järjestelmän avulla. Järjestelmään tallennetaan kaikki
potilaiden hoidossa todetut lääkkeiden haittavaikutukset.
Lääkkeitä koskevien yleisten sääntöjen lisäksi harvinaissairauksien hoitoon
käytettävistä harvinaislääkkeistä (asetus (EY) N:o 141/2000), lastenlääkkeistä (asetus
(EY) N:o 1901/2006) ja pitkälle kehitetyistä terapioista (asetus (EY) N:o 1394/2007) on
annettu erityisasetukset. Lisätietoja tästä aiheesta on jaksossa D.
B. Kliiniset tutkimukset
Kliiniset tutkimukset ovat systemaattisia ihmisillä suoritettavia lääketutkimuksia, joiden
tarkoituksena on tutkia tietyn lääkkeen tehoa ja turvallisuutta. Jotta lääke voidaan
saattaa markkinoille, siihen on liitettävä asiakirjat, joista käyvät ilmi tehtyjen kokeiden
tulokset. Vaatimuksia on vuodesta 1990 kehitetty vaiheittain sekä EU:ssa että
kansainvälisesti, ja ne kodifioidaan unionin lainsäädäntöön, mikä on pakollista
lääketeollisuudelle. Viimeisimmässä EU:n lainsäädännön tarkistuksessa vuonna 2014
vahvistettiin yhdenmukaiset säännöt kliinisten tutkimusten hyväksymisestä ja
suorittamisesta (asetus (EU) N:o 536/2014). Kliinisistä tutkimuksista on tehtävä
tieteellinen ja eettinen arviointi, ja niille on myönnettävä ennakkolupa. Lisäksi
niitä voidaan suorittaa ainoastaan siinä tapauksessa, että tutkittavien oikeuksia,
turvallisuutta, ihmisarvoa ja hyvinvointia suojellaan, minkä on oltava kaikkia muita etuja
tärkeämpää, ja että tavoitteena on tuottaa luotettavia ja varmoja tietoja. Täysin toimivan
kliinisiä lääketutkimuksia koskevan EU-portaalin ja tietokannan kehittämisen jälkeen
asetus tuli voimaan tammikuun 2022 lopussa.
C. Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet
Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet ovat suhteellisen uusia
lääkevalmisteita tai lääkkeitä, jotka perustuvat solu- ja molekyylibioteknologian
kehitykseen ja uusiin hoitomuotoihin, kuten geeni- tai soluterapiaan tai
kudosteknologiaan. Näitä farmakologisia, immunologisia tai metabolisia toimintoja
sisältäviä monimutkaisia terapeuttisia valmisteita ei voida kohdella samalla tavalla
kuin tavanomaisia lääkkeitä, ja niistä onkin annettu erityissäädöksiä eli asetus
(EY) N:o 1394/2007 ja direktiivi 2009/120/EY. Mahdollisen tautien tartuntariskin
vuoksi kudoksiin ja soluihin on sovellettava tiukkoja turvallisuus- ja laatuvaatimuksia.
Ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä,
säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta
annettu direktiivi 2004/23/EY on siksi erittäin tärkeä näiden tuotteiden kannalta.
Lääkevirastoon on perustettu pitkälle kehitettyjä terapioita käsittelevä komitea,
jonka tehtävänä on arvioida tällaisissa terapioissa käytettyjen lääkkeiden laatua,
turvallisuutta ja tehoa. Se seuraa myös tämän uuden biolääketieteen alan tieteellistä
kehitystä, joka tarjoaa valtavia mahdollisuuksia sekä potilaille että toimialalle.
D. Harvinaislääkkeet ja lastenlääkkeet
Myös lastenlääkkeistä on annettu erityissäädös (asetus (EY) N:o 1901/2006), jotta
on voitu varmistaa, että lääkkeitä on testattu eettisesti erityisesti lapsia varten,
että ne vastaavat lasten tarpeita ja että niissä on iänmukainen annostus ja
annostelumuoto. Lääkeyhtiöt tekevät lapsilla tutkimuksia saadakseen näyttöä uusien
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lääkkeiden turvallisuudesta ja tehosta ennen myyntiluvan hakemista. Lääkeviraston
lastenlääkekomitea arvioi näitä tutkimuksia ja niistä saatuja tietoja.
EU:ssa harvinaissairauksia ovat ne, joita sairastaa enintään viisi ihmistä
kymmenestätuhannesta, ja harvinaislääkkeet on kehitetty erityisesti näiden
sairauksien hoitoon. Asetuksessa (EY) N:o 141/2000 säädetään keskitetystä
harvinaislääkkeiden määrittelymenettelystä. Toistaiseksi EU:ssa on hyväksytty vain
joitakin harvinaislääkkeitä, ja harvinaissairauksia sairastavien pienen määrän vuoksi
alan tutkimusta on laiminlyöty. Lääketeollisuutta onkin pyritty kannustamaan
harvinaislääkkeiden kehittämiseen erilaisin toimenpitein, joista voidaan mainita
innovatiivisia lääkkeitä koskeva yhteinen teknologia-aloite (IMI). Vuonna 2017
komissio aloitti arvioinnin tekemisen lastenlääkkeitä ja harvinaislääkkeitä koskevasta
lainsäädännöstä. Komissio toteutti vuonna 2021 touko- ja heinäkuun välisenä aikana
julkisen kuulemisen tästä aiheesta. Lainsäädäntöehdotus on tarkoitus esittää tämän
vaalikauden aikana.
E. Lääkinnälliset laitteet
Vuonna 2017 hyväksyttiin lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja
lääkinnällisiä laitteita koskevaa uutta lainsäädäntöä. Lääkinnällisiin laitteisiin kuuluu
laaja joukko tuotteita yksinkertaisista sidoksista ja laseista lääkärien ja sairaaloiden
käyttämiin lääkinnällisiin erikoislaitteisiin. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja
lääkinnällisiä laitteita käytetään ihmisestä otettujen näytteiden tutkimiseen esimerkiksi
koeputkessa (”in vitro” tarkoittaa kirjaimellisesti ”lasissa”).
Asetuksessa (EU) 2017/745 ja asetuksessa (EU) 2017/746 vahvistetaan säännöt in
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden markkinoille saattamisesta
ja niille tehtävistä kliinisistä tutkimuksista. Nämä asetukset tulivat voimaan
toukokuussa 2021 ja toukokuussa 2022 Laitteet ryhmitellään niiden riskiluokan
mukaan, ja jokaiseen riskiluokkaan sovelletaan erityisiä sääntöjä. Uudet asetukset
ovat merkittävä askel potilasturvallisuuden lisäämiseksi, sillä niissä otetaan
käyttöön tiukempia menettelyjä vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja markkinoille
saattamisen jälkeiselle valvonnalle sekä vaaditaan valmistajia esittämään kliinistä
turvallisuutta koskevia tietoja, laaditaan yksilöllinen laitetunnistetta koskeva järjestelmä
laitteen jäljittämiseksi ja perustetaan eurooppalainen lääkinnällisten laitteiden
tietokanta.
F. Mikrobilääkeresistenssi
Mikrobilääkkeet ovat aineita, joita käytetään mikro-organismien, kuten bakteerien,
virusten, sienten ja loisten, tuhoamiseen tai niiden kasvun estämiseen.
Mikrobilääkkeiden (usein virheellinen) käyttö on yhteydessä sellaisten mikro-
organismien yleistymiseen, jotka ovat vastustuskykyisiä yhdelle tai useammalle
mikrobilääkkeelle, mikä aiheuttaa kansanterveydellisen uhkan. EU:n tasolla
on toteutettu 1990-luvun lopulta lähtien toimia mikrobilääkeresistenssin
torjumiseksi. Viimeisin politiikka-aloite on vuonna 2017 hyväksytty eurooppalainen
yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi.
Sen yleistavoitteena on säilyttää mahdollisuus hoitaa tehokkaasti infektioita
vähentämällä mikrobilääkeresistenssin syntymistä ja leviämistä ja edistämällä
uusien tehokkaiden mikrobilääkkeiden kehittämistä ja saatavuutta. Parlamentti
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antoi toimintasuunnitelmasta päätöslauselman, ja vuonna 2019 neuvosto antoi
päätelmät seuraavista toimista pyrittäessä tekemään EU:sta parhaiden käytäntöjen
alue mikrobilääkeresistenssin torjunnassa. Parlamentti korosti päätöslauselmassaan,
että on puututtava niin ihmisten kuin eläintenkin tauteihin ja otettava
lisäksi erityisesti huomioon elintarvikeketju ja ympäristö, joka voi myös
olla vastustuskykyisten mikro-organismien lähde, ja painotti komission tärkeää
tehtävää jäsenvaltioiden täytäntöönpanemien kansallisten toimintasuunnitelmien
koordinoinnissa ja seurannassa ja poikkihallinnollisen yhteistyön tärkeyttä.
Parlamentti antoi hyväksyntänsä uudelle mikrobilääkkeitä koskevalle asetukselle
syyskuussa 2021. Asetuksessa vahvistetaan uudet säännöt, jotka koskevat tiettyjen
mikrobilääkkeiden käytön kieltämistä eläimillä ja niiden varaamista käytettäväksi
yksinomaan ihmisten lääkinnässä.

MUUT HAASTEET

EU pyrkii jatkuvasti panemaan täytäntöön aloitteita, joilla tehostetaan lääkealan
tutkimusta ja innovointia. Tutkimuksen puiteohjelmista on aina tuettu terveyteen
liittyvää tutkimusta. Nykyisellä Horisontti Eurooppa -puiteohjelmalla edistetään
terveyteen liittyvää tutkimusta ja vastataan nykyisiin haasteisiin käsittelemällä
sellaisia aiheita kuin elinikäinen terveys, terveyteen vaikuttavat ympäristölliset ja
sosiaaliset tekijät, ei-tarttuvat taudit ja harvinaissairaudet, tartuntataudit, välineet,
teknologiat ja digitaaliset ratkaisut terveydenhuoltoa ja hoitoalaa varten sekä
terveydenhuoltojärjestelmät.
Muilla EU:n rahoittamilla ohjelmilla on myös tärkeä rooli, kuten EU4Health-ohjelmalla
ja Euroopan sosiaalirahasto plussalla, jotka toteutetaan vuosina 2021–2027. Lisäksi
EU on antanut huomattavasti tukea innovatiivisten lääkkeiden ja kiireellisten hoitojen
kehittämiseen ja nopeuttanut potilaiden mahdollisuuksia saada uusia hoitoja IMI-
aloitteen ja sitä edeltäneiden aloitteiden ansiosta.
Maailman terveysjärjestön mukaan oikeus terveyteen kattaa myös olennaisten
lääkkeiden saatavuuden. Siitä huolimatta terveydenhoidon saatavuus on vahvasti
riippuvaista kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuudesta. Eri jäsenvaltioiden välillä
on suuria eroja innovatiivisten lääkkeiden myynnissä ja saatavuudessa. Talouskriisi
on pahentanut tilannetta. Parlamentti on huolestunut tästä vakavasta tilanteesta,
ja se on julkaissut useita valiokunta-aloitteisia mietintöjä lääkkeiden saatavuudesta.
Neuvosto antoi vuonna 2016 päätelmät EU:n lääkealan järjestelmien tasapainon
vahvistamisesta, ja vuonna 2017 parlamentti antoi päätöslauselman vaihtoehdoista
lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi. Kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuus
pysyy nykyisen komission ensisijaisena tavoitteena, kuten sen vuonna 2020
julkaisemassa lääkestrategiassa korostetaan.
Koska joidenkin lääkkeiden saatavuushäiriöt aiheuttavat huolta ja brexit saattaa
heikentää lääkkeiden saatavuutta entisestään, on kiinnitettävä huomiota myös
lääkkeiden toimittajiin. Lääkevirasto antoi tätä varten vuonna 2019 ohjeita lääkkeiden
saatavuushäiriöiden havaitsemiseen ja ilmoittamiseen.
Joulukuussa 2021 julkaistiin asetus (EU) 2021/2282 terveysteknologian arvioinnista ja
direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta. Asetus tuli voimaan tammikuussa 2022 ja sitä
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sovelletaan tammikuusta 2025 alkaen. Uudessa asetuksessa määritellään tukikehys
ja yhteistyömenettelyt terveysteknologian kliinistä arviointia varten EU:n tasolla sekä
terveysteknologioiden kliinistä arviointia koskevat yhteiset menetelmät. Sen avulla
voidaan muun muassa nopeuttaa uusien lääkkeiden saatavuutta.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on edistänyt johdonmukaisesti yhtenäistä kansanterveyspolitiikkaa ja
lääkealan politiikkaa, jossa otetaan huomioon sekä kansanterveydelle koituvat edut
että toimialan näkökohdat. Uusimpiin säädöksiin, joiden antamiseen parlamentti
osallistui erittäin aktiivisesti lainsäätäjänä, kuuluvat asetukset kliinisistä tutkimuksista,
lääkinnällisistä laitteista ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä
laitteista. Parlamentti puolusti lainsäädäntömenettelyn aikana potilasturvallisuuden
parantamista. Päätöslauselmissa, jotka eivät liity lainsäädäntöön, ja ajankohtaisista
aiheista, kuten lääkkeiden saatavuudesta tai mikrobilääkeresistenssistä, käydyissä
keskusteluissa korostuu se, että parlamentti kiinnittää huomiota nykyisiin haasteisiin
ja uusiin uhkiin. Komission jäsenen Kyriakidesin kuulemistilaisuudessa parlamentti
korosti lisäksi tarvetta toteuttaa toimia näihin haasteisiin tarttumiseksi.
Vuonna 2021 terveysteknologian arviointia koskevasta asetuksesta (EU) 2021/2282
käydyissä neuvotteluissa parlamentti halusi varmistaa, että terveysteknologian
arvioinnilla edistetään innovointia, joka tarjoaa parhaita tuloksia potilaille ja koko
yhteiskunnalle, ja että terveydenhuollon ammattilaiset, potilaat ja terveydenhuollon
yksiköt saavat tietää, merkitseekö uusi terveysteknologia parannusta nykyiseen
terveysteknologiaan, kun otetaan huomioon hyödyt ja riskit.

Christian Kurrer
11/2022
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