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LYHYET PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 26. syyskuuta 2012 terveydenhuollon innovaatiopaketin, joka koostuu 
komission tiedonannosta ”Turvalliset, tehokkaat ja innovatiiviset lääkinnälliset laitteet ja in 
vitro  -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet – potilaiden, kuluttajien ja 
terveydenhuollon ammattilaisten eduksi”, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista. Näiden 
ehdotusten tarkoituksena on ajantasaistaa voimassa olevaa unionin lainsäädäntöä teknisen ja 
tieteellisen kehityksen mukaisesti ja vastata viime aikoina esitettyyn huoleen 
potilasturvallisuuden tietyistä puutteista. 

Lääkinnällisiä laitteita koskeva asetusehdotus k o r v a a  aktiivisista implantoitavista 
lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 90/385/ETY ja lääkinnällisistä laitteista annetun 
direktiivin 93/42/ETY. Sen tarkoituksena on säännellä sellaisten lääkinnällisten laitteiden 
turvallisuus-, laatu- ja suorituskykyvaatimuksia, jotka voidaan saattaa markkinoille unionissa. 

Ehdotetun lainsäädännön mukaisesti satojen tuhansien erilaisten unionin markkinoilla olevien 
lääkinnällisten laitteiden, kuten laastareiden, injektioruiskujen, katetrien ja verinäytteen 
ottolaitteiden, puhumattakaan sellaisesta kehittyneestä tekniikasta kuin implantit ja 
elintoimintoja ylläpitävät laitteet, on oltava turvallisia sekä potilaille että laitteita käyttäville 
tai käsitteleville terveydenhuollon ammattilaisille ja muille laitteiden kanssa kosketuksiin 
joutuville henkilöille. 

Kuten ehdotuksen johdanto-osan 71 kappaleesta käy ilmi, tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa lääkinnällisten laitteiden korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja turvata samalla 
potilaiden, käyttäjien ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden korkeatasoinen 
suojelu. Termillä ”käyttäjä” tarkoitetaan ehdotuksessa ”terveydenhuollon ammattilaisia tai 
muita kuin ammattikäyttäjiä, jotka käyttävät laitetta”, ja asetuksessa myönnetään, että 
käyttäjillä on tärkeä rooli potilaiden turvallisuuden varmistamisessa terveydenhuollossa.  
Lääkinnällisiä laitteita käyttävät lähinnä terveydenhuollon ammattilaiset  
sairaalaympäristöissä, mutta niitä käytetään myös muualla, kuten pitkäaikaishoidon 
laitoksissa, potilaiden kodeissa ja vankiloissa. Riskiryhmään kuuluvat laitteita käyttävät 
terveydenhuollon työntekijät, tukipalvelujen (pesula-, siivous- ja jätehuoltopalvelut)  
työntekijät sekä potilaat ja suuri yleisö. Turvalliset lääkinnälliset laitteet vaikuttavat suoraan 
työoloihin, ja niiden on turvattava mahdollisimman turvallinen työympäristö. 

Koko asetuksen yleistavoitteena esitetään "terveys ja turvallisuus”. Ehdotuksen liitteeseen I 
onkin sisällytetty lääkinnällisten laitteiden yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset. 
Tämän liitteen 8 kohdassa todetaan nimenomaisesti, että ”laitteet ja niiden 
valmistusmenetelmät on suunniteltava siten, että poistetaan tai vähennetään minimiin 
ammattikäyttäjälle tai muulle kuin ammattikäyttäjälle tai soveltuvissa tapauksissa muille 
henkilöille aiheutuvan infektion riski”. Liitteen 11 kohdassa korostetaan lisäksi, että laitteet 
eivät saisi aiheuttaa tapaturmariskiä potilaille, käyttäjille tai muille henkilöille.

Koska lääkinnällisten laitteiden turvallisuus ja korkea laatu ovat kytköksissä käyttäjien, 
potilaiden ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamisen 
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yleistavoitteeseen, tällä asetuksella on mahdollista aikaansaada synergiavaikutuksia unionin 
sovellettavan työterveyslainsäädännön kanssa. Siksi asetukseen olisi sisällytettävä 
nimenomaisia viittauksia lainsäädäntöön, jolla turvataan käyttäjien ja potilaiden 
turvallisuuden korkea taso terveydenhuollon ympäristöissä, ja siinä olisi otettava huomioon 
lääkinnällisten laitteiden suunnitteluun ja suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet siltä osin kuin 
ne mainitaan unionin työterveysdirektiiveissä. Tämä koskee tietenkin direktiiviä 2010/32/EU, 
joka koskee terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä 
terveydenhuoltoalalla ja jonka tavoitteena on parantaa työturvallisuutta unionin tason 
työmarkkinaosapuolten välisen puitesopimuksen avulla. Puitesopimuksessa todetaan, että on 
tarpeen ottaa käyttöön lääketieteellisiä instrumentteja, joissa on sisäänrakennettuja 
turvallisuusteknisiä suojamekanismeja, jotta vähennetään terävien instrumenttien aiheuttamia 
tapaturma- ja infektioriskejä. On täysin loogista, että tämä asia otetaan huomioon 
lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen yleisissä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksissa.

Vaarassa eivät ole ainoastaan sellaiset varsinaiset terveydenhuollon työntekijät kuin 
sairaanhoitajat ja lääkärit vaan myös avoterveydenhoidon ja vaihtoehtoisen terveydenhoidon 
piirissä hoitoa antavat henkilöt, laboratoriohenkilökunta ja sellaiset tukipalvelujen työntekijät 
kuin siivoojat sekä pesula- ja vankilatyöntekijät.  

Terveydenhuollon laitosten on pidettävä huolta siitä, että niiden työntekijät saavat 
asianmukaista koulutusta lääkinnällisten laitteiden ja  välineiden käyttöön ja käytäntöjen 
soveltamiseen, jotta voidaan vähentää neulanpistojen aiheuttamia tapaturmia, 
terveydenhuollon infektioiden tarttumista ja muita haitallisia vaikutuksia ja varmistaa näin 
uuden lääkinnällisen teknologian ja kirurgisten laitteiden turvallinen käyttö.       

Olisi myös huolehdittava terveydenhuollon työntekijöiden asianmukaisesta suojelusta 
rokotuksilla, altistumisen jälkeisellä estolääkityksellä, rutiininomaisilla diagnostisilla 
seulontatutkimuksilla, henkilökohtaisilla suojavarusteilla ja sellaisen lääkinnällisen 
teknologian käytöllä, jolla voidaan vähentää altistumista veren välityksellä tarttuville 
infektioille. 

Tässä lausuntoluonnoksessa esitetyissä tarkistusehdotuksissa on otettu huomioon työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan aikaisempi työ ja seuraavat sen hyväksymät päätöslauselmat, 
joissa on pyritty varmistamaan terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuus:

• Euroopan parlamentin 15. joulukuuta 2011 antama päätöslauselma EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista 

• Euroopan parlamentin 11. helmikuuta 2010 antama päätöslauselma ehdotuksesta 
neuvoston direktiiviksi HOSPEEMin ja EPSUn laatiman terävien instrumenttien 
aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla koskevan 
puitesopimuksen täytäntöönpanosta

• Euroopan parlamentin 15. tammikuuta 2008 antama päätöslauselma yhteisön 
työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–2012  
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• Euroopan parlamentin 6. heinäkuuta 2006 antama päätöslauselma suosituksista 
komissiolle eurooppalaisten terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaamiseksi veren 
kautta tarttuvilta infektioilta, jotka johtuvat neulojen aiheuttamista loukkaantumisista.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan lääkinnällisten laitteiden 
sisämarkkinoiden toiminta siten, että 
lähtökohtana on terveyden suojelun korkea 
taso. Samalla tässä asetuksessa asetetaan 
lääkinnällisille laitteille korkeat laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset, joilla vastataan 
näiden tuotteiden turvallisuutta koskeviin 
yleisiin huolenaiheisiin. Molempiin 
tavoitteisiin pyritään yhtäaikaisesti, ja 
tavoitteet ovat erottamattomasti 
kytköksissä toisiinsa eikä kumpikaan niistä 
ole toissijainen toiseen nähden. SEUT-
sopimuksen 114 artiklan mukaisesti tällä 
asetuksella yhdenmukaistetaan sääntöjä, 
jotka koskevat lääkinnällisten laitteiden ja 
niiden lisälaitteiden markkinoille 
saattamista ja käyttöön ottamista unionin 
markkinoilla, jotka voivat sitten hyötyä 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta. SEUT-sopimuksen 
168 artiklan 4 kohdan c alakohdan 
mukaisesti tässä asetuksessa asetetaan 
lääkinnällisille laitteille korkeat laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset varmistamalla 
muun muassa, että kliinisissä tutkimuksissa 
tuotettavat tiedot ovat luotettavia ja 
varmoja ja että kliinisiin tutkimuksiin 
osallistuvien tutkittavien turvallisuus 

(2) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan lääkinnällisten laitteiden 
sisämarkkinoiden toiminta siten, että 
lähtökohtana on terveyden suojelun korkea 
taso sekä potilaiden että käyttäjien 
kannalta. Samalla tässä asetuksessa 
asetetaan lääkinnällisille laitteille korkeat 
laatu- ja turvallisuusvaatimukset, joilla 
vastataan näiden tuotteiden turvallisuutta 
koskeviin yleisiin huolenaiheisiin. 
Molempiin tavoitteisiin pyritään 
yhtäaikaisesti, ja tavoitteet ovat 
erottamattomasti kytköksissä toisiinsa eikä 
kumpikaan niistä ole toissijainen toiseen 
nähden. SEUT-sopimuksen 114 artiklan 
mukaisesti tällä asetuksella 
yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka 
koskevat lääkinnällisten laitteiden ja niiden 
lisälaitteiden markkinoille saattamista ja 
käyttöön ottamista unionin markkinoilla, 
jotka voivat sitten hyötyä tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden periaatteesta. SEUT-
sopimuksen 168 artiklan 4 kohdan 
c alakohdan mukaisesti tässä asetuksessa 
asetetaan lääkinnällisille laitteille korkeat 
laatu- ja turvallisuusvaatimukset 
varmistamalla muun muassa, että 
kliinisissä tutkimuksissa tuotettavat tiedot 
ovat luotettavia ja varmoja ja että kliinisiin 
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suojataan. tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 
turvallisuus suojataan.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tähän asetukseen sisältyy 
vaatimuksia, jotka koskevat 
lääkinnällisten laitteiden suunnittelu-, 
turvallisuus- ja 
suorituskykyominaisuuksia, joiden 
tarkoituksena on estää työtapaturmia 
HOSPEEMin ja EPSUn tekemän terävien 
instrumenttien aiheuttamien tapaturmien 
ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla 
koskevan puitesopimuksen 
täytäntöönpanosta 10 päivänä toukokuuta 
2010 annetussa neuvoston direktiivissä 
2010/32/EU1 tarkoitetulla tavalla.
_____________
1 EUVL L 134, 1.6.2010, s. 66.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 
epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
kansallisella tasolla käyttäen 
yhdenmukaistettuja malleja. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 

(53) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 
epäillyistä vakavista vaaratilanteista, jotka 
vaikuttavat potilaiden, terveydenhuollon 
ammattilaisten tai muiden henkilöiden 
turvallisuuteen, kansallisella tasolla 
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vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 
valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 
vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 
voidaan minimoida.

käyttäen yhdenmukaistettuja malleja. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 
valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 
vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 
voidaan minimoida.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti seuraavassa 
esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 
säädöksiä teknologian kehittymisen tai 
muun tiedon perusteella, joka saadaan 61–
75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä:

4. Siirretään komissiolle sen jälkeen, kun 
se on kuullut eri sidosryhmiä, kuten 
terveydenhuollon ammattilaisten 
ammattialajärjestöjä, valta antaa 
89 artiklan mukaisesti seuraavassa 
esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 
säädöksiä teknologian kehittymisen tai 
muun tiedon perusteella, joka saadaan 61–
75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä:

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Koko tarkasteluprosessin aikana on 
otettava huomioon sidosryhmien, kuten 
potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon 
ammattilaisten ammattialajärjestöjen, 
näkemykset.
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Or. en

Perustelu

Potilaiden ja muiden sidosryhmien osallistumista olisi lisättävä tässä 
tarkastelumekanismissa, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja yleistä luottamusta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. On suoritettava eettinen arviointi. 
Komissio edistää sidosryhmien välistä 
koordinointia ja parhaiden käytäntöjen 
jakamista sekä eettisten arviointien 
laatuvaatimusten määrittelemistä koko 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat raportoida vakavista 
vaaratilanteista.

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat raportoida vakavista 
vaaratilanteista. Jäsenvaltioiden on 
kuitenkin ylläpidettävä muita malleja, 
joita käytetään, kun ilmoitetaan 
epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden alueella 
ilmennyttä vakavaa vaaratilannetta tai 
niiden alueella toteutettua tai toteutettavaa 
käyttöturvallisuutta korjaavaa 
toimenpidettä koskevat tiedot, jotka 
saatetaan niiden tietoon 61 artiklan 
mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 
niiden toimivaltainen viranomainen, jos 
mahdollista yhdessä valmistajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden alueella 
ilmennyttä vakavaa vaaratilannetta tai 
niiden alueella toteutettua tai toteutettavaa 
käyttöturvallisuutta korjaavaa 
toimenpidettä koskevat tiedot, jotka 
saatetaan niiden tietoon 61 artiklan 
mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 
niiden toimivaltainen viranomainen, jos 
mahdollista yhdessä valmistajan kanssa. 
Toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon kaikkien eri sidosryhmien, 
kuten potilasjärjestöjen ja 
terveydenhuollon ammattilaisten 
ammattialajärjestöjen, näkemykset.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 8 kohta – 8.1 alakohta– a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) noudatetaan täysimääräisesti 
vaatimuksia, joista on säädetty 
sovellettavissa unionin 
työturvallisuusdirektiiveissä, kuten 
direktiivissä 2010/32/EU,

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 8 kohta – 8.1 alakohta– a alakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ja tarpeen mukaan Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 11 kohta – 11.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11.2.a. Laitteissa on oltava direktiivissä 
2010/32/EU tarkoitettuja asianmukaisia 
sisäänrakennettuja turvallisuusteknisiä 
suojamekanismeja, jos terveydenhuollon 
henkilökunta, potilaat tai muut henkilöt 
voivat saada näiden laitteiden välityksellä 
veriteitse tarttuvia potentiaalisesti 
hengenvaarallisia infektioita tahattomien 
viiltojen ja pistosten, kuten 
neulanpistotapaturmien, yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 18 kohta – 18.2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistetaan, että laitteen käyttö on 
mahdollisimman helppoa suunnitellulle 
käyttäjälle menettelyn kaikissa vaiheissa, 
ja että

– varmistetaan, että laitteen käyttö on 
mahdollisimman helppoa suunnitellulle 
käyttäjälle menettelyn kaikissa vaiheissa;

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 18 kohta – 18.2 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– vähennetään niin pitkälle kuin 
mahdollista muiden henkilöiden 
tapaturma- ja infektioriskiä käyttämällä 
sisäänrakennettuja turvallisuusteknisiä 
suojamekanismeja, jotka on suunniteltu 
estämään neulanpistot ja muut terävien 
instrumenttien aiheuttamat tapaturmat, ja

Or. en

Perustelu

Joka vuosi yli miljoonalle terveydenhuollon työntekijälle unionissa sattuu heidän elämäänsä 
merkittävästi vaikuttava, potentiaalisesti hengenvaarallinen tapaturma, johon liittyy neuloja 
tai muita teräviä instrumentteja sisältäviä lääkinnällisiä laitteita.  Sen lisäksi, että 
terveydenhuollon työntekijät voivat saada veriteitse tarttuvia infektioita, he voivat kantaa 
taudinaiheuttajia ja lisätä näin muiden potilaiden tartuntavaaraa. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19 kohta – 19.3 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Käyttöohjeiden on oltava myös muille 
kuin ammattikäyttäjille soveltuvia ja 
sellaisten eri sidosryhmien kuin 
potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon 
ammattilaisten ammattialajärjestöjen 
edustajien tarkistamia.

Or. en


