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Esipuhe 

Tämä selvitys on toteutettu työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta helmi-kesäkuussa 
2015. Selvityksessä on tarkasteltu terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan säädösympä-
ristöön liittyviä haasteita ja esteitä alan yritysten ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta. Tavoit-
teena on ollut kuvata miltä säädösympäristö tosiasiallisesti näyttäytyy yritysten ja alan tutki-
joiden näkökulmasta. Nämä näkemykset usein poikkeavat siitä,  miten viranomaiset näkevät 
säädösympäristön ja miltä he ajattelevat säädösympäristön alan yrityksille ja tutkijoille näyt-
täytyvän. Tämä tuli esiin myös tässä selvityksessä.  

Selvitys on toteutettu kuulemalla alan yrityksiä ja etujärjestöjä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja 
ja viranomaisia. Selvityksen kuluessa työ fokusoitiin erityisesti terveysteknologiaan sekä bio- ja 
lääketeollisuuden tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Selvityksen ulkopuolelle rajattiin myös 
yleiseen liiketoiminnalliseen säädösympäristöön liittyvät tekijät, kuten verotus ja  työlainsäädän-
tö.  

Selvityksen perusteella säädösympäristössä on useita tekijöitä, joilla terveysalan liiketoiminta-
edellytyksiä voidaan parantaa. Usein sääntely-ympäristön ongelmat liittyvät kuitenkin ensisi-
jaisesti viranomaisten prosesseihin ja toimintatapoihin – ei niinkään itse säädöksiin.  

Sääntely-ympäristön kehittämisessä on tärkeää ettei sääntelyn kohteiden kokemia haasteita 
selitetä pois, vaan niihin etsitään yhdessä ratkaisuja. Toivottavasti tämä selvitys omalta osaltaan 
palvelee tuon kehitystyön eteenpäin viemistä.

Helsingissä 28.9.2015 

Mikko Wennberg 
VTT, Dosentti  
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Yhteenveto ja johtopäätökset  
 
Tässä selvityksessä on tarkasteltu terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan säädösympäris-
töön liittyviä haasteita ja esteitä erityisesti elinkeinotoiminnan näkökulmasta. Selvitys on toteutet-
tu kuulemalla alan yrityksiä ja etujärjestöjä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja viranomaisia. Selvi-
tyksen ulkopuolelle on rajattu kaikkien yritysten yleiseen liiketoiminnalliseen säädösympäristöön 
liittyvät tekijät, kuten verotus, työlainsäädäntö jne. Selvityksessä esitetyt haasteet pohjautuvat 
kuultujen toimijoiden – ennen kaikkea yritysten ja tutkimusorganisaatioiden –  omakohtaisiin ko-
kemuksiin säädösympäristöön liittyvistä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan esteistä. Vaikka alan 
yrityksillä ja tutkijoilla  voi olla virheellisiäkin käsityksiä säädösympäristön yksityiskohdista, kertovat 
ne kuitenkin siitä, minkä tyyppisiä säädösympäristön ongelmia eri toimijat tyypillisesti kokevat ja 
mitä haasteita he pitävät erityisen merkittävinä. 
 
Selvityksen aikana kuultujen tahojen kokemat säädösympäristön haasteet kilpistyivät viiteen pää-
teemaan, jotka on esitetty alla.  
 
TEEMA 1. Alueellisten eettisten toimikuntien toimintamallit 

Tutkimuslain tarkoittaman lääketieteellisen tutkimuksen ehdottomana edellytyksenä on eettisen 
toimikunnan antama puoltava lausunto. Eettisen toimikunnan lausunto lääketieteellisestä tutki-
muksesta pyydetään siltä alueelliselta eettiseltä toimikunnalta, jonka alueella tutkimuksesta vas-
taava henkilö toimii tai jonka alueella tutkimus on pääasiassa tarkoitus suorittaa. 
 
Alueellisten eettisten toimikuntien toimintatavat muodostavat tällä hetkellä keskeisimmän lääke-
tieteellisen tutkimuksen lupaprosessiin liittyvän pullonkaulan. Alan toimijat näkevät tämän jopa 
estävän kansainvälisten tutkimusten saamista Suomeen. Keskeisimmät syyt liittyivät seuraaviin 
tekijöihin: 
 

• Alueellisten eettisten toimikuntien organisointikäytännöt hidastavat prosessia merkittäväs-
ti. Eettiset toimikunnat kokoontuvat normaalisti kerran kuussa ja kesäaikaan harvemmin.  

 
• Alueellisten toimikuntien ratkaisut, ohjeet ja prosessit vaihtelevat toisistaan. Eri sairaaloi-

den eettisten toimikuntien lausunnot voivat olla keskenään ristiriitaisia.  Tämä on erityisesti 
ongelma tutkimuksissa, joita tehdään useamman sairaanhoitopiirin alueella. 

 
• Alueellisten eettisten toimikuntien katsotaan aika-ajoin menevän selvästi mandaattinsa ul-

kopuolelle ja estävän tutkimuksen syistä joilla ei ole tekemistä kliiniset tutkimuksen eettisen 
arvioinnin kanssa.  

 
• Eettisten toimikuntien ratkaisut eivät ole läpinäkyviä / julkisia eikä niihin voi hakea muutos-

ta. 
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Eettisten toimikuntien työn uudelleen organisointia pidettiin kuultujen alan toimijoiden keskuudes-
sa yhtenä keskeisimmistä säädösympäristön kehityshaasteista. Uudistuksella pitäisi pystyä vauh-
dittamaan prosessia, päästä eroon monista keskenään ristiriitaisesti toimivista toimikunnista sekä 
tehdä prosessista läpinäkyvä ja rakentaa toimivat muutoksenhaun prosessit.  
 
 
TEEMA 2. Terveydenhuollon rekisterien tutkimuskäyttö  

Suomessa on kansainvälisesti erinomainen terveysalan tutkimuksen tietovaranto. Terveydenhuol-
lossa on lukuisia, eri tarpeisiin luotuja potilasrekistereitä, ja potilastietoja kerätään niin julkisen kuin 
yksityisen terveydenhuollon piiristä. Lisäksi Kansaneläkelaitos pitää yllä mm. rekisteriä korvatuista 
lääkkeistä. 
 
Suomen terveydenhuollon rekisterit luovat kansainvälisesti arvioituna erinomaiset mahdollisuudet 
esimerkiksi erilaisille rekisteri- ja epidemiologisille tutkimuksille. Haasteena on kuitenkin rekisteriai-
neistojen vaikea ja hidas saatavuus sekä niiden käytettävyys tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. 
Keskeisimmät ongelmat rekisteriaineistoissa liittyvät seuraaviin tekijöihin: 
 

• Tutkimusaineistojen saatavuuteen vaikuttaa sekä tutkimusluvan käsittelyn kesto että aine-
ostojen saaminen luvan jälkeen. Pahimmillaan kokonaiskesto on vuosia. Erityisesti Kelan ai-
neistojen saatavuus on ollut hidasta. Aineistojen heikko saatavuus käytännössä jopa estää 
tutkimusten toteuttamista. 
  

• Rekisteriaineistot ovat hajallaan ja jokaisella rekisterillä on omat lupamenettelyt ja käytän-
nöt. Rekisteriaineistojen hajanaisuus vaikeuttaa myös mahdollisuutta yhdistellä aineistoja 
tehokkaasti tietosuojalainsäädännön puitteissa. 
 

• Monet aineistot ovat ainoastaan tieteellisen tutkimuksen hyödynnettävissä. Jotkut viran-
omaiset ovat katsoneet (esim. tietosuojavaltuutettu) että kaupallisen toimijan tekemä tut-
kimus ei välttämättä täytä tieteellisen tutkimuksen kriteereitä. Tieteellisen tutkimuksen 
vaatimus rekisterien käyttöön ylipäätään heikentää aineistojen hyödyntämistä t&k&i-
tyyppisissä hankkeissa.  
 

• Henkilötietolain tiukka tulkinta heikentää rekisteritutkimusten tekemisen mahdollisuuksia. 
Esimerkiksi usean rekisterin tietojen yhdistäminen on työlästä ja hidasta. Lisäksi tiettyä 
tutkimusta varten saatuja rekisteritietoja ei saa sellaisenaan hyödyntää toisessa tutkimuk-
sessa ilman luvan hakemista.  
 

• Kanta-arkistojen käyttö on hyvin rajattua; aineistoja ei voi esimerkiksi ladata tutkijoiden 
omille koneille analyysiä varten ja vaatimus tieteellisestä tutkimuksesta estää aineiston 
hyödyntämisen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassa.  

 
Keskeisimpänä kehityshaasteena toimijat näkevät yhden luukun periaatteen kehittämisen, jossa 
aineistot olisivat saatavilla yhdestä pisteestä, yhdellä hakemuksella ja joka mahdollistaisi samalla 
aineistojen tehokkaan yhdistämisen. Myös kaupallisten toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää ai-
neistoja tulisi helpottaa.  
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TEEMA 3. Interventiotutkimuksen määrittely (tutkimus, jossa lääkkeen vaikutuksia tai ominai-
suuksia tutkittaessa puututaan tutkittavan henkilön koskemattomuuteen) 

Suomessa on omaksuttu erittäin suppea non-interventiotutkimusten määrittely. Tämä tulkinta 
poikkeaa EU-maiden valtavirrasta. Suomessa esimerkiksi tietynlaiset havainnointitutkimukset ja 
rekisteritutkimukset tulkitaan usein interventiotutkimuksiksi, joista tulee tehdä ilmoitus Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Tämän seurauksena lääkehoitojen tosielämän vaikutta-
vuuteen liittyvää tutkimustietoa ei juuri saada ja Suomi menettää monia sellaisia tutkimuksia,  
jotka muualla tulkitaan non-interventiotutkimukseksi.  
 
Yritysten näkökulmasta Fimean tulisi keskittyä vain myyntilupaa ennakoiviin tutkimuksiin ja laajen-
taa non-interventiotutkimuksen käsitettä siten, että esimerkiksi elämänlaatukyselyitä ei tulkittaisi 
interventiotutkimukseksi.   
 
 
TEEMA 4. Innovaatioiden markkinoillepääsy 

Innovaatioiden markkinoillepääsy on keskeisenä huolena kaikissa kuulluissa lääke-, bio- ja terveys-
teknologia-alan yrityksissä. 
 
Lääkealan yrityksissä markkinoille pääsyn ongelmassa on kyse muun muassa siitä ajasta, joka ku-
luu myyntilupahakemuksesta (erityis-)korvattavuuteen. Lisäksi huolena tuotiin esille myyntilupaan 
tarvittavan dokumentaation ja hallinnollisen taakan määrän voimakas kasvu.  
 
Terveysteknologian yrityksissä haasteena on, miten saada uusille teknologioille demonstraatio- ja 
referenssikohteita. Monet yritykset kokevat, että Suomessa on hitaat ja epäselvät prosessit, joilla 
uutta teknologiaa voi saada kliiniseen rutiiniin, vaikka uusi laite tai hoito olisi kustannustehokkaam-
pi kuin vanha. Jotkut yritykset katsovatkin, että suomalaiselle yritykselle on helpompaa ja kannat-
tavampaa saattaa markkinat alkuun jossain muualla kuin kotimaassa.  
 
Kaikkia terveysalan yrityksiä yhdistävä teema markkinoille pääsyyn liittyen on julkiset hankinnat. 
Terveysalan yritysten pääasiakassegmentti on julkinen sektori, joka on sidottu hankintalain mukai-
siin menettelytapoihin. Julkisten hankintojen käytännöt ovat kehittyneet monissa hankintayksiköis-
sä sellaisiksi, että ne eivät tue – tai ne jopa usein estävät – uusien innovatiivisten ratkaisujen mark-
kinoille pääsyn. Ongelma ei ole kuitenkaan ensisijaisesti lainsäädännöllinen, vaan pikemminkin os-
tavien yksiköiden hankintakäytännöissä.   
 
 
TEEMA 5. Kahden eri keksintölain  soveltaminen 

Korkeakoulukeksintölain soveltaminen yliopistoissa on vähentänyt keksintöyhteistyötä tutkijoiden 
ja yritysten välillä. Tutkimusryhmissä on usein myös mukana sekä sairaalahenkilöstöä että tutki-
mushenkilöstöä ja näitä ohjaa erilainen keksintölainsäädäntö (työsuhdekeksintölaki tai korkeakou-
lukeksintölaki). Tämä on katsottu vaikeuttavan oleellisesti sopimusten laadintaa sekä innovaatioi-
den kaupallistamista. 
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Ensisijaisesti haasteet menettelytavoissa ja tulkintakäytännöissä  

Tämän selvityksen perusteella yritysten säädösympäristössä kokemat haasteet, esteet ja hidas-
teet liittyvät ennen muuta viranomaisten toimintapahoihin ja tulkintakysymyksiin. Varsinaiset sää-
dösongelmat ovat selkeästi vähemmistössä. 
 
Myös asenteiden, resurssien ja osaamisen ongelmat tulevat esille. Esimerkiksi rekisteriaineistojen 
saamisen hitauden taustalla on usein asian prioriteetti kyseisessä organisaatiossa, joka näkyy 
myös tehtävän resursoinnissa. Toisinaan koetaan, että myös asenteet ja osaaminen lääketieteelli-
siin tutkimuksiin liittyen, luovat varsinaisen esteen, ei niinkään lainsäädäntö. Esimerkiksi tietosuoja-
kysymyksissä, jotka ovat olleet tutkimusten esteenä, alan toimijat katsovat yleisesti että taustalta 
löytyy usein heikko lääketieteellisen tutkimuksen ymmärrys asianomaisissa viranomaisissa sekä 
toisaalta tutkimuskielteinen asenne.  
 
Terveysteknologian osalta yritysten haasteet ovat monelta osin tyypillisiä teknologiaintensiivisten 
yritysten haasteita, jotka liittyvät rahoitukseen, IPR-kysymyksiin ja kansainvälistymiseen. Varsinais-
ta terveydenhuollon kansallista laitelainsäädäntöä pidettiin jopa erinomaisena.  
 
Lupaviranomaisten toimintaan ollaan pääasiassa tyytyväisiä – kasvava hallinnollinen taakka huo-
lena 

Valvovien viranomaisten – Fimean ja Valviran – toimintaan innovaatio- ja tutkimustoimintaan liit-
tyen ollaan pääosin tyytyväisiä ja toiminnan nähdään kehittyneen positiivisesti. Lääkealan yrityk-
sissä Fimean toiminnan koetaan kehittyneen positiivisesti  ja terveysteknologiaa edustavat yrityk-
set olivat jopa poikkeuksellisen tyytyväisiä Valviran toimintaan valvovana viranomaisena. 
 
Ilmoitusten ja lupahakemusten käsittelyn osalta EU:n direktiivi kliinisistä tutkimuksista on yhden-
mukaistanut käytäntöjä huomattavasti EU:n alueella ja Fimea toimii direktiivin mukaisten määrä-
aikojen puitteissa. Joissain Euroopan maissa, kuten Ruotsissa, on kuitenkin sisäisesti asetettu EU-
direktiiviä tiukempia kansallisia tavoitteita lupahakemusten käsittelyn nopeudessa. Lisäksi eräissä 
Euroopan maissa, kuten Iso-Britanniassa ja Belgiassa, on otettu käyttöön tehostettu lupaprosessi 
ensimmäisen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin. 
 
Tehtäessä Suomesta poikkeuksellisen houkuttelevaa tutkimusympäristöä voidaan myös ilmoitus- 
ja lupaprosessien edelleen tehostamisella saavuttaa lisähyötyjä; tämä on kuitenkin selvästi toissi-
jainen ja monilta osin tarpeetonkin kehittämiskohde, jos eettisten toimikuntien toimintamalleja ei 
ensin pystytä kehittämään.    
 
Vaikka kuullut yritykset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä viranomaisten toimintaan, ovat ne myös 
huolissaan alati kasvavasta lääkkeiden, laitteiden ja teknologioiden markkinoille saattamiseen liit-
tyvästä hallinnollisesta taakasta (dokumentaation määrä ja siihen liittyvät kustannukset). Tämän 
katsotaan jopa estävän pienempien yritysten mahdollisuuksia saattaa tuotteita markkinoille. Eri-
tyisenä huolena ja pelkona on että käynnissä oleva kliinisiä lääketutkimuksia ja terveydenhuollon 
laitteita koskevien EU-direktiivien muuttaminen asetukseksi lisää hallinnollista taakkaa ja muuttaa 
kansallisia prosesseja epäsuotuisaan suuntaan. Toisaalta viranomaisten näkökulmasta markkinoille 
saattamisen kynnyksen tulee olla riittävän suuri, jotta potilas- ja käyttäjäturvallisuus varmistetaan. 
Viranomaisten näkökulmasta sääntelyä ei tulisi myöskään nähdä ainoastaan esteenä, vaan se voi 
muodostaa myös kilpailuedun sellaisille yrityksille, jotka tuntevat säädösympäristön hyvin.  
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1 Johdanto  
 
Tämä selvitys kytkeytyy kesällä 2014 julkaistuun Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
kasvustrategiaan (TEM 2014). Strategia on kolmen ministeriön – opetus- ja kulttuuriministeriön, 
sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön - yhteinen. Strategian lähtökohtana 
on, että Suomessa terveysalalle tehtyjä merkittäviä julkisia tutkimusinvestointeja ei ole pystytty 
täysimääräisesti hyödyntämään yhteiskunnallisesti ja tuottamaan riittävästi myös taloudellista 
lisäarvoa. Suomella olisi mahdollisuus kehittyä henkilökohtaisen lääketieteen ja terveydenhoidon 
suunnannäyttäjäksi, sillä Suomi on noussut monella sektorilla terveysalan tieteen ehdottomaan 
maailman kärkeen. Kasvustrategian tavoitteena on tehdä Suomesta kansainvälisesti tunnettu ter-
veysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijä 
hyödyttäen ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Strategiassa on myös maininta tut-
kimus- ja innovaatiotoiminnalle keskeisen lainsäädännön arvioimisesta (TEM 2014, 36).  
 
Terveysalan elinkeinotoimintaa koskevalla sääntelyllä on keskeinen rooli alan kilpailuedun rakenta-
misessa. Tämän selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa raportti terveysalan tutkimus- ja innovaa-
tiotoiminnan elinkeinotoimintaa ehkäisevistä säädöksistä, säädösten soveltamiskäytännöistä sekä 
säädös- tai ohjeistuspuutteista. Lisäksi raportissa nostetaan esiin säädösympäristöön liittyviä 
muutostarpeita. Tarkasteluun on sisällytetty lääketeollisuuden sekä bio- ja  terveysteknologian (life 
science) toimialat.  
 
Selvitys on toteutettu kuulemalla terveysalan etujärjestöjä, yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakou-
luja ja viranomaisia. Lisäksi aineistona on hyödynnetty aiemmin tehtyjä aihepiirin selvityksiä ja tut-
kimuksia.  
 
Raportin rakenne etenee siten, että luvussa 2 kuvataan tarkemmin selvityksen toteutusta ja luvus-
sa 3 terveysalan innovaatiotoiminnan säädösmpäristöä yleisesti sekä alan yritysten näkökulmasta.  
 
Luvussa 4 käsitellään kliinisten tutkimusten lupamenettelyä käsittäen lupaprosessin (4.1), eettiset 
toimikunnat (4.2) ja kliinisen lääketutkimuksen määritelmän ja rajauksen (4.3). Luvussa 5 tarkastel-
laan rekisterien hyödyntämismahdollisuuksia sääteleviä lakeja (5.1), rekistereitä (5.2) sekä toimi-
joiden kokemuksia rekistereiden hyödyntämismahdollisuuksista (5.3).  
 
Luvussa 6 käsitellään innovaatioiden markkinoillepääsyä sisältäen myyntilupien ja lääkekorvausjär-
jestelmän tarkastelun (6.1), uusien teknologioiden ja laitteiden markkinoillepääsyn (6.2) sekä julki-
set hankinnat (6.3). Yritysten ja yliopistojen yhteistyötä tarkastellaan luvussa 7  ja Biopankkilain-
säädäntöä luvussa 8.  
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2 Selvityksen toteutus   
 
Selvityksen pääkysymykset ovat: 

1. Minkälaisia lainsäädäntöön liittyviä haasteita tai esteitä yritykset ovat kokeneet Suomes-
sa liittyen seuraaviin osa-alueisiin: 
 

• Tutkimustoiminta ja tuotekehitys 
• Yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö sekä kaupallistamiseen liittyvät tulonja-

komallit 
• Innovaatioiden markkinoille pääsy ja kaupallistaminen  
• Keksintöjen suojaaminen 

 
2. Mihin mainitut haitat liittyvät? 

 

• Säädöksiin 
• Säädösten soveltamiskäytäntöihin 
• Säädös- tai ohjeistuspuutteisiin 
• Mahdollisiin muihin tekijöihin 

 
3. Kuinka merkittäviä nämä haitat ovat elinkeinotoiminnan kannalta? 

 
4. Minkälaisia muutostarpeita säädöksiin tai niihin liittyvään ohjeistukseen liittyy? 

 
5. Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu, onko eri aloja tai kokoluokka edustavilla yrityksillä 

ominaispiirteitä tai -tarpeita edellisiin kysymyksiin liittyen. 

 
Selvitys on toteutettu Burden Hunter –menetelmää hyödyntäen. Menetelmän lähtökohtana ovat 
toimijoiden kokemukset säädöksiin liittyvistä esteistä. Terveysalan toimijoiden kokemuksia inno-
vaatio- ja tutkimustoimintaan liittyvistä säädösperäisistä esteistä kerättiin haastattelujen ja kyse-
lyjen kautta. Lisäksi kuullut tahot ovat kertoneet, mitkä esteet he kokevat kaikista häiritsevimpinä. 
Heitä rohkaistiin myös esittämään muutosehdotuksia ja –tarpeita omasta näkökulmastaan. 
 
Selvityksen aikana kuultu kattavasti terveysalan eri toimijoita. Selvityksen tiedonkeruun etenemis-
tä on kuvattu kuvassa 1. Alussa perehdyttiin kirjallisiin aihetta käsitteleviin lähteisiin sekä toteutet-
tiin etujärjestöjen haastatteluja (FiHTA Healthtech Finland, Lääketeollisuus ja Sailab Sairaala- ja 
laboratorioalan tavarantoimittajat). Tarkoituksena oli kerätä alustavia havaintoja elinkeinotoimin-
taa ehkäisevistä säädöksistä. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina ja etu-
järjestöille esitettiin seuraavat pääkysymykset: 
 

• Mitkä ovat toimialanne yritysten kannalta keskeisimpiä säädösympäristöön liittyviä ongel-
mia?  

o Tutkimustoimintaan ja tuotekehitykseen liittyen  
o Yritysten ja tutkimuslaitosten väliseen yhteistyöhön liittyen  
o Innovaatioiden markkinoille pääsyyn ja kaupallistamiseen liittyen  
o Keksintöjen suojaamiseen liittyen 
o Muut ongelmat 

 
• Mitkä säädökset ovat toimialanne yritysten kannalta kaikkein ongelmallisimpia? 
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• Minkälaisia ongelmia toimialanne yritykset ovat kohdanneet säädösten soveltamiskäytän-
töihin, viranomaisohjeistukseen tai muihin viranomaisprosesseihin liittyen? 

• Minkälaisia muutostarpeita säädöksiin tai niihin liittyvään ohjeistukseen liittyy? 

 
Tämän jälkeen listausta havaituista ongelmista ja muutosehdotuksista tarkennettiin haastattele-
malla terveysalan yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja sekä muita toimijoita (ks. taulukko 1). 
Esitetyt pääkysymykset olivat pääosin samoja kuin etujärjestöille esitetyt, mutta haastatteluissa 
näitä teemoja käsiteltiin kunkin toimijan omasta näkökulmasta. Yritysten haastattelurunko löytyy 
liitteestä 1. 
 
Aineistoa rikastettiin ja alustaville tuloksille haettiin vahvistusta toteuttamalla sähköinen kysely 
alan yrityksille. Kysely toteutettiin 14.4. - 4.5.2015 välisenä aikana ja siihen saatiin 43 vastausta. 
Kyselyrunko löytyy raportin liitteestä 2 ja tarkempaa tietoa kyselyyn vastanneista yrityksistä liit-
teestä 3. Lopuksi haastateltiin viranomaisia, jotka toimivat selvityksen aihepiirin lainsäädännön 
toimeenpanijoina (ks. taulukko 1). Viranomaiset esittivät omia näkemyksiään säädösympäristöön 
liittyvistä esteistä ja kommentoivat muiden toimijoiden esiin nostamia haasteita ja kehitysehdo-
tuksia. Yhteensä haastatteluja toteutettiin 34 kappaletta. 
 
 

 
Kuva 1. Selvityksen tiedonkeruun kuvaus 
 

1. Alustava listaus 

Elinkeinotoimintaa ehkäisevät säädökset ja sovelluskäytännöt sekä muutostarpeet 

a)  Kirjalliset lähteet 
b)  Etujärjestö-

haastattelut 

2. Listauksen 
tarkentaminen 

Yritys- ja 
tutkimuslaitos-
haastattelut 

3. Vahvistus ja 
täydentäminen 

Sähköinen kysely 
yrityksille 

4. Viranomaisnäkemys 

Viranomaisten 
haastattelut 
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Taulukko 1. Selvityksen puitteissa haastatellut tahot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etujärjestöt! Yritykset! Tutkimuslaitokset! Viranomaiset / muut 
toimijat!

FiHTA, Finnish Healthtech ry! Bayer! FIMM Institute for Molecular 
Medicine Finland!

Auria Biopankki!

Lääketeollisuus ry! Mendor! FINPEDMED, Kansallinen 
lastenlääkkeiden 
tutkimusverkosto!

FIMEA, Lääkealan 
turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus!

Sailab, Sairaala- ja 
laboratorioalan 
tavarantoimittajat ry!

MSD! HUS, Helsingin ja 
Uudenmaan 
Sairaanhoitopiiri!

Salwe Oy!

 ! Orion Diagnostiikka! LAMK, Lahden 
ammattikorkeakoulu 

Sitra!

 ! Orion Pharma! Oulun yliopisto / Centre for 
Health and Technology !

Sosiaali- ja 
terveysministeriö!

 ! Planmeca! THL, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos !

TUKIJA, Valtakunnallinen 
lääketieteellinen 
tutkimuseettinen 
toimikunta 

VTT, Teknologian 
Tutkimuskeskus!

Valvira, Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto 
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3. Terveysalan innovaatiotoiminnan  

säädösympäristö   
 
Tarkasteltaessa terveysalan innovaatiotoiminnan säädösympäristöä Suomessa, on merkille panta-
vaa se, että suuri osa sääntelystä tulee Euroopan Unionin kautta. EU:n asetukset ja direktiivit vai-
kuttavat lääke- ja terveysteknologiatoimialojen innovaatioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon 
sekä suoraan että kansallisten lakien kautta. Usein uusille innovatiivisille lääkevalmisteille haetaan 
lupaa koko EU:n laajuisesti keskitetyssä menettelyssä. Lisäksi terveysteknologia-alan tuotteiden 
tuominen markkinoille edellyttää käytännössä eurooppalaisten harmonisoitujen standardien käyt-
tämistä. (TEM 2014, 19) 
 
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa Suomi kilpailee globaalilla tasolla. Tässä kilpailus-
sa menestymisen edellytyksenä on kitkaton toimintaympäristö. Opetus- ja kulttuuriministeriön, 
sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisessä Terveysalan tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan kasvustrategiassa (TEM 2014, 36) nostetaan esiin, että puutteellinen regu-
laatioiden ja standardien hallinta vaikeuttaa ja viivästyttää innovaatioiden markkinoille pääsyä ja 
tulee siten taloudellisesti kalliiksi. Strategiassa todetaan myös, että Suomessa on perinteisesti ollut 
heikko avoimen innovaatiotoiminnan dynamiikan ymmärrys ja kyky suojata keksintöjä. Tässä mie-
lessä keksintöjen suojaaminen ja erilaiset julkisen ja yksityisen tutkimuksen kaupallistamiseen liitty-
vät tulonjakomallit ovat keskeisessä asemassa. 
 
Terveysalaan liittyvien regulaatioiden ja standardien määrä on huomattava ja ne muuttuvat jatku-
vasti EU:ssa ja globaalisti. Listaus terveysalaa koskevasta keskeisestä lainsäädännöstä löytyy tau-
lukosta 2. Uusimmat kansalliset lait ovat vuonna 2013 voimaan tulleet biopankkilaki (688/2012) 
sekä laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (497/2013).  Kansalli-
sia käynnissä olevia uudistuksia ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissi-
jaista käyttöä koskevan lainsäädännön valmistelu sekä kliinisiä lääketutkimuksia koskevan EU-
asetuksen 536/2014 toimeenpano. EU-tasolla käynnissä on lisäksi terveydenhuollon laitteita ja in 
vitro -diagnostiikkaa koskevien direktiivien uudistamistyö ja näiden muuttaminen asetuksiksi (TEM 
2014, 19).  
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Taulukko 2. Suomessa toimivien terveysalan yritysten innovaatio- ja tutkimustoiminnan säädös-
ympäristö (listaus ei tyhjentävä) 
 
 
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan säädösmpäristöä havainnollistetaan kuvassa 2. 
Toimintaympäristön kehittämisessä keskeiset toimijat ovat Suomessa sosiaali- ja terveysministe-
riö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Keskeiset tutkimus- ja innovaa-
tiotoiminnan rahoittajat ovat Tekes, Suomen Akatemia ja EU.  
 
Tutkimuslupien myöntämisestä ja valvonnasta vastaavat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto Valvira (biopankit, kudosluvat) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (kliini-
set lääketutkimukset, lääkevalvonta, lääketehtaiden ja -tukkukauppojen valvonta, veripalvelu- ja 
kudoslaitosten valvonta, velvoitevarastointi). Lisäksi lausuntoja ja päätöksiä antavat eettiset toi-
mikunnat sekä tietosuojavaltuutetun toimisto. Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen 

EU-lainsäädäntö Kansallinen lainsäädäntö 
•  Aktiivisia implantoitavia 

lääkinnällisiä laitteita koskeva 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annettu neuvoston 
direktiivi (90/385/ETY)  

•  Eläinlääkedirektiivi (2001/82/EC 
muutoksineen)   

•  Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kliinisiä lääketutkimuksia koskeva 
asetus (EU) N:o 536/2014  

•  Hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä 
tutkimuksissa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
(2001/20/EY)  

•  Ihmisille tarkoitettujen 
tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen 
tutkimustavan periaatteista ja 
yksityiskohtaisista ohjeista sekä 
kyseisten valmisteiden valmistus- tai 
tuontilupaa koskevista 
vaatimuksista koskeva EU-komission 
direktiivi (2005/28/EY)   

•  In vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuista lääkinnällisistä 
laitteista annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
(98/79/EY)  

•  Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva 
asetus (536/2014)  

•  Lääkinnällisistä laitteista annettu 
neuvoston direktiivi (93/42/ETY 
muutoksineen)  

•  Lääkedirektiivi (2001/83/EY 
muutoksineen) 

•  Asetus ihmisen elimien, kudoksien ja 
solujen lääketieteellisestä käytöstä 
(1302/2007) sekä (594/2001)  

•  Asetus kliinisestä 
lääketutkimuksesta (841/2010)  

•  Asetus lääketieteellisestä 
tutkimuksesta (986/1999)  

•  Asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja 
terveysalan eettisestä 
neuvottelukunnasta (667/2009)  

•  Biopankkilaki (688/2012)  
•  Fimean määräys 3/2010 (Kliiniset 

eläinlääketutkimukset)  
•  Henkilötietolaki (523/99)  
•  Laki ihmisen elimien, kudoksien ja 

solujen lääketieteellisestä käytöstä 
(101/2001)  

•  Laki lääketieteellisestä 
tutkimuksesta (488/1999)  

•  Laki lääkkeiden 
velvoitevarastoinnista (979/2008)  

•  Laki oikeudesta korkeakouluissa 
tehtäviin keksintöihin (369/2006) 

•  Laki oikeudesta työntekijän tekemiin 
keksintöihin (656/1967) 

•  Laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista (785/1992) 

•  Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä (159/2007)  

•  Laki terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista (629/2010)  

•  Laki terveydenhuollon 
valtakunnallisista 
henkilörekistereistä (556/1989) 

•  Laki tieteellisiin tai 
opetustarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelusta (497/2013)  

•  Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999) 

•  Lääkeasetus (693/1987)  
•  Lääkelaki (395/1987)  
•  Lääkkeiden hintalautakunnan 

päätös ratkaisuvallan siirtämisestä 
lääkkeiden hintalautakunnan 
johtajalle viitehintajärjestelmää sekä 
lääkevalmisteen korvattavuutta ja 
hintaa koskevissa asioissa  

•  Määräys kliinisistä 
lääketutkimuksista (2/2012)  

•  Potilasvahinkolaki (585/1986) 
•  Sairausvakuutuslaki (1224/2004)  

•  Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus lääkkeiden hintalautakunnalle 
tehtävästä hakemuksesta ja 
hintailmoituksesta (201/2009)  

•  Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus lääkkeiden hintalautakunnan 
maksullisista suoritteista 
(1167/2014)  

•  Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 
•  Tuotevastuulaki (694/1990) 
•  Valtioneuvoston asetus 

lääketieteellisin perustein vaikeiksi 
arvioitavista sairauksista, joiden 
hoidossa käytettävien kliinisten 
ravintovalmisteiden kustannuksista 
sairausvakuutuslain perusteella 
korvataan 65 tai 35 prosenttia 
(27/2013)   

•  Valtioneuvoston asetus 
lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja 
pitkäaikaisiksi arvioitavista 
sairauksista, joiden lääkehoidon 
kustannuksista sairausvakuutuslain 
5 luvun 5 § 2 momentin perusteella 
korvataan 65 tai 100 prosenttia 
(25/2013)  

•  Valtioneuvoston asetus lääkkeiden 
hintalautakunnasta (196/2009)  

•  Valviran määräys 3/2011 - In vitro 
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
terveydenhuollon laitteiden 
suorituskyvyn arviointitutkimukset ja 
niistä ilmoittaminen 

•  Valviran määräys 2/2011 - CE-
merkinnän käyttö terveydenhuollon 
laitteessa ja tarvikkeessa 

•  Valviran määräys 1/2011 - 
Terveydenhuollon laitteen ja 
tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden 
arviointi 

•  Valviran määräys 3/2010 - 
Terveydenhuollon laitteilla ja 
tarvikkeilla tehtävät kliiniset 
tutkimukset 

•  Valviran määräys 2/2010 - 
Terveydenhuollon laitteesta ja 
tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-
ilmoitukset 

•  Valviran määräys 1/2010 - 
Terveydenhuollon laitteesta ja 
tarvikkeesta tehtävät valmistajan 
vaaratilanneilmoitukset  
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toimikunta TUKIJA toimii Valviran yhteydessä ja lisäksi Suomessa toimii kuusi alueellista eettistä 
toimikuntaa, joiden tehtävänä on antaa eettisiä arvioita Suomessa toteutettavista kliinisistä lää-
ketutkimuksista. Eettisen toimikunnan myönteinen lausunto tarvitaan lääketieteellisen tutkimuk-
sen käynnistämiseksi. Tietosuojavaltuutetun toimisto on tehnyt päätöksiä ja antanut ohjausta mm. 
suostumuksen pyytämiseen ennalta määrittelemättömiin tutkimuksiin, suostumuksen peruuttami-
seen kliinisessä lääketutkimuksessa sekä tutkimusrekisterin siirtoon. 
 
Tutkimuksessa käytettäviä tietorekistereitä ovat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
ylläpitämät terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnalliset henkilörekisterit, sähköisen resep-
tin Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston tiedot sekä KELAn asiakastietojen rekisterit kuten etuusre-
kisteri. Tutkimusnäytteitä on lisäksi biopankeilla, joita on Suomessa yhteensä viisi. Sairaanhoitopii-
reillä on omia potilastietorekistereitä, jotka sisältävät tietoa perus- ja erikoisterveydenhuollon poti-
lasasiakirjoista. 
 
Kaupallistamisen ja myynnin osalta vastuutahoja ovat Valvira terveydenhuollon laitteiden ja tarvik-
keiden ja yksityisen terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden osalta sekä Fimea lääkkeiden myynti-
lupien osalta. 
 

 
Kuva 2. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan säädösympäristö 

 
 
 
 
 
 

Toimintaympäristön kehittäminen, 
rahoitus 

 
•  STM, OKM, TEM 
•  Tekes, Suomen Akatemia, EU 

 

Tutkimusluvat, valvonta 
 

•  Valvira 
•  Fimea 
•  Eettiset toimikunnat, 

tietosuojavaltuutetun toimisto 

Tutkimus- ja kehitystoiminta 
 

•  Rekisterit: THL, Kela 
•  Tutkimusaineistot: Biopankit, 

sairaanhoitopiirit 

Kaupallistaminen, myynti 
 

•  Valvira 
•  Fimea 

 

KANSALLINEN SÄÄDÖSYMPÄRISTÖ 

Biopankkilaki (688/2012) 

Laki lääketieteellisestä 
tutkimuksesta 
(488/1999) 

Laki terveydenhuollon 
laitteista ja tarvikkeista 
(629/2010) 

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen 
lääketieteellisestä käytöstä (101/2001) 

Lääkelaki (396/ 
1987) 

Henkilötietolaki (523/99) 

Määräys kliinisistä 
lääketutkimuksista (2/2012) 

Asetus valtakunnallisesta 
sosiaali- ja terveysalan 
eettisestä 
neuvottelukunnasta 
(667/2009) Lääkeasetus (693/1987) 

Asetus kliinisistä 
lääketutkimuksista 
(841/2010) 

Asetus ihmisen elimien, 
kudoksien ja solujen 
lääketieteellisestä käytöstä 
(1302/2007) & (594/2001) 

EU-SÄÄDÖSYMPÄRISTÖ Direktiivit Asetukset 

Lääkintälaitedirektiivi (2007/47/EY), Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva asetus (536/2014), Direktiivi Hyvän kliinisen 
tutkimustavan noudattamisesta (2001/20/EY), In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (98/79/EY),… 
 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) 

Asetus 
lääketieteellisestä 
tutkimuksesta 
(986/1999) 
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Säädösympäristö alan yritysten näkökulmasta  
 
Seuraavassa on tarkasteltu terveysalan innovaatio- ja tutkimustoiminnan säädösympäristöä kyse-
lyyn vastanneiden yritysten näkökulmasta yleisellä tasolla. Yritysten ja muiden toimijoiden esille 
nostamia säädösympäristön haasteita käsitellään yksityiskohtaisemmin luvuissa 4-6. 
 
Selvityksen yhteydessä toteutetussa kyselyssä yrityksiä pyydettiin arvioimaan, kuinka merkittäviä 
esteitä säädösympäristö, eli lainsäädäntö, sen ohjeistus tai soveltamiskäytännöt aiheuttavat niille 
Suomessa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Vastaukset on esitetty kuvassa 3. Noin 
puolet vastaajista totesi, että säädösympäristö aiheuttaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle mel-
ko merkittävästi esteitä. Vajaa kolmasosa näki, että esteitä aiheutuu jonkin verran. Noin viidennes 
vastaajista näki puolestaan, että esteitä on erittäin merkittävästi. Vain kolme prosenttia näki, että 
esteitä ei ole lainkaan.  
 
Kuvassa 3 on myös esitetty vastausjakaumat erikseen lääketeollisuuden ja terveysteknologian aloja 
edustaville yrityksille. Kyselyyn vastanneet lääketeollisuuden yritykset näkivät säädösympäristön 
aiheuttavan enemmän esteitä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle kuin terveysteknologian edusta-
jat. Lääketeollisuuden yrityksistä 56 % koki, että säädösympäristö aiheuttaa melko merkittävästi 
esteitä (terveysteknologian yrityksistä 13 %) ja 20 %, että säädösympäristö aiheuttaa jonkin ver-
ran esteitä (terveysteknologian yrityksistä  50 %). Erittäin merkittävästi esteitä säädösympäristön 
näki aiheuttavan 20 % lääketeollisuuden yrityksistä ja 25 % terveysteknologian yrityksistä.  
 

 
Kuva 3. Selvityksen kyselyyn vastanneiden yritysten näkemys säädösympäristön esteiden merkityk-
sestä Suomessa 
 
Myös haastatteluissa lääkealan yritykset tunnistivat säädösympäristössä enemmän esteitä kuin 
terveysteknologiayritysten edustajat. Haastatteluissa ja kyselyssä kuultujen terveysteknologiayri-
tysten näkökulmasta haasteet liittyivät etenkin innovaatioiden markkinoille pääsyyn ja kaupallis-
tamiseen (eurooppalaiset standardit, hankintalaki) sekä yleisesti lupamenettelyn ja säädösympä-
ristön läpinäkyvyyteen ja päätösten tekemisen kestoon.  
 
Lääketeollisuuden yritykset nostivat haastatteluissa ja kyselyssä yleisinä huomioina esiin niin ikään 
säädösympäristön monimutkaisuuden. Tutkimus- ja myyntilupien myöntäminen ja valvonta ovat 
usean eri tahon vastuulla ja toimijoiden tulkinnat saattavat erota toisistaan. Lisäksi yritysten tulee 

3% 

30% 

46% 

18% 

3% 

20% 

56% 

20% 

4% 
13% 

50% 

13% 

25% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 

Ei lainkaan esteitä Jonkin verran 
esteitä 

Melko 
merkittävästi 

esteitä 

Erittäin 
merkittävästi 

esteitä 

En osaa sanoa 

Kuinka merkittäviä esteitä säädösympäristö (eli lainsäädäntö, sen 
ohjeistus tai soveltamiskäytännöt) aiheuttaa yrityksellenne Suomessa 

tutkimus- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta?  

Kaikki (n = 33) Lääketeollisuus (n = 25) Terveysteknologia (n = 8) 
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samanaikaisesti tulkita useita eri säädöksiä. Yksittäisistä tekijöistä yritykset nostivat monesti esiin 
alueellisten eettisten toimikuntien erilaiset tulkinta- ja toimintakäytännöt lausuntojen antamisen 
yhteydessä sekä Fimean tulkintakäytännöt siitä, mitkä lääketutkimukset tulkitaan interventio- ja 
mitkä tutkimukset non-interventiotutkimukseksi. Tämän näkökulman nostivat esiin myös muuta-
mat terveysteknologiayritykset. Fimean tulkintakäytäntöjen koettiin tässä eroavan muiden EU-
maiden lääkeviranomaisten käytännöistä.  
 
Useat lääketeollisuuden yritykset nostivat esiin myös uusien lääkeinnovaatioiden markkinoille-
pääsyn esteet myyntilupa- ja viitehintajärjestelmän kautta. Lisäksi esille nousivat esteet tutkimus-
rekisterien käytölle. Joissakin haastatteluissa ja kyselyvastauksissa nostettiin esiin, että tutkimus-
laitosten / sairaaloiden ja yritysten väliseen tutkimusyhteistyöhön liittyen olisi tarpeen selkeyttää 
immateriaalioikeuksien jakautumista osapuolten välillä sopimuksellisessa muodossa. Lisäksi haas-
teena koettiin eri EU-maiden kansallisten säädösympäristöjen erilaisuus. Kuvassa 4 vedetään yh-
teen kyselyyn vastanneiden yritysten näkemyksiä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan säädösperäisis-
tä ongelmista. Useimmin mainittuja säädösperäisiä esteitä käsiteltiin edellisissä kappaleissa.  
 

 
Kuva 4. Selvityksen kyselyyn vastanneiden yritysten yleisimmin mainitsemat tutkimus- ja innovaa-
tiotoiminnan säädösperäiset ongelmat luokittain  
 
Jokaisella yrityksellä oli kyselyssä mahdollisuus esittää viisi säädösperäistä ongelmaa tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnalle sekä perustella, mistä ongelmat johtuvat (lainsäädännöstä, ohjeistuksesta 
vai soveltamiskäytännöistä). 28 yritystä nimesi yhden ongelman, 18 kaksi ongelmaa, 8 kolme on-
gelmaa, 7 neljä ongelmaa ja 5 viisi ongelmaa (ks. kuva 5). Merkille pantavaa on se, että kahdella 
kolmasosaa yrityksistä nimesi korkeintaan 2 haastetta, jotka poistamalla niiden tutkimus- ja inno-
vaatiotoimintaa olisi mahdollista helpottaa. Mielenkiintoista on myös se, että 60 % yritysten ni-
meämistä ongelmista ei niiden kokemusten mukaan johdu lainsäädännöstä tai sen ohjeistuksesta 
vaan soveltamiskäytännöistä (ks. kuva 6).  
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Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden yritysten nimeämien säädösperäisten ongelmien lukumäärä ja syyt 
 
 

 
Kuva 6. Kyselyyn vastanneiden yritysten mainitsemien tutkimus- ja innovaatiotoiminnan säädöspe-
räisten ongelmien syyt  
 
Seuraavassa luvussa tarkastellaan kliinisten tutkimusten lupamenettelyä terveysalan toimijoiden 
näkökulmasta. 
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4.  Kliinisten tutkimusten lupamenettelyt 
 
4.1. Kliinisten lääketutkimusten lupaprosessi   
 
Ihmiseen kohdistuvasta kliinisestä lääketutkimuksesta on  (Fimean määräys 2/2012, Kliiniset lää-
ketutkimukset) tehtävä ilmoitus Fimeaan ennen sen aloittamista. Kliininen lääketutkimus on ihmi-
seen kohdistuva interventiotutkimus, jolla selvitetään lääkkeen vaikutuksia ihmisessä sekä lääkkeen 
imeytymistä, jakautumista, aineenvaihduntaa tai erittymistä ihmiselimistössä. Yleensä tutkimuk-
sen toimeksiantaja (ulkopuolinen rahoittaja tai tutkija) tekee ilmoituksen, mutta mikäli ulkopuolista 
toimeksiantajaa ei ole, ilmoituksen tekeminen on tutkijan vastuulla. 
  
Fimeaan tulee tehdä ilmoitus vain interventiotutkimuksista. Muista lääketutkimuksista ilmoitusta 
ei tehdä.  Tällainen muu lääketutkimus (non-interventiotutkimus) täyttää kaikki seuraavat tun-
nusmerkit: 

- Lääke tai lääkkeet määrätään tavanomaiseen tapaan markkinoille saattamista koskevassa 
luvassa määriteltyjen edellytysten mukaisesti.  
 

- Tutkimussuunnitelmassa ei etukäteen määrätä potilaan erityisestä hoitostrategiasta, joka 
on tavanomaisen lääketieteellisen käytännön mukainen, ja päätös lääkkeen määräämisestä 
tehdään selvästi erillään potilaan tutkimukseen mukaan ottamista koskevasta 
päätöksestä.  
 

- Potilaisiin ei saa soveltaa ylimääräisiä diagnostisia tai seurantamenetelmiä, ja koottujen 
tietojen analysoimisessa käytetään epidemiologisia menetelmiä. 

Epäselvissä tapauksissa Fimea päättää, onko lääketutkimuksesta tehtävä ennakkoilmoitus. 
 
Fimea tarkastaa ilmoituksen ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Asianmukaisen ilmoituksen vas-
taanottamisesta lähetetään toimeksiantajalle tieto, josta ilmenee käsittelyn alkamispäivä.  Fimea 
voi pyytää lisäselvityksiä 60 vuorokauden kuluessa käsittelyn aloittamisesta. Jos lisäselvitystä ei ole 
pyydetty eikä Fimea ole esittänyt kielteistä kantaa tutkimuksen suorittamisesta, voi tutkimuksen 
aloittaa kun 60 vuorokautta on kulunut käsittelyn alkamisesta. 
  
Jos tutkimuksessa käytetään geeniterapiaan tarkoitettuja lääkkeitä, somaattiseen soluterapiaan 
tarkoitettuja lääkkeitä tai geenimuunneltuja organismeja sisältäviä lääkkeitä, Fimean käsittelyaika 
on 90 vuorokautta. Tällaista tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin siihen on saatu Fimean kirjalli-
nen lupa. Fimea voi pidentää määräaikaa vielä 90 vuorokaudella, jos lausunnon antaminen edellyt-
tää laajoja lisäselvityksiä. Ksenogeenisista solututkimuksista annettavalle lupapäätökselle ei ole 
määräaikaa. 
 
EU:n direktiivi kliinisistä lääketutkimuksista on yhdenmukaistanut käytäntöjä koko EU:n alueella ja 
Fimean toimintaan ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä: Fimean prosessien ei koeta olevan pullon-
kaula tutkimusten aloittamisessa ja alan toimijoiden keskuudessa Fimean toimintatapojen koetaan 
kehittyneen positiivisesti.  
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Vaikka lupakäytännöt ovat yhdenmukaistuneet EU-alueella, on muutamissa maissa otettu käyt-
töön tehostettuja lupaprosesseja, joiden tarkoitus on lisätä maan houkuttelevuutta kliinisten lää-
ketutkimusten toteutuspaikkana. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Belgiassa on mahdollista saada 
lupa ensimmäisen vaiheen kliinisiin lääketutkimuksiin nopeutetulla lupaprosessilla.  Kliinisen tutki-
muksen ilmoitus- ja lupaprosessi kestää  keskimäärin 22vrk (mediaani; vaihteluväli 1-57 vrk) kun se 
esimerkiksi Iso-Britanniassa kestää 10-14 vuorokautta.  Tehtäessä Suomesta poikkeuksellisen hou-
kuttelevaa tutkimusympäristöä voidaan myös lupaprosessien edelleen tehostamisella voidaan saa-
vuttaa lisähyötyjä. 
 

 

 
4.2 Eettiset toimikunnat   
 
Tutkimuslupiin liittyvä viranomaistoiminta on alan toimijoiden mukaan pääosin sujuvaa ja toimivaa 
sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa Fimea:ssa että Valtakunnallisessa lääketie-
teellisessä tutkimuseettisessä toimikunnassa TUKIJA:ssa.  
 
Pullonkaulana kuitenkin näyttäytyvät alueelliset eettiset toimikunnat, joiden hyväksyntäprosessin 
nopeutta ja sujuvuutta sekä joskus jopa perehtyneisyyttä arvioitavana olevaan kliiniseen tutkimus-
suunnitelmaan ei pidetä riittävänä. Lupaviranomaisen nopeasta ja asiantuntevasta toiminnasta 
syntyvä etu käytännössä sulaa pois alueellisissa eettisissä toimikunnissa, joiden antama puoltava 
lausunto  on tutkimuslain tarkoittaman lääketieteellisen tutkimuksen ehdoton edellytys. 
 
Yksittäisistä säädösympäristöön liittyvistä ongelmista selvästi eniten mainintoja saivat alueellisten 
eettisten toimikuntien toimintatavat. Alueellisten eettisten toimikuntien toimintatapoja pidettiin 
ongelmallisina niin yritysten, tutkijoiden kuin viranomaisten haastatteluissa. Keskeisimmät syyt 
liittyivät seuraaviin tekijöihin: 
 

• Prosessin hitaus 
• Erilaiset käytännöt ja tulkinnat 
• Työn sisällöllinen relevanssi  
• Työn organisointi ja päätöksentekomenettelyt 

 
Hitaus 
Alueelliset eettiset toimikunnat kokoontuvat normaalisti kerran kuussa ja kesäaikaan harvemmin. 
Kokousten jälkeen kuluu lausuntojen toimittamiseen lisäksi noin viikko. Alueellisten eettisten toimi-
kuntien nykyisen toimintamallin koetaankin hidastavan tutkimuksen aloittamista merkittävästi.  
 
Käytännössä hitautta kasvattavat myös alueellisten eettisten toimikuntien tietyt toimintatavat. 
Aineisto tulee toimittaa toimikunnalle noin viikkoa ennen käsittelyä. Jos hakija myöhästyy tuosta 
ajankohdasta tai siitä jää jokin asiakirja puuttumaan, niin prosessi siirtyy kuukaudella eteenpäin.  
Varsinaiset lausunnot tulevat myös hitaasti postitse toimikuntasihteerin kirjoittamana.   

”Pienemmillä yrityksillä haasteellista tehdä 
kliinisiä tutkimuksia Suomessa (kustannukset, 

lupamenettelyjen laajuus)” 
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Jotkut alueelliset eettiset toimikunnat ovat ottaneet käyttöön ns. "ehdolliset hyväksymiset", jolloin 
toimikunnan puheenjohtaja  tai sihteeri voi hyväksyä muutoksen ja tutkimus alkaa, kun puuttuva 
asiakirja tai selvitys on annettu. Tämä on joustavoittanut ja nopeuttanut prosessia.   
 
 
Erilaiset käytännöt ja tulkinnat  
Eri sairaaloiden eettisten toimikuntien lausunnot voivat olla ristiriitaisia.  Useiden alueellisten eet-
tisten toimikuntien enemmän tai vähemmän väistämätön seuraus on ohjeiden, menettelytapojen 
ja lausuntojen erilaisuus ja ristiriitaisuus. Sama tutkimus voi saada eri alueilta keskenään ristiriitai-
sen lausunnon: lausunnot voivat esimerkiksi  edellyttää muuttamaan tutkimusta eri alueilla eri ta-
valla. Tämä ongelma realisoituu tutkimuksissa, joita tehdään useamman sairaanhoitopiirin alueel-
la.  
 
Alueellisten eettisten toimikuntien ohjeet ja prosessit myös jossain määrin vaihtelevat toisistaan 
(esim. erilaiset potilastiedotepohjat, tietosuojaan liittyvät tulkinnat, ehdollisen hyväksynnän sovel-
taminen jne.).  
 

  
 
Relevanssi  
Eettisten toimikuntien työ koetaan tutkimuksen toimeksiantajien ja tutkijoiden taholta usein puh-
taaksi hallinnolliseksi taakaksi, koska työ keskittyy paljon muodollis-byrokraattisten vaatimusten 
toteutumiseen, ei itse sisältöön (eli tutkimuksen eettisyyteen liittyviin näkökohtiin). Lisäksi eettis-
ten toimikuntien koetaan usein astuvan oman tonttinsa ulkopuolelle ja arvioivan asioita joita niiden 
mandaattiin ei kuulu tai pitäisi kuulua.  
 
Useat haastateltavat – viranomaiset, tutkijat, yritykset – katsoivat, että eettisten toimikuntien 
lausunnot eivät pohjaudu lainsäädäntöön ja ne menevät selkeästi mandaattinsa ulkopuolelle. Eri-
tyisesti tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä jopa viranomaisilla on keskenään hyvin erilaiset tulkin-
nat.  
 

”Eri eettisillä toimikunnilla on edelleen erilaisia toimintatapoja ja 
vaatimuksia. Myös korjauspyynnöt paikoitellen hyvin epäselviä, 
miten hakemusta pitää korjata. Erityisesti tietosuoja-asiat 
aiheuttavat variaatioita. Hakemuksenkin pitäisi olle ehdottomasti 
sähköinen. Toivottavasti uusi EU asetus tuo näihin selkiytystä!” 



20 

	  

	   Selvitys terveysalan säädösympäristöstä  www.owalgroup.com | info@owalgroup.com 

 
 
Organisointi ja päätöksentekomenettelyt 
Eettiset toimikunnat on Suomessa  organisoitu kaksiportaisesti. Valtakunnallisen tutkimuseettisen 
toimikunnan lisäksi kullakin sairaanhoitopiirillä on oma alueellinen toimikunta. Kaikissa kliinisissä 
lääketutkimuksissa toimeksiantajan on ensiksi haettava TUKIJAlta päätös siitä, antaako lausunnon 
tutkimussuunnitelman eettisyydestä TUKIJA vai siirretäänkö tutkimussuunnitelma asianomaiselle 
alueelliselle eettiselle toimikunnalle.  
 
Usean rinnakkaisen eettisen toimikunnan olemassaolo aiheuttaa edellä kuvatun erilaisten tulkinto-
jen ja menettelytapojen ongelman. Tätä rakenteellista ongelmaa on pyritty ratkaisemaan TUKI-
JA:lla, jonka tehtävänä on tukea ja koordinoida alueellisten eettisten toimikuntien toimintaa. TUKI-
JA myös antaa alueelliselle eettiselle toimikunnalle lausunnon asiasta, jossa hylätty lausuntopyyntö 
saatetaan uudelleen käsiteltäväksi entisessä muodossa. Eettisten toimikuntien ratkaisut ovat 
muodoltaan lausuntoja, ei päätöksiä. Näin ollen alueellinen eettinen toimikunta voi myös pitää kan-
tansa TUKIJAn lausunnossa olevaa kantaa vastaan.  
 
Koska eettisten toimikuntien ratkaisut ovat muodoltaan lausuntoja eikä päätöksiä, niistä ei ole 
valitusoikeutta. Lausunnot eivät myöskään ole julkisia. Tätä pidettiin hakijoiden keskuudessa erit-
täin suurena ongelmana: toiminta on erittäin läpinäkymätöntä eikä hakijoilla ole mitään muutok-
senhakupolkua tehtyyn päätökseen.  
 
Keskeisimmät lainsäädännön muutostarpeet nähtiinkin siinä, että toimikuntien työ uudelleen orga-
nisoitaisiin siten, että se takaisi nopeamman ja tasa-laatuisen hyväksyntäprosessin, joka on lä-
pinäkyvä ja johon voi hakea muutosta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”On myös esimerkkejä että tutkimus on hyväksytty muissa 
Pohjoismaissa, mutta ei Suomessa. Eettisen toiminnan 
eroavaisuuksista tuskin on kysymys ja yritys toimii samojen 
eettisten periaatteiden mukaisesti kaikissa eri maissa.” 

”Epäselvyydet kliinisten tutkimusten eettisten toimikuntien 
käytännöissä ovat saaneet aikaan sen että on vaikeampi 
perustella investointeja Suomeen.  Myös käsittelyyn kuluva aika on 
kriittinen tekijä”  



21 

	  

	   Selvitys terveysalan säädösympäristöstä  www.owalgroup.com | info@owalgroup.com 

 
4.3 Kliinisen lääketutkimuksen määrittely ja rajaus  
 
Kliinisellä lääketutkimuksella tarkoitetaan ihmiseen kohdistuvaa interventiotutkimusta, jolla selvi-
tetään lääkkeen vaikutuksia ihmisessä sekä lääkkeen imeytymistä, jakautumista, aineenvaihduntaa 
tai erittymistä ihmiselimistössä (Tutkimuslaki 2§ 6). Interventiotutkimus on puolestaan tutkimus, 
jossa tutkittavan koskemattomuuteen puututaan tutkimuksesta aiheutuvista syistä. Esimerkiksi 
annetaan tutkittavalle tutkimuslääkettä tai kohdistetaan tutkittavaan sellaisia ylimääräisiä toi-
menpiteitä (mm. näytteet, tutkimukset, kyselyt), joita ei muutoin tehtäisi. (Lääkelaitoksen määräys 
2/2012) 
 
Lääketutkimusdirektiivissä (2001/20/EY) on määritelty non-interventiotutkimuksen tunnusmerkit. 
Sen mukaan non-interventiotutkimuksella tarkoitetaan ”tutkimusta, jossa lääke tai lääkkeet 
määrätään tavanomaiseen tapaan markkinoille saattamista koskevassa luvassa määriteltyjen 
edellytysten mukaisesti. Tutkimussuunnitelmassa ei etukäteen määrätä potilaan erityisestä hoito-
strategiasta, joka on tavanomaisen lääketieteellisen käytännön mukainen, ja päätös lääkkeen 
määräämisestä tehdään selvästi erillään potilaan tutkimukseen mukaan ottamista koskevasta 
päätöksestä. Potilaisiin ei saa soveltaa ylimääräisiä diagnostisia tai seurantamenetelmiä, ja koot-
tujen tietojen analysoimisessa käytetään epidemiologisia menetelmiä”. Näihin tutkimuksiin direktii-
viä ei sovelleta.  
 
Fimean tulkinnan mukaan silloin kun potilastutkimuksessa sovelletaan tavanomaiseen potilashoi-
toon nähden ylimääräisiä seurantamenetelmiä (esimerkiksi elämänlaatukysely) lääkkeen vaikutus-
ten selvittämiseksi, on kyseessä interventiotutkimus ja siten niihin sovelletaan lääketutkimusdirek-
tiiviä. 
 
Tätä linjausta ja näkemystä kritisoidaan alan yrityksissä erittäin paljon. Sitä pidetään myös muiden 
Euroopan maiden linjauksesta poikkeavana ja selvästi tiukempana. Alan edustajien mukaan tämän 
seurauksena Suomi menettää paljon sellaisia tutkimuksia, jotka muissa maissa – esimerkiksi Ruot-
sissa – tulkitaan non-interventiotutkimuksiksi. Toiseksi sen katsotaan vähentävän lääkkeiden to-
sielämän vaikuttavuustietoa. Pikemminkin lääketeollisuutta tulisi kannustaa keräämään tietoa ei 
hoitojen vaikuttavuudesta non-interventioasetelmia hyödyntäen. Ongelmalliseksi muodostuvat 
myös kansainväliset tutkimukset, joissa muissa maissa tehtävä tutkimus tulkitaan non-
interventiotutkimukseksi, mutta Suomessa interventiotutkimukseksi.  

 
 

”Lääkeviranomainen Suomessa tulkitsee 
erilailla käsitettä non-
interventiotutkimus kuin muut EU 
viranomaiset.” 

”Se että Suomi tulkitsee non-interventiotutkimukset 
intervetiotutkimuksiksi on aiheuttanut usean massatutkimuksen  
(ja rahavirtojen)  ohimenemisen Suomesta - jokaisessa 
lääkeyrityksessä.” 

”Tietynlaisten epidemiologisten, 
havainnoivien tutkimusten luokittelu 
Suomessa kliiniseksi tutkimukseksi siitä 
huolimatta, että muissa Euroopan 
maissa luokittelu olisi toinen.” 
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FIMEA puolustaa tulkintaa lähinnä toteamalla että se on lääketutkimusdirektiivinmukainen tulkin-
ta. Lisäksi taustalla vaikuttaa olevan pelko epäeettisistä motiiveista. Non-interventioasetelmien 
taustalla epäillään olevan – ainakin – toisinaan pikemminkin markkinoinnillisia kuin  tutkimuksellisia 
motiiveja: tutkimuksen tavoitteena on myötävaikuttaa lääkkeen tunnetuksi tekemiseen.  
 
Interventio/non-interventiotutkimuksen –määrittelyongelman lisäksi esille nousivat myös prekliini-
set perustutkimukset. FIMEA on määritellyt esimerkiksi kliiniset eläinlääketutkimukset siten, että 
myös prekliiniset perustutkimukset usein katsotaan kliinisiksi. Seurauksena on kaksinkertainen lu-
pabyrokratia ja -maksut. Määrittelyn johdosta eläinlääkedirektiivin (2001/82/EC muutoksineen) 
mukainen GLP/GCP jaottelu ei sovi Suomen malliin, jonka takia myyntilupatutkimukset on tehtävä 
ulkomailla. 

 
 
 
 

”Kaikenlainen käyttö kliinisessä 
ympäristössä katsotaan kliiniseksi 
tutkimukseksi, jolloin mukaan tulee erittäin 
paljon ulkopuolista byrokratiaa. Kyseessä 
siis laitteet jotka on turvallisiksi jo 
varmennettuja valmistajan toimesta.” 

”Havainnointi ja rekisteritutkimusten ja laajemmin non-interventionaaliset tutkimusten  
osalta poikkeava tulkinta verrattuna muiden maiden viranomaisten tulkintaan. Suomessa 
nämä tutkimukset tulkitaan usein kliiniseksi tutkimukseksi, mikä edellyttää  moninkertaista 
investointia ja resursseja muihin maihin verrattuna ja siten estää Real world evidence 
tutkimusten tekemisen Suomessa.” 

”Non-intervention tukimuksia ei voi 
tehdä käytännössä ollenkaan.” 

”Olemme jääneet paitsi monesta non-
interventiotutkimuksesta, joita olisi ollut 
Suomeenkin tarjolla, koska tulkitsemme 
samaa ohjeistusta tiukemmin kuin muut EU-
maat.” 

”Kansallisen lääkevalvontaviranomaisen (Fimean) omakohtainen tulkinta EU Direktiivistä 
2001/20/EC, on johtanut käytännössä siihen, että myöhäiseimmän vaiheen (esim faasi IV) 
non-interventionaali-tutkimuksia on erittäin hankala saada Suomeen tai käyntiin Suomessa. 
Toimeksiantaja luokittelee tutkimuksen Non-interventionaalitutkimukseksi (jolloin viranomais-
hakemuksia tutkimukselle ei tarvita), mutta Fimea luokittelee saman tutkimuksen 
interventionaalitutkimukseksi, jolloin tutkimus täytyy normaalin käytännön mukaisesti 
ilmoittaa Fimealle ja tutkimukselle tarvitaan viranomaislupa. Menetämme vuodessa useita 
lääketutkimuksia Suomesta EU-naapurimaihin.” 
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5. Rekisterien hyödyntäminen                     

tutkimuksissa  
 
Rekisteritietokantojen käyttö tutkimuksessa on yksi kuultujen terveysalan toimijoiden tunnistamis-
ta keskeisistä esteistä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle. Tässä luvussa tarkastelemme tarkem-
min rekisterien hyödyntämismahdollisuuksia tutkimuksissa. 
 
5.1. Rekisteriaineistojen hyödyntämistä säätelevät lait 
 
Rekisteriaineistojen hyödyntämistä säätelevät keskeiset lait ovat laki viranomaisen toiminnan julki-
suudesta (621/1999), henkilötietolaki (523/1999), laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilö-
rekistereistä (556/1989) sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992).  
 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

Viranomainen voi lain mukaan pyynnöstä tuottaa ja luovuttaa eri käyttötarkoituksia varten tieto-
aineiston, jos sen luovuttaminen ei sen muodostamisessa käytettyjen hakuperusteiden, tietojen 
määrän, laadun tai tietoaineiston käyttötarkoituksen vuoksi ole vastoin sitä, mitä asiakirjan salas-
sapidosta ja henkilötietojen suojasta säädetään (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
621/1999, 21 §). Asianomaisten viranomaisten luvalla tietoaineisto voidaan edellä mainituin edelly-
tyksin tuottaa myös eri viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä. Salassa pidettäviä asiakir-
joja ovat mm. tilastoviranomaiselle tilastojen laatimista varten annetut asiakirjat ja asiakirjat, jot-
ka on vapaaehtoisesti annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten. Lisäksi laissa on 
määritetty salaisiksi asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuu-
desta tai hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta. (621/1999, 24 §) 
 
Henkilötietolaki 

Yksityisyyden suoja kuuluu perustuslailla suojattuihin oikeuksiin ja on myös tutkimuseettisesti tär-
keä periaate. Tutkimusaineistojen keruun, käsittelyn ja tulosten julkaisemisen kannalta tärkein yksi-
tyisyyden suojan osa-alue on tietosuoja. 
 
Tunnisteellisten aineistojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa (523/1999). Lain 3 §:n mu-
kaan henkilötiedolla tarkoitetaan "kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan 
tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai 
hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi”. Tunnisteellisuudesta puhuttaessa merkit-
tävintä on se, voiko yksittäistä henkilöä tunnistaa tiedoista helposti ja kohtuuttomitta kustannuk-
sitta. 
 
Lain pääperiaatteen mukaisesti henkilötietojen käsittely on sallittua tutkittavan suostumuksella 
TAI historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten (523/1999, 12 §). Tunnisteellisia 
tietoja voidaan historiallisessa tai tieteellisessä tutkimuksessa käyttää myös, jos rekisteröityjen 
suostumusta ei tietojen suuren määrän, tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista 
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hankkia. Henkilörekisterin käytössä ja käsittelyssä tulee tällöin huomioida laissa mainitut ehdot  
(523/1999, 14 §). 
 
Perusperiaate tunnistetietojen keräämiselle ja säilyttämiselle on niiden tarpeellisuus tutkimukses-
sa. Tunnistetietoja ei tule kerätä ja säilyttää tarpeettomasti. Kun tutkimusaineisto on järkevästi 
analysoitavissa ilman suoria tunnisteita, eikä tunnisteiden säilyttämiselle ole tutkimuksellisia perus-
teita, tutkimustarpeisiin valmistetaan ja jatkotutkimuksiin säilytetään vain tunnisteeton aineisto-
versio (523/1999, 14 §).  
 
Tunnisteellisia aineistoja voi kerätä ja käyttää kun se on tutkimuksellisesti tarkoituksenmukaista. 
Tutkittavan suostumuksella aineisto voidaan säilyttää jatkotutkimuksiin myös tunnisteellisena. 
Ihmistieteellinen tutkimus voi edellyttää perustellusti tunnisteellisten tietojen käsittelyä ja säilyt-
tämistä. Perusteena voivat olla aineiston analyysitarpeet, myöhemmät yhteydenotot tutkittaviin 
tai aineiston historiallinen ja kulttuurinen merkitys. Historiallista ja kulttuurista merkitystä voi olla 
kaikilla omaa aikaansa kuvastavilla aineistoilla. 
 
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 

Lain (556/1989, 4 §) mukaan henkilörekistereihin tallennetut tiedot ovat salaisia, mutta THL ja 
Fimea voivat osaltaan antaa luvan henkilötietojen luovuttamiseen, jos luovutus tapahtuu tervey-
denhuollon toimintaa, tautien ennaltaehkäisyä tai hoitoa koskevaa tai näihin liittyvää määrättyä 
tieteellistä tutkimusta varten ja luovutus täyttää henkilötietolain vaatimukset. Ennen lupapäätök-
sen antamista on varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi.  
 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

Laissa (785/1992, 13 §) todetaan, että edellä mainittujen lakien esittämien luovuttamiskäytäntö-
jen lisäksi THL voi antaa luvan potilasasiakirjojen tietojen saamiseen yksittäistapauksessa, kun tie-
teellistä tutkimusta varten tarvitaan tietoja useamman kuin yhden terveyden- ja sairaanhoidon 
palveluja tuottavan kunnan tai kuntayhtymän, yksityisen terveydenhuollon palveluja tuottavan 
yksikön ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön potilasasiakir-
joista. Lupa voidaan antaa, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suo-
jaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa on huolehdittava siitä, että tieteelli-
sen tutkimuksen vapaus turvataan. Lupa voidaan antaa määräajaksi, ja siihen on liitettävä yksityi-
sen edun suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen harkitaan ole-
van syytä. 

 
5.2. Rekisterit 
 
Tässä luvussa esitellään lyhyesti keskeiset toimijat ja niiden ylläpitämät rekisterit, jotka selvityksen 
aikana kuullut tahot ovat nostaneet esiin.  
 
Kansallinen terveysarkisto (Kanta-arkisto)  

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) tarkoitukse-
na on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista sähköistä käsittelyä to-
teuttamalla yhtenäinen sähköinen potilastietojen käsittely- ja arkistointijärjestelmä terveydenhuol-
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lon palvelujen tuottamiseksi potilasturvallisesti ja tehokkaasti sekä potilaan tiedonsaantimahdolli-
suuksien edistämiseksi (159/2007, 1 §). Lain edellytysten täyttämiseksi Suomessa on otettu käyt-
töön Kansallinen Terveysarkisto, eli Kanta-arkisto, jota käyttävät kansalaiset, terveydenhuolto ja 
apteekit. Kanta-palvelut, jotka otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2010-2016 aikana, sisältävät 
sähköisen reseptin, lääketietokannan, potilastiedon arkiston, tiedonhallintopalvelun sekä Omakan-
ta-palvelun. Lain mukaan arkistointijärjestelmän sisältämiä potilastietoja saa luovuttaa ainoas-
taan toiselle terveydenhuollon palvelujen antajalle potilaan terveyden- ja sairaanhoidon järjestämi-
seksi ja toteuttamiseksi. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisiin 
henkilörekistereihin (159/2007, 10 §).  
 
Kanta-arkistosta on mahdollista saada tieteellisen tutkimuksen käyttöä varten Reseptikeskukseen 
ja Reseptiarkistoon tallennettuja resepti- (toimitus) ja potilastietoja. Tiedot luovuttaa Kela, kun 
THL on myöntänyt siihen luvan.  Lisäksi Kela voi luovuttaa tieteellisen tutkimukseen Reseptikeskuk-
sen ja Reseptiarkiston lokitietoja. Tietojen saaminen edellyttää luvan saamista Kelalta. (Kanta-
arkisto 2015). 
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen rekisterit 

THL voi luovuttaa hakemuksesta tutkimuskäyttöön seuraavia rekisterejä ja asiakirjoja: 
 

• THL:n terveydenhuollon valtakunnalliset henkilörekisterit 
• THL:n sosiaalihuollon valtakunnalliset rekisterit 
• THL:n oikeuslääketieteelliset ruumiinavausasiakirjat vuodesta 2010 lähtien 
• THL:n oikeuspsykiatriset asiakirjat 
• Yksityisen palveluja tuottavan yksikön tai itsenäisen ammatinharjoittajan potilasasiakirjat 

ja sosiaalihuollon asiakirjat 
• Julkisen palveluntuottajan potilasasiakirjat ja sosiaalihuollon asiakirjat, kun lupa tarvitaan 

useamman kuin yhden kunnan tai kuntayhtymän asiakirjoihin 
• Sähköisen reseptin Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston tiedot (Kanta-arkistosta) 

 
Tutkimuksen toteuttaja osoittaa hakemuksensa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Mikäli tutki-
muksen toteuttaminen edellyttää tutustumista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden 
asiakirjoihin, tulee hakijan olla yhteydessä toimintayksiköihin jo hakemuksen valmisteluvaiheessa. 
Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen THL pyytää tietosuojavaltuutetun ja rekisteriasiantuntijoi-
den lausunnot. Lausuntokierroksen jälkeen virasto pyytää hakijalta tarvittaessa lisätietoja ja tekee 
tämän jälkeen hakemusta koskevan ratkaisun. Hakuprosessi kestää yleensä joitakin kuukausia. 
Uutta tutkimuslupaa tai aineiston laajennusta koskeva päätös maksaa 300 euroa. (THL 2015a) 
 
Kansaneläkelaitoksen rekisterit 

Suurin osa Kelan asiakkaiden tiedoista sisältyy etuusrekisteriin. Näistä yleisimmin tutkimuksessa 
käytettyjä rekistereitä ovat (Kela 2014a): 
 

• Kansaneläkkeet 
• Lääkeostotiedot 
• Lääkkeiden korvausoikeudet 
• Matkoista ja yöpymisistä maksetut korvaukset 
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• Sairauspäiväraha 
• Vammaistuet 
• Yksityisestä tutkimuksesta ja hoidosta maksetut korvaukset 
• Yksityisestä hammashoidosta maksetut korvaukset 
• Yksityislääkärin palkkioista maksetut korvaukset 

 
Kela luovuttaa hakemuksesta rekistereistään tietoja tutkimuksiin, jotka täyttävät tieteellisen tut-
kimuksen kriteerit ja henkilötietolaissa (523/1999) sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta (621/1999) säädetyt edellytykset.  
 
Kelan tutkimusosaston eettinen toimikunta käsittelee ihmiseen kohdistuvassa rekisteri-, kysely- ja 
haastattelututkimuksissa eettiset kysymykset ja antaa asiasta lausunnon silloin kun tutkimuksessa 
hyödynnetään Kelalta saatua henkilötunnisteellista tietoa. Eettinen toimikunta kokoontuu kerran 
kuukaudessa ja lausuntopyyntöasiakirjat tulee osoittaa sille kaksi viikkoa ennen kokoontumista. 
(Kela 2015) 
 
Eettisen toimikunnan lausunto tulee toimittaa muiden tietopyyntöön liittyvien hakemusasiakirjojen 
ohessa Kelalle. Kela pyytää tarvittavat lausunnot ja laatii kustannusarvion tietojen poiminnalle. 
Päätöksen tekeminen kestää lyhimmillään noin kuukauden, mutta aikataulun venymiseen tulee 
varautua. Kelan myöntämä lupa on voimassa kaksi vuotta. Kun tutkimus on päättynyt, tulee Kelaa 
informoida sen luovuttamien tietojen hävittämisestä tai arkistoinnista. (Kela 2014b) 
 

5.3. Terveysalan toimijoiden kokemus rekisteritietojen saatavuudesta 
 
Kuultujen terveysalan toimijoiden näkökulmasta viranomaisten rekistereiden käytön haasteet liit-
tyvät etenkin 
 

• Lupaprosessin kestoon 
• Yhden luukun periaatteen puuttumiseen 
• Tulkintaan siitä, mikä tutkimus on tieteellistä 
• Yleisesti rekisteritietojen käyttömahdollisuuksiin 

 
Useat toimijat nostivat esiin lupahakemusten käsittelyprosessin pitkän keston, etenkin Kelan rekis-
teriaineistojen kohdalla. Joidenkin yritysten mukaan tutkimusluvan saaminen voi kestää jopa vuo-
den, mikä vaikeuttaa ja hidastaa tutkimuksen tekemistä. Lisäksi lupien hakemista hankaloittaa 
toimijoiden näkökulmasta se, että eri rekisterit ovat eri viranomaisten vastuulla, jolloin luvat rekis-
tereiden käyttöön pitää hakea eri tahoilta, jotka soveltavat lainsäädäntöä eri tavoin. Lisäksi jois-
sain yritysten kommenteissa todettiin, että rekisterinpitäjillä ei ole riittäviä resursseja pyydettyjen 
aineistojen tuottamiseen, jolloin niiden saanti tutkimuskäyttöön tutkimusluvan myöntämisen jäl-
keen voi kestää kauankin.  
 
Monet yritykset ja myös tutkimuslaitokset nostivat myös esiin sen, että viranomaiset tulkitsevat 
kaupallisen tutkimuksen herkästi epätieteelliseksi (esimerkiksi tietosuojavaltuutettu on katsonut 
ettei kaupallisen toimijan tekemä tutkimus voi olla tieteellistä tutkimusta). Tällöin tutkimuksen 
tekeminen ei ole mahdollista ilman asianosaisten suostumuksen antamista. Suostumusten hank-
kiminen voi kuitenkin olla käytännössä mahdotonta suurten rekisteriaineistojen kohdalla. Tällöin 
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rekisteritutkimusta ei ole mahdollista toteuttaa. Tässä yhteydessä pohdittiin myös, onko viran-
omaisilla riittävää kapasiteettia arvioida, mikä tutkimus on tieteellistä ja mikä ei.  
 
Sekä yritykset että tutkimuslaitokset nostivat myös haasteena esiin sen, että Kanta-arkiston sisäl-
tämiä tietoja saa lain (159/2007) mukaan hyödyntää kansallisten henkilörekisterien lisäksi ainoas-
taan terveydenhuollon palvelujen antaja potilaan terveyden- ja sairaanhoidon järjestämisessä. Tut-
kimuslaitosten haastatteluissa todettiin lisäksi, että Kanta-arkistossa olevia tietoja on mahdollista 
katsella, mutta niitä ei voi analysoida tilastollisena aineistona omalla tietokoneella ja tallentaa, eli 
niiden hyödyntämismahdollisuudet analyyseissä ovat rajalliset. Innovaatiotoiminnan näkökulmasta 
myös Kanta-arkistoa koskeva vaatimus, että tietoja voi käyttää vain tieteelliseen tutkimukseen 
estää rekisteritietojen tehokasta hyödyntämistä  yritysten tuotekehityksessä. 
 
Yleisemmällä tasolla todettiin, että henkilötietolain tiukka tulkinta heikentää rekisteritutkimusten 
tekemisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi usean rekisterin tietojen yhdistäminen on työlästä ja hidas-
ta. Lisäksi tiettyä tutkimusta varten saatuja rekisteritietoja ei saa sellaisenaan hyödyntää toisessa 
tutkimuksessa ilman luvan hakemista. Tutkimuslaitosten haastatteluissa mainittiin, että Suomessa 
on perinteisesti ollut tutkimusmyönteinen asenneilmapiiri, minkä johdosta suurin osa kansalaisista 
antaa yleensä luvan heitä koskevien tietojen käyttöön tutkimuksessa. Tutkimuslaitokset ja yritykset 
totesivat, että Suomen kansallisen tason kattavia rekisteritietoja hyödyntämällä olisi mahdollista 
saavuttaa kilpailuetua suhteessa muihin maihin. Rekisterien nykyistä laajempi hyödyntäminen tut-
kimuksessa edesauttaisi myös suomalaisia kansalaisia saatavien tutkimustulosten kautta, kun näi-
tä hyödynnetään eri sairauksien hoidon suunnittelussa.  
 

 

”Tutkimustoimintaa ajoittain hankaloittaa henkilötietolain säädökset ja 
etenkin niiden tiukka tulkinta. Tutkimustoiminnassa tulisi painottaa 
potilaiden etua, jota tutkimustoiminnan kehittäminen ajaa, mutta 

esimerkiksi tarpeettoman tiukat säädökset rekisteritutkimusten suhteen ja 
rekisteritietojen antamisen suhteen hankaloittavat tärkeää tieteellistä 

tutkimusta.” 

”Terveydenhuollon päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa hoitomenetelmien 
vaikuttavuuden toteutumisesta käytännön hoitotyössä. Suomessa on erinomaisia 
asiakas- ja potilastietorekistereitä ja henkilötunnukseen pohjautuva yksilöinti 
mahdollistaa rekisteritietojen yhdistämisen ja tiedon toissijaisen hyödyntämisen. 
Ongelma on se, että eri rekisterinpitäjillä on toisistaan poikkeavia 
lupamenettelykäytäntöjä eikä rekisterinpitäjillä ole riittävästi resursseja aineistojen 
tuottamiseen. Esimerkkinä mainittakoon lääkekorvaus- ja reseptitietokanta.” 
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Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut 1.4.2015 työryhmän, joka valmistelee sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevaa lainsäädäntöä ja tekee ehdotuk-
sia tarvittavista muista jatkotoimenpiteistä. Työryhmän toimikausi ulottuu toukokuuhun 2016.  
Valmistelutyö on osa ”Sote-tieto hyötykäyttöön 2020” -strategian toimeenpanoa. Tavoitteena on 
mahdollistaa tiedon jatkohyödyntäminen tutkimuksessa, johtamisessa, toiminnan kehittämisessä 
ja valvonnassa kestävällä, perusoikeudet turvaavalla, teknologiariippumattomalla ja hallinnollisesti 
tehokkaalla tavalla.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat esittivät sa-
mankaltaisia näkemyksiä kuin muut kuullut terveysalan toimijat. He pitivät Suomen kattavia tieto-
varantoja vahvuutena ja niihin liitettiin tutkimuksen näkökulmasta runsaasti potentiaalia. Rekiste-
riaineistojen tutkimuslupien hallinnointia he pitivät liian hajanaisena, ja ongelmallisena tässä yh-
teydessä pidettiin erityisesti lupien hakuprosessin pitkää kestoa sekä tutkimusten tieteellisyyden 
arviointia. Viranomaisten näkökulmasta tilannetta voisi helpottaa ns. yhden luukun periaate, eli 
tutkimuslupien keskitetty hakeminen. Tällöin hakuprosessi olisi kaikille tietoaineistoille sama ja niitä 
koskevissa päätöksissä noudatettaisiin yhtenäisiä kansallisia käytäntöjä. Lisäksi nostettiin esiin 
tietoaineistojen nykyistä nopeampi toimittaminen hakijalle myönteisen päätöksen jälkeen. Tässä 
yhteydessä voisi hyödyntää palveluoperaattoria, joka keräisi ja yhdistelisi tarvittavat tiedot nope-
asti. Viranomaiset tunnistivat osittain myös problematiikan siitä, että kaupallisten toimijoiden tut-
kimuksiin suhtaudutaan lähtökohtaisesti epäilevämmin kuin tutkimuslaitosten. Heidän näkökul-
mastaan yksityisrahoitteinen tutkimus voi kuitenkin olla myös tieteellistä tutkimusta silloin kun se 
täyttää tieteellisyyden kriteerit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Rekisteritutkimusten 
toteuttaminen lähes mahdotonta: 
lupaprosessi vie liian kauan aikaa, 
tiedonsaanti kestää liian kauan. 

Luvat täytyy hakea useammasta 
paikasta. Kaupallisen tahon 

tutkimus tulkintaa liian herkästi 
epätieteelliseksi.” 

”Suomessa on hyvää dataa 
rekistereissä, mutta "one-stop-

shop" puuttuu. Eli mihin numeroon 
soittaa kun yritys haluaa selvittää, 

olisiko tietyn tutkimuksen 
tekeminen Suomessa mahdollista. 

Tai mitä dataa olisi mahdollista 
saada yhdistämällä dataa eri 

rekistereistä.” 
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6. Innovaatioiden markkinoillepääsy  
 
Innovaatioiden markkinoillepääsyllä tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti uudet innovatiiviset tuotteet 
(lääkkeet, laitteet, jne) pääsevät markkinoille. Asian merkitys on eri luonteinen lääkealan yrityksissä 
ja terveysteknologia-alan yrityksissä. Suomalaisille terveysteknologia-alan yrityksille on tärkeää 
saada Suomen markkinoilta referenssejä ja demonstraatiokohteita. Tämä auttaa yrityksiä paitsi 
innovaatiotoiminnassa niin ennen muuta vientiponnisteluissa.  
 
Lääketeollisuuden tuotteet ovat eri tyyppisiä ja innovaatioiden markkinoillepääsyn merkitys Suo-
melle on toisentyyppinen: kyseessä ei tyypillisesti ole suomalaisen innovatiivisen tuotteen markki-
noillepääsystä. Uusien innovatiivisten lääkkeiden markkinoillepääsyssä on käytännössä kysymys 
lääkkeiden pääsemisestä Kelan (erityis)korvattavuuden piiriin. Suomen lääkekorvausjärjestelmä on 
lääketeollisuuden vakiokritiikin kohteita. Asia nousi esiin myös tässä selvityksessä, mutta  sen yhte-
ys tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sääntely-ympäristöön voidaan nähdä lähinnä välillisenä. Lää-
keteollisuus korostaa, että kyse on kokonaisuudesta: jos Suomessa on vaikeaa ja hidasta saada 
innovatiivisia tuotteita markkinoille, ei se luo kuvaa Suomesta innovaatiomyönteisenä maana eikä 
se siten tue myöskään tutkimusinvestointien saamista Suomeen.  Tässä selvityksessä ei oteta kan-
taa siihen, mitkä lääkkeet ovat innovatiivisia ja mitkä eivät. 

 
6.1 Lääkkeiden myyntilupa ja korvausjärjestelmä 
 
Innovatiivisten lääkkeiden markkinoillepääsyn nopeudessa on kysymys ajasta, joka kuluu myyntilu-
pahakemuksesta lääkkeen pääsemiseen sen korvausjärjestelmän piiriin, jossa relevantit kilpailevat 
valmisteet ovat (eli peruskorvattavakasi tai erityiskorvattavaksi). Itse myyntilupaprosessin kesto 
on tässä mielessä toissijaisempi: oleellista on kokonaisaika hakemuksesta korvattavuuteen.  
 
Sairausvakuutuslain perusteella lääkkeestä maksetaan korvauksena kiinteä prosenttiosuus korva-
uksen perusteena olevasta lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Lääkkeet voivat olla perus- ja/tai 
erityiskorvattavia. Peruskorvaus on 35 prosenttia peruskorvattavaksi hyväksyttyjen lääkkeiden, 
kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannuksista. Alempi erityiskorvaus on 65 pro-
senttia alemman erityiskorvausluokan lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista, 
ja ylempi erityiskorvaus on 100 prosenttia 3 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä 
osalta ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeiden kustannuksista.  
 
Ennen 1.9.2015 voimaan astuvaa sairausvakuutuslain uudistusta erityiskorvattavuutta pystyi ha-
kemaan vasta kun se oli ollut kaksi vuotta peruskorvattavana. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että lääke, joka on tarkoitettu erikoiskorvattavaan sairauden hoitoon, ei ole potilaiden käytössä 
ennen kuin kahden vuoden määräaika on kulunut. Sairausvakuutuslain uudistuksessa määräaika 
poistettiin, mutta prosessiin jäi edelleen kaksi vaihetta: lääkkeelle pitää hakea erikseen peruskor-
vattavuutta ja erityiskorvattavuutta. Hallituksen esityksessä todetaan, että vaikka määräaika 
poistuu ”tarkoituksena ei ole muuttaa arviointitoimintaa nykyisestä.” Tällä hetkellä ei vielä pystytä 
arvioimaan, kuinka paljon muutos voi nopeuttaa joidenkin lääkkeiden markkinoillepääsyä.   
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Kela päättää lääkkeiden erityis- ja peruskorvausoikeuden sekä kliinisten ravintovalmisteiden korva-
usoikeuden edellytyksistä Lääkkeiden hintalautakunnan tekemän korvattavuutta ja tukkuhintaa 
koskevan päätöksen jälkeen. Lääkeyrityksissä koetaan, että Kelan päätöksenteko korvausoikeuden 
edellytyksistä ei ole läpinäkyvää (prosessi, kriteerit, aikataulut). Ratkaisusta ei synny myöskään 
muodollista valituskelpoista päätöstä. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

”Lääkkeiden rekisteröintiin ja myyntilupaan 
tarvittava vaatimustaso kasvaa vuosi 
vuodelta. Tämä johtaa tuotekehitysaikojen 
pitenemiseen ja kustannusten kasvuun” 

”Innovaatioiden käyttöönoton hitaus 2-5 
vuotta myöhemmin verrattuna muihin 
Pohjoismaihin. Luo Suomesta kuvan 
innovaatiokielteisenä maana ja vaikeuttaa 
merkittävästi tutkimusinvestointien 
saamista Suomeen.” 

”Uusien lääkkeiden korvattavuus ja markkinoillepääsy on Suomessa aina tiukasti 
rajattua verrattuna vanhoihin hoitoihin. Kyseinen rajaaminen aiheuttaa usein 
yhteiskunnalle tarpeettomia lisäkustannuksia ja estää potilaiden pääsyn uusille 
hoitomuodoille. Ero muihin Euroopan valtioihin on valtava.” 

”Lääkealalla innovaatioiden saaminen 
markkinoille vuosia kestävä 
byrokraattinen prosessi.” 

”Suomen sääntely hidastaa uusien 
innovatiivisten lääkkeiden pääsyä markkinoille, 
tasavertaisella korvattavuudella olemassa 
olevien tuotteiden kanssa; Tämä ei anna kuvaa 
innovaatioystävällisestä maasta.” 

”Uusien lääkeinnovaatioiden käyttöönotto avohoidossa on Suomessa viivästynyt verrattuna 
muihin Euroopan maihin. Tämä kehitys on erityisesti nähtävissä terapia-aluilla, joiden hoito 
on siirtymässä sairaalahoidosta avohoitoon, esimerkiksi oraaliset syöpälääkkeet. Useissa 
Euroopan maissa tilanne on ratkaistu maksajan ja lääkeyrityksen välisillä sopimuksilla, joilla 
on pyritty tasaamaan uuden lääkehoidon käyttöönotosta johtuvaa taloudellista tai muuta 
riskiä.” 

"Suomessa on sellaisia kansallisia vaatimuksia, joita ei ole esim. 
muissa Pohjoismaissa tai muut Pohjoismaat ovat asiassa 
myötämielisempiä. Näitä ovat   
•  EU:n myyntilupaprosesseissa hyväksytyt dokumentit, joilla ei 

muissa maissa käännöstarvetta (Esim. Risk management 
plan)    

•  Muut kansalliset vaatimukset myyntiluvan saamisen jälkeen 
(esim. kauppaantuloilmoitus, Suomen viitehintajärjestelmä)”  
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6.2. Uusien laitteiden ja teknologioiden markkinoillepääsy  
 
Innovatiivisille terveysteknologia-alan yrityksille keskeinen haaste on referenssien ja demonstraa-
tiokohteiden saaminen uusille laitteille  ja teknologioille.  
 
Useat alan yritykset totesivat, että Suomalaiselle yritykselle on helpompaa ja kannattavampaa 
saattaa markkinat alkuun jossain muualla kuin kotimaassa. Uuden teknologian saaminen kliiniseen 
rutiiniin on Suomessa vuosien prosessi. Kyse ei ole lainsäädännöllisestä ongelmasta, eikä ylipää-
tään säädösperusteisesta ongelmasta vaan ennen muuta viranomaisten ja sairaaloiden toiminta-
käytännöistä ja tulkinnoista.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Todella mahdoton päästä testaamaan ja 
kehittämään todellisessa ympäristössä 
uusia innovaatioita. Tähän syynä päättäjien 
varovaisuus, joka koskee tiukkoja sääntöjä 
toimittajasta ja testeistä.” 

”Kaikenlainen käyttö kliinisessä 
ympäristössä katsotaan kliiniseksi 
tutkimukseksi, jolloin mukaan tulee erittäin 
paljon ulkopuolista byrokratiaa. Kyseessä 
siis laitteet jotka on turvallisiksi jo 
varmennettuja valmistajan toimesta” 

”Kuvaavaa mielestäni lienee että yrityksemme pystyy toimittamaan uusien 
syöpähoitojen lasereita useille Yhdysvaltojen johtaville syöpätutkimuskeskuksille, 
ulkomaisille lääkeyhtiöille ja kaikkien edellä mainittujen kliinisiin kokeisiin ja 
jatkuviin hoitoihin mutta kotimaassa eteneminen näyttäisi olevan erittäin 
hidasta.” 

”tuotekehitysvaiheessa olisi päästävä 
helpommin loppukäyttäjien/
käyttöympäristön kanssa 
vuorovaikutukseen, mutta ilman CE 
merkkiä tämä on hankala” 

”Byrokratian laajuus johtaa siihen että 
pienyritykset eivät monestikaan voi osallistua 
Suomessa lääketieteellisen tekniikan 
kehittämiseen em. hitauden mutta myös 
tarvittavan byrokratian kustannusten vuoksi.” 
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6.3. Julkiset hankinnat 
  
Erityisesti terveysteknologian alan yritykset toivat esiin julkisiin hankintoihin liittyvän haasteen. 
Laki julkisista hankinnoista ei ole terveysalaa erityisesti koskettavaa lainsäädäntöä ja myös 
useimmat hankintojen toteutustapoihin liittyvät ongelmat  ovat varsin tyypillisiä kaikkia toimialoja 
koskettavia ongelmia. Tästä huolimatta seuraavassa on lyhyesti tuotu esiin keskeisiä hankintoihin 
liittyviä haasteita.  
 
Suomalaisille innovatiivisille pienille yrityksille perusongelma on tyypillinen ja muilta toimialoilta 
tuttu: tuote pitäisi pystyä myymään sairaaloiden normaalien hankintaprosessien mukaisesti, mut-
ta yrityksellä ei ole edellytyksiä osallistua hankintaan esimerkiksi niiden laajuuden tai muiden vaa-
timusten vuoksi. Muita selvityksessä esiin tulleita julkisissa hankinnoissa koettuja haasteita ovat:   
 

• Liian tarkat tuotemäärittelyt estävät innovatiivisten ratkaisujen markkinoillepääsyä. Esi-
merkiksi lääkintälaitteiden kaupassa esiintyy tarjouspyyntöjä, joissa tarjouspyynnön koh-
teena olevan laitteen ominaisuusvaatimuksia määritetään niin tarkasti, että tarjouksen te-
keminen on ääritapauksessa mahdollinen vain yhdelle laitetoimittajalle. 

• Liian laajat tuoteryhmät kilpailutuksen kohteena. Joskus tarjouspyynnöissä on rakennettu 
kohtuuttoman isoja ja sisällöllisesti laajoja tuoteryhmäkokonaisuuksia, jolloin tarjouspyyn-
nön tekeminen ei ole mahdollista suurimmalle osalle alan yrityksiä 

• Tarjouspyyntöjen tekninen monimutkaisuus. Tarjouspyynnöt ovat teknisesti niin monimut-
kaisia, että yhä useammin tarjous tulee hylätyksi muotovirheen vuoksi (ääriesimerkkinä  
keskussairaalan apuvälineitä koskenut tarjouspyyntö, jossa tehdyistä 13 tarjouksesta hylät-
tiin 12) 

• Laajat tuotekoulutukset vaatimuksena. Toisinaan hyvin yksinkertaisillekin tuotteille vaadi-
taan laaja tuotekoulutus, joka tulee antaa kaikissa tarjouspyynnön piiriin kuuluvissa tervey-
denhuollon yksiköissä yksikkökohtaisesti, jolloin koulutuspisteitä voi olla jopa yli sata.  

• Kiinteät hinnat monivuotisille tarjouksille. Monissa tarjouksissa edellytetään kiinteitä hinto-
ja koko sopimuskaudelle. Tarjouksen tekohetkestä optiokauden päättymiseen saattaa kulua 
kuusi vuotta; tuollaiselle ajanjaksolle kiinteiden hintojen antamiseen sisältyy liian suuria ris-
kejä. Lisäksi tarjouspyynnöissä esitetyt vuosikulutuslukemat, jotka ovat tehtävän tarjouksen 
hinnoitteluperusteena, eivät usein pidä paikkaansa ja ovat jopa moninkertaiset todellisuu-
teen verrattuna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

	  

	   Selvitys terveysalan säädösympäristöstä  www.owalgroup.com | info@owalgroup.com 

 

 
7. Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyö   
 
Terveysalan innovaatiotoiminnan onnistuminen edellyttää mahdollisimman saumatonta yhteistyö-
tä korkeakoulujen (/yliopistosairaaloiden) ja yritysten välillä. Yritysten keskeisin huoli liittyy resurs-
sien saatavuuteen esimerkiksi kliiniseen tutkimukseen. Tutkimushenkilökunnan rekrytointi kliiniseen 
lääketutkimukseen erityisesti julkisen terveydenhuollon piirissä on vaikeutunut.  
 
Vaikka sairaanhoidon kokonaisvolyymi henkilötyövuosilla mitattuna on kasvanut, ovat tutkimus-
resurssit pienentyneet, koska yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuudet eivät ole seuranneet yleis-
tä kustannuskehitystä. Painopiste kehittämisessä on ollut jokapäiväisessä potilastyössä, eikä 
eteenpäin katsovan tutkimuksen kehittämiseen ole ohjattu erikseen resursseja. Yksittäisellä lääkä-
rillä tai muulla terveydenhuollon ammattilaisella ei ole aikaa ja kannusteita lähteä mukaan kliini-
seen tutkimukseen, koska siihen ei ole allokoitu työaikaa eikä organisaatioista välttämättä löydy 
tukevaa prosessia. 
 
Edellä mainittu ongelma ei suoraan liity säädösympäristöön vaan enemmänkin toiminnan kehittä-
misen ja rahoituksen painopisteisiin. Sen sijaan työsuhdekeksintöihin liittyvä haaste on nimen-
omaan lainsäädännöllinen.  
 
Korkeakoulukeksintölaki (369/2006), jota yliopistot ja ammattikorkeakoulut soveltavat, on merkit-
tävästi vähentänyt keksintöyhteistyötä tutkijoiden ja yritysten välillä. Lain mukaan korkeakoulussa 
tehtävä tutkimus on ns. sopimustutkimusta, jos siinä on mukana ulkopuolisia tahoja esimerkiksi 
rahoittajan roolissa ja tällöin on korkeakoululla oikeus ottaa keksintöoikeudet itselleen. Jos tutki-
mus on kuitenkin ns. avointa tutkimusta, eli siinä ei ole mukana ulkopuolisia tahoja, saa keksijä pi-
tää keksintöoikeudet itsellään. Sairaalahenkilöstöä ohjaa sen sijaan työsuhdekeksintölaki 
(656/1967), jonka mukaan työnantajalla on pääsääntöisesti oikeus ottaa itselleen keksintö, joka on 
syntynyt työssä tarkemmin määrätyn työtehtävän tuloksena. Tutkimusryhmissä on usein myös 
mukana sekä sairaalahenkilöstöä että tutkimushenkilöstöä, jolloin näitä ohjaa erilainen keksintö-
lainsäädäntö. Tämä vaikeutta merkittävästi kaikenlaisten sopimusten laadintaa sekä innovaatioi-
den kaupallistamista. 
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8. Biopankkilainsäädäntö  
 
Kansallinen biopankkilaki (688/2012) astui voimaan 1.9.2013.  Lain tavoitteina oli (THL 2015b): 
 

• Kuvata toimintatavat ja periaatteet, joiden mukaan ihmisperäisiä näytteitä voidaan käyt-
tää lääketieteellisissä tutkimuksissa; 

• Parantaa kansalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia erilaisista tutkimushankkeista sekä 
• Parantaa tutkittavan itsemääräämisoikeutta oman näytteensä käytön suhteen 

 
Biopankkilaissa (688/2012) säädetään mm. biopankin perustamisesta ja toiminnasta, näytteiden 
ja niihin liittyvien henkilötietojen käsittelystä, valtakunnallisen biopankkirekisterin ylläpitämisestä 
sekä biopankkien valvonnasta. Biopankin perustamisen edellytyksenä on toimijan taloudellisten, 
toiminnallisten, oikeudellisten ja tutkimuksellisten edellytysten lisäksi valtakunnallisen lääketieteel-
lisen tutkimuseettisen toimikunnan myönteinen lausunto (688/2012, 6 §).  Lain 9 §  mukaan bio-
pankin on ilmoitettava toiminnan aloittamisesta Valviralle valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 
merkittäväksi ennen toiminnan aloittamista. Tällä hetkellä rekisteröityneitä biopankkeja on Suo-
messa yhteensä viisi (Suomalaisten Biopankkien Verkosto BBMRI 2015): 
 

• Akateeminen Lääketiedekeskus Helsinki (AMCH) Biopankki (perustajat HYKS erityisvastuu-
alue ja Helsingin yliopisto) 

• Auria Biopankki (perustajat Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sai-
raanhoitopiirit) 

• THL Biopankki (perustaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
• Suomen Hematologinen Rekisteri ja Biopankki – FHRB (perustajat Suomen Hematologiyh-

distys, Suomen molekyylilääketieteen instituutti ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu sekä 
toiminnassa mukana Suomen Syöpäpotilaat ry) 

• Helsingin Urologinen Biopankki (perustajat Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM 
ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS) 

 
Lisäksi perusteilla on neljä biopankkia (Keski-Suomen biopankkihanke, Itä-Suomen Biopankki, Poh-
jois-Suomen biopankki Borealis, Tampereen biopankkihanke).  
 
Biopankkilain 11 § mukaan oikeus näytteiden käsittelyyn perustuu biopankissa pääosin suostumuk-
seen. Henkilö voi antaa suostumuksensa hänestä otettujen tai otettavien näytteiden säilyttämi-
seen biopankissa ja käyttämiseen biopankkitutkimuksessa, henkilötietojen luovuttamiseen, häntä 
koskevien rekisteritietojen yhdistämiseen sekä näytteen ja näytteen yhteydessä häneltä saatujen 
tietojen muuhun käsittelyyn biopankkitutkimuksen edellyttämässä laajuudessa. Suostumus anne-
taan kirjallisena. Lisäksi henkilöllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa kokonaan, 
jolloin hänen näytettään ja siihen liittyvää tietoa ei saa enää käyttää eikä luovuttaa biopankkitut-
kimukseen. Lisäksi henkilöllä on mahdollisuus rajata näytteensä käyttöä. Tällöin näytettä ja tietoja 
saa käyttää ja muutoin käsitellä vain suostumuksen mukaisesti. (688/2012, 12 §) 
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Biopankeista voidaan luovuttaa tietoja kun seuraavat ehdot täyttyvät (688/2012, 26 §): 
 
1) aiottu käyttö vastaa biopankille määritettyä tutkimusaluetta, näytteen käsittelyn perustetta ja 
edellytyksiä; 
2) tutkimuksessa sekä näytteiden ja tietojen käsittelyssä noudatetaan biopankkilaissa säädettyjä 
ja biopankin määrittämiä ehtoja ja rajoituksia; 
3) näytteen tai tiedon saajalla on asianmukainen ammatillinen ja tieteellinen pätevyys näytteiden 
ja tiedon käsittelyyn ja luovutuksella on yhteys saajan tehtäviin.  
 
Lupaa tietojen käyttöön haetaan biopankista. Ehtona luvan myöntämiselle on tutkimussuunnitel-
man sekä toimivaltaisen eettisen toimikunnan lausunnon tai muun luovutuksen edellytysten arvi-
oimiseksi tarpeellisen selvityksen toimittaminen sekä selvitys näytteiden ja tietojen käsittelystä. 
(688/2012, 27 §) 
 
Kuullut terveysalan toimijat pitivät biopankkilakia tarpeellisena ja he olivat pääosin tyytyväisiä sii-
hen. Monet pitivät biopankkilakia edistyksellisenä ja muutama henkilö arvioi, että lääketieteellises-
tä tutkimuksesta yhä suurempi osuus tullaan tulevaisuudessa tekemään biopankkien kautta. Muu-
tamassa haastattelussa tuotiin esiin, että alueellisiin eettisiin toimikuntiin liittyvät haasteet tulevat 
biopankkien ja  biopankkilain myötä vähenemään; laki ei edellytä eettisen toimikunnan hyväksyntää 
tutkimusaineiston myöntämiselle. 

 
Haastatteluissa tuotiin esille, että biopankkilainsäädäntöön liittyvät haasteet liittyvät toimeenpa-
noon ja lain tulkintaan. Eräs yritys kertoi, että sen solmiessa sopimuksen biopankin kanssa tuli so-
pimus solmia kaikkien biopankin omistajien kanssa erikseen. Lisäksi yhden luukun periaate eri bio-
pankkien kanssa asioidessa puuttuu. Tutkimuslaitoksen haastattelussa esitettiin puolestaan, että 
biopankeilla tulisi olla valmiit sopimuskäytännöt siitä, mitä ja miten tietoa annetaan yrityksille, jot-
ta aineisto hyödyttäisi myös tutkimusta. Lisäksi todettiin, että biopankkitoimijoille näytteiden siir-
täminen biopankkeihin on melko raskas prosessi. Lisäksi eräs haastateltava pohti, miten laissa 
mainittu näyte tulisi tulkita – onko esimerkiksi kaikki kerätty terveysdata biodataa vai ei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

	  

	   Selvitys terveysalan säädösympäristöstä  www.owalgroup.com | info@owalgroup.com 

Lähteet 
  
Biopankkilaki 30.11.2012/688. Luettu 18.5.2015 osoitteessa 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120688  
 
Henkilötietolaki 22.4.1999/523. Luettu 18.5.2015 osoitteessa 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523#L3P12 
 
Kansaneläkelaitos 2014a. Rekisteritiedot. Luettu 20.5.2015 osoitteessa 
http://www.kela.fi/rekisteritiedot 
 
Kansaneläkelaitos 2014b. Tietopyynnöt tieteellisiin tutkimuksiin. Luettu 20.5.2015 osoitteessa 
http://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_tietopyynnot-tieteellisiin-tutkimuksiin  
 
Kansaneläkelaitos 2015. Eettinen toimikunta. Luettu 20.5.2015 osoitteessa 
http://www.kela.fi/tutkimusta-tukemassa_eettinen-toimikunta  
 
Kansallinen Terveysarkisto. 2015. Tieteellisten tutkimusten tietopyynnöt. Luettu osoitteessa 
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/115  
 
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 9.4.1999/488. Luettu 18.5.2015 osoitteessa 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990488  
 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785. Luettu 18.5.2015 osoitteessa 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785#L4  
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159. Luettu 
18.5.2015 osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159  
 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621. Luettu 18.5.2015 osoitteessa 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2015. Käyttöluvan hakeminen. Luettu 20.5.2015 osoitteessa 
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tutkimuskaytto/kayttoluvan-hakeminen  
 
Suomalaisten Biopankkien Verkosto BBMRI. 2015. Suomalaiset biopankit. Luettu 20.5.2015 osoit-
teessa http://www.biopankki.fi/suomalaiset-biopankit/  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2015a. Käyttöluvan hakeminen. Luettu 20.5.2015 osoitteessa 
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tutkimuskaytto/kayttoluvan-hakeminen  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2015b. Biopankkilaki ja eettiset näkökulmat. Luettu 20.5.2015 
osoitteessa https://www.thl.fi/fi/aiheet/tietopaketit/thl-biopankki/biopankkilaki-ja-eettiset-
nakokulmat  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2014. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia. 
TEM raportteja 12/2014. Luettu osoitteessa 
https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/terveysalan_tutkimus-
_ja_innovaatiotoiminnan_kasvustrategia.98033.xhtml  
 
Valtioneuvoston hankerekisteri. 2015. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissi-
jaista käyttöä koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä. STM011:00/2015. Luettu 20.5.2015 
osoitteessa http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=20964&tVNo=1&sTyp=Selaus  
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Liite 1. Haastatellut henkilöt 
 
Nimi Organisaatio 

Tiina Aitlahti Lääketeollisuus ry 
Mia Bengtsström Lääketeollisuus ry 
Taru Blom Orion Pharma 
Saara Hassinen Salwe Oy 
Visa Honkanen HUS Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri 
Hannu Hämäläinen Sosiaali- ja terveysministeriö 
Hanna-Kaisa Järvi Terveyspalvelualan liitto 
Terhi Kajaste Fihta Finnish Healthtech  
Olli Kallioniemi FIMM Institute for Molecular Medicine Finland 
Antti Kivelä Sitra 
Outi Konttinen TUKIJA 
Silja Kostia Lahden ammattikorkeakoulu 
Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Antti Larsio Sitra 
Petri Lehto MSD 
Pirkko Lepola Kansallinen lastenlääkkeiden tutkimusverkosto 
Jussi Merikallio Lääketeollisuus ry 
Esko Nuotto FIMEA Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Aarno Palotie FIMM Institute for Molecular Medicine Finland 
Maritta Perälä-Heape Centre for Health and Technology/Oulun yliopisto 
Kimmo Pitkänen FIMM Institute for Molecular Medicine Finland 
Eero Punkka VTT Teknologian Tutkimuskeskus 
Kristian Ranta Mendor 
Jaakko Rissanen Orion Diagnostiikka 
Sirpa Soini Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Christer Strömberg Bayer 
Tom Ståhlberg. Fihta Finnish Healthtech  
Ilpo Tolonen MSD 
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Kirsi Valkeapää Turun yliopisto / Lahden ammattikorkeakoulu 
Antti Vatanen Sailab Sairaala- ja laboratorioalan tavarantoimittajat 

ry 
Lasse Viinikka HUS Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri 
Jukka Viitasaari Elinkeinoelämän Keskusliitto 
Arto Virta Planmeca 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki Sosiaali- ja terveysministeriö 
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Liite 2. Yritysten haastattelurunko 
 
 
Selvitys terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan säädösympäristöstä 
 
Tausta 
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynnistänyt selvityksen terveysalan tutkimus- ja innovaatio-
toiminnan säädösympäristöstä. Selvityksen on tarkoitus tuottaa raportti terveysalan elinkeinotoi-
mintaa haittaavista säädöksistä tai säädösten soveltamiskäytännöistä sekä ehdotukset mahdolli-
sista muutostarpeista. Selvitys valmistuu toukokuuhun 2015 mennessä. 
 
Haastattelun tavoitteet 
Haastattelujen tavoitteena kartoittaa merkittävimpiä säädöksiin tai niiden soveltamiskäytäntöihin 
liittyviä ongelmia toimialanne yritysten elinkeinotoiminnan kannalta. Selvityksen fokuksessa ovat 
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyvät säädökset.  
 
Haastattelukysymykset 
 
1. Taustatiedot 

1. Haastateltavan nimi  
2. Toimenkuva 
3. Organisaatio  
 

2. Mitkä ovat toimialanne yritysten kannalta keskeisimpiä säädösympäristöön liittyviä ongelmia?   
a. Tutkimustoimintaan ja tuotekehitykseen liittyen 
b. Yritysten ja tutkimuslaitosten väliseen yhteistyöhön liittyen 
c. Innovaatioiden markkinoille pääsyyn ja kaupallistamiseen liittyen 
d. Keksintöjen suojaamiseen liittyen 
e. Muut ongelmat  

 
 

3. Mitkä säädökset ovat toimialanne yritysten kannalta kaikkein ongelmallisimpia? 
a. Mistä ongelmat ensisijaisesti johtuvat – säädöksestä, alemman tason säädöksistä ja 

ohjeista vai soveltamiskäytännöistä? 

 4. Minkälaisia muutostarpeita säädöksiin tai niihin liittyvään ohjeistukseen liittyy? 
b.  Miten edellä tunnistettuja ongelmia voitaisiin vähentää/poistaa 
c.  Millä muilla tavoin toimialanne yritysten säädösympäristöä tulisi kehittää?  
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Liite 3. Kyselylomake terveysalan yrityksille (sähköinen kysely) 
 
Terveysalan yritykset 
 
Sivu 1:  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynnistänyt selvityksen terveysalan tutkimus- ja innovaatio-
toiminnan säädösympäristöstä. Selvityksen on tarkoitus tuottaa raportti terveysalan elinkeinotoi-
mintaa haittaavista säädöksistä tai säädösten soveltamiskäytännöistä sekä ehdotukset mahdolli-
sista muutostarpeista. Selvitys valmistuu toukokuuhun 2015 mennessä. 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tarkempaa tietoa yritysten kokemista säädösympäristön 
esteistä. Esteet voivat liittyä sekä kotimaiseen että EU-tason lainsäädäntöön. Lisäksi tarkoitukse-
na on selvittää, mitkä säädökset yritykset kokevat erityisen haastavina. Vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti niin, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa. 

 
Taustatiedot: 
 

1. Yrityksen toimiala:  
• Lääketeollisuus 
• Terveysteknologia  
• Terveyspalvelut 
• Muu, mikä? 

 
2. Yrityksen perustamisvuosi: [avovastaus]  

 
3. Yrityksen henkilöstön määrä:  

• 1 - 4 
• 5 - 9 
• 10 - 19 
• 20 - 49 
• 50 - 99 
• 100 - 249 
• 250 - 499 
• 500 - 999 
• 1000 - 

 
4. Liikevaihto vuonna 2014  

• Alle 100 000 € 
• 100 000 € – 500 000 € 
• 500 000 € – 1M€ 
• 1M€– 2M€ 
• 2M€– 5M€ 
• 5M€ -10M€ 
• Yli 10M€ 

 
5. Mitkä seuraavista kuvaavat yritystänne parhaiten (voit valita usean vaihtoehdon) 

• Yrittäjävetoinen  
• Suomalaisomisteinen 
• Ulkomaalaisomisteinen 
• Julkisomisteinen  
• Yritys on osa konsernia 
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6. Päätoimipaikka Suomessa: 

• Uusimaa 
• Varsinais-Suomi 
• Satakunta 
• Kanta-Häme 
• Pirkanmaa 
• Päijät-Häme 
• Kymenlaakso 
• Etelä-Karjala 
• Etelä-Savo 
• Pohjois-Savo 
• Pohjois-Karjala 
• Keski-Suomi 
• Etelä-Pohjanmaa 
• Pohjanmaa 
• Keski-Pohjanmaa 
• Pohjois-Pohjanmaa 
• Kainuu 
• Lappi  
• Ahvenanmaa – Åland 

Sivu 2: 
 
Elinkeinotoimintaa haittaavat säädökset 
 

7. Kuinka merkittäviä esteitä säädösympäristö (eli lainsäädäntö, sen ohjeistus tai soveltamis-
käytännöt) aiheuttaa yrityksellenne Suomessa? 

• Ei lainkaan esteitä 
• Jonkin verran esteitä 
• Melko merkittävästi esteitä 
• Erittäin merkittävästi esteitä 
• En osaa sanoa 

 
8. Mitkä ovat toimialanne keskeisiä säädösympäristöön liittyviä ongelmia? Nämä voivat liittyä 

esimerkiksi tutkimustoimintaan ja tuotekehitykseen, yritysten ja tutkimuslaitosten väliseen 
yhteistyöhön, innovaatioiden markkinoille pääsyyn ja kaupallistamiseen ja keksintöjen suo-
jaamiseen. Ongelmat voivat liittyä joko kotimaiseen tai EU-lainsäädäntöön. 
 

             Ongelma 1: 
 
 
 
 
 
 

            Ongelma 2: 
 
 
 

 
 
 
 

Kuvaile ongelmaa: 
 
 

Mihin säädökseen tai vi-
ranomaisprosessiin on-
gelma liittyy? 
 
 

Johtuuko ongelma ensisijaisesti 
• Lainsäädännöstä 
• Alemman tason säädök-

sistä ja ohjeista 
• Soveltamiskäytännöistä 

 

Kuvaile ongelmaa: 
 
 

Mihin säädökseen tai vi-
ranomaisprosessiin on-
gelma liittyy? 
 
 

Johtuuko ongelma ensisijaisesti 
• Säädöksestä 
• Alemman tason säädök-

sistä ja ohjeista 
• Soveltamiskäytännöistä 
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Ongelma 3: 
 

O
n
g
e
l
m
Ongelma 4: 

 
 

 
 
 
 
 
 
      Ongelma 5: 

 
 

 
 
 
 
 

9. Mikä on yrityksenne liiketoiminnan kannalta kaikkein merkittävin säädösympäristöön liitty-
vä ongelma? [avovastaus] 

 
10. Miten edellä kuvatun ongelman voisi mielestäsi poistaa tai ratkaista? [avovastaus] 

 
11. Millä tavoin nykyinen sääntely tukee toimialanne tuotekehitystä, tutkimusta ja muuta inno-

vaatiotoimintaa? 
 

12. Muut kommentit tai terveiset työ- ja elinkeinoministeriölle: [avovastaus] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvaile ongelmaa: 
 
 

Mihin säädökseen tai vi-
ranomaisprosessiin on-
gelma liittyy? 
 
 

Johtuuko ongelma ensisijaisesti 
• Säädöksestä 
• Alemman tason säädök-

sistä ja ohjeista 
• Soveltamiskäytännöistä 

 

Kuvaile ongelmaa: 
 
 

Mihin säädökseen tai vi-
ranomaisprosessiin on-
gelma liittyy? 
 
 

Johtuuko ongelma ensisijaisesti 
• Säädöksestä 
• Alemman tason säädök-

sistä ja ohjeista 
• Soveltamiskäytännöistä 

 

Kuvaile ongelmaa: 
 
 

Mihin säädökseen tai vi-
ranomaisprosessiin on-
gelma liittyy? 
 
 

Johtuuko ongelma ensisijaisesti 
• Säädöksestä 
• Alemman tason säädök-

sistä ja ohjeista 
• Soveltamiskäytännöistä 
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Liite 4. Selvityksen sähköinen kysely terveysalan yrityksille, vastanneiden yritysten 
taustatiedot 
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