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 uosi 2006 päättyi Lääkelaitoksessa EU-puheen- 
 johtajuuskauden merkeissä. Lääkelaitos onnistui  
 erinomaisesti vastuullaan olevien kokousten  
 järjestämisessä ja palaute muista maista oli pel-
kästään myönteistä. Lääkevalvonnan neljä kokousta pidettiin 
Helsingissä ja laitevalvonnan kokous Tampereella. Kokouksiin 
osallistui yhteensä noin 350 virkamiestä ja asiantuntijaa eri 
maiden kollegavirastoista, Euroopan komissiosta ja Euroopan 
lääkevirastosta.

Haluan kiittää kaikkia kokousvalmisteluissa mukana 
olleita ja kokouksissa vaikuttaneita hyvin onnistuneesta 
puheenjohtajuuskaudesta. Lääkelaitoksen henkilöstöä, asian-
tuntijaverkostoja ja sidosryhmiä kiitän jälleen rakentavasta ja 
hyvästä yhteistyöstä vuonna 2006.

Toimintavuotta leimasivat myös vuosia 2006–2012 
koskevan uuden strategian valmistuminen, toiminnan laadun 
kehittäminen ja tehostaminen, sosiaali- ja terveysministe-
riölle annetun asiantuntijatuen lisääminen sekä aiempaa 
suurempi henkilöstön ja esimiesten vaihtuvuus.

Lääkelaitoksen strategiset linjaukset ovat entistä sel-
keämpiä, konkreettisempia ja haasteellisempia. Strategiassa 
on otettu huomioon myös lääke- ja laitetoimialan kehitys 
ja sen vaikutukset Lääkelaitoksen toimintaan. Lääkelaitos 
haluaa toimia niin, että alan teollisuus, muut toimijatahot ja 
terveydenhuollon ammattilaiset saavat lisähyötyjä Lääkelai-
toksen palveluista, tiedoista ja osaamisesta.

Lääke- ja laitevalvonnan perustehtävissä toiminnan 
tuloksellisuus oli vuonna 2006 yleisesti ottaen hyvällä tasolla. 
Lääkelaitoksen vetovoima etenkin lääkevalvonnan myynti-
lupatehtävissä oli erinomaisella tasolla vuosina 2003–2005, 
mikä johti tuolloin ennakoimattoman suuriin hakemusmää-
riin. Hakemusruuhka puretaan erityistoimenpitein mahdol-
lisimman nopeasti niin, että päätökset jatkossa valmistuvat 
määräajoissa. 

Lääke- ja laitevalvonnan toimintaympäristö muuttuu 
edelleen. EU:n lastenlääkeasetuksen uudet tehtävät ovat Lää-
kelaitokselle tärkeitä, koska ne kuuluvat laitoksen strategisiin 
vaikuttavuustavoitteisiin. Uusia tehtäviä on tulossa myös nk. 
kudospankkien ja –laitosten valvonnassa sekä huumausaine-
valvonnassa. Lääkelaitoksen rooli muuttuu ja vahvistuu.

Toiminnan tehokkuuden ja laadun parantaminen nousivat 
toimintavuonna uudelle priorisoidulle tasolle strategisten 
tavoitteiden valmistuttua. Lääkelaitos käynnisti laajan hank-
keen sähköiseen asiointiin siirtymiseksi ja kärkihankkeena on 
sähköinen myyntilupahakemusten käsittely. Lääkelaitoksen 
toimintaohjeisto on rakennettu uudelle pohjalle ja sen kat-
tavuutta on merkittävästi lisätty muun muassa tietoturvan 
parantamiseksi.

YLIJOHTAJAN KATSAUS

Henkilöstön ja esimiesten vaihtuvuus kasvoi aiempiin 
vuosiin verrattuna. Eläkkeelle siirtymisten ohella Lääkelai-
toksen virkamiehiä siirtyi erityisesti lääketeollisuuden ja 
lääkealan konsulttiyritysten palvelukseen. Lääkelaitos on toi-
saalta haluttu työpaikka, mikä näkyy pätevien ja kokeneiden 
ammattilaisten hakeutumisena avoimiin virkoihin.

Uusi ja haasteellinen vuosi 2007 on käynnistynyt toiveik-
kain mielin.

V

Hannes Wahlroos
Ylijohtaja, professori
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 r 2006 avslutades på Läkemedelsverket i EU-ord- 
 förandeskapets tecken. Läkemedelsverket lyckades  
 utmärkt med arrangemangen för de möten som  
 hölls i dess regi och responsen från de övriga 
länderna var uteslutande positiv. De fyra mötena inom läke-
medelsövervakningen hölls i Helsingfors, medan de medi-
cintekniska tillsynsmyndigheterna samlades i Tammerfors. 
Sammanlagt cirka 350 tjänstemän deltog samt experter från 
systermyndigheter i olika länder, Europeiska kommissionen 
och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA.

Jag vill framföra mitt varma tack till alla som deltagit i 
eller förberett mötena och bidragit till en lyckad ordförande-
period. Jag vill tacka Läkemedelsverkets personal, expertnät-
verk och intressegrupper för ett konstruktivt och angenämt 
samarbete år 2006.

Verksamhetsåret präglades även av att den nya strategin 
för åren 2006–2012 färdigställdes, verksamhetskvaliteten 
utvecklades och effektiviserades, expertstödet till social- och 
hälsovårdsministeriet ökade samt att personal- och chefom-
sättningen var större än tidigare.

Läkemedelsverkets strategiska riktlinjer är nu tydligare 
och mer konkreta än förut och ställer högre krav. I strategin 
beaktas också den utveckling som pågår inom läkemedels-
branschen och det medicintekniska området samt dess 
återverkan på Läkemedelsverkets arbete. Verket vill arbeta på 
ett sätt som ger industrin, andra aktörer och yrkesverksamma 
inom hälso- och sjukvården mervärde av våra tjänster, kun-
skaper och kompetens.

I basuppgifterna inom övervakningen av läkemedel och 
medicinteknisk utrustning låg verksamhetsresultaten allmänt 
taget på god nivå år 2006. Läkemedelsverket hade under 
åren 2003–2005 en utmärkt hög dragningskraft i synnerhet 
när det gäller uppgifter som hänför sig till försäljningstill-
stånd, vilket resulterade i oväntat höga antal ansökningar. 
Anhopningen av ansökningarna kommer att behandlas så 
snabbt som möjligt genom ett effektiviserat förfarandeför att 
besluten i fortsättningen skall kunna ges inom utsatt tid. 

Övervakning av läkemedel och medicinteknisk utrustning 
kommer också i fortsättningen att ske i en föränderlig miljö. 

EU:s förordning om läkemedel för pediatrisk användning 
medför nya uppgifter som är viktiga för Läkemedelsverket, 
eftersom de ingår i våra strategiska eftersträvade effekter. 
Nya tillsynsuppgifter kommer också att föranledas av de s.k. 
vävnadsbankerna och -inrättningarna samt av narkotikakon-
trollen. Läkemedelsverkets roll förändras och blir starkare.

Under verksamhetsåret fi ck ökad effektivitet och kvalitet 
högre prioritet i och med formuleringen av de strategiska 
målen. Läkemedelsverket startade en omfattande serie av 
projekt för övergång till elektronisk kommunikation och det 
viktigaste av dem är att införa elektronisk behandling av an-
sökningarna om försäljningstillstånd. Läkemedelsverket har 
omarbetat grunderna för sina verksamhetsinstruktioner som 
nu täcker ett betydligt större område bland annat med tanke 
på ökad datasäkerhet.

Omsättningen av personal och chefer var större än 
tidigare år. Utöver pensionering har en del tjänstemän från 
Läkemedelsverket också övergått i synnerhet till läkemedels-
industrin och till konsultföretag inom läkemedelsbranschen. 
Å andra sidan är Läkemedelsverket en eftertraktad arbets-
plats vars lediganslagna tjänster väcker intresse hos kompe-
tenta och erfarna sökande.

Vi inleder år 2007 i hoppfulla tankar och hälsar de nya 
utmaningarna välkomna.

Å

ÖVERDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Hannes Wahlroos
överdirektör, professor
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 he end of 2006 at the National Agency for Medicines  
 (NAM), was marked by Finland’s EU Presidency.   
 NAM succeeded extremely well in organising the  
 meetings  that were its responsibility, and feedback 
from other Member States was favourable throughout. Four 
meetings about pharmaceutical issues were held in Helsinki 
and a medical device meeting was held in Tampere. These 
meetings were attended by a total of some 350 offi cials and 
experts from the corresponding agencies in the various 
countries, the European Commission and the European 
Medicines Agency. 

I would like to thank all those participating in the 
meeting arrangements and the meetings themselves for a 
successful Presidency. Thanks are also once more due to the 
personnel, expert networks and stakeholders of the National 
Agency for Medicines for their constructive and good 
cooperation in 2006.

Our operations this year were also characterised by the 
completion of a new strategy for the period 2006-2012, 
improvements in the quality and effi ciency of operations, 
increases in expert support for the Ministry of Social Affairs 
and Health and faster turnover in personnel and managers.

NAM’s strategic outlines are now clearer, more concrete 
and more challenging. The strategy also takes into account 
the trends in the pharmaceutical and medical device sector 
and their impact on NAM’s operations. NAM intends to 
provide services, information and expertise that will result in 
additional benefi ts for the sector’s industry, other actors and 
healthcare professionals.

The effectiveness of operations was satisfactory in the 
basic medicinal product and medical device supervision tasks 
in 2006. The level of NAM’s popularity, especially in market-
ing authorisations in the medicinal products sector was 
excellent in 2003-2005, which resulted in unprecedented 
numbers of applications. The application backlog will be dealt 
with as rapidly as possible using special measures so that 
decisions will be made within fi xed time limits in the future.

The operating environment for medicinal product and 
medical device supervision continues to change. The new 

duties laid down in the EU Regulation on Medicinal Products 
for Paediatric Use are important for NAM, since they are part 
of its strategic effectiveness objectives. New duties will also 
be taken on in the supervision of tissue banks and centres 
and in narcotics control. NAM’s role is changing and becom-
ing stronger.

Improving the effi ciency and quality of operations 
reached a new prioritised status on completion of the strate-
gic goals. NAM started an extensive project in order to move 
over to electronic services, with electronic handling of mar-
keting authorisation applications as its spearhead project. 
NAM’s operating guidelines have been placed on a new 
foundation and their coverage has been extended consider-
ably in order to improve information security, for instance.

Personnel and manager turnover increased on previous 
years. In addition to retirement, some of NAM’s offi cials 
transferred to the service of the pharmaceutical industry and 
consultant companies in the pharmaceutical business. On 
the other hand, NAM is a popular employer, which is seen in 
the applications by competent and experienced professionals 
for its vacancies.

The new, challenging year, 2007, has started with a 
hopeful outlook.

REVIEW BY THE DIRECTOR GENERAL

Hannes Wahlroos 
Director General, Professor

T
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 ääkelaitoksen tehtävänä on varmistaa, että Suo-  
 messa markkinoilla olevat lääkevalmisteet ovat   
 käyttäjilleen tehokkaita, turvallisia ja laadukkaita.   
 Lääkelaitos valvoo myös terveydenhuollon laitteiden 
ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden turvallisuutta. Lääkelai-
toksen tehtäviin kuuluu lääkehuollon yleinen suunnittelu.

Lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä 
verivalmisteita käyttävien kansalaisten lisäksi Lääkelaitoksen 
keskeisiä asiakkaita ovat lääke- ja laitealan elinkeinonharjoit-
tajat ja muut toimijat sekä terveydenhuollon ammattilaiset.

Lääke- ja laitevalvontaa harjoitetaan yhä tiiviimmin yh-
teistyössä EU:n jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaa-
tioiden kanssa. Kotimaassa viranomaisyhteistyötä tehdään 
muun muassa luokitteluun, lääkkeiden maahantuontiin, 
eläinlääkkeisiin, kuluttajansuojaan ja laitevalvontaan liittyvis-
sä asioissa.

Henkilöstö
• lääke- ja laitevalvonta 141
• hallinto- ja tukitehtävät 32

Rahoitus
• määrärahat 2,6 M€
• tuotot 15,0 M€
• menot 15,9 M€

Toiminnan tunnuslukuja
• myyntilupahakemukset 994
• myyntiluvat 731
• tarkastukset 80
• toimiluvat 266
• laadunvalvontanäytteet 334
• saapuneet haittavaikutusilmoitukset 1179
• saapuneet laitteiden vaaratilanneilmoitukset  732
• lääkeinformaatio, julkaisut, tiedotteet 

LÄÄKELAITOS 2006 
     

 t is NAM’s responsibility to ensure the effi cacy, safety  
 and quality of medicinal products on the market in   
 Finland. It also supervises the safety of medical devices  
 and blood products. Its responsibilities include the overall 
planning of pharmaceutical services as well.

In addition to the general public who use medicines, 
medical devices and blood products, NAM’s core clientele 
also includes the pharmaceutical and medical devices in-
dustry and trade and other operators in the sector as well 
as healthcare professionals.

Cooperation between EU Member States and internation-
al organisations in the regulation of medicinal products and 
medical devices is increasingly close. In Finland, cooperation 
between various authorities covers sectors such as classifi ca-
tion, pharmaceutical imports, veterinary medicinal products, 
consumer protection and medical devices supervision.

Personnel
• Medicines and medical devices regulations affairs 141
• Administration and support services 32

Finance
• Budget appropriations EUR 2.6 million
• Revenues EUR 15.0 million
• Expenditure EUR 15.9 million

Key Indicators
• Applications for marketing authorisation 994
• Marketing authorisations granted 731
• Inspections 80
• Licences 266
• Samples of medicinal products for quality control 334
• Reports received on adverse drug reactions 1179
• Received medical device vigilance reports 732
• Drug information, publications, releases

N AT I O N A L  A G E N C Y  F O R  M E D I C I N E S  2 0 0 6

L I
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EU-PUHEENJOHTAJUUS

Lääkelaitoksen järjestämät kokoukset 
Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

Lääkelaitos järjesti vakiintuneen EU-käytännön mukaisesti 
lääke- ja laitealan viranomaisten epävirallisia kokouksia Suo-
men EU-puheenjohtajuuskaudella 1.7.-31.12.2006. Puheen-
johtajamaan viranomaisena Lääkelaitos päätyi järjestämään 
neljä lääkevalvonnan ja yhden laitevalvonnan kokouksen 
tärkeiksi painottamansa asiat huomioiden.

Kokouksiin osallistui noin 350 virkamiestä ja asiantuntijaa 
nykyisistä ja tulevista EU-jäsenmaista, ETA-maista, Euroopan 
komissiosta ja Euroopan lääkevirastosta. 

Kokouksissa saatiin edistettyä monia esillä olleita asioita. 
Aikataulut pitivät hyvin ja kiireestä huolimatta ilmapiiri oli 
ystävällinen ja rento. Kokousvierailta saatiin kiitosta erin-
omaisesti toimineista järjestelyistä. 

Euroopan lääkevalvontaviranomaisten 
päällikkökokoukset (HMA) 

Helsingissä 6.-7.9.2006 ja 29.-30.11.2006
Epävirallisten päällikkökokousten tarkoituksena on edistää 
yhtenäisyyttä eurooppalaisen lääkevalvonnan ja lainsää-
dännön soveltamisessa. HMA:n tehtävänä on mm. tukea 
eurooppalaisen lääkevalvontaverkoston toimintaa takaamalla 
korkeatasoista ammatillista ja tieteellistä asiantuntemusta, 
johtaa kansallisten viranomaisten varassa toimivien myynti-
lupajärjestelmien toimintaa ja etsiä ratkaisuja esiin tuleviin 
tulkinta- ym. ongelmiin.

Helsingin kokousten teemoja olivat EU:n jäsenvaltioiden 
lääkeviranomaisista koostuvan verkoston strategian kehit-
täminen, valmistautuminen tulevaan EU:n lastenlääkease-
tukseen, eurooppalaisen lääketurvatoiminnan tehostaminen, 
virastojen vertaisarvioinnin jatkaminen ja laatutyön edistä-
minen, lääkkeiden laadunvalvonnan strategiatyön käynnistä-
minen sekä eläinlääkkeiden saatavuuden turvaaminen. 

FINLAND´S  EU-PRESIDENCY

Meetings organised by NAM during 
Finland’s EU Presidency

In keeping with established EU practice, NAM organised 
a number of informal meetings of medicinal product and 
medical device authorities during Finland’s EU presidency 
July 1 — December 31, 2006. As the competent authority 
of the country holding the Presidency, NAM organised four 
meetings about pharmaceutical issues and one medical device 
meeting, taking up issues it found important.

Some 350 offi cials and experts from current and future 
Member States, EEA countries, the European Commission and 
the European Medicines Agency participated in the meetings.

Many issues on the agenda of these meetings moved 
forward. The schedules were fi rmly adhered to and the atmos-
phere was friendly and relaxed despite the time limits. 
The visitors acknowledged the excellent arrangements.

European Heads of Medicines Agencies (HMA) 
meetings in Helsinki on September 6-7, 2006 

and November 29-30, 2006
The purpose of these unoffi cial meetings of heads of 
medicines agencies is to advance uniformity in the imple-
mentation of European medicines control and legislation. 
For instance, the HMA’s duty is to support the operation 
of the European regulative network by guaranteeing high- 
quality professional and scientifi c expertise, run the operation 
of marketing authorisation systems that rely on national 
authorities and look for solutions to forthcoming inter- 
pretation and other problems.

Themes in the Helsinki meetings were development of 
the strategy of the network of EU Member State medicines 
authorities, preparation for the future EU Regulation on 
Medicinal Products for Paediatric Use, intensifi cation of Euro-
pean pharmacovigilance, continuation of peer evaluation of 
agencies and advancement of work on quality, starting stra-
tegy work for medicinal product quality control and ensuring 
the availability of veterinary medicinal products.
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Euroopan lääkeviraston lääkekomitean (CHMP), 
harvinaislääkekomitean (COMP) 

ja koordinaatioryhmän (CMDh) kokoukset 
Helsingissä 10.-11.10.2006

Lääkekomitea (CHMP) koostuu jäsenmaiden nimittämistä 
lääkevalvonnan asiantuntijoista ja komitean itsensä valitse-
mista erikoisalueiden asiantuntijoista. Komitean päätehtävinä 
ovat arviointilausuntojen antaminen uusien innovatiivisten 
lääkkeiden myyntilupahakemuksista ja lääkkeiden kehittämis-
tä koskevien ohjeistojen laadinta.

Harvinaislääkekomiteaan (COMP) kuuluu yksi edustaja jo-
kaisesta EU:n jäsenmaasta sekä potilasjärjestöjen ja Euroopan 
lääkeviraston edustajia.

Tunnustamis- ja hajautetun menettelyn koordinointiryh-
mä, CMD(h), kokoontuu kuukausittain Euroopan lääkeviras-
tossa edistämään hakemusprosesseja. Ryhmässä on edustaja 
jokaisesta EU/ETA-jäsenvaltiosta.

Helsingin kokouksissa haettiin yhtenäisiä toimintatapoja 
lääkevalmisteiden myyntilupahakemuksiin liittyvissä asioissa 
ja tutkittiin keinoja lisätä komiteoiden työn läpinäkyvyyttä.

Euroopan lääkeviraston eläinlääkekomitean (CVMP) 
ja koordinaatioryhmän (CMDv) kokoukset 

Helsingissä 4.-5.9.2006
Eläinlääkekomitea, CVMP, vastaa keskitettyjen myyntilu-
pien arvioimisesta. Tunnustamismenettelyn ja hajautetun 
menettelyn hakemuksia koordinoiva ryhmä, CMD(v) edistää 
hakemuskäsittelyjä näissä prosesseissa. 

CVMP:n kokouksessa käsiteltiin mm. komitean työn 
laadullista kehittämistä, raportoijien nimittämistä keskitetyn 
menettelyn ja lääkejäämien enimmäismäärien hakemuksiin.

Koordinaatioryhmässä jaettiin hajautetusta menettelystä 
saatuja kokemuksia, keskusteltiin dokumenttien hallinnasta 
sekä eläinlääkkeiden pakkausmerkinnöistä, kuten varoituksia 
koskevista kansallisista ns. blue box –vaatimuksista.

Yhteiskokouksen teemoiksi nousivat sovittelumenettelys-
tä saadut kokemukset, viestinnän ja tiedonvaihdon paran-
taminen sekä myyntilupien myöntäminen eläinrokotteiden 
laimennusnesteille.

Meetings of the European Medicines 
Agency Committee for Medicinal Products 
for Human Use (CHMP), the Committee 
for Orphan Medicinal Products (COMP) 
and the Coordination Group (CMDh) 
in Helsinki on October 10-11, 2006

The Committee for Medicinal Products for Human Use 
(CHMP) consists of medicinal products supervision experts 
appointed by the Member States and specialist experts chosen 
by the Committee itself. The Committee’s principal duties 
are to issue assessments reports on marketing authorisation 
applications for new, innovative medicinal products and to 
establish guidelines for developing medicinal products.

The Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) 
comprises one representative from each EU Member State 
and representatives of patient organisations and the European 
Medicines Agency.

The Coordination Group for Mutual Recognition and 
Decentralised Procedure (CMDh) meets monthly at the 
European Medicines Agency to advance authorisation 
processes. The Group comprises members from each EU/
EEA Member State.

The meetings held in Helsinki seeked uniform operating 
methods in issues relating to marketing authorisation 
applications for medicinal products and investigated ways 
of increasing the transparency of committee work.

Meetings of the European Medicines 
Agency Committee for Medicinal Products 

for Veterinary Use (CVMP) 
and the Coordination Group (CMDv) 
in Helsinki on September 4-5, 2006

The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use 
(CVMP) is responsible for the assessment of centralised 
marketing authorisations. The Coordination Group for Mutual 
Recognition and Decentralised Procedure (CMDv) advances 
application processes in these matters.

The CVMP meeting discussed issues such as development 
of the quality of committee work and appointment of rap-
porteurs for applications within centralised procedures and 
maximum medicinal substance residues.

The Coordination Group shared experiences of decentral- 
ised procedures, discussed document management and 
labelling of veterinary medicinal products, such as the national 
‘blue box’ requirements regarding warnings.

The themes arising at the joint meeting were experiences 
of arbitration procedures, improvements in communications 
and information exchange, and granting marketing authori-
sations for dilution liquids for veterinary vaccines.
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Terveydenhuollon 
laitevalvontaviranomaisten (CA) kokous 

Tampereella 6.-7.7.2006
Terveydenhuollon laitevalvontaviranomaisten yhteistyön 
tavoitteena on varmistaa kansallisten voimavarojen tehokas 
käyttö Euroopan talousalueella sekä käsitellä valvonnan 
kannalta strategisia asioita.

Tampereen kokouksessa käsiteltiin mm. lääkintävälineitä 
koskevan direktiivin uusimista ja sen suhdetta valmisteilla 
olevaan kehittyneisiin terapioihin liittyvään lainsäädäntöön 
sekä in vitro –diagnostiikkalaitedirektiivin toimeenpanon 
tilannetta. 

Competent Authorities 
for Medical Devices (CA) meeting 

in Tampere on July 6-7, 2006
Cooperation among health care’s medical device authorities 
aims at ensuring effi cient application of national resources 
in the European Economic Area and discussing strategic 
issues pertinent to supervision.

The CA Meeting in Tampere discussed issues such as 
revision of the Directive on medical devices and its relation 
to legislation that is under preparation relating to advanced 
therapies and the conditions for implementing the Directive 
on in vitro diagnostic medical devices.
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Ennen kuin lääkevalmiste voidaan tuoda markkinoille ja 
sitä voidaan myydä kuluttajille, on valmisteelle haettava 
myyntilupaa lääkkeen tehon, turvallisuuden ja laadun 
osoittamiseksi.

 ääkelaitos myöntää myyntilupia kansalliseen ja   
 tunnustamismenettelyyn perustuen. EU:n uuden   
 lääkelainsäädännön myötä mahdollinen hajautettu  
 menettely saavutti suosiota, joka näkyi Lääkelaitok-
selle jätettyjen hakemusten määrässä. Kansallisten myynti-
lupahakemusten määrä on kasvanut kolmena peräkkäisenä 
vuotena.

Vuosina 2003 – 2005 päätetyt kansalliset myyntiluvat 
siirtyivät valtaosin edelleen EU:n tunnustamismenettelyihin, 
joissa myyntiluvanhaltijat laajentavat Suomessa voimassa 
olevat myyntiluvat kaikkiin tai joihinkin EU-jäsenmaihin käyt-
täen Suomea viitejäsenvaltiona. Lääkelaitoksen vastuu jatkuu 
viitejäsenvaltiona koko valmisteen elinkaaren ajan. 

Suomi on hoitanut viitejäsenvaltiotehtäviä viime vuosina 
eniten tai toiseksi eniten EU:n jäsenvaltioista. Suosiota 
selittävät tehokkaasti toimiva ja määräajoista kiinni pitävä 
organisaatio, Suomen patenttilainsäädäntö ja monia muita 
maita lyhyempi dokumentaatiosuoja sekä Suomen mark-
kinoilla toteutunut toimiva lääkevaihto. Lakisääteiset ja 
määräaikoihin sidotut kansainväliset prosessit ovat aiheutta-
neet samaan aikaan kansalliseen vaiheeseen tulevien uusien 
hakemusten ruuhkautumisen. Tilanteen normalisoiminen 
aloitetaan vuonna 2007 erillisprojektin avulla.

Lääkelaitoksen neljä kertaa vuodessa vahvistama luettelo 
keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista kattoi vuoden 
lopussa jo 46 % Suomessa myyntiluvan saaneista lääkeval-
misteista. Toimintavuoden aikana luettelon laatimisperusteita 
muutettiin lääkelain ns. patenttipykälien mukaisesti rajaa-
malla valmisteita lääkevaihdon piiristä.

Lääkevalmiste iden myynti luvat

L

Before a medicinal product can be introduced onto the 
market and sold to consumers, a marketing authorisation 
must be applied for in order to prove its effi cacy, safety 
and quality.

 AM grants marketing authorisations on the basis  
 of a national procedure and a mutual recognition  
 procedure. The decentralised procedure made 
 possible by the new EU legislation on medicinal 
products gained popularity, which was refl ected in the number 
of applications submitted to NAM. The number of national 
applications for marketing authorisations has been on the 
increase for three consecutive years now.

The national marketing authorisations granted in 2003-
2005 will continue to be transferred primarily to EU mutual 
recognition procedures through which the holders of the 
marketing authorisations extend the authorisations valid in 
Finland to all or some EU Member States using Finland as a 
Reference Member State. NAM’s responsibility as a Reference 
Member State will continue throughout the life cycle of the 
product.

In recent years, Finland has been the most or the second 
most frequently designated Reference Member State in the 
European mutual recognition procedure. That is explained by 
NAM’s effi cient organisation and schedules that are adhered 
to, Finland’s law on patents, shorter documentation protection 
than in many other countries and the smoothly functioning 
generic substitution implemented on the Finnish market. 
Statutory international processes tied to fi xed time periods 
have caused a backlog in new applications entering the 
national process at the same time. Actions to normalise this 
situation will begin in 2007 in the form of a separate project.

Four times a year NAM confi rms a list of substitutable me-
dicinal products and at the end of 2006 the list covered 46% 
of all medicinal products with valid marketing authorisation 
in Finland. During the year, the principles of compiling the list 
were amended to comply with the sections of the Medicines 
Act dealing with patents by excluding certain products from 
the generic substitution system.

Market ing  author isat ions

N
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Vaikuttavuus EU-painopistealueilla
Kuuden vuoden ajan EU:ssa valmisteltu lastenlääkeasetus 
vahvistettiin aivan toimintavuoden lopulla ja se tuli voimaan 
jäsenmaissa 26.1.2007. Lääkelaitos oli tiiviisti mukana työn 
loppuunsaattamisessa tukien sosiaali- ja terveysministeriötä 
lastenlääkehoidon asiantuntemuksellaan. 

Lastenlääkeasetus on pediatriassa merkittävä kehitysaskel 
– sekä lapsille lääkkeiden käyttäjinä että heitä hoitaville lää-
käreille. Lastenlääkeasetus koskee kaikkia lääkevalmisteita ja 
velvoittaa lääketeollisuuden tutkimaan uusia kehitteillä olevia 
lääkkeitä myös lapsilla aina, ellei ole perusteltua syytä olla 
tutkimatta niitä. Lisäksi se velvoittaa ilmoittamaan markki-
noilla olevien lääkkeiden osalta kaikista loppuun saatetuista, 
lapsiin kohdistuneista tutkimuksista. Tiedot lääkkeen vaiku-
tuksista lisätään valmisteyhteenvetoon. 

Lääkelaitos on valmistautunut lastenlääkeasetuksen 
voimaantuloon ja haasteisiin määrätietoisesti jo vuodesta 
2004, jolloin lastenlääkkeet ja biologiset valmisteet valittiin 
EU-vaikuttamisen painopistealueiksi. Lääkelaitos on varannut 
resursseja ja rakentanut verkostoa suomalaisista asiantunti-
joista. 

Lääkelaitoksen tavoitteena on kuulua kuuden merkittä-
vimmän kansallisen viraston joukkoon biologisten ja lasten-
lääkkeiden raportointitehtävissä. 

Lääkelaitos osallistui jäsenvaltioiden yhteistyöprojektiin 
arvioiden kaksi lasten lääkkeitä koskevaa myyntilupahake-
musta. Lääkelaitos toimi raportoijana neljässä lasten lääkkeitä 
koskevassa tieteellisessä arvioinnissa ja kommentoi useita 
lasten lääkkeitä tieteellisessä neuvonnassa.

Keskitetyssä menettelyssä CHMP antoi lausunnon viidestä 
Lääkelaitoksen raportointi- tai rinnakkaisraportointitehtäväs-
tä, joista kaksi kuului biologisiin valmisteisiin, kuten lääkkeet 
sieniyleisinfektioon ja vesirokko/vyöruusuun, kaksi valmistet-
ta kohonneen verenpaineen hoitoon ja yksi bakteeri-infekti-
oiden hoitoon. 

Lääkelaitos hoiti biologisten valmisteiden raportointiteh-
täviä viidenneksi eniten kansallisista virastoista. Lääkelaitok-
sella on lääkekomiteassa useista muista EU:n lääkevirastoista 
poiketen kolme raportointitehtäviin osallistuvaa jäsentä – jä-
sen, varajäsen sekä valittu lisäjäsen nimenomaan biologisten 
lääkkeiden arvioinnissa. Lisäjäsen on soluterapiatyöryhmän 
(CPWP) ja biosimilaarityöryhmän (BMWP) puheenjohtaja ja 
biokoordinaatioryhmän jäsen.

Lääkelaitoksessa on toimintavuoden vaihtuessa käsit-
telyssä kolme keskitetyn menettelyn biologista valmistetta 
- lasten kasvuhäiriön hoitoon tarkoitettu valmiste sekä 
lääkevalmisteet anemiaan ja nivelreumaan. 

Focus areas in the EU
The EU Regulation on Medicinal Products for Paediatric Use 
that had been under preparation for six years was approved 
at the end of the year and entered into force in the Member 
States on January 26, 2007. NAM was closely involved in its 
completion, supporting the Ministry of Social Affairs and 
Health with its expertise in the use of medicinal products for 
paediatric treatment.

The Regulation on Medicinal Products for Paediatric Use is 
an important step forward in paediatrics — for both children 
as users of medicinal products and the physicians treating 
them. The Regulation covers all medicinal products and lays 
down an obligation for the pharmaceutical industry to always 
study new medicinal products under development in children 
unless there are justifi ed reason for not doing so. Furthermore, 
it lays down an obligation to report all completed studies 
conducted on children with respect to medicines on the mar-
ket. The information on the effects of the medicinal product 
will be added to its summary of product characteristics.

NAM has been preparing for the entry into force of and 
challenges presented by the Regulation on Medicinal Prod-
ucts for Paediatric Use systematically ever since 2004, when 
medicinal products for children and biological products were 
chosen as areas of focus for EU work. NAM has been reserv-
ing resources and building a network of Finnish experts.

NAM aims at being among the six most signifi cant 
national agencies in rapporteur work concerning biological 
and paediatric medicinal products.

NAM took part in a cooperation project between Member 
States by assessing two applications for marketing authorisa-
tions concerning medicinal products for paediatric use. It also 
acted as rapporteur in four scientifi c assessments concerning 
medicinal products for paediatric use and commented on a 
number of such products in its scientifi c advice activities.

In the centralised procedure, the CHMP gave an opinion 
on fi ve NAM rapporteur or co-rapporteur assignments, two of 
them concerning biological products such as medication for 
a general fungal infection and chicken pox/shingles, two for 
high blood pressure and one for treating bacterial infections.

Among all national agencies, NAM had the fi fth-highest 
number of rapporteur duties concerning biological products. 
Unlike many other EU medicines agencies, NAM has three 
members on the Committee for Medicinal Products who 
participate in rapporteur duties — a member, an alternative 
substitute member and an co-opted member elected specifi -
cally for the assessment of biological medicinal products. 
The co-opted member holds the chair of the Working Party 
on Cell-Based Products (CPWP) and the Biosimilar Medici-
nal Products Working Party (BMWP) and is a member of the 
Biocoordination Group.

At the turn of the year, NAM is processing three biologi-
cal products under the centralised procedure — a product 
for treating children’s growth disturbance and medicinal 
products for anaemia and rheumatoid arthritis.
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Vireillä olevien myyntilupahakemusten lukumäärät 2002–2006
Pending applications for marketing authorisation 2002–2006

Voimassaolevat myyntiluvat 2002–2006
Valid marketing authorisations 2002–2006

Peruutetut kansalliset hakemukset 2002–2006
Applications under the national procedure 

withdrawn by applicant 2002–2006

Myyntilupapäätökset 2002–2006
Marketing authorisation decisions 2002–2006

Saapuneet myyntilupahakemukset 2002–2006
Submitted marketing authorisation applications 2002-2006
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Lääkelaitos valvoo lääkkeitä ja niiden elinkaaren eri 
vaiheisiin osallistuvia lääkealan elinkeinonharjoittajia ja 
toimijoita.
 
 ääkelaitos avusti sosiaali- ja terveysministeriötä 
 kudosvalvonnan yhteisölainsäädännön ja kansallisen  
 lainsäädännön valmistelussa. Lääkelaitos on varautu- 
 nut toimimaan ihmiskudosdirektiivin tarkoittamana 
kansallisena toimivaltaisena viranomaisena. Voimavaroja 
suunnattiin myös toimintavuonna uudistuneen veripalvelu-
lainsäädännön toimeenpanoon.

Lääkelaitos on edustettuna sähköisen lääkemääräyksen 
johtoryhmässä ja sen alaisissa asiantuntijaryhmissä, huu-
mausaineiden lähtöainetyöryhmässä, huumausainelain-
säädännön muuttamistyöryhmässä ja nikotiinivalmisteiden 
seurantaryhmässä sekä on osallistunut syksyllä aloittaneiden 
apteekkityöryhmän ja viitehintatyöryhmän työhön.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman kansallisen 
pandemiatyöryhmän julkaiseman suunnitelman pohjalta 
Lääkelaitos käynnisti lääkelogistiikan valmiussuunnittelun. 
Lääkelaitoksen laboratorio suunnitteli ja toteutti laajan 
tutkimuksen oseltamiviiriliuoksen säilyvyydestä. Lääkelaitos 
kuuli lääkehuollon toimijoita järjestämässään tilaisuudessa. 
Lääkehuollon pandemiavarautuminen on yksi Lääkelaitoksen 
keskeisistä tulostavoitteista vuodelle 2007.

Toimintavuonna esille nousivat lääkeväärennöksiin liit-
tyvät riskit erityisesti laittomilla markkinoilla. Laiton katu- ja 
internet-kauppa on pääasiassa huumaus- ja dopingaineiden 
kauppaa, joka on laajentunut myös ns. elämäntapalääk-
keisiin. Lääkeväärennöksiä ei ole tavattu Suomen laillisista 
lääkejakelujärjestelmistä. Lääkelaitos toimii eurooppalaisten 
lääkevirastojen lääkeväärennösasioita käsittelevässä asian-
tuntijaverkostossa sekä laboratorioiden verkoston kautta 
lääkeväärennösten vastaisessa valvontatyössä. Tietoisuuden 
lisääminen lääkeväärennösten ja laittoman lääkekaupan 
riskeistä kuuluu Lääkelaitoksen strategisiin tavoitteisiin.

Lääkevalvonta

L
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NAM supervises medicinal products and all the players in 
the pharmaceutical fi eld who are involved in the various 
phases of the medicinal products’ life cycles.

 AM assisted the Ministry of Social Affairs and Health 
 in preparing Community and national legislation on  
 tissue control. NAM is prepared to act as the national  
 competent authority referred to in the Human Tissue 
Directive. Resources were also directed into implementation 
of the blood service activities.

NAM is represented on the electronic prescribing manage-
ment team and its expert groups, the working group on pre-
cursors of narcotics, the working group on amending narcotics 
legislation and the monitoring group on nicotine products. 
Additionally NAM participated in the work of the pharmacies 
working group and the reference-price working group which 
were set up by the Ministry in autumn 2006.

NAM started planning for medicinal product logistics pre-
paredness on the basis of a plan issued by the national pan-
demics working group set up by the Ministry of Social Affairs 
and Health. The NAM laboratory designed and carried out an 
extensive research study on the stability of oseltamivir solution. 
NAM organized a public hearing for pharmaceutical stake-
holders. Preparedness for pandemics is one of the key result 
objectives for 2007.

In the year under review, risks involved in counterfeit 
medicinal products, particularly those on illegal markets, were 
in the limelight. Illegal sales on streets and via Internet com-
prise primarily narcotics and doping substances but have also 
extended to so called lifestyle medicines. Counterfeit medicinal 
products have not been found in Finland’s legal pharmaceuti-
cal distribution chains. NAM takes part in the European experts’ 
network covering counterfeit medicinal products. NAM also 
participates in supervision focusing on counterfeit medicinal 
products through the laboratory network. One of NAM’s 
strategic goals is to increase the awareness of risks associated 
with counterfeit medicinal products and illegal pharmaceutical 
trade.

N

Inspect ions  and Enforcement

 2002 2003 2004 2005 2006
GMP-tarkastukset | GMP Inspections                                23 26 23 (103*) 23 (111*) 36 (169*)
GLP-tarkastukset | GLP Inspections                                                      16 8 9 (37*) 6 (29*) 8 ( 38*)
GCP-tarkastukset | GCP Inspections                            5 6 7 (29*) 6 (16*) 6 (15*)
Veripalvelutoiminnan yksiköt | Blood service units                       11 3 5 (13*) 5 (11*) 9 (13*)
Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset | Hospital pharmacies and dispensaries 8 10 9 (28*) 10 (34,5*) 10 (35*)
Apteekit ja sivuapteekit | Pharmacies and subsidiary pharmacies                           22 17 6 (11*) 19 (34*) 16 (36*)
Lääketukkukaupat | Pharmaceutical wholesalers                                    13 12 13 (20*) 8 (10*) 3 (5* )
Yhteensä | Totals                                                98 82 72 (241*) 76 (244*) 80 (291*)
     
* Henkilötyöpäivät tarkastuskohteessa | Person workdays at inspection site     
     

Tarkastukset 2002–2006 | Inspections 2002–2006
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Tarkastustoiminta
Lääketehtaiden tarkastuksissa kiinnitettiin erityistä huomio-
ta siihen, että lääkevalmistuksessa käytettävät lääkeaineet 
ovat GMP-vaatimusten mukaisia. Kaikkiaan 36:sta tehdystä 
lääketehdastarkastuksesta neljännes kohdistui ulkomaisiin 
lääketehtaisiin. Euroopan lääkeviraston pyynnöstä tehtiin vii-
si tarkastusta keskitettyihin myyntilupahakemuksiin liittyen. 

Lääkelaitos osallistui aktiivisesti tarkastusviranomaisten 
kansainväliseen yhteistyöhön ja tarkastustoiminnan kehittä-
miseen Euroopan lääkeviraston ja PIC/S:n piirissä. Lääkelai-
toksen edustaja valittiin toiselle kaudelle PIC/S:n Executive 
Bureaun jäseneksi vuosiksi 2007–2008, lisäksi osallistuttiin 
PIC/S:n jäsenyyttä hakevien Viron, Liettuan ja Etelä-Afrikan 
GMP-tarkastustoiminnan arviointiin.

Apteekkien tarkastukset painottuivat valvontatoimen-
piteitä edellyttäneisiin tilanteisiin. Uuden toimintastrate-
gian mukaisesti Lääkelaitos tehostaa apteekkien valvontaa. 
Apteekkien lääkevalmistusta ja lääkkeiden toimittamista 
koskevat määräykset uudistettiin.

Lähes puolet käsitellyistä tuotevirheilmoituksista tuli vi-
ranomaisverkoston kautta ns. RAS -ilmoituksina. Ilmoitusten 
joukossa oli myös vakavia, I luokan tuotevirheitä lääke-erissä, 
joita ei ollut tuotu Suomen markkinoille. Yleisin tuotevirhe 
markkinoilla olevissa lääkkeissä liittyi merkitsemiseen – pak-
kausmateriaalissa ja lääkkeiden pakkaamisprosessin aikana 
tapahtuneet virheet muodostivat yli puolet kaikista esille 
tulleista tuotevirheistä. 

Toimiluvat ja muut suoritteet 2002–2006 | Licenses and other performance 2002–2006

 2002 2003 2004 2005 2006
Lääketehdastoimiluvat | Licenses for pharmaceutical manufacturers  8 12 9 15 22
Lääketukkukauppatoimiluvat | Licenses for pharmaceutical wholesalers  27 23 29 37 38
Apteekkiluvat | Licenses for pharmacies  61 76 69 63 57
Sivuapteekkiluvat | Licenses for subsidiary pharmacies 20 28 23 23 25
Lääkekaappitoimiluvat | Licenses for medicine chests                                                     44 45 54 26 118
Muut apteekkitoimintaa koskevat päätökset | Other decisions related to pharmacies  0 0 16 3 19
Sairaala-apteekkitoimiluvat | Licenses for hospital pharmacies                                           0 0 2 0 0
Lääkekeskustoimiluvat | Licenses for dispensaries                                                    1 1 3 5 6
Huumausaineiden valmistusluvat | Manufacturing licenses for narcotic drugs 2 1 3 3 0
Huumausaineiden vienti- ja tuontiluvat | Import and export authorisation for narcotic drugs     730 804 898 943 907
Huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden käsittelyyn liittyvät luvat  85 92 60 37 39
ja todistukset
Activities subject to authorisations or notifi cations relating to substances used 
in the manufacture for narcotic drugs                                    
Lääkelain 62 §:n mukaiset päätökset | Decisions according to Medicines Act 62 §  127 158 188 242 142
Velvoitevarastointipäätökset | Decisions for obligatory storage  68 51 69 80 102
Lääketehtaiden GMP-todistukset | GMP certifi cates for pharmaceutical manufacturers 385 329 304 235 312
Yhteensä | Totals                                                                        1558 1620 1727      1702 1787
      
 
      

Inspections
Inspections of pharmaceutical manufacturers focused par-
ticular attention on ensuring that the active substances used 
in the manufacture of medicinal products comply with the 
GMP requirements. One quarter of the total of 36 GMP-
inspections were carried out outside Finland. Five inspections 
were carried out at the request of the European Medicines 
Agency relating to centralised marketing authorisations.

NAM participated in international cooperation between 
inspection authorities and in the development of inspections 
within the European Medicines Agency and PIC/S. A NAM 
representative was elected for a second term (2007-2008) as 
a member of the PIC/S Executive Bureau and NAM also par-
ticipated in the evaluation of the GMP inspection activities 
of Estonia, Lithuania and South Africa, who are applying for 
PIC/S membership.

Inspections of pharmacies emphasized on situations 
requiring supervision. According to its new strategy, NAM 
is improving the supervision of pharmacies. Administra-
tive Regulations concerning the preparation and supply of 
medicinal products by pharmacies were also revised.

Nearly half of all reports on product defects came 
through the network of authorities as RAS notifi cations. 
These notifi cations included also serious Class 1 defects in 
batches of medicinal products that had not been introduced 
to the market in Finland. The most common defects in the 
products on the market were consisted of labelling — more 
than half of all product defects related to packaging materi-
als and errors in the packaging process.
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Lääkelaitoksen laadunvalvonta 2002–2006
Quality control of medicinal products 2002–2006

Kliiniset lääketutkimukset 2002–2006
Clinical trials 2002–2006

Laadunvalvonta
Lääkelaitos valvoo Suomessa kaupan olevia, myyntiluvan 
saaneita tai apteekeissa valmistettuja lääkevalmisteita ja 
niissä käytettyjä raaka-aineita tarkastuksin ja laboratorion 
laaduntarkastuksen keinoin. Toimintavuonna laboratoriossa 
tutkittiin 206 lääkevalmistetta, joista vain yksi ei täyttänyt 
laatuvaatimuksia. Kolmen valmisteen laatuvaatimuksissa tai 
testausmenetelmissä havaittiin puutteita, joista lähetettiin 
huomautukset myyntilupien haltijoille. Laillisissa jakelukana-
vissa kaupan olevien lääkkeiden laatu on tulosten perusteella 
hyvä. 

Lääkelaitoksen laboratorio kuuluu Euroopan lääkkeiden 
laaduntarkastuslaboratorioiden verkostoon. Laboratorio on 
mukana EU/ETA-maiden viranomaisten välisessä laaduntar-
kastusyhteistyössä, jossa pyritään varmistamaan yhteismark-
kinoilla olevien lääkevalmisteiden laadukkuus. Yhteistyön 
tuloksena tutkittiin vuonna 2006 yli 300 valmistetta, joista 
Lääkelaitoksen laboratoriossa 32. Lääkelaitos toimi EDQM:n
toimeksiannosta EU:n keskitetyn menettelyn kautta myyn-
tiluvan saaneiden lääkevalmisteiden testausohjelmassa, 
tunnustamismenettelyn kautta myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden laaduntarkastusyhteistoiminnassa sekä osallistui 
markkinatutkimukseen.

Laboratoriolla on SFS-EN ISO/IEC 17025 mukainen 
laatujärjestelmä, jota on suunnitelmallisesti vahvistettu 
mm. laajentamalla edelleen akkreditoitua pätevyysaluetta. 
Toimintaedellytyksiä kehitettiin kesän aikana rakentamalla 
laboratorioon puhdastila mikrobiologisia steriiliystutkimuksia 
varten ja uusimalla ilmanvaihtoa. 

Quality control
Through inspections and laboratory quality control NAM 
monitors the medicinal products on the market and the 
raw materials used for their manufacturing. This applies as 
well to those with a marketing authorisation as to those 
prepared by pharmacies in Finland. In the year under review, 
the laboratory tested 206 medicinal products, one of which 
did not meet the quality requirements. Shortcomings were 
found in the quality requirements or testing methods of 
three products, and the marketing authorisation holders 
were notifi ed of this. The results show that the quality of the 
medicinal products sold through the legal distribution chan-
nels is good.

NAM’s laboratory is part of the European Offi cial Medi-
cines Control Laboratories network and participates in the 
quality control cooperation between the EU/EEA Member 
State authorities, the purpose of which is to ensure the 
quality of the medicinal products on the single market. 
Through this co-operation over 300 products were analysed 
by the laboratories in 2006. Of these NAM’s laboratory tested 
32. Under an EDQM commission, NAM participated in the 
medicinal product testing programme for products granted 
marketing authorisations through the EU centralized pro-
cedure, in the cooperation concerning the quality control of 
medicinal products granted marketing authorisations via the 
mutual recognition procedure and in a market surveillance 
study.

The laboratory has a quality system in accordance with 
standard SFS-EN ISO/IEC 17025 which has been developed 
systematically for instance by extending the number of 
accredited methods. Operating conditions were improved 
during the summer by building a clean room for microbio-
logical sterility testing and by improving the air conditioning 
in the laboratory.

Lääkelaitokselle ilmoitetut 
tuotevirheet 2002–2006 

Number of quality 
defects reported 2002–2006
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Farmakopeatoiminta 
Farmakopeatoiminnassa yhdenmukaistetaan lääkkeiden ja 
niiden pakkausmateriaalien laatuvaatimuksia Euroopan far-
makopeaa koskevan yleissopimuksen (SoPS 43/82) ja muiden 
kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla. Lääkelai-
tos osallistui Euroopan Farmakopeakomission ja sen viiden 
asiantuntijaryhmän työskentelyyn. 

Euroopan farmakopeassa julkaistiin mm. hematopoieetti-
sia kantasoluja koskeva monografi a, geeniterapiavalmisteiden 
yleisohje sekä lisäykset biologisiin pitoisuus- ja puhtaus-
testimenetelmiin. Lääkkeiden mikrobiologisen puhtauden 
testaukseen tarkoitetut menetelmät uudistettiin lisäämällä 
niihin globaalisti harmonisoidut rinnakkaismenetelmät.

Kliiniset lääketutkimukset
Lääkelaitokselle tehtiin 285 ilmoitusta kliinisistä lääke-
tutkimuksista. Lääkelaitokselle tehtiin myös lupahakemus 
geeniterapiatutkimuksesta. Lääkelaitos tarkasti viisi kliinistä 
lääketutkimusta, joissa kaikissa todettiin toteuttamiseen 
liittyviä puutteita.

Komission direktiivi ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääk-
keiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista ja yksityis-
kohtaisista ohjeista sekä näiden valmisteiden valmistus- tai 
tuontitapaa koskevista vaatimuksista saatettiin kansallisesti 
voimaan Lääkelaitoksen määräyksellä 1/2006. Toimintavuo-
den aikana otettiin käyttöön myös uudet sähköiset ilmoitus-
lomakkeet kliinisten lääketutkimusten yhteiseurooppalaisessa 
EudraCT -tietokannassa.

Lääkelaitos kiinnitti huomiota kliinisiin lääketutkimuksiin 
osallistujien eettisesti kyseenalaiseen rekrytointiin.

2006
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Pharmacopoeia
In pharmacopeia, the specifi cations of medicinal products, 
their active substances, excipients, and packaging materi-
als are being harmonised in line with the convention on the 
Elaboration of the European Pharmacopeia (European Treaty 
Series No. 50) and other international agreements. NAM was 
involved in the work of the European Pharmacopoeia Com-
mission and its fi ve Groups of Experts.

The European Pharmacopoeia published e.g. a mono-
graph on haematopoietic stem cells, general guidelines for 
gene therapy products and additions to biological assays 
and purity testing methods. The methods for testing the 
microbiological purity of medicinal products were revised by 
adding to the chapters globally harmonised parallel methods.

Clinical trials
A total of 285 notifi cations of clinical trials were submitted 
to NAM. One application was submitted for a gene therapy 
trial. NAM inspected fi ve clinical trials, all of which were 
found defi cient in terms of implementation.

The Commission directive laying down principles and 
detailed guidelines for good clinical practice as regards 
investigational medicinal products for human use, as well as 
the requirements for manufacturing or importation licences 
for such products was implemented nationally under NAM 
Regulation 1/2006. New electronic reporting forms were also 
adopted in the joint European EudraCT database for clinical 
trials.

NAM paid attention to ethically questionable recruitment 
of participants in clinical trials.



20 Lääke la i tos  •  Vuos ikertomus 2006 Annual  Report

2006



21Lääke la i tos  •  Vuos ikertomus 2006 Annual  Report

LÄÄKKEET | MEDICINAL PRODUCTS

Lääketurvatoiminnan tavoitteena on parantaa käytössä 
olevien lääkkeiden turvallisuutta arvioimalla lääkkei-
siin liittyviä riskejä ja toteuttamalla niitä ehkäiseviä 
toimenpiteitä. 
 
 arkkinoilla olevien lääkkeiden turvallisuuden   
 seurannassa kotimaisella haittavaikutusrekis- 
 terillä on tärkeä rooli. Ilmoitusten määrä vaka- 
 vista haittavaikutuksista kasvoi edellisvuodesta 
noin 8 %:lla osoittaen ilmoitusaktiivisuuden nousua. 

Suomen raportointi- ja viitemaatehtäviin kuuluvien lää-
keturvallisuuskatsauksia koskevien arviointilausuntojen mää-
rä väheni hieman johtuen viitemaatehtävien painottumisesta 
turvallisuudeltaan vakiintuneisiin rinnakkaisvalmisteisiin.

Toimintavuonna turvallisuuskysymyksinä olivat esillä 
mm. vanhojen tulehduskipulääkkeiden turvallisuus erityisesti 
sydän- ja verisuonisairauksien riskin ja vakavien suolistove-
renvuotojen suhteen. Masennuslääkkeiden, antibioottien ja 
epilepsialääkkeiden raskaudenaikaisen käytön turvallisuutta 
selvitettäessä suomalainen rekisteriaineisto on osoittautunut 
hyödylliseksi.

Erityisluvilla pyritään varmistamaan tarpeellinen hoito 
niissä tapauksissa, joissa normaalisti saatavilla oleva hoito 
ei ole tuonut toivottua tulosta. Erityislupapäätösten määrä 
väheni edellisvuodesta 25 %, mikä johtui potilasryhmäkoh-
taisten lupien lisääntyneestä käytöstä.

Markkinoinnin valvonta
Lääkelaitos esitti, että sosiaali- ja terveysministeriössä 
harkittaisiin lääkkeiden markkinointia koskevien säännösten 
tarkistamista tulkintaongelmien poistamiseksi. Lääkelaitos 
kiinnitti huomiota lääkeyritysten käytäntöihin, joissa sairauk-
siin, oireisiin ja niiden hoitoon käytettävistä reseptilääkkeistä 
informoidaan kuluttajia esimerkiksi TV:n, internetin, lehdis-
tön ja kotiosoitteisiin suunnattujen postitusten välityksellä. 
Myyntiluvan haltijoille lähettämässään kirjeessä Lääkelaitos 
totesi, että toimintatavallaan lääkeyritykset ovat monissa ta-
pauksissa ylittäneet lääkelainsäädännössä asetetut rajoituk-
set ja lain tarkoituksen. Lääkelain 91 a §:n mukaan väestölle 
ei saa markkinoida lääkemääräyksellä toimitettavia lääkkeitä.

Lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutetuille 
terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuihin lääke-esitte-
lyihin laadittiin suositukset laatukriteereiksi. Kriteerit julkais-
tiin verkkosivuilla ja TABU -lehdessä alkuvuodesta 2007.

Valvontatoimenpiteet kohdistuivat valtaosin valmisteyh-
teenvedon vastaiseen markkinointiin. Kaikkiaan 32 tapauk-
sesta kolmessa tehtiin markkinoinnin kieltopäätös.

Helmikuun 2006 alusta voimaan tullut lääkelain muutos 
mahdollisti tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettujen nikotii-
nivalmisteiden myynnin apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä 

Lääketurvatoiminta Pharmacovig i lance

M
 he national register of adverse drug reactions has  
 an important role in monitoring the safety of the  
 medicinal products available on the market. The   
 number of reports on serious adverse drug reactions 
increased by some 8% on the previous year, refl ecting an 
increase in reporting initiative.

The number of periodic safety assessments relating to 
reference state and rapporteur duties fell slightly as a result 
of reference country duties focusing on parallel products with 
an established safety status.

In the year under review, the safety issues discussed 
included the safety of old anti-infl ammatory pain medication 
in relation to risk of cardiovascular diseases and severe 
intestinal haemorrhage. The material provided by the Finnish 
registers has proved useful in identifying the safety of the 
use of antidepressant medication, antibiotics and epilepsy 
medication during pregnancy.

Special permits are granted for drugs without marketing 
authorisation to ensure necessary treatment in cases where 
normally available treatment does not produce the desired 
result. The number of decisions to grant special permits was 
reduced by 25% on the previous year, which was due to in-
creased use of permits covering groups of patients.

Marketing supervision
NAM proposed that the Ministry of Social Affairs and 
Health should consider revision of regulations concerning the 
marketing of medicinal products in order to eliminate inter-
pretation problems, drawing attention to the phar-
maceutical companies’ practice of informing consumers of 
diseases, symptoms and prescription medicines used for their 
treatment through media such as television, the Internet, the 
press and direct mail addressed to people at their home. In
a letter to holders of marketing authorisations NAM pointed 
out that in doing this pharmaceutical companies have in many 
cases transgressed the restrictions laid down in the 
law on medicinal products and the purpose of the law. Under 
section 91 of the Medicines Act, medicinal products supplied 
by prescription must not be marketed to the general public.

Recommendations for quality criteria for sales promotions 
of medicines were established to healthcare professionals en-
titled to prescribe and deliver medicinal products. The criteria 
were issued on the NAM website and the TABU journal at the 
beginning of 2007.

T

Pharmacovigilance is aimed at improving the safety 
of medicinal products by fi nding and assessing risks 
associated with them and by taking measures to 
prevent risks.
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kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista. Lääkelaitos tiedotti 
alan uusille toimijoille nikotiinivalmisteiden markkinoin-
nissa noudatettavista lääkelain ja -asetuksen määräyksistä. 
Lääkelaitos ylläpitää verkkosivuillaan luetteloa nikotiinikor-
vaushoitovalmisteiden myyntipaikoista kunnilta saamiensa 
ilmoitusten perusteella. Toimintavuoden lopulla luettelossa 
oli noin 3500 myyntipistettä. Lääkelaitokselle ilmoitettiin 
myös 150 myyntipisteestä, joiden lupa nikotiinikorvaushoi-
toon tarkoitettujen valmisteiden myyntiin oli peruutettu.

Lääkeinformaatio
Yleisökampanja ”Särkylääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö” 
jatkui ”liika on liikaa” -teemalla. Kampanjan tavoitteena 
oli kiinnittää kansalaisten huomiota omiin särkylääkkeen 
käyttötottumuksiinsa ja ohjata oikeisiin käyttötapoihin. 
Kampanja toteutettiin marraskuussa 2006 ja helmikuussa 
2007 televisiossa ja valikoiduissa lehdissä kohderyhmänään 
särkylääkkeiden suurin käyttäjäryhmä – yli 40-vuotiaat 
naiset. Marraskuun kampanjan tutkimustuloksista havaittiin, 
että noin kolme neljästä oli nähnyt kampanjan. Kampanjan 
nähneiden särkylääketiedoissa oli myös tunnistettavissa 
toivottua kehitystä kampanjaa näkemättömiin verrattuna.
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatusta TABU –Lää-
keinformaatiota Lääkelaitokselta –lehdestä avattiin sähköi-
nen verkkolehtiversio Duodecimin Terveysportti-palvelussa. 
Vuoden 2006 lukijatutkimuksen mukaan TABU on säilyttänyt 
asemansa luotettavana lääkeinformaation lähteenä. Kolmas-
osa lukijoista arvioi lehdellä olevan myös vaikutusta omaan 
lääkemääräyskäytäntöönsä.

Viitemaa- ja raportointitehtäviin liittyvät 
turvallisuuskatsaukset 2002–2006

Safety assessments relating to reference country 
and rapporteur duties 2002–2006

Suomessa sattuneita haittavaikutuksia 
koskevat ilmoitukset 2002–2006

Adverse drug reactions in Finland 2002–2006
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Supervision focused primarily on marketing contrary 
to the summary of product characteristics. Marketing was 
forbidden in three out of 32 cases.

An amendment to the Medicines Act that entered into 
force from the beginning of February 2006 made it possible 
to sell nicotine anti-smoking products also in shops selling 
tobacco products, service stations and kiosks. NAM informed 
the new actors in the fi eld of the provisions of the Medicines 
Act and Decree concerning the marketing of nicotine 
anti-smoking products. On its web pages NAM keeps a list 
of those outlets on the basis of notifi cations from local 
authorities. At the end of the year, there were some 3,500 
sales outlets on the list. NAM was also informed of 150 sales 
outlets where authorisation to sell products intended for 
nicotine substitution treatment had been cancelled.

Drug information
Public campaigning on the correct and safe use of analgesics 
continued. The aim of the campaign was to draw people’s 
attention to their own habits in using analgesics and to 
guide them in adopting the correct use. The campaign was 
implemented in November 2006 and in February 2007 on 
television and selected magazines; its target group was 
women over 40 — the biggest user group for analgesics. The 
research fi ndings based on the November campaign showed 
that about three out of four had seen the campaign. A 
desired trend was also detected in the knowledge concerning 
analgesics of those who had seen the campaign compared 
with those who had not.

An electronic version of the TABU drug information jour-
nal targeted at healthcare professionals was opened by the 
Finnish Medical Society Duodecim’s health portal services. 
According to a reader survey carried out in 2006, TABU has 
kept its status as a reliable source of pharmaceutical infor-
mation. One third of the readers estimated that the journal 
had infl uenced their prescription practices.
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 ääkehuollon yleinen suunnittelu -ryhmä aloitti toimin-  
 tansa vuonna 2005. Suunnittelutoiminta tuottaa lääke- 
 huoltoa koskevia, päätöksentekoa tukevia tutkimuksia,  
 selvityksiä ja raportteja kuluttaja- ja EU-näkökulmat 
huomioiden.  

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen lääke- 
informaation laadun ja saatavuuden parantamisen. Toimin-
tavuonna julkaistussa Drug information for consumers and 
patients -selvityksessä käsitellään viime vuosina julkaistuja 
lääkeinformaatiota käsitteleviä tutkimuksia ja esitetään myös 
suosituksia. Julkaisun keskeisiä aiheita ovat lääkeinformaation 
lähteet, jakelutavat, erityistarpeet ja tulevaisuuden haasteet. 
Julkaisua käytettiin lääkeinformaatioon liittyvän keskustelun 
ja kehitystyön tueksi sekä Suomessa että EU:ssa.

Lääkehuol lon yle inen suunnitte lu

L
 group working on the planning for pharmaceutical  
 policies started in 2005, producing research,   
 surveys and reports relating to pharmaceutical  
 policies and supporting decision-making, taking 
into account consumer and EU perspectives.

The European Union has set improvements in the quality 
and availability of pharmaceutical information as its goal. 
The Drug Information for Consumers and Patients – a review 
of the research publication issued in the year under review 
discusses research published in recent years on pharma-
ceutical information and presents recommendations. Key 
subject areas are sources, distribution modes, special needs 
and future challenges of pharmaceutical information. The 
publication was used to support debate and development 
work concerning pharmaceutical information both in Finland 
and in the EU.

Planning  for  pharmaceut ical  pol ic ies

A
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E
 läinlääkkeille myönnetyistä 17 myyntiluvasta kolme  
 oli uudelle vaikuttavalle aineelle, yksi uudelle lääke- 
 aineyhdistelmälle ja yksi immunologiselle valmisteelle.  
 Näistä neljä myönnettiin kansallisen ja 13 tunnusta-
mismenettelyn kautta. Suomi toimi rinnakkaisraportoijana 
kahdessa kaikkiaan 36:sta käsitellystä keskitetystä myyntilu-
pahakemuksesta. 

Erityislupia myönnettiin vuoden aikana lähes 3000. Uusia 
erityisluvalla toimitettuja eläinlääkkeitä oli 20, joista neljä oli 
rokotteita. Erityisluvalla toimitettujen lääkkeiden luettelossa 
oli vuoden vaihtuessa 148 eri eläinlääkevalmistetta sisältäen 
yhdeksän eläinrokotetta.

Lääkelaitos tarkasti ensimmäisen eläinlääkkeitä koskevan 
kliinisen lääketutkimuksen. Vuoden aikana otettiin käyttöön 
myös haittavaikutusten sähköinen ilmoituslomake. Markki-
noilla olevista valmisteista saatiin kaikkiaan 269 ilmoitusta, 
joista sähköisesti jo yli neljännes. Erityisesti tuotantoeläimillä 
tapahtuneista haittavaikutuksista tehtiin ilmoituksia aiempaa 
enemmän. Rokotusten aiheuttamiksi epäiltyjä haittavaiku-
tuksia ilmoitettiin neljännes edellisvuotta vähemmän. Selvitys 
koirien rokotereaktioista valmistui.

Lääkelaitoksen edustajat toimivat Euroopan lääkeviraston 
koordinaatioryhmän, CMD(v), varapuheenjohtajana ja ryh-
män yhteydessä toimivan eläinlääkkeiden Notice to Appli-
cants -ryhmän puheenjohtajana, eläinlääkekomitean (CVMP) 
jäsenenä sekä jäseninä erilaisissa työryhmissä kuten eläin-
lääketurvatoiminnan, tehotyöryhmän, turvallisuustyöryhmän 
ja immunologisten eläinlääkkeiden työryhmissä. Suomi hoiti 
CVMP:n mikrobilääkkeiden tieteellisen neuvontaryhmän 
(SAGAM) puheenjohtajuutta syksyyn asti.

Eläinlääkkeet

T
 hree of the 17 marketing authorisations for veteri- 
 nary medicinal products were granted to a new   
 active substance, one was granted to a new phar- 
 maceutical combination and one to an immunologi-
cal product. Four of them were granted through national and 
13 through the mutual recognition procedure. Finland acted 
as a co-rapporteur in two out of a total of 36 centralised 
applications for marketing authorisations that were dealt 
with.

Close on 3,000 special permits were granted in 2006. Of 
these, 20 were new veterinary medicinal products, including 
four vaccines. At the turn of the year there were 148 diffe-
rent veterinary medicinal products on the list of medicinal 
products delivered under special permit, including nine 
veterinary vaccines.

NAM inspected its fi rst clinical trial concerning veterinary 
medicinal products. An electronic form for reporting adverse 
drug reactions was also adopted during the year. A total of 
269 reports were made on products available on the market, 
as many as one fourth of them in electronic form. More 
reports were received on adverse drug reactions than before, 
particularly in the case of production animals. The number 
of reports on adverse drug reactions suspected to have been 
caused by vaccines went down by one quarter. A survey of 
vaccine reactions in dogs was completed.

NAM representatives hold the vice chair of the European 
Coordination Group for Mutual Recognition and Decentral-
ised Procedures — Veterinary (CMDv) and chair of the Notice 
to Applicants subgroup, and act as members of various 
working parties relating to veterinary pharmacovigilance, 
effi cacy, safety and veterinary immunologicals. Finland also 
held the chair of the CVMP Scientifi c Advisory Group on 
Antimicrobials (SAGAM) until autumn 2006.

Veter inary  medic inal  products

LÄÄKKEET | MEDICINAL PRODUCTS
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E

Lääkelaitos valvoo terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden vaatimustenmukaisuutta ja edistää niiden 
turvallista käyttöä.

 U:n komission lääkinnällisten laitteiden ja aktiivisten  
 implantoitavien laitteiden direktiivien muutoksia   
 koskevien ehdotusten sekä kehittyvien terapioiden  
 -asetusehdotuksen käsittely alkoi Euroopan neuvoston 
työryhmässä. Lääkelaitos tuki sosiaali- ja terveysministeriötä 
lääkintälaitealan asiantuntemuksellaan ehdotusten käsitte-
lyssä. 

Turvallisen käytön edistäminen
Lääkelaitos on ollut mukana sosiaali- ja terveysministeriön 
työryhmässä selvittämässä potilasturvallisuutta lääkehoidon 
toteuttamisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lääkelaitos 
julkaisi toimintamallin sairaankuljetuksen turvallisuuden 
johtamisesta sekä sairaankuljetuksen välineiden käytettävyy-
destä. 

Lisäksi julkaistiin lateksisten leikkaus- ja tutkimuskäsi-
neiden allergeenipitoisuuksia selvittävä tutkimus. Lääkelaitos 
teetti myös tutkimuksen suojakäsineiden kemikaaliläpäise-
vyydestä. Implanttirekisterin avulla jatkettiin tekonivel- ja 
hammasimplanttien seurantaa. 

Lääkelaitos selvitti kertakäyttövälineiden uudelleenkäytön 
laajuutta keskussairaaloille tehdyllä kyselyllä, koska EU:ssa 
on jälleen noussut keskusteluun vaatimus uudelleenkäytön 
sääntelystä.

Suomi oli aktiivisesti mukana komission vaaratilanneil-
moitusjärjestelmän ohjeuudistustyöryhmässä (Vigilance 
MEDDEV), joka sai työnsä päätökseen toimintavuoden aikana. 
Komission virallinen ohje tullaan julkaisemaan vuoden 2007 
aikana.

Lääkelaitos on ollut mukana eurooppalaisessa standar-
doinnissa kansainvälisellä ja kansallisella tasolla mm. kotihoi-
tolaitteita käsittelevässä työryhmässä sekä terveydenhuollon 
laitteiden nimikkeistö työryhmässä (GMDN) ohjausryhmäta-
solla.

TERVEYDENHUOLLON LAITTEET JA TARVIKKEET  | MEDICAL DEVICES

TERVEYDENHUOLLON LAITTEET 
JA TARVIKKEET

T

NAM monitors the compliance of medical devices with 
the legislation and regulations and promotes their safe 
use.

 he processing of proposals concerning amendments  
 to EU Commission Directives on medical devices and  
 on active implantable medical devices and the pro- 
 posal for a Regulation on advanced therapies began 
in the Council of Europe working group. NAM used its 
expertise in medical devices to support the Ministry of Social 
Affairs and Health in the processing of the proposals.

Promotion of safe use
NAM has participated in a Ministry of Social Affairs and 
Health working group that looks into patient safety in the 
practice of implementing medication in the sphere of social 
and health care services. In 2006, NAM published an operat-
ing model for the safe management of ambulance services 
and for the usability of ambulance equipment.

A research study was issued on the allergen content of 
surgical and examination gloves made of latex, and NAM 
also had a study carried out on the chemical penetration of 
protective gloves. Monitoring of artifi cial joints and dental 
implants continued with the use of the implant register.

NAM carried out a survey on the extent of reuse of dis-
posable medical equipment with a questionnaire to central 
hospitals, since demands to regulate reuse have been voiced 
again in the EU.

Finland took an active part in the Commission’s working 
group on reforming the guidelines for adverse incident re-
porting (Vigilance MEDDEV) which completed its work during 
the year under review. The Commission’s offi cial guidance 
document will be published in 2007.

NAM has taken part in European standardization at 
national and international level, e.g. in a working group on 
home care devices and in a working group on global medical 
device nomenclature (GMDN) at steering group level.

MEDICAL DEVICES
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Markkinavalvonta
Lääkelaitoksen markkinavalvonnan käsikirjasta muokat-
tiin EU:n laitevalvontaviranomaisille malli, jonka komissio 
käännätti englanniksi. Malli esiteltiin jäsenmaille järjestetyssä 
TAIEX -koulutuksessa.

Lääkelaitos vastaanotti 732 vaaratilanneilmoitusta. Ilmoi-
tusten määrä on kasvanut edellisvuodesta lähes neljännek-
sellä. Vakavien vaaratilanteiden suhteellinen osuus lisääntyi 
ja laiteturvallisuustiedotteiden määrä säilyi edellisvuotisella 
tasolla.

Lääkelaitos teki 19 kotimaisten terveydenhuollon 
laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta koskevaa tarkastusta. 
Valvonnan tuloksena useat valmistajat velvoitettiin tekemään 
huomattavia turvallisuuspäivityksiä jo käytössä oleviin lait-
teisiin. Laitteita koskevia valvontatapauksia oli käsiteltävänä 
kuusi kappaletta.

Ilmoitetun laitoksen valvonta
Suomalaista ilmoitettua laitosta, VTT:tä tarkastetaan 6–18 kk 
välein. Vuonna 2006 tämä tarkastuskäynti tehtiin varjoaudi-
tointina VTT:n valmistaja-auditoinnin yhteydessä. Kansain-
väliseen toimintaan liittyviä TSE/BSE -lausuntoja annettiin 
kahdeksan kappaletta.

Valvontarekisterit
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden kotimaisten 
valmistajien rekisteri kasvoi merkittävästi. Toimintavuoden 
lopussa rekisterissä oli 656 valmistajaa ja 2 864 laitetta. EU:n 
jäsenmaiden viranomaisten kesken toimiva tiedon, mielipitei-
den ja ohjeiden vaihto viranomaiskyselyin lisääntyi edellis-
vuodesta. 

Suomessa tapahtuneiden 
vaaratilanteiden syyt 2006
Causes of adverse incidents 

in Finland 2006

Ilmoitetut vakavat vaaratilanteet 2002–2006
Reported serious adverse incidents 2002–2006

Suomea koskevat 
vakavat vaaratilanteet 2006

Serious adverse incidents in Finland 2006

2002 2003 2004 2005 2006

Laitevika/ominaisuus ennen käyttöönottoa
Device failure before commissioning
Laitevika/ominaisuus käyttöönoton jälkeen 
Device failure after commissioning
Käyttövirhe | Faulty operation
Syy epäselvä | Cause unclear
Muu | Other

Laitevika/ominaisuus ennen käyttöönottoa
Device failure before commissioning
Laitevika/ominaisuus käyttöönoton jälkeen 
Device failure after commissioning
Käyttövirhe | Faulty operation
Syy epäselvä | Cause unclear
Muu | Other

kpl
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5%

59%
6%

25%

6%

4%

12%

TERVEYDENHUOLLON LAITTEET JA TARVIKKEET  | MEDICAL DEVICES

Market surveillance
NAM’s guide for market surveillance was modifi ed into a 
model for EU medical device surveillance authorities which 
the Commission had translated into English. The model was 
presented at a TAIEX training event for Member States.

NAM received 732 adverse incident reports, an increase 
of nearly one quarter on the previous year. The relative 
proportion of serious adverse events increased and the 
number of communications on the safety of medical devices 
remained at the 2005 level.

NAM carried out 19 inspections concerning manufacture 
of domestic medical devices. As a result, several manufac-
turers were obliged to carry out signifi cant safety updates 
on devices already in use. Six surveillance cases relating to 
medical devices were processed.

Supervision of the notifi ed body
The Finnish notifi ed body, the VTT Technical Research Centre 
of Finland, is audited at 6-18 month intervals. In 2006, the 
audit was carried out as a shadow audit in connection with 
a manufacturer audit carried out by VTT. Eight TSE/BSE state-
ments were given relating to international activity.

Supervision registers
The register of domestic manufacturers of medical devices 
grew substantially. At the end of the year under review it 
included 656 manufacturers and 2,864 devices. The exchange 
of information, opinions and instructions between EU Mem-
ber State authorities through offi cial inquiries increased on 
the previous year.
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 ääkelaitoksen toiminnan kattavan laatujärjestelmän  
 toteuttaminen käynnistettiin vuoden alussa. Toimin- 
 tojen laatu, tehokkuus ja yhdenmukaisuus käsitel- 
 lään asiakokonaisuuksittain ja sovitut menettelyt 
kuvataan toimintaohjeina. Toimintavuonna keskityttiin johta-
mista, asiakirjahallintoa ja tietoturvaa koskeviin menettelyi-
hin.

EU:n lääkevalvontaviranomaiset toteuttivat ensimmäisen 
keskinäisen vertaisarvioinnin. Tavoitteena on edistää virasto-
jen parhaiden toimintatapojen leviämistä ja arviointikäynnit 
toistetaan muutaman vuoden välein. Lääkelaitoksen arvioin-
titulos vastasi hyvin vuotta aikaisemmin tehtyä itsearviointia 
ja osoitti, että Lääkelaitoksessa oli tunnistettu tärkeimmät 
kehittämiskohteet: toiminnan kokonaisvaltainen hallinta 
ja vaikuttavuuden arviointi, dokumentointi ja ennakoiva 
kehittäminen. Muihin EU-virastoihin verrattaessa Lääkelaitos 
sijoittuu kaikilla alueilla lähelle keskiarvoa.

Prosessien tehokkuuden ja laadun odotetaan parantuvan 
siirryttäessä sähköiseen asianhallintaan ja asiointiin. Vuoden 
aikana laadittiin asianhallinnan vaatimusmäärittely. Määrit-
telyn johtopäätöksenä käynnistettiin tietohallintostrategian 
uudistaminen, jonka yhteydessä päätetään toteutuskeinoista 
ja tietohallinnon arkkitehtuurista. Myyntilupahakemusten 
sähköinen vastaanotto ja käsittely on priorisoitu strategian 
mukaisesti. 

Lääkkeiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet 
sisältävä verkkopalvelu (SPC/PL) avattiin uudistettuna. No-
peampien hakujen, käytettävämmän palvelun ja uudistetun 
julkaisuprosessin ansiosta Lääkelaitos voi jatkossa tarjota 
ajantasaisia valmisteyhteenveto- ja pakkausselostetietoja 
verkkosivuillaan. Verkkopalveluhankkeista toteutui sähköi-
nen apteekkilupahakemuslomake sekä haittavaikutusten 
sähköinen ilmoittaminen myös eläinlääkkeiden osalta. 
Työajanseurantajärjestelmän käyttö vakiintui ja taloushal-
linnon sähköistä arkistointia laajennettiin keskuskirjanpidon 
asiakirjoihin. Sähköinen matkanhallinta otettiin käyttöön 
vuoden 2007 alussa.

Lääkelaitos osallistui hallinnonalan palvelukeskushank-
keen työskentelyyn. Valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan 
liittyen henkilöstö- ja taloushallinnon tukitehtäviä siirretään 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla Joensuun 
palvelukeskukseen vuonna 2009.

Alkuvuodesta 2007 vahvistetussa uudistetussa vies-
tintästrategiassa viestintä tukee teoista ja kohtaamisista 
syntyvää mainetta ja Lääkelaitoksen mainepääomaa. Julki-
suusstrategiassa korostetaan aktiivisuutta lääkepoliittisessa 
keskustelussa.

 

HALLINTO

L
 mplementation of a quality system covering NAM opera- 
 tions started at the beginning of the year. The quality, 
 effi ciency and uniformity of operations are dealt with  
 in subject area entities and the procedures agreed on are 
presented in the form of operating instructions. In 2006, 
focus was on procedures relating to management, document 
management and information security.

EU medicines authorities carried out the fi rst mutual 
benchmarking. The aim is to promote best practices to 
develop a world class regulatory system for medicinal products 
review, and repeat the reviews  at intervals of a few years. 
NAM’s results were similar to the internal self-assessment 
fi ndings of a few years back, showing that NAM has succeeded 
in identifying its key development areas: overall management 
of operations and evaluation, documentation and anticipatory 
development of effi cacy. NAM’s results are near the EU-agency 
average in all sectors.

The effi ciency and quality of processes are expected to 
improve with the transfer to electronic case management and 
services. The requirements for case management were drawn 
up in 2006; as a conclusion, an information management 
strategy reform was started, during which implementation 
measures and information management architecture will 
be decided. The submission and processing of electronic 
marketing authorisation applications have been prioritised 
in accordance with the strategy.

A revised version of the web service including summaries 
of product characteristics and package leafl ets of medicinal 
products (SPC/PL) was opened. In future, NAM will be able to 
offer updated SPC/PL information on its web pages thanks 
to faster searches, a more convenient service and a renewed 
publishing process. The web service projects implemented 
include an electronic pharmacy licence application form and 
the extension of electronic reporting of adverse reactions 
to veterinary medicinal products. Use of the working hours 
monitoring system became established and electronic fi nancial 
management archive systems were extended to consolidated 
bookkeeping documents. Electronic travel management was 
introduced at the beginning of 2007.

NAM took part in the administrative branch’s service 
centre project work. In association with the central govern-
ment productivity programme, support duties relating to the 
human resources and fi nancial services will be transferred 
to the Joensuu Service Centre in 2009 in the administrative 
branch of the Ministry of Social Affairs and Health.

According to the revised communication strategy 
approved at the beginning of 2007, all communication will 
support the reputation that is created through action and 
encounters and the existing reputation principal. The publicity 
strategy underlines an active role in medicopolitical debate.

ADMINISTRATION
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Henkilöstön vaihtuvuus 2002–2006
Personnel turnover 2002-2006

Henkilöstön koulutustaso sukupuolen mukaan 2006
Personnel level of education by gender 2006

Henkilöstön ikärakenne 
sukupuolen mukaan 2006

Personnel age structure by gender 2006
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Keskiaste | Upper secondary
Alin korkea aste | Non-university higher education
Alempi korkeakouluaste  | Bachelor´s degree
Ylempi korkeakouluaste | Master´s degree
Tutkijakoulutus | Doctorate
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Naiset | Women
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Henkilöston määrä 
Number of personnell
Lähteneet
Left

Henki löstö

L
 ääkelaitoksessa työskenteli 180 henkilöä, joista vaki- 
 tuisia 173 ja määräaikaisia 8. Lääkelaitoksen henki- 
 löstöstä on naisia lähes kolme neljäsosaa. Koulutus- 
 tasoindeksi on edelleen korkea – 6,3 (2005: 6,3). 
Henkilöstön keski-ikä oli 44 vuotta (2005: 43,7 vuotta) ja 
eläkkeelle siirtymisen keski-ikä 64 vuotta. Toimintavuonna 
henkilöstön vaihtuvuus kasvoi edellisen vuoden 5,6 %:sta 
9,2 %:iin. 

Lääkelaitoksen palkkausjärjestelmää koskeva ratkai-
su vahvistettiin kesän aikana. Virkojen vaativuusluokat ja 
kehityskeskusteluissa arvioidut henkilökohtaisen suorituksen 
mukaiset lisät otettiin käyttöön 1.4. lukien. Palkkausjärjestel-
män osalta on käynnissä siirtymäkausi vuoteen 2009.  

Työajanseurantajärjestelmä oli käytössä ensimmäistä 
vuottaan. Työajan jakautumista on seurattu eri suoritteille ja 
tavoitteena on lisätä maksullisen toiminnan kustannusvas-
taavuutta.

Esimiehille järjestettiin valmennusta erityisesti kehitys-
keskusteluissa. Samalla aloitettiin esimiesasemassa toimivien 
yhteiset tapaamiset, joissa käsitellään strategian toteuttami-
seen, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, esimiestoimin-
taan ja kehittämishankkeisiin kuuluvia asioita. 

Human resources

N
 AM had a total of 180 employees, consisting of 173  
 permanent and 8 fi xed-term employees. Nearly
 three-quarters of the personnel are women. The 
 level of education index continued to be high — 6.3 
(2005: 6.3). The average age of the personnel was 44 years 
(2005: 43.7) and the average retirement age was 64 years. 
Personnel turnover increased from 5.6% in 2005 to 9.2% in 
2006.

A solution relating to NAM’s pay system was approved in 
summer 2006. The position evaluation system for posts and 
personal pay components determined in development dis-
cussions on the basis of personal performance were adopted 
as of April 1. The transitional period in the pay system will 
continue up to 2009.

The working hours monitoring system was used for the 
fi rst year. The distribution of hours between various work 
performances has been monitored with the purpose of 
improving the cost-effectiveness of chargeable activities.

Supervisor training emphasised development discussions, 
and joint meetings between supervisors began for the pur-
pose of discussing matters relating to strategy implementa-
tion, planning and evaluation of operations, supervisory work 
and development projects.

HALLINT0 | ADMINISTRATION
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RAHOITUSLASKELMA 2006 

RAHOITUSLÄHTEET  SOURCES OF FINANCING

Talousarviossa myönnetyt Koko toiminta State budget appropriations
 All activities (EUR) 
Momentin 331121 nettomääräraha 1 331 000 Appropriation 2006
Siirretty vuodelta 2005  1 249 000 Carry overs from 2005 budget
Talousarvion määrärahat yhteensä 2 580 000 Total budget appropriations
  
Tuotot  Revenues
Julkisoikeudelliset suoritteet 13 043 826 Activities carried out under public law
Muut maksuperustelain mukaiset tuotot 7 588 Other revenues under basis of the payment act
Erillislakien mukaiset tuotot 1 699 724 Revenue under special legislation
Muut tuotot 270 683 Other revenues
Tuotot yhteensä 15 021 821 Total revenues

  
TOIMINNAN MENOT  EXPENDITURE OF OPERATION

Henkilöstömenot 9 132 242 Staff expenditure
Aineet ja tarvikkeet 477 897 Material costs
Vuokrat 1 899 787 Rental costs
Ostetut palvelut 3 052 076 Services purchased
Käyttöomaisuus hankintamenot 208 750 Investments
Muut kulut 1 120 162 Other expenditure
Menot yhteensä 15 890 914 Total expenditure
  
TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ 1 710 907  OPERATIONAL SURPLUS

FINANCIAL  STATEMENT 2006

HALLINT0 | ADMINISTRATION
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Wahlroos, Hannes, FaT
Ylijohtaja, professori
• Valvontalautakunnan puheenjohtaja
• Hallintoneuvoston puheenjohtaja, 
 Euroopan lääkevirasto EMEA

Tokola, Olavi, LKT
Osastopäällikkö, professori
Myyntilupaosasto
• Lääkelautakunnan puheenjohtaja
• Hintalautakunnan jäsen
• Suomen Farmakologiyhdistyksen johtokunnan jäsen
• Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen 
 varapuheenjohtaja

Holmalahti, Jussi, FaT
Osastopäällikkö, professori
Valvontaosasto
• Eläinlääkelautakunnan puheenjohtaja
• Farmakopeakomitean puheenjohtaja
• Lääkelautakunnan jäsen
• Valvontalautakunnan varajäsen

Palva, Erkki, LKT
Osastopäällikkö, professori
Lääketurvaosasto
• Lääkelautakunnan varapuheenjohtaja
• Hintalautakunnan jäsen

Sivula, Juhani, HTM
Osastopäällikkö, Yleinen osasto
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-osasto

Lindgren-Äimänen, Katja, VTM
Tiedottaja
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Ylijohtajan sihteeri
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BMWP

Working Party on Similar Biological Medicinal Products

EMEA:n biologisten lääkevalmisteiden vertailtavuuden 

asiantuntijatyöryhmä

CA

Competent Authority

Toimivaltainen viranomainen

CHMP

Committee for Human Medicinal Products

Euroopan lääkeviraston lääkekomitea

CMD(h)

Co-ordination Group for Mutual recognition 

and Decentralised procedures (human) 

Koordinaatioryhmä

CMD(v)

Co-ordination Group for Mutual recognition and Decentralised procedures 

(veterinary) 

Eläinlääkkeiden koordinaatioryhmä

COMP

The Committee for Orphan Medicinal Products

Euroopan lääkeviraston harvinaislääkekomitea

CPWP

Working Party on Cell-based Products

Soluterapiatyöryhmä

CVMP

Committee for Veterinary Medicinal Products

Euroopan lääkeviraston eläinlääkekomitea

EDQM

European Directorate for the Quality of Medicines

EU:n neuvoston lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö

LYHENTEET 

GMDN

Global Medical Device Nomenclature

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden nimikkeistö

GMP

Good Manufacturing Practices

Lääkkeiden hyvät tuotantotavat

HMA

Heads of Medicinal Agencies

Euroopan lääkevirastojen päälliköt 

PIC/S

The Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme

Yhteistyö tarkistustoiminnan harmonisoimiseksi PIC/S-jäsenmaiden kesken

PL

Package Leafl et

Pakkausseloste

RAS

Rapid Alert System

Kiireellisten turvallisuuteen tai tuotevirheeseen liittyvien ilmoitusten 

ilmoitusjärjestelmä viranomaisten kesken

SPC

Summary of Product Characteristics

Lääkkeen valmisteyhteenveto

TAIEX

Technical Assistance and Information Exchange

Teknisen avun tiedonvaihtotoimisto

TSE/BSE

Transmissible Spongiform Encephalopathy

/Bovine Spongiforme Encephalopathy

Tarttuvat Spongiformiset enkefalopatiat

VTT

Valtion teknillinen tutkumuskeskus

Technical Research Centre of Finland
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YHTEYSTIEDOT 

Lääkelaitos

Mannerheimintie 103b

PL 55, 00301 Helsinki 

p. (09) 473 341

f. (09) 714 469

Kirjaamo

p. (09) 4733 4273

kirjaamo@laakelaitos.fi  

Lääkelaitoksen laboratorion osoite:

Mannerheimintie 166, F-talo, Helsinki 

CONTACT INFORMATION

National Agency for Medicines

Mannerheimintie 103b

P.O. Box 55, FI-00301 Helsinki, Finland

tel. +358 9 473 341

fax. +358 9 714 469

Registry offi ce

tel. +358 9 4733 4273

kirjaamo@laakelaitos.fi 

NAM Laboratory

Mannerheimintie 166, F Building, Helsinki






