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JOHDANTO 

Ihmisperäistä materiaalia sisältävien tuotteiden kehittäminen on kasvava 
teknologian ala. Tuotekehitys on voimakasta ja tuotteita on jo kaupallisesti 
saatavilla maailmanlaajuisesti. Tämä merkitsee sitä, että markkinoille (myös 
Suomen) pyrkii näitä uuden teknologian tuotteita yhä enemmän. Sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Lääkelaitoksen vuodelle 2004 laaditun tulossopimuk-
sen mukaan Lääkelaitos tekee selvityksen ihmisalkuperää olevaa materiaalia 
sisältävien tuotteiden turvallisuudesta.  

Tämä selvitys perustuu kirjallisuustutkimukseen. Selvitys kokoaa eri taho-
jen viime vuosina tuottamat aineistot yhdeksi kokonaisuudeksi. Erityisesti 
Euroopan komissio on aktiivisesti selvittänyt tuotealueen markkinatilannetta 
Euroopan unionissa, tutkimuksen ja tuotekehityksen trendejä sekä tuotteisiin 
liittyviä riskejä. Pidemmän aikavälin tavoitteena komissiolla on luoda har-
monisoidut säädökset, joiden avulla voidaan hallita ihmisperäistä materiaa-
lia sisältävien tuotteiden riskit koko elinkaaren ajan ja täten varmistaa poti-
lasturvallisuus. 

Tässä selvityksessä ei ole käsitelty ihmisverta, niistä valmistettuja verisolu-
tuotteita eikä tuotteita, jotka sisältävät eläinperäistä kudosta tai soluja tai 
niistä johdettuja materiaaleja. Selvitys ei myöskään sisällä elinsiirtotoimin-
taa. 
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1  TUOTEALUEEN KUVAUS 

1.1 Biologista alkuperää olevat tuotteet 

 Käytännössä tuoreiden tai kudospankissa säilytettyjen elinten ja kudosten 
samoin kuin veren ja sen johdannaistuotteiden käyttö siirteenä erilaisiin tar-
koituksiin on jo vakiintunut. Samoin voidaan sanoa erilaisista ihmiskudos-
peräisistä bioproteeseista. Uudet teknologiat tarjoavat nopeasti kasvavan 
joukon erilaisia tekniikoita ihmisalkuperäisten materiaalien hyödyntämistä 
varten. On todennäköisestä, että kolme erilaista teknologian haaraa tulee 
dominoimaan lääketieteellisiä hoitotapoja seuraavalla vuosisadalla.  

 Yksi näistä on soluterapia, jolla tarkoitetaan elävien solujen implantoimista 
tuottamaan luonnollisia aineita, joita potilaalta puuttuu erilaisten kliinisten 
tilanteiden ja vaurioiden johdosta. Toinen tulevaisuuden hoitomuoto on ku-
dosteknologia tai kudosmuokkaus (tissue engineering), jossa viljeltyjä soluja 
käytetään korvaamaan normaalisti koordinoidusti toimivien solumassojen 
toimintaa. Kolmas teknologian muoto on geeniterapia, jossa geenejä siirre-
tään eläviin soluihin joko aikaansaamaan solulta puuttuva geenituote tai jo-
kin solulle aikaisemmin vieras tuote, tarkoituksena aikaansaada jokin aivan 
uusi toiminto. Raja näiden teknologioiden välillä on keinotekoinen. Tällä 
hetkellä näyttää siltä, että kaikki kolme kehittyvät käsi kädessä - samojen 
tutkijoiden soveltaessa usein kaikkia kolmea samanaikaisesti riippuen siitä, 
millainen toiminto halutaan saada aikaan.  

Biologista alkuperää olevat biomateriaalit voidaan määritellä ja luokitella 
usealla eri tavalla riippuen luokitteluperusteesta. A1kuperän mukaan luoki-
teltaessa voidaan erottaa ihmisperäiset, eläinperäiset ja muut luontoperäiset 
materiaalit.  

1.2 Ihmisperäisen materiaalin käsite ja luokittelu lähtömateriaalin mukaan  

 Direktiivin 2004/23/EY (ns. ihmiskudosdirektiivi) mukaan soluilla tarkoite-
taan yksittäisiä ihmissoluja tai -soluryhmiä, joissa soluja ei sido toisiinsa 
minkäänlainen sidekudos ja  kudoksella kaikkia soluista muodostuvia ih-
miskehon rakenneosia. Direktiivin soveltamisalan määrittelyn yhteydessä 
kuvataan erilaiset kudokset ja solut. Soveltamisalaan kuuluvat ääreisveren-
kierrosta, napanuorasta (veri) ja luuytimestä saatavat hematopoieettiset kan-
tasolut, sukusolut (munasolut, sperma), sikiön kudokset ja solut, aikuisen 
kantasolut ja alkion kantasolut. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät veri ja 
verivalmisteet (paitsi hematopoieettiset esisolut), ihmisten elimet samoin 
kuin eläinperäiset elimet, kudokset ja solut. Soveltamisalan ulkopuolelle 
jäävät myös kudokset ja solut, joita käytetään autologisena siirteenä (irrotet-
tavat kudokset siirretään samaan henkilöön) saman kirurgisen toimenpiteen 
yhteydessä tallettamatta niitä kudos- tai solupankkiin.  

Tuotteen lähtömateriaalina saattaa olla mikä tahansa edellä mainituista ih-
miskudoksista tai soluista, mutta yhtä hyvin molekyylibiologisesti tai kemi-
allisesti niistä saatu alkumateriaali (esim. peptidihormoni, DNA tai lähetti-
RNA). Lopputuote taas voi olla erilaisten prosessien seurauksena hyvinkin 
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kaukana siitä mitä on totuttu kutsumaan nimityksellä kudossiirre. Raja käsit-
teiden biomateriaali ja kudos- tai solusiirre välillä onkin ilmeisen keinote-
koinen eikä mitenkään tarkasti määriteltävissä. Kuvassa 1 on esitetty kaavio 
biomateriaalien, solujen ja biomolekyylien vuorovaikutuksesta. 

 

Kuva 1. Kudosteknologia – Biomateriaalien, solujen ja biomolekyylien 
vuorovaikutus [1]. 

1.3 Ihmisperäisen materiaalin luokittelu prosessoinnin asteen ja tuotteen rakenteen mukaan 

Prosessoinnin asteen ja tuotteen rakenteen mukainen luokittelu on käyttö-
kelpoinen peruste teollisesti valmistettuja tuotteita arvioitaessa.   

1) Kudossiirteet [9] 

a) autograftit: siirto saman henkilön sisäisesti, yleensä yhden kirurgisen 
operaation puitteissa (luu, rusto, iho, verisuonet, hermot jne. ) 

b) allograftit: varastointi ja/tai prosessointi kudospankissa: sarveiskalvot, 
luu (rusto, ligamentit, jänteet), iho, verisuonet, sydänläpät, lyodura, kuulo-
luut, perifeeriset hermot.   

2) Verituotteet ja reproduktiiviset solut 

3) Kudos- ja solupohjaiset bioteknologiset tuotteet 

a) Bioproteesit 

Kudoksen perusarkkitehtuuri ja perustoiminto on jäljellä (esim. verisuoni- ja 
läppäproteesit). Suuri osa tällä hetkellä kliinisessä käytössä olevista ihmis-
peräisistä tuotteista kuuluu tähän kategoriaan.  

b) Vi1jellyt autologiset tai allogeeniset rakenteelliset solutuotteet 
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Näissä eristetään haluttu solupopulaatio potilaalta itseltään tai luovuttajalta, 
lisätään soluviljelytekniikoilla, yhdistetään sopivaan kantajamateriaaliin ja 
siirretään takaisin potilaaseen (esim. rusto-, luu- tai ihosoluekspansiotuot-
teet) [10]. 

c) Ainakin osan alkuperäisesti struktuuristaan säilyttäneet tuotteet, joiden 
uusi tehtävä ei välttämättä  ole sama kuin alkuperäinen (esim. deminerali-
soitu luumatrix tai kollageeni).   

d) Kudosalkuperää olevat proteiinit  

Nämä voivat olla kudoksesta eristämällä saatuja tai rekombinanttitekniikalla 
lähdemateriaalista (=mRNA tai eristetty proteiini) saadun mallin mukaan 
tuotettuja (esim. kasvutekijät, luun morfogeneettinen proteiini BMP, kalsi-
toniini, insuliini).  

e) Kudosalkuperää olevat DNA-geeninsiirtotuotteet 

Haluttua DNA-sekvenssiä ("geeniä") voidaan käyttää hoidollisesti joko 
(myös DNA:ta olevaan) plasmidiin tai johonkin virusvektoriin liitettynä tai 
sellaisenaan. Sen avulla voidaan saada aikaan jonkin halutun geenin prote-
iinituotteen ekspressio tai haitallisen proteiinin ekspression estyminen. Vii-
me aikojen havaintojen mukaan myös RNA:ta voidaan käyttää samaan tar-
koitukseen. Geeninsiirtotuote on ihmisperäinen silloin, kun geeni on siirret-
ty autologiseen tai allogeeniseen soluun.  Ihmisgeenejä sisältävät plasmidit 
ja virusvektorit eivät ole ihmisperäisiä tuotteita. 

f) Soluterapiat ja metabolisiin tarkoituksiin valmistetut toiminnalliset solu-
tuotteet (tuotteet eivät  rakenteellisesti välttämättä noudata kohde-elimensä 
mallia: esim. maksa-, haima-, lisäkilpirauhas-, lisämunuais-, hermo- ja he-
matopoieettiset solutuotteet) 

4) Hybridituotteet (proteiini ja sen kantaja-aine; lisätty soluviljelmä ja sen 
kantajastruktuuri; kollageenilla tai albumiinilla päällystetty läppäproteesi)  

5) Kudospankissa säilytettyjen kudosten käyttö alkuperäisestä poikkeavaan 
tarkoitukseen 

Esimerkiksi embryonaalisen kudoksen käyttö neuraalisen regeneraation ai-
kaan saamiseksi keskus- tai  perifeerisen hermoston alueella esim. aivovau-
rion, degeneraation tai selkäydinvaurion jälkeen tai halutun biokemiallisen  
tuotteen muodostumisen elvyttämiseksi esim. parkinsonismissa tai Al-
zheimerin taudissa). 

1.4 Esimerkkejä ihmisperäistä materiaalia sisältävistä tuotteista 

Euroopan komission toimeksiannosta vuonna 2003 valmistunut selvitys ih-
misperäistä materiaalia sisältävien tuotteiden markkinoista sisältää tietoja 
EU:n markkinoilla olevista tuotteista, niiden valmistajista ja tulevaisuuden 
kehitysnäkymistä alan tutkimuksessa [4]. Liitteessä 1 on esitetty esimerkke-
jä ihmiskudosta ja/tai soluja sisältävistä tuotteista. Terveydenhuollon lait-
teissa ja tarvikkeissa käytettäviä ihmisalkuperää olevia biomateriaaleja on 
kuvattu myös julkaisuissa [1] ja [3]. 
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2  RISKIENHALLINTA 

Kudosteknologiatuotteet ovat heterogeeninen ryhmä, ja siten riskinhallin-
nan taso tulee myös määritellä sen mukaisesti. Jotta ihmisperäistä materiaa-
lia sisältävään tuotteeseen liittyviä riskejä voidaan arvioida tulee tietysti 
tuntea koko prosessi ja siihen liittyvät osavaiheet sekä ko. vaiheista vas-
tuussa olevat toimijat. Kuvassa 2 on esitetty yksinkertainen kaaviokuva ku-
dosteknologisen tuotteen prosessoinnista. 
 

 
 
Kuva 2. Kudosteknologinen tuotekonsepti: solujen käsittelyvaiheet yhdessä 
hoitoprosessin kanssa muodostavat kudosteknologisen tuotteen [5]. 
 
Osa kudosteknologisiin tuotteisiin liittyvistä riskeistä on sellaisia, joista on 
kokemusta jo esimerkiksi elinsiirteiden käytössä, mutta jotka vaativat lisä-
selvitystä, jotta kudosteknologisista hoidoista voisi tulla turvallista rutiini-
toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat mm. hyljintäriski ja infektioriskit. In-
fektioriskit ovat kudosteknologiatuotteissa kaikkein merkittävin yksittäinen 
riskitekijä. Infektiokontrollin on oltava hyvin tiukka koko solujen käsittely-
prosessin ajan solujen talteenotosta ja materiaalin seulonnasta lähtien. Ih-
missoluja käytettäessä suurimman infektioriskin muodostavat solujen kon-
taminaatio sekä prionien, virusten ja mykoplasmojen siirtyminen luovutta-
jalta saajaan.  
 
Kudosteknologisiin tuotteisiin katsotaan liittyvän useita sellaisia riskejä, 
joista ei ole kokemusta aiemmissa terveydenhuollon tuotteissa. Tuntemat-
tomia riskejä ovat mm. solujen modifioinnin vaikutukset, tukirakenteiden 
(scaffolds) käyttö elimistössä, kantasoluihin liittyvä syöpäriski ja kseno-
geenisten infektioiden (zoonoosit) siirtymisen riski käytettäessä eläinperäis-
tä materiaalia.  
 
Kullakin sovelluksella voi olla lisäksi erityisiä muita riskejä. Esimerkiksi 
autologisiin tuotteisiin liittyvä suurin huolenaihe on ristikontaminaatio ku-
dosten säilytyksen tai käsittelyn aikana. Tämän vuoksi luovuttajan tulee ol-
la testattu tarttuvien tautien osalta samalla tavoin kuin allogeenisten tuottei-
den kohdalla. Infektioiden, erityisesti virusten ja prionien (Creutzfeld-
Jakob´s Disease), siirtyminen luovuttajasta vastaanottajaan on pääriski al-
logeenisessa tuotteiden käytössä. Kudosteknologiatuotteiden turvallisuus 
onkin pitkälti riippuvaista solujen hankinnasta sekä hyvin kontrol-
loidusta valmistusprosessista. 
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Euroopan komission tieteellinen komitea on esittänyt lausunnossaan [2] 
kudosteknologisiin tuotteisiin liittyvän seuraavia riskitekijöitä: 
1. Microbiological contamination associated with source materials, includ-

ing the possibility of latent viruses, which may give rise to infectious 
diseases. 

2. Disease transmission 

3. Contamination associated with the production process 

4. Risks associated with the delivery of un-wanted cells 

5. The risks of mix-ups in the process, specifically when using autologous 
cells, and the risks of transposing products from one patient to another 

6. Risks associated with the modification of cells during the processes of 
cell amplification or differentiation, especially those involving genetic 
manipulation. 

7. Risks inherently associated with the scaffold / matrix component.   

8. Risks associated with achievement of sterility of the final product, 
which may be a complex combination of cells and materials and bio-
logically active agents.   

9. Risks associated with the potential toxicity of cryopreservatives, proc-
ess additives and other residues.   

10. Risks associated with the performance of the final product 

11. Unknown risks associated with the interaction between cells and scaf-
folds 

12. Patient specific responses, such as penicillin allergy or allergy to sub-
stances used during processing. 

 
Lopputuotteen jäännösriski määräytyy käytännössä prosessin aikana teh-
dyistä toimenpiteistä. Standardi EN ISO 14971 määrittelee terveydenhuol-
lon laitteille ja tarvikkeille menettelytavan, jonka avulla voidaan toteuttaa 
riskienhallintasuunnitelma (kuva 3). Soluterapiatuotteita koskevat lääkelain 
mukaiset ennakko- ja jälkivalvontavelvoitteet. 
 
Prosessissa on yleensä osallisena useita eri toimijoita, joilla on omat vas-
tuunsa riskienhallinnassa (taulukko 1). Ihmisalkuperäistä materiaalia sisäl-
tävien tuotteiden riskien luokittelukriteereitä on esitetty taulukossa 2. Ih-
misalkuperäistä materiaalia sisältäviin tuotteisiin liittyvät vaarat, mahdolli-
set haitat ja riskien valvontatoimenpiteet voidaan kuvata erikseen prosessin 
eri vaiheissa (liite 2). 
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Kuva 3. Riskienhallinnan vaiheet standardin EN ISO 14971 mukaan. 

 

Taulukko 1. Kudosteknologisen tuotteen elinkaaren toimijoita [1]. 

 

Taulukko 2. Kudosmuokkaustuotteiden riskien luokittelukriteereitä [1] 
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3  KATSAUS LAINSÄÄDÄNTÖÖN  

3.1 Suomen lainsäädäntö 
 
Terveydenhuollossa käytettävien tuotteiden valvonnan keskeisenä tavoittee-
na on kansanterveyden ja potilasturvallisuuden varmistaminen. Oletetut 
tuotteeseen liittyvät riskit vaikuttavat näin ollen ratkaisevasti tuotteen val-
mistukseen, testaukseen ja käyttöön liittyviin vaatimuksiin. Seuraavassa tar-
kastellaan nykyistä Suomen lainsäädäntöä ihmiskudosten ja solujen sekä 
niitä ja/tai niistä peräisin olevaa materiaalia sisältävien tuotteiden osalta 
(kuva 4). 

 
Kuva 4. Ihmisperäistä materiaalia koskeva kansalliset säädökset  
 
Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä (101/2001) 
määrää, että ihmisen sairauden tai vamman hoitoon saa käyttää vain sellaisia 
kudoksia ja kudostuotteita, joiden turvallisuus on tutkittu asianmukaisilla 
menetelmillä. Tarkempia määräyksiä tai ohjeita ei ole toistaiseksi annettu, 
joten laki ei turvaa ihmisperäisten tuotteiden turvallisuutta. Lain valmiste-
lussa on otettu huomioon Suomen allekirjoittaman Euroopan neuvoston bio-
etiikkasopimuksessa määritellyt periaatteet kudosten irrottamisesta ja käy-
töstä. Lainsäädännön valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota turval-
lisuusnäkökohtiin. Valmistelun aikana on myös tiedostettu ne vaikeat on-
gelmat, jotka liittyvät ihmiskudoksien luovuttamiseen teollisuudelle erilais-
ten tuotteiden valmistukseen.       
 
Lääkinnällisiä laitteita koskeva direktiivi 93/42/ETY ei sisällä ihmisalkupe-
rää olevia, lääkinnällisiin tarkoituksiin  käytettäviä laitteita ja tarvikkeita 
koskevia säännöksiä. Poikkeuksena ovat ne lääkinnälliset laitteet, jotka si-
sältävät ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevia pysyviä johdannai-
sia. Direktiivi 98/79/EY sen sijaan sisältää ihmisestä peräisin olevia soluja 
tai niiden johdannaisia käyttävät in vitro diagnostiikkaan tarkoitetut lääkin-
nälliset laitteet. Säännökset on siirretty terveydenhuollon laitteista ja tarvik-
keista annettuun lakiin (1504/94, muutettu 345/2000) sen nojalla annettuihin 
määräyksiin. 
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Lääkkeitä koskevat direktiivi 2001/83/EY ja 2003/63/EY määrittelevät vaa-
timukset geeni- ja soluterapiassa käytettäville tuotteille. Euroopan lääkevi-
rasto (EMEA) on antanut ko. tuotteita koskevia ohjeita. Säännökset on siir-
retty lääkelakiin ja sen nojalla annettuihin määräyksiin. 
 

3.2 EU:n säädösten valmistelun tilanne 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/23/EY koskien ihmisku-
dosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, 
säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvista-
mista annettiin 2004-03-31 (kuva 5). Direktiivin 2004/23/EY säännökset tu-
lee siirtää kansalliseen lainsäädäntöön 2006-04-07 mennessä.  

Komissio käynnisti alkuvuodesta 2004 tarkempien teknisten vaatimusten 
valmistelun. Parhaillaan on valmisteilla komission direktiivi, joka sisältää 
seuraavat asiat: 

- ihmiskudosten tai –solujen hankintaan sovellettavat vaatimukset 

- kudosten ja/tai solujen luovuttajien valintakriteerit 

- luovuttajille tehtävät pakolliset laboratoriotestaukset 

- solujen ja/tai kudosten hankinnassa noudatettavat menettelyt ja niiden 
vastaanottaminen kudoslaitoksessa 

- vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen kudosten ja solujen toimittamista 
suoraan vastaanottajalle   

Komission direktiivi annettaneen vuoden 2005 kuluessa. Myöhemmin laa-
dittavaan toiseen komission direktiiviin jäävät seuraavat aiheet: 

- kudoslaitosten akkreditointia tai nimeämistä tai lupien tai lisenssien 
myöntämistä niille koskevat vaatimukset 

- laatujärjestelmä, koulutus mukaan luettuna 

- kudosten ja solujen valmistelumenetelmiä koskevat vaatimukset 

- kudosten ja solujen käsittely, säilytys ja jakelu  

Käytännössä em. direktiivien säännökset asettavat minimivaatimukset ku-
dospankkitoiminnalle (kudoslaitoksille) ja samalla vaatimukset mm. ku-
dosmuokkaustuotteiden ja lääkkeeksi luokitellun soluterapiatuotteen lähtö-
materiaaleille luovutuksen, hankinnan ja testauksen osalta. 
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Kuva 5. Ihmisperäistä materiaalia koskevien EU:n säädösten valmistelu. 

 

Vuonna 2000 komissio ryhtyi valmistelemaan ns. kudosmuokkaustuotteita 
(human tissue engineered products) koskevaa EU:n säädöstä (kuva 5). Ko-
mission ehdotuksen EU:n asetukseksi odotetaan valmistuvan vuoden 2005 
aikana. Ehdotuksen keskeisiä elementtejä ovat seuraavanlaisia: 

Soveltamisala 

- asetuksen on tarkoitus kattaa sekä allogeeniset että autologiset tuotteet 

- tutkimuksessa ja tuotekehityksessä olevat tuotteet rajataan pois 

- rajanvetotapauksissa sovelletaan lex specialis –periaatetta ja luokittelu-
asiat ratkaisisi EMEA 

Määritelmät 

- kudosmuokkaustuotteen määritelmä 

- yhdistelmätuotteet (mukana lääke tai lääkinnällinen laite) 

- rajanveto ihmiskudosdirektiiviin 
 

Myyntilupamenettely – asiakirjojen arviointi 

- allogeeniset solut ja kudokset: keskitetty EMEAn arviointi 

- autologiset solut ja kudokset: hajautettu (kansallinen) arviointi 
 

Vaatimukset 

- laatu, turvallisuus ja tehokkuus 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Asiantuntijakokoukset Säädökset voimassaKomission ehdotus
neuvoston työryhmässä

Ihmiskudosdirektiivin 2004/23/EY valmisteluprosessi

Komission direktiivit teknisistä vaatimuksista:
-ihmiskudosten ja -solujen luovutus, hankinta ja testaus
-kudoslaitokset, kudosten ja solujen käsittely, säilytys ja jakelu 

Kansallisen lainsäädännön 
valmistelu

DG Sanco

Julkinen konsultaatio Komission ehdotus?Komission luonnos

Markkinatutkimus

Kudosmuokkaustuotteita koskevan asetuksen valmisteluprosessi

DG Enterprise

DG JRC-IPTS

Medical Devices Sector Biotechnology Unit

Tieteellisen komitean lausunto

DG Sanco/SCMPMD

Valmistelu

PP 2005-03-21
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3.3 Lähiajan haasteet turvallisuuden valvonnalle Suomessa 

Tällä hetkellä ihmisperäistä materiaalia sisältävät tuotteet voidaan Suomessa 
luokitella lääkkeiksi, verisoluvalmisteiksi tai terveydenhuollon laitteiksi ja 
tarvikkeiksi. Kummakin lain toimeenpanoa valvoo Lääkelaitos. Lääkedirek-
tiivin 2001/83/EY säännösten mukaan tietyt bioteknologiset valmisteet sekä 
soluterapia- ja geeniterapiavalmisteet on arvioitava ns. keskitetyn menette-
lyn mukaisesti ennen kuin niille voidaan myöntää myyntilupa EU:n alueella. 
Arvioinnin tekee Euroopan lääkevirasto (EMEA). 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun asetuksen (1506/1994) 
muutoksella (426/2000) lain 1505/94 soveltamisala laajennettiin koskemaan 
myös ihmisestä peräisin olevaa, elinkyvyttömäksi tehtyä kudosta tai soluja 
sisältäviä tai niistä johdettuja aineita sisältäviä terveydenhuollon laitteita ja 
tarvikkeita (4b § 1 momentti). Tavoitteena oli paikata lainsäädännössä oleva 
aukko niiden ihmisperäistä materiaalia olevien tuotteiden osalta, jotka eivät 
ole lääkkeitä. Saman pykälän 2 momentin mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriö voi antaa tarkemmat säännökset kyseisille laitteille asetettavista vaati-
muksista ja vaatimustenmukaisuuden varmentamisessa noudatettavista me-
nettelytavoista. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole toistaiseksi antanut näitä 
tarkempia säännöksiä.  

Säännökset merkitsevät, että ihmisalkuperää sisältävät laitteet kuuluvat ter-
veydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lainsäädännön piiriin, mutta 
lainsäädännössä ei ole asetettu mitään yksityiskohtaisia vaatimuksia näille 
tuotteille. Lääkelaitos on tehnyt 2003-10-20 aloitteen siitä, että ministeriö 
antaisi pikaisesti tarkemmat säännökset kyseisten tuoteryhmien  vaatimuk-
sista ja vaatimustenmukaisuuden varmentamisessa noudatettavista menette-
lytavoista.  

Ihmisperäistä materiaalia sisältäviä laitteita voidaan siis saattaa mark-
kinoille ja ottaa käyttöön Suomessa ilman viranomaisen tekemää arvi-
ointia. Markkinaselvityksiä ei ole tehty siitä, paljonko Suomen markkinoille 
jo saatettu ihmisalkuperää sisältäviä laitteita. Nykytilannetta ei voida  mil-
lään tavoin pitää tyydyttävänä, koska ihmisperäisiä aineita sisältävät laitteet 
ovat korkean riskin tuotteita eikä tuotevalvontaviranomaisella ole käytös-
sään työkaluja tuotteiden tehon, turvallisuuden ja laadun arvioimiseksi.  

3.4 Lähiajan haasteet turvallisuuden valvonnalle Lääkelaitoksessa 

Ihmisperäisiä materiaalia sisältäviä tuotteita valmistavat ja maahantuovat 
yritykset voivat käytännössä joutua eri arvoiseen asemaan sen perusteella 
tekevätkö ne luokittelua koskevan hakemuksen tai jonkin muun ilmoituksen 
tuotteestaan Lääkelaitokselle vai eivät. Ilmoituksen tehneiden asian käsittely 
saattaa kestää tarpeettoman kauan ja markkinoille saattaminen voi viivästyä 
tai keskeytyä kokonaan, koska Lääkelaitoksella ei ole käytössään säädöksis-
sä määriteltyjä arviointikriteerejä näille tuotteille.  

Lain 1505/94 säännökset velvoittavat suomalaisia valmistajia tai valmistajan 
Suomessa toimivia valtuutettuja edustajia tekemään Lääkelaitoksen ylläpi-
tämään tuoterekisteriin ilmoituksen sellaisesta laitteesta, joka sisältää ihmis-
kudosta taikka ihmisen verestä tai veriplasmasta peräisin olevia aineita. 
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Säännökset eivät kuitenkaan sisällä tarkempia vaatimuksia näille laitteille. 
Ihmisperäistä materiaalia sisältävien tuotteiden arvioinnissa voitaisiin tukeu-
tua terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain turvallisuutta 
koskevaan yleislausekkeeseen, jonka mukaan laitteen asianmukainen käyttö 
ei saa vaarantaa potilaan, käyttäjän  tai muun henkilön terveyttä tai turvalli-
suutta (laki 1505/94, 6 § 1 momentti). Mitään varsinaista myyntilupaan ver-
rattavaa lupaa ei Lääkelaitos voisi tällä perusteella myöntää. Lääkelaitos voi 
toimitetun selvityksen perusteella arvioida liittyykö, tuotteeseen mahdollisia 
turvallisuusriskejä. Liitteessä 3 on ehdotus seikoista, jotka valmistajan ja/tai 
maahantuojan tulisi selvittää Lääkelaitokselle. Luettelo perustuu direktiiviin 
2004/23/EY, lääkedirektiivin 2001/83/EY liitteeseen I ja EMEA:n solutera-
piavalmisteita koskevaan ohjeeseen.  

Ennen kuin komission asetus kudosmuokkaustuotteista tulee voimaan on 
Lääkelaitoksen otettava käyttöön jonkinlainen sisäinen arviointimenettely 
ihmisperäisiä materiaalia sisältävien laitteiden osalta. Tämä menettely olisi 
valmentautumista ihmiskudosta ja –soluja sisältävien tuotteiden valvontaan, 
mikä saattaa tulla aikanaan Lääkelaitoksen tehtäväksi lukuun ottamatta siir-
toelimiä. Tällä hetkellä ei ole myöskään selvää, mikä viranomainen tulee 
olemaan toimivaltainen 2006-04-07 voimaan tulevan ihmiskudoksia ja –
soluja koskevan direktiivin 2004/23/EY (ns. kudosdirektiivi) osalta.  
Lääkelaitos pitää välttämättömänä, että sosiaali- ja terveysministeriö 
ratkaisee, mikä viranomainen on Suomessa toimivaltainen kudosdirek-
tiivin tarkoittamassa kudoslaitosten valvontamenettelyssä.  
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LIITE 1.  Esimerkkejä ihmiskudosta ja/tai soluja sisältävistä tuotteista 
 
 

 
 

Lähde: Mike Cox, Danish Medicines Agency 

Tissues Descriptive text of illustrative products  
Bone Hydroxyapatite/tricalcium phosphate matrix for bone ingrowth.  
 Osteoblasts seeded scaffold matrix for bone repair.  
 Human DMB matrix for bone remodelling.  
 HA/TCP/Growth Factor as substitute for bone repair.  
 Bone Morphogenic Proteins in HA three dimensional matrix. 
 Chondrocytes on 3 Dimensional form of UHMWPE. 
 Bone marrow stromal cells on titanium mesh discs. 
 Primary osteoblasts on biodegradeable polymer/glass-ceramic composite. 

 
Bladder Urothelial cells cultured on polygalactin mesh framework. 

 
Blood Vessels Endothelial cells on vessel scaffolds for vascular graft. 
 PGLA sponge releasing Endothelial Cell Growth Factor ECGF for transplantation site.  
 Porcine collagen matrix seeded with autologous endothelial cells. 
 Autologous smooth muscle cells seeded in collagen matrix. 

 
Cartilage Chondrocytes on Polyglycolic acid (PGA) mesh framework. 
 Culture of autologous chondrocytes with chondral cores.  
 Chondrocyte cells on alginate beads.  
 Autologous chondrocytes with bioresorbable matrix scaffold.  
 Collagen three dimensional scaffold with chondrocyte culture system.  
 Fibrochondrocytes cultured on meniscal shaped biosorbable PLA scaffolds. 

 
Cornea Epithelial cells cultured on amniotic membrane for corneal repair. 

 
Dental Collagen sponge with bone morphogenic proteins. 
 Tricalcium phosphate matrix scaffold with mesenchymal stem cells. 

 
Ear Chondrocytes for cartilage formation on resorbable matrix.  

 
Heart  Human recellularised porcine valve leaflets. 
 Fibroblast repopulation after decellularisation methods on porcine valves.  

 
Kidney Renal tubular cells on polymer matrix. 

 
Liver Isolated hepatocytes in blood treatment system.  

 
Muscle Myocytes & Chondrocytes in a PEO/PBT copolymer matrix. 
 Myocyte seeded cell system spatially supported by biodegradeable matrix. 

 
Nerve Cylindrical tubule scaffold of polyhydroxybutyrate for nerve guide regeneration. 
 Microtubule of human collagen for nerve regeneration. 
 Schwann cells in three dimensional suspension complex of alginate. 

 
Oesophagus Transforming Growth Factor (TGF) on collagen based cylindrical scaffold.  

 
Pancreas Encapsulated islet cells for insulin therapy. 

 
Skin Keratinocytes/Fibroblasts on biodegradeable matrix scaffold.  
 Collagen/GAG dermal matrix template for fibroblast infiltration.  
 Hyaluronate system with biodegradeable matrix for burns/ulcers.  
 Fibroblasts on modified PGA scaffold for dermal regeneration. 
 Autologous keratinocytes coapplied with fibrin matrix spray. 
 Novel porcine collagen seeded with autologous fibroblasts/keratinocytes. 
 Shark collagen matrix with keratinocytes & fibroblasts. 
 Collagen matrix with keratinocytes, fibroblasts & endothelial cells (umbilical). 
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LIITE 2.  Ihmisalkuperäistä materiaalia sisältäviin tuotteisiin liittyvät vaarat (hazard), mahdolliset 

haitat (potential harm) ja valvontatoimenpiteet (control measures) 
 
Sourcing phase 

Processing phase 
 

Post-marketing phase 

Lähde: C. Wassenaar, R.E. Geertsma, M. Kallewaard: Tissue Engineered Medical Products (TEMPs):  
A prelude to risk management 
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LIITE 3.  Ehdotus ihmisalkuperäistä materiaalia sisältävien tuotteiden vaatimuksiksi 

  

1. Documentation regarding the donor and the 
donation 

- selection criteria, donor consent 

- donor registries, donor data, confidentiality 

2. Methods for tissue procurement - who are involved, who is responsible 

- SOPs 

3. Transport, storage, and preservation of the 
starting material 

 

- conditions and monitoring of transport and 
storage 

- SOPs 

4. Manufacturing 

 

- manufacturing site,  

- manufacturing process 

- methods to prevent cross-contamination) 

- quality systems, 

5. Inspections/accreditation 

 

- certificates or inspection reports of local 
competent authorities 

6. Characterisation of the starting material 

 

- geographical distribution 

- donor screening 

- procurement 

- characterisation of reagents and excipient 

7. Cell culture/processing of tissue - description of the manufacturing process 

8. Characterisation of the product: active  
substance, formulation 

- purity, identity, potency, sterility 

9. Viral and TSE safety  

10. Specifications of the final product 

 

- justifications  for the selected specifications 

- shelf life 

11. Batch release 

 

- definition of a batch,  

- batch release measures 

12. Traceability & quarantine procedures 

 

- archiving for data 

- linking data from donors to recipients and 
back 

13. Preclinical testing 

 

- mode of action,  

- proof of concept,  

- dose 
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14. Clinical testing:  

 

- reports of clinical trials 

- determination of the dose 

- usefullness 

- safety results 

15. Reporting and processing of adverse event 
reports 

–description of the vigilance system 

16. Product information and labelling  

  

 

 

 


