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Terveydenhuollossa käytettävät muut 
kuin itsetoimivat vaa’at

– vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen



 

Terveydenhuollossa käytettävät muut 
kuin itsetoimivat vaa’at  

– vaat imukset  ja  vaat imustenmukaisuuden  
   oso i t taminen  
 
 
1  SOVELTAMISALA 
 

Valt ioneuvoston asetus 1182/2002 terveydenhuollossa käytettävistä muista 

kuin itsetoimivista vaaoista tul i  voimaan 2003-01-01. Näihin vaakoihin so-

vel letaan lakia terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (1505/1994) ja sen 

nojal la annettuja säädöksiä sekä edellä mainitussa valt ioneuvoston asetuk-

sessa annettuja metrologis ia,  rakennetta ja suorituskykyä koskevia määräyk-

siä.  

Muut kuin itsetoimivat vaa’at eroavat automaattis ista ( itsetoimivista) vaa-

oista si inä, että ne edel lyttävät punnitustapahtumaan l i i ttyviä käyttäjän toi-

menpiteitä,  esim. kuorman asettamista vaa’al le ,  punnitustuloksen tulkintaa 

tai  tasapainoaseman havaitsemista.   

Terveydenhuollossa näitä vaakoja käytetään esim. poti laan painon seuran-

taan ja kl i inisissä laboratorioissa massan määrityksi in analyysien yhteydes-

sä.  Täl lais ia vaakoja ovat mm. vauvan vaa’at ,  sänky - ja pyörätuolivaa’at ,  

tuoli  -  ja seisomavaa’at sekä laboratoriossa käytettävät analyytt iset vaa´at.   

 

 

2  MARKKINOILLE SAATTAMINEN 
 
2 .1  Vaakoja  koskevat  vaa t imukset   
 

Poti lasturval l isuuden kannalta on tärkeää, että terveydenhuollossa käytettä-

vien vaakojen punnitustulokset ovat oikeita.  Punnitustulosten luotettavuu-

den varmistaminen ja todentaminen asettaa vaakojen teknisel le toiminnal le 

er ityisiä vaatimuksia.  

Lääkinnäll is iä laitteita koskevien direkti ivien (93/42/ETY ja 98/79/EY) ja 

muita kuin itsetoimivia vaakoja koskevan direkti ivin (90/384/ETY ja sen 

l isäys 93/68/ETY), ns.  vaakadirekti ivin olennaiset vaatimukset ovat toisi-



aan täydentäviä.  Em. direkti ivien säädökset on si irretty kansal l iseen tervey-

denhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevaan lainsäädäntöön.  

Vaakoja koskevat olennaiset vaatimukset on määritelty terveydenhuollon 

laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (1505/1994),  valt ioneuvoston ase-

tuksessa terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (1506/1994),  sosiaal i-  ja 

terveysministeriön päätöksessä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 

(1994:66) ja valt ioneuvoston asetuksessa in vitro -diagnosti ikkaan tarkoite-

tuista laitteista (830/2000).   

Vaakadirekti ivissä on annettu määräykset koskien soveltamisalaa, vaakojen 

olennaisia metrologisia ominaisuuksia (mittatarkkuus, toistettavuus, käytet-

tävät yksiköt) ,  vaa’an rakennetta ja suorituskykyä sekä arviointimenettelyt ,  

joita noudatetaan vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa.  

 

 

2 .2  Vaat imustenmukaisuuden oso i t taminen  
 

Vaakojen markkinoil le saattaminen tai  käyttöönotto edellyttää,  että mo-

lemmissa em. direkti iveissä esitetyt olennaiset vaatimukset on soveltuvin 

osin täytetty ja vaatimustenmukaisuuden arviointi  on toteutettu vaakadirek-

ti ivissä annettujen arviointimenettelyjen mukaisesti .  

Valmistajan on laadittava vaakojen markkinoil le saattamista varten tuot-

teesta tekniset asiakir jat ja osoitettava, että vaaka on sitä koskevien olen-

naisten vaatimusten mukainen jommallakummalla seuraavista menettelyistä  

a) EY-tyyppitarkastus, ja s i ihen l i i ttyen joko 

EY-tyypinmukaisuusvakuutus (Tuotannon laatutakuu),   

ta i  EY-tarkastus  

b) EY-yksittäistarkastus 

Valmistajan on käytettävä mittaustoiminnon vaatimuksenmukaisuuden arvi-

oinnissa i lmoitettua laitosta.  Valmistaja voi val ita i lmoitetuksi laitokseksi 

minkä tahansa Euroopan talousalueel la olevan tarkastuslaitoksen, joka on 

hyväksytty suorittamaan vaakadirekti ivin tarkoittamaa arviointia.  Suomessa 

täl lainen laitos on Inspecta Oy (tunnusnumero 0424).  

 

 



2.3  Vaat imustenmuka isuusvakuutus  
 

Valmistajan tulee i lmoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessaan vaa’an 

täyttävän soveltuvin osin sekä terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita kos-

kevat vaatimukset että vaakadirekti ivin metrologiset ja vaa’an rakennetta 

koskevat olennaiset vaatimukset.  

 

 

2 .4  Vaakojen vaat imustenmukaisuusmerkinnät  
 

Vaakadirekti ivin mukaiset merkinnät on esitetty Turvatekniikan keskuksen 

kotis ivul la,  http://www.tukes.f i ,  Tietopalvelu > TUKES –ohjeet > Mittaa-

minen. 

Vaattujen vaakojen vaatimuksenmukaisuus ja ni iden vakaus osoitetaan vaa-

kaan ki innitettäväl lä CE -merkinnällä yhdessä mittausteknistä tarkastusta 

i lmaiseval la vihreäl lä M -merkil lä .  CE -merkintään l i i tetään vakausvuosi  

(2-numeroisena) sekä vakauksesta vastuussa olevan tarkastuslaitoksen tun-

nusnumero.  

Vaatuissa väl ineissä on ehdottomasti  oltava vihreä M -merkki,  pelkkä CE -

merkintä ei  r i i tä osoittamaan vaatimustenmukaisuutta.  

 

 

3  REKISTERÖINTIVELVOITE 
 

Suomalaisen valmistajan on tehtävä Lääkelaitoksel le i lmoitus vi imeistään 

kuukauden kuluttua si i tä,  kun vaakaa koskevat olennaiset vaatimukset ja 

asianmukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on toteutettu 

(Kotimaisen tuotteen i lmoittamista koskevat Lääkelaitoksen ohjeet 1/2000 

ja 8/2001).   

 

 

4  KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEINEN VALVONTA 
 

Lääkelaitoksen tehtävänä on terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden, 

myös muiden kuin itsetoimivien vaakojen markkinavalvonta (vaatimusten-

mukaisuusmerkintöjen väärinkäyttö tai  ni iden puuttuminen, valmistajan 

http://www.tukes.fi


tuotteesta antaman tiedon sisältö, vaarati lanteet jne.) .  Valmistajal la ja am-

mattimaisel la käyttäjäl lä on velvoll isuus i lmoittaa Lääkelaitoksel le laitteen 

ja tarvikkeen vakavaa vaaraa aiheuttavista ominaisuuksien tai  suorituskyvyn 

muutoksista tai  häir iöistä (Lääkelaitoksen ohjeet vaarati lanteiden i lmoitta-

misesta,  6/2001 ja 7/2001).   

 

 

5  TOIMINTAVARMUUDEN TURVAAMINEN  
 
5 .1  Hankinta   
 

Terveydenhuollossa käytettävien vaakojen pitää soveltua käyttötarkoituk-

seensa ja käyttöympäristöönsä. Käyttäjän tul is i  tarjouspyynnössä määritel lä 

hankittavan vaa’an käyttötarkoitus,  suurin käyttökuorma, tarkkuusluokka ja 

mittaustarkkuus (askelarvo).  Vaatimus vakauskelpoisuudesta on myös esi-

tettävä, jos käyttötarkoituksen mukainen mittaustarkkuus edellyttää sitä.  

Valmistajalta tulee pyytää t iedot vaa’an toimintavarmuuden yl läpitämiseksi  

tarvittavista huolto –ja kal ibrointiohjeista.   

 

 

5 .2  Huol to ja  ka l ibro int i  
 

Ammattimaisel la käyttäjäl lä on velvol l isuus varmistaa terveydenhuollon 

laitteiden ja tarvikkeiden toimintakunto. Se edellyttää mm. tavoitel lun mit-

taustarkkuuden ja kal ibrointiväl ien määrittämistä,  kal ibroinnin suorittajan 

määrittämistä sekä toteuttamisen ja tulosten seurantaa.  Valmistaja on vel-

voll inen antamaan tarvittavat huolto - ja kal ibroint iohjeet käyttäjäl le.  Vaa-

kojen kal ibrointitarvetta arvioitaessa ol is i  huomioitava vaa’an ominaispiir-

teet ja käytön vaativuus. Vaaka tulee kal ibroida aina korjauksen tai  huollon 

jälkeen. Vaihtoehtona terveydenhuollon vaakojen kal ibroinnil le on ni iden 

vakaaminen. 

Lääkelaitoksen julkaisussa Terveydenhuollon laadunhall inta,  Suuntavi ivoja 

terveydenhuollon laitteiden kal ibroinnil le (2/1999) on l isää t ietoa mittaus-

laitteiden toiminnan varmistamisesta.  

 

 



Säädöks iä  ja  ohje i ta  
 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (1505/1994) 

Asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (1506/1994) 

Sosiaal i-  ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon laitteista ja tarvik-

keista (1994:66) 

Valt ioneuvoston asetus in vitro -diagnosti ikkaan tarkoitetuista laitteista 

(830/2000) 

Valt ioneuvoston asetusterveydenhuollossa käytettävistä muista kuin itse-

toimivista vaaoista (1182/2002) 

Neuvoston direkti ivi  muita kuin itsetoimivia vaakoja koskevan jäsenvaltioi-

den lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (90/384/ETY, muutettu direkti i-

vi l lä 93/68/ETY) 

Neuvoston direkti ivi  lääkinnäll is istä laitteista (93/42/ETY) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direkti ivi  in vitro -diagnosti ikkaan tar-

koitetuista lääkinnäl l is istä laitteista (98/79/EY)  

Lääkelaitoksen ohje 8/2001 Ilmoitus kotimaisesta valmistuksesta 

Lääkelaitoksen ohje 1/2000 Ilmoitukset in vitro -diagnosti ikkaan tarkoitet-

tujen terveydenhuollon laitteiden markkinoil le saattamisesta ja käyttöön 

ottamisesta  

Lääkelaitoksen ohje 6/2001 Valmistajan vaarati lanneilmoitus 

Lääkelaitoksen ohje 7/2001 Käyttäjän vaarati lanneilmoitus 

 

 

S tandarde ja  
 

SFS-EN 45501:1994 Manuaalis ia (ei-automaattis ia) vaakoja koskevat mitta-

us- ja toimintavaatimukset (Yhdenmukaistet tu s tandardi)  

 



Käsi t te i tä  
 

Vaaka on mittauslaite ,  jol la voidaan määrittää kappaleen massa si ihen 

vaikuttavaa painovoimaa hyväksi käyttäen. 

Vaaka on automaattinen (itsetoimiva) ,  jos punnitus tapahtuu käyttäjän 

si ihen puuttumatta ja vaaka seuraa ennalta määriteltyä laitteel le tunnus-

omaista automaattista prosessia.  

Mittausvälineen vakaamisella  tarkoitetaan teknistä tarkastusta,  jossa vä-

l ineen rakenne ja näyttämä tarkistetaan, väl ine hyväksytään ja si ihen ki inni-

tetään hyväksymistä osoittava merkki.   

Ensivakauksella  tarkoitetaan aikaisemmin vakaamattoman mittausväl ineen 

vakausta.  

Kalibroinnilla  (  SFS 3700 Metrologia.  Perus- ja yleistermien sanasto) tar-

koitetaan toimenpiteitä,  joiden avulla spesif ioiduissa olosuhteissa saadaan 

mittauslaitteen tai  mittausjärjestelmän näyttämien tai  ki intomitan tai  vertai-

luaineen edustamien suureen arvojen ja vastaavien mittanormaalei l la toteu-

tettujen arvojen väl inen yhteys.    

 

L isä t ie toa  
 

Lääkelaitos 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet –osasto 

Puh. 09-4733 4241 

Kotisivu: www.nam.fi  

 

Turvatekniikan keskus (TUKES) 

Tuotevalvontayksikkö 

Puh. 09-61 671  

Kotisivu: www.tukes.f i  

 

Hyödyl l i s iä  oso i t te i ta  
Inspecta Oy, www.inspecta.f i  

SFS – Standardisointi ,  www.sfs.f i  

http://www.nam.fi
http://www.tukes.fi
http://www.inspecta.fi
http://www.sfs.fi
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