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Jakelussa mainitut 
 
 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen uudistettu määräys: Kliiniset lääketutkimukset 

 
Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus Fimean määräys 2/2012 astuu voimaan 1.12.2012. Se korvaa Lää-
kelaitoksen edellisen määräyksen 1/2007.  
Määräyksen yleinen sisältö on pysynyt ennallaan. Määräykseen on tehty 
seuraavia muutoksia edelliseen määräykseen verrattuna: 
 
- Tutkijan tietopaketti (Investigator’s Brochure) on validoitava/päivitettävä 

vuosittain (Euroopan komission direktiivi 2005/28/EY). 
 
- Odottamattomista vakavista haittavaikutuksista (SUSAR) tehtävien il-

moitusten tietoelementtejä on tarkennettu (Note for guidance - Eudra-
Vigilance Human - Processing of safety messages and individual case 
safety reports (ICSRs) EMA/H/20665/04/Final Rev. 2). 

 
- Vuosittaista turvallisuusraportointia (luettelo vakavia haittavaikutuksia 

koskevista epäilyistä ja tutkimuksesta vastaavan henkilön allekirjoitta-
ma selvitys kliiniseen tutkimukseen osallistuvien henkilöiden turvalli-
suudesta) koskeva velvoite on tarkennettu olemaan voimassa koko sen 
ajan, kun tutkimus on käynnissä Suomessa (Yksityiskohtaiset ohjeet 
ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin liittyvien tutkimusten aikana ilmennei-
tä haittatapahtumia ja haittavaikutuksia koskevien ilmoitusten laatimi-
sesta, varmentamisesta ja esittämisestä 2011/C 172/01 (CT-3)). 

 
- Kliinisissä lääketutkimuksissa käytettävät plasmaperäiset lääkevalmis-

teet on lisätty Fimean eräkohtaisen vapauttamisen piiriin. 
 
- Prekliinisiä tutkimuksia samoin kuin tutkimuslääkettä koskevia tietoja 

on tarkistettu vastaamaan voimassa olevia ohjeita. 
 
Lisäksi määräykseen on tehty muita pienempiä tarkennuksia. 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus antaa pyynnöstä ohjausta ja 
neuvontaa määräyksen soveltamisesta. 
 
 
 
 
 
Ylijohtaja  Sinikka Rajaniemi 
 
 
 
Yksikön päällikkö Esko Nuotto 
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