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YLIJOHTAJAN KATSAUS

Vuoden 2001 Lääkelaitoksen toiminnassa näkyivät
lääke- ja laitealan alati koveneva kilpailu, uuden tek-
nologian aiheuttamat valvonnan tehostamistarpeet ja
muutosvaiheessa oleva EU:n lääkevalvonta. Lääkelai-
toksella oli toimintavuonna oma merkittävä panoksen-
sa sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavana
olleen lääkelain muutoksissa.

Lääkelaitokselle jätettyjen myyntilupahakemusten
määrä nousi vuonna 2001 olennaisesti kansallisten
hakemusten ryhmässä. Käytännössä kysymys oli ge-
neerisistä lääkevalmisteista, joille myönnetyt myyntilu-
vat tulevat olemaan monessa tapauksessa pohjana
muissa EU:n jäsenmaissa käynnistettävissä tunnusta-
mismenettelyjen prosesseissa. Suomen Lääkelaitos on
tunnettu laadukkaasta ja määräajoissa pysyvästä lupa-
käytännöstään, joten geneerisen lääketeollisuuden halu
käyttää Suomea viitejäsenvaltiona on perusteltu. Lää-
kelaitos edellyttää kuitenkin, että nämä hakemukset
täyttävät kaikilta osin asetetut vaatimukset. Lääkelai-
toksen kannalta on tärkeää, että sen voimavaroja voi-
taisiin suunnata kuitenkin enenevästi lääketieteelliseltä
merkitykseltään kiinnostavampiin hakemuksiin sekä
EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä ja tunnusta-
mismenettelyssä.

Lääkelaitos haluaa kulkea eturivissä lääkeinfor-
maation tehostamiseksi ja sen saatavuuden parantami-
seksi. Vuonna 2001 Lääkelaitoksessa valmisteltiin
laajoissa projekteissa lääkevalmistetiedon eli valmiste-
yhteenvetojen (SPC, Summary of Product Characteris-
tics) ja pakkausselosteiden (PIL, Patient Information
Leaflet) saattamista sähköiseen muotoon ja julkaista-
vaksi Lääkelaitoksen uudistetuilla verkkosivuilla
(www.nam.fi). Palvelu avattiin keväällä 2002.

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvon-
nassa Lääkelaitos toteutti vuonna 2001 markkinaval-
vontaa vaaratilanneanalyyseilla ja markkinavalvonta-
tutkimuksilla. Lisäksi selvitettiin biomateriaaleihin ja
PVC-muoveihin liittyviä riskejä.

EU:n lääkevalvonnassa uusien lääkekeksintöjen
tieteellinen arviointi ja päätöksenteko tulee muuttu-
maan vuosien 2004–2005 kuluessa entistä keskite-
tymmäksi. Muutosta koskevat Euroopan komission
ehdotukset ovat käsiteltävänä ministerineuvostossa ja
Euroopan parlamentissa. Uusi lainsäädäntö on tärkeää
saada valmiiksi ennen EU:n laajentumista. Mielestäni
ehdotukset ovat kannatettavia, koska ne edistävät
lääketurvallisuutta ja EU:n kansalaisten yhdenvertaista
mahdollisuutta saada käyttöönsä uudet lääkkeet.
EMEA:n rooli korostuu eurooppalaisessa lääkevalvon-
nassa. Suomen ja Lääkelaitoksen kannalta tämä on
myönteinen kehityskulku.

Sosiaali- ja terveysministeriössä aloitettiin lääkepo-
litiikan valmistelu. Uskon, että linjaukset perustuvat
edelleenkin terveyspoliittisiin lähtökohtiin. Suomi tar-
vitsee lääkepolitiikkaa monesta eri syystä. Lääkekus-
tannusten kasvuvauhti, lääkeinformaation edistäminen,
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In 2001 the main issues the National Agency for
Medicines (NAM) had to deal with were the stepped-
up competition between pharmaceutical and medical
devices companies, the need for more effective control
procedures resulting from advances in medical
technology, and the changes in pharmaceuticals control
being introduced by the EU. NAM was also actively
involved in the amendments to the Medicines Act that
are being drafted by the Ministry of Social Affairs and
Health.

During the year under review, NAM received
substantially more marketing authorisation
applications in the national procedure category than in
2000. These applications involved generic medicinal
products, where marketing authorisations are often
used as references in the mutual recognition procedure
in other EU Member States. The National Agency for
Medicines has a reputation for carrying out the
authorisation processes competently and on schedule,
so manufacturers are keen to use Finland as a
Reference Member State. However, NAM fully expects
applications to be in accordance with all requirements.
Moreover, in both the centralised procedure and the
mutual recognition procedure, the Agency hopes to be
able to focus on applications that are more interesting
from the scientific point of view.

The National Agency for Medicines wants to be in
the forefront when it comes to making drug
information more accessible and comprehensive.
During 2001, NAM was working on extensive projects
to put medicinal product information, or Summaries of
Product Characteristics (SPCs), and Patient
Information Leaflets (PILs) into electronic form so that
they could be published on NAM’s updated website
(www.nam.fi). The service was launched in spring
2002.

In the field of medical devices and equipment
surveillance, the National Agency for Medicines used
risk analyses and surveys to carry out market control
in 2001. Risks from biomaterials and PVC plastics
were also examined.

Starting in 2004–2005, the EU will put the
scientific evaluation of innovations and decisions on a
more centralised basis. The proposals to this end made
by the European Commission are now being discussed
by the Council of Ministers and the European
Parliament. It is important to get the new legislation
ready before the EU accepts new members. In my

DIRECTOR GENERAL´S REVIEW

apteekkipalveluiden kehittäminen ja lääkkeiden saata-
vuuden turvaaminen sekä Suomen profiloituminen EU-
yhteistoiminnassa ovat esimerkkejä kysymyksistä,
joihin lääkepoliittisissa linjauksissa pitäisi ottaa kan-
taa. Lääkelaitos on valmis tukemaan lääkepoliittisten
linjausten toimeenpanoa.

Lääkelaitos on uudistanut strategiansa vuosiksi
2002–2006. Toimintaympäristön epävarmuustekijöistä
huolimatta Lääkelaitos kehittää rooliaan ja asemaansa
EU:n lääke- ja laitevalvonnassa. Toiminnan laatu on
tässä työssä olennainen roolia vahvistava tekijä. Lää-
kelaitoksessa jatketaan myös lääkeinformaation saata-
vuuden, ajantasaisuuden ja helppokäyttöisyyden edis-
tämistä. Markkinoille ja terveydenhuollon käyttöön
tulee yhä nopeammin uusia lääkkeitä. On välttämätön-
tä, että lääkäreillä ja kuluttajilla on käytettävissään
objektiivista, tieteellisesti perusteltua ja ilman kaupalli-
sia tavoitteita välitettyä tietoa näistä lääkkeistä.

Jokaisen organisaation toiminta- ja kehittymiskyky
riippuu ratkaisevasti työilmapiiristä eli siitä, millaiseksi
työn tekeminen ja työympäristö yksilötasolla koetaan.
Lääkelaitoksessa tehdyt työilmapiirin mittaukset ovat
rohkaisevia ja kannustavia. Myös sidosryhmiltä saatu
palaute Lääkelaitoksen asiantuntija- ja viranomaisroo-
lien hoitamisesta on ollut myönteistä. Lääkelaitokselta
odotetaan kuitenkin enemmän aktiivisuutta ja avoi-
muutta. Näihin haasteisiin on syytä tarttua, vaikka ne
ovat usein vaikeasti toteutettavissa ja yhteen sovitetta-
vissa valvonnan perustehtävien kanssa.

Esitän parhaimmat kiitokseni Lääkelaitoksen hen-
kilökunnalle työstä Suomen lääke- ja laiteturvallisuu-
den hyväksi. Tällaista työtä ei voida tehdä menestyk-
sellisesti ilman hyvää yhteistyötä, avoimuutta eikä
ilman yksilön erilaisuuden ja jokaisen osaamisen ar-
vostamista. Olen iloinen, että Lääkelaitoksessa nämä
arvot toteutuvat. Kiitän myös kaikkia sidosryhmiäm-
me rakentavasta yhteistyöstä ja myönteisestä palaut-
teesta. Suomessa voi olla vain yksi Lääkelaitos. Siksi
on välttämätöntä, että palaute- ja ohjausmekanismit
toimivat uusissakin haasteissa oikean suunnan ylläpitä-
miseksi.

Hannes Wahlroos
Ylijohtaja
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opinion, the proposals should be adopted, as they will
promote pharmacovigilance and make new drugs more
easily available throughout the EU. They would also
strengthen the role of the EMEA in the European
regulatory environment. This is a positive trend from
Finland’s point of view and that of the National
Agency for Medicines.

The Ministry of Social Affairs and Health began
work on a national pharmaceuticals policy.  I have
every reason to believe that the policy definitions  will
be based on public health policy considerations. There
are plenty of reasons why Finland should have a
pharmaceuticals policy. The problem of rapidly rising
costs, promotion of drug information and of
developing pharmacy services as well as ensuring
availability of medicines  and the need for Finland to
play a more active role in EU cooperation are some of
the issues that the policy guidelines should address. For
its part, the National Agency for Medicines is prepared
to support implementation of the policies.

The National Agency for Medicines has revised its
strategy for 2002–2006. Despite a number of
uncertainties in its operating environment, NAM is
determined to strengthen its role as a player in the EU,
and by adhering to the principle of high quality, should
be able to further consolidate its position. NAM is also
continuing to update drug information and make it
more accessible. As new drugs are being put onto the
market and made available to the health care sector on
an ever faster pace, it is essential for both doctors and
consumers to have access to impartial, scientific and
independent information about them.

The ability of an organization to operate
successfully and respond to changing needs largely
depends on the workplace atmosphere, i.e. how the
individual members of the working community
perceive their jobs and the working environment.
Workplace atmosphere surveys carried out at NAM
have produced encouraging results, and feedback from
partners and stakeholders shows that they, too, are
very satisfied with the way NAM has managed its role
as an authority and expert body. However, NAM is
also expected to be more active and to show more
openness. We must take these challenges seriously even
though the necessary improvements may be difficult to
put into practice and might clash with our basic
function as a supervising body.

I would like to express my warmest thanks to all
NAM personnel for their work for the safety of
medicinal products and medical devices in Finland.
Smooth cooperation between all those concerned,
openness, and respect for diversity and the expertise of
individuals is a prerequisite for success in these fields,
and I am pleased to say that the National Agency for
Medicines fully adheres to these values. I would also
like to thank all our partners and stakeholders for their
constructive cooperation and positive feedback.
Finland can only have one national agency for
medicines, so it is essential that we can successfully
adjust our feedback and guiding mechanisms to
changing circumstances.

Hannes Wahlroos
Director General
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LÄÄKEVALVONTA

Lääkeala kehittyy ja kasvaa edelleen nopeasti. Lääke-
valvontaan vaikuttavat uudet lääkekehitystavat, erityi-
sesti spesifisten lääkkeiden ja vaikutusmekanismien
etsintä geeni- ja soluterapiaa hyödyntäen. Uudet bio-
teknologiset, biologiset ja muut uusiin teknologioihin
perustuvat innovaatiot ovat synnyttäneet Suomeen
joukon uusia bioalan yrityksiä, joiden kliiniset lääke-
tutkimukset, myyntilupahakemukset ja lääkevalmisteet
lisäävät kansallisen lääkevalvonnan tarvetta.

Lääketeollisuuden keskinäinen kireä kilpailu heijas-
tuu valvontaa vaativina turvallisuuskysymyksinä jo
lääkkeiden tutkimus- ja kehitysvaiheissa, joihin kulu-
vaa aikaa teollisuus pyrkii edelleen lyhentämään. Val-
vontaa tarvitaan myös lääkkeiden jälkivalvonnassa,
sillä terveydestään kiinnostuneet potilaat ovat entistä
useammin myös markkinoinnin kohteina.

Lääkelaitos valvoo lääkkeiden turvallisuutta jo
niiden kehitysvaiheessa ensimmäisistä kliinisistä tutki-
muksista lähtien. Myyntiluvan saadakseen lääkeval-
misteen on täytettävä viranomaisten asettamat teho-,
turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Myyntiluvan saanei-
den ja markkinoille tuotujen lääkevalmisteiden kulu-
tusta ja turvallisuutta seurataan ja mahdollisiin turval-
lisuusuhkiin puututaan välittömästi rajoittamalla nii-
den käyttöaiheita tai äärimmäisessä tapauksessa kieltä-
mällä valmisteen käyttö.

Lääkelaitos on aktiivisesti mukana Euroopan unio-
nin lääkevalvonnassa osallistuen aloitteellisesti sen
kehittämiseen ja laajentamiseen keskittyen Suomen
terveydenhuollon näkökulmasta tärkeisiin kysymyk-
siin. Lääkelaitos arvioi yhä useammin myyntilupahake-
muksia perusteellisesti koko EU:n puolesta niin keski-
tetyssä kuin tunnustamismenettelyssä raportoijana,
rinnakkaisraportoijana tai viitejäsenvaltiona.

Euroopan unionin komissio julkaisi toimintavuon-
na ehdotuksensa lääkevalvonnan uudistamisesta.
Suunnitellun uudistuksen keskeinen sisältö tulee vai-
kuttamaan olennaisesti myös jäsenvaltioiden lääkeval-
vontaan.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavana
oleva lääkepolitiikka ja sen integrointi terveyspolitiik-
kaan tulevat ohjaamaan lääkevalvontaa kansallisesti.

MEDICINE CONTROL

The pharmaceutical field continues to grow and
develop at a rapid pace. New methods of developing
medicines, especially the search for specific medicines
and action mechanisms using genetic and cell therapy,
have an impact on medicine control. Biotechnological,
biological and other innovations based on new
technologies have led recently to the establishment of a
number of biotechnological enterprises in Finland.
Their clinical trials, marketing authorisation
applications and medicinal products are increasing the
need for national medicine control.

Intense competition among pharmaceutical
companies is already reflected in safety issues that
require control in the R&D stage. The industry works
constantly to have the time spent on R&D reduced.
Control is also essential after marketing authorisation
is obtained as patients concerned about their health are
increasingly subjected to drug promotion.

The  NAM  monitors the safety of medicines from
the very first clinical trials. To obtain marketing
authorisation, a medicinal product must meet the
requirements set by the authorities for efficacy, safety
and quality. The consumption and safety of medicinal
products that have obtained marketing authorisation
and have been put on the market are monitored. In the
event that safety risks appear, action is taken
immediately by restricting their indications or, in
extreme cases, by banning their use entirely.

NAM is actively involved in medicine control
conducted by the European Union. It takes part in the
development and expansion of such control,
concentrating on issues of importance for public health
in Finland. NAM increasingly assesses marketing
authorisation applications on behalf of the entire EU,
as a rapporteur or co-rapporteur in the centralised
procedure and as a reference member state in mutual
recognition procedures.

The Commission of the European Union published
its proposal for the reform of legislation during the
review year. The main content of the planned reform
will also have an essential effect on medicine control in
the member states.

The pharmaceuticals policy currently being
developed by the Ministry of Social Affairs and Health
and its integration with public health policy will direct
medicine control at the national level in the future.
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Ennakkovalvonta

Lääkkeiden myyntiluvat

Lääketeollisuuden hyvä kasvuvauhti ja monien alkupe-
räisvalmisteiden dokumentaatiosuoja-ajan umpeutumi-
nen näkyivät toimintavuonna Lääkelaitoksessa. Vireil-
lä olevien myyntilupahakemusten määrä kasvoi mer-
kittävästi edellisiin vuosiin verrattuna.

Lääkelaitokseen jätetyistä 556 myyntilupahake-
muksesta kansallisten myyntilupahakemusten osuus oli
46 % ja tunnustamismenettelyssä käsiteltävien myynti-
lupahakemusten osuus 54 %. Kansallisten myyntilupa-
hakemusten määrä kasvoi erityisesti vuoden jälkipuo-
liskolla.

Kansallisista myyntilupahakemuksista yli puolet
(187) oli rinnakkaisvalmistehakemuksia. Keskimää-
räistä suurempaan rinnakkaisvalmistehakemusten
osuuteen vaikuttanee Suomen lyhyt dokumentaatio-
suoja-aika, joka on ns. korkean teknologian lääkkeitä
lukuun ottamatta kuusi vuotta. Useassa muussa EU-
maassa vastaava aika on 10 vuotta.

Lääkelaitos toimi viitejäsenvaltiona edellisten vuo-
sien tapaan pääosin rinnakkaisvalmisteita käsittävissä
tunnustamismenettelyprosesseissa.

Muutoshakemusten ja -ilmoitusten määrä kasvoi
edellisiin vuosiin verrattuna sekä kansallisessa että
tunnustamismenettelyssä. Osaltaan tähän vaikutti
eläinperäisten tautien ja ns. tarttuvien enkefalopatioi-
den (TSE) ehkäisemistä koskevien direktiivien (1999/
82/EY ja 1999/104/EY) edellyttämän määräajan päät-
tyminen. Myyntiluvan haltijat velvoitettiin osoitta-
maan lääkevalmisteidensa valmistuksessa käytettyjen
eläinperäisten raaka-aineiden puhtaus Euroopan lääke-
arviointiviraston (EMEA) lääkevalmistekomitean

Pre-marketing control

Marketing authorisations for pharmaceuticals

The fast pace of growth in the pharmaceutical
industry and the expiration of many periods of data
protection for proprietary medicinal products were
apparent during the review year at NAM, for the
number of pending marketing authorisation
applications increased significantly compared with
previous years.

National marketing authorisation applications
accounted for 46% of the 556 submitted to NAM
and marketing authorisation applications subject to
the mutual recognition procedure for 54%. The
number of national marketing authorisation
applications increased, especially during the second
half of the year.

More than half (187) of the national marketing
authorisation applications were for generic medicinal
products. The above average proportion of
applications for essentially similar preparations may
be affected by the short period of data protection in
Finland; except for ‘high-tech’ medicines, the period
is six years, while in many EU countries it is ten.

NAM performed reference state duties as it had in
previous years, mainly in the mutual recognition
procedure for generic preparations.

The number of variations to the marketing
authorisations increased in comparison with previous
years in both the national and the mutual recognition
procedures. This was mainly due to the deadlines set
by the directives (1999/82/EC and 1999/104/EC) to the
marketing authorisation holders to demonstrate that
the medicinal products and
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veterinary medicinal products are manufactured in
accordance with the note for guidance on “Minimising
the risk of transmitting animal spongiform
encephalopathy agents via medicinal products”
adopted by the Committee on Proprietary Medicinal
Products (CPMP) and the Committee on Veterinary
Medicinal Products (CVMP) of the European Agency
for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA).

Most of the manufacturers of materials of animal
origin applied for a TSE-certificate of the European
Pharmacopoeia (Ph. Eur.). Altogether 869 type I
variations using the certification scheme of Ph. Eur.
were submitted to the NAM. Of these, 664 were
processed by the end of the review year. The
remainder were left to wait for certification by the
European Pharmacopoeia. Similarly, 113 Type II
variations were submitted, of which about half (66)
were completed.

In 2002, NAM granted marketing authorisations
for 371 medicinal products. The number of decisions
increased, especially in the mutual recognition
procedure, and 100 more decisions were made than
in 2000. Processing times for marketing authorisation
applications remained within the 210-day framework.
The average time needed to process an application for
renewal of a marketing authorisation was three
months.

In the European Union’s centralised procedure,
marketing authorisation was issued for 43 medicinal
products intended for human use. The representatives
of NAM acted as rapporteur or co-rapporteur in the
centralised procedure for three medicinal products
intended for the treatment of bone fractures, the
treatment and prevention of influenza, and for the
treatment of amyotrophic lateral sclerosis. During the
review year, NAM also assessed one medicinal
product containing

Käsitellyt tyypin I muutosilmoitukset.

Tunnustamismenettely / Mutual Recognition procedure

Merkitseminen/ pakkausseloste     / Labelling proposals / Patient Information Leaflet.

Kansallinen menettely / National procedure

(CPMP) ja eläinlääkevalmistekomitean (CVMP) hy-
väksymän ohjeen mukaisesti.
Valtaosa eläinperäisen raaka-aineen valmistajista haki
tuotteelleen Euroopan farmakopean sertifikaattia.
Näiden raaka-aineiden osalta myyntiluvan haltijat
saattoivat osoittaa lääkevalmisteen puhtauden I tyypin
muutosilmoituksella, joita jätettiin Lääkelaitokseen
869 kappaletta. Niistä 664 käsiteltiin loppuun toimin-
tavuoden aikana, ja muiden osalta jäätiin odottamaan
Euroopan farmakopean myöntämää sertifikaattia.
Vastaavasti II tyypin muutoshakemuksia jätettiin 113
kappaletta, joista noin puolet (66) saatiin päätökseen.

Lääkelaitos myönsi vuonna 2001 myyntiluvan  371
lääkevalmisteelle. Myyntilupapäätösten määrä kasvoi
erityisesti tunnustamismenettelyssä ja päätöksiä tehtiin
kaikkiaan 100 kappaletta enemmän kuin vuonna
2000. Myyntilupahakemusten viranomaiskäsittelyn
nettoajat pysyivät 210 vuorokauden määräajoissa.
Myyntiluvan uudistamishakemusten käsittelyyn kului
keskimäärin aikaa kolme kuukautta.
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Euroopan unionin keskitetyssä menettelyssä sai
myyntiluvan 43 ihmisille tarkoitettua lääkevalmistetta.
Lääkelaitos toimi keskitetyn menettelyn raportointi- ja
rinnakkaisraportointitehtävissä kolme kertaa arvioiden
myyntilupahakemukset luunmurtumien hoitoon, in-
fluenssan hoitoon ja ehkäisyyn sekä amyotrofisen lateraa-
liskleroosin hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä. Toiminta-
vuoden aikana Lääkelaitos arvioi myös yhden ns. A-listan
bioteknologista ainetta sisältävän lääkevalmisteen.

Lääkelaitos osallistui aktiivisesti Euroopan lääkearvi-
ointiviraston työryhmien toimintaan toimien puheenjoh-
tajana lääkevalmistekomitean (CPMP) tieteellisessä neu-
vontaryhmässä (SciARG) ja eläinlääkevalmistekomitean
(CVMP) tehotyöryhmässä (EWP).

Lääkevalmisteelle voidaan hakemuksesta riippuen hakea
myyntilupaa joko kansallista, tunnustamismenettelyä tai
keskitettyä menettelyä käyttäen. Tunnustamismenettelys-
sä lääkevalmisteelle haetaan ensin kansallista myyntilu-
paa yhteen jäsenvaltioon, jonka jälkeen muita jäsenvalti-
oita pyydetään tunnustamaan ensimmäisen jäsenvaltion
myöntämä myyntilupa. Tunnustamismenettelyssä lääke-
teollisuus päättää hakeeko se myyntilupaa kaikkiin jäsen-
valtioihin vai vain rajoitettuun joukkoon jäsenvaltioi-
ta. Keskitetyssä menettelyssä Euroopan komissio
myöntää koko EU:n kattavat myyntiluvat. Tässä menet-
telyssä käsitellään mm. bioteknologiset lääkkeet ja suuri
osa uusista lääkeainemolekyyleistä.

Suomessa oli vuoden 2001 lopussa voimassaolevia myyn-
tilupia yhteensä 4990. Määrä kasvoi parilla sadalla edelli-
seen vuoteen verrattuna. Myyntiluvista itsehoitovalmistei-

a biotechnological substance on the List A.
NAM took active part in the work of the

European Agency for the Evaluation of Medicinal
Products, chairing the scientific advisory group
(SciARG) of the Committee for Proprietary Medicinal
Products (CPMP) and the Efficiency Working Group
(EWP) of the Committee for Veterinary Medicinal
Products (CVMP).

In the mutual recognition procedure, national
marketing authorisation is first applied for one
Member State. Then other Member States are
requested to recognize the marketing authorisation
granted by the first one. In this procedure, the
pharmaceutical industry decides whether to apply for
marketing authorisation in all Member States or only
in a limited number of them. In the centralised
procedure, the European Commission grants
marketing authorisation for the entire EC. For
example, biotechnological medicines and most of new
chemical entities (NCE)  are handled with this
procedure.

In Finland, marketing authorisation was in effect for
a total of 4990 medicinal products at the end of
2001. The number increased by a couple of hundred
compared with last year. OTC products accounted for
around 13% of the market authorisations and
veterinary medicinal products for some 8%.

The pharmaceutical industry annually cancels
hundreds of marketing authorisations or does not
renew them or place the products on sale in Finland.

Käsittelyajat (mediaanit) kansallisessa myyntilupamenettelyssä v. 1999-2001.

Lääkelaitos / NAM

Hakija /Applicant

Aika vuorokausina / days

Tyypin II muutoshakemus / Type II  2001

Tyypin II muutoshakemus / Type II  2000

Tyypin II muutoshakemus / Type II  1999

Uudistamishakemus / Renewal 2001

Uudistamishakemus / Renewal  2000

Uudistamishakemus / Renewal 1999

Myyntilupahakemus /
Application for marketing

authorisation 2001

Myyntilupahakemus /
Application for marketing

authorisation 2000

Myyntilupahakemus /
 Application for marketing

authorisation 1999

0             50                     100                150           200        250                 300         350

Times required (medians) for processing marketing authorisations in the national procedure, 1999 – 2001.
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Some of these medicinal products are essential for
special groups and their availability has been secured
with special permits for compassionate use.

Scientific advice

The National Agency for Medicines advises the
pharmaceutical industry on scientific issues and on
marketing authorisation procedures and applications.
Such requests increased along with reference member
state duties.

During the review year, scientific advice concerned,
for example, genetherapy products, an osteoporosis
product, a product intended for treatment of
hypercholesterolemia, a psoriasis product, a product
intended for treatment of hyperparathyroidism, and
technology meant for the development of new oral
pharmaceutical forms.

Clinical trials

NAM issued an administrative regulation ‘Clinical
trials on medicinal products in humans subjects’,
which took effect on May 1, 2001. The regulation
conforms to the 1999 act and decree on medical
research. These regulations are an attempt to improve
the position of persons participating in such  trials. To
facilitate research, the option of submitting a
notification to the Ethics Committee and NAM
simultaneously was added.

Veterinary medicine control

Veterinary medicine control focuses attention on
immunological products, indications for antimicrobials,
withdrawal periods for food-producing animals, and
matters concerning the user safety of all medicinal
products.

In veterinary medicine control, the NAM cooperates
closely with the veterinary medicine, food and

den osuus oli  noin 13 %. Eläinlääkkeiden osuus lääke-
valmisteista on noin 8 %.

 Lääketeollisuus peruuttaa tai jättää uudistamatta
myyntilupia tai jättää tuomatta kauppaan Suomessa
vuosittain satoja valmisteitaan. Osa näistä lääkevalmis-
teista on välttämättömiä tietyille erityisryhmille ja niiden
saanti on jouduttu turvaamaan myöntämällä erityislupia.

Tieteellinen neuvonta

Lääketeollisuus saa Lääkelaitokselta tieteellistä neuvon-
taa ja myyntilupamenettelyihin ja myyntiluvan hakemi-
seen liittyvää neuvontaa, jota kysyttiin aikaisempaa use-
ammin lisääntyvien viitemaatehtävien vuoksi.

Toimintavuonna tieteellinen neuvonta koski mm.
geeniterapiavalmisteita, osteoporoosilääkettä, hyperko-
lesterolemian hoitoon tarkoitettua lääkettä, psoriasislää-
kettä, hyperparatyreoosin hoitoon tarkoitettua lääkettä ja
uusien oraalisten valmistemuotojen kehittämiseen tarkoi-
tettua teknologiaa.

Kliiniset lääketutkimukset

Lääkelaitos antoi määräyksen Ihmisiin kohdistuvat kliini-
set lääketutkimukset, joka tuli voimaan 1.5.2001. Mää-
räys noudattaa vuonna 1999 lääketieteellisestä tutkimuk-
sesta annettua lakia ja asetusta. Säädöksillä on pyritty
parantamaan tutkittavien asemaa. Tutkimuksen sujuvaa
etenemistä lisättiin antamalla mahdollisuus jättää tutki-
musilmoitus samanaikaisesti sekä eettiselle toimikunnalle
että Lääkelaitokselle.

Eläinlääkevalvonta

Eläinlääkevalvonnassa on kiinnitetty erityistä huomiota
immunologisiin valmisteisiin, mikrobilääkkeiden käyttö-
aiheisiin, tuotantoeläinten varoaikoihin ja kaikkien val-
misteiden käyttäjäturvallisuuteen liittyviin asioihin.

Eläinlääkkeiden valvonnassa Lääkelaitos on tii-
viissä yhteistyössä eläinlääkintä-, elintarvike- ja ym-
päristöviranomaisten kanssa.

* Käsittelyajan mediaania ei ole laskettu.  / The median processing time was not calculated. 1) Vaihteluväli 1–61 päivää. / Range 1 – 61 days.

Kliiniset lääketutkimukset 1997–2001.

19971997199719971997

313

*

144

121

19981998199819981998

291

*

135

81

19991999199919991999

296

40

162

117

20002000200020002000

263

37

142

188

20012001200120012001

287

40 1)

189

132

Clinical trials, 1997 – 2001.

Ilmoituksia / Notifications

Käsittelyajan mediaani /
The median of processing time.

Lisäselvityksiä / Further clarifications

Raportoitu kpl / Number of reports
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Tutkimusten jakautuminen ATC-pääluokkiin v. 2001.

Tutkimusilmoitusten jakautuminen tutkimusvalmisteen
valmistetyypin mukaan v.2001.

Tutkimusten jakautuminen tutkimustyypeittäin v.2001.

Entuudestaan tunnettu aine /
Previously known pharmaceutical substance. 148

Ensimmäinen faasi I tutkimus (uusi aine)/
First phase I trial (new pharmaceutical substance) 33

Seuraavat tutkimukset (faasi I-III) uusi aine/
Subsequent trials (phases I – III),
new pharmaceutical substance 55

Uusi yhdistelmähoito / New combination therapy 16

Uusi lääkemuoto / New pharmaceutical form 10

Uusi rinnakkaisvalmiste / New generic preparation 5

Uusi antotapa / New administration route 4

Uusi vahvuus / New strenght 5

Uusi yhdistelmävalmiste / New drug combination 2

Muut  / Others 9

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensäYhteensä / Total 287287287287287

Konventionaalinen/ Conventional               240

Bioteknologinen*/ Biotechnological*  27

-geeniterapia /  -genetherapy    3

Radioaktiivinen / Radioactive  15

Rokote /Vaccine   5

Yhteensä / TotalYhteensä / TotalYhteensä / TotalYhteensä / TotalYhteensä / Total                                                                  287287287287287

Breakdown of trial notifications by type of
product v.2001.

Trials by type in 2001.

Clinical trials by main ATC category in 2001.

* Sis. biosynteettiset sekä yhdistelmä-DNA –tekniikalla tuotetut
insuliinivalmisteet. Bioteknologisista lääketutkimuksista kolme luokitellaan
geeniterapiatutkimuksiksi.

* Contains biosynthetic insulin products and those produced with recombinant
DNA techniques. Three of the biotechnological clinical trials are classified as
genetic therapy trials.

Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien
lääkkeet /Medicines for gastrointestinal and metabolic diseases.

Veritautien lääkkeet / Medicines for blood diseases.

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet /
 Medicines for cardiovascular diseases.

Ihotautilääkkeet / Medicines for skin diseases.

Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien  lääkkeet, sukupuolihormonit /
Medicines for venereal and urinary diseases, sex hormones.

Syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito /
Cancer drugs and biological cancer treatment.

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet / Medicines
for musculo-skeletal disorders.

6,3 %

Silmä- ja korvatautien lääkkeet /
 Medicines for diseases of the eye and ear.

2,3 %

8,8 %Muut / Others.

Hengityselinten sairauksien lääkkeet /
Medicines for respiratory diseases. 5,0 %

Hermostoon vaikuttavat lääkkeet /
Medicines affecting the central nervous system. 18 %

13,3 %

Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet /
Systemic infection medicines. 7,8 %

Systeemisesti  käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta sukupuoli-
hormoneja / Hormone products used systemically, excluding sex hormones. 2,0 %

3,3 %

11,3 %

4,5 %

11 %

6,8 %

Tutkimusten lukumäärä /Tutkimusten lukumäärä /Tutkimusten lukumäärä /Tutkimusten lukumäärä /Tutkimusten lukumäärä /
Number of trialsNumber of trialsNumber of trialsNumber of trialsNumber of trials

Valmistetyyppi /Valmistetyyppi /Valmistetyyppi /Valmistetyyppi /Valmistetyyppi /
Type of medicinal productType of medicinal productType of medicinal productType of medicinal productType of medicinal product

Tutkimusten lukumäärä /Tutkimusten lukumäärä /Tutkimusten lukumäärä /Tutkimusten lukumäärä /Tutkimusten lukumäärä /
Number of trialsNumber of trialsNumber of trialsNumber of trialsNumber of trials

Ilmoitustyyppi /Ilmoitustyyppi /Ilmoitustyyppi /Ilmoitustyyppi /Ilmoitustyyppi /
Notification typeNotification typeNotification typeNotification typeNotification type
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Eläinlääkkeiden kulutus lasketaan lääketukku-
kauppojen myyntitilastoista. Kulutuksen seurannassa
tarkastellaan kansanterveyden kannalta merkityksel-
listen lääkkeiden, kuten mikrobilääkkeiden, hormo-
neiden ja loislääkkeiden käyttöä.

Jälkivalvonta
Lääketurvatoiminta

Lääkevalmisteiden turvallisuutta seurataan ja arvioi-
daan jatkuvasti haittavaikutusilmoitusten ja lääkkei-
den haittavaikutuksia koskevien tutkimuksien avulla.
Uusien tietojen perusteella voidaan tehdä tarvittavia
muutoksia lääkettä koskevaan perusinformaatioon
tai rajoittaa lääkkeen käyttöä.

Lääkkeiden turvallista käyttöä koskevia muutok-
sia tehdään yhä useammin yhtenäisesti koko EU:n
alueella. Toimintavuonna muutoksista merkittävim-
piä olivat ehkäisytabletteihin liittyviä laskimotukos-
riskejä koskevat täsmennykset sekä fluorokinolo-
niantibioottien haittavaikutusinformaation yhtenäis-
täminen. Keskitetyssä ja tunnustamismenettelyssä
Suomen vastuulla olevien lääkevalmisteiden lääketur-
vatoimintaan liittyvät tehtävät lisääntyvät nopeasti.

Kotimaassa tapahtuneista haittavaikutuksista
kerätään tietoa haittavaikutusrekisteriin, joka on
terveydenhuollon valtakunnallinen rekisteri. Haitta-
vaikutusrekisteriin saapuneiden kotimaisten ilmoitus-
ten määrä oli toimintavuonna 747. Näistä vakavien
haittavaikutusten osuus oli 48 %. Luku on kansain-
välisessä vertailussa poikkeuksellisen korkea. Suo-
messa ilmoittamisaktiivisuus kohdistuu erityisesti
lääketurvallisuuden kannalta merkittäviin asioihin.

Tarkastustoiminta

Lääketurvallisuus edellyttää toimivaa ja valvottua
lääkkeiden valmistus- ja jakeluketjua, jota Lääkelaitos
valvoo mm. erilaisilla lääkealan elinkeinonharjoittajilta
edellytettävillä luvilla ja toiminnan tarkastuksilla.

Kansalaisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus
maasta toiseen on lisännyt lääkkeiden laitonta mark-
kinointia ja tarjontaa lisäten jatkuvasti valvonnan,
neuvonnan ja viranomaisyhteistyön tarvetta. Lääkkei-
den henkilökohtaiseen maahantuontiin ja lääkkeiden
luokitteluun liittyvät kysymykset nousivat toiminta-
vuonna esille. Erityisvalmisteasetuksen (392/2001)
muutoksesta aiheutunut epäselvä tilanne lääkkeen ja
elintarvikkeen välisestä rajanvedosta jatkuu edelleen.

Toimintavuonna elinkeinonharjoittajien toimin-
nan tarkastukset painottuivat lääkkeiden valmistuk-
sen ja veripalvelutoiminnan valvontaan sekä Euroo-
pan unionin lääkkeiden hyvien tuotantotapojen peri-
aatteiden (Good Manufacturing Practices, GMP) so-
veltamiseen kaikessa laajamittaisessa lääkevalmistuk-
sessa. Apteekkien ja sairaala-apteekkien tarkastuksissa

environmental authorities.
Consumption of veterinary medicines is calculated

from wholesale statistics. The use of medicines of
significance for public health, such as antimicrobials,
hormones and antiparasitic substances, is monitored.

Post-marketing control
Pharmacovigilance

The safety of medicinal products is monitored and
assessed constantly by means of reports on adverse drug
reactions (ADR) and safety studies. On the basis of new
information, necessary changes can be made in basic
information on the product or its use can be restricted.

Changes concerning safe use of medicines are
increasingly made for the entire EU area. The most
significant changes during last year  were new
recommendations concerning thromboembolic risks of
oral contraceptives and the standardization of
information on the adverse effects of fluorochinolone
antibiotics. In the centralised and mutual recognition
procedures, duties relating to the pharmacovigilance of
medicinal products for which Finland is responsible are
increasing rapidly.

Data on ADR`s occurring in Finland are collected in a
register. The number of domestic reports reaching the
register was 747; 48% of these were serious. This figure
is exceptionally high by international comparison. In
Finland, reporting is focused on matters significant with
respect to drug safety.

Inspections

Drug safety requires secure and controlled production
and distribution chains, monitored by the NAM with
permits required from pharmaceutical companies and
with inspections.

The free movement of citizens and goods from one
country to another has increased the illegal marketing
and proffering of medicines and consequently the
need for control, consulting and cooperation with the
authorities. Issues relating to personal imports of
medicines and classification of medicines came to the
fore during the review year. The uncertain situation
caused by amendment of the Decree on Special
Products (392/2001) concerning the boundary
between medicines and food products continues.

Inspections during the year 2001 emphasized
control of the manufacture of medicines and blood
transfusion services and the implementation of the
EU’s Good Manufacturing Practices (GMP) to all
large-scale pharmaceutical manufacturing processes.
Inspections of pharmacies and hospital pharmacies
concentrated on the quality of pharmaceutical
preparations. Attention was also focused on matters

18 %
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Suomessa sattuneita lääkkeiden haittavaikutuksia koskevat ilmoitukset.

Muut  / Others

Vakavat /Serious

kpl /
number
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Reports made on the adverse drug reactions occurring in Finland.

EU:n ulkopuolella sattuneista vakavista odottamattomista lääkkeiden
haittavaikutuksista saadut ilmoitukset.
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Reports on serious unexpected adverse drug reactions occurring outside
the EU, 1997 – 2001.

Arvioidut keskitetyn ja tunnustamismenettelyn turvallisuuskatsaukset,
joissa Suomi on viite- tai raportoijamaa.
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Periodic safety report assessments related to reference state and
rapporteur duties, 1997 – 2001.
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Keskitetty menettely / Centralised procedure

Ilmoituksia /Reports
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keskityttiin lääkevalmistuksen laatuun, minkä lisäksi
huomiota kiinnitettiin lääkeneuvontaan liittyviin asi-
oihin.

Luvanhaltijoiden tarkastusten lisäksi Lääkelaitos
teki lääketehdastoimilupahakemusten käsittelyyn
liittyen seitsemän neuvottelukäyntiä, ns. toiminnan
esitarkastusta, luvanhakijan GMP-valmiuden varmis-
tamiseksi. Toimilupa myönnettiin muun muassa kol-
melle uudelle lääketehtaalle, jotka ovat kliinisiin lää-
ketutkimuksiin bioteknologisin menetelmin lääkkeitä
valmistavia yrityksiä.

Lääkelaitos järjesti koulutusta latvialaiselle tarkas-
tajalle ja isännöi PIC/S:in (Pharmaceutical Inspection
Convention, Pharmaceutical Inspection cooperation
Scheme) Joint Visit –tarkastusohjelmaan kuulunutta
tarkastusta sekä Euroopan neuvoston farmaseuttisen
asiantuntijaryhmän kokousta Suomessa.

Laadunvalvonta ja farmakopea

Laatuvaatimusten asettamisella (farmakopeatoiminta)
ja laadunvalvonnalla estetään ennakoivasti lääkevää-
rennösten ja heikkolaatuisten lääkkeiden pääsy Suo-
men markkinoille.

Lääkelaitos valvoo markkinoilla olevien lääkeval-
misteiden laatua tutkimalla laboratorioissaan Suo-
messa kaupan olevia, myyntiluvan saaneita tai aptee-
keissa valmistettuja lääkevalmisteita (ml. rohdosval-
misteita) sekä näissä käytettyjä raaka-aineita.

Keskitetyn menettelyn kautta myyntiluvan saanei-
den lääkkeiden laatua valvotaan yhteistyössä Euroo-
pan lääkkeiden laaduntarkastuslaboratorioiden ver-
koston (European Network of Official Medicines
Control Laboratories) kanssa. Laboratoriotoiminnan
kansainvälistä luotettavuutta vahvisti biologisen labo-
ratorion keskeisten menetelmien saama laatuakkredi-
tointi, jonka Mittatekniikan keskuksen akkreditoin-
tiyksikkö (FINAS) myönsi 27.6.2001. Lääkelaitoksen
laboratoriotoiminnan laatujärjestelmä kattaa uuden
päivitetyn pätevyysstandardin SFS-EN ISO/IEC
17025 vaatimusten mukaisesti keskeiset kemialliset,
farmaseuttis-tekniset ja mikrobiologiset menetelmät.
Lääkelaitos oli myös aktiivisesti mukana tunnusta-
mismenettelyn kautta myyntiluvan saaneiden lääkkei-
den yhteiseurooppalaisen laaduntarkastusmenettelyn
suunnittelussa ja sen kokeiluvaiheessa.

Farmakopeatoiminnassa yhdenmukaistetaan lääk-
keiden ja niiden pakkausmateriaalien laatuvaatimuk-
sia Euroopan farmakopeaa koskevan yleissopimuksen
(SopS 34/82) ja muiden kansainvälisten sopimusten
edellyttämällä tavalla.

relating to patient counselling in pharmacy practice.
In addition to inspection of holders of

authorisation, the NAM conducted seven consultation
visits related to the processing of licences for
pharmaceutical plants. These visits were known as
preliminary inspections to ensure the readiness of the
applicant to implement the  GMP principles. Licences
were granted to three new pharmaceutical plants that
produce products for clinical trials  using
biotechnological methods.

The NAM held a training session for a Latvian
inspector. The NAM also hosted PIC/S
(Pharmaceutical Inspection Convention,
Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) Joint
Visit Inspection and a Committee Meeting of Experts
on Pharmaceutical Questions of Council of Europe.

Quality control and the pharmacopoeia

By setting specifications (pharmacopoeia work) and
conducting quality control, the penetration of the
Finnish market by counterfeit products and poor-
quality medicinal products is prevented in advance.

In its laboratories, the NAM monitors the quality
of medicinal products on the market in Finland by
studying authorised medicinal products and products
manufactured in Finnish pharmacies (including herbal
medicinal products) and the raw materials used in
them.

The quality of the centrally authorised medicines is
tested in cooperation with the European Network of
Official Medicines Control Laboratories. The
international reliability of laboratory operations was
improved by extending the accreditation to the main
methods used in the biological laboratory. This
accreditation was granted by the Finnish Accreditation
Service (FINAS) on June 27, 2001. The quality system
of the National Agency for Medicines covers all the
main chemical, pharmaco-technical and
microbiological methods in conformance with the
requirements of the newly updated standard SFS-EN
ISO/IEC 17025.

The NAM has also played an active role in
planning the common European procedure for
sampling and testing of mutual recognition products.

In pharmacopoeia work, the specifications of
medicines and their packaging materials are being
harmonized according to the Convention on the
elaboration of a European pharmacopoeia(European
Treaty Series No.50) and other international
agreements.
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Tarkastukset vv. 1996 – 2001. /

Toimiluvat ja muut suoritteet Toimiluvat ja muut suoritteet Toimiluvat ja muut suoritteet Toimiluvat ja muut suoritteet Toimiluvat ja muut suoritteet / Licenses and other performance, 1999 – 2001./ Licenses and other performance, 1999 – 2001./ Licenses and other performance, 1999 – 2001./ Licenses and other performance, 1999 – 2001./ Licenses and other performance, 1999 – 2001.      1999     1999     1999     1999     1999            2000           2000           2000           2000           2000                 2001                2001                2001                2001                2001

Lääketehdastoimiluvat/ Licenses for pharmaceutical manufacturers           2                7     8

Lääketukkukauppatoimiluvat / Licenses for pharmaceutical wholesalers         17              18                   21

Apteekki- ja sivuapteekkitoimiluvat / Licenses for pharmacies                  41+20       50+16            41+20
and subsidiary pharmacies

Lääkekaappiluvat / Licenses for medicine chests         52              37   52

Sairaala-apteekki toimiluvat/ Licenses for hospital pharmacies            1                0                                  0

Lääkekeskustoimiluvat / Licenses for dispensaries           4                4                                  0

Huumausaineiden valmistusluvat / Manufacturing licences           3                0                     1
for narcotic drugs

Huumausaineiden vienti- ja tuontiluvat / Import and export       633           687                687
authorisations for narcotic drugs.

Huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden käsittelyyn
liittyvät luvat ja todistukset/ Activities subject to authorisation or
notification relating to substances used in the manufacture of narcotic drugs.         

 41              29                   47

Lääkelain 62 §:n mukaiset päätökset / Decisions according to Medicine Act 62 §         99            132                  151

Velvoitevarastointipäätökset / Decisions for obligatory storage.          41              34                    51

Luokittelupäätökset / Classification decisions          17              29                   32

Lääketehtaiden GMP-todistukset  / GMP certificates for       162            325                286
pharmaceutical manufacturers

Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä / Total/ Total/ Total/ Total/ Totalsssss                 1133 1133 1133 1133 1133                                     1368 1368 1368 1368 1368               1381              1381              1381              1381              1381

Tarkastukset / InspectionsTarkastukset / InspectionsTarkastukset / InspectionsTarkastukset / InspectionsTarkastukset / Inspections 19961996199619961996              1997             1997             1997             1997             1997            1998                    1999                   2000           1998                    1999                   2000           1998                    1999                   2000           1998                    1999                   2000           1998                    1999                   2000                    2001 2001 2001 2001 2001

GMP-tarkastukset / GMP inspections   14                 7              16            15                          8                      16

GLP-tarkastukset/ GLP inspections    6                 2                4              6                         13                       9

GCP-tarkastukset/ GCP inspections    0                 0                3              2                           2                     2

Veripalvelutoiminnan yksiköt/   10                 0              12             0                          2                      9
Blood transfusion service units

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset/   18                10               11            10                           5                       7
Hospital pharmacies and dispensaries

Apteekit ja sivuapteekit/  40                17             30            15                         16                      15
Pharmacies and subsidiary pharmacies

Lääketukkukaupat /      20                17              15              4            3       8
Pharmaceutical wholesalers

Yhteensä / TotalsYhteensä / TotalsYhteensä / TotalsYhteensä / TotalsYhteensä / Totals                108               108               108               108               108               53              53              53              53              53                                                                  9191919191                                                   5252525252                                                                                                                         4949494949                                                                                                     6666666666

Inspections, 1996 – 2001.

Näytteet / SamplesNäytteet / SamplesNäytteet / SamplesNäytteet / SamplesNäytteet / Samples             Tutkitut valmisteet/erät ( lkm )/ Products / batches (number )            Tutkitut valmisteet/erät ( lkm )/ Products / batches (number )            Tutkitut valmisteet/erät ( lkm )/ Products / batches (number )            Tutkitut valmisteet/erät ( lkm )/ Products / batches (number )            Tutkitut valmisteet/erät ( lkm )/ Products / batches (number )

1999 2000 2001

Lääkevalmisteet ja niihin käytetyt raaka-aineet /
Medicinal products and raw materials 256 244 253 ( 81 % )

Farmakopea ja standardit / Pharmacopoeia and standardisation 61 29 59 ( 19 % )

Yhteensä / TotalsYhteensä / TotalsYhteensä / TotalsYhteensä / TotalsYhteensä / Totals 317317317317317 273273273273273 312312312312312 ( 100 % )( 100 % )( 100 % )( 100 % )( 100 % )

Lääkelaitoksen laadunvalvonta, vv. 1999 - 2001. / Quality control of medicinal products, 1999 - 2001.

Toimiluvat ja muut suoritteet vv. 1999 – 2001 /  Licenses and other performance, 1999 – 2001.
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Lääkeinformaatio

Lääkeinformaation tavoitteena on edistää lääkkeiden
oikeaa ja turvallista määräämistä ja käyttöä. Lääkelai-
tos seuraa ja tilastoi tietoja lääkekulutuksesta osana
lääkkeiden turvallisuuden ja rationaalisen käytön seu-
rantaa.

Toimintavuonna Lääkelaitoksen tavoitteena oli
vaikuttaa erityisesti mikrobilääkkeiden oikeaan mää-
räämiseen ja käyttöön rajoittamalla myyntilupien ha-
kemus- ja uudistamisvaiheissa mikrobilääkkeiden liian
laajoja käyttöaiheita tai näyttöön perustumattomia
antosuosituksia. Lääkelaitos on lisäksi mukana
MIKSTRA-ohjelmassa, joka on tuottanut tietoja avo-
hoidon infektioiden optimaalisen diagnostiikan ja hoi-
don kehittämiseksi. Lääkekulutustilastot ja –tutkimuk-
set osoittavat, että laaja-alaisilla, samanaikaisilla toi-
menpiteillä mikrobilääkkeiden käyttö on muuttumassa
toivottuun suuntaan. Mikrobilääkeresistenssin torjunta
on ollut esillä myös Euroopan unionissa, sillä komissio
on julkistanut kesällä 2001 tiedonannon mikrobilääke-
resistenssin torjuntaa koskevasta yhteisön strategiasta
ja neuvosto on antanut suosituksen mikrobilääkkeiden
maltillisesta käytöstä. Lääkelaitos osallistuu EU:n yh-
teiseen mikrobilääkeresistenssin ehkäisyyn tähtäävään
mikrobilääkkeiden käytön seurantaohjelma ESAC:iin.

Lääkeinformaation lisäämiseksi käynnistetty hanke
lääkevalmisteiden hyväksyttyjen valmisteyhteenvetojen
ja pakkausselosteiden julkaisemisesta sähköisessä muo-
dossa Lääkelaitoksen kotisivuilla on edennyt jo noin
puoleen dokumenttien määrästä. Julkaiseminen aloitet-
tiin huhtikuussa 2002.

Lääkelaitos on lisännyt tiedon tarjontaa julkaise-
malla toimintavuonna verkkosivuillaan myös lääke-
myyntirekisterin tiedoista tuotetut lääkekulutustiedot.
Lääkkeiden perusrekisterin tiedot tulivat tilattaviksi
helmikuun 2002 alusta lukien. Perusrekisteri palvelee
kaikkia niitä, jotka tarvitsevat lääketietojärjestelmänsä
perustaksi perustiedostoa kaikista Suomen myyntilu-
vallisista lääkkeistä.

Merkittävistä uusista lääkeaineista on julkaistu
arviointeja TABU Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta
–julkaisussa, minkä lisäksi joka numerossa on käsitelty
käytännön lääkehoitoa sekä lääketurvallisuuskysymyk-
siä. Kapseli-kirjasarjassa julkaistiin psykoosilääkkeiden
käyttöä koskeva opas.

Drug information

Drug information aims to promote correct and safe
prescription and use of medicines. NAM monitors
drug consumption and compiles statistics in the
process of monitoring the safe and rational use of
medicinal products.

During the review year, NAM’s aim was specifically
to promote correct prescription and use of
antimicrobials by restricting too broad indications and
unsubstantiated recommendations for administering
antimicrobials at the application and renewal stages
for marketing authorisations. NAM is also involved in
the MIKSTRA programme, which has produced
information for the purpose of developing optimal
diagnostics and treatment for infections in outpatient
care. Drug consumption statistics and studies show
that use of antimicrobials is moving in the right
direction, thanks to a broad range of simultaneous
measures. Combating resistance to antimicrobials has
also been put on the agenda in the European Union, as
the Commission published a communication in the
summer of 2001 on a common strategy for combating
resistance to antimicrobials, and the Council has issued
a recommendation on moderate use of antimicrobials.
NAM is involved in the EU’s European Surveillance of
Antimicrobial Consumption (ESAC) programme,
which aims at combating resistance to antimicrobials.

To increase information on medicinal products, a
project to make approved summaries of product
characteristics and patient information leaflets
available on the NAM website was launched. Half of
the documents concerned are already available on the
website. The first were placed there in April 2002.

During the year, NAM has increased supply of
information by making drug consumption data
obtained from the drug sales register available on its
website. The basic drug register became available on
order as of February 2002. The basic drug register
serves all parties wishing to obtain basic information
on all medicinal products with marketing
authorisation in Finland as a basis for their drug
information systems.

Reviews of important pharmaceutical innovations
have been published in the TABU Journal. Each issue
also deals with practical pharmacotherapy and drug
safety issues. In the Kapseli therapy recommendation
series, a guide to the use of antipsychotic drugs was
published.
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Lääketieteellisessä tutkimuksessa ja hoidossa käytet-
tävillä laitteilla ja tarvikkeilla sekä apuvälineillä on
keskeinen merkitys nykypäivän terveydenhuoltopal-
velujen tuottamisessa. Näiden laitteiden hyvä laatu ja
toimivuus on edellytyksenä oikeiden tutkimustulosten
ja tuloksellisen hoidon saavuttamisessa ja elämänlaa-
dun parantamisessa.

Terveydenhuollossa kotisairaanhoito sekä potilai-
den itse suorittama diagnostiikka ja hoito lisääntyvät,
jolloin lääkkeiden, laitteiden ja tarvikkeiden käytön
turvallisuuden merkitys entisestään korostuu.

Uudet tekniset innovaatiot tuovat uusia ratkaisuja
ja apuvälineitä terveydenhuollon käyttöön, mutta
samalla ne haastavat lääke- ja laitevalvonnan käytän-
töjä. Laitteiden ja lääkkeiden perinteistä rajanvetoa
on pohdittava esimerkiksi lääkettä sisältävien imp-
lanttien kohdalla. Ihmisalkuperää olevat biomateriaa-
lit tai ihmiseen asennettavat implantit lisäävät laite-
valvonnan tarvetta.

Lääkelaitoksen tehtävänä on terveydenhuollon
laitteiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden
valvonta sekä turvallisen käytön edistäminen. Valvon-
ta kohdentuu Suomessa markkinoilla ja käytössä
oleviin terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin.
Markkinavalvonnan painopistealueet ovat suomalai-
nen valmistus sekä uutta teknologiaa tai uusia materi-
aaleja sisältävät laitteet ja tarvikkeet.

Lääkelaitos osallistuu aktiivisesti Euroopan unio-
nin laitevalvonnan toimintaperiaatteiden sekä yhte-
näisten toimintapojen luomiseen.

Markkinavalvonta

Lääkelaitokselle ilmoitetut vaaratilanteet antavat
tietoa Suomessa ja muissa Euroopan unionin jäsen-
maissa havaituista ongelmista tai puutteista laitteissa
ja tarvikkeissa sekä niiden käytössä. Vaaratilanneil-
moitusten jatkuva analysointi on tärkeää, jotta vaka-
vien tapahtumien syyt voidaan tunnistaa ja tapahtu-
man toistuminen voidaan ehkäistä ennalta.

Toimintavuonna vaaratilanneilmoitusten koko-
naismäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Kahden
vakavan vaaratilanteen perusteella tehtiin laajemmat
selvitykset, joita olivat ylipainehengityshoitolaitteen
turvallisuus- ja riskianalyysi sekä verisuoniproteesin
vaurioanalyysi.

Lääkelaitos toteuttaa markkinavalvontatutkimuk-
sia, joita tehtiin toimintavuonna useita. Luonnonku-
mista valmistettujen tutkimus- ja leikkauskäsineiden
allergeenipitoisuuksia tutkittiin yhteistyössä Kansan-
terveyslaitoksen ja Tampereen yliopistollisen sairaa-
lan kanssa ja tulokset julkaistiin valmistajien ja
terveydenhuollon yksiköiden käyttöön.
Suomen markkinoilla olevien kahdeksan yleisimmän
rollaattorin standardinmukaisuus testattiin sekä tar-
kastettiin kaikkien markkinoilla olevien rollaattorien
(44 kpl) merkinnät ja käyttöohjeet yhdessä Kuluttajavi-

Medical devices, used in diagnostics and therapy are of
crucial importance for providing modern health care
services. The high quality and efficacy of these devices
are a prerequisite for achieving correct research results
and successful therapy and improving the quality of
life.

In health care, home nursing and self-performed
diagnostics and care are increasing, and this will
further emphasize the importance of medicines and
medical devices.

New technical innovations are introducing new
solutions and new appliances for health care, but at
the same time they constitute a challenge to medicine
control and medical devices surveillance. The
conventional demarcation between devices and
medicines must be reconsidered for example in regard
to implants incorporating medicines. Biomaterials of
human origin and implants fitted in humans increase
the need for medical devices surveillance.

NAM’s task is to monitor compliance of medical
devices with regulations and to promote their safe use.
Surveillance is targeted at medical devices used in
Finland. The key areas in market surveillance are
Finnish manufacture and devices involving new
technology or materials.

NAM actively participates in developing policies
and common procedures for medical devices
surveillance within the EU.

Market surveillance

Adverse incidents reported to NAM provide
information on problems and defects in devices and in
their use detected in Finland and other EU member
states. Continuous analysis of reports on adverse
incidents is important in determining the causes of
such events and preventing their recurrence.

In the year under review, the total number of
adverse incidents remained at the level of the previous
year. Extensive analyses of two serious adverse
incidents were made: a safety and risk analysis of a
pressure respiratory treatment device and an analysis
of damage to a blood vessel prosthesis.

NAM conducts market surveillance studies; several
such studies were made during the year under review.
The allergen content of medical latex gloves was
studied in cooperation with the National Public Health
Institute and Tampere University Hospital, and the
results were made available to manufacturers and
health care units.

NAM tested the compliance to standards of the
eight most common rollators on the Finnish market
and also checked the markings and instructions for use
on all rollators on the market (44 in all) in cooperation
with the Finnish Consumer Agency. NAM studied the
availability of in-vitro diagnostic (IVD) devices
intended for self-testing and the contents of their

LAITEVALVONTA MEDICAL DEVICES SURVEILLANCE
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raston kanssa. Lääkelaitos selvitti markkinoilla olevien,
maallikkokäyttöön tarkoitettujen IVD (in vitro diag-
nostiikka) –laitteiden saatavuutta ja pakkausmerkintö-
jen ja käyttöohjeiden sisältöä.

Kotimaassa ilmoitetun laitoksen toimintaa ja päte-
vyyttä arvioitiin tarkastuksella ja osallistuttiin laitok-
sen toimialueen laajentamiseen liittyvän koulutusohjel-
man toteuttamiseen.

Materiaalien seuranta ja arviointi

Lääkelaitos valvoo terveydenhuollon laitteissa ja tar-
vikkeissa käytettyjen materiaalien laatua. Toiminta-
vuonna biomateriaaleja ja niiden käyttöön liittyviä
riskejä arvioiva selvitystyö valmistui ja osaselvitysten
kommentointiversiot julkaistiin sähköisessä muodossa
Lääkelaitoksen verkkosivuilla. Osaselvitykset kattavat
yleiskatsauksen biomateriaaleihin, ihmisalkuperää ole-
vat biomateriaalit, ortopediassa ja traumatologiassa,
pehmytkudoskirurgiassa, verisuonikirurgiassa, hammas-
lääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä-
ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit.

Laadunhallinnan edistäminen ja
standardointi

Lääkelaitoksen tavoitteena on edistää terveydenhuol-
lon laitteiden ja tarvikkeiden laadunhallinnan käyt-
töönottoa terveydenhuollon yksiköissä. Käytännössä
Lääkelaitos toteuttaa yhteistyössä muiden viranomais-

package markings and instructions for use.
NAM conducted an inspection to assess the

operations and competence of Finnish conformity
assessment body, (Notified Body). NAM also took part
in the preperation of a training programme aiming at
broadening the sphere of operations of the Notified
Body.

Materials surveillance and  assessment

NAM monitors the quality of materials used in
medical devices. During the year under review, the
project analysing biomaterials and the risks involved in
their use was completed and versions of the partial
analyses were published for comment in electronic
form on the NAM website. These partial analyses
include a general review of biomaterials, biomaterials
of human origin, biomaterials for use in orthopaedia
and traumatology, soft tissue surgery, blood vessel
surgery, odontology, mouth and facial surgery, and
otorhinolaryngology.

Promotion of quality management
and standardisation

NAM’s aim is to promote introduction of quality
management of medical devices into health care units.
In practice, NAM carries out projects that produce
guidelines providing information and supporting
quality management.

Lääkelaitokselle ilmoitetut vaaratilanteet 1995–2001.
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Adverse incidents reported to NAM, 1995 – 2001.

Yhteensä / Totals  Viranomaisten ilmoitukset (EU) /
Notifications by authorities
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 Valmistajien ilmoitukset /
Manufacturers´ notifications
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During the year under review, NAM published a
recommendation for acceptance inspections of
radiological devices at health care units, in cooperation
with the Radiation and Nuclear Safety Authority and
VTT Automation. A safety notice was sent to health
care units concerning administration of diathermic
therapy to patients at risk of permanent tissue or nerve
injury.

NAM participates in standardization work in
accordance with a  cooperation agreement made with
the Finnish Standards Association  SFS. NAM handled
the secretarial duties of Working Group WG 8,
‘Environmental Controls’, of the European Committee
for Standardization (CEN) Technical Committee TC
293, ‘Technical aids for the disabled’.

Medical devices and supplies are divided into
different classes in accordance with the assessed risk.
Low-risk products include thermometers, medical
supplies, optical instruments, and most technical aids
for the disabled. Products involving the highest risk
include tests for determining blood groups, hepatitis
and HIV tests, pacemakers and cardiac valves.

ten ja organisaatioiden kanssa hankkeita, jotka tuotta-
vat tietoa ja laadunhallintaa tukevaa ohjausta.

Toimintavuonna Lääkelaitos julkaisi yhteistyössä
Säteilyturvakeskuksen ja VTT Automaation kanssa
laaditun suosituksen radiologisen laitteen vastaanotto-
tarkastuksesta terveydenhuollon yksikössä. Terveyden-
huollon yksiköille toimitettiin turvallisuustiedote
diatermia- eli lämpöhoitojen antamisesta potilaille,
joille hoidosta voi aiheutua pysyvän kudos- tai hermo-
vaurion riski.

Lääkelaitos osallistuu standardointityöhön Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry:n kanssa solmitun toimi-
alayhteisösopimuksen mukaisesti. Lääkelaitos hoiti
CEN:in teknisen komitean TC 293 ”Technical aids for
the disabled” työryhmän WG 8 ”Environmental
controls” sihteeristötehtävät.

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet luokitellaan
riskin mukaan. Matalan riskin tuotteisiin lukeutuvat
mm. kuumemittarit, sairaanhoitotarvikkeet, optiset
välineet ja pääosa apuvälineistä. Riskipitoisimpia
tuotteita ovat veriryhmän määritystestit, hepatiitti- ja
HIV-testit, sydäntahdistimet ja sydänläpät.
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The aim of NAM’s human resources policy is to
employ persons with high expertise and diversified
competence, and to provide for continuous
maintenance of personnel competence. Performance
appraisals conducted with each employee are an
important part of personnel policy.

Key figures in personnel reports

The number of personnel at NAM grew by eight
persons during the year. 124 persons were on a
permanent contract and seven persons on a fixed-term
contract.

The average age of NAM’s personnel is 44.6 years,
which is slightly lower than the average for state
employees. Nevertheless, NAM is among those trying
to find a solution to a common problem; on average,
one out of every five of its present employees will
reach retirement age by 2010. Also, the number of
part-time pension schemes is on the increase. At the
end of the year, four persons had part-time pensions.
There were 6.2 sick leave days per person-work-year.
This is about 2 days below the average for state
employees.

The level of education among NAM’s personnel is
quite high, the education level index being 6.2. The
average education level index for state employees in
2000 was 4.9.

Job satisfaction at NAM is monitored with a
biennial job satisfaction poll. The poll conducted in
2001 used the ‘healthy organisation’ meter for the first
time. The key indicators were consistent with those
used before, and also the results obtained were on the
level of the surveys conducted in 1999 and 1997.

Job satisfaction at NAM is quite good. On average,
NAM’s results on the scale are better than or equal to
those in extensive reference material.

The well-being of personnel has been promoted with
active measures to maintain working capacity and
special days devoted to personnel development. NAM
has organised two staff days for the entire personnel.
In addition, the operational units have organised
training days of their own aiming at enhancing
operations and developing the working community.
Working capacity has also been actively promoted.
NAM has organised physical recreation events,
opportunities for various forms of exercise and theatre
excursions. Even a wine club was started.

Lääkelaitoksen henkilöstöpolitiikan tavoitteena on
osaavien ja monialaisten henkilöiden palkkaaminen ja
heidän asiantuntemuksensa ylläpidosta huolehtiminen.
Tärkeänä osana henkilöstöpolitiikan toteuttamista
ovat tulos- ja kehityskeskustelut jokaisen Lääkelaitok-
sen palveluksessa olevan kanssa.

Henkilöstöraportoinnin keskeisiä
tunnuslukuja

Lääkelaitoksen henkilöstömäärä kasvoi kertomusvuo-
den aikana kahdeksalla henkilöllä. Vakituisessa palve-
lussuhteessa oli 124 henkilöä ja määräaikaisessa palve-
lussuhteessa seitsemän henkilöä.

Lääkelaitoksen henkilöstön keski-ikä on 44,6 vuotta,
mikä on hieman koko valtion henkilöstön keski-ikää alem-
pi. Siitä huolimatta Lääkelaitoksellakin ratkotaan koko
työmarkkinakentässä tunnettua ongelmaa; keskimäärin
joka viides nykyisestä henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän
vuoteen 2010 mennessä. Myös osa-aikaeläkeläisten määrä
on kasvussa. Vuoden päättyessä osa-aikaeläkkeellä oli 4
henkilöä. Sairauspoissaoloja kertyi 6,2 pv/henkilötyövuosi.
Tämä on noin 2 pv vähemmän kuin valtiolla keskimäärin.

Lääkelaitoksen henkilöstön koulutustaso on varsin
korkea, koulutustasoindeksi on 6,2. Valtion henkilöstön
keskimääräinen koulutustasoindeksi vuonna 2000 oli  4,9.

Työtyytyväisyyttä Lääkelaitoksessa seurataan joka
toinen vuosi tehtävällä työtyytyväisyyskyselyllä. Vuon-
na 2001 tehdyssä kyselytutkimuksessa käytettiin en-
simmäisen kerran Terve organisaatio-mittaria. Keskei-
set mittarit ovat yhteneviä aiemmin käytettyyn mitta-
ristoon ja myös tulokset vuosina 1999 ja 1997 tehtyjen
mittausten kanssa ovat samaa tasoa.

Työtyytyväisyys Lääkelaitoksessa on varsin hyvä.
Lääkelaitoksen asteikkotulokset ovat tutkimuksen
suorittajien mukaan keskimäärin paremmat tai saman-
tasoiset kuin laajassa vertailuaineistossa.

Henkilöstön hyvinvoinnista on huolehdittu mm. aktii-
visen työkykyä ylläpitävän toiminnan ja kehittämispäi-
vien keinoin. Lääkelaitos on järjestänyt kaksi koko
henkilöstölle tarkoitettua henkilöstöpäivää. Sen lisäksi
toimintayksiköt ovat järjestäneet toiminnan ja työyh-
teisön kehittämistä koskevia yksikkökohtaisia kehittä-
mispäiviä. TYKY-toiminta on ollut aktiivista. Lääkelai-
toksessa on järjestetty liikuntatapahtumia, liikunta-
mahdollisuuksia erilaisten liikunnallisten harrastusten
pariin, teatteriretkiä ja viinikerhokin aloitteli toimin-
taansa.

HENKILÖSTÖ PERSONNEL
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Development projects

The most important development projects at NAM in
2001 sought to improve the Agency’s operations by
assuring quality, defining strategic goals, and developing
electronic services.

The Centre for Metrology and Accreditation (FINAS)
broadened NAM’s competence accreditation to cover the
key microbiological methods of the biological laboratory.
FINAS issued its decision in June 2001.

In connection with strategy reform, NAM
commissioned a stakeholder survey and a public image
analysis. The regular biennial atmosphere survey was
made and the results used in updating strategy.

Implementation of NAM’s electronic document
management system in new areas continued and the
entire personnel were trained to use the system.

The technical properties, content, and layout of the
NAM website were improved. The refurbished site was
opened in April 2002 and now also includes summaries
of product characteristics and patient information leaflets
of medicinal products. Special attention was paid to the
accuracy of the information and the quality of the
material.

With a mandate from the Ministry of Social Affairs
and Health, NAM together with the Social Insurance
Institution defined the requirements and rules for
introduction of the national electronic prescription
concept. All other key authorities and players were also
involved. The aim is to eventually transfer prescriptions
securely in electronic form from physician to pharmacy
and the information necessary for remuneration to the
Social Insurance Institution. The results were submitted
to the Ministry of Social Affairs and Health in
December 2001.

Kehityshankkeet

Lääkelaitoksen merkittävimmät kehityshankkeet vuon-
na 2001 tähtäsivät laitoksen oman toiminnan paranta-
miseen laadunhallinnan, strategisten tavoitteiden mää-
rittelyn ja sähköisen asioinnin edistämisen keinoin.

Mittatekniikan keskus (FINAS) laajensi pätevyys-
alueen akkreditointipäätöstä koskemaan biologisen
laboratorion keskeisiä mikrobiologisia menetelmiä.
FINAS antoi päätöksensä kesäkuussa 2001.

Lääkelaitoksen strategian uudistamiseen liittyen
Lääkelaitos teetti sidosryhmäselvityksen ja julkisuus-
kuva-analyysin. Samoin teetettiin joka toinen vuosi
tehtävä ilmapiirimittaus, jonka tuloksia hyödynnettiin
strategian ajantasaistamisessa.

Lääkelaitoksen sähköisen dokumenttien hallintajär-
jestelmän käyttöönottoa laajennettiin ja koko henki-
löstö koulutettiin järjestelmän käyttöön.

Verkkosivujen uudistuksessa tavoitteena oli kehit-
tää sivuston teknisiä ominaisuuksia sekä sisältöä ja
ulkoasua. Uudistetut sivut avattiin huhtikuussa 2002,
jolloin myös lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetojen
ja pakkausselosteiden julkaiseminen saattoi käynnis-
tyä. Hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota tie-
tojen oikeellisuuteen ja julkaisukuntoon saattamiseen.

Lääkelaitoksen tehtävänä oli Kansaneläkelaitoksen
kanssa vastata sosiaali- ja terveysministeriön toimeksi-
annolla selvitystyöstä, jossa yhdessä kaikkien keskeis-
ten viranomaisten ja toimijoiden kanssa määriteltiin
valtakunnallisen sähköisen reseptin käyttöönoton edel-
lytykset ja pelisäännöt. Hankkeen päämääränä on
saada lääkemääräykset siirtymään sähköisessä muo-
dossa turvallisesti lääkäriltä apteekkiin ja lääkemää
räystä koskevat lääkkeiden korvaustiedot Kansanelä-
kelaitokseen. Selvitystyön tulokset luovutettiin sosiaali-
ja terveysministerille joulukuussa 2001.

Työmäärä / Work load

Tavoitteiden selkeys /
Clarity of targets

Työn kehittävyys /
Development aspects of work

Esimiehen luottamus ja tuki /
Confidence of and support from supervisors

Muutoshallinta ja koulutus /
Change management, training

Tiedon kulku / Communication

Ilmapiiri / Atmosphere

Vaikutusmahdollisuudet työhön /
Opportunities to have a say at the workplace

Esimiehen ohjaus ja palaute  /
Instructions and feedback from supervisors

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

Lääkelaitos / NAM

Vertailuaineisto / Reference material

Toiminnan jatkuva parantaminen /
Continuous improvement of operations.
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Lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden käytön turvallisuus suomalaisten kokemana.

Total N=975

Lääkelaitoksen imago sidosryhmien mukaan

      -100           -75            -50             -25              0                 25                50            75               100 %

Täysin / Melko eri mieltä
Strongly disagree / does not agree.

-8 78

-1 91

-12 65

-3 85

-13 67

-4 64

K39 Lääkelaitos tuottaa minulle hyödyllistä informaatiota /
NAM produces information useful to me.

K36 Lääkelaitos on korkeatasoinen asiantuntija/
NAM is a high-level expert body.

K37 Lääkelaitos toimii tehokkaasti / NAM is effective.

K38 Lääkelaitos on lääkealan tunnustettu  auktoriteetti /
NAM is a recognized authority in the pharmaceutical field.

K40 Lääkelaitos on päätöksissään oikeudenmukainen /
NAM makes fair decisions.

K41 Lääkelaitos toimii kansainvälisesti /
NAM operates internationally.

Sidosryhmätutkimus

Lääkelaitos selvitti sidosryhmien näkemyksiä toimin-
nastaan. Tutkimustulosten mukaan suomalaiset koke-
vat lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvik-
keiden käytön Suomessa turvalliseksi.

Sidosryhmät arvostavat Lääkelaitoksen asiantunte-
musta ja roolia valvontaviranomaisena, mutta kaipaa-
vat lisää aktiivisuutta ja avoimuutta.

Tutkimustulosten mukaan kaikkien sidosryhmien
lojaalisuus Lääkelaitosta kohtaan on korkea. Asiantun-
temusta ja luotettavuutta arvostetaan, samoin laitoksen
rooli valvontaviranomaisena on toteutunut sidosryhmi-
en mielestä hyvin, sitä odotetaan myös jatkossa.

Stakeholder survey

NAM studied the views of stakeholders on its
operations. The results show that Finns perceive the
use of medicines and medical devices and supplies as
safe. The stakeholder groups value NAM`s expertise
and its role as an authority, but also expect it to be
more active and show more openness.

The study results show that all stakeholders are
highly loyal to NAM. Expertise and reliability are
valued and those polled are likewise of the opinion
that the agency has done an effective job; this is also
expected to continue in the future.

0                 25                   50                     75                   100 %

Safety in the use of medicines and medical devices by Finns.

Ei lainkaan turvallista /
Not safe at all.

Vähemmän turvallista /
Safer.

Melko turvallista /
Fairly safe.

Ei osaa/halua sanoa /
cannot say /
does not wish to say.

Erittäin turvallista /
Very safe.

Turvallista /
Safe.

NAM’s public image in the opinion of stakeholders.

Melko / Täysin samaa mieltä
Fully agrees / agrees.

Lähde/ Source: Sidosryhmäselvitys / Stakeholder survey 2001

Lähde/ Source: Sidosryhmäselvitys / Stakeholder survey 2001

Total N = 414
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Marja-Leena Haapakorva, Ikkuna 1, maalaus öljyliitu 1993.
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RAHOITUSLASKELMA

VUODELTA 2001

RAHOITUSLÄHTEET        SOURCES OF FINANCING

Talousarviossa                      Koko toiminta                      Koko toiminta             State budget

myönnetyt         All activities  (mk/FIM)         All activities (EUR)                    appropriations

Momentin 331121                        7 409 000     1 246 104                       Appropriation 2001

nettomääräraha

Siirretty vuodelta 2000              6 497 293                1 092 766                           Carry overs from

                       2000 budget

Talousarvion määrärahat           13 906 293                           2 338 870                                  Total budget
yhteensä         appropriations

Tuotot       Revenues

Julkisoikeudelliset           43 374 688                           7 295 099                     Activities carried out

suoritteet      under public law

Muut maksuperustelain                    38 019                       6 394                    Other revenues under

mukaiset tuotot                           basis of the payment act

Erillislakien mukaiset                   6 933 343                           1 166 105                              Revenues under

tuotot                special legislation

Muut tuotot     282 090                     47 444                              Other revenues

Tuotot yhteensä           50 628 140                8 515 042                               Total revenues

Toiminnan menot              Expenditure of operation

Henkilöstömenot                      34 824 156                5 857 003                           Staff expenditure

Aineet ja tarvikkeet  2 174 785                   365 773                     Material costs

Vuokrat             4 378 607                   736 429                        Rental costs

Ostetut palvelut           10 196 602                           1 714 945                         Services purchased

Käyttöomaisuus  3 794 776                              638 235                                   Investments

hankintamenot

Muut kulut            3 595  977                              604 800                         Other expenditure

Menot yhteensä            58 964 903                           9 917 185               Total expenditure

Toiminnan ylijäämä                    5 569 530                              936 727                     Operational surplus

FINANCIAL STATEMENT 2001
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– Valvoo lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja
tarvikkeiden ja verivalmisteiden turvallisuutta yhteis-
työssä Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvaltioi-
den kanssa suomalaisen terveydenhuollon ja väestön
parhaaksi.

– Edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja
tarvikkeiden ja verivalmisteiden käytön turvallisuutta.

– Tuottaa  lääkkeiden ja laitteiden turvallista ja oikeata
käyttöä edistävää tietoa terveydenhuollon ammattiryh-
mille ja koko väestölle.

Toimintaa ohjaavat arvot

Lääke- ja laiteturvallisuus

Suomessa käytettävät lääkkeet, terveydenhuollon lait-
teet ja tarvikkeet ja verivalmisteet vastaavat tehoa,
turvallisuutta ja laatua koskevia vaatimuksia ja niitä
käytetään oikein ja turvallisesti.

Tuloksellisuus ja vaikuttavuus

Lääkelaitos on Suomessa ja kansainvälisesti asiantun-
teva, tehokas ja luotettava organisaatio. Lääkelaitos
osallistuu aktiivisesti toiminta-alueen yhteiskunnalli-
seen keskusteluun. Tavoitteet ovat selkeät, haasteelliset
ja kaikkien tiedossa. Tavoitteiden toteutuminen var-
mistetaan riittävillä voimavaroilla sekä asiantuntemuk-
sen ja osaamisen jatkuvalla kehittämisellä.

Yhteistyön ja yksilön arvostaminen

Tavoitteet saavutetaan avoimuudella, hyvällä yhteis-
työllä ja yksilön erilaisuutta sekä jokaisen osaamista
arvostaen. Organisaation ja yksilön menestyksen pe-
rustana ovat oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja
yhteisvastuullisuus.

Lääkelaitos

– Perustettiin vuonna 1993.

– Tehtäviin kuuluvat lääke- ja laitevalvonta, lääkein-
formaatio ja lääkehuollon yleinen suunnittelu, ohjaus
ja valvonta. Keskeisistä tulostavoitteista sovitaan vuo-
sittain tulossopimuksella sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa.

– Menoista lähes 90 % rahoitetaan elinkeinonharjoit-
tajilta perittävillä maksuilla. Lääkelaitoksen budjetti
vuonna 2001 oli noin 10 miljoonaa euroa ja henkilös-
tön määrä 131.

– Monitors safety of medicines, medical devices and
supplies and blood products in cooperation with EU
competent bodies and member states in the interest of
Finnish health care and the Finnish population.

– Promotes safe use of medicines, medical devices and
supplies and blood products.

– Produces information aimed at promoting safe and
correct use of medicines, medical devices and supplies,
and blood products.

Supports the following basic values

Safety of medicines and medical devices

Medicines, medical devices and supplies and blood
products used in Finland are in compliance with
efficacy, safety and quality requirements and are used
correctly and safely.

Efficiency and impact

In Finland and internationally, NAM is an expert
organisation that is effective and reliable. NAM
actively partakes in public discussion in its sphere of
operations. The targets are well defined, challenging,
and known to all. Sufficient resources and continuous
development of competence and expertise ensure that
targets are reached.

Appreciation of cooperation and the individual

Targets are achieved by openness, effective cooperation
and respect for diversity and the expertise of
individuals. The underlying basis for the success of the
organisation and the individual are fairness,
objectivity, and joint responsibility.

The National Agency for Medicines

–  Was established in 1993.

–  Its tasks include medicine control and surveillance
of medical devices and supplies, drug information and
general planning, and control and surveillance of
pharmaceutical service. Key targets for performance
are set annually in a performance agreement with the
Ministry of Social Affairs and Health.

–  Nearly 90% of expenditure is covered by charges
levied on manufacturers and traders. NAM’s budget in
2001 totalled approximately EUR 10 million and the
number of staff 131.

LÄÄKELAITOS THE NATIONAL AGENCY
FOR MEDICINES
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Lääkevalvonnan tärkeimmät strategiset
tavoitteet 2002 – 2006:

– Lääkelaitos kehittää rooliaan ja asemaansa Euroo-
pan unionin lääkevalvonnassa. Toiminnan laatu on sitä
olennaisesti vahvistava tekijä. Lääkelaitoksen koko
organisaatio tukee vaikuttavaa toimintaa EU:ssa.

– Lääkelaitos lisää ja monipuolistaa lääkeinformaatio-
ta myös muille kuin terveydenhuollon ammattiryhmil-
le. Apteekkien valvonnassa Lääkelaitos kiinnittää huo-
miota lääkeneuvonnan toteutumiseen.

– Lääkelaitos lisää osallistumistaan lääketeollisuuden
tarkastuksiin muissa maissa.

–  Lääkelaitos kiinnittää erityistä huomiota biotekno-
logisten ja biologisten tuotteiden turvallisuuteen ja
valmistuksen asianmukaisuuteen.

–  Lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi Lääkelai-
tos seuraa markkinatilannetta ja kohdentaa valvontaa
lääkkeiden jakelun ja vähittäismyynnin toimivuuden
varmistamiseksi.

– Lääkelaitos toimii niin, että Suomessa tehdään tie-
teellisesti ja eettisesti korkeatasoista lääketutkimusta.

Laitevalvonnan tärkeimmät strategiset
tavoitteet 2002 – 2006;

– Lääkelaitoksen tavoitteena on vaikuttaa Euroopan
unionin laitevalvonnan toimintaperiaatteiden sekä
yhtenäisten toimintatapojen luomisessa. Toiminnan
laatu on olennainen roolia vahvistava tekijä.

– Lääkelaitos tehostaa markkinavalvontaa syventämäl-
lä vaaratilanteiden analysointia sekä lisäämällä koti-
maisen valmistuksen valvontaa.

– Lääkelaitos selvittää laitteisiin ja tarvikkeisiin ja
niiden käyttöön liittyviä riskejä. Tiedottamalla kulutta-
jille ja terveydenhuollon ammattilaisille laitteisiin ja
tarvikkeisiin liittyvistä riskeistä edistetään niiden oike-
aa ja turvallista käyttöä.

– Lääkelaitos tuottaa tietoa ihmiseen asetettavien lait-
teiden ja tarvikkeiden ja näiden asettamisessa käytettä-
vien teknologioiden pitkäaikaisvaikutuksista seuran-
nan ja arvioinnin avulla.

Key strategic targets for medicine control
for the period 2002-2006

– NAM is consolidating its role and position in
medicine control in the EU. The quality of NAM’s
work is an essential contributor to this. NAM’s entire
organization supports active participation in the EU.

– NAM is expanding and diversifying drug
information and making it available to parties other
than health care professionals. In monitoring
pharmacies, NAM pays attention to the fact that
medicinal advice is actually provided.

– NAM is increasing its participation in inspections at
pharmaceutical manufacturers in other countries.

– NAM pays special attention to the safety and
appropriate manufacture of biotechnological and
biological products.

– To ensure availability of medicinal products, NAM
monitors the market situation and targets surveillance
on ensuring the effectiveness of distribution and retail
sales of medicinal products.

–  NAM plays its part in ensuring that medicinal
research of a scientifically and ethically high standard
is carried out in Finland.

Key strategic targets for surveillance
of medical devices for the period 2002–2006

–  NAM’s aim is to partake in drafting principles and
common practices for surveillance of medical devices
in the EU. The quality of NAM’s work makes an
essential contributor here.

– NAM will enhance market surveillance with more
detailed analysis of adverse incidents and by increased
surveillance of domestic manufacturing.

– NAM charts the risks relating to medical devices and
supplies and their use. Providing information to
customers and health care professionals on the risks
related to medical devices and supplies promotes their
correct and safe use.

– NAM produces information on the long-term effects
of  implantable devices and the technologies used in
fitting them, by way of follow-up and assessment.
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Sakari Marila; Väreily, grafiikka 1993. © Kuvasto 2002.
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Lääkelaitos

Mannerheimintie 166
PL 55
00301 Helsinki

Puh. vaihde (09) 473 341
Faksi (09) 714 469

kirjaamo@nam.fi
etunimi.sukunimi@nam.fi
www.nam.fi

LÄÄKELAITOS
LÄKEMEDELSVERKET
NATIONAL AGENCY
FOR MEDIC INES

National Agency for Medicines

Mannerheimintie 166
P.O.Box 55
FIN-00301 Helsinki
Finland

Tel. +358 9 473 341
Telefax +358 9 714 469

forename.surname@nam.fi
www.nam.fi/
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