


�

V
u

o
si

ke
rt

o
m

u
s 

2
0

0
5

 A
n

n
u

al
 R

ep
o

rt
 



�

V
u

o
si

ke
rt

o
m

u
s 

2
0

0
5

 A
n

n
u

al
 R

ep
o

rt

Graafinen suunnittelu | Graphic design Heikki Nuutinen Design. Valokuvat | Photographs Marco Melander, Luxmedia Oy. 

Käännökset | Translations Mervi Moisander, Mats Forsskåhl.  Painopaikka | Printed by Erweko Painotuote Oy, 2006.

Toimitus | Edited by Lääkelaitos, Viestintä | National Agency for Medicines, Communications. Tilaukset | Orders viestinta@nam.fi

Erityiskiitokset henkilöille, jotka auttoivat vuosikertomuksen kuvituksessa.

Warm thanks to the persons who contributed to the illustration of the Annual Report.

Lääkelaitoksen tulosohjausasiakirjat ja toimintakertomus on julkaistu Lääkelaitoksen verkkosivuilla www.laakelaitos.fi/laakelaitos/tulosohjaus. 

Valtionhallinnon internetraportointiin voi tutustua Valtiokonttorin ylläpitämässä Netra-palvelussa osoitteessa www.netra.fi

The Annual Reports of the National Agency for Medicines  are published on the web at www.nam.fi. Information on the State Internet Reporting, 

maintained by the State Treasury, is found in Finnish under the Netra service  at www.netra.fi.



�

V
u

o
si

ke
rt

o
m

u
s 

2
0

0
5

 A
n

n
u

al
 R

ep
o

rt
 

Ylijohtajan katsaus  ...................................................................................5
Överdirektörens översikt ........................................................................6

Lääkelaitos 2005 ........................................................................................8

LÄÄKKEET
Lääkevalmisteiden myyntiluvat  ........................................................10
 Lääkelaki ja Lääkelaitoksen uudet määräykset  .................. 12
 EU-vaikuttavuus painopistealueilla  ....................................... 12
Lupa- ja tarkastustoiminta ja muu lääkevalvonta  ................... 14
 Lääketeollisuuden valvonta  ....................................................... 14
 Apteekkien tarkastukset  .............................................................. 14
 Asiantuntijatuki sosiaali- ja terveysministeriölle .............. 14
 Tuotevirheet  ..................................................................................... 15
 Laadunvalvonta  .............................................................................. 15
 Farmakopea  ...................................................................................... 16
 Kliiniset lääketutkimukset ……………………………………… ... 16
Lääketurvatoiminta ……………………………………………………… . 19
 Haittavaikutusseuranta …………………………………………… 19
 Lääkeinformaatio …………………………………………………… . 19

TERVEYDENHUOLLON LAITTEET JA TARVIKKEET
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta  ........... 20

HALLINTO
Henkilöstö ................................................................................................. 22
Toiminnan laadullinen kehittäminen  ............................................ 23
Rahoituslaskelma 2005  ....................................................................... 24
Johto   ........................................................................................................ 27
Lyhenteet  .................................................................................................. 28
Yhteystiedot ............................................................................................. 28

Review by the Director General  ......................................................... 5

National Agency for Medicines 2005  .............................................. 8 

MEDICINAL
Marketing Authorisations  .................................................................. 10
 The Medicines Act and Recent
 Administrative Regulations of NAM  ...................................... 12
 Focus Areas in the EU  .................................................................. 12
Inspection and Supervision  ............................................................... 14
 Inspection of the Pharmaceutical Industry   ....................... 14
 Inspection of the Pharmacies  ................................................... 14
 Expertise Offered to the Ministry 
 of Social Affairs and Health  ...................................................... 14
 Product Defects  .............................................................................. 15
 Quality Control  ................................................................................ 15
 Pharmacopoeia  ............................................................................... 16
 Clinical Trials  .................................................................................... 16
Pharmacovigilance  ................................................................................ 19
 Adverse Drug Reactions  .............................................................. 19
 Drug Information  ........................................................................... 19

MEDICAL DEVICES
Market Surveillance of the Medical Devices   ............................. 20

ADMINISTRATION
Human Resources  ................................................................................. 22
Development of Quality of Operations  ......................................... 23
Financial Statement 2005  .................................................................. 24
Management  ........................................................................................... 27
Abbreviations  .......................................................................................... 28
Contact information  ............................................................................ 28

Sisältö
	 Contents



�

V
u

o
si

ke
rt

o
m

u
s 

2
0

0
5

 A
n

n
u

al
 R

ep
o

rt

�0
05



5

V
u

o
si

ke
rt

o
m

u
s 

2
0

0
5

 A
n

n
u

al
 R

ep
o

rt
 

 iitän Lääkelaitoksen henkilöstöä, asiantuntijaver- 
 kostoa ja sidosryhmiä onnistuneista saavutuksista, 
 hyvästä yhteistyöstä ja rakentavasta palautteesta 
muuttuvassa ja haasteellisessa ympäristössä. 

Lääkelaitoksen toimintaympäristö vuonna 2005 oli 
jälleen tapahtumarikas. Lääkealan näkökulmasta viime vuotta 
voidaan luonnehtia odotettujen muutosten ja yllättävien 
ratkaisujen vuodeksi. Odotettua oli se, että vuodesta 2001 
saakka valmistellut EU:n lääkelainsäädännön uudistukset 
toteutettiin myös kansallisella tasolla lääkelakia monin osin 
muuttamalla. Yllättävää puolestaan oli se, että lääkepolitiikka 
johti Suomessa nikotiinivalmisteiden myyntiin apteekkien 
ulkopuolella, lääketeollisuuden ja apteekkien välisten alen-
nuskäytäntöjen muutokseen ja lääkepatenttien huomioon 
ottamiseen lääkevaihdon yhteydessä.

Lääketeollisuuden globalisaatiokehitys jatkui vuonna 
2005. Tuotantoa on siirtynyt Euroopasta ja Suomesta hal-
vempien tuotantokustannusten maihin. Tieteellinen toimin-
taympäristö on muuttunut siten, että uusien teknologioiden 
kehitys- ja tutkimustyö tapahtuu usein pienissä tutkimus-
intensiivisissä yrityksissä ja laitoksissa, jotka tarvitsevat 
Lääkelaitoksen neuvontaa kehitystyön ja lääkevalvonnan eri 
vaiheissa. Geneerinen lääketeollisuus vahvistuu, koska genee-
risten lääkkeiden kysyntä ja markkinat kasvavat. Luottamus 
Lääkelaitoksen osaamiseen tällä sektorilla jatkui. Lääkelaitos 
oli lääketeollisuuden toiseksi eniten käyttämä viranomainen 
EU:n tunnustamismenettelyssä.

EU:n keskitetyn myyntilupamenettelyn toiminta perustuu 
entistä enemmän jäsenvaltioista saatavaan huippuluokan 
asiantuntemukseen. Lääkelaitos jatkaa keskittymistä paino-
pistealueilleen lastenlääkkeisiin ja biologisiin valmisteisiin. 
Vuoden 2005 Lääkelaitoksen vaikuttavuustulokset ovat hyviä 
ja kannustavat edelleen vahvistamaan roolia EU-toiminnassa. 
Tähän rooliin sopii hyvin loppuvuonna julkaistu komission 
asetusehdotus nk. kudosmuokkaustuotteista. Lääkelaitoksella 
on jo nyt asiantuntemusta tähän läheisesti liittyvässä tervey-
denhuollon laitevalvonnassa.

Hannes Wahlroos 
ylijohtaja, professori

K
Yhteiskunnan lääkekustannusten, erityisesti lääkekor- 

vausten kasvun hallinta on osoittautunut lääkepolitiikan 
kestoaiheeksi. Lääkelaitos ei ole tämän alueen varsinainen 
toimija, mutta laaja lääkealan asiantuntemus antaa Lää-
kelaitokselle oikeutuksen ja mahdollisuuden olla mukana 
pohtimassa Suomeen soveltuvia ratkaisuja.

Asiakkaat ja sidosryhmät odottavat Lääkelaitoksen toimi-
van luotettavasti, nopeasti ja linjakkaasti. Näihin odotuksiin 
vastaaminen edellyttää ammattitaidon ylläpidon lisäksi työ-
hyvinvoinnista huolehtimista. Lääkelaitos kehittää jatkuvasti 
toimintaansa. Strategian uudistamistyö käynnistettiin vuon-
na 2005. Uutta strategiaa 2006-2012 päästään soveltamaan 
jo tulevan kesän kynnyksellä.

Yl i johtajan	katsaus
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 ag vill tacka Läkemedelsverkets personal, expert- 
 nätverk och intressentgrupper för lyckade resultat,  
 ett gott samarbete och konstruktiv feedback i en 
föränderlig och utmanande miljö. 

Läkemedelsverket verkade år 2005 åter en gång i händel-
serika förhållanden. Ur Läkemedelsverkets perspektiv kan det 
gångna året karakteriseras som ett år av väntade föränd-
ringar och överraskande avgöranden. Väntat var att reformen 
av EU:s läkemedelslagstiftning som har varit under beredning 
sedan 2001 nu genomfördes också på nationell nivå genom 
omfattande ändringar i läkemedelslagen. Överraskande 
var däremot att läkemedelspolitiken i Finland ledde till att 
nikotinpreparat nu säljs utanför apoteken, till ändringar i ra-
battförfarandena mellan läkemedelsindustrin och apoteken, 
och till att läkemedelspatent beaktas i samband med generisk 
substitution.

Globaliseringsutvecklingen inom läkemedelsindustrin 
fortsatte även år 2005. Delar av produktionen har flyttats 
från Europa och Finland till länder där produktionskostna-
derna är lägre. Den vetenskapliga verksamhetsmiljön har 
förändrats på så sätt att utvecklings- och forskningsarbetet 
bakom ny teknologi oftare föregår i små forskningsintensiva 
företag och institutioner som behöver Läkemedelsverkets råd 
i olika skeden av både utvecklingsarbetet och läkemedelsö-
vervakningen. Den generiska läkemedelindustrin stärks efter-
som efterfrågan på och marknaden för generiska läkemedel 
växer. Förtroendet för Läkemedelsverkets kompetens inom 
denna sektor håller i sig. Läkemedelsverket var den myndig-
het som läkemedelsindustrin näst oftast anlitade inom EU:s 
förfarande för ömsesidigt erkännande.

J
EU:s centrala förfarande för försäljningstillstånd byg-

ger i allt högre grad på den sakkunskap på högsta nivå som 
medlemsländerna kan erbjuda. Läkemedelsverket fortsätter 
fokusera på sina tyngdpunktsområden: läkemedel för barn 
och biologiska läkemedel. Läkemedelsverkets effektresultat 
för år 2005 är goda och sporrar oss att fortsatt stärka vår roll 
i EU:s verksamhet. Kommissionens förordningsförslag om 
så kallade vävnadstekniska produkter, som offentliggjordes i 
slutet av året, passar bra ihop med denna roll. Läkemedels-
verket innehar redan nu sakkunskap inom övervakningen av 
medicintekniska produkter som är nära förknippad med detta 
område.

Hur stegringen i samhällets läkemedelskostnader, särskilt 
läkemedelsersättningarna skall hanteras har visat sig bli ett 
stående diskussionsämne inom läkemedelspolitiken. Läkeme-
delsverket är egentligen inte en aktör på detta område men 
verkets omfattande sakkunskap om läkemedelsbranschen ger 
det befogenhet och möjlighet att delta i arbetet för att hitta 
lämpliga lösningar för Finland.

Kunderna och intressentgrupperna förväntar sig att Läke-
medelsverket agerar pålitligt, snabbt och enligt de utstakade 
linjerna. För att vi ska kunna svara på dessa förväntningar 
måste vi utöver att upprätthålla vår yrkeskunskap också se 
efter vår arbetshälsa. Läkemedelsverket utvecklar sin verk-
samhet fortlöpande. År 2005 inleddes arbetet på att förnya 
verkets strategi. Redan inför nästa sommar kan vi börja till-
lämpa den nya strategin för 2006-2012.

Överdirektörens	
	 	 övers ikt

Hannes Wahlroos
överdirektör, professor
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 would like to thank the personnel, network of  
 experts and stakeholders of the National Agency  
 for Medicines (NAM) for successful achievements, 
good collaboration and constructive feedback in the chang-
ing and challenging environment. 

2005 proved to be yet another eventful year in the ope-
rational environment of NAM. From the point of view of theFrom the point of view of the 
pharmaceutical sector, the year was notable for anticipated 
changes and surprise conclusions. It was anticipated that the 
reforms in EU pharmaceutical legislation, under preparation 
since 2001, would also be adopted at the national level by 
incorporating various amendments in the Medicines Act. The 
surprise element was the impact of pharmaceutical policy in 
Finland, namely the launch of retail sales of nicotine replace-
ment products outside pharmacies, changes in discount 
practices between the pharmaceutical industry and the 
pharmacies, and the inclusion of patent issues in the concept 
of generic substitution.

The trend towards further globalisation of the pharma-
ceutical industry continued in 2005. More manufacturing 
has moved from Europe and Finland to countries with lower 
production costs. The scientific operational environment has 
changed in that the development of and research on new 
technologies often take place in small research-intensive 
companies and institutions which, at various stages in their 
development work and drug control, need the guidance 
of NAM. The generic pharmaceutical industry will grow as 
a result of the growing demand and markets for generic 
products. Confidence in the expertise of NAM in this sector 

I
was maintained. In the EU mutual recognition procedure,  
NAM was the second most frequently entrusted European 
authority.

The centralised marketing authorisation procedure in 
the EU is to an increasing degree based on the high-level 
expertise available in the Member States. NAM continues to 
concentrate on its focal areas, namely medicinal products 
for paediatric use and biological medicinal products. The 
results of influence exerted by NAM in 2005 are good and 
encourage further strengthening of the role of involvement 
in EU affairs. The Commission proposal for a Regulation on 
advanced therapies fits well into this role. NAM’s expertise 
already extends into the closely related sector of medical 
devices.

Control of the escalating costs of medicines borne by 
society, especially the increase in reimbursements, is a regu-
lar topic in pharmaceutical policy. This does not fall within 
the specific mandate of NAM, but with its extensive phar-
maceutical expertise NAM has the authority and potential 
to partake in the discussion about solutions appropriate for 
Finland.

Clients and stakeholders expect the National Agency for 
Medicines to operate reliably, expeditiously and consistently. 
In order to fulfil these expectations, it is necessary not only 
to maintain professional skills but also to take care of well-
being at work. NAM is continually developing its operations. 
Reform of NAM’s strategy was started in 2005. The new 
strategy for the period 2006-2012 will be ready for imple-
mentation as early as the start of summer 2006.

Review	by	
	 the	Director	General

Hannes Wahlroos 
Director General, Professor
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 ääkelaitoksen tehtävänä on varmistaa, että Suo- 
 messa markkinoilla olevat lääkevalmisteet ovat  
 käyttäjilleen tehokkaita, turvallisia ja laadukkaita. 
Lääkelaitos valvoo myös terveydenhuollon laitteiden ja tar-
vikkeiden sekä verivalmisteiden turvallisuutta. Lääkelaitoksen 
tehtäviin kuuluu lääkehuollon yleinen suunnittelu.

Lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä 
verivalmisteita käyttävien kansalaisten lisäksi Lääkelaitoksen 
keskeisiä asiakkaita ovat lääke- ja laitealan elinkeinonharjoit-
tajat ja muut toimijat sekä terveydenhuollon ammattilaiset. 
Lääke- ja laitevalvontaa harjoitetaan yhä tiiviimmin yhteis-
työssä EU:n jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioi-
den kanssa. Kotimaassa viranomaisyhteistyötä tehdään muun 
muassa luokitteluun, lääkkeiden maahantuontiin, eläinlääk-
keisiin, kuluttajasuojaan ja laitevalvontaan liittyvissä asioissa.

Henkilöstö	
 • lääke- ja laitevalvonta 138
 • hallinto- ja tukipalvelut 39

Rahoitus
 • määrärahat 2,5 M€

 • tuotot 16,2 M€

 • menot 15,3 M€

Toiminnan	tunnuslukuja
 • myyntilupahakemukset 1 326
 • myyntiluvat 848
 • tarkastukset 96
 • toimiluvat 143
 • laadunvalvontanäytteet 253
 • saapuneet haittavaikutusilmoitukset 1 225
 • saapuneet laitteiden vaaratilanneilmoitukset 584
 • lääkeinformaatio, julkaisut, tiedotteet

IL

	 Lääkelaitos	2005	
	 	 	 	 	National 	Agency	for	Medic ines	2005

  t is the responsibility of the National Agency for  
  Medicines to ensure the efficacy, safety and   
  quality of medicinal products on sale in Finland. 
NAM also oversees the safety of medical devices and blood 
products. Its responsibilities also include the overall planning 
of the pharmaceutical services.

In addition to the general public who use medicines, 
medical devices and blood products, NAM’s core cliente-
le also includes the pharmaceutical and medical devices 
industry and trade and other operators in the sector, as well 
as healthcare professionals. Collaboration with EU Member 
States and international organisations in the regulation of 
medicines and medical devices is growing ever closer. In Fin-
land, collaboration with various authorities embraces issues 
relating to classification, pharmaceutical imports, veterinary 
medicinal products, consumer protection and medical devi-
ces regulation.

Personnel
 • Medicines and medical devices regulatory affairs 138
 • Administration and support services 39

Finance
 • Budget appropriations 2.5 M2.5 M€

 • Revenues 16.2 M16.2 M€

 • Expenditure 15.3 M15.3 M€

Key	Indicators
 • Applications for marketing authorisation  1,3261,326
 • Marketing authorisations granted  848848
 • Inspections  9696
 • Licences 143143
 • Samples of medicinal products for quality control 253253
 • Received reports on adverse drug reactions 1,2251,225
 • Received medical device vigilance reports 584
 • Drug information, publications and releases
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 ääkelaitokseen jätettyjen myyntilupahakemusten  
 määrä jatkoi kasvuaan vuoden 2005 alkupuo- 
 lella. Maaliskuussa Lääkelaitos ilmoitti kaikille 
myyntiluvan hakijoille ja haltijoille vireillä olevien hake-
musten määrän huomattavasta kasvusta ja toimenpiteistä 
lainmukaisten käsittelyaikojen varmistamiseksi. Seurauksena 
kansallisten hakemusten määrä kääntyi laskuun vuoden 
loppupuolella. Lääkelaitoksen tieteellisen arvion perusteella 
poisvedettyjä hakemuksia oli noin viidennes myyntilupahake-
muksista, mikä on varsin suuri määrä. 

Kansalliseen menettelyyn saapuneista myyntilupahake-
muksista valtaosa koski rinnakkaislääkevalmisteita. Lää-
kelaitos teki lähes 500 kansalliseen arviointiin perustuvaa 
myyntilupapäätöstä. Tunnustamismenettelyyn perustuvien 
hakemusten määrä on pysynyt jo vuosia samalla tasolla. 
Lääkelaitos vastasi lähes 200 viitemaaprosessista, jossa sen 
päätös tunnustettiin muissa maissa. Muiden päätöksiä tun-
nustettiin noin 230. Eläinlääkkeille myönnettiin kymmenen 
myyntilupaa. 

Vuonna 2005 Suomi oli toiseksi käytetyin viitejäsenvaltio 
EU:ssa. Sijoitusta voidaan pitää osoituksena Lääkelaitoksen 
kansallisen toiminnan vaikuttavuudesta eurooppalaisessa 
myyntilupajärjestelmässä. 

Myyntilupahakemusten muutosilmoituksia käsiteltiin yli 
9 000. Määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi viimeisten 
vuosien aikana. Arviointia edellyttäviä tyypin II muutoshake-
muksia käsiteltiin lähes 2 500. 

Erityisistä sairaanhoidollisista syistä myönnettäviä, myyn-
tiluvattomia lääkkeitä koskevia erityislupia haettiin aiempaa 
enemmän. Kasvun arvioidaan olevan seurausta lääkeyritysten 
päätöksistä jättää pienimenekkisiä, mutta vakiintuneita ja 
suppeille potilasryhmille tärkeitä lääkkeitä myyntilupajär-
jestelmän ulkopuolelle. Eläinlääkkeiden erityislupien määrä 
nousi lähes 3 000:een.

Lääkevalmiste iden	myynti luvat
	 	 	 Market ing	Authorisat ions

L

Suomi oli toiseksi käytetyin viitejäsenvaltio 
eurooppalaisessa myyntilupajärjestelmässä. 

T

Ennen kuin lääkevalmiste voidaan tuoda markkinoille ja sitä 
voidaan myydä kuluttajille, on valmisteella oltava Lääkelai-
toksen myöntämä myyntilupa.

Finland was the second most frequently 
designated Reference Member State in the 
European mutual recognition procedure.

 he number of marketing authorisation applica- 
 tions submitted to NAM continued to grow at 
 the start of 2005. In March NAM informed all 
applicants for and holders of marketing authorisations about 
the significant increase in the number of applications await-
ing decision and about the measures taken to ensure adher-
ence to the processing times permitted by law. As a result, 
the number of national applications began to decline towards 
the end of the year. According to NAM’s scientific assessment, 
the applications withdrawn accounted for about a fifth of the 
marketing authorisation applications, which is a fairly high 
number.

The majority of the marketing authorisation applications 
processed on a national basis concerned generic medicinal 
products. NAM granted nearly 500 marketing authorisations 
based on national assessment. The number of applications 
based on the mutual recognition procedure has remained 
unchanged for a number of years. NAM was responsible for 
nearly 200 Reference Member State procedures where its 
decision was recognised by other Member States, while about 
230 decisions made by other Member States were recogni-
sed by NAM. Marketing authorisations were granted for ten 
veterinary medicinal products.

In 2005, Finland was the second most frequently designa-
ted Reference Member State in the European mutual recogni-
tion procedure. This status can be seen as an indication of the 
esteem the national operations of NAM enjoy in the European 
marketing authorisation scheme.

Over 9,000 notifications of variations of marketing 
authorisations were processed. The number has more than 
doubled in recent years. Nearly 2,500 applications for type II 
variations needing assessment were processed. 

The number of special permits granted for compassionate 
use of unapproved drugs due to special healthcare require-
ments was higher than previously. The increase is thought to 
be the result of pharmaceutical company decisions to leave 
outside the marketing authorisation procedure those drugs 
for which, though they are in established use and remain 
of importance to small patient groups, there is only small 
demand. The number of authorisations granted for compas-
sionate use in the veterinary medicinal product sector reached 
almost 3,000.

LÄÄKKEET | MEDICINAL PRODUCTS

A medicinal product must have a valid marketing 
authorisation granted by NAM before it can be placed 
on the market and sold to consumers.
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LÄÄKKEET | MEDICINAL PRODUCTS

Saapuneet	myyntilupahakemukset	2001–05

Submitted	marketing	authorisation	applications	2001-05
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Hajautettu menettely | Decentralised procedure

Tunnustamismenettely | Mutual recognition procedure

Kansallinen, (tuleva) viitejäsenvaltiotehtävä

Finland RMS/national phase

Kansallinen menettely | National procedure

2001  2002  2003  2004  2005

kpl
number

Tunnustamismenettelyn	viitemaatehtävät	2005

Reference	Member	State	tasks	

in	mutual	recognition	procedure	2005

207

FI

DK

Muut | Others

188

182

127

103

137

NL 

SE

UK 

Peruutetut	kansalliset	hakemukset	2001–05

Applications	under	the	national	procedure	

withdrawn	by	applicant	2001–05

Tyypit I/II/IB yht. | Types I/II/IB total

Tyyppi II | Type II

Myyntilupahakemus | MA application

2001  2002  2003  2004  2005
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Käsittelyajat	(mediaanit)	kansallisessa	

myyntilupamenettelyssä	2001–05

Times	required	for	processing	marketing	authorisation	

in	the	national	procedure	2001–05

2001  2002  2003  2004  2005

Käsittelyaika/viranomainen | Days/NAM

Lisäselvitysaika/hakija | Days/Applicant

Päätösten lukumäärä | Number of approvals
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Voimassaolevat	myyntiluvat	2001-05

Valid	marketing	authorisations	2001–05
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Keskitetyt myyntiluvat | Centralised marketing authorisations

Kansalliset ja tunnustamismenettelyn myyntiluvat yhteensä 

National and mutual recognition marketing authorisations total

kpl
number

Myyntilupapäätökset	2001-05

Marketing	authorisation	decisions	2001–05
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Lääkelaki ja Lääkelaitoksen 
uudet määräykset

Lääkelaitos tuki sosiaali- ja terveysministeriötä EU:n lääke-
lainsäädännön täytäntöönpanon valmistelussa. Laki lääkelain 
muuttamisesta, ”EU-paketti”, hyväksyttiin marraskuussa. 
Samalla uudistettiin 12 Lääkelaitoksen määräystä ja ohjetta. 
Uusista määräyksistä ja ohjeista tiedotettiin sidosryhmille 
muun muassa seminaareissa ja tiedotustilaisuuksissa, ja ne 
julkaistiin jo lain käsittelyvaiheessa luonnoksina verkkosivuil-
la.

EU-vaikuttavuus 
painopistealueilla

EU-vaikuttavuutta lisättiin biologisten valmisteiden, erityi-
sesti bioteknologisten valmisteiden, soluterapiavalmisteiden 
ja geeniterapiavalmisteiden sekä lastenlääkkeiden valvonnas-
sa.

Lääkelaitoksen asiantuntijat osallistuivat biologisia 
valmisteita käsitteleviin, Euroopan lääkeviraston alaisiin 
työryhmiin. Kolmessa työryhmässä (BMWP, CPWP, SAGAM) 
toimittiin puheenjohtajana. Lääkelaitos toimi myös biotekno-
logisten ja soluterapiavalmisteiden myyntilupahakemusten 
raportoijana tai rinnakkaisraportoijana keskitetyssä menet-
telyssä ja vastasi koordinoinnista bioteknologisia lääkkeitä 
koskevissa tieteellisissä neuvonnoissa. 

Lääkelaitoksen lastenlääkealan kliinisellä asiantuntemuk-
sella tuettiin sosiaali- ja terveysministeriötä lastenlääke- 
asetusehdotuksen käsittelyssä EU:n neuvoston lääketyöryh-
mässä. 

Euroopan lääkeviraston lasten lääkehoitoa käsittelevässä 
työryhmässä arvioitiin lasten lääkehoidon kehitystä, kerättiin 
tietoja lääkehoidon ja -tutkimuksen tarpeesta ja annettiin 
tieteellistä neuvontaa. Työryhmä laati ohjeiston lapsille 
sopivista lääkkeiden valmistemuodoista ja osallistui muun 
muassa lastenlääkkeiden farmakokinetiikan, tutkimusasetel-
mien ja lääkkeiden turvaohjeistojen laatimiseen.

Lääkelaitos suunnitteli kansallista lastenlääketutkimus-
verkostoa yhdessä yliopistosairaaloiden lastenklinikoiden 
sekä Lastenlääkäriyhdistyksen edustajien kanssa. 

LÄÄKKEET | MEDICINAL PRODUCTS

The Medicines Act and Recent 
Administrative Regulations of NAM 

NAM offered assistance to the Ministry of Social Affairs and 
Health in the preparatory work for implementation of EU 
pharmaceutical legislation. The Act Amending the Medicines 
Act, the “EU package”, was approved in November. A revision 
of 12 NAM administrative regulations and guidelines was 
carried out at the same time. For example, workshops and 
briefings were arranged to inform stakeholder groups of 
recent administrative regulations and guidelines, and these 
were published in draft form on the website during the 
proceedings for the Act.

Focus Areas in the EU
Focus areas in the EU were emphasised in the regulation 
of biological and especially biotechnology products, cell 
therapy, gene therapy and paediatric medicinal products.

Experts from NAM participated in the EMEA working 
groups on biological products. NAM chaired three of the 
working groups (BMWP, CPWP and SAGAM). NAM also acted 
as rapporteur or co-rapporteur in the centralised procedu-
re of biotechnology and cell therapy product marketing 
authorisation applications, and bore responsibility for the 
co-ordination of scientific advice relating to biotechnology 
medicinal products.

NAM’s clinical expertise in the paediatric medicinal 
product sector was deployed in the EU Council medicinal 
products working group to support the processing of the 
Ministry of Social Affairs and Health proposal for a paediat-
ric medicinal product regulation.

In the EMEA working group on care in the paediatric 
medicine sector the development of this particular sector 
was assessed, information on the need for pharmaceuti-
cal therapy and research was collated, and scientific advice 
was given. The working group set up guidelines for product 
presentations appropriate for children, and took part in the 
formulation, for example, of paediatric medicine pharma-
cokinetics, trial designs, and safety guidelines for medicines.

The plans for a national paediatric medicine research 
network were drawn up by NAM in collaboration with rep-
resentatives of university hospital paediatric clinics and the 
Finnish Paediatric Society.  
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Lääkelaitos valvoo lääkkeitä ja niiden elinkaaren eri 
vaiheisiin osallistuvia lääkealan elinkeinonharjoittajia 
ja toimijoita.

Lääketeollisuuden 
valvonta

Lääketeollisuuden valvonnassa keskityttiin uusien EU-vaati-
musten toteutumiseen ja kliinisiin lääketutkimuksiin käytettä-
vien lääkevalmisteiden valmistuksen valvontaan. 

Hyviä tuotantotapoja koskevaan tarkastusohjelmaan ja 
tarkastustoiminnan piiriin tuli uusia kohteita sekä kotimaasta 
että kolmansista maista, muun muassa Turkista ja Israelista.  
Tarkastusohjelmassa olevien kohteiden määrä on tasaisesti 
kasvanut vuodesta 2000 lähtien. 

Lääkelaitos myönsi ensimmäiset toimiluvat laadunvalvon-
tatutkimuksia sopimusanalysointina tekeville laboratorioille. 

Apteekkien tarkastukset
Apteekkien tarkastukset kohdistettiin ensisijaisesti välittömiä 
valvontatoimenpiteitä edellyttäviin tilanteisiin. Sairaala- 
apteekkien ja lääkekeskusten tarkastuksissa oli painopistee-
nä lääketurvallisuuden toteutuminen sairaalan osastoilla. 
Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tarkastuksissa todettiin 
välittömiä korjaustoimenpiteitä edellyttäviä puutteita kuudes-
sa kohteessa kymmenestä.

Asiantuntijatuki sosiaali- 
ja terveysministeriölle 

Lääkelaitos osallistui veriturvallisuus- ja ihmiskudosdirektiivien 
nojalla annettujen teknisten direktiivien ja veripalvelutoimin-
taa koskevien kansallisten säännösten valmisteluun. Lääkelai-
tos avusti sosiaali- ja terveysministeriötä lääkelain kansallisten 
muutosten valmistelussa (HE 107/2005).

Lupa- ja tarkastustoiminta ja muu lääkevalvonta
  Inspect ion and Supervis ion

LÄÄKKEET | MEDICINAL PRODUCTS

Tarkastukset 2001-05 | Inspections 2001–05

  2001 2002 2003 2004 2005

GMP-tarkastukset | GMP Inspections 16 23 26 23 (110*) 23 (111*)

GLP-tarkastukset | GLP Inspections 9 16 8 9 (37*) 6 (29*)

GCP-tarkastukset | GCP Inspections 2 5 6 7 (29*) 6 (16*)

Veripalvelutoiminnan yksiköt | Blood transfusion service units 9 11 3 5 (13*) 5 (11*)

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset | Hospital pharmacies and dispensaries 7 8 10 9 (28*) 10 (35*)

Apteekit ja sivuapteekit | Pharmacies and subsidiary pharmacies 15 22 17 6 (11*) 19 (34*)

Lääketukkukaupat | Pharmaceutical wholesalers 8 13 12 13 (20*) 8 (10*)

Yhteensä | Totals 66 98 82 72 (241*) 76 (246*)

* Henkilötyöpäivät tarkastuskohteessa | *Person workdays at inspection site

Regulation of medicines and operators engaged in various 
stages of the medicinal product life cycle are overseen by 
NAM.

Inspection of the 
Pharmaceutical Industry

The inspections of the pharmaceutical industry focused on 
ensuring compliance with new EU requirements and the manu-
facture of the investigational medicinal products to be used in 
clinical trials.

New targets were included in the GMP-inspection pro-
gramme of NAM. These include manufacturing sites both in 
Finland, and in third countries, e.g. in Turkey and Israel. The 
number of targets covered by the inspection programme has 
grown steadily since the year 2000.

The first licences were granted by NAM to contract labora-
tories that conduct quality control analyses for pharmaceutical 
plants. 

Inspection of the Pharmacies
Pharmacy inspections have been targeted primarily at situ-
ations requiring immediate monitoring. The inspection of 
hospital pharmacies and dispensaries has focused on ensuring 
pharmaceutical safety in hospital wards. In six targets out of 
ten, these inspections have revealed deficiencies requiring im-
mediate corrective action. 

Expertise Offered to the Ministry 
of Social Affairs and Health

NAM has been involved in the preparatory work for national 
regulations relating to blood transfusion services and technical 
directives issued in accordance with directives on blood safety 
and the use of human tissue. NAM has assisted the Ministry in 
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Sosiaali- ja terveysministeriö hyödynsi Lääkelaitoksen 
asiantuntijuutta työryhmissä ja selvityksissä. Lääkelaitos 
laati vuoden alussa ministeriön toimeksiannosta selvityksen 
itsehoitolääkkeiden myyntijärjestelyistä Euroopassa. Kesällä 
luovutettiin selvitys lääkeyritysten apteekeille antamista 
alennuksista. Lisäksi Lääkelaitos osallistui sähköisen lää-
kemääräyksen pilotoinnin ohjausryhmään, lääkehoidon 
toteuttamista sosiaali- ja terveydenhuollossa pohtivaan 
työryhmään, huumausaineiden lähtöaineita käsitelleeseen 
koordinaatioryhmään, valmiusasioita pohtivaan pandemiava-
rautumistyöryhmään sekä toimi puheenjohtajana huumaus-
ainelainsäädännön muutosta valmistelevassa työryhmässä. 

Tuotevirheet 
Tuotevirheitä koskeva uusi määräys tuli voimaan vuoden 
alussa. Ilmoitettujen tuotevirheiden määrä kasvoi hieman 
edellisestä vuodesta, mikä osin selittyy uudistetun mää-
räyksen myötä tapahtuneena ilmoittamisherkkyytenä. 
Oleellisempi muutos ilmeni tuotevirhetyypeissä. Lääkkeen 
pakkaamisprosessi on tuotevirheriskin kannalta kriittinen 
valmistusvaihe. Yli puolet ilmoitetuista tuotevirheilmoituksis-
ta aiheutui virheistä lääkkeiden pakkaamisessa tai merkit-
semisessä. Painetussa pakkausmateriaalissa oli esimerkiksi 
virheellisiä eränumeroita ja kelpoisuusaikamerkintöjä. 

Laadunvalvonta  
Lääkkeiden laaduntarkastuksen painopistettä siirrettiin 
lääketurvallisuuden kannalta valittujen kohteiden ohella 
Lääkelaitoksen EU-vaikuttavuusalueille. Maksullisen palve-
lututkimuksen osuutta laboratoriotoiminnassa vähennettiin 
keskittymällä vain lääketurvallisuuden kannalta merkitykselli-
siin toimeksiantoihin.

Suomessa kaupan olevat lääkevalmisteet täyttivät kiitet-
tävästi laatuvaatimukset. Poikkeamia löytyi vain kahdessa 
tutkitussa lääkevalmistenäytteessä. Kuuden valmisteen 
laatuvaatimuksissa tai niihin liittyvissä testausmenetelmissä 
havaittiin puutteita, joista annettiin huomautus myyntiluvan 
haltijoille.

the preparatory work for national revision of the Medicines 
Act (Government Proposal 107/2005).

The Ministry of Social Affairs and Health used the exper-
tise offered by NAM in various working groups and reviews. At 
the beginning of the year NAM was assigned by the Ministry 
to carry out a review of the sales arrangements of over-
the-counter medicines in Europe. A review of the discounts 
offered to pharmacies by pharmaceutical companies was 
submitted in the summer. NAM was also involved in pilot work 
in an advisory group on electronic prescriptions, a working 
group engaged in implementing pharmaceutical care in social 
and health care systems, a co-ordination group addressing the 
issue of precursors of narcotics, and a working group address-
ing preparedness for pandemics. NAM also chaired a working 
group preparing revision of narcotics legislation.

Product Defects
A new regulation relating to product defects came into force 
at the beginning of the year. The number of product defects 
reported increased slightly compared with the previous year, 
which is partly explained by the increased readiness to report 
as a result of the revised regulation. A more substantial 
change took place in the type of product defects reported. 
The process of packaging is a crucial stage of manufacturing.  
Over half of the product defects reported were a direct result 
of errors made in the packaging or labelling of the medicinal 
products. Printed packaging materials were found to contain 
for example incorrect batch numbers and shelf life data.

Quality Control
Safety aspects were emphasised in sampling the products for 
quality control. In addition, emphasis was paid to products 
included in NAM’s areas of focus in the EU. The proportion of 
laboratory testing offered as a fee-based service was reduced 
by concentrating only on assignments relevant by safety 
aspects.

Medicinal products on the Finnish market complied the 
specifications well. Only two of the medicinal product samples 

   2001 2002 2003 2004 2005
Lääketehdastoimiluvat | Licenses for pharmaceutical manufacturers  8 8 12 9 15
Lääketukkukauppatoimiluvat | Licenses for pharmaceutical wholesalers  21 27 23 29 37
 Apteekkiluvat | Licenses for pharmacies  41 61 76 69 63
 Sivuapteekkiluvat | Licenses for subsidiary pharmacies  20 20 28 23 23
Lääkekaappitoimiluvat | Licenses for medicine chests  52 44 45 54 26
Muut apteekkitoimintaa koskevat päätökset | Other decisions related to pharmacies  0 0 0 16 3
 Sairaala-apteekkitoimiluvat | Licenses for hospital pharmacies  0 0 0 2 0
Lääkekeskustoimiluvat | Licenses for dispensaries  0 1 1 3 5
Huumausaineiden valmistusluvat | Manufacturing licenses for narcotic drugs  1 2 1 3 3
Huumausaineiden vienti- ja tuontiluvat | Import and export authorisation for narcotic drugs 687 730 804 898 943
Huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden käsittelyyn liittyvät luvat ja todistukset 47 85 92 60 37
Activities subject to authorisations or notifications relating to substances used 
in the manufacture for narcotic drugs
Lääkelain 62 §:n mukaiset päätökset | Decisions according to Medicines Act 62 §  151 127 158 188 242
Velvoitevarastointipäätökset | Decisions for obligatory storage  51 68 51 69 80
Lääketehtaiden GMP-todistukset | GMP certificates for pharmaceutical manufacturers  286 385 329 304 235
Yhteensä | Totals  1 365 1 558 1 620 1 727 1 702

Toimiluvat ja muut suoritteet 2001–05 | Licenses and other performance 2001–05
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Lääkelaitos osallistui EU:n laadunvalvontayhteistyöhön 
ja teki eurooppalaiselle laaduntarkastuslaboratorioiden ver-
kostolle aloitteita yhteistyön kehittämiseksi. Lääkelaitoksen 
edustaja toimi EU:n laaduntarkastusmenettelyn ohjausryh-
män jäsenenä. Aktiivisella toiminnalla lisättiin eurooppalaisen 
yhteistyön suunnitelmallisuutta, työnjakoa ja voimavarojen 
optimaalista käyttöä.

Farmakopea
Lääkelaitos osallistui lääkkeiden laatuvaatimusten asettami-
seen ja valmisteluun Euroopan farmakopeakomissiossa ja  
sen asiantuntijatyöryhmissä. Euroopan farmakopean valmis-
teluun sisältyi lisäksi laboratoriotutkimuksia, monografia-
luonnosten arviointia sekä lausuntojen laatimista. Maailman 
terveysjärjestölle arvioitiin kansainvälisen farmakopean 
valmisteluun liittyviä monografioita. Euroopan farmakopean 
täydennysosien voimaan saattamiseksi annettiin kaksi Lääke-
laitoksen päätöstä. 

Kliiniset 
lääketutkimukset

Lääkelaitokselle kliinisestä lääketutkimuksesta tehtyjen 
ilmoitusten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tämän arvellaan johtuneen uusien säädösten ja vaatimusten 
voimaantulosta ja ilmoitusmenettelyn monimutkaistumises-
ta. Ilmoituksista neljännes koski muita kuin kaupallisia tut-
kimuksia. Yksi lupahakemus jätettiin geeniterapiatutkimuk-
sesta. Vuoden aikana tehtiin kuusi kliinisen lääketutkimuksen 
tarkastusta, joista kaksi oli Suomessa ja neljä ulkomailla. 

LÄÄKKEET | MEDICINAL PRODUCTS

Tuotevirheet 2001-05

Number of quality defects 

reported to NAM 2001-05
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 2001 2002 2003 2004 2005

Ilmoituksia 287  268 273 293 237

Notifications

Lisäselvityspyyntöjä 189 134 127 138 109

Requests for additional 

information

Selvityksiä  132 129 274 195 286

tutkimustuloksista

Final reports in the form 

of a summary or a synopsis 

or some other similar way

Kliiniset lääketutkimukset 2001-05

Clinical trials 2001-05
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Lääkkeiden laadunvalvonta 2001-05

Quality control of medicinal products 2001–05
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examined were found to be defective. The spesifications or the 
associated testing methods were found to be defective for six 
products, about which the respective marketing authorisation 
holders were notified.

NAM participated in the EU joint quality control operation 
and put forward initiatives for the further development of 
co-operation to the OMCL Network. A representative of NAM 
served as a member of the EU AdG-CAP. The active role played 
by NAM focused on work sharing and optimal use of resources 
in European collaboration.

Pharmacopoiea
NAM was involved in the establishment and preparation of 
quality specifications for medicinal substances and dosage 
forms in the European Pharmacopoiea Commission and its 
various Groups of Experts. The work for the European Pharma-
copoiea also included laboratory studies, assessment of draft  
monographs, and preparation of national comments. Mono-
graphs were assessed for WHO in preparation of the interna-
tional pharmacopoiea. The supplements of European pharma-
copoiea were implemented by two regulations of NAM. 

Clinical Trials
The number of notifications of clinical trials submitted to 
NAM was reduced in comparison with the previous year. This 
is thought to be a result of the adoption of new regulations 
and requirements and of the notification procedure becoming 
more complicated. A quarter of the notifications were in con-
nection with other than commercial trials. One application was 
submitted for a gene therapy trial. Six clinical trial inspections 
were carried out during the year, two of which were in Finland 
and four abroad.
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Lääketurvatoiminnan tavoitteena on parantaa käytössä 
olevien lääkkeiden turvallisuutta etsimällä ja arvioimalla 
lääkkeisiin liittyviä riskejä sekä ehkäisemällä riskien syntyä.

Haittavaikutusseuranta
Uusien lääkkeiden haittavaikutusten havaitsemisen kulma-
kivenä on edelleen kotimainen haittavaikutusrekisteri, johon 
saatujen ilmoitusten määrä kasvoi yli kymmenen prosenttia. 
Ilmoitusaktiivisuuden kaksinkertaistumista viimeisen kym-
menen vuoden kuluessa voidaan pitää hyvänä osoituksena 
lääketurvallisuuteen liittyvän tiedottamisen onnistumisesta. 
Lääkäreille ja hammaslääkäreille tarjottiin uutena palveluna 
mahdollisuus haittavaikutusten sähköiseen ilmoittamiseen. 
Suomen raportointi- ja viitemaatehtäviin liittyvät lääketurva-
tehtävät lisääntyivät edelleen.

Eläinlääkevalmisteiden haittavaikutusten ilmoitusmäärä 
pysyi ennallaan samalla kun koirien rokotusreaktioita koske-
vien ilmoitusten määrä pieneni. 

Lääkeinformaatio
Sähköisen lääketiedon kattavuutta parannettiin julkaisemalla 
tuhansien Suomessa kaupan olevien lääkkeiden ja kasviroh-
dosvalmisteiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet 
verkkosivuilla. Myös vireillä olevat myyntilupahakemukset 
julkaistiin syksystä lähtien ajantasaisesti verkossa. 

Syksyn aikana toteutettiin yleisökampanja ”Liika on liikaa 
- myös lääkkeissä”, jonka tarkoituksena oli edistää särky-
lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä. Kampanjalla pyrittiin 
kiinnittämään huomiota särkylääkkeiden käyttötottumuksiin 
ja oikaisemaan virheellisiä mielikuvia. Tärkeimpänä kohderyh-
mänä olivat yli 45-vuotiaat naiset, jotka tutkimusten mukaan 
käyttävät eniten itsehoitosärkylääkkeitä. Kampanjan kanavina 
olivat televisio, verkkosivusto sekä apteekit ja terveyskeskuk-
set. TV-tietoiskuilla tavoitettiin yli 3,3 miljoonaa katsojaa. 
Huomiotavoite saavutettiin, sillä haastattelututkimuksen 
perusteella kampanjan oli nähnyt noin kolmasosa aikuisväes-
töstä. Käyttötottumuksia voidaan muuttaa vasta pitkäkestoi-
semmalla toiminnalla. 

Lääketurvatoiminta
 Pharmacovigi lance

LÄÄKKEET | MEDICINAL PRODUCTS

Pharmacovigilance is aimed at improving the safety of  
medicinal products by finding and assessing risks associated 
with them and by taking measures to prevent risks.

Adverse 
Drug Reactions

The national register of adverse drug reactions remains the 
cornerstone of the detection of adverse reactions caused 
by new medicinal products. The number of reports received 
by the register increased by over 10 per cent. The fact that 
reporting activity has doubled during the past decade is a 
good indication of successful communication associated 
with pharmacovigilance. A new form of service was offered 
to doctors and dentists in that the possibility of electronic 
reporting of adverse reactions became available. Finland’s 
duties of pharmacovigilance associated with its status as 
rapporteur and reference country were further increased.

The number of reports received on adverse reactions 
caused by veterinary medicinal products remained unchan-
ged while the reporting on reactions caused by vaccines in 
dogs decreased.

Drug Information
The National Agency for Medicines consolidated its role as 
an important distributor of drug information.

The coverage of electronic drug information was 
improved by using the Agency’s website to publish the 
summaries of medicinal products and patient information 
leaflets of thousands of medicinal products and herbal me-
dicinal products on sale in Finland. Marketing authorisation 
applications pending decision have also been published and 
updated on the web since the autumn.

A public campaign called ”Enough is enough - also in 
medicines” was launched in the autumn with the aim of 
promoting safe and correct use of analgesics. The intention 
was to draw attention to the customary use of analgesics 
and to correct wrong impressions. The most important target 
group consisted of women over 45 years of age who, accord-
ing to studies, are the greatest users of over-the-counter 
analgesics. The channels used in the campaign included TV, 
the website and pharmacies and health centres. TV informa-
tion bulletins reached over 3.3 million viewers. According 
to a survey, the target level of attention was reached, as 
about a third of the adult population had seen the campaign. 
Habitual use can be changed, but only through long-term 
initiatives.

Suomessa sattuneita lääkkeiden 

haittavaikutuksia koskevat ilmoitukset 2001-05

ADR reports in Finland 2001-05

2001  2002  2003  2004  2005
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 ääkelaitokselle ilmoitetut terveydenhuollon   
 laitteita ja tarvikkeita koskevat vaaratilanteet ovat  
 tärkeä markkinavalvonnan keino. Vuonna 2005 
käsitellystä 584 vaaratilanteesta Suomea koskevia ilmoituk-
sia oli 402. Näistä sata oli vakavia tapauksia, seuraukseltaan 
vakavia oli 36 ja läheltä piti -tilanteita 22. 

Lääkelaitos teki kaksikymmentä terveydenhuollon laitteita 
ja tarvikkeita koskevaa tarkastusta. Kohteena olivat erityisesti 
kotimaiset valmistajat. Tarkastuksissa havaittiin joitain poik-
keamia, mutta ne eivät vaikuttaneet laitteiden ja tarvikkeiden 
turvallisuuteen. Suomalaisen tarkastus- ja arviointilaitoksen, 
VTT Tuotteet ja tuotanto -yksikön toimintaa ja pätevyyttä 
arvioitiin yhdellä tarkastuksella. 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuuden 
nykytilaa kartoitettiin kyselytutkimuksella. Terveydenhuollon 
yksiköistä suurin osa antoi laitteiden turvallisuudelle yleis- 
arvosanaksi 8 tai enemmän. Puolet vastaajista arvioi lait-
teiden ja tarvikkeiden turvallisuuden parantuneen omassa 
yksikössään viimeisen kahden vuoden aikana. Lähes puolet 
koki, että turvallisuus oli pysynyt ennallaan. 

Lääkelaitos sai toiminnastaan laitevalvontaviranomaisena 
hyvän arvosanan. Parantamisen varaa oli tiedottamisessa ja 
informaation saatavuudessa. Lääkelaitosta pidettiin asian-
tuntevana, luotettavana ja hyödyllisenä.

Terveydenhuol lon la itte iden ja tarv ikkeiden valvonta
   Market Survei l lance of the Medical  Devices

L

TERVEYDENHUOLLON LAITTEET JA TARVIKKEET | MEDICAL DEVICES

 azardous incidents reported to NAM relating  
 to medical devices represent an important means  
 of market surveillance. Of the 584 hazardous inci-
dents addressed during 2005, a total of 402 concerned Finland. 
One hundred of these were severe incidents, 36 had severe 
sequelae and 22 were near misses.

NAM carried out 20 inspections relating to medical devices. 
Domestic manufacturers were specifically targeted. The inspec-
tions revealed a few non-conformities which did not, however, 
compromise the safety of use of the devices. The operations 
and competence of a Finnish Notified Body, the Technical 
Research Centre of Finland, Department for Products and 
Manufacture, were assessed during one round of inspection.

The present safety status of medical devices was exam-
ined by carrying out a survey. The majority of the medical 
and healthcare units gave a general score of 8 or higher out 
of 10 for the safety of the medical devices in use. Half of the 
respondents considered the safety of the medical devices and 
accessories in use in their own unit to have improved during 
the past two years. Nearly half felt that safety had remained 
unchanged.

In its role as a medical devices regulator, NAM passed with 
distinction. Scope for improvement was found in communica-
tions and the availability of information. NAM was deemed to 
have expertise, be reliable and expedient.

H

Ilmoitetut vakavat vaaratilanteet 2001–05

Serious adverse incidents 

reported to NAM 2001–05

2001  2002  2003  2004  2005
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Käyttäjä | User

Suomea koskevat vakavat 

vaaratilanteet 2005

Serious adverse incidents 

in Finland 2005

62%

26%

5% 5% 2%

Suomessa tapahtuneiden 

vaaratilanteiden syyt 2005

Causes of adverse incidents 

in Finland 2005

Laitevika/ominaisuus ennen käyttöönottoa

Device failure before commissioning

Laitevika/ominaisuus käyttöönoton jälkeen 

Device failure after commissioning

Käyttövirhe | Faulty operation

Syy epäselvä | Cause unclear

Muu | Other

19%

37%14%

22%

8%

Laitevika/ominaisuus ennen käyttöönottoa

Device failure before commissioning

Laitevika/ominaisuus käyttöönoton jälkeen 

Device failure after commissioning

Käyttövirhe | Faulty operation

Syy epäselvä | Cause unclear

Muu | Otherkpl
number

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

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

 yöhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinni- 
 tettiin huomiota tarjoamalla henkilöstölle liikun- 
 tamahdollisuuksia, kulttuuritapahtumia ja muita 
vapaa-ajan aktiviteetteja. Ammatilliseen kuntoutukseen 
osallistui vuoden aikana useita työntekijöitä. 

Henkilöstön työkunto oli keskimäärin hyvä. Sairaudesta 
johtuvien poissaolojen osuus pysyi edellisen vuoden tasolla. 
Lääkelaitoksessa poissaolopäiviä oli 7,2 henkilötyövuotta 
kohti, kun valtiosektorilla niitä oli keskimäärin 8,8. 

Työntekijöiden vaihtuvuus koko henkilöstön määrästä oli 
noin kuusi prosenttia. Toisen työnantajan palvelukseen siirtyi 
kymmenen henkilöä, mikä oli vähemmän kuin vuonna 2004. 

Vuoden aikana lähes jokainen Lääkelaitoksen virkamies 
osallistui tietotekniikkaan ja tietopalveluun, erityisosaamis-
alueisiin, taloushallintoon tai muihin tukipalveluihin liitty-
vään koulutukseen. Järjestelmällinen kielikoulutus aloitettiin 
syksyllä. Edellisenä vuonna alkaneen johtamisen kehittämistä 
tukevan esimiesvalmennuksen aiheena oli henkilöstöjoh-
tamistaidot. Uusien työntekijöiden perehdytykseen luotiin 
verkkokäyttöinen perehdyttämissovellus.

Henki löstö
 Human Resources

T

Lääkelaitoksen henkilöstö on erittäin 
sitoutunut työhönsä.

 ith a focus on wellbeing at work and the mainte- 
 nance of work capacity, the personnel were  
 offered opportunities for exercising, cultural events 
to attend and other recreational activities. During the year 
several employees were involved in occupational rehabilita-
tion.

Fitness for work among the personnel was on average 
good. The proportion of absences due to illness remained 
at the level of the previous year. Days of absence at NAM 
amounted to 7.2 per person-year, while the corresponding 
figure among state employees averaged 8.8.

Personnel turnover was about six per cent. Ten employees 
left for employment elsewhere, which was fewer than in 2004.

During the year nearly all staff at NAM were involved in 
training associated with information technology and services, 
specific fields of expertise, financial administration or some 
other ancillary services. Systematic language training was 
introduced in the autumn. Performance reviews were included 
in management training, which started last year and promotes 
leadership skills. For the introductory training of new employ-
ees, the application of a network-based induction system was 
designed.

The personnel of NAM are highly 
committed to their work.

W

Henkilöstön ikärakenne 2003-05

Personnel by agegroups 2003-05
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150

100

50

0

60

40

20

0

Henkilöstön määrä ja keski-ikä 2003-05

Number and average age of staff 2003-05
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Henkilöstön koulutustaso 2005

Level of education among staff 2005

Perusaste | Primary and lower secondary 

Keskiaste | Upper secondary  

Alin korkea-aste

Non-university higher education 

Alempi korkeakouluaste | Bachelor’s degree

Ylempi korkeakouluaste | Master’s degree

Tutkijakoulutus | Doctorate 
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17%
25%

25%
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 ääkelaitos aloitti kokonaisvaltaisen laatujärjes-
 telmän rakentamisen, mihin liittyen laitoksen  
 prosessit kuvattiin ja toimintaohjeistoa yhtenäis-
tettiin.  

Myyntilupahakemusprosessien hallintaa parannettiin ja 
kysynnän kausivaihteluihin varauduttiin suunnitelmallisesti. 
Hakemustrendien, työkuorman ja määräaikojen seuraamiseen 
kehitettiin raportointiväline. 

Lupa- ja tarkastustoiminnan rationalisoimiseksi asia-
kaspalvelu- ja neuvonta keskitettiin puhelinaikoihin. Tuo-
tevirheilmoituksia varten avattiin oma palvelunumero. 
Apteekkilupien hakemisen ja hakemusten käsittelyprosessin 
kehittämiseksi suunniteltiin koekäyttöön verkkosivuilta tulos-
tettava lomake.

Sekä laboratorion että tarkastustoiminnan laatujärjestel-
mien toimivuutta seurattiin säännöllisin sisäisin auditoinnein 
ja johdon katselmuksin. Laboratorio osallistui 25 ulkopuoli-
seen laboratorioiden pätevyyden osoittamiseksi järjestettyyn 
tutkimukseen, joissa kaikissa menestyttiin erinomaisesti.

EU-jäsenmaiden lääkevirastot aloittivat keskinäisen 
vertaisarvioinnin parhaiden toimintatapojen edistämisek-
si. Lääkelaitoksesta ryhmien työskentelyyn osallistui kaksi 
koulutettua arvioijaa. Lääkelaitos teki toimintajärjestelmänsä 
itsearvioinnin keväällä vertaisarvioinnin kansainvälisen oh-
jausryhmän laatimilla mittareilla. Itsearvioinnilla selvitettiin 
toiminnan kehitystaso ja tunnistettiin organisaation vah-
vuuksia ja kehittämiskohteita. 

EU-komissio arvioi puolestaan jäsenmaiden lääketurva-
järjestelmät. Lääketurvatoiminnan osa-alueista Lääkelaitok-
sen vahvuuksiksi osoittautuivat turvallisuusarviointiin liitty-
vien tietojen hyvä saatavuus ja hyvät sidosryhmäsuhteet.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan mainemitta-
uksen mukaan Lääkelaitoksen maine sidosryhmien joukossa 
oli kehittynyt myönteisesti viimeisen kahden vuoden aikana. 
Lääkelaitos koettiin hyödylliseksi, oikeudenmukaiseksi ja 
vastuuntuntoiseksi viranomaiseksi. Sen nähtiin edustavan 
korkeaa laatua ja nauttivan kansainvälistä arvostusta. Kehit-
tämistoiveet kohdistuivat joustavuuteen ja palvelun nopeu-
teen. Keskustelevuudessa ja ihmisläheisyydessä oli parannet-
tavaa. Mainemittauksen tuloksia käytettiin uuden strategian 
valmistelutyössä.

 he setting up of a total quality management sys- 
 tem involving the description of the Agency’s  
 processes and standardisation of instructions was 
initiated.

The marketing authorisation application process mana-
gement was improved and a systematic plan was set up to 
make provisions for seasonal changes in the demand for ser-
vices. A tool was developed for the monitoring of application 
trends, work load and the follow-up of due dates.

With the objective of rationalising the authorisation and 
inspection operations, customer service and counselling 
were assigned dedicated daily telephone times. A dedicated 
telephone number was introduced for reporting of product 
defects. To develop pharmacy licence applications and the 
processing of the applications, a form was designed on a trial 
basis. This can be downloaded from the website.

The performance of the quality management systems of 
both the laboratory and the inspection operations was moni-
tored by regular internal audits and management reviews. 
The laboratory was involved, with outstanding results, in  
25 PTS’s conducted to obtain proof of competence.

The EU drug regulators launched a mutual European 
benchmarking system (BEMA) to promote best practices. Two 
trained assessors from NAM participated in the work of the 
various groups. NAM conducted a self-assessment of its op-
erations in the spring, using indicators established by the In-
ternational Advisory Group of BEMA. Self-assessment served 
to establish the level of development of the operations and 
to identify strengths and potential objects for development 
in the organisation.

The European Commission assessed the pharmacovigi-
lance systems in the member countries. As for the strengths 
of NAM among the subsections of the pharmacovigilance 
operations, these were the good availability of data required 
for safety assessments and a good relationship with various 
stakeholder groups.

With regard to the reputation within the administra-
tive sector of the Ministry of Social Affairs and Health, the 
reputation of the National Agency for Medicines among its 
stakeholder groups has developed favourably over the past 
two years. NAM was perceived as a useful, fair and accounta-
ble authority. It was also perceived as representing high qual-
ity, and being held in high regard internationally. Areas where 
development was desired were flexibility and promptness of 
service. Conversational skills and human contacts were seen 
to be in need of improvement. The results of gauging reputa-
tion were used in the preparation of a new strategy.

Toiminnan laadul l inen kehittäminen 
  Development of Qual ity of Operat ions 

L T
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RAHOITUSLÄHTEET

Talousarviossa myönnetyt

Momentin 331121 nettomääräraha
Siirretty vuodelta 2004
Talousarvion määrärahat yhteensä

Tuotot
Julkisoikeudelliset suoritteet
Muut maksuperustelain mukaiset tuotot
Erillislakien mukaiset tuotot
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

TOIMINNAN MENOT

Henkilöstömenot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Ostetut palvelut
Käyttöomaisuus hankintamenot
Muut kulut
Menot yhteensä

TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ

Rahoitus laskelma 2005 
           F inancial  Statement 2005

SOURCES OF FINANCING

State budget appropriations

Appropriation 2005
Carry overs from 2004 budget
Total budget appropriations

 Revenues
Activities carried out under public law

Other revenues under basis of the payment act
Revenue under special legislation

Other revenues
Total revenues

EXPENDITURE OF OPERATION

Staff expenditure
Material costs

Rental costs
Services purchased

Investments
Other expenditure
Total expenditure

OPERATIONAL SURPLUS

Koko toiminta
All activities (EUR)

1 249 000
 1 249 000
2 498 000

14 482 725
6 295

1 657 783
34 777

16 181 580

8 731 458
463 238

1 890 489
2 864 470

564 918
743 409

15 257 982

3 421 598 

HALLINTO | ADMINISTRATION
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HALLINTO | ADMINISTRATION

2005

Vasemmalta  |  from left
Hannes Wahlroos, Erkki Palva, Ritva Pakarinen, Petri Pommelin, 
Juhani Sivula, Liisa Turakka, Mari Saarteinen ja Olavi Tokola.
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Wahlroos, Hannes, Ph.D. (Pharm.)
Director General, Professor
• Chairman for the Supervision Committee 
 of the NAM
• Chairman of the Management Board, 
 European Medicines Agency EMEA

Tokola, Olavi, M.D., Ph.D.
Head of Department, Professor
Marketing Authorisation
• Chairman of the Committee on Safety, Efficacy and Quality  
 of Medicines of the NAM
• Member of the Pharmaceuticals Pricing Board
• Board Member of the Finnish Pharmacological Society
• Vice-chairman of the Finnish Association 
 for Clinical Pharmacology 

Turakka, Liisa, Ph.D. (Pharm.)
Head of Department, Professor
Enforcement & Inspection
• Chairman of the Finnish Pharmacopoeia Committee
• Chairman of the Committee for Safety, Efficacy and Quality  
 of Veterinary Medicinal Products of the NAM
• Member of the Committee on Safety, Efficacy and Quality 
 of Medicines of the NAM
• Deputy Member of the Supervision Committee of the NAM
• Member of the Finnish delegation to the European 
 Pharmacopoeia Commission
• Member of the Group of Experts No. 12 (Galenical products)  
 of the European Pharmacopoeia Commission

Palva, Erkki, M.D., Ph.D.
Head of Department, Professor
Safety and Drug Information
• Vice-chairman of the Committee for Safety, Efficacy and  
 Quality of Medicines of the NAM

Sivula, Juhani, Master of Administrative Sciences
Head of Department, Administration

Pommelin, Petri, Licentiate in Technology (Biomedical Eng.)
Head of Department, Medical Devices

Lindgren-Äimänen, Katja, M.Soc.Sc. (Pol.)
Communications Officer (leave of absence)

Saarteinen, Mari, M.Soc.Sc. (Pol.)
Communications Officer (fixed-term)
 
Pakarinen, Ritva, Secretarial College Graduate 
Personal Secretary to Director General

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

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

Turakka, Liisa, FaT
Osastopäällikkö, professori 
Valvontaosasto
• Farmakopeakomitean puheenjohtaja
• Eläinlääkelautakunnan puheenjohtaja
• Lääkelautakunnan jäsen
• Valvontalautakunnan varajäsen
• Euroopan farmakopeakomission Suomen 
 valtuuskunnan jäsen
• Euroopan farmakopean asiantuntijaryhmän nro 12 
 (lääkevalmisteet) jäsen

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

Sivula, Juhani, HTM
Osastopäällikkö
Yleinen osasto

Pommelin, Petri, TkL
Osastopäällikkö
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -osasto

Lindgren-Äimänen, Katja, VTM 
Tiedottaja (vv.)

Saarteinen, Mari, VTM
Tiedottaja (ma.)

Pakarinen, Ritva, HSO-sihteeri
Ylijohtajan sihteeri

Johto
 Management
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Lääkelaitos

Mannerheimintie 103b

PL 55, 00301 Helsinki

p. (09) 473 341

f. (09) 714 469

Kirjaamo

p. (09) 4733 4273

kirjaamo@laakelaitos.fi

Lääkelaitoksen laboratorion osoite: 

Mannerheimintie 166, F-talo, Helsinki

AdG-CAP  

 Advisory Group for Sampling and Testing of Centrally Authorised 

 Products 

 EU:n keskitetyn menettelyn kautta myyntiluvan saaneiden lääkkeiden  

 laaduntarkastusmenettelyn ohjausryhmä

BEMA  

 Benchmarking system 

 Euroopan lääkevirastojen vertaisarviointijärjestelmä

BMWP  

 Biosimilar Medicinal Products Working Party 

 EMEA:n bioteknologisten lääkevalmisteiden vertailtavuuden asiantuntija- 

 työryhmä  

BPWP  

 Blood Products Working Party 

 EMEA:n verivalmistetyöryhmä 

BWP  

 Biologics Working Party 

 EMEA:n biologisten valmisteiden työryhmä 

CAP  

 Centrally Authorised Product 

 EU:n keskitetyn menettelyn kautta myyntiluvan saanut lääke

CHMP  

 Committee for Medicinal Products for Human Use 

 EMEA:n lääkevalmistekomitea 

CPWP  

 Working Party on Cell-based Product 

 EMEA:n soluperäisten lääkkeiden työryhmä

eCTD  

 Electronic Common Technical Document 

 sähköinen myyntilupahakemus 

EDQM  

 European Directorate for the Quality of Medicines 

 EU:n neuvoston lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö

EMEA  

 European Medicines Agency  

 Euroopan lääkevirasto

GCP  

 Good Clinical Practice  

 hyvä kliininen tutkimustapa  

GLP  

 Good Laboratory Practice 

 hyvä laboratoriokäytäntö  

GMP  

 Good Manufacturing Practices 

 lääkkeiden hyvät tuotantotavat

GTWP  

 Gene Therapy Working Party 

 EMEA:n geeniterapiatyöryhmä

MRP  

 Mutual Recognition Product 

 tunnustamismenettelyn kautta myyntiluvan saanut lääke

OMCL Network  

 Official Medicines Control Laboratories Network 

 Euroopan lääkkeiden laaduntarkastuslaboratorioiden verkosto 

PEG  

 Pediatric Working Party 

 EMEA:n lasten lääkehoitoa käsittelevä työryhmä

PTS   

 Proficiency testing study  

 laboratorioiden pätevyyden toteamiseksi järjestetty tutkimus

QWP  

 Quality Working Party  

 EMEA:n lääkevalmistekomitean lääkkeiden laatua käsittelevä työryhmä 

SAGAM  

 Scientific Advisory Group on Antimicrobials 

 EMEA:n mikrobilääkkeiden tieteellinen neuvontaryhmä

STM  

 sosiaali- ja terveysministeriö

 Ministry for Social Affairs and Health

WHO  

 World Health Organization 

 Maailman terveysjärjestö

Yhteystiedot | Contact Information

Lyhenteet | Abbreviations

National Agency for Medicines

Mannerheimintie 103b

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

tel. +358 9 473 341

fax +358 9 714 469

Registry Office

tel. +358 9 4733 4273

registry@nam.fi

Address to NAM Laboratory:

Mannerheimintie 166, F-building, Helsinki






