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          uosi 2004 oli Lääkelaitoksen 12. toimintavuosi.  
     Kuluneiden vuosien megatrendeiksi Lääkelaitoksessa    

        voi helposti luetella seuraavat kehityslinjat: 1) aseman 
ja roolin vahvistuminen sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalalla, 2) vaikuttavuuden lisääntyminen EU:n lääke- 
ja laitevalvonnassa ja 3) toimintaedellytysten parantuminen.

Näillä linjoilla Lääkelaitos jatkoi toimintaansa myös 
vuonna 2004. Lääkelaitoksen rooli hallinnonalan asiantun-
tija- ja valvontaviranomaisena näkyi entistä vahvempana 
lääkealan julkisessa keskustelussa. Media näyttää omaksu-
neen käytännön, jossa Lääkelaitoksen asiantuntemusta ja 
näkemystä kysytään jo juttujen taustoja tutkittaessa. 

EU:n laajentuminen kymmenellä uudella jäsenmaalla 
ja EU:n lääkevalvonnan uudistumispaketti osuivat vuoteen 
2004. Nykyisissä 25 jäsenmaassa on yhteensä yli 40 lääkeval-
vonnan viranomaisorganisaatiota. Lääkevalvonnan yhteistyö 
tiivistyy ja keskittyy. Lääkehoidon kannalta merkittävimmät 
myyntilupapäätökset tehdään jo nyt yhteisissä pöydissä. 
Tämä kaikki tapahtuu jäsenvaltioiden ja Euroopan lääkevi-
raston (EMEA) verkostomaisena yhteistyönä. 

Lääkelaitos päätti keväällä 2004 painopistealueista, joilla 
se haluaa tulla lähivuosina huipputason toimijaksi ja vaikut-
tajaksi eurooppalaisessa lääkevalvonnassa. Näitä alueita ovat 
biologiset valmisteet ja lastenlääkkeet. Biologisissa valmis-
teissa painopiste on erityisesti geeniterapiavalmisteissa, solu-
terapiavalmisteissa ja bioteknologisissa valmisteissa. Osaami-
sen kehitystyö Lääkelaitoksessa on jo alkanut. Tavoitetila on 
täysin mahdollista saavuttaa. Olen vakuuttunut, että EU:n  
asiantuntijaverkostoihin perustuvassa lääkevalvonnassa 
nojataan jatkossa entistä enemmän sellaisiin tunnettuihin 
asiantuntijakeskittymiin, joiden työn laatuun muut voivat 
luottaa.

Vahvuuksien valinta ja kehittäminen ei ole mahdollista 
elleivät perusasiat ole kunnossa. Kuten tämän vuosikerto-
muksen tilastoluvut osoittavat, perusasiat ovat Lääkelaitok-
sessa kunnossa. Tätä kuvaa esimerkiksi se, että Lääkelaitos 

Y L I J O H T A J A N  K A T S A U S

oli vuonna 2004 EU:n johtava geneeristen lääkevalmisteiden 
viitejäsenvaltio nk. tunnustamismenettelyssä. Lääkelaitoksen 
prosessit toimivat hyvin ja laadukkaasti määrätyissä aika-
tauluissa. Vuonna 2003 toteutettu organisaatiouudistus ja 
henkilöstölisäykset sekä uudet toimitilat vuonna 2004 ovat 
osoittaneet myönteisen voimansa. 

Lääkelaitos osallistui viime vuonna lääkehuollon 
kehittämistyöhön monin eri tavoin. Merkittävin hanke oli 
apteekkimaksun poistoa koskeva selvitys, joka luovutettiin 
sosiaali- ja terveysministeriölle marraskuussa.

Lääkelaitoksen henkilökunta on osoittanut parasta 
osaamistaan työssään Suomen lääke- ja laiteturvallisuuden 
hyväksi. Kiitän koko henkilökuntaa merkittävästä panokses-
ta. Lääkelaitoksen sidosryhmiä kiitän hyvästä yhteistyöstä.

Hannes Wahlroos 
ylijohtaja, professori

V
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 r 2004 utgjorde Läkemedelsverkets tolfte verksam- 
 hetsår. Följande utvecklingslinjer kan med lätthet  
 skönjas som de övergripande yttringarna inom Läke-
medelsverket under de gångna åren: 1) stärkt läge och större 
roll inom social- och hälsovårdsministeriets administration, 
2) större genomslag inom kontrollen av läkemedel och 
medicintekniska produkter inom EU och 3) förbättrade 
verksamhetsbetingelser. 

Också under år 2004 fortsatte Läkemedelsverket på 
dessa linjer. Läkemedelsverkets roll inom sin egna admi-
nistrativa sektor som sakkunnig- och kontrollmyndighet var 
mer framträdande i den offentliga debatten än tidigare. Det 
förefaller som om massmedierna omfattat en praxis där man 
utnyttjar Läkemedelsverkets sakkunskap och bedömningar 
redan vid utredningen av bakgrunden till aktuella spörsmål.

År 2004 var det år då EU utvidgades med tio nya med-
lemsstater och då läkemedelskontrollen inom EU förnyades. 
Inom de 25 medlemsstaterna finns nu totalt mer än 40 
myndighetsorganisationer som handlägger läkemedelskont-
rollen. Samarbetet inom läkemedelskontrollen fördjupas och 
koncentreras. De viktigaste besluten om försäljningstillstånd 
för läkemedel fattas redan nu kring gemensamma bord. Allt 
detta sker inom ramen för ett nätverk av samarbete mellan 
medlemsstaterna och Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMEA).

Våren 2004 fattade Läkemedelsverket beslut om de 
tyngdpunktsområden inom vilka Läkemedelsverket under 
de närmaste åren skall uppnå toppresultat och därigenom 
få större inflytande inom den europeiska läkemedelsöver-
vakningen. Dessa områden utgörs av biologiska preparat 
och läkemedel för barn. Tyngdpunkten inom de biologiska 
preparaten ligger på preparat inom genterapi, cellterapi och 
bioteknologiska produkter. Läkemedelsverket har redan 
inlett utvecklingsarbetet för bättre kunnande inom dessa 
områden. Det är fullt möjligt att uppnå dessa mål. Eftersom 

läkemedelskontrollen inom EU grundar sig på expertnät-
verk, är jag övertygad om att man i framtiden inom EU allt 
mer kommer att stödja sig på sammanslutningar av välkända 
experter vars sakkunskap alla kan lita på.

Det är omöjligt att identifiera och utveckla dessa styr-
keområden om inte de grundläggande omständigheterna 
är stabila. Årets statistiska uppgifter visar att så är fallet 
– Läkemedelsverkets verksamhet vilar på stadig grund. Detta 
återspeglas bl.a. i att Läkemedelsverket år 2004 var den 
ledande referensstaten för det så kallade ömsesidiga erkän-
nandet  med avseende på de generiska läkemedelspreparaten 
i Europa. Processerna inom Läkemedelsverket löper smidigt 
och med bevarad kvalitet inom utsatta tidsgränser. Organi-
sationsreformen och personalökningen år 2003 samt de nya 
lokaliteter som togs i bruk år 2004 har påverkat verksam-
heten gynnsamt.

Läkemedelsverket deltog i fjol på olika sätt i utveck-
lingen av läkemedelsförsörjningen i vårt land. Det mest 
betydande initiativet var utredningen om att slopa apoteks-
avgiften som överlämnades till social- och hälsovårdsminis-
teriet i november.

Personalen vid Läkemedelsverket har gett prov på profes-
sionalism av bästa slag med tanke på läkemedelssäkerhet och 
säker användning av medicintekniska produkter i Finland. 
För denna betydande insats vill jag uttrycka mitt tack till 
hela personalen. Våra samarbetspartner och övriga intressen-
ter tackar jag för gott samarbete under det gångna året.

Hannes Wahlroos 
Överdirektör, professor

Å

Ö V E R D I R E K T Ö R E N S  Ö V E R S I K T
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R E V I E W  B Y  D I R E C T O R  G E N E R A L

 004 was the 12th year of operations for the National 

 Agency for Medicines. The following developmental lines  

 can without doubt be listed as the mega trends of the 

past years at the National Agency for Medicines (NAM): 1) NAM’s 

strengthened position and role under the Ministry of Social Af-

fairs and Health, 2) NAM’s growing contribution in EU’s pharma-

ceutical supervision and medical devices surveillance and 3) an 

improvement in the operating conditions.

In 2004, NAM continued to operate on the same principles. 

NAM’s role as the expert and surveillance authority in its sector 

was seen as strengthening in public debate in the medicines 

sector. The media seems to have adopted a practice whereby 

NAM’s expertise and view are requested when the background to 

a story is being investigated.

The enlargement of the EU by ten new Member States and 

the revision of EU pharmaceutical legislation coincided in 2004. 

In the present 25 Member States there are a total of over 40 

medicines agencies. Co-operation in this area is intensifying and 

concentrating. As far as new pharmaceutical therapy is con-

cerned, the most significant marketing authorisation decisions 

are already being made at shared tables. All this takes place 

through a collaboration network of EU Member States and the 

European Medicines Agency (EMEA).

In spring 2004 NAM selected areas of focus that will make 

it a top-level actor and opinion-former in the field of medicine 

control in Europe over the next few years. These areas are bio-

logical medicinal products and paediatric medicines. The focus 

in biological products is on gene and cell therapy products and 

biotechnological products. The development of expertise has al-

ready begun at NAM. Programme objectives are both achievable 

and realistic. I am convinced that a regulatory system founded on 

a network of EU experts will rely increasingly on recognised cent-

res of expertise whose quality of work can be trusted by others.

It is impossible to select and develop strengths if basic 

matters are not in order. As the statistics in this annual report 

show, the basic matters are in order at NAM. One reflection of 

this is that NAM was the EU’s leading reference Member State 

for generic products under the mutual recognition procedure in 

2004. NAM’s processes are both effective, and high-quality, and 

they run on schedule. The organisational change and additions 

to personnel carried out in 2003 and the new premises acquired 

in 2004 have shown their beneficial effects.

In 2004, NAM participated in the development of pharma-

ceutical services in many different ways. The most significant 

project was the report on the elimination of the pharmacy fee, 

which was submitted to the Ministry of Social Affairs and Health 

in November.

The personnel of NAM have excelled in its work for supervi-

sion of pharmaceuticals and medical devices surveillance. I 

would like to extend my thanks to them all for their significant 

contribution. I would also like to thank NAM’s stakeholders for 

their close cooperation.

Hannes Wahlroos

Director General, Professor
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         ääkelaitoksen tehtävänä on varmistaa, että Suomessa 
         markkinoilla olevat lääkevalmisteet ovat käyttäjilleen 
         tehokkaita, turvallisia ja laadukkaita. Lääkelaitos 
ylläpitää ja edistää myös terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön turvallisuutta. 
Lääkelaitoksen tehtäviin kuuluu lisäksi 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 viranomaisyhteistyö on tiivistä mm. 
luokitteluun, lääkkeiden maahantuontiin, eläinlääkkeisiin, 
kuluttajansuojaan ja laitevalvontaan liittyvissä asioissa.

Henkilöstö 160
- lääke- ja laitevalvonta 127
- hallinto- ja tukipalvelut 33

Rahoitus
- määrärahat 1,6 M€

- tuotot 13,7 M€

- menot 13,8 M€

Toiminnan tunnuslukuja
- myyntilupahakemukset 1327
- myyntiluvat 1044
- tarkastukset 72
- toimiluvat 189
- laadunvalvontanäytteet 317
- haittavaikutusilmoitukset 1124
- lääkeinformaatio, julkaisut ja tiedotteet
- terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita 
  koskeva markkinavalvonta

L Ä Ä K E L A I T O S  2 0 0 4  –  N A T I O N A L  A G E N C Y  F O R  M E D I C I N E S  2 0 0 4  

L T he responsibilities of the National Agency for Medicines  

 (NAM) are to ensure that the medicinal products on  

 sale in Finland are effective, safe and of high quality. 

NAM also maintains and promotes the safe use of medical de-

vices and blood products. NAM’s other responsibilities include 

the overall planning of pharmaceutical services in Finland.

In addition to those of the general public who need medici-

nes, medical devices and blood products, NAM’s main custo-

mers include the pharmaceutical industry and trade and other re-

levant parties in the sector along with health care professionals. 

During the year under review NAM intensified its collaboration 

with the EU Member States and international organisations over 

medicine control and the surveillance of medical devices. In Fin-

land NAM and the authorities work closely together in such fields 

as classification, pharmaceutical imports, veterinary medicinal 

products, consumer protection and medical device surveillance.

Personnel 160

- Medicine control and medical device surveillance 127

- Administration and support 33

Finance

- Budget appropriations 1.6 M€

- Revenues 13.7 M€

- Expenditure 13.8 M€

Key indicators 

- Applications for marketing authorisation 1327

- Marketing authorisation decisions 1044

- Inspections 72

- Licenses 189

- Samples of medicinal products for quality control 317

- Reports on adverse drug reactions 1124

- Drug information, publications and releases

- Medical devices market surveillance

8
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Myyntiluvat
Lääkelaitos myöntää myyntilupia kansalliseen ja tunnusta-
mismenettelyyn perustuen. 

Lääkelaitokselle jätettyjen myyntilupahakemusten määrä 
oli edelleen suuri. Saapuneiden myyntilupahakemusten 
määrä on ollut noin 1000 vuosittain vuosien 2003 ja 2004 
aikana. Luku on kolminkertainen verrattuna aikaisempaan 
jaksoon vuosina 2000 - 2002. 

Lääkelaitoksessa vireillä olevien kansallisten myyn-
tilupahakemusten lukumäärä on saatu vakiintumaan. 
Myönnettyjen kansallisten myyntilupien määrää on kyetty 
kasvattamaan säilyttäen myyntilupahakemusten käsittelyajat 
kokonaisuutena hyvin hallinnassa.

Myönnetyistä kansallisista myyntiluvista kahdeksan 
prosenttia (51) koski alkuperäisvalmisteita ja 91 prosent-
tia (553) rinnakkaislääkevalmisteita. Lääkelaitos hylkäsi 
seitsemän hakemusta. Myyntiluvan hakijat peruuttivat 63 
hakemusta.

Vuoden 2004 aikana myyntiluvan haltijat ovat pyytäneet 
Suomea toimimaan viitejäsenvaltiona 461 lääkevalmisteelle, 
joista kuusi oli alkuperäisvalmisteita ja 455 rinnakkaislääke-
valmisteita. Lääkelaitos teki tunnustamismenettelyssä 252 
myyntilupapäätöstä. Päätöksistä 40 prosenttia (101) koski 
alkuperäisvalmistetta ja 60 prosenttia (182) rinnakkaisval-
mistetta. Myyntilupahakemus vedettiin pois ennen 90 vuo-
rokauden määräajan täyttymistä 52 lääkevalmisteen osalta.

Vuoden loppuun mennessä Suomi on toiminut viitejä-
senvaltiona 169 prosessissa (58/v. 2003). Suomen osuus  
EU:n viitemaatehtävistä on noussut – Suomi on eniten 
käytetty viitejäsenvaltio EU:ssa (5. sija/2003).

Lääkelaitokselle jätettiin kansallista tieteellistä neuvontaa 
koskevia pyyntöjä 19 kappaletta 16 kotimaiselta ja ulko-
maiselta lääkealan yritykseltä. Pyynnöt koskivat lääkkeiden 
laadun, tehon ja turvallisuuden osoittamiseksi tarvittavia 
tutkimuksia ja selvityksiä. Neuvontaa annettiin geneeristen 
lääkkeiden ja uusien vaikuttavien aineiden kehittämiseen 
mm. luunmurtumien, kivun, premenstruaalioireiden, 
osteoporoosin, lasten ja aikuisten epilepsian hoitoon sekä 
raskauden ehkäisyyn.

Eläinlääkkeet 
Lääkelaitos myönsi 27 myyntilupaa eläinlääkevalmisteille 
(kolme kansallisen ja 24 tunnustamismenettelyn kautta). 
Näistä yhdeksän oli uudelle vaikuttavalle aineelle ja viisi 
immunologisille valmisteille. Eläinlääkevalmisteen viitejäsen-
valtiotehtävä sekä keskitetyn menettelyn raportointitehtävä 
vietiin päätökseen. 

Eläinlääkekomitea CVMP perusti ensimmäisen tieteel-
lisen neuvontaryhmänsä mikrobilääkkeille (SAGAM). Neu-
vontaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Suomen edustaja. 
Joidenkin koirarokotteiden aiheuttamat haittavaikutukset ja 

L Ä Ä K K E E T  –  M E D I C I N A L  P R O D U C T S

Marketing authorisations

NAM grants marketing authorisations based on either the na-

tional or the mutual recognition procedure.

The number of marketing authorisation applications 

submitted to NAM stayed at the previous year’s high level. The 

number of applications arriving at NAM in 2003 and 2004 was 

about 1,000 in each year. This is more than triple the figure in 

the previous period 2000-2002.

NAM has managed to stabilize the number of its pending 

marketing authorisation applications in the national procedure. 

The Agency has been able to increase the number of marketing 

authorisations granted under the national procedure and keep 

the processing times well under control on the whole.

Eight per cent (51) of the total of marketing authorisations 

granted in the national procedure concerned a proprietary medi-

cinal product and 91 per cent (553) a generic medicinal product. 

NAM rejected seven applications. 63 applicants for marketing 

authorisation withdrew their application.

In 2004, holders of marketing authorisation requested 

Finland to act as a reference member state for a total of 461 

medicinal products, six of which were proprietary medicinal 

products and 455 generic medicinal products. In the year under 

review, NAM made altogether 252 marketing authorisation deci-

sions under the mutual recognition procedure. 40 per cent of the 

decisions (101) concerned a proprietary medicinal product and 

60 per cent (182) a generic product. In the case of 52 medicinal 

products, the marketing authorisation application was with-

drawn by the applicant before the end of the 90-day deadline.

By the end of the year, Finland had acted as a reference 

member state in 169 processes (58/2003). During 2004 Fin-

land’s share of EU reference member state duties grew – Finland 

was the most-used agency of the EU as a reference member state 

(5th /2003).

In the year under review, NAM received 19 requests for scien-

tific national advice, from 16 Finnish and foreign pharmaceutical 

companies. The requests concerned the research and studies 

needed in order to prove the quality, efficacy and safety of 

medicinal products. Advice was given for the development of ge-

neric medicinal products and new active substances for treating 

e.g. bone fractures, pain, premenstrual symptoms, osteoporosis, 

children’s and adult epilepsy, and contraception. 

Veterinary medicinal products

During 2004, NAM granted 27 marketing authorisations for 

veterinary medicinal products (three of them under the national 

procedure and 24 under the mutual recognition procedure). Of 

these, nine were for a new pharmaceutical substance and four 

for immunological products.  NAM brought its reference member 

state duty regarding a veterinary medicinal product and rappor-

teurship under the centralised procedure to a conclusion.

The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use 
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niiden suuri ilmaantuvuus otettiin esille CVMP:n lääketur-
vatyöryhmässä. Selvitystyö jatkuu vuonna 2005.  

Rohdosvalmisteet 
Lääkelaitos myönsi viisi myyntilupaa rohdosvalmisteille 
(neljä kansallisen ja yksi tunnustamismenettelyn kautta). 
Näistä yksi oli uudelle rohdokselle/ rohdosyhdistelmälle.

Lääkelaitos osallistui EMEA:n rohdoskomitean alaisen 
rohdostyöryhmän sekä Euroopan lääkevirastojen (Heads of 
Medicinal Agencies, HMA) alaisen homeopaattisten valmis-
teiden työryhmän työskentelyyn. 

Yhteistoiminta 
ja vaikuttavuus EU:ssa

Lääkelaitoksen tavoitteena on olla luotettava, asiantunteva 
ja tehokas yhteistyökumppani EU:n valvontajärjestelmissä. 
Tavoite on johdonmukainen Lääkelaitoksen strategian ja 
Lääkepolitiikka 2010 -linjausten kanssa, joissa Suomi linja-
taan aktiiviseksi ja arvostetuksi toimijaksi eurooppalaisessa 
lääkevalvonnassa.

Lääkelaitoksen ylijohtaja valittiin Euroopan lääkeviras-
ton (EMEA) hallintoneuvoston kevään 2004 kokouksessa 
puheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle. 

Lääkelaitos valitsi EU-vaikuttavuuden keskittymisalu-
eikseen biologiset lääkevalmisteet, erityisesti bioteknologiset 
valmisteet, soluterapiavalmisteet ja geeniterapiavalmisteet, 
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(CVMP) established its first Scientific Advisory Group on Anti-

microbials (SAGAM). Finland’s representative was elected as 

chairman of the group. The adverse effects of certain canine 

vaccines and their high incidence was discussed by the CVMP 

Pharmacovigilance Working Party. Reporting will continue throug-

hout 2005. 

Herbal medicinal products

NAM granted five marketing authorisations for herbal medicinal 

products (four under the national and one under the mutual re-

cognition procedure). One of these was for a new herbal medici-

nal product/herbal combination.

NAM took part in the work of the EMEA Committee for 

Herbal Medicinal Products (HMPC), and the Heads of Medicinal 

Agencies (HMA) Homeopathic Medicinal Products Working Group 

(HMPWG).

Cooperation and impact in EU

NAM aims to be a reliable, competent and efficient cooperation 

partner in the EU control systems. The aim is consistent with 

NAM’s own strategy and Pharmaceutical Policy 2010 in which 

Finland is outlined as an active and esteemed actor in European 

medicine control.

The EMEA Management Board elected NAM’s Director Gene-

ral to chair its next three-year term at the spring meeting of the 

Board in 2004. 
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sekä lastenlääkkeet (pediatrinen hoito). Keskittymisalueet 
tarjoavat synergiaetuja, sillä monet geeni- ja soluterapiaan 
pohjautuvilla lääkkeillä hoidettavat perinnölliset sairaudet 
ilmenevät jo lapsuudessa. 

Toukokuun alussa lääkevalmistekomitea CHMP:n 
kokoonpanoa muutettiin EU:n laajenemisen vuoksi asetuk-
sella. Kustakin jäsenmaasta on komiteassa yksi jäsen ja yksi 
varajäsen. Komitealla oli mahdollisuus nimetä viisi lisäjä-
sentä täydentämään asiantuntemustaan eri osaamisalueilta. 
Suomen toinen edustaja CHMP:ssä valittiin täydentämään 
osaamista erityisesti bioteknologisten valmisteiden osalta.

Suomen CHMP-jäsenet ovat toimineet CHMP:n tieteel-
lisen neuvontatyöryhmän (SAWP), ksenogeenisen solutera-
pian asiantuntijaryhmän ja bioteknologisten lääkevalmistei-
den vertailtavuuden asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajina.

CHMP:n tieteellisessä neuvontatyöryhmässä Lääkelai-
toksen edustaja koordinoi kuuden tieteellisen neuvonnan 
arviointia.

Suomi toimi kolmen keskitetyn myyntilupahakemuk-
sen rinnakkaisraportoijana. Arvioinnit koskivat autologista 
syöpärokotetta, sepelvaltimotaudin ja leikkauksen jälkeisen 
kivun hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Vuonna 2004 Suomen 
raportointi- ja rinnakkaisraportointitehtävien osuus keski-
tetyn menettelyn uusista myyntilupahakemuksista oli kuusi 
prosenttia, kun keskitettyyn menettelyyn jätettiin kaikkiaan 
51 hakemusta.  

Myyntilupahakemukset
v. 2000–2004
Submitted marketing authorisation 
applications, 2000–2004
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Myyntilupapäätökset v. 2000–2004
Number of marketing authorisation 
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For its EU areas of focus NAM selected biological medicinal 

products, and within that area biotechnological products and 

cell and gene therapy products, as well as child-specific medi-

cines (paediatric care). Areas of focus offer synergy benefits, as 

many of the genetic diseases that are treated with gene and cell 

therapy-based products appear in childhood.

Because of the EU enlargement the composition of the 

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) was 

revised at the beginning of May by a regulation. The Committee 

now comprises one member and one alternate member from 

each Member State. The Committee could elect an additional 

five members from various disciplines to improve its expertise. 

Finland’s third representative, so called co-opted member to 

CHMP was elected to complement the Committee’s expertise in 

biotechnological medicinal products.

Finnish CHMP members chaired the CHMP’s Scientific Advi-

sory Working Party (SAWP), the expert group on xenogenic cell 

therapy and the expert group on the comparability of biotechno-

logical medicinal products.

The NAM representative coordinated six scientific advice 

procedures in the CHMP’s Scientific Advice Working Party.

Finland was a co-rapporteur in three centralised applica-

tions for marketing authorisation. The evaluations concerned an 

autologic vaccine for cancer and medicinal products for arterio-

sclerosis and post-operative pain relief. In 2004, the percent-

age of Finland’s rapporteur and co-rapporteur duties out of the 

new marketing authorisation applications under the centralised 
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Euroopan lääkevirastojen vertaisarviointijärjestelmä on 
Euroopan komission aloitteesta käynnistetty hanke, jonka 
tavoitteena on edistää virastojen verkostoitumiseen poh-
jautuvan, parhaiden toimintatapojen mukaan toimivan ja 
kansainväliset mitat täyttävän lääkevalvontajärjestelmän 
kehittymistä. Lääkelaitoksen edustaja toimi EU-tason oh-
jausryhmän jäsenenä hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Euroopan unionin uudistettu lääkelainsäädäntö valmis-
tui keväällä 2004. Valmistelut säädösten toimeenpanemisek-
si kansallisessa lainsäädännössä vuoden 2005 aikana aloitet-
tiin. Uusi lääkelainsäädäntö tulee voimaan 30.10.2005. 

Bioteknologiset 
ja biologiset lääkevalmisteet 

Biologiset lääkevalmisteet sisältävät suuria turvallisuusriske-
jä. Kudosmuokkaustuotteet ovat lääkinnällisten laitteiden 
ja lääkkeiden välimaastoon sijoittuva tuoteryhmä, jolla 
arvellaan olevan merkittävä rooli tulevaisuuden sairaanhoi-
dossa. Lääkelaitos on tukenut sosiaali- ja terveysministeriötä 
ihmiskudosten ja -solujen käyttöä säätelevän direktiivin 
valmistelussa sekä veridirektiivin valmistelussa.

EMEA:ssa Suomen johtamat työryhmät saivat valmiiksi 
kaksi merkittävää CHMP:n geeni- ja soluterapiaohjeistoa: 
bioteknologisten tuotteiden vertailtavuus ja ksenogeeninen 
soluterapia.

Jätetyt myyntilupahakemukset ja myyntilupapäätökset 
valmistetyypeittäin v. 2004
Marketing authorisation applications and decisions 
by type of products, 2004 

Myyntilupapäätökset – Marketing authorisation decisions
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procedure was six per cent, while the number of all applications 

under the centralised procedure totalled 51.

A European medicinal agencies’ benchmarking system is a 

project launched by the European Commission which aims to 

promote the development of an international-standard medi-

cines control system based on the principles of networking and 

best practices. A NAM representative was a member of an EU-

level steering group at the project’s planning stage.

The EU’s reformed pharmaceutical legislation was completed 

in spring 2004. Preparations for implementing the regulations in 

the national legislation in 2005 were begun. The new pharma-

ceutical legislation will take effect on October 30, 2005.

Biotechnological and 

biological medicinal products

Biological medicinal products present considerable safety risks. 

Tissue-engineered products are a group of products in the  

middle-ground between medicinal devices and medicinal prod-

ucts. They are expected to play a major role in future medical 

care. NAM has assisted the Ministry of Social Affairs and Health 

with the preparation of a directive regulating the use of human 

tissue and cells and with the preparation of a blood directive.

The EMEA working groups led by Finland completed two 

significant sets of CHMP gene and cell therapy guidelines: the 

comparability of biotechnological products and xenogenic cell 

therapy.
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Lastenlääkkeet 
Lääkelaitos on seurannut tiiviisti lasten lääkehoitoa koskevan 
komission asetusluonnoksen valmistelua. Lääkelaitoksen vir-
kamiehet ovat osallistuneet kansainvälisiin lasten lääkehoitoa 
käsitteleviin koulutustilaisuuksiin ja laitoksen arvioijille on 
järjestetty koulutusta lasten lääkehoidon erityiskysymyksistä 
ja lastenlääkkeiltä edellytettävästä ei-kliinisestä ja
kliinisestä dokumentaatiosta. 

Suomen asiantuntijat raportoivat EMEA:n lastenlääk-
keiden asiantuntijaryhmälle (Pediatric Expert Group, PEG) 
kahden keskeisen lääkeaineryhmän; neurologisten sairauksi-
en hoitoon tarkoitetut lääkkeet ja sydän- ja verisuonisairauk-
sien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, arvioinnin tuloksista. 

Lääkelaitos on luomassa aktiivisesti kotimaisten asian-
tuntijoiden verkostoja myös eurooppalaisen lääkevalvonnan 
käyttöön. Kansainvälisen lääkeinformaatioyhdistyksen 
(Drug Information Association, DIA) lastenlääkkeitä käsit-
televän tapahtuman järjestelyt käynnistettiin syksyn aikana. 
Kaksipäiväinen kongressi järjestetään Helsingissä touko-
kuussa 2005.

Kansallinen menettely
National procedure

Tunnustamismenettely
Mutual Recognition procedure
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Paediatric medicinal products 

NAM has kept a close eye on the Commission’s preparatory work 

on the proposed regulatory actions covering paediatric medicinal 

products. NAM officials have taken part in international training 

sessions concerning paediatric pharmacotherapy. Training was 

also arranged for NAM evaluators on special aspects of children’s 

pharmacotherapy and the non-clinical and clinical documentation 

required of child-specific medicines.

Finland’s experts reported to the EMEA Paediatric Expert 

Group (PEG) on the results of the evaluation of two important 

groups of medicinal substances: the medicinal products intended 

for the treatment of neurological diseases and the medicinal pro-

ducts intended for the treatment of cardiovascular diseases.

NAM is in the process of actively creating networks of  

Finnish experts for the purposes of European medicine control. 

The arrangements for a two-day Drug Information Association 

(DIA) congress on Better Medicines for Children, which will be 

held in Helsinki in May 2005, began in the autumn 2004.

Tyyppi/Type IB 
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Tyyppi/Type IA 
Tunnustamismenettely
Mutual Recognition procedure

Tyyppi/Type I  
Tunnustamismenettely
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Merkitseminen/pakkausseloste 
Labelling proposals/Patient 
Information Leaflet

Tyyppi/Type IB  Kansallinen 
menettely
National procedure

Tyyppi/Type IA  Kansallinen 
menettel
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Tyyppi/Type I  Kansallinen 
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Käsitellyt tyypin I muutosilmoitukset v. 2000–2004
Type I variation notifications, 2000–2004

Käsitellyt myyntilupien tyypin II muutokset v. 2000–2004
Type II variations notifications, 2000–2004
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Peruutetut tunnustamismenettelyn 
hakemukset v. 2000–2004
Applications under the mutual recognition 
procedure withdrawn by applicant, 2000–2004

Peruutetut kansalliset hakemukset v. 2000–2004
Applications under the national procedure withdrawn 
by applicant, 2000–2004

Tarkastustoiminta
Tarkastustoiminnan vuoden 2004 painopistealueena oli 
kaikilla sektoreilla lääkkeiden valmistuksen ja laadunvalvon-
nan valvonta. 

Lääkelaitos aloitti asiakastyytyväisyyskartoituksen 
GMP-tarkastustensa yhteydessä. Tarkastuskohteista saatua 
palautetta käytetään toiminnan kehittämiseen. Asiakastyy-
tyväisyyskartoitusta jatketaan ja laajennetaan myös muihin 
tarkastuksiin.

Lääkelaitos on osallistunut EU-komission rahoittamaan 
uusien jäsenmaiden GMP-tarkastustoiminnan arviointiin ja 
valmentamiseen MRA (Mutual Recognition Agreement) 
-sopimuksiin liittyviä tarkastuksia varten. 

Lääkelain muutoksen myötä Lääkelaitoksen suoran 
tarkastustoiminnan ja toimilupamenettelyn piiriin tulivat 
1.5.2004 lukien myös lääketehtaille laadunvalvonta-analyy-
sejä sopimusanalysointina tekevät laboratoriot. Laboratori-
oille annettu siirtymäaika toimiluvan hakemiseen päättyy 
30.4.2005. Yhtään toimilupaa sopimusanalysoijalabora-
torioille ei toimintavuonna myönnetty, mutta yksittäisiä 
toimilupahakemuksia on jo käsittelyssä.

Lääkelaitos myönsi ensimmäiset kaksi sairaanhoitopiirin 
sairaala-apteekkitoimilupaa, jotka myönnettiin Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirille sekä Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirille. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaala-apteek-

Tyypit I/IA/IB yht.
Types I/IA/IB total

Tyyppi II
Type II
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Inspections

In 2004, inspections focused on the manufacture and quality 

control of medicinal products in all inspection areas.

NAM also set out to survey customer satisfaction in con-

nection with the GMP inspections. Feedback obtained from the 

inspection sites will be used to improve operations. Customer 

satisfaction surveys will continue to be conducted in the future 

and also extended to other inspections.

NAM also participated in the EU-funded evaluation and 

training of new Members States’ GMP inspections related to the 

Mutual Recognition Agreements (MRA).

Following the amendment to the Medicines Act, NAM inspec-

tion activities and licensing procedure have since May 1, 2004 

also covered contract laboratories that conduct quality control 

analyses for pharmaceutical plants. The transition period given 

to laboratories to apply for a license ends on April 30, 2005. No 

licenses were granted to contract laboratories during the year 

under review, but applications are currently being processed.

NAM granted the two first hospital pharmacy licenses to 

hospital districts, i.e. to the Helsinki and Uusimaa hospital 

district and Pirkanmaa hospital district. The hospital pharmacy 

of Pirkanmaa hospital district started operations on January 

1, 2005. To improve the availability of medicinal products one 

new pharmacy was established and two subsidiary pharmacies 

upgraded to pharmacies during the year under review.
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ki on aloittanut toimintansa 1.1.2005. Lääkkeiden saatavuu-
den parantamiseksi toimintavuonna perustettiin yksi uusi 
apteekki ja kaksi sivuapteekkia muutettiin apteekiksi. 

Lääkehuollon kehittämishankkeet
Lääkelaitos selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksian-
nosta apteekkimaksun poistamisen, lääketaksan uudistami-
sen sekä muiden tähän liittyvien tasausmallien vaikutuksia  
ja mahdollisuuksia. Selvitys luovutettiin sosiaali- ja terveys-
ministerille 15.11.2004.

Sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä Lääkelaitos 
alkoi selvittää itsehoitolääkkeiden myyntijärjestelyjä sekä 
kokemuksia itsehoitolääkkeiden myynnistä muualla kuin 
apteekeissa eri Euroopan maissa. Selvitys luovutettiin tam-
mikuussa 2005.

Lääkelaitos osallistui useiden lääkealan työryhmien, ku-
ten sähköisen lääkemääräyksen pilotoinnin ohjausryhmän, 
lääkkeiden velvoitevarastointijärjestelmän uudistamistyö-
ryhmän, huumausainelainsäädännön muutosta valmiste-
levan työryhmän (puheenjohtajana) ja huumausaineiden 
lähtöaineiden eri ministeriöiden ja virastojen välisen koor-
dinointiryhmän sekä lääkehuollon toteutumista sosiaali- ja 
terveydenhuollossa pohtivan työryhmän toimintaan. Lisäksi 
Lääkelaitos osallistui valmiusasioiden suunnitteluun. 
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Development projects in the pharmaceutical sector

Commissioned by the Ministry of Social Affairs and Health, 

NAM drew up a report on the abolition of the pharmacy fee, the 

revision of the medicinal products price list and the impact and 

possible benefits of related equalization models. The report was 

submitted to the Ministry of Social Affairs and Health on Novem-

ber 15, 2004.

At the request of the Ministry of Social Affairs and Health, 

NAM also started a report on the sales arrangements of over-the-

counter medicines and the experiences obtained from the sales 

of over-the counter medicines from other outlets than phar-

macies in other European countries. The report was submitted in 

January 2005.

NAM also participated in the work of several working groups 

in the pharmaceuticals sector, such as a steering group for 

piloting online prescriptions, a working group for updating the 

obligatory storage system of medicinal products, a working 

group preparing the revision of narcotics legislation (chairman), 

coordination group between various ministries and agencies for 

precursors of narcotic drugs, and a working group considering 

the implementation of pharmaceutical services in social- and 

health care. In addition, NAM also participated in planning readi-

ness in crises.
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Toimilupapäätökset ja muut suoritteet v. 2000–2004
Licenses and other performance, 2000–2004 

Tarkastukset v. 1997–2004
Inspections, 1997–2004

 2000 2001 2002 2003 2004

Lääketehdastoimiluvat – Licenses for pharmaceutical manufacturers 7 8 8 12 9

Lääketukkukauppatoimiluvat – Licenses for pharmaceutical wholesalers                                           18 21 27 23 29

Apteekki- ja sivuapteekkitoimiluvat – Licenses for pharmacies and subsidiary pharmacies                                     50+16 41+20 61+20 76+28 69+23

Lääkekaappitoimiluvat  – Licenses for medicine chests                                                     37 52 44 45 54

Sairaala-apteekkitoimiluvat – Licenses for hospital pharmacies                                           0 0 0 0 2

Lääkekeskustoimiluvat – Licenses for dispensaries                                                    4 0 1 1 3

Huumausaineiden valmistusluvat – Manufacturing licenses for narcotic drugs                                       0 1 2 1 3

Huumausaineiden vienti- ja tuontiluvat – Import and export authorisations for narcotic drugs                                 687 687 730 804 898

Huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden käsittelyyn liittyvät luvat ja todistukset  41 47 85 92 60

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§ 132 151 127 158 188

Velvoitevarastointipäätökset – Decisions for obligatory storage 34 51 68 51 69

Lääketehtaiden GMP-todistukset – GMP certificates for pharmaceutical manufacturers  325 286 385 329 304

Yhteensä – Totals 1351 1365 1558 1620 1711

Tarkastukset  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

GMP-tarkastukset – GMP Inspections 7 16 15 8 16 23 26 23 (103*)

GLP-tarkastukset  – GLP Inspections 2 4 6 13 9 16 8 9 (37*)

GCP-tarkastukset – GCP Inspections 0 3 2 2 2 5 6 7 (29*)

Veripalvelutoiminnan yksiköt – Blood transfusion service units 0 12 0 2 9 11 3 5 (13*)

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset – Hospital pharmacies and dispensaries 10 11 10 5 7 8 10 9 (28*)

Apteekit ja sivuapteekit – Pharmacies and subsidiary pharmacies 17 30 15 16 15 22 17 6 (11*)

Lääketukkukaupat – Pharmaceutical wholesalers  17 15 4 3 8 13 12 13 (20*)

Yhteensä – Totals 53 91 52 49 66 98 82 72 (241*)

* Henkilötyöpäivät tarkastuskohteessa

* Person workdays at inspection site



Lääkelaitos |  Vuosikertomus 2004Lääkelaitos |  Vuosikertomus 2004

Laadunvalvonta 
ja farmakopea

Lääkelaitos valvoo Suomessa kaupan olevien, myyntiluvan 
saaneiden tai apteekeissa valmistettujen lääkevalmisteiden ja 
näissä käytettyjen raaka-aineiden laatua. Laadunvalvontaa 
toteutetaan myös eurooppalaisena yhteistyönä osallistumalla 
EU:n keskitetyn menettelyn kautta myyntiluvan saaneiden 
lääkkeiden (Centrally Authorised Products, CAP) testaus-
ohjelmaan sekä tunnustamismenettelyn kautta myyntiluvan 
saaneiden lääkkeiden (Mutual Recognition Products, MRP) 
yhteiseurooppalaiseen laaduntarkastusmenettelyyn.  

Laaduntarkastuksessa painopistettä siirrettiin lääketur-
vallisuuden kannalta valittuihin valmisteisiin. Laborato-
riotoiminnan akkreditoitua pätevyysaluetta laajennettiin 
FINAS:in uudelleenarviointikäynnin yhteydessä lokakuussa 
2004 yhdellä uudella menetelmällä.

Lääkelaitoksen edustaja valittiin EU:n keskitetyn myyn-
tilupamenettelyn lääkkeiden laaduntarkastuksen ohjausryh-
män (Advisory Group for Sampling and Testing of Centrally 
Authorised Products) jäseneksi.

Farmakopeatoiminnassa Lääkelaitos osallistui Euroopan 
farmakopeakomission ja sen kahden asiantuntijaryhmän 
sekä yhden työryhmän työskentelyyn. Lääkelaitoksen 
edustaja toimi Euroopan farmakopeakomission varapuheen-
johtajana puheenjohtajiston kesäkuussa 2004 päättyneen 

Quality control and pharmacopoeia

NAM controls the quality of medicinal products that are on 

sale in Finland. Quality control covers both products for which 

marketing authorisation has been granted, as well as, those 

prepared in pharmacies, and the quality of their raw materials. 

NAM was also involved in European quality control co-operation 

by participating in the Programme of Sampling and Testing of 

Centrally Authorised Products (CAP) and of Mutual Recognition 

Products (MRP). 

Safety aspects were emphasised in sampling the products 

for quality control. The Finnish Accreditation Service (FINAS) ex-

tended the scope of accreditation of the laboratory activities by 

one new method during the reassessment visit in October 2004.

A NAM representative was elected to be member of the 

Advisory Group for Sampling and Testing of Centrally Authorised 

Products.

NAM was involved in the work of the European Pharmaco-

poeia Commission and its two Expert Groups and one ad hoc 

working party. A NAM representative acted as vice chairman of 

the Pharmacopoeia Commission until the end of the chairmen’s 

term of office in June 2004. The annual meeting of the national 

pharmacopoeia authorities of the member countries of the Euro-

pean Pharmacopoeia was hosted by NAM in Helsinki.
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Lääkelaitokselle ilmoitetut tuotevirheet v. 1998–2004
Number of quality defects reported to NAM, 1998–2004

Tuotevirheet luokittain v. 2004
Quality defects by class, 2004
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toimikauden loppuun. Euroopan farmakopean jäsenmaiden 
farmakopeaviranomaisten vuotuinen kokous järjestettiin 
Helsingissä Lääkelaitoksen isännöimänä.

Kliinisten lääketutkimusten valvonta
Lääkelaitoksen määräys ”Ihmiseen kohdistuvat kliiniset 
lääketutkimukset” uudistettiin lääkelain ja lääketieteellisestä 
lääketutkimuksesta annetun lain muutosten edellyttämällä 
tavalla 1.6.2004 lukien. Samalla saatettiin voimaan EU:n 
parlamentin ja neuvoston kliinisiä lääketutkimuksia koskeva 
direktiivi 2001/20/EY.

Lääkelaitokselle ilmoitettujen kliinisten lääketutkimus-
ten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 293:een (273 vuonna 
2003). Kahteen kolmasosaan tutkimusilmoituksia tarvittiin 
lisäselvityksiä mm. tutkittaville henkilöille annettavista 
tiedoista, tutkittavien turvallisuudesta tai esitarkastuksessa 
todetuista puuttuvista asiakirjoista.

Lääkelaitos tarkasti seitsemän kliinistä lääketutkimusta, 
joissa keskityttiin erityisesti tutkimuskeskuksiin ja tutkimus-
asiakirjoihin. Yhteen tarkastuksista osallistui lisäksi viran-
omaisia PIC/S yhteistyön puitteissa. 

Surveillance of clinical trials

NAM’s administrative regulations on ‘Clinical trials on medicinal 

products in human subjects’ was revised as required by the 

Medicines Act and by the amendments adopted in the Medical 

research Act as of June 1, 2004. Directive 2001/20/EC of the 

European Parliament and of the Council of the European Union 

relating to clinical trials on medicinal products was thus imple-

mented.

The number of clinical trials on medicinal products notified 

to NAM increased from the previous year to 293 (273 in 2003). 

Two-thirds of the notifications required further clarification 

concerning matters such as the information to be given to trial 

subjects and their safety, or documents that were found to be 

missing in the preliminary examination.

NAM inspected seven clinical trials. The inspections focused 

on research centres and trial documents in particular. One of the 

inspections included officials participating within the framework 

of the PIC/S cooperation scheme.
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 2000 2001 2002 2003 2004

Ilmoituksia 263 287  268 273 293

Notifications

Käsittelyajan mediaani  37 40 41 43 40

The median of processing time

Lisäselvityspyyntöjä  142 189 134 127 138

Requests for additional information

Selvityksiä tutkimustuloksista 188 132 129 274 195

Final reports in the form of a summary 

     or a synopsis or some other similar way

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

Lääkkeet – Medicines 2000 2001 2002 2003 2004

Lääkevalmisteet ja niihin käytetyt raaka-aineet1)  185 212 205 260 205

Medicinal products and raw materials1)

Maksullinen palvelututkimus 46 15 23 6 4

Contractual, chargeable service

Tutkimus2) 13 26 70 36 79

Research2)

Farmakopea ja standardit   29 59 43 33 29

Pharmacopoeia and standardisation

Yhteensä – Totals 273 312 341 335 317

1) ml. apteekkivalmisteet ja rohdosvalmisteet, 1) Incl. pharmacy and herbal medicinal products
2) laboratorioiden pätevyyden osoittamiseksi tehdyt tutkimukset ja menetelmien kehittäminen, 
2) Research surveys made to show the competence of the laboratory personel and development of procedures

Lääkkeiden laadunvalvonta v. 2000–2004
Quality control of medicinal products, 2000–2004
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Lääketurvatoiminnassa tiivistetään 
jäsenmaiden ja EMEA:n 

välistä yhteistyötä
Lääketurvatoiminnan tavoitteena on parantaa käytössä 
olevien lääkkeiden turvallisuutta etsimällä ja arvioimalla 
lääkkeisiin liittyviä riskejä sekä toteuttamalla riskien vähen-
tämiseen tähtääviä toimia. EU-maiden keskinäistä työnjakoa 
ja koordinointia edistää kuukausittain kokoontuva  
CHMP:n lääketurvatyöryhmä.

Uusien haittavaikutusten havaitsemisessa tärkein väline 
on kotimainen haittavaikutusrekisteri, johon saatujen hait-
tavaikutusilmoitusten määrä on kasvanut lähes 20 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. Vakavien haittavaikutusilmoitus-
ten määrä väestöön suhteutettuna on kansainvälisessä vertai-
lussa hyvä. Suomen raportointi- ja viitemaatehtäviin liittyvät 
lääketurvatehtävät lisääntyvät edelleen nopeasti.

Lääkelaitos oli mukana EU:n jäsenvaltioiden käyt-
töön tulevan EudraVigilance-tietokannan toteuttamisessa. 
Suomi ottaa jo vastaan sähköisiä haittavaikutusilmoituksia. 
Järjestelmän käyttöönotto kokonaisuudessaan on kuitenkin 
kauttaaltaan viivästynyt jäsenmaiden ja EMEA:n välillä.

Lääkärien ja hammaslääkärien käyttöön suunniteltu 
sähköinen lääkkeiden haittavaikutuslomake valmistui pilo-
toitavaksi vuoden 2004 lopussa. Lomakkeen suunnittelu ja 
toteutus mahdollistavat vastaavanlaisen kanavan luomisen 
kliinisten tutkimusten haittavaikutuksille ja eläinlääkkeiden 
haittavaikutusilmoituksille.Toimintavuoden aikana turval-

Arvioidut keskitetyn ja tunnustamis-
menettelyn turvallisuuskatsaukset, 
joissa Suomi on viite- tai raportoijamaa 
v. 1998–2004
Periodic safety assessments related to 
reference state and rapporteur duties, 
1998–2004

EU:n ulkopuolella sattuneista vakavista 
odottamattomista lääkkeiden 
haittavaikutuksista saadut ilmoitukset 
v. 1998–2004
Reports on serious unexpected adverse 
drug reactions occuring outside the EU, 
1998–2004
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Increased cooperation in pharmacovigilance 

between Member States and 

the European Medicines Agency (EMEA) 

The aim of pharmacovigilance is to improve the safety of medici-

nal products on the market by investigating and assessing risks 

linked to medicinal products and by implementing measures 

aimed at reducing the risks. The Pharmacovigilance Working 

Party (PhVWP) of the Committee for Medicinal Products for Hu-

man Use (CHMP) meets every month to develop coordination 

and the division of labour between the EU Member States.

The most important instrument for reporting new adverse 

drug reactions is the domestic adverse drug reaction register, 

which experienced a 20 per cent increase in the number of ad-

verse drug reaction reports compared with the previous year. The 

number of serious adverse drug reaction reports in proportion to 

the population is good by international standards. The number 

of periodic safety reports associated with reference state duties 

continued to increase rapidly.

NAM was involved in setting up the EudraVigilance database, 

which will be used by all EU Member States. Finland is already 

receiving electronic adverse drug reaction reports. However, the 

full introduction of the two-way system between the Member 

States and the EMEA has been delayed. 

The electronic reporting form for adverse drug reactions that 

has been designed for doctors and dentists reached the pilot 

stage at the end of 2004. The design and implementation of the 

form will allow a corresponding channel to be created for adverse 20

Suomessa sattuneita lääkkeiden 
haittavaikutuksia koskevat ilmoitukset 
v. 1996–2004
Reports made on adverse drug 
reactions occuring in Finland, 
1996–2004
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lisuusongelmina olivat esillä masennuslääkkeiden käyttö 
lapsilla ja nuorilla, psykoosilääkkeisiin liittyvät turvallisuus-
kysymykset sekä uusien COX-2 –selektiivisten tulehdus-
kipulääkkeiden, ns. koksibien, turvallisuus. Loppuvuonna 
monikansallinen lääkeyhtiö Merck päätti vetää rofekoksibi 
tulehduskipulääke VIOXX:in markkinoilta maailmanlaa-
juisesti, kun uusimmat tutkimustulokset osoittivat aineen 
lisäävän sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Koksibien 
turvallisuusarviointi käynnistettiin EMEA:n lääkevalmiste-
komiteassa. 

Markkinoinnin valvontaan 
tarkempia säädöksiä 

Lääkelaitos valvoo, että lääkemarkkinointi on asiallista ja 
kannustaa lääkkeiden asianmukaiseen käyttöön. Lääkemark-
kinointi ei saa yllyttää väestöä lääkkeiden tarpeettomaan 
käyttöön. 

Toimintavuonna lääkelakiin lisättiin tarkempia säädöksiä 
terveydenhuollon ammattilaisille kohdennetusta markki-
noinnista. Lääkkeiden myynninedistämistoiminta ei saa vaa-
rantaa väestön luottamusta lääkkeiden määräämisen, käytön 
ja luovutuksen riippumattomuuteen. Lisäksi lääkeyritykset 
julkaisivat omaehtoisen valvontansa tehostamiseksi uudiste-
tut lääkemarkkinoinnin ohjeet. Säädökset tulivat voimaan 
1.1.2005. 

Lääkelaitos painotti markkinoinnin valvonnassa lääke-
näytteiden jakelun ja lääke-esittelyissä käytettyjen aineistojen 
lainmukaisuutta. 

Lääkeinformaatio 
Lääkelaitos avasi uudistetuilla verkkosivuillaan uuden 
lääkehaku-palvelun. Lääkehaku on kaikille avoin ja maksu-
ton hakupalvelu, josta käyttäjä voi hakea ajantasaisia tietoja 
lääkevalmisteista, myönnetyistä ja peruuntuneista myynti-
luvista sekä kaupanolosta. Kerran vuorokaudessa päivittyvä 
lääkehakupalvelu kattoi vuoden lopulla hieman alle 6400 
myyntiluvallisen valmisteen ja noin 5500 peruuntuneen 
myyntiluvan tiedot. 

Lääkelaitoksen verkkosivuilla oli vuoden lopulla julkais-
tuna 4100 valmisteyhteenvetoa ja noin 2500 pakkausselos-
tetta. Suurin osa vuoden aikana päivitetyistä asiakirjoista 
on Lääkelaitoksen hyväksymiä uusia versioita aikaisemmin 
julkaistuihin lääkevalmistetietoihin. Vuoden 2005 tavoit-
teena on julkaista palvelussa tiedot kaikista kaupan olevista 
valmisteista.

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatussa Kapseli-
sarjassa julkaistiin hormonikorvaushoitoa ja sydämen vajaa-
toimintaa käsittelevät oppaat sekä Opioidit pitkäaikaisessa 
kivussa -opas. Kuusi kertaa ilmestyneessä TABU-Lääkein-
formaatiota Lääkelaitokselta -lehdessä julkaistiin lääkehoitoa 
ja lääketurvallisuutta käsitteleviä artikkeleita sekä esiteltiin 
uusia lääkeaineita. TABU:n lukijatutkimuksen perusteella 
lähes 40 prosenttia lääkäreistä katsoo, että TABU ja siitä 
saatu informaatio on vaikuttanut heidän lääkkeenmäärää-
miskäytäntöönsä.

drug reactions in clinical trials and adverse drug reaction reports 

of veterinary drugs.

During 2004, safety issues were raised about the use of 

antidepressants for children and young people, and about safety 

issues concerning antipsychotics and the safety of new Cox-2 

selective NSAIDs, so called coxibs. At the end of the year, the 

multinational pharmaceutical company Merck decided to with-

draw its rofecoxib anti-inflammatory drug Vioxx from the market 

worldwide after the latest studies showed that the substance 

increases the risk of cardiovascular diseases. The EMEA Commit-

tee for Proprietary Medicinal Products initiated a safety evalua-

tion of coxibs.

Stricter rules for supervision of marketing 

NAM monitors the marketing of medicinal products to make sure 

it is substantive and encourages the correct use of medicinal 

products. Marketing should not encourage the population to use 

medicinal products unnecessarily.

More detailed provisions were incorporated concerning mar-

keting targeted at healthcare professionals into the Medicines 

Act during 2004. Sales promotion of medicinal products must 

not compromise people’s trust in the independence of healthca-

re professionals to prescribe medicinal products, or their use or 

supply. In addition, pharmaceutical companies published upda-

ted marketing guidelines for medicinal products to improve their 

own independent monitoring. The provisions came into force on 

January 1, 2005.

The supervision of the marketing of medicinal products  

by NAM stresses the legality of the distribution of the medical 

samples and the material used for promotional purposes.

Information on medicinal products

NAM has a new search facility for medicinal products on its 

updated Internet site (NamWeb). NamWeb is a free search facility 

available for everyone through which the user can find out the 

latest information on medicinal products and marketing authori-

sations granted and withdrawn, and whether the product is on 

sale. At the end of the year the facility, which is updated daily, 

covered information on just under 6,400 medicinal products with 

a marketing authorisation and around 5,500 that have had their 

marketing authorisation withdrawn.

At the end of the year, the web pages of NAM contained 

4,100 summaries of product characteristics and about 2,500 

patient information leaflets. The majority of documents updated 

during the year are NAM-approved new versions of previously 

published information on medicinal products. The target for 

2005 is for the service to publish information on all medicinal 

products on sale.

The Kapseli booklet series aimed at healthcare professionals 

published guides on HRT and cardiac insufficiency and a guide 

to the use of opioids in patients suffering long-term pain. The 

TABU Drug Information Journal, which is published by NAM six 

times a year, published articles on drug treatment and safety 

issues and introduced new medicinal products. On the basis of 

a study carried out on the readership of TABU, nearly 40 per cent 

of doctors considered that TABU and the information it contained 

had influenced their practice in prescribing medicinal products.
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Markkinavalvonta
Lääkelaitokselle ilmoitetut terveydenhuollon laitteita ja tar-
vikkeita koskevat vaaratilanteet ovat tärkeä markkinavalvon-
nan tietolähde. Vuonna 2004 vaaratilanteiden kokonaismää-
rä (643 kpl) oli 36 prosenttia suurempi kuin vuonna 2003 
ja kaksinkertainen vuosien 2000 - 2002 tasoon nähden. 
Ilmoituksista noin 51 prosenttia koski Suomen markkinoilla 
olevia laitteita ja tarvikkeita.

Lääkelaitokselle ilmoitetuista vaaratilanteista 57 kpl 
luokiteltiin vakavaksi.

Lääkelaitos julkaisi vaaratilannerekisterin tietoihin pe-
rustuvan analyysin hammashoidon vaaratilanteista vuosina 
1995 - 2003. Ihmisalkuperää olevaa materiaalia sisältävien 
tuotteiden turvallisuudesta laadittiin selvitys, jossa kuvataan 
parhaillaan käynnissä oleva säädösten valmistelu Euroopan 
komissiossa sekä työhön liittyvien tausta-aineistojen sisältö. 

Turvallisen käytön edistäminen
Lääkelaitos ja VTT Tuotteet ja tuotanto laativat yhteistyössä 
terveydenhuollon yksiköille suunnatun riskienhallintamal-
lin, jonka avulla voidaan edistää terveydenhuollon laitteiden 
käytön turvallisuutta. Lääkelaitos julkaisi myös ohjelmisto-
pohjaisten lääkintälaitejärjestelmien turvallisuutta koskevan 
selvityksen, jonka tavoitteena on antaa terveydenhuollon 
yksiköille tietoa laitejärjestelmien elinkaaren hallintaan sekä 
ohjelmistojen turvallisuuden, riskienhallinnan ja tietoturval-
lisuuden kehittämiseen.

Tekonivelten sekä hammasimplanttien seurantaa jatket-
tiin implanttirekisterin avulla. Implanttirekisterin hyödyn-
nettävyyttä selvittävä työ käynnistettiin. Terveydenhuollon 
yksiköissä käytettävien pienten sterilointilaitteiden laitekan-
taa sekä laitteiden huoltoa, käyttöä ja steriloinnin seuranta-
menetelmiä koskeva selvitys valmistui. 

T E R V E Y D E N H U O L L O N  L A I T T E E T  J A  T A R V I K K E E T  –  M E D I C A L  D E V I C E S

Market surveillance

Adverse incidents associated with medical devices and reported 

to NAM are an important source of information for market surveil-

lance. In 2004, the total number of adverse incidents was 643, 

i.e. 36 per cent higher than in 2003 and double the 2000-2002 

level. Approximately 51 per cent of the reports involved a medi-

cal device available on the Finnish market.

Of the adverse incidents reported to NAM, 57 were classified 

as serious.

NAM published an analysis of adverse incidents in dental 

care in 1995-2003 based on the adverse incident register. The 

Agency published a report on the safety of products containing 

substances of human origin, which described the preparatory 

work on regulations underway in the European Commission, as 

well as the content of associated background material.

Promotion of safe use

NAM and VTT Industrial Systems compiled a joint risk manage-

ment model for various health care units with which the safe 

use of medical devices can be promoted. NAM also published a 

report on the safety of software-based medical device systems 

with the aim of providing the health care units with information 

for the management of device systems during their life cycle 

and the development of software safety, risk management and 

information security.

The follow-up study on artificial joints and dental implants 

continued with the help of the implant register. NAM also laun-

ched a report on the use of the implant register and completed a 

report on the existing stock of small sterilization equipment, their 

maintenance and the monitoring of sterilization at health care 

units.
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Suomea koskevien vaaratilanteiden ensisijaiset syyt v. 2004 (N=331)
Primary causes of adverse indicents in Finland, 2004

Suomea koskevat vakavat vaaratilanteet v. 2004 (N=57)
Primary causes of serious adverse indicents, 2004

Laitevika/ominaisuus ennen käyttöönottoa
Device failure before commissioning

Laitevika/ominaisuus käyttöönoton jälkeen
Devic failure after commissioning

Käyttövirhe
Faulty operation

Muu
Other

Syy epäselvä
Cause unclear

Laitevika/ominaisuus ennen käyttöönottoa
Device failure before commissioning

Laitevika/ominaisuus käyttöönoton jälkeen
Devic failure after commissioning

Käyttövirhe
Faulty operation

Muu
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Lääkelaitokselle vuosina 1995–2004 
ilmoitetut vakavat vaaratilanteet
Serious adverse incidents reported 
to NAM 1995–2004
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 ääkelaitoksen yleistä tietoturvallisuustasoa kohotettiin  
 uusiin toimitiloihin siirtymisen yhteydessä. Arkis- 
 tointia keskitettiin yleiselle osastolle perustamalla lai-
tokseen kaikkia osastoja palveleva keskusarkisto. Sähköiseen 
asiointiin ja arkistointiin siirtymiseksi aloitettiin asianhal-
lintajärjestelmän suunnittelu järjestelmän toiminnallisten  
ja teknisten vaatimusten määrittelemiseksi. Suunnittelu-
työn ensimmäisinä tehtävinä olivat asiaprosessien ja niihin 
liittyvien asiakirjojen kartoittaminen.

Tietojenkäsittelyn jatkuvuussuunnitelma uudistettiin. 
Lääkelaitos osallistui edelleen EU:n yhteisten tietojärjestel-
mien käyttöönottoryhmien (TIG) työskentelyyn. Kliinisten 
lääketutkimusten yhteinen tietojärjestelmä Eudract otettiin 
käyttöön toukokuussa. 

Toimintavuoden keskeisenä tavoitteena oli tehtävien 
vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvan 
uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto. Alkuvuodesta 
uudesta palkkausjärjestelmästä saatiin työryhmässä raken-
nettua kokonaisuus, joka kirjattiin uutta palkkausjärjes-
telmää kuvaavaksi käsikirjaksi. Elokuussa työnantaja jätti 
tarjouksensa uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta. 
Neuvottelut olivat vuoden vaihtuessa kesken. 

Esimiestyöskentelyn tukemiseksi esimiehille järjestettiin 
räätälöity esimiesvalmennus syksyllä 2004.  

Henkilöstö
Vakituisen henkilökunnan määrä Lääkelaitoksessa oli 160. 
Lisäksi määräaikaisissa tehtävissä toimi kuusi henkilöä. 
Lääke- ja laitevalvonnan tehtävissä toimi 127 ja hallinto- ja 
tukitehtävissä 33 henkilöä.

Henkilöstön koulutustasoa kuvaava koulutustasoin-
deksi Lääkelaitoksessa on 6,3 (valtion henkilöstön keski-
määräinen koulutustasoindeksi on 5,1). Henkilöstöstä yli 
kolmanneksella on farmaseuttinen (34 %) ja noin viiden-
neksellä lääketieteellinen (17 %) peruskoulutus. 

Henkilöstöstä on naisia 75 %. Henkilöstön keski-ikä 
on 44,9 vuotta; miehet 46,0 ja naiset 44,4 vuotta. Alle 
viidennes Lääkelaitoksen henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän 
seuraavien kymmenen vuoden aikana. Lääkelaitos rekrytoi 
toimintavuoden aikana kahdeksan henkilöä, joista seitse-
män lääke- ja laitevalvonnan tehtäviin. Osaavaa henkilöstöä 
on ollut saatavilla alan työvoiman kysynnästä huolimatta. 
Lääkelaitos tarjoaa työpaikkana mahdollisuuden kartuttaa 
ainutlaatuista lääke- ja laitevalvonnan osaamista Suomessa.

Viestintä
Lääkelaitoksen verkkosivujen rakenne uudistettiin asia-
kaslähtöiseksi verkkopalvelustrategian mukaisesti. Samalla 
kohderyhmäkohtaista sisältöä täydennettiin ja uutisointia 
tehostettiin. Sivuilla avattiin uusi lääkehaku-palvelu. 

Muuttoon valmistauduttaessa ja muuton aikana 

H A L L I N T O  –  A D M I N I S T A T I O N

L  he general level of information security at NAM was  

 improved with the relocation to new premises. Archiv- 

 ing was concentrated under Administration by estab-

lishing a central archive to serve all of the Agency’s depart-

ments. In order to transfer to online transactions and filing, the 

planning of a case management system was begun in order to 

define the system’s operational and technical requirements. 

The first task of the planning phase involved the charting of 

case processes and related documents.

The continuity plan for data processing was updated. NAM 

continued to participate in the working groups introducing the 

EU’s joint information systems (TIG). Eudract, a joint clinical trial 

database within the EU, was adopted in May. 

A key objective for the operating year was the adoption of 

a new salary system based on work demands and personal 

performance. At the beginning of the year, a working group was 

able to assemble the new salary system into a unit that was 

documented into a manual for the new system. NAM submit-

ted its proposal for the adoption of the new salary system in 

August, and negotiations were still under way at the turn of the 

year. 

Tailored management training was arranged for supervisors 

in autumn 2004 in order to support their work. 

Personnel 

The number of permanent personnel at NAM was 160. The 

number of temporary personnel was six. 127 were employed in 

medicines control and devices surveillance and 33 in adminis-

tration and support. 

The educational index for the level of education of NAM’s 

personnel is 6.3 (national average 5.1). More than a third of the 

personnel had an educational background in pharmaceuticals 

(34%) and a fifth in medicine (17%). 

75% of the personnel are women. The average age of the 

personnel is 44,9; men 46,0 and women 44,4. Less than one 

fifth of those working at NAM will retire in the next ten years. 

During 2004 NAM recruited eight persons, of whom seven of 

pharmaceutical and medical devices surveillance. Competent 

personnel have been available despite the demand for labour 

within the sector. As an employer, NAM offers an opportunity to 

gain unique expertise in medicines control and medical devices 

surveillance. 

Communications

NAM’s website was restructured in a customer-oriented way in 

accordance with the eServices Strategy. At the same time, the 

content for specific target groups was supplemented and the 

publication of news items was improved. A new search facility 

for medicinal products was launched on the web site. 

When preparations were being made for the move to new 

premises and during the move itself, the personnel were kept 

T
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viestittiin henkilöstölle muuttotiedottein ja sidosryhmille 
verkkopalvelun ja postitusten avulla. Muuttopäivien aikana 
Lääkelaitoksen henkilöstö käsitteli uuden talon käyttöön-
ottoon ja toimintoihin liittyviä asioita henkilöstöpäivillä. 

Muuttoon liittyvän viestinnän onnistumista sekä sisäi-
sen viestinnän ja esimiesviestinnän toimivuutta tutkittiin 
koko henkilöstölle suunnatulla verkkokyselyllä, jonka 
tulokset valmistuivat vuoden lopulla. Kehittämiskohteina 
nousivat esille sähköisten viestintäkanavien kehittäminen, 
palaverikäytäntöjen tehostaminen ja esimiesviestintä.

Koulutus (tutkinnot) % – Education (degrees) % 2004 

Farmaseuttinen (FaT, FaL, FaM, prov., farmas.) 34,0 
Pharmaceutical

Lääketieteellinen (LKT, LT, LL) 17,0 
Medical

Toimistohenkilöstö tai vastaavaa 10,0  
Clerical personnel, or equivalent

Taloustieteellinen (ekon., merkon, 9,4  
kauppatekn., merkantti) 
Economics

Laborantti 6,3 
Laboratory Assistant

Teknillinen (TkT, Tkl, DI, tekn.) 3,8 
Technical

Luonnontieteellinen (FT, FK) 4,9 
Natural Science

Yhteiskunnallinen (HTM, VTM, FM) 1,8 
Social Science

Eläinlääketieteellinen (ELT, ELL) 2,5 
Veterinary medicine

Oikeustieteellinen (OTK) 1,9 
Law

Humanistinen (FK, HuK) 5,3 
Humanities

Hoitoala (sairaanhoitaja, laboratoriohoitaja) 1,8 
Nursing

Muu laboratoriohenkilöstö 1,3 
Other laboratory personnel

Yhteensä 100 
Totals

Henkilöstön koulutusrakenne, 
vakituisen henkilöstön koulutus (%) 2004
Educational background, education 
of permanent personnel (%) 2004

Henkilöstön ikärakenne 2004 – Personnel by agegroups, 2004

informed by means of bulletins, while stakeholders received 

information via the web service and by post. During the move, 

a seminar was arranged for NAM personnel to discuss matters 

concerning the introduction and functions of the new premises. 

The success of the information relating to the move, and 

the functioning of internal communications and of the informa-

tion communicated by supervisors were examined by means 

of an online questionnaire for the entire personnel, the results 

of which were available at the end of the year. Developing 

electronic communications channels, improving meeting prac-

tices and enhancing the communication skills of supervisors 

emerged as areas needing to be developed. 
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Lääkelaitoksen vakituinen henkilöstö tulosalueittain 
v. 2003 – 2004
Permanent personnel of NAM divided into result items 
2003-2004 

Henkilöä – Persons

 25–29     30–34     35–39     40–44     45–49     50–54     55–59       60–64
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Tulosalue     Maksullinen  Maksullinen  Ei-maksullinen Ei-maksullinen
Result item Chargeable  Chargeable  Non-chargeable Non-chargeable
 2003  2004  2003  2004
Lääkkeet
Medicines
Myyntilupaosasto  62  60
Marketing authorisation
Valvontaosasto  35  37  2  2
Enforcement & inspection
Lääketurvaosasto  16  16
Safety and drug information
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet   12  12
Medical devices
Hallinto ja sisäiset palvelut  13  16  17  17
Administration
Yhteensä   126  129  31  31
Totals

35
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Unta ja muuta sellaista, 2003
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2004

Tulisit vielä kerran, 2004
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R A H O I T U S L A S K E L M A  2 0 0 4  –  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T

RAHOITUSLÄHTEET   

Talousarviossa myönnetyt Koko toiminta

 All activities (EUR)

Momentin 331121 nettomääräraha 1 249 000

Siirretty vuodelta 2003    435 608

Siirretyn määrärahan peruutus 

Talousarvion määrärahat yhteensä 1 684 608 

Tuotot 

Julkisoikeudelliset suoritteet 12 023 917 

Muut maksuperustelain mukaiset tuotot 8 727 

Erillislakien mukaiset tuotot 1 610 328 

Muut tuotot 18 863 

Tuotot yhteensä 13 661 835

TOIMINNAN MENOT 

Henkilöstömenot 7 921 679 

Aineet ja tarvikkeet 641 796 

Vuokrat 1 172 445 

Ostetut palvelut 2 602 370 

Käyttöomaisuus hankintamenot 785 849 

Muut kulut 683 704 

Menot yhteensä 13 807 843

TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ 1 538 600 

SOURCES OF FINANCING

State budget appropriations

 

Appropriation 2004

Carry overs from 2003 budget

Cancellation of carry overs

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

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

Turakka, Liisa Helena, 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 Sakari, LKT
Osastopäällikkö, professori 
Lääketurvaosasto
 Lääkelautakunnan varapuheenjohtaja

Sivula, Juhani, HTM
Osastopäällikkö, Yleinen osasto

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

Lindgren-Äimänen, Katja Nina Maarit, VTM 
Tiedottaja

Marttunen, Maaret, ekon., VN
Ylijohtajan assistentti

J O H T O  –  M A N A G E M E N T
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Wahlroos, Hannes Erik, Ph.D.(Pharm.)

Director General, Professor

 Chairman for the Supervision Committee 

 of the National Agency for Medicines

 Chairman of the Management Board, 

 European Medicines Agency EMEA

Tokola, Reino Olavi, M.D., Ph.D.

Head of Department, Professor

Marketing Authorisation

 Chairman of the Committee on Safety, 

 Efficacy and Quality of Medicines

 Member of the Pharmaceuticals Pricing Board

 Board Member of the Finnish Pharmacological Society

 Vice-chairman of the Finnish Association 

 for Clinical Pharmacology 

Turakka, Liisa Helena, 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 National Agency for Medicines,

 Member of the Committee on Safety, 

 Efficacy and Quality of Medicines of the National Agency 

 for Medicines,

 Deputy Member of the Supervision Committee 

 of the National Agency for Medicines

 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 Sakari, 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 National Agency for Medicines

Sivula, Juhani, Master of Administrative Sciences 

Head of Department, Administration

Pommelin, Petri Tapani, Licentiate of Technology 

(Biomedical Eng.)

Head of Department, Medical Devices

Lindgren-Äimänen, Katja Nina Maarit, M.Soc.Sc.(Pol.)

Communications Officer

Marttunen, Maaret, B.Sc.Econ., LL.B. (Bachelor of Laws)

Personal Assistant to Director General
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Lääkelaitos

Mannerheimintie 103b

PL 55, 00301 Helsinki 

Puh. vaihde (09) 473 341

Faksi (09) 714 469

Kirjaamo (09) 4733 4273

kirjaamo@nam.fi

Lääkelaitoksen laboratorion 

käynti- ja tavarantoimitusosoite: 

Mannerheimintie 166, F-talo, Helsinki 

Yhteystiedot – Contact information

National Agency for Medicines

Mannerheimintie 103b

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

Tel. +358 9 473 341

Telefax +358 9 714 469

Registrator’s office, tel. +358 9 4733 4273

kirjaamo@nam.fi

Street and delivery address 

of the National Agency for Medicines Laboratory:

Mannerheimintie 166, F-building, Helsinki, Finland






