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Valtuutussaannokset

Laakelaki (395/1987) 15 c §:n 3 momentti sellaisena kuin se on muutettu lail-
la 773/2009

Kohderyhmat

Pitkalle kehitetyssa terapiassa kaytettavia laakkeita valmistavat yksikot

Voimassaoloaika

Maarays tulee voimaan 1.1.2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Taytantoon pantava EU-lainsaadanto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY (3200IL0083)
EYVL L311, 28.11.2001, s. 67, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvosten asetuksella (EY) N:o 1394/2007 (32007R1394)
EUVL L 324, 10.12.2007, s. 121.
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1 YLEISTA

1.1 Maarayksen tarkoitus

Tassa maarayksessa annetaan laakelain 15 c §:n 3 momentin tarkoittamat
tarkemmat maaraykset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
N:o 1394/2007 tarkoitettujen pitkalle kehitetyssa terapiassa kaytettavien
ISakkeiden muulle kuin teolliselle valmistukselle (ns. kansallinen ATMP-
valmistuslupa).

1.2 Maarayksen soveltamisala

Tata maaraysta sovelletaan sellaisiin pitkalle kehitetyssa terapiassa kaytet-
taviin laakkeisiin (ATMP-valmisteet = Advanced Therapy Medicinal Pro-
ducts), joita valmistetaan muuten kuin rutiininomaisesti, erityisten laatuvaa-
timusten mukaisesti, ja joita kaytetaan laakarin maarayksesta sairaalassa
samassa jasenvaltiossa laakarin yksinomaisen ammatillisen vastuun alai-
suudessa, ja jotka on valmistettu yksittaisen potilaan yksilolliseen hoitoon.

2 MAARITELMAT

Tassa maarayksessa tarkoitetaan:

1) ATMP:lla (Advanced Therapy Medicinal Product) pitkalle kehite-
tyssa terapiassa kaytettavia laakkeita.

2) GMP:lla (Good Manufacturing Practice) laakkeiden hyvia tuotanto-
tapoja.

3) EMA:lla (European Medicines Agency) Euroopan laakevirastoa.
4) TSE:lla (Transmissible spongiform encephalopathy) tarttuvaa

spongiformista enkefalopatiaa

3 VAATIMUKSET VALMISTUKSELLE JA KAYTOLLE

3.1 Yleiset vaatimukset

Pitkalle kehitetyssa terapiassa kaytettavien solu- tai geeniterapiaan tai ku-
dosmuokkaukseen perustuvien laakevalmisteiden valmistaminen edellyttaa
Laakealan turvallisuus- ja kehittamiskeskuksen, jaljempana Fimea, myon-
tamaa lupaa. Lupahakemuksen tulee sisaltaa tassa maarayksessa esitetyt
tiedot ja sita tulee hakea taman maarayksen liitteena olevalla Fimean lo-
makkeella tai vastaavat tiedot sisaltavalla hakemuksella.

Kansallisen ATMP-valmistusluvan myontaminen edellyttaa, etta laakkeiden
laatu ja turvallisuus tayttavat valmistekohtaisesti maaritellyt vaatimukset.
Valmistus tulee tehda soveltuvin osin GMP:n mukaisesti. Haittavaikutusten
ja vaaratilanteiden seurantaan ja raportointiin tulee olla menettelyt ja kayte-
tyt materiaalit tulee voida jaljittaa.

Hakemukseen tulee liittaa valmistetta koskeva riskinarvio, jonka pohjana
ovat tunnetut riskitekijat (esimerkiksi infektiot, immunogeenisyys, tuumori-
geenisyys, solujen toimintakyvyn menetys, geeniterapiavalmisteiden sisal-
tamat replikaatiokykyiset virukset ja virusten integraatio genomiin). Ris-
kinarviossa tulee esittaa tiedot non-kliinisista tutkimuksista ja/tai valmisteen
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kliinisesta kaytosta, joiden perusteella valmisteen turvallisuutta on selvitet-
ty. Erityisesti turvallisuustutkimuksia voidaan tarvita valmisteille, joita ei ole
koskaan aiemmin kaytetty ihmisilla.

Mikali on epaselvaa, voidaanko valmisteeseen soveltaa pitkalle kehitetyn
terapian saannoksia, tulee pyytaa valmisteelle Fimean luokittelua ennen
kansallisen valmistuslupahakemuksen jattamista.

3.2 Valmistekohtaiset vaatimukset

3.2.1 Laatuvaatimukset

Valmistekohtaisten laatuvaatimusten tulee sisaltaa selvitykset seuraavista
asioista:

GMP:n mukainen valmistus
Valmisteen farmaseuttis-kemiallisetja biologiset ominaisuudet

Selvityksessa tulee ottaa huomioon Euroopan unionin ja EMA:n seka Eu-
roopan farmakopean vaatimukset. Valmiste tulee karakterisoida niin, etta
valmisteen koostumus, identiteetti ja puhtaus ovat arvioitavissa.

Laatudokumentaation tulee sisaltaa vahintaan seuraavat tiedot:

lahtomateriaalien testaustulokset tai valmistajan analyysisertifikaatti
luovuttajien testaus
materiaalien soveltuvuus (erityisesti elainperaisten materiaalien vi-
rus- ja TSE-turvallisuus)
yhdistelmavalmisteiden ei-soluperaisten komponenttien yhteensopi-
vuus solujen kanssaja testaus (matriksit, kasvutekijatjne)
tuotantoprosessin kuvaus ja aseptisen prosessin validointi
tarkeimmat prosessikontrollit (mikrobiologinen kontrolli, solu-
kasvatuksen kontrollointi)
riittavat karakterisointitutkimukset

Vaikuttavan aineen ja lopputuotteen laatuvaatimukset (spesifikaatiot) on ai-
na esitettava. Niiden lisaksi mukaan tulee liittaa analyysituloksia yhdesta tai
useammasta erasta. Vaikuttavan aineen ja lopputuotteen testauksen tulee
kasittaa vahintaan seuraavat parametrit:

identiteettitesti
mikrobiologinen puhtaus / steriiliys
toksiset / haitalliset epapuhtaudet
annoksen maarittely ja testaus
solujen viabiliteetti
kantasolujen ja pitkaan kasvatettujen muiden solujen tuumorigeeni-
syyden arviointi
geeniterapiatuotteet: replikaatiokykyiset virukset ja infektiivisten vi-
rusten osuus koko viruspopulaatiosta

Kaikista valmisteiden testauksessa kaytettavista analyysimenetelmista on
esitettava riittava kuvaus ja tarkeimmat analyysimenetelmat on validoitava.
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3.2.2 Valmistus

Mikali valmistetta sailytetaan ennen potilaalle antoa, sailyvyydesta tulee
esittaa tutkimustuloksia ehdotetuissa sailytysolosuhteissa.

Kansallisella ATMP-valmistusluvalla valmistettavan laakkeen valmistukses-
sa ja pakkaamisessa tulee noudattaa laakkeiden hyvia tuotantotapoja
(GMP), jotka on tarkemmin kuvattu EU:n GMP oppaassa "Guide to Good
Manufacturing Practice for Medicinal Products". Pakkausten paallysmerkin-
noissa tulee ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1394/2007 liitteen III vaa-
timukset.

3.2.3 Haittavaikutukset ja vaaratilanteet

Jos ATMP-laakkeen valmistuksessa kaytetaan ihmiskudoksia tai -soluja,
niiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden ja haittavaikutus-
ten kirjaamisessa ja kasittelyssa seka vakavien vaaratilanteiden ja haitta-
vaikutusten ilmoittamisessa tulee noudattaa ihmisen elimien, kudoksien ja
solujen laaketieteellisesta kaytosta annettua lakia (101/2001), jaljempana
kudoslaki, ja sen nojalla annettuja saadoksia.

Jos ATMP-laakkeen valmistuksessa kaytetaan ihmisverta tai sen osia, nii-
den laatuun ja turvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden ja haittavaikutusten
kirjaamisessa ja kasittelyssa seka vakavien vaaratilanteiden ja haittavaiku-
tusten ilmoittamisessa tulee noudattaa veripalvelulakia (197/2005) ja sen
nojalla annettuja saadoksia.

Valmistusluvan haltijan tulee ilmoittaa Fimeaan valmistukseen liittyvista va-
kavista vaaratilanteista ja laakkeen kayttoon liittyneista vakavista haittavai-
kutuksista 15 vuorokauden kuluessa.

Kansallisen ATMP-valmistusluvan haltijan tulee tehda Fimealle vuosittain
turvallisuuskatsaus valmistamastaan laakkeesta, valmistukseen mahdolli-
sesti liittyneista vakavista vaaratilanteista ja siita aiheutuneista haittavaiku-
tuksista seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessa. Katsauksen tu-
lee sisaltaa yksiloivat tiedot laakkeesta, sen valmistusmaarista, valmisteella
hoidettujen potilaiden maarista, laakkeen maaranneesta ja hoidoista vas-
taavasta laakarista seka laakkeen valmistukseen liittyneista vakavista vaa-
ratilanteista ja laakkeesta aiheutuneista haittavaikutuksista.

3.2.4 Jaljitettavyys

Jos ATMP-laakkeen valmistuksessa kaytetaan ihmiskudoksia tai -soluja,
niiden tulee tayttaa kudoslain ja sen nojalla annettujen saadosten jaljitetta-
vyysvaatimukset.

Jos ATMP-laakkeen valmistuksessa kaytetaan ihmisverta tai sen osia, nii-
den tulee tayttaa veripalvelulain ja sen nojalla annettujen saadosten jaljitet-
tavyysvaatimukset.

Jaljitettavyysvaatimus koskee myos ATMP-laakkeen valmistuksessa kay-
tettavia muista lahto- tai raaka-aineita, tuotteita tai materiaaleja, jotka voivat
vaikuttaa laakkeen laatuun tai turvallisuuteen.
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3.2.5 Kansallista ATMP-valmistusta ja kayttoa saateleva muu lainsaadanto

Jos laakkeiden valmistuksessa kaytetaan ihmiskudoksia tai -soluja, niiden
luovutuksessa, hankinnassa ja testauksessa on noudatettava kudoslakia.

Jos laakkeiden valmistuksessa kaytetaan ihmisverta tai sen osia, veren
luovutuksessa, hankinnassa ja testauksessa on noudatettava veripalvelula-
kia.

Jos laakkeiden valmistuksessa kaytetaan tai laake sisaltaa elavia muunto-
geenisia organismeja, laakkeen valmistuksessa ja kaytossa on noudatetta-
va geenitekniikkalakia (377/1995).

Henkilotietojen kasittelyssa tulee noudattaa henkilotietolakia (523/1999).

KANSALLISEN ATMP-VALMISTUSLUVAN HAKEMINEN JA
LUVANHALTUOIDEN VALVONTA

Kansallista ATMP-valmistuslupaa haetaan Fimeasta hakemuslomakkkeel-
la, joka on taman maarayksen liitteena ja saatavana Fimean verkkosivuilla
sahkoisesti taytettavana versiona. Hakemuksen kasittelyyn sisaltyy valmis-
teen laatuarviointi ja valmistuspaikan tarkastus valmistuksen GMP:n mu-
kaisuuden toteamiseksi. Laakelain 15 c §;n 1 momentin perusteella lupaan
voidaan liittaa ehtoja ja lupa voidaan myontaa maaraaikaisena tai toistai-
seksi voimassaolevana.

Valmistusluvan myontamisen jalkeen valmistuspaikka tarkastetaan Fimean
riskinarvioon perustuvan tarkastusohjelman mukaisesti.

5 OHJAUS JA NEUVONTA

Fimea ohjaa ja neuvoo pyynnosta taman maarayksen soveltamisessa.

6 VOIMASSAOLOAIKA

Tama maarays tulee voimaan 1.1.2015 ja on voimassa toistaiseksi.

../:..../-.--; 'w

Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi

Ylitarkastaja Pirkko Puranen
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JAKELU

TIEDOKSI

Pitkalle kehitetyssa terapiassa yksittaisen potilaan hoitoon valmistavat
yksikot

Sosiaali- ja terveysministerio

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Geenitekniikan lautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Laaninhallitukset
Ahvenenmaan maakuntahallitus

Suomen Potilasliitto
Suomen Kuntaliitto
Suomen Apteekkariliitto
Suomen Farmasialiitto

Laaketeollisuus

Rinnakkaislaaketeollisuus

Sairaanhoitopiirit
Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Kuopion yliopistollinen sairaala
Oulun yliopistollinen sairaala
Tampereen yliopistollinen keskussairaala

Turun yliopistollinen keskussairaala

Yliopistot
Kudoslaitokset



Fimea Liite Laakealan turvallisuus-ja
kehittamiskeskuksen maaraykseen 5/2014
Pitkalle kehitetyssa terapiassa kaytettavan
laakkeen valmistuslupahakemus
Lomake19.12.2014

1. Valmistajan (luvan hakijan) tunnistetiedot
1.1 Valmistaja (luvan hakija)

1.2 Yritys/yhteisfimuoto (liite)
D yritys
d yhdistys
D muu yhteiso
1.3 Postiosoite

1.4 Katuosoite

1.5 Laskutusosoite (jos eri kuin valmistajan osoite)

1.6 Hakemuksen yhteyshenkilon etunimi ja sukunimi Sahkopostiosoite

Puhelinnumero Matkapuhelinnumero

2. Selvitys valmisteesta ja sen turvallisuudesta hoidettavalle potilaalle
2.1 Valmisteen luokka
n Geeniterapia D Soluterapia \~\ Kudosmuokkaus

2.2 Valmisteen tarkempi kuvaus ja nimi

2.3 Valmisteen turvallisuus (liite)

2.4 Valmisteen hyvien tuotantotapojen (GMP) periaatteiden mukainen valmistus (liite)

2.5 Valmisteen farmaseuttis-kemiallisetja biologiset ominaisuudet (liite)

3. Laakkeen maaraajan ja hoidosta vastaavan laakarin tiedot
3.

3.

3.;

3,

.1

.2

.3.

,4

Laakarin etunimi ja sukunimi

Laakarin arvo / erikoisala

Toimipaikan nimi

Toimipaikan katuosoite (jos eri

Puhelinnumero

Sahkopostiosoite

@

kuin valmistajan osoite)

Matkapuhelinnumero
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4. Selvitys valmistusprosessista
4.1 Valmistusprosessin kuvaus (liite)

4.2 Valmisteen pakkaaminen

5. Valmistuksen vastuuhenkilot
5.1 Valmistuksen vastuuhenkilon etunimija sukunimi

5.2 Valmisteen vapauttavan henkilon etunimija su-
kunimi

5.3 Muut valmistuksen vastuuhenkilot

Oppiarvo / ammatti (liite)

Oppiarvo / ammatti

Oppiarvo /ammatti

6. Valmistukseen osallistuvat henkilot
Henkilon etunimija sukunimi

HenkilOn etunimi ja sukunimi

HenkilOn etunimija sukunimi

HenkilOn etunimija sukunimi

Oppiarvo / ammatti (liite)

Oppiarvo / ammatti

Oppiarvo / ammatti

Oppiarvo / ammatti

7. Laatujarjestelma
7.1 Laatujarjestelman yleiskuvaus

7.2 Laatujarjestelman toimintaohjeet (iiite)

8. Valmistustilat
8.1 Selvitys valmistustiloista (liite)

9. Valmistuksessa kaytettavat laitteetja valineet
9.1 Selvitys kriittisista laitteistaja valineista, niiden seurannasta, huollostaja kunnossapidosta (liite)

10. Jaljitettavyys
10.1 Selvitys jaljitettavyyden toteutumisesta solujen, ihmisveren tai sen osien, muiden laatuun ja turvallisuu-
teen vaikuttavien lahto- tai raaka-aineiden osalta (liite)

11. Vakavat vaaratilanteet
11.1 Selvitys menettelyista valmistuksessa tapahtuneiden vakavien vaaratilanteiden kasittelemiseksi (liite)

Fimea



12. Laaketurvatoiminta
12.1 Selvitys haittavaikutusten ja vakavien haittavaikutusten kasittelysta ja raportoinnista (liite)

13. Tietosuojaja luottamuksellisuus
13.1 Henkilotietojen kasittely; rekisteriseloste (liite)

14.
14.1

14.2

Eettisyysnakokohdat
Selvitys hoidon eettisyydesta

Eettisen toimikunnan tai vastaavan elimen lupa (jos haettu) (liite)

15. Ymparistovaikutukset
15.1 Selvitys valmisteen ymparistovaikutuksista (jos relevantti)

16. Vastuuhenkilon allekirjoitus
Paikka ja paivSmaara

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Hakemukset liitteineen toimitetaan Laakealan turvallisuus-ja kehittamiskeskus Fimean kirjaamoon
osoitteeseen:

Laakealan turvallisuus- ja kehittamiskeskus
Kirjaamo
PL 55 (Mannerheimintie 103b)
00034 FIMEA
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Hakemuksen liitteet

1. Valmistajan tunnistetiedot
jos hakijana yhtio, jaljennos yhtiojarjestyksesta ja kaupparekisteriotteesta
jos hakijana yhdistys, jaljennos yhdistyksen saannoistaja yhdistysrekisteriotteesta
jos hakijana yhteiso, jaljennos yhteison saannoista

2. Selvitys valmisteesta ja sen turvallisuudesta potilaalle
2.2 |_| selvitys valmisteen turvallisuudesta hoidettavalle potilaalle
2.3 D selvitys valmisteen hyvien tuotantotapojen periaatteiden mukaisesta valmistuksesta
2.4 D valmisteen farmaseuttis-kemiallisetja biologiset ominaisuudet

3. Hoidosta vastaavan laakarin tiedot
selvitys hoidosta vastaavan laakarin patevyydesta ja toimenkuvasta, nimikirjanote tai jaljennos
tutkintotodistuksesta

4. Selvitys valmistusprosessista
4.1 U valmistusprosessin kuvaus

5. Valmistuksen vastuuhenkilot
5.1 |_| selvitys valmistuksen vastuuhenkilon patevyydesta, nimikirjanote tai jaljennfis tutkintotodistuk-

sesta

6. Valmistukseen osallistuva henkilosto
6.1 U luettelo valmistukseen osallistuvista henkiloista ja heidan patevyydestaan ja vastuistaan

7. Laatujarjestelma
7.2 |_j luettelo toimintaohjeista

JaljennOkset seuraavista toimintaohjeista:
D jaljitettavyyden varmistaminen
D vakavien vaaratilanteiden kasittely
D laaketurvatoiminnan menettelyt

8. Valmistustilat
8.1 D valmistustilat, pohjapiirustukset tilaluokituksineen

9. Laitteetja valineet
9.1 D luettelo valmistusprosessin kriittisista laitteista ja valineista

10. Jaljitettavyys
10.1 |_l selvitys jaljitettavyyden toteutumisesta solujen, ihmisveren tai sen osien, muiden laatuun ja

turvallisuuteen vaikuttavien lahto- tai raaka-aineiden osalta

11. Vakavat vaaratilanteet
11.1 |_| selvitys menettelyista valmistuksessa tapahtuneiden vakavien vaaratilanteiden kasittelemi-

seksi

12. Laaketurvatoiminta
12.1 D selvitys haittavaikutusten ja vakavien haittavaikutusten kasittelysta ja raportojnnista

13. Tietosuojaja luottamuksellisuus
13.1 |_| henkilotietojen kasittely; rekisteriseloste

14. Eeettisyysnakokohdat
14.2 D kopio eettisen toimikunnan luvasta

Mahdolliset muut liitteet (esimerkiksi viranomaisen myfintamat muut toimiluvat)
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