
 

Haluatko lisää tietoa terveydenhuollon laitteiden ja ohjelmistojen kliinisestä arvioinnista? Kaipaatko 
vinkkejä millainen kliininen näyttö on riittävää? Tule kuulemaan asiantuntijoita ja jakamaan hyviä 
käytäntöjä! 
 

Lupaosaajaksi – Lääkkeiden, diagnostiikan ja lääkinnällisten laitteiden lupa- ja valvonta-asiat haltuun 
ESR –hanke järjestää koulutuksen: 
 

TERVEYDENHUOLLON LAITTEIDEN KLIININEN ARVIOINTI 
Aika ja paikka 26.3 klo 8.45 - 16.15 (videoneuvotteluyhteys) 
Kuopio: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Technopolis -rakennus, luokka E25, 
Microkatu 1 
Turku: Turun ylipisto, Teutori -rakennus, huone 116/videoneuvottelutila, Lemminkäisenkatu 3 
Oulu: etäpiste peruttu  

 
Tavoite 
Perehtyä lääkinnällisten laitteiden kliinisen arvioinnin ja tutkimusten viranomaismääräyksiin 
ja niiden käytäntöön soveltamiseen.  
Koulutuksen jälkeen osaat 

 kuvata kliinisen arvioinnin lakisääteisen taustan, kliinisiä laitetutkimuksia ohjaavan 
lainsäädännön ja ohjeet sekä valvonnan ja eettisen arvioinnin toteuttamisen 

 tunnistaa valmistajan velvollisuudet sekä kliinisen arvioinnin ja kliinisten tutkimusten 
hyödyt yrityksille 

 nimetä kliinisen tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin onnistumisen 
edellytyksiä 

 

Kohderyhmä 
Terveydenhuollon laite- ja ohjelmistoyritysten henkilökunta, tutkimusorganisaatioissa 
työskentelevät tutkijat ja heitä avustava henkilökunta, sopii myös opettajille ja jatko-
opiskelijoille. 
 

Toteutustapa 
Aamupäivällä kuunnellaan aiheeseen liittyviä asiantuntijoiden luentoja ja iltapäivällä 
syvennetään tietämystä ja viedään oppia käytäntöön työpajoissa. 
 

Hinta 
Euroopan sosiaalirahaston tukemana 190 euroa/hlö, valtion työtekijöille koulutus on 
maksuton (rajallinen määrä paikkoja). Hinta sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin, 
todistuksen ja iltapäiväkahvit. Hinta on kaikilla paikkakunnilla sama. 
 

Ennakkotehtävä: 
Voit toimittaa ennakkoon kysymyksiä kouluttajille vastaamalla 
 ilmoittautumisen jälkeen saamaasi ennakkokyselyyn. 
 

Ilmoittautuminen 
10.3.2014 mennessä https://elomake.uef.fi/lomakkeet/7757/lomake.html  
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista perumisista veloitamme  
50 % osallistumismaksusta. Perumatta jääneestä poissaolosta veloitamme  
koko osallistumismaksun. Sairastapauksissa maksua ei veloiteta lääkärin  
todistuksen esittäneiltä.  
 

Lisätietoja: Suunnittelija Riitta Sutinen, puh. 050 341 8524, riitta.sutinen@uef.fi 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/7757/lomake.html


 

OHJELMA 
Päivän puheenjohtaja: Tom Ståhlberg, FiHTA ry 
 

8.45 - 9.10    Ilmoittautuminen 
 

9.10 - 9.30  Koulutuksen avaus, tavoitteet ja johdanto teemaan 
- miksi kliinistä arviointia ja kliinistä tietoa tarvitaan 
- valmistajan vastuut ja näyttövelvollisuus  
- laitetyypit ja laiteluokitukset 
puheenjohtaja 
 

9.30 - 10.20 Terveydenhuollon laitteiden kliininen arviointi - 
lainsäädäntövaatimukset ja valvonta 
- kliinisen arvioinnin lakisääteinen tausta 
- kliinisten laitetutkimusten viranomaisvalvonta Suomessa 
- mitä uutta on tulossa 
tarkastaja Minna Kymäläinen Valvira 

 

10.20 - 11.10  Kliiniset tutkimukset - eettinen näkökulma 
- miten eettinen pohdinta rakennetaan 
- mihin eettinen toimikunta kiinnittää huomiota arvioinnissaan 
tutkimuskoordinaattori, TtT, Arja Halkoaho, KYS  

 

11.10 - 11.50 Lounastauko (omakustanne) 

 

11.50 - 12.40  Mistä on hyvä kliininen tutkimus tehty 
- kliinisen tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin 

onnistumisen edellytykset 
Quality manager Ulla Malinen, Medfiles Oy 
    

12.40 - 13.10 Kliininen arviointi & suorituskyvyn arviointitutkimukset (IVD) - 
yrityksen näkökulma 
- vinkkejä suunnitteluun ja toteuttamiseen 
- yritysten kokemat hyödyt 
Head of Clinical Research Christina Björklund, Radiometer Oy 
 

13.10 - 13.45  Klinisen tutkimuksen haasteet – tutkimushoitajan näkökulma 
tutkimus- ja opetuskoordinaattori Kati Helleharju, TAYS Sydänsairaala 
 

13.45 - 14.00  Työpajan ohjeistus 
 

14.00 - 14.30 Kahvitauko 
 

14.30 - 16.00 Työpajat - Miten vältän sudenkuopat 
- kootaan yhteen kliinisen arvioinnin ja  
tutkimuksen sudenkuoppia ja keinoja  
välttää ne, vetäjinä Tom Ståhlberg,  
Ulla Malinen, Minna Kymäläinen ja  
Arja Halkoaho 

 

16.00 - 16.15  Päivän yhteenveto ja päätös   
   puheenjohtaja 
 
 

       


