LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT
School of Engineering Science
Tuotantotalouden koulutusohjelma

Diplomityö

Kati Hänninen

TOIMITTAJIEN RISKIPERUSTEINEN
VALINTA JA VALVONTA

Työn 1. tarkastaja: Professori Timo Pirttilä

TIIVISTELMÄ
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
School of Engineering Science
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Kati Hänninen
Toimittajien riskiperusteinen valinta ja valvonta
Diplomityö
2020
65 sivua, 8 kuvaa, 4 taulukkoa ja 3 liitettä
Tarkastaja(t): Professori Timo Pirttilä
Hakusanat: Lääkinnällinen laite, laadunhallintajärjestelmä, riskienhallintajärjestelmä, ostoprosessi
Keywords: Medical Device, Quality Management System, Risk Management System, Purchasing Process
Terveysteknologian toimialaan vaikuttaa tällä hetkellä kansainvälisesti useat toimintaympäristössä tapahtuvat merkittävät muutokset, kuten esimerkiksi uuden lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen voimaan astuminen 26.05.2020 ja useiden siihen liittyvien standardien uudistuminen. Lääkinnällistä laitetta valmistavan yrityksen tulee pystyä osoittamaan vaatimustenmukaisuus näiden kanssa niin tuotteen kehittämisessä, markkinoille saattamisessa kuin myös
markkinoille saattamisen jälkeisessä valvonnassa.
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The health technology industry is currently internationally affected by a number of significant
changes in its operating environment, such as the entry into force of the new Medical Devices
Regulation on 26.05.2020 and the revision of several related standards. The medical device
manufacturer must be able to demonstrate compliance with them both during product development, placing the device on the market and post-market surveillance.
The development of a safety-critical and complex product combined with extensive regulatory
requirements may result in the company having to purchase various products and services from
an external supplier. However, the company is always ultimately responsible for the safety and
conformity of the product, even if the product is developed, assembled and distributed on behalf of the company. Insufficient supplier selection and control can thus slow down the product
development process and the launch of the product, lead to significant quality deviations and
product recalls.
Based on this, the objective of the master’s thesis was to build a management system to manage
the risks related to the purchasing process for a medical device startup company. This was a
constructive study which, based on a more precise definition of the problem, focused on the
medical device requirements and risks that the company should consider when selecting and
monitoring suppliers. A conforming purchasing process was modeled, the risks associated with
the procurement were identified, and an individual supplier risk assessment form was developed, based on theories.
The results of the work allow the company to compare suppliers numerically against different
evaluation criteria and, on this basis, to select the supplier with the least risk. The results of the
master’s thesis enable the company to implement risk-based selection and control of suppliers,
and demonstrate the conformity of the purchasing process. The results can also be used for
strategic and operational management of the business, efficient allocation of resources and proactive risk management.
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1

JOHDANTO

Seuraavissa kappaleissa kuvataan diplomityön taustalla vaikuttavia tekijöitä, työn tavoitteet ja
rajauksen sekä käytännön toteutus ja raportin rakenne.

1.1

Työn tausta

Euroopan Unionin alueella tuli voimaan vuonna 2017 uusi lääkinnällisiin laitteisiin liittyvä
asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745), joka on sovellettavissa sellaisenaan jokaisessa jäsenvaltiossa ilman jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Tarve uudelle
lainsäädännölle johtui vanhan lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin (Neuvoston direktiivi
93/42/EEC) erilaisista kansallisista tulkinnoista eri jäsenvaltioissa sekä kohua herättäneistä
kansainvälisistä potilasvahinkotapaturmista liittyen lääkinnällisiin laitteisiin, kuten esimerkiksi
metallisiin lonkkaproteeseihin. Vanha lääkinnällisiä laitteita koskeva lainsäädäntö oli lähes 30
vuotta vanha, joten sen kyky käsitellä nykyteknologian ja -tieteen asettamia haasteita oli myös
hyvin rajallinen esimerkiksi personalisoituun lääketieteeseen, ohjelmistokehitykseen sekä uusiin valmistusmateriaaleihin – ja menetelmiin liittyen. (Euroopan Unioni, 2018)

Lääkinnällisen laitteiden teknologian kehittyessä ja laitteiden monimutkaistuessa myös valmistajan tarve ostaa tuotteita ja palveluita ulkopuoliselta toimittajalta kasvaa. Lääkinnällisten laitteiden toimitusketjuista on tullut entistä globaalimpia ja monitahoisempia samalla kun tavoitellaan entistä suurempaa kustannustehokkuutta. Valmis tuote voikin muodostua eri puolilta
maailmaa ostetuista raaka-aineista, komponenteista sekä useilta eri toimittajilta ostetuista suunnittelu- ja valmistuspalveluista, jotka kaikki voivat vaikuttaa tuotteen vaatimuksenmukaisuuteen, turvallisuuteen, suorituskykyyn ja laatuun. Lääkinnällisen laitteen valmistaja on kuitenkin
viime kädessä vastuussa laitteesta ja laadunhallintajärjestelmän vaatimuksenmukaisuudesta,
vaikka se ostaisikin tuotteita ja palveluita ulkopuoliselta toimittajalta (NBOG, 2010, s. 1).

Puutteellinen toimittajien valinta ja valvonta voi hidastaa tuotteen markkinoille saattamista,
johtaa huonoon asiakaskokemukseen, käyttäjän vahingoittumiseen tai jopa tuotteen takaisin-
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vetoihin. Nämä kaikki voivat vahingoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan mainetta ja vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan negatiivisesti. Toimittajiin ja niiden toimittamiin tuotteisiin ja
palveluihin liittyvien riskienhallinta onkin äärimmäisen tärkeää, kun kyseessä on vahvasti säädelty toimiala, globaalit markkinat ja monimutkaiset teknologiat. Tätä diplomityötä lähdettiin
tekemään edellä mainituista lähtökohdista startup-yritykselle, jonka tavoitteena on kehittää uuden asetuksen mukainen lääkinnällinen laite ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

1.2

Diplomityön tavoite ja rajaus

Diplomityön tavoitteena oli rakentaa lääkinnällistä laitetta kehittävälle ja valmistavalle yritykselle johtamisjärjestelmä ostoprosessiin liittyvien riskien hallitsemiseksi. Työssä sovellettiin
EN ISO 13485:2016 lääkinnällisten laitteiden laadunhallintastandardin edellyttämää riskiperusteista lähestymistapaa ja kehitettiin sen perusteella johtamisjärjestelmä toimittajien valintaan ja valvontaan. Diplomityössä tätä johtamisjärjestelmään kutsutaan toimittajien riskiperusteiseksi valinnaksi ja valvonnaksi. Tavoitteena oli, että yritys voi hyödyntää diplomityön tuloksia sisäisesti riskiperusteisen päätöksenteon apuvälineenä ostoprosessissa sekä osoittaa ulkopuoliselle riippumattomalle arvioijalle (ilmoitetulle laitokselle), että toimittajien valinta ja
valvonta on toteutettu vaatimustenmukaisesti.

Kyseessä oli konstruktiivinen case- tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, kuinka toimittajien riskiperusteinen valinta ja valvonta voidaan käytännössä toteuttaa lääkinnällisiä laitteita
valmistavan yrityksen laadunhallintajärjestelmän ostoprosessissa. Työssä keskityttiinkin selvittämään:

•

Millainen lääkinnällistä laitetta valmistavan yrityksen ostoprosessin tulisi olla, jotta se
olisi vaatimustenmukainen?

•

Mitä riskejä lääkinnällisen laitteen ostoprosessiin voi yleensä liittyä?

•

Kuinka lääkinnällisen laitteen ostoprosessiin liittyviä riskejä voidaan pyrkiä hallitsemaan yrityksessä?
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Koska työ tehtiin startup-yritykselle, joka on esikliinisessä tuotekehitysvaiheessa, työ rajattiin
koskemaan tuotekehitysprosessiin liittyviä tekijöitä eli pääasiallisesti keskityttiin toimittajien
valintaan vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen. Työn tuloksia on kuitenkin mahdollista hyödyntää myös ostoprosessin myöhemmissä vaiheissa, kuten toimittajien valvonnassa.

Diplomityössä käytetään termiä lääkinnällinen laite, joka tarkoittaa samaa kuin vanhassa direktiivissä ja standardeissa käytetty terveydenhuollon laite. Uudessa asetuksessa ja vanhassa
direktiivissä lääkinnällinen laite on määritelty hyvin kattavasti koskemaan koko terveysteknologian toimialan tuotekirjo eri käyttötarkoituksille ja tuote kategorioille. Tässä diplomityössä
lääkinnällisellä laitteella tarkoitetaan selvyyden vuoksi pelkästään laitteistoa ja ohjelmistoa,
joka on tarkoitettu tiettyyn lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen ja jota valmistajan on tarkoitus myydä omalla nimellään.

Valmistajalla tarkoitetaan uuden MDR2017/745 asetuksen artiklan 2 mukaisesti: "luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai kunnostaa täysin laitteen taikka suunnitteluttaa,
valmistuttaa tai kunnostuttaa täysin laitteen ja markkinoi tätä laitetta omalla nimellään tai tavaramerkillä". Käytännössä tämä tarkoittaa siis yksilöityä ihmistä tai yritystä, joka myy tuotetta
omalla tuotemerkillä, huolimatta siitä, kuka laitteen on suunnitellut, valmistanut tai korjannut.
Toimittajalla tarkoitetaan organisaatiota tai henkilöä, joka tarjoaa tai myy tuotteen valmistajalle. Tämä tuote voi olla palvelu, ohjelmisto, laitteisto tai prosessin materiaali (GHTF Study
Group 3, 2008, s. 6).

Tässä diplomityössä laadunhallintajärjestelmästä puhuttaessa tarkoitetaan aina lääkinnällisiä
laitteita valmistaville organisaatiolle tarkoitetun EN ISO 13485:2016 standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää sekä sen prosesseja. Koska EN ISO 13485:2016 perustuu ISO
9001:2015 yleiseen laadunhallintajärjestelmään, voidaan yleisen laadunhallintajärjestelmän
menetelmiä soveltaa lääkinnällisten laitteiden laadunhallintajärjestelmässä, kunhan huomioidaan viranomaisvaatimusten täyttyminen, sillä lääkinnällisten laitteiden laadunhallintajärjestelmän pääpaino on regulatiivisten vaatimusten täyttämisessä.

5

1.3

Tutkimuksen toteutus

Diplomityötä lähdettiin toteuttamaan muiden laadunhallintajärjestelmän kriittisten prosessien
rinnalla, sillä yrityksellä ei vielä ollut käytössään sertifioitua EN ISO 13485:2016 mukaista
laadunhallintajärjestelmää. Lääkinnällisen laitteen tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa tärkeimmät implementoitavat prosessit laadunhallintajärjestelmän kannalta ovat tuotekehitys-,
riskienhallinta-, ostoprosessi sekä näiden prosessien aikana syntyvät dokumentit (Speere,
2015). Useat näistä prosesseista ovat iteratiivisia ja vuorovaikutuksessa keskenään, joka vaikutti siten diplomityöprosessin etenemiseen ja siten myös työn tuloksiin. Uusi asetus sekä siihen liittyvät järjestelmä- ja tuotestandardit toimivat niin diplomityön kuin muidenkin rinnalla
kulkevien prosessien merkittävimpinä ajureina, sillä vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
näiden suhteen on tuotteen markkinoille saattamisen ehdoton edellytys.

Terveysteknologian alalla vallitsevan turbulenssin ja muutostilan vuoksi ongelman tarkempaan
määrittelyyn tarvittiin ajankohtaista tietoa. Työkaluna tässä käytettiin PESTLE-analyysia,
jonka avulla arvioitiin laadunhallintajärjestelmän prosesseihin vaikuttavia toimintaympäristöstä johtuvia tekijöitä. PESTLE-analyysin tietoja hyödynnettiin myös tunnistettaessa hankintaan liittyviä vaaroja. Analyysin perusteella diplomityön aiheeksi tarkentuikin ostoprosessi ja
sen riskienhallinta.

Itse järjestelmän rakentamisen apuna käytettiin alan organisaatioiden julkaisemia ohjedokumentteja, joiden perusteella mallinnettiin ostoprosessi sekä siihen liittyvät tulosdokumentit.
Käyttöönottamalla mallinnettu ostoprosessi ja tuottamalla siihen liittyvät tulosdokumentit lääkinnällisiä laitteita valmistava yritys voi osoittaa täyttävänsä niin uuden lääkinnällisiä laitteita
koskevan asetuksen (MDR 2017/745), kuin myös EN ISO 13485:2016 laadunhallintajärjestelmän asettamat vaatimukset eli siten yritys voi varmistaa ostoprosessin vaatimustenmukaisuuden.

Yksittäisiin toimittajiin liittyvien riskien tunnistamiseksi tarvittiin tarkempia tietoja kehitettävästä tuotteesta ja sen toteuttamiseen liittyvistä vaatimuksista. Nämä tiedot olivat yrityksen
tuotekehitysprosessin ja riskienhallintaprosessin tulosdokumentteja, kuten esimerkiksi projek-
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tisuunnitelmia, vaatimusmäärittelyjä ja tuotteen riskianalyyseja. Diplomityössä ei esitellä yksityiskohtaisesti muissa prosesseissa aikaansaatuja tulosdokumentteja, sillä ne ovat yrityksen
sisäisiä yksityiskohtaisia kuvauksia tuotteesta, ja ne eivät sinällään liity suoraan johtamisjärjestelmän rakentamiseen.

Diplomityöprosessi on esitetty tarkemmin kuvassa 1. Työn tietolähteinä toimivat ulkoiset julkaisut ja yrityksen sisäiset prosessit, joista koottiin tarvittavat lähtötiedot. Näitä tietojen pohjalta rakennettiin diplomityön tulosdokumentit (PESTLE, Liite I, II ja III). Kuvassa 1 esitettyjen laadunhallintajärjestelmien prosessien on tarkoitus jatkua diplomityöprosessin päättymisen
jälkeen, kunnes kehitetty tuote on valmis ja saatettu markkinoille.

Kuva 1 - Diplomityöprosessi
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1.4

Raportin rakenne

Diplomityön rakenne pyrkii noudattelemaan kuvassa 1 esitettyä kaaviota. Työn teoriaosuudessa, luvuissa 2-5, kuvataan toimialaan vahvasti vaikuttavaa lainsäädäntöä, laadun- ja riskienhallintaan sekä tuotekehitykseen liittyviä tekijöitä. Nämä ovat merkityksellisiä valmistajan
vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi ja siten myös vaikuttavat toimittajien valintaan ja
valvontaan. Teoriaosuuden luvussa kuusi kuvataan tarkemmin lääkinnällisen laitteen ostoprosessi ja sen merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta.

Työn soveltava osuus alkaa luvusta seitsemän terveysteknologian toimialan kuvauksella ja sen
analyysilla. Luvussa kahdeksan kuvataan, kuinka ostoprosessi rakennettiin käytännössä riskiperusteisesti. Luku kahdeksan rakentuu diplomityöprosessin mukaisiin tulosdokumentteihin:
ostoprosessin kuvaamiseen (Liite I), suunnittelu vaiheen aikana syntyneisiin tulosdokumentteihin (Liite II ja III) sekä tarkempaan kuvaukseen toimittajien riskien arviointilomakkeesta
sekä johtamisjärjestelmästä.

Luvussa yhdeksän on työn johtopäätökset, jossa esitellään kootusti diplomityöprosessin keskeiset tulokset ja arvioidaan niiden merkitystä yrityksen toiminnan kannalta sekä arvioidaan
tuloksien käyttökelpoisuutta. Johtopäätöksissä esitetään myös suosituksia jatkotoimenpiteille,
joita yrityksen tulisi tehdä. Luvussa kymmenen on diplomityön yhteenveto, jossa esitetään tiivistetysti työn taustaan, teoriaan ja tuloksiin liittyvät asiat.
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2

VAHVASTI SÄÄDELTY TOIMIALA

Lääkinnällisen laitteen markkinoille saattaminen vaatii tiettyjen lakisääteisten vaatimusten
noudattamista. Toimiala on vahvasti säädeltyä ja viranomaiset valvovat ja ohjaavat sitä tarkasti.
Koska lääkinnällisten laitteiden lainsäädäntö on hyvin kirjavaa eri maissa, käsitellään seuraavissa kappaleissa yleisesti lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää sääntelyä eli regulaatiota sekä hieman tarkemmin Euroopan Unionin alueella vallitsevaa tilannetta uuden lääkinnällisiin laitteisiin liittyvän asetuksen kannalta.

2.1

Kansainväliset periaatteet

Eri maissa ja maanosissa viranomaiset ovat asettaneet lääkinnälliselle laitteelle erilaisia määritelmiä ja vaatimuksia, jotka lääkinnällisiä laitteita kehittävän, valmistavan ja myyvän tahon
tulee huomioida. Kunkin maan lainsäädännöllisten vaatimusten huomioiminen lääkinnällisen
laitteen tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa on äärimmäisen tärkeää, sillä jälkikäteen vaatimusten täyttymisen osoittaminen on usein hyvin hankalaa ja kallista (Pöyhönen & Kylmälä,
2010, s. 9). Tämän vuoksi valmistajalla tulee olla riittävän selkeä kuva kehitettävän laitteen
kliinisestä käyttötarkoituksesta ja sen ominaisuuksista, jotta markkina-alueen regulatiiviset
vaatimukset osataan huomioida oikein.

Lähtökohtaisesti kaikilla markkina-alueilla laitteen käyttötarkoitus määrittelee laitteen tuoteluokan, joka perustuu tuotteen aiheuttamiin riskeihin. Käyttötarkoitus ja tuoteluokka määrittelevätkin vahvasti sen, mitä regulatiivisia vaatimuksia valmistajan tulee noudattaa. (Ståhlberg,
2015, s. 31-32) Mitä korkeammasta tuoteluokasta on kyse, sitä laajempia ja vaativampia regulatiivisia vaatimuksia laitteita valmistavan yrityksen on noudatettava.

Koska lääkinnällisten laitteiden markkinat ovat globaalit, on vaihtelevaa lainsäädäntöä pyritty
yhtenäistämään kansainvälisten organisaatioiden toimesta. Entisen Global Harmonization Task
Force (GHTF) ja nykyisen International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) laatimien
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ohjeellisten dokumenttien avulla on pyritty harmonisoimaan sääntelyä ja siten edistämään turvallisten korkeatasoisten lääkinnällisten laitteiden kansainvälistä kauppaa (Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, 5).

Eri maiden ja maanosien käytäntöjä on pyritty yhdenmukaistamaan myös lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien standardien avulla. Standardit ovat merkittävässä roolissa lääkinnällisten laitteiden suunnittelussa, tuotannossa, markkinoille saattamisen jälkeisissä toiminnoissa ja sääntelyssä koko tuotteen elinkaaren ajan. Standardit ovat tärkeitä apuvälineitä vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa, ja standardien avulla voidaan yhdenmukaistaa ja virtaviivaistaa sääntelyprosesseja ympäri maailman. (IMDRF, 2018, s. 1-2) Esimerkiksi ISO 13485 -standardi (Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet) on kansainvälisesti tunnustettu laadunhallintajärjestelmien standardi lääkinnällisten laitteiden toimialalla. ISO 13485 -sertifikaatin avulla yritys voi
todentaa, että sen laadunhallintajärjestelmä on arvioitu, ja että se vastaa säädösten vaatimuksia
ja asiakkaiden tarpeita (Swanson, n.d., s. 4).

Lääkinnällisten laitteiden lainsäädäntö ei ole kansainvälisesti yhtenäinen vaan jokaisella
maalla saattaa olla omat lait ja toimintaperiaatteensa, jotka valmistajan tulee huomioida. Tämä
voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietty laite voidaan tulkita toisen maan lainsäädännössä korkeamman riskiluokan laitteeksi, kuin toisessa maassa. Tämä tekeekin osaltaan lääkinnällisten
laitteiden tutkimus- ja tuotekehitysprosesseista sekä markkinoille saattamisesta kallista ja hidasta. Seuraavassa kappaleessa käsitellään hieman tarkemmin Euroopan Unionin alueella myytävien lääkinnällisten laitteiden lainsäädäntöä ja sen aiheuttamia vaatimuksia.

2.2

Euroopan unionin lainsäädäntö

Vuonna 2017 Euroopan Unionin alueella astui voimaan uusi lääkinnällisiin laitteisiin liittyvä
lainsäädäntö. Uusi asetus (MDR (EU) 2017/745) korvaa olemassa olevan lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin (MDD 93/42/ETY) sekä aktiivisista implantoitavista lääkinnällisistä
laitteista annetun direktiivin (AIMDD 90/385/ETY) kuvan 2 aikataulun mukaisesti (Euroopan
Unioni, 2018). Uusi asetus astuu voimaan täysivaltaisesti 26.05.2020, jonka jälkeen kaikkien
uusien markkinoille tuotavien tuotteiden tulee olla asetuksen mukaisia. Direktiivin mukaisia
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tuotteita voidaan kuitenkin vielä myydä vuoteen 2024 asti, jos niillä on direktiivin mukaan
myönnetty voimassa oleva sertifikaatti.

Kuva 2 - Aikataulu siirtymiselle direktiivistä asetukseen (European Comission, n.d.)

Uuden asetuksen avulla on tarkoitus yhtenäistää EU:n alueella olevaa lainsäädäntöä, parantaa
kliinistä turvallisuutta laitteiden koko elinkaaren ajalta sekä lisätä avoimuutta ja tiedon saantia
julkistamalla tietoja laitteista ja tutkimuksista (Euroopan Unioni, 2018). Uusi asetus on myös
huomattavasti kattavampi ja yksityiskohtaisempi verrattuna vanhaan direktiiviin. Uuden asetuksen sivumäärä onkin lähestulkoon kolminkertaistunut vanhaan direktiiviin verrattuna. Asetuksessa muun muassa tiettyjen laitteiden luokittelu on muuttunut ja asetusta sovelletaan laajaalaisemmin eri tuotteisiin sekä eri toimijoiden vaatimukset, velvollisuudet ja vuorovaikutus on
määritelty tarkemmin (Euroopan Unioni, 2018).

Vanhaan direktiiviin verrattuna uuden asetuksen myötä toimialan säätely tiukentuu ja eri sidostahoihin kohdistuu huomattavasti yksityiskohtaisempia vaatimuksia (Taulukko 1). Asetuksen voimaantulo merkitseekin suurta muutosta lääkinnällisten laitteiden valmistajille, viranomaisille, ilmoitetuille laitoksille, jakelijoille sekä useille muille alan toimijoille.
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Taulukko 1 Lääkinnällisten laitteiden sääntelyyn liittyviä muutoksia (Holmalahti, 2018)

Uudessa asetuksessa lääkinnälliset laitteet jaetaan käyttötarkoituksensa ja siitä syntyvän riskin
pohjalta neljään tuoteluokkaan (I, IIa, IIb, III), jonka perusteella määräytyy vaatimustenmukaisuuden arviointireitti. Luokan I laitteille riittää valmistajan tekemä oma ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta. Korkeamman riskiluokan laitteilta hyväksyntäprosessi edellyttää ilmoitetun
laitoksen (Notifien Body) tekemää sertifiointia. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EU) 2017/745, Artikla 51-52)

Kaikille laitteille niiden riskiluokasta huolimatta sovellettavat vaatimukset ovat: laitteen turvallisuus ja suorituskykyvaatimusten täyttymisen osoittaminen, kliininen arviointi, riskien arviointi, laatujärjestelmän soveltaminen toiminnassa, markkinoille saattamisen jälkeinen valvonta (Post Market Surveillance) ja valmistajan vastuu viallisista laitteista (Valvira, 2018).
Vaatimusten määrä lisääntyy laitteen tuoteluokan kasvaessa ja valmistajan kannattaakin huo-
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mioida tämä laitteen käyttötarkoitusta määriteltäessä. Entiseen direktiiviin verrattuna uusi asetus velvoittaa valmistajan seuraamaan tuotteen laatua, turvallisuutta ja suoristuskykyä huomattavasti laaja-alaisemmin koko tuotteen elinkaaren ajalta, lähtien tuotteen suunnittelusta ja päättyen markkinoilta poistamiseen. Toimivan ja tehokkaan laadunhallintajärjestelmän rooli korostuukin uuden asetuksen myötä. Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin lääkinnällisten
laitteiden laadunhallintajärjestelmää ja kuvataan sen erityispiirteitä.
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3

LAADUNHALLINTA

Uusi asetus edellyttää kaikilta lääkinnällisten laitteiden valmistajilta laadunhallintajärjestelmää. Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin EN ISO 13485:2016 standardin mukaista
lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää laadunhallintajärjestelmää ja siihen liittyvää riskiperusteista
lähestymistapaa laadunhallintaan.

3.1

Prosessimainen toimintamalli

Prosessina voidaan pitää mitä tahansa toimintaa, jossa panoksista muokataan tuotoksia. Toisen
prosessin tuotos voi toimia toisen prosessin panoksena (SFS EN ISO 13485, 2016, s. 6). Laadunhallintajärjestelmä muodostuu useista eri prosesseista, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. EN ISO 13485:2016 standardin mukaiset prosessit voidaan jakaa pääpiirteittäin tuotteen toteuttamiseen liittyviin ydinprosesseihin ja toimintaa tukeviin apuprosesseihin, kuten esimerkiksi resurssien hallintaan. Olennainen osa laadunhallintajärjestelmää on myös tuotteen ja
laadunhallintajärjestelmän vaatimustenmukaisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvät mittaukseen,
analysointiin ja parantamiseen liittyvät prosessit. Näiden prosessien tulokset toimivat palautteena johtamisenprosesseille, joissa toiminnalle asetetaan suunta ja tavoitteet, laaditaan suunnitelmat, seurataan ja ohjataan toimintaa.

Laadunhaalintajärjestelmää kutsutaankin prosessimaiseksi toimintamalliksi, sillä tulosten aikaansaamiseksi on prosessit ja niiden vuorovaikutus tunnistettava sekä pyrittävä hallitsemaan
näitä prosesseja. Olennaista prosessimaisessa toimintamallisissa on, että vaatimukset on ymmärretty ja niitä noudatetaan sekä prosessien suorituskyvystä ja vaikuttavuudesta kerättyä tietoa käytetään prosessien parantamiseen ja siten lisäarvon tuottamiseen. (SFS EN ISO 13485,
2016, s. 6).

Prosessimainen toimintamalli perustuu siis siihen, että prosessiin syötetään lähtötietoja, joita
käsitellään eri tavoin. Tuloksena syntyy tuotoksia, joita hyödynnetään muissa prosesseissa
(Kuva 3). Esimerkiksi tuotekehitys- ja riskienhallintaprosessien lähtötietoina voi toimia lainsäädännölliset vaatimukset, standardien tuotteille asettamat vaatimukset, asiakasvaatimukset ja
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tuotteen tekniset vaatimukset. Näiden prosessien tuotokset, esimerkiksi riskianalyysit ja suunnitelmat, voivat toimia muiden laadunhallintajärjestelmän prosessien, kuten ostoprosessin lähtötietoina.

Lähtötietojen
lähteet

Edeltävät
prosessit

Lähtötiedot

• Aine
• Energia
• Informaatio

TOIMINNOT

Tuotokset

• Aine
• Energia
• Informaatio

Tuotosten
vastaanottaja

Seuraavat
prosessit

Kuva 3 - Prosessimainen toimintamalli (mukaillen SFS EN ISO 9001, 2015, s. 7)

On tärkeää, että tunnistettujen prosessien suorituskykyä ja tuotteen laatua valvotaan ja puututaan niihin, jos niissä havaitaan poikkeamia asetettuihin laatutavoitteisiin ja vaatimuksiin nähden. Laatumittareita voidaan kohdistaa tuotteen laatuun koko sen elinkaaren ajalle sekä itse
laatujärjestelmän prosesseille, jolloin korjaava toimenpide voi kohdistua juurisyyn perusteella
esimerkiksi suunnitteluprosessiin, riskinhallintaprosessiin, valmistukseen tai resurssien hallintaan (Pöyhönen & Kylmälä, 2010, s. 22-23). Laadunhallintajärjestelmä rakentuukin useista eri
prosesseista, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja joita pyritään hallitsemaan siten, että
tuotokset olisivat asetettujen tavoitteiden mukaisia. Toimivat prosessit luovat pohjan turvalliselle ja laadukkaalle lääkinnälliselle laitteelle sekä toimivat yrityksen johtamisen apuvälineenä.

3.2

Uudistunut laadunhallintajärjestelmä

Laadunhallintajärjestelmän tehokkuuden sekä sen hallinnan ja ylläpidon varmistaminen on tärkeää lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämisen lisäksi myös lääkinnällistä laitetta valmistavalle yritykselle, mutta myös potilaalle ja muille käyttäjille, sillä huonosti toimivat prosessit
voivat heijastua tuotteen laatuun ja sitä kautta potilasturvallisuuteen.

Uusimmassa vuonna 2016 voimaan tulleessa standardin EN ISO 13485 mukaisessa lääkinnällisten laitteiden laadunhallintajärjestelmässä riskienhallinta on saanut entistä suuremman roolin verratun vanhaan vuoden 2003 versioon (Taulukko 2), jossa riskienhallinnan vaatimukset
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liittyivät pelkästään tuotteen suunnitteluun (Taulukko 2, alleviivatut kohdat 7.1 ja 7.3.3). Uusimmassa versiossa painopiste on siirtynyt koko laadunhallintajärjestelmää koskettavaan riskienhallintaan, jossa toimintaa ohjataan riskiperusteisesti.

Taulukko 2 - Riskiperusteinen laadunhallinta (SFS EN ISO 13485, 2016)

Kohta Otsikko

Vaatimus liittyen riskienhallintaan

4.1.2

Yleiset vaatimukset

Prosessien valvontaan sovelletaan riskiin perustuvaa lähestymistapaa.

4.1.5

Yleiset vaatimukset Ulkoistettujen prosessien valvontakeinojen on oltava oikeassa suh(ulkoistetut proses- teessa riskin laajuuteen nähden.
sit)

4.1.6

Yleiset vaatimukset Laadunhallinnassa käytettävät ohjelmistot validoidaan niiden käyt(ohjelmistot)
töön liittyvien riskien laajuuteen nähden.

6.2

Henkilöresurssit

7.1

Tuotteen toteuttami- Tuotteen toteuttamiseen liittyvien riskien hallitsemiseksi on dokusen suunnittelu
mentoitava ainakin yksi prosessi.

7.3.3

Suunnittelun ja ke- Tuotteen vaatimuksiin on sisällytettävä riskinhallinnan tulokset.
hittämisen
vaatimukset

7.3.9

Suunnittelun ja ke- Muutosten katselmuksessa on arvioitava muutosten vaikutukset rishittämisen muutos- kinhallinnan lähtötietoihin ja tuloksiin.
ten valvonta

7.4.1

Ostotoiminta (osto- Määriteltävä toimittajia koskevat arviointi- ja valintakriteerit laitteeseen liittyvien riskien laajuuteen nähden ja käsiteltävä ostovaatiprosessi)
muksissa esiintyvät poikkeamat näiden mukaisesti.

7.4.3

Ostetun tuotteen to- Ostovaatimusten verifiointi perustuu toimittajan arvioinnin tulokdentaminen (osto- siin ja sen laajuus on oltava suhteessa tuotteeseen liittyvien riskien
prosessi)
laajuuteen nähden.

7.5.6

Tuotannon ja palve- Tuotannossa ja palveluiden tuottamisessa käytettyjen ohjelmiston
luiden tuottamisen validointi tulee tapahtua sen käyttöön liittyvien riskien laajuuteen
kelpuutus
(ohjel- nähden.
misto)

7.6

Seuranta- ja mittaus- Ohjelmistojen validoinnit tulee olla oikeassa suhteessa ohjelmiston
laitteiden valvonta käyttöön liittyvien riskien laajuuteen nähden sekä tekijöihin, jotka
(ohjelmistot)
vaikuttavat tuotteen kykyyn täyttää vaatimukset.

8.2.1

Palaute

Menetelmät, joiden avulla tuotteen laatuun osallistuvien henkilöiden osaaminen arvioidaan, on suhteessa työtehtävien riskeihin nähden.

Palauteprosessissa tulee hyödyntää tuotannosta ja tuotannon jälkeisistä toiminnoista kerättyä tietoa, jota käytetään mahdollisena riskienhallinnan lähtötietona.
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Laadunhallintajärjestelmän standardin johdannossa termi ”riski” määritellään liittyväksi lääkinnällisen laitteen turvallisuus- ja suoristuskykyvaatimuksiin tai sovellettavien viranomaisvaatimusten täyttymiseen (SFS EN ISO 13485, 2016, s. 6). Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvän
riskinhallinnan standardi EN ISO 14971 taas määrittelee riskin vahingon esiintymisen todennäköisyyden ja vahingon vakavuuden yhdistelmäksi, jossa olosuhteet yhdistettynä mahdolliseen laitteeseen liittyvään vaaraan voi aiheuttaa ihmiselle fyysisen vamman, terveyshaitan tai
omaisuusvahingon (SFS EN ISO 14971, 2012, s. 14).

Riskienhallinnan standardissa kyse on siis suoraan suunniteltavan laitteen turvallisuuteen ja
suoristuskykyyn liittyvien riskien käsittelystä. Laadunhallintajärjestelmässä riskit sitä vastoin
tulee huomioida huomattavasti kokonaisvaltaisemmin koko tuotteen elinkaaren ajalta. Lisäksi
nämä riskit, kuten esimerkiksi puutteet henkilöstön osaamisessa tai ostotoiminnassa, voivat
vaikuttaa välillisesti tuotteen laatuun, turvallisuuteen sekä vaatimustenmukaisuuteen. Lääkinnällisten laitteiden laadunhallinnan standardi ei kuitenkaan kerro, kuinka riskiin perustuva lähestymistapa viedään käytännössä osaksi laadunhallintajärjestelmää. Tämä jättääkin valmistajalle vapauden toteuttaa se haluamallaan tavalla.

3.3

Riskiperusteinen laadunhallinta

Riskiin perustuva lähestymistapa auttaa organisaatioita mukauttamaan laadunhallintajärjestelmän toimintoja riskiperusteisesti. Sen avulla organisaatio voi ennaltaehkäistä vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä ja kohdentaa resursseja tehokkaammin. Riskiperusteinen laadunhallinta on osa organisaation kokonaisvaltaisempaa riskienhallintaa.

Riskienhallinnan tulee olla osa niin strategista kuin operatiivista johtamista. Kriittisten päätösten tulee perustua riskianalyysiin, jossa on arvioitu päätöksen mahdolliset riskit ja hyödyt. Toiminta edellyttää ylimmän johdon osallistumista ja sitoutumista riskiperusteiseen päätöksentekoon. Suunnittelusta tuleekin välttämätöntä ja konkreettista dokumentoitua toimintaa, sillä organisaation tulee tarkastella suunnitelmallisesti ja määräajoin laadunhallintajärjestelmän toimivuutta. (Chatwin & Murray, 2016) Tämä tarkoittaa esimerkiksi määräajoin tehtäviä ylimmän

17

johdon katselmuksia, joissa arvioidaan laadunhallintajärjestelmän tilaa ja toimivuutta perustuen kerättyyn ja dokumentoituun tietoon. Analysoidun tiedon perusteella tehdään tarvittavia
päätöksiä laadunhallintajärjestelmän toimivuuden tukemiseksi.

Riskiperusteista lähestymistapaa tulee soveltaa useissa laadunhallintajärjestelmän prosessien
eri vaiheissa. Tuotteen suunnittelu, verifiointi, validointi, uudelleenvalidointi, tuotteen toteuttaminen, seuranta, testaus, jäljitettävyys, sekä korjaavat ja ehkäisevät toimet ovat kaikki riskiperusteisen lähestymistavan alaisia prosesseja (Chatwin & Murray, 2016). Tuotteen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvien henkilöiden ja ohjelmistojen soveltuvuus sekä alihankkijoiden kriittisyys ja tämän perusteella johdettu ostetun tuotteen vaatimusten todentaminen tulee
myös tarkastella riskiperusteisesti (Petiard, 2017).

Holland Anne mainitsee riskiperusteisen laadunhallintajärjestelmän hyötyjä vuoden 2017 artikkelissa Risk Based Approach for medical devices quality managemen seuraavasti:

•

resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, kun keskitytään tärkeimpiin laadunhallintajärjestelmään liittyviin riskeihin,

•

tuotteeseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy riskitekniikoiden avulla,

•

prosessitehokkuuden paraneminen, kun kiinnitetään huomiota korkeamman riskin kohteisiin ja vaatimuksia pienennetään alhaisemman riskin kohteissa,

•

parantunut vaatimustenmukaisuus.

Riskiperusteisella laadunhallinnalla voidaan parantaa ja kehittää liiketoiminnallisia suhteita
lääkinnällisiä laiteta valmistavan yrityksen ja toimittajan välillä tukemalla liiketoiminnan jatkuvuutta ja tuotteiden toimitusvarmuutta. Kulujen vähentäminen ja vaatimustenvastaisuudesta
(non-compliance) aiheutuvien kustannusten minimointi sekä eri sidostahojen vastuisiin liittyvien tekijöiden selkeyttäminen ovat etuja, joita riskiperusteisella laadunhallinnalla pyritään
saavuttamaan. Tehokas riskiperusteinen laadunhallinta voi myös lisätä asiakkaiden ja säätelystä vastaavien viranomaisten luottamusta valmistajaa kohtaan. (CQI, 2010, s. 8)
Riskiperusteinen laadunhallinta pakottaa organisaation ajattelemaan laadun- ja riskienhallintaa
uudella tavalla, jossa nämä eivät ole erillisiä järjestelmiä, vaan ne ovat vuorovaikutuksessa
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keskenään ja yhdessä luovat kokonaisvaltaisen lähestymistavan organisaation johtamiseen.
Riskienhallinnan tulisikin olla osa laadunhallintajärjestelmää, jossa riskienhallintaa käytetään
päätöksenteon apuvälineenä niin yrityksen operatiivisessa ja strategisessa johtamisessa kuin
myös tuotteen turvallisuuteen liittyvien tekijöiden arvioimisessa. Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin riskienhallintaan liittyviä tekijöitä.

4

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinnan periaatteita hyödynnetään monilla toimialoilla, kuten esimerkiksi rahoitus-,
vakuutus- ja terveydenhuollonalalla sekä muissa vahvasti säädellyillä ja turvallisuuskriittisillä
aloilla, joissa on tärkeää tunnistaa ja ennakoida mahdollisia haitallisia tapahtumia. Seuraavissa
kappaleissa käsitellään tarkemmin riskinhallintaprosessia ja sen merkitystä yrityksen liiketoiminnalle.

4.1

Riskinhallintaprosessi

Riski voidaan määritellä haitan esiintymisen todennäköisyyden ja haitan vakavuuden yhdistelmäksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, Artikla 2, kohta 24). Riskinhallintaprosessin olennaisia elementtejä ovat: eri sidosryhmien välinen viestintä ja tiedon
vaihto, toimintaympäristön määrittely, riskin arviointi ja käsittely, riskin katselmointi ja seuranta sekä riskienhallinnassa apuna käytetyt työkalut (Kuva 4) (European Mediciness Agency,
2015, s.10).
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Kuva 4 - Riskinhallintaprosessi (mukaillen European Mediciness Agency, 2015, s. 10)

Riskinhallintaprosessin valmistelu. Ennen riskinhallintaprosessin aloittamista olisi hyvä
määritellä ongelma, jota ollaan tunnistamassa sekä siihen liittyvät oletukset. Tarvittavien taustatietojen sekä aikataulun ja tavoiteltujen tulosten määrittely helpottavat prosessin läpiviemistä.
(European Mediciness Agency, 2015, s. 5) Ennen riskinhallintaprosessin aloitusta ylimmän
johdon tulee myös varmistaa, että riskienhallintaan on varattu riittävästi resursseja, sekä riskienhallintatehtäviä tekevien henkilöiden pätevyys on määritelty ja dokumentoitu (SFS EN
ISO 14971, 2012, s. 22).
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Riskianalyysi. Riskinhallintaprosessi alkaa mahdollisten vaarojen ja riskien tunnistamisella.
Jokaiselle vaaralle voidaan arvioida siitä johtuvan vahingon todennäköisyyden ja vahingon vakavuuden perusteella riski. Riskin suuruuden perusteella voidaan arvioida, kuinka merkittävästä riskistä on kyse. Tämän perusteella voidaan tehdä arvioi siitä, tarvitseeko vaaraan liittyvää riskiä pienentää ja tehdä sille jotakin. (CQI, 2010, s. 25-30)

Riskianalyysia voidaan soveltaa projektin elinkaaren eri vaiheissa auttamaan päätöksenteossa.
Suunnittelu ja kehitysvaiheessa riskinarviointi auttaa tunnistamaan riskejä ja niistä syntyviä
mahdollisia kustannuksia, suunnittelemaan parannusprosessia sekä varmistamaan, että järjestelmän riskit ovat siedättäviä. Myöhemmissä vaiheissa riskinarvioinnin tuottamaa informaatioita voidaan käyttää menetelmätapojen kehityksessä. (SFS EN 31010, s. 34) Riskien arvioimiseksi on olemassa useita hyvin erilaisia menetelmiä. Soveltuvimman menetelmän valintaan
vaikuttaa muun muassa, missä vaiheessa riskinarviointia on tarkoitus käyttää, ongelman monitahoisuus ja halutaanko tuloksen olevan määrällinen, laadullinen vai näiden välimuoto (SFS
EN 31010, s. 36).

Eräs menetelmä riskinarvioinniksi on vika- ja vaikutusanalyysi (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA). FMEA-menetelmää voidaan käyttää tunnistamaan tapoja, joilla komponentit,
järjestelmät ja prosessit epäonnistuvat alkuperäistarkoituksensa täyttämisessä sekä parantamaan menetelmien ja prosessien suunnittelua (SFS EN 31010, s. 84). Havaittujen vikamuotojen merkitys voidaan määritellä laadullisesti, puolilaadullisesti tai määrällisesti (SFS EN
31010, s. 44). Analyysin avulla saadaan riskin prioriteettinumero (RPN) kullekin vikamuodolle, jonka perusteella voidaan määrittää ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet merkittävimmille
vikaantumismuodoille (SFS EN 31010, s. 86).

Riskin valvonta. Riskinhallintaprosessin valvontavaiheessa tehdään päätöksiä tarvittavista
toimenpiteistä havaittujen riskien käsittelemiseksi. Tavoitteena on vähentää toimenpiteitä tarvitsevat riskit hyväksyttävälle tasolle. (CQI, 2010, s. 31-34) Riskin valvontatoimenpiteillä pyritään muun muassa pienentämään vahingon vakavuutta ja sen ilmenemistodennäköisyyttä.
Riskien valvontatoimenpiteiden toteuttaminen voi luoda uusia riskejä tai lisätä muiden olemassa olevien riskien merkitystä, jonka vuoksi saattaa olla tarkoituksenmukaista tehdä riskinarviointi uudelleen. (European Mediciness Agency, 2015, s. 6) Osa vahingoista on sellaisia,
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joita ei voida poistaa kokonaan millään toimenpiteillä tai vahingon poistaminen ei tuo riittävästi lisäarvoa. Näissä tapauksissa voidaan ennalta määriteltyjen riskien hyväksymiskriteerien
avulla päättää, että riski hyväksytään tietyssä tilanteessa. (CQI, 2010, s. 33)

Riskinhallintaprosessin tulokset. Riskinhallintaprosessin aikana syntyy useita dokumentteja,
jotka sisältävät erilaisia tietoja havaituista vaaroista, riskeistä, prosesseista ja niiden vuorovaikutuksesta, analyyseista, toimenpiteistä ja päätöksistä. Riskinhallintaprossissa syntyviä tietoja
käytetään apuna päätöksenteossa ja johtamisessa, viestinnässä eri sidostahojen kanssa niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella sekä riskinhallintaprosessin kehittämisessä (SFS EN
31000, 2018, s. 20).

Riskin seuranta ja katselmointi. Koska toimintaympäristö on harvoin staattisessa tilassa,
esiintyvät vaarat ja niistä syntyvät riskit ovat myös jatkuvassa muutostilassa. Riskinhallintaprosessin tuloksia tuleekin tarkistaa tietyin väliajoin ja arvioida vaikuttaako tuloksiin toimintaympäristön muutokset. Riskin katselmoinnilla pyritäänkin osoittamaan ja varmistamaan, että
riskinhallintaprosessi on edelleen tehokas ja sen avulla pystytään tunnistamaan muutosten aiheuttamat vaarat ja reagoimaan niihin soveltuvalla tavalla (CQI, 2010, s. 39)

4.2

Riskienhallinnan merkitys

Organisaatiolla voi olla useita eri tavoitteita ja ne voivat olla eri tasoisia ja keskenään ristiriitaisia riippuen siitä, miltä suunnalta organisaatiossa niitä tarkastellaan. Tavoitteet voivat olla
strategisia tai operatiivisia ja ne voivat kohdistua esimerkiksi vaatimuksina prosessien suorituskykyyn tai tuotteen ominaisuuksiin. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että organisaatio saavuttaa asettamansa tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat useat tekijät niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella. Riskienhallinnan avulla organisaatio pyrkii käsittelemään tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia tekijöitä analyyttisesti ja ohjaamaan toimintaa
tämän perusteella.

Riskinhallintaprosessin käyttöönotto auttaa organisaatioita tekemään perusteltuja päätöksiä,
joissa on huomioitu epävarmuus, olosuhteet ja mahdollisesti tulevat tapahtumat sekä niiden
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vaikutukset asetettuihin tavoitteisiin nähden (SFS EN 31010, 2010, s. 10) Riskienhallinta on
jatkuva prosessi, jota organisaatio voi käyttää apuna strategian määrittelemisessä, tavoitteiden
saavuttamisessa ja päätöksenteossa. Riskienhallinta tukee johtamisjärjestelmän kehittämistä ja
sillä on keskeinen rooli siinä, kuinka organisaatioita johdetaan eri tasoilla. Sidosryhmien välinen vuorovaikutus sekä ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön huomioiminen ovat merkittävässä roolissa riskienhallinnassa. (SFS EN 31000, 2018, s. 5)

Riskienhallinnan laajuus vaihtelee tapauskohtaisesti. Riskienhallinnan toimien tulisikin olla
verrannollinen riskitasoon nähden (CQI, 2010, s. 10) Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mitä
korkeamman riskiluokan laitteesta on kyse tai mitä merkittävämmästä strategisesta tai operatiivisesta päätöksestä on kyse, sitä perusteellisemmin tulisi riskienhallintaa soveltaa toimintaa
ohjatessa tai päätöksiä tehtäessä. Haasteelliseksi riskienhallinnan tekee erityisesti se, että eri
sidosryhmillä voi olla eri käsitys siitä, kuinka vakavasta vahingosta on kyse ja kuinka todennäköisesti vahinko tapahtuu (SFS EN ISO 14971, 2012, s. 8). Tämän vuoksi riskienhallinta on
tiimityötä ja riskinhallintaprosessiin tulisi osallistua eri osaamistaustan omaavia asiantuntijoita.
Valmistajan olisikin hyvä pyrkiä ottamaan mukaan riskienhallintaan eri sidostahojen edustajia,
jotta riskeistä saataisiin mahdollisimman kattava ja realistinen kuva.

Riskienhallinta on olennainen osa lääkinnällisiä laitteita valmistavan yrityksen niin operatiivista kuin strategista toimintaa. Riskienhallinta on yksi kriittisimmistä laadunhallintajärjestelmän prosesseista tuotekehitysprosessin rinnalla. Riskienhallinnanprosessi ja tuotekehitysprosessi ovat myös vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Laadunhallintajärjestelmä edellyttää,
että valmistaja on dokumentoinut prosessit tuotteen toteuttamiseen liittyvien riskienhallitsemiseksi, ylläpitää riskinhallintatoiminnoista syntyviä tulosdokumentteja sekä riskinhallinnan
tulokset toimivat lähtötietoina tuotekehitysprosessissa (SFS EN ISO 13485, 2016, 19-20).
Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin lääkinnällisten laitteiden tuotekehitysä.
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5

TUOTEKEHITYS

Seuraavissa kappaleissa kuvataan lääkinnällisten laitteiden tuotekehitysprosessin sekä sen erityispiirteitä, jotta voidaan ymmärtää lääkinnällisen laitteen ja tavallisen tuotteen markkinoille
saattamiseen liittyviä eroja.

5.1

Tuotekehitysprosessi

Lääkinnällisten laitteiden laadunhallintajärjestelmä edellyttää, että yritys dokumentoi menettelyt liittyen tuotteen suunnitteluun ja kehittämiseen (SFS EN ISO 13485, 2016, s. 20).
Tuotekehitysprosessi muodostuukin eri vaiheista ja siihen liittyvistä tulosdokumenteista,
joiden avulla osoitetaan vaatimustenmukaisuus.

Laadunhallintajärjestelmä ei edellytä tietynlaisen tuotekehitysprosessin käyttämistä vaan valmistajalla on vapaus toteuttaa prosessi haluamallaan tavalla. Tuotekehitysprosessin edellytyksenä on, että valmistaja määrittelee ja dokumentoi tuotekehitykseen liittyvät suunnitelmat, tekee vaatimusmäärittelyn ja niihin liittyvät tulokset sekä katselmoi, todentaa ja kelpuuttaa tuotekehitykseen liittyvät dokumentit. Valmistajan tulee myös huomioida tuotantoon siirtämiseen
ja muutosten valvontaan liittyvät tekijät tuotekehityksessään. (SFS EN ISO 13485, 2016, s. 2022)

Tapoja kuvata lääkinnällisen laitteen tuotekehitysprosessi on monia. Yleisimmin käytetty tapa
kuvaa prosessin vesiputousmallina (Kuva 5), jossa käyttäjävaatimukset ja regulatiiviset vaatimukset luovat pohjan tuotteen lähtötiedoille (design input) eli vaatimuksille. Tuotekehitysprosessissa vaatimukset muunnetaan tuloksiksi (design output), joiden vastaavuus lähtötietoihin
tulee todentaa (verification) esimerkiksi testaamalla, tarkastamalla, analysoimalla, simuloimalla tai laskemalla. Kelpuutus (validation) tapahtuu valmiille tuotteelle, jossa arvioidaan vastaako tuote käyttäjävaatimuksiin. Tuotekehitysprosessin eri vaiheissa tehtyjen katselmusten
(review) avulla varmistetaan, että tuotekehitysprosessi etenee suunnitelman mukaisesti sekä
kaikki tarvittavat vaatimukset, tulokset, todennukset ja kelpuutukset on huomioitu ja ne ovat
tuotekehitystiimin hyväksyttävissä. (FDA, 1997, s. 3-4)
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Kuva 5 - Lääkinnällisen laitteen tuotekehitysprosessi (FDA, 1997, s.3)

On syytä huomioida, että kuvassa 5 esitetty kuvaus on yleistys prosessin eri vaiheiden suhteesta. Todellisuudessa tuotekehitysprosessi on iteratiivinen ja erilaiset kehitysmenetelmät, kuten ohjelmistokehityksessä suosiota saavuttaneet agile-menetelmät, vaikuttavat prosessin todelliseen luonteeseen.

Lääkinnällisen laitteet tuotekehityksessä tulee myös huomioida useita eri regulatiivisia vaatimuksia. Tuotetta kehitettäessä on muun muassa huomioitava käytettyjen materiaalien kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ominaisuudet, infektioihin ja mikrobikontaminaatioon liittyvät
tekijät, laitteen valmistus ja vuorovaikutus ympäristön kanssa, diagnosoinnin ja mittaamisen
luotettavuus sekä ohjelmistoihin, elektroniikkaan ja mekaniikkaan liittyvät tekijät (Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, Liite I). Standardien avulla pyritään osoittamaan vaatimustenmukaisuus näiden regulatiivisten reunaehtojen kanssa. Valmistajan tulee siis
huomioida useiden eri järjestelmä- ja tuotestandardien vaatimukset tuotekehitysprosessin aikana, jotta tuotteen vaatimustenmukaisuus voidaan varmistaa.
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5.2

Tuotteen markkinoille saattaminen

Lääkinnällisen laitteen markkinoille saattaminen on tavallista tuotekehitystä huomattavasti
monimutkaisempi, hitaampi ja kalliimpi prosessi. Kokonaisvaltainen prosessi ideasta toimivaksi ja vaatimustenmukaiseksi tuotteeksi voidaan tiivistää viiteen vaiheeseen:

•

käyttötarkoituksen ja regulatiivisten reunaehtojen määrittely,

•

tuotteen luokittelu ja vaatimusten määrittely,

•

vaatimustenmukaisuuden osoittaminen,

•

vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen laatiminen, CE-merkintä ja tuotteen rekisteröinti,

•

tuotteen elinkaaren aikainen valvonta.

Tuotekehitysprosessin aluksi valmistajan tulee määritellä regulatiiviset reunaehdot, jotka syntyvät tuotteen käyttötarkoituksesta. Tuotteen luokittelu (I, IIa, IIb, III) riskiperusteisesti ja vaatimusten määrittely luovat raamit tuotekehitykselle. Valmistajan tulee varmistaa, että tuotteen
käyttötarkoitus ja laitteen toiminnallisuudet ovat yhden mukaisia regulatiivisten reunaehtojen
mukaan tai mukauttaa vaatimuksia sen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että jos tuotekehityksen aikana valmistaja haluaa lisätä laitteeseen uusia ominaisuuksia,
tulee nämä uudet ominaisuudet arvioida riskienhallinnan kautta ja selvittää vaatiko tämän ominaisuuden lisääminen mahdollisesti jonkin standardin noudattamista. Ilmoitetun laitoksen tekemässä auditoinnissa valmistaja osoittaa vaatimustenmukaisuuden sovellettavien regulatiivisten reunaehtojen mukaisesti. Tämän jälkeen valmistaja voi laatia vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen, merkitä laitteen CE-merkillä ja rekisteröidä sen. Valmistajalla on velvollisuus seurata tuotteen toimintaa/toimimattomuutta, ja sen aiheuttamia vaaratilanteita sekä kliinistä suorituskykyä myös tuotteen markkinoille saattamisen jälkeen.

Poikkeukselliseksi lääkinnällisen laitteen tuotekehitysprosessista tekee myös useat asetuksessa
olevat vaatimukset liittyen laitteen kliiniseen turvallisuuteen ja suorituskykyyn, jotka valmistajan tulee huomioida ennen ja jälkeen tuotteen markkinoille saattamista. Regulatiiviset vaatimukset liittyen kliiniseen arviointiin, kliinisiin tutkimuksiin ja markkinoille saattamisen jälkeiseen kliiniseen seurantaa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, Luku VI,
Liite XIV, Liite XV) vaikuttavatkin voimakkaasti niin tuotekehitysprosessin aikatauluihin kuin
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myös sen kustannuksiin. Ennen kliinisten tutkimusten suorittamista, esikliinisessä tuotekehitysvaiheessa, valmistajan tulee saada riittävän tarkka kuva tuotteeseen liittyvistä riskeistä ja
vaatimuksista, ja kehittää tuotetta näiden perusteella siten, että laitteen tuottamat kliiniset hyödyt ovat riskejä pienemmät.

Lääkinnällisen laitteen markkinoille saattaminen edellyttää tavalliseen tuotteeseen verrattuna
huomattavasti laaja-alaisempaa vaatimustenhallintaa, sillä tarkkojen tuotevaatimusten lisäksi
valmistajan tulee huomioida niin regulatiiviset vaatimukset, järjestelmävaatimukset kuin myös
useiden eri tuotestandardien vaatimukset tuotekehitysprosessissaan. Nämä tekevätkin lääkinnällisen laitteen tuotekehitysprosessista huomattavasti hitaamman ja vaativamman prosessin
verrattuna tavallisen tuotteen markkinoille saattamiseen.

Tämän monimutkaisen kokonaisuuden vaatimusten toteuttaminen tarkoittaa usein myös sitä,
että erityisesti pienissä yrityksissä omat resurssit ja osaaminen ei riitä näiden kaikkien osaalueiden hallitsemiseen, jolloin valmistaja voi turvautua ulkopuolisiin palvelun tarjoajiin ja toimittajiin. Lääkinnällisten laitteiden laadunhallintajärjestelmässä tälle ostoprosessille on myös
omia vaatimuksia, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.
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6

OSTOTOIMINTA

ISO EN 13485:2016 standardissa ostettavalla tuotteella tarkoitetaan tuotetta, jonka on toimittanut organisaation laadunhallintajärjestelmän ulkopuolinen taho (SFS EN ISO 13485, 2016,
s. 12). Seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin laadunhallintajärjestelmän mukainen ostoprosessi, johon riskiperusteista laadunhallintaa voidaan soveltaa sekä käsitellään tarkemmin
miksi, valmistajan tulisi kiinnittää erityisesti huomioita toimittajien riskiperusteiseen valintaan
ja valvontaan.

6.1

Ostoprosessi

Laadunhallintajärjestelmä edellyttää, että lääkinnällisiä laitteita valmistavalla yrityksellä on
dokumentoidut perusteet toimittajien arviointia, valintaa ja valvontaa varten. Kriteerien on arvioitava toimittajan kykyä toimittaa vaatimusten mukaisia tuotteita ja huomioitava toimittajan
suorituskyky. Valmistajan on otettava huomioon toimittajan kriittisyys ja vaikutus, joka ostetulla tuotteella voi olla lääkinnällisen laitteen turvallisuuteen ja laatuun. Toimittajan arvioinnin
ja seurannan tulisi olla suhteessa lääkinnälliseen laitteeseen liittyvään riskitasoon nähden. (SFS
EN ISO 13485, 2016, s. 23-24) Nämä ostoprosessiin liittyvät dokumentit ja asiakirjat ovat regulatiivisen arvioinnin alaisia. Jos toimittajan toimintaan liittyvistä valvontamenettelyistä ei
ole objektiivista näyttöä, seurauksena voi olla huomattava vaatimustenvastaisuus (non-compliance). (GHTF Study Group 3, 2008, s. 5)

Laadunhallintajärjestelmä standardissa ei ole kuvattu ostoprosessia, vaikka siihen siinä viitataankin. Tämä jättää valmistajalle vapauden toteuttaa prosessi haluamallaan tavalla, kunhan
standardin edellyttämät toimenpiteet ja tulosdokumentit syntyvät prosessin aikana. Useissa toimialan ohjedokumenteissa on kuvattu erilaisia ostoprosesseja ja niihin liittyviä tulosdokumentteja. Näiden ohjedokumenttien avulla valmistaja voi viedä käytäntöön omaan järjestelmään soveltuvan ostoprosessin toimittajilta saatujen tuotteiden ja palveluiden hallitsemiseksi, ja siten
lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Lääkinnällisen laitteen ostoprosessi muodostuu tyypillisesti kuudesta vaiheesta: suunnittelusta, mahdollisten toimittajien valinnasta, toimittajan
arvioinnista ja hyväksynnästä, toimittajan suorituskyvyn mittaamisesta, palautteesta ja kommunikoinnista sekä toimitussuhteen päättämisestä (GHTF Study Group 3, 2008, s. 10).
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Valvontaprosessin suunnitteluvaiheessa kriittistä on, että valmistaja on tunnistanut omaan valmistettavaan tuotteeseen, laadunhallintaan ja lainsäädäntöön liittyvät vaatimukset, jotka tulee
huomioida toimittajien valinnassa. Tämän tiedon valossa valmistajan tulee arvioida ostettavaan
tuotteeseen tai palveluun liittyviä riskejä ja määritellä keinot, joilla näitä riskejä pyritään valvomaan. Lainsäädännöllisesti tärkeää on huomioida riskit, jotka liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn, mutta valmistajan kannalta on myös taloudellisesti järkevää tarkastella
toimittajan liiketoimintaan liittyviä riskejä. (GHTF Study Group 3, 2008, s. 11-13)

Mahdollisen toimittajan valinnassa valmistajan tulisi perehtyä toimittajien liiketoimintaan ja
operatiiviseen kyvykkyyteen, jossa olisi syytä kiinnittää huomioita käytössä oleviin resursseihin sekä siihen, mitä tietoja toimittaja pystyy toimittamaan. Toimittajan antamien tietojen perusteella tehdään arviointi ja päätös toimittajan soveltuvuudesta. Arvioinnissa tulisi tarkastella
toimittajan kyvykkyyttä määriteltyjen valintakriteerien suhteen. Kriteerit tulisi määritellä ostettavan tuotteen/palvelun, sen käyttötarkoituksen ja lopputuotteeseen aiheuttamien vaikutusten perusteella. Toimittajalla olevat laadunhallintajärjestelmän sertifikaatit ja toimittajan auditoinnit voivat olla yksi osa arvioitaessa toimittajan kyvykkyyttä vastata ennalta määrättyihin
valmistajan vaatimuksiin. Päätös toimittajan hyväksynnästä ja arvioinnista tulisi dokumentoida. Toimittajan hyväksyntä viimeistellään valmistajan ja toimittajan välisellä sopimuksella,
jossa on selkeästi määritelty vastuut ja velvollisuudet, tuotevaatimukset ja niiden valvontaan
käytetyt menetelmät. (GHTF Study Group 3, 2008, s. 14-19)

Toimittajan suorituskykyä arvioitaessa kiinnitetään huomioita toimittajan kykyyn vastata sopimuksissa asetettuihin vaatimuksiin (GHTF Study Group 3, 2008, s. 19-20). Vaatimusten todentamiseen käytetyt menetelmät ja niiden resurssit tulisi olla suhteessa edellisessä vaiheessa
tehtyyn toimittajan arviointiin, jossa toimittajat on luokiteltu esimerkiksi kriittisiin ja ei-kriittisiin toimittajiin riskiperusteisesti. Jos havaitaan ongelmia toimittajan suorituskyvyssä, tulisi
valmistajan informoida toimittajaa ja käynnistää toimet ongelman korjaamiseksi ja tarvittaessa
ennaltaehkäisemiseksi yhteistyössä toimittajan kanssa. (GHTF Study Group 3, 2008, s. 19-20)

Luottamukselliset välit sekä tehokas viestintä ja kommunikointi valmistajan ja toimittajan välillä ovat kriittisessä roolissa, jotta mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista nopeasti. Valmista-
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jan tulisi määritellä, kuinka ja missä tilanteissa palautetta annetaan toimittajalle sekä missä tilanteissa toimittaja on velvollinen informoimaan valmistajaa. Jos ongelman ratkaiseminen
edellyttää korjaavia tai ehkäiseviä toimenpiteitä (CAPA-prosessi), tulisi toimittajan suorituskyky arvioida tarvittaessa uudelleen. (GHTF Study Group 3, 2008, s. 19-20)

Jos havaitaan toistuvasti, että toimittaja ei pysty vastaamaan asetettuihin vaatimuksiin tai muuten yhteistyö ei ole toimivaa, tulisi arvioida toimittajasuhteen päättämiseen liittyvän strategian
toimeenpanemista. Heräte exit-strategialle voi tulla myös ulkopuolelta toimittajan aloitteesta.
(CQI, 2010, s. 15). Valmistajan olisikin toimitusketjun riskien hallitsemiseksi pystyttävä arvioimaan niin ulkoiset kuin yrityksen sisäiset uhat, jotta ostoprosessiin liittyvää epävarmuutta
voidaan hallita sekä toimintaa johtaa suunnitelmallisesti ja ennakoiden.

6.2

Ostoprosessin merkitys liiketoiminnassa

Yksi lääkinnällisten laitteiden asetuksen vaatimuksista on, että laitteita valmistavan yrityksen
tulee valvoa toimittajia ja alihankkijoita, joilta se ostaa tuotteita ja palveluita (Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, Artikla 10, 9c). Puutteet toimittajien valinnassa ja valvonnassa voivat johtaa vaatimustenvastaisuuteen ja puutteitten mukaan tämä voi
aiheuttaa merkittäviä ja vakavia seurauksia laitteita valmistavalle yritykselle ja sen liiketoiminnan jatkuvuudelle. (CQI, 2010, s. 13) Puutteellinen toimittajien valinta ja valvonta on siis jo
itsessään regulatiivinen riski valmistajan liiketoiminnalle.

Amerikan valvovana viranomaisena toimiva FDA on tunnistanut vuonna 2011 tekemässään
raportissaan puutteet toimittajien valvonnassa ja valvonnassa merkittäväksi laaturiskin lähteeksi lääkinnällisen laitteen toimitusketjussa. Nämä riskit liittyvät ensisijaisesti hallitsemattomiin materiaalien tai prosessien muutoksiin erityisesti tapauksissa, joissa toimittajilla on puutteellinen käsitys siitä, kuinka niiden komponentit vaikuttavat lopputuotteen laatuun sekä toimittajien hallintaan liittyvät vaikeudet liittyen laajoihin globalisoituneisiin toimituskantoihin.
Myös taloudelliset paineet ajavat valmistajia etsimään aina entistä halvempia toimittajia, mikä
saattaa johtaa tuotteen laadun heikentymiseen. (FDA, 2011)
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Vaarat ja niihin liittyvät riskit voivat esiintyä kaikkialla toimitusketjussa ja missä tahansa tuotteen elinkaaren vaiheessa. Toimitusketjun alkupäässä esiintyvät riskit voivat tulla esiin vaaroina ja vahinkoina vasta toimitusketjun loppupäässä. Toimitusketjuissa tapahtuu myös säännöllisesti muutoksia, jonka vuoksi riskienhallinnan on oltava dynaamista, jatkuvaa ja riskejä
tulisi hallita toimitusketjun kaikilla tasoilla sekä huomioida niin sisäiset kuin ulkoiset riskien
lähteet. (CQI, 2010, s. 39)

On myös hyvä huomioida, että toimittajalla voi olla omia toimittajia ja muita alihankkijoita,
jolloin toimitusketju monimutkaistuu entisestään. Yritysten välisten riippuvuuksien kasvaessa
valmistaja altistuukin entistä voimakkaammin myös muiden yritysten riskeille (Hallikas, et al.,
2004). Yrityksen sitoutuminen laatuun ja ymmärrys toimitusketjun dynamiikasta vaikuttavat
voimakkaasti liiketoiminnan suorituskykyyn (Kannan & Tan, 2005). Deloitten vuonna 2014
tekemän tutkimuksen mukaan 79% yrityksistä, joilla toimitusketjun suorituskyky oli korkealla
tasolla, saivat aikaiseksi liikevaihdon kasvua toimialojensa keskiarvoa paremmin.

Lääkinnällisen laitteen valmistajan onnistunut toimitusketjun johtaminen on sidoksissa huolelliseen toimittajien valintaan, sopimusten laadintaan ja suorituskyvyn seurantaan sekä varhaisessa vaiheessa määriteltyihin laatumittareihin ja toimittajan kanssa tehtyyn yhteistyön laadunhallinnassa. Valmistajan panostaminen kriittisten toimijoiden kouluttamiseen ja järjestelmälliset päätökset toimittajasuhteiden päättämisessä ovat tekijöitä, jotka on todettu toimiviksi käytännöiksi hyvin johdetuissa toimittajasuhteiden hallinnassa. (FDA, 2011)

Seuraavasta luvusta lähtien alkaa työn soveltava osuus, jossa kuvataan diplomityöprosessin
etenemisen vaihe vaiheelta sekä kyseiseen vaiheeseen liittyvät tulosdokumentit, joiden avulla
riskiperusteinen toimittajien valinta ja valvonta on tarkoitus viedä käytäntöön yrityksessä.
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7

TERVEYSTEKNOLOGIA (MED TECH)

Terveysteknologia (Med Tech) kattaa lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja lääketieteelliset toimenpiteet, samoin kuin toimenpiteet tautien ehkäisyyn, diagnosointiin tai hoitoon. Euroopassa
on lähes 27 000 terveysteknologian yritystä. Pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat noin
95% terveysteknologiateollisuudesta, joista suurin osa työllistää alle 50 ihmistä. Euroopan terveysteknologia markkinoiden arvioidaan olleen noin 110 miljardia euroa vuonna 2016. Eurooppa onkin Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi suurin terveysteknologinen markkina-alue. Suurimmat maahantuojat Euroopan alueelle ovat USA (55%), Kiina (10%) ja Japani (5%).
(MedTech Europe, 2017)

Ala on vahvasti säädeltyä ja valmistajan tuleekin huomioida nämä asiat toiminnassaan. Euroopassa direktiivin muuttuminen asetukseksi sekä useiden merkittävien standardien uudistuminen ovat tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet alalla toimiville yrityksille suuria muutospaineita.
RAPS:n ja KPMG:n tekemässä vuonna 2018 lääkinnällisten laitteiden valmistajille suunnatussa maailmanlaajuisessa kyselytutkimuksessa selvisi, että 230 vastanneesta organisaatiosta
vain 27% ilmoitti, että pystyvät noudattamaan uuden asetuksen vaatimuksia täysimääräisesti
sen voimaan astuessa 26.05.2020. Suurimmat esteet asetuksen täysimääräisessä toimeenpanossa koskivat puutteellisia ohjeita ja standardeja vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseksi,
riittävien resurssien saantia, tiukkaa siirtymä aikataulua ja ilmoitettujen laitosten saatavuutta.
(KPMG&RAPS, 2018)

Vanhan direktiivin mukaisista ilmoitetuista laitoksista 86% on hakenut uutta asetuksen mukaista toimilupaa ja Euroopan Unionin hyväksyntäprosessissa onkin tammikuussa 2020 44 ilmoitettua laitosta (European Comission, 2020). Vuoden 2020 alussa uuden asetuksen mukaisia
hyväksyttyjä ilmoitettuja laitoksia on Euroopassa yhdeksän, joista yksi sijaitsee Iso-Britanniassa (Nando, n.d.). Brexitin sopimusten mukaan määrä voi vähentyä yhdellä. Suomessa ei ole
vielä tammikuussa 2020 ole ainuttakaan uuden asetuksen mukaisesti hyväksyttyä ilmoitettua
laitosta.
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Toimialaa ohjaa myös vahvasti terveydenhuoltoalan muutos. Sairauksien ennaltaehkäisy, kotona annettavat hoidot, saumattomat hoitoketjut sekä terveydenhuollon muuttuminen entistä
kuluttaja keskeisemmäksi ovat tekijöitä, jotka toimivat ajureina terveysteknologian taustalla
(WEF 2019, s. 6). Tasapainoin löytyminen nopeasti kehittyvän terveysteknologian ja kasvavien terveydenhuoltokustannusten välillä on kuitenkin vaikeaa, sillä uusien teknologioiden
synnyttämien hyötyjen ja kustannusten suhdetta voi olla joskus vaikea arvioida. Tämän arvioimiseksi käytössä on kansainvälisestikin käytetty menetelmä terveysteknologian vaikutusten
arvioimiseksi (Health Technology Assesment, HTA), jota käytetään apuna tehtäessä näyttöön
perustuvia päätöksiä esimerkiksi uusia laitteita hankittaessa tai sairauksien seulontoja käyttöön
otettaessa. Menetelmän avulla pyritään suuntaamaan rajalliset terveydenhuollon resurssit oikein. (Mäkelä ja Punkari, 2017)

Teknologian kehittyminen on johtanut siihen, että yhä useamman lääkinnällisen laitteen toimintaan liittyy olennaisesti erilaiset ja mahdollisesti myös hyvin monimutkaiset ohjelmistot.
Stericycle Expert Solutions Recall Index - Q3/2019 raportissa kerrotaan, että merkittävimmät
syyt USA:ssa myytyjen lääkinnällisten laitteiden takaisinvedoissa liittyivät ohjelmistoihin, laatuun ja laitteiden vikaantumisiin. USA:ssa ohjelmistot ovat olleet merkittävimpiä markkinoilta
vetämisen aiheita jo 14 peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. (Stericycle Expert Solutions,
2019, s.17, 19) Ohjelmistojen merkityksen kasvu on huomioitu uudessa lääkinnällisten laitteiden asetuksessa nousseina tuoteluokituksina sekä laajempina vaatimuksina ohjelmistoille. Asetuksessa muun muassa edellytetään, että valmistaja huomioi suunnittelussa ohjelmiston luotettavuuden, suoristuskyvyn ja turvallisuuden koko tuotteen elinkaaren ajalta (Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, Liite I, kohta 17). Entiseen direktiiviin verrattuna uutta on myös, että valmistajan tulee huomioida ohjelmistojen kyberturvallisuuteen liittyvät tekijät hyvin kokonaisvaltaisesti (MDCG, 2019, s. 5-6).

Diplomityössä käytettiin PESTLE-analyysia toimintaympäristön kuvaamiseen (Kuva 6), jotta
ymmärrettäisiin paremmin toimialalla vaikuttavia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja siten laadunhallintajärjestelmän prosesseihin. PESTLE-analyysin perusteella havaittiin,
että terveysteknologian toimialaan kohdistuu useita merkittäviä tekijöitä niin Euroopassa kuin
kansainvälisestikin, jotka valmistajan olisi hyvä huomioida erityisesti ostoprosessissaan.
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Politiikka
Talous

•Brexit, Swixit
•Poliittinen epävarmuus
•Arvoperusteinen terveyenhuolto
•Kauppasodat

Sosiaalinen

•Potilaista kuluttajia
•Globaali väestön demografinen muutos

Teknologia

•Kyberturvallisuus
•Teknologioiden nopea kehitys

Ympäristö

•Ilmastonmuutos

Lainsäädäntö

•MDR, GDPR, HTA, MDSAP
•Useat uudistuvat standardit (13485:2016, 14971:2019, 60601...)

Kuva 6 - PESTLE-analyysi MedTech toimialasta

Kuluttajan roolin kasvaminen vaikuttaa siihen, että tuotteiden käyttäjäkokemukseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomioita. Kuluttajan silmissä tilaukset, toimitukset, huollot ja korjaukset sekä muut laitteen käyttämiseen liittyvät palvelut ovat yhtä kokonaisuutta, vaikka näistä
vastaisikin valmistajan puolesta jokin muu taho. Valmistajan olisi myös syytä huomioida kokonaisvaltaisesti tuotteen aiheuttamat kustannukset sen elinkaaren ajalta myös terveydenhuollon toimijoiden näkökulmasta, jotta laitteen synnyttämä hyöty/kustannus -suhde olisi houkutteleva hankintoja tekevien tahojen näkökulmasta. Laitteen kliinisten osa-alueiden lisäksi huomioita olisi hyvä kiinnittää esimerkiksi huolto-, ylläpito- ja koulutuskustannuksiin, takuun kestoon ja toimituslogistiikkaan, sillä tulevaisuudessa terveydenhuollossa käyttöön otettavia laitteita tullaan arvioimaan huomattavasti kokonaisvaltaisemmin rajallisten resurssien vuoksi.
Tuotteen elinkaaren aikaisilla kustannuksilla voikin olla merkittävä rooli tuotteita hankittaessa
terveydenhuoltoon.

Toimittajan ja sen alihankkijan ongelmat toimitusajoissa ja laadussa voivat heijastua toimitusketjun loppupäässä olevan kuluttajan ja terveydenhuollontoimijan käyttäjäkokemukseen negatiivisesti ja vaikuttaa sitä kautta myös valmistajan liiketoimintaan. Laadunhallinnan merkitys
tulee olemaan entistä suuremmassa roolissa toimialan kilpailutekijöitä tarkasteltaessa, jolloin
toimittajien valinnassa ja valvonnassa tulisi kiinnittää erityistä huomioita näihin tekijöihin.
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Markkinoiden kansainvälisyys asettaa omat haasteensa toimittajien valinnalle ja valvonnalle,
niin lainsäädännöllisesti kuin taloudellisestikin. Kauppasodat, poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset voivat vaikuttaa toisella mantereella tai maassa oleviin toimittajiin ja
alihankkijoihin yllättävällä tavalla, ja siten heijastua myös valmistajaan. Erityisesti huomioita
olisi hyvä kiinnittää toimittajan regulatiiviseen tilaan ja kyvykkyyteen vasta tuleviin regulatiivisiin muutoksiin, sillä tämä voi vaikuttaa toimittajan kyvykkyyteen tuottaa vaatimuksenmukaisia tuotteita ja palveluita.

Ohjelmistokehityksen rooli lääkinnällisissä laitteissa on hyvin merkittävä, ja yhdistettynä alalla
vallitsevaan osaajapulaan voi tämä aiheuttaa haasteita soveltuvimpia toimittajia valittaessa.
Valmistajan olisi kuitenkin syytä huomioida, että ohjelmisto kehityksen saralla lainsäädännölliset kriteerit ovat tiukentuneet uuden asetuksen myötä sekä ohjelmistoihin liittyvät tuotteiden
takaisinvedot ovat merkittäviä. Valmistajan on myös hyvä ymmärtää, että verrattuna tavalliseen ohjelmistokehitykseen lääkinnällisiin laitteisiin liittyvä ohjelmistokehitys on huomattavasti hitaampi ja vaativampi prosessi. Ohjelmistokehitykseen liittyvien standardien mukaisten
tulosdokumenttien tuottaminen on olennainen osa lääkinnällisen laitteen tuotekehitystä. Ohjelmiston kehityspalveluita tuottavan toimittajan, jolla ei ole kokemusta toimialalta voi olla vaikea ymmärtää tätä. Valmistajan kannattaakin kiinnittää toimittajan valinnassa huomioita toimittajan kokemukseen sekä osaamiseen lääkinnällisten laitteiden kehittämisen saralla.

Teknologian ja säätelyn monimutkaistuessa tarve entistä laaja-alaisemmalle ja syvällisemmälle
osaamiselle kasvaa, jolloin valmistaja joutuu hankkimaan tarvittavaa suunnittelu-, tuotekehitys- ja laadunhallintaosaamista entistä useammin myös ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Tuotteita ja palveluita ostettaessa valmistajan tulisikin pystyä arvioimaan toimittajien kyvykkyyttä
vastata toimintaympäristössä vallitseviin tekijöihin, ja siten pyrkiä minimoimaan näistä heijastuvia riskejä valmistettavaan lääkinnälliseen laitteeseen ja yrityksen liiketoimintaan. Epäonnistuminen tuotteen turvallisuuteen tai yrityksen liiketoimintaan kriittisesti vaikuttavan toimittajan valinnassa voi johtaa tulevaisuudessa tilanteisiin, jotka voivat olla ratkaisevia yrityksen
liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Toimittajien riskiperusteiseen valintaan ja valvontaan
kannattaakin kiinnittää huomioita jo varhaisessa vaiheessa ostoprosessia, jotta mahdollisia hankintoihin liittyviä riskitekijöitä voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä.
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Tämän perusteella riskiperusteisen laadunhallinnan periaatteita tulisi hyödyntää erityisesti ostoprosessiin liittyvien riskienhallitsemiseksi. Seuraavassa luvussa kuvataan diplomityön tuloksena syntynyt ostoprosessi käytännössä sekä toimittajien riskienhallintaan soveltuvat työkalut,
joiden avulla toimittajien valinta ja valvonta voidaan toteuttaa käytännössä riskiperusteisesti.
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8

TOIMITTAJIEN RISKIPERUSTEINEN VALINTA JA VALVONTA

Toimittajiin liittyvien riskientunnistaminen ostoprosessin eri vaiheissa ja soveltuvien valvontakeinojen käyttäminen on olennainen osa riskiperusteista laadunhallintaa. Seuraavissa kappaleissa kuvataan diplomityön tuloksia, jotka muodostavat yhdessä johtamisjärjestelmän rakenteen.

8.1

Prosessin mallintaminen

Toimittajien ostoprosessin mallintamiseen ja tulosdokumenttien määrittelemisen apuna käytettiin eri ohjedokumentteja sekä muita alan julkaisuja. Eri prosessien mallinnuksessa käytettiin
Bizagi Modeler sekä Lucidchart ohjelmistoja. Toimittajien ostoprosessi muodostuu kuudesta
vaiheesta (Liite I), jossa jokaisessa on omat tehtävät ja niihin liittyvät tulosdokumentit. Prosessin eri vaiheissa syntyviä tulosdokumentteja ovat esimerkiksi: suunnitteluvaiheessa syntyvä
projektisuunnitelma, vaatimusmäärittely ja arviointikriteerit, valinta- ja hyväksyntävaiheessa
valintakriteerit sekä alustavat sopimukset, suorituskyvyn mittaamisvaiheessa vastaanotto-, tarkastus- ja hyväksyntäraportit sekä korjaavat toimenpiteet, palaute- ja kommunikaatiovaiheessa
tallenteet käydyistä keskusteluista ja CAPA-prosessista, exit-strategia vaiheessa suunnitelmat
toimitussuhteen päättymiseen liittyville eri skenaarioille.

Toimittajien valintaan liittyvät vaiheet 1-3 ja niihin liittyvät tehtävät tulee tehdä aina uutta toimittajaa valittaessa. Huolella tehty toimittajien valinta saattaa säästää tulevaisuudessa valmistajan suuremmilta yllätyksiltä ja kustannuksilta. Jos jo valinta vaiheessa on osattu huomioida
toimittajaan liittyvät riskit, voidaan näitä riskejä pyrkiä pienentämään eri keinoin tai ennalta
ehkäisemään kokonaan riskeistä syntyviä vahinkoja. Esimerkiksi ennen valintaa tehtävä kriittisen toimittajan auditointi antaa tietoja toimittajan kyvykkyydestä toimittaa tuotteita ja palveluita. Auditoinnin tulosten perusteella voidaan arvioida toimittajaan liittyviä riskejä ja pyrkiä
hallitsemaan niitä.

Valintaseulan läpäisseet toimittajat lisätään hyväksyttyjen toimittajien listalle (ASL = Approved Supplier list), jonka avulla voidaan hallita hankintoihin liittyviä keskeisiä tekijöitä ja val-
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voa toimittajien tilaa. Listan avulla nähdään tärkeimmät tiedot kaikista toimittajista, kuten hyväksynnän status (hyväksytty/hylätty/arvioitavana), kriittisyys luokka, hyväksyntä kriteerit,
sertifioinnit ja niiden voimassaolo sekä toimittajan suorituskyvyn seurantaan liittyvät kriteerit.
Listan perusteella tiedetään keneltä tuotteita ja palveluita voidaan ostaa siten, että ne täyttävät
niin valmistajan määrittelemät vaatimukset.

Toimittajan valvontavaiheessa oleva suoristuskyvyn mittaaminen, on jatkuva prosessi, jossa
valitun toimittajan suorituskykyä arvioidaan suunnitelmallisesti. Toimittajan toimittamien
tuotteiden ja palveluiden laatua seurataan, jotta varmistetaan, että hankitut tuotteet/palvelut
vastaavat ennalta sovittuja vaatimuksia. Seuranta tapahtuu erilaisten tarkastusten ja mittausten
avulla. Seurannan tuloksia analysoidaan ja tehdään niiden perusteella päätelmiä toimittajan
suorituskyvystä. Jos havaitaan puutteita, tulee valmistajan tiedottaa toimittajaa näistä ja kertoa,
mitä toimia toimittajalta odotetaan puutteen korjaamisen suhteen.

Valmistajan ja toimittajan välinen kommunikaatio ja tiedonhallinta ovat kriittisessä roolissa
koko ostoprosessin ajan. Tiedon tulee kulkea molempiin suuntiin ajoissa, selkeästi ja usein.
Toimittajan tulisi tiedottaa riittävän ajoissa valmistajaa mahdollisista muutoksista tuotteessa
tai palvelussa, jotta valmistajan olisi mahdollista arvioida muutoksen vaikutusta ja reagoida
siihen tarvittavalla tavalla. Valmistajan olisi hyvä varmistaa, että toimittaja on kykeneväinen
täyttämään uuden asetuksen, laadunhallintajärjestelmän ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset
tiedonhallinnassa. Jatkuvat ongelmat vuorovaikutuksessa toimittajan kanssa voivat johtaa ongelmiin. Valmistajan olisikin hyvä laatia suunnitelma kriittisimpien toimittajien varalle, jos
toimittajan suorituskyvyssä tai yhteistyössä havaitaan ylitsepääsemättömiä haasteita.

Kriittisimmille toimittajille laadittu exit-strategia luo turvaa, jos toimittaja päättää toimitussuhteen tai valmistaja tulee johtopäätökseen, että toimittajalla ei ole riittäviä edellytyksiä tuotteen
tai palvelun toimittamiseen. Exit-strategiaan liittyvässä suunnitelmassa valmistaja on muun
muassa huomioinut mahdollisia korvaavia toimittajia ostettaville tuotteille ja palveluille. Tuotekehitykseen liittyvien suunnittelupalveluiden yhteydessä valmistajalla olisi myös hyvä olla
ennalta laadittu suunnitelma siitä, kuinka tuotekehityksen aikana syntyneet tiedot, dokumentit
ja tulokset siirretään valmistajan hallintaan, kun tuotekehitysprojekti on saatu päätökseen kyseisen toimittajan osalta.
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8.2

Suunnitteluvaihe

Diplomityössä toteutettiin myös prosessin ensimmäinen vaihe: suunnittelu (Kuva 7) ja siihen
liittyvien tallenteiden laatiminen sekä toimittajien soveltuvuuden arviointiin ja valintaan käytettävä riskien arviointilomake (Liite III) FMEA-menetelmää soveltaen. Suunnittelu vaiheessa
määriteltiin, mitä tuotteita ja palveluita tuotteen toteuttamiseksi tarvitaan ostaa ulkopuolisilta
toimittajilta, millaisia ostettavien tuotteiden ja palveluiden tulisi olla, mitkä toimittajat olisivat
soveltuvia, millaisia riskejä ostettaviin tuotteisiin ja palveluihin voi liittyä sekä kuinka kyseisiä
riskejä voidaan valvoa.

FMEA

Kuva 7 - Ostoprosessin ensimmäinen vaihe: Suunnittelu

Ostettavien tuotteiden ja palveluiden määritteleminen tapahtui osana valmistajan tuotekehityssuunnitelmaa, jossa tunnistetaan ulkopuolisten resurssien tarpeet liittyen kehitettävään tuotteeseen. Kun kyseessä on tuotekehitystä aloitteleva pieni yritys, ostettavien tuotteiden ja palveluiden määrä on suuri. Ulkopuolisia toimittajia käytettäessä valmistajan onkin hyvä huomioida
niiden vaikutus esimerkiksi tuotekehitysprojektin aikatauluun ja kustannuksiin.

Jotta valmistaja voi arvioida tarvittavien ulkopuolisten resurssien tarpeen, tulee valmistajalla
olla riittävän tarkka kuva omasta tuotteesta, ja siitä mitä sen kehittäminen, valmistaminen ja
markkinoille saaminen edellyttää. Valmistajan laatima vaatimusmäärittely luokin perustan ostettaville tuotteille ja palveluille. Sen avulla viestitään eri sidostahoille laitteen loppukäyttäjän
(asiakkaan) ja lainsäädännön asettamat vaatimukset, sekä kuvataan, millainen lääkinnällisen
laitteen tulee olla toiminnallisesti ja teknisesti.
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Diplomityön yhteydessä laadittiin alustava lista uuden MDR 2017/745 asetuksen liitteen I mukaisista yleisistä turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvistä vaatimuksista sekä näiden vaatimusten todentamiseksi soveltuvista menetelmistä. Soveltuva menetelmä oli pääsääntöisesti jokin harmonisoitu standardi, jota noudattamalla kyseinen vaatimus voidaan osoittaa täytetyksi.
Diplomityön yhteydessä määriteltiin myös sähkökäyttöisen lääkinnällisen laitteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvien tuotestandardien EN 60601-1, EN 60601-1-11 ja EN 601011-2 vaatimukset sekä ohjelmistokehitysprosessin vaiheiden vaatimukset standardin IEC 62304
mukaisesti. Vaatimuksia tuli myös useista muista lähteistä, kuten tuotteen riskianalyysin ja alan
julkaisujen kautta. Vaatimukset ryhmiteltiin aiheen mukaisesti omiin luokkiinsa ja niille pidettiin laadunhallintajärjestelmän edellyttämiä katselmuksia, jossa arvioitiin vaatimusten kelpoisuus.

Uuden asetuksen ja sen vaatimusten todentamiseksi soveltuvien standardien vaatimustenmäärittely on äärimmäisen tärkeää tuotekehitysprojektin alussa, jotta saadaan selville, mitä tuotteen
toteuttaminen todellisuudessa vaatii. Esimerkiksi asetuksen MDR 2017/745 liitteen I vaatimus
18.6:”Laitteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne on suojattu riittävällä tavalla
sähkömagneettista interferenssiä vastaan, jotta ne toimisivat, kuten on tarkoitettu.” Vaatimus
täytetään noudattamalla EN 60601-1-2 standardia, jossa on kuvattu vaatimukset ja testit liittyen
lääkinnällisten laitteiden sähkömagneettisiin häiriöihin. Useat kyseisessä standardissa olevat
testit vaativat erityisiä mittausjärjestelyjä, jolloin valmistaja joutuu ostamaan kyseistä testauspalvelua ulkopuoliselta toimittajalta ja arvioimaan palvelua tuottavan tahon soveltuvuutta määriteltyihin vaatimuksiin nähden.

Kun tarvittavat vaatimukset ja ulkopuoliset resurssitarpeet oli tunnistettu sekä toimittajien arviointikriteerit määritelty, kartoitettiin ostettavaan tuotteeseen tai palveluun soveltuvia toimittajia. Diplomityössä laadittiin tietopyyntölomake (RFI, Request for Information), joka lähetettiin potentiaalisille toimittajille. Tietopyyntölomakkeessa kysyttiin muun muassa tietoja liittyen yrityksen regulaatio osaamiseen, käytettyihin standardeihin ja referensseihin. Näiden tietojen avulla voitiin alustavasti vertailla eri toimittajia keskenään ja arvioida toimittajan vaikutusta tuotteen laatuun ja yrityksen liiketoimintaan.
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Osana suunnittelu vaihetta laadittiin myös lista hankintaan liittyvistä vaaroista (Liite II), jotka
voivat johtaa erilaisiin vahinkoihin tuotteen elinkaaren aikana. Vaarojen tunnistamisessa käytettiin apuna PESTLE-analyysin tuloksia sekä muita alan julkaisuja. Vaarat jaoteltiin lääkinnällisiä laitteita kehittävän yrityksen omista toiminnoista tai puutteista johtuviin sisäisiin vaaroihin sekä hankintaan liittyviin ulkoisiin vaaroihin. Sisäisiä vaaroja voidaan käyttää omaan
ostoprosessiin liittyvien riskien tunnistamisessa ja ostoprosessin suorituskyvyn arvioinnissa
myöhäisemmässä vaiheessa. Ulkoisiin vaaroihin liittyviä tietoja käytettiin apuna laadittaessa
hankintoihin liittyvää riskien arviointilomaketta (Liite III), jonka avulla valmistaja voi arvioida
kunkin toimittajan valintaan liittyviä riskejä eri arviointikriteerien suhteen ja vertailla tämän
avulla eri toimittajia keskenään.

8.3

Toimittajiin liittyvien riskien arviointi

Laadunhallintajärjestelmä edellyttää, että valmistajalla on dokumentoidut perusteet toimittajien arviointia, valintaa ja seurantaa varten, ja ne olisi suhteessa lääkinnällisen laitteeseen liittyvään riskitasoon nähden (SFS EN ISO 13485, 2016, s. 23). Toimittajan riskien arviointilomakkeen (Liite III) avulla voidaan tunnistaa toimittajiin liittyviä riskejä sekä analysoida toimittajien suorituskykyä eri arviointikriteerien suhteen ostoprosessin (Liite I) eri vaiheissa. Samanlaisten arviointikriteerien käyttäminen kaikille ostettaville tuotteille ja palveluille ei ole
kuitenkaan kovin tehokasta, sillä jokaiseen tuotteeseen, palveluun ja toimittajaan liittyvät riskit
voivat olla hyvin erilaisia.

Myös ostettavien tuotteiden ja palveluiden määrät ja laadut voivat vaihdella suuresti keskenään. Erityisesti alkuvaiheessa ostettavia palveluita on paljon verrattuna konkreettisiin tuotteisiin. Aloittelevan lääkinnällisiä laitteita valmistavan yritys hankkiikin usein alkuvaiheessa laadunhallintaan ja regulaatioon liittyvää sekä suunnitteluun ja valmistukseen liittyvää osaamista
ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Usein laadunhallintaan ja regulaatioon liittyvät palvelut ovat
hyvin kriittisiä lääkinnällisiä laitteita valmistavan yrityksen liiketoiminnan kannalta, kun taas
sopimussuunnittelu ja -valmistus palveluiden merkitys heijastuu suoraa kehitettävän lääkinnällisen laitteen laatuun ja turvallisuuteen.

Tämän vuoksi yleispätevien kriteerien määritteleminen kaikille ostettaville tuotteille ja palveluille sekä toimittajille voi olla hankalaa, sillä lääkinnällisen laitteen valmistajalla saattaa olla
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useita ostettavia tuotteita, palveluita sekä näille erilaisia toimittajia, jotka ovat hyvin erilaisia
keskenään. Alussa tehtävä ostettavan tuotteen ja palvelun kriittisyyden määritteleminen auttaakin kohdentamaan toimittajan valintaan ja valvontaan liittyviä toimia tehokkaammin.

Uutta toimittajaa valittaessa huomioita kannattaa kiinnittää aluksi ostettavan tuotteen tai palvelun aiheuttamaan riskiin ja määritellä arviointikriteerit, joita käytetään eri toimittajien soveltuvuuden arvioinnissa. Diplomityössä määriteltiin ostettavat tuotteet ja palvelut kolmeen kriittisyysluokkaan niiden aiheuttaman riskin perusteella sekä laadittiin alustavat arviointikriteerit
kullekin kriittisyysluokalle (Taulukko 3). Kuten taulukosta 3 nähdään, kaikki ostetut tuotteet
tai palvelut eivät ole yhtä kriittisiä laadunhallinnan näkökulmasta. Esimerkiksi suoraan kaupanhyllyltä ostettaviin tuotteisiin liittyy hyvin vähän vaaroja, jolloin niiden valintaan ja valvontaan ei tarvitse kiinnittää yhtä paljon huomioita kuin kriittisempiin tuotteisiin ja palveluihin.
Taulukko 3 – Hankittavan tuotteen/palvelun kriittisyys

HANKITTAVA
TUOTE/PALVELU

Off-the-self tuotteet ja ohjelmistot (esim. ruuvit, mutterit,
toimisto-ohjelmat, tietokoneet, jne.), toimitilat

Kliiniset palvelut, koulutus,
regulatiivinen suunnittelu,
käännöspalvelut, testauspalvelut, tiedon tallennus/siirto,
järjestelmään liitettävät lääkinnälliset laitteet, konsultointi, kuljetus ja varastointi

Sopimussuunnittelu ja -valmistus, kokoonpano, kalibrointi

KRIITTISYYSLUOKKA

ARVIOINTI
KRITEERIT

1
Ei vaikuta tuotteen turvallisuuteen tai yrityksen talouteen

Resurssit ja referenssit

2
Epäsuora vaikutus tuotteen
laatuun, turvallisuuteen tai
yrityksen talouteen

Laadunhallintajärjestelmä
JA/TAI
auditointi
JA
resurssit ja referenssit

3
Vaikuttaa suoraan tuotteen
laatuun tai turvallisuuteen
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Laadunhallintajärjestelmä, auditoinnit, laatusopimukset,
suorituskykymittarit (BSC),
resurssit ja referenssit

Tuotteiden ja palveluiden kriittisyyden määrittelyssä huomioitiin lääkinnällisen laitteen laadun
ja turvallisuuden lisäksi myös sen vaikutus yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Toimittaja,
jonka toimittama osa tai palvelu ei aiheuta suurta riskiä lääkinnällisen laitteen laadulle tai turvallisuudelle, mutta jolla muuten voi olla hyvin kriittinen vaikutus yrityksen talouteen tulisi
arvioida tarkemmin. Esimerkiksi palveluna ostettavat regulatiivinen strategia ei vaikuta suoraan tuotteen turvallisuuteen tai laatuun, mutta se voi epäonnistuessaan johtaa tuotekehitysprosessin venymiseen ja kustannusten kasvuun, kun uuden MDR (EU) 2017/745 asetuksen vaatimuksiin liittyviä tekijöitä ei ole osattu huomioida riittävän varhaisessa vaiheessa tuotekehitystä.

Kriteerit, joiden perusteella toimittajia arvioidaan, ovat suhteessa ostettavien tuotteiden ja palveluiden kriittisyyteen nähden. Kriittisyysluokassa kaksi, riippuen ostettavasta tuotteesta tai
palvelusta, arvioidaan toimittajan resurssien ja referenssien lisäksi toimittajan laadunhallintajärjestelmän tila (sertifikaattien kattavuus ja voimassaolo) ja tarvittaessa tehdään vielä tarkempi
auditointi toimittajalle. Kriittisyysluokassa kolme ovat kaikki ostettavat tuotteet ja palvelut,
joiden voidaan olettaa vaikuttavan lääkinnällisen laitteen turvallisuuteen ja laatuun. Näiden
tuotteiden ja palveluiden toimittajia arvioidaan kaikkein tarkimmin ja heiltä edellytetään muiden arviointikriteerien lisäksi, että ostettavalle tuotteelle ja palvelulle laaditaan laatusopimukset sekä suorituskykymittarit, joiden avulla toimittajan vaatimuksenmukaisuutta valvotaan
säännöllisesti.

Kriittisiksi havaituille toimittajille, joiden tuotteiden ja palveluiden vaikutus valmiiseen lääkinnälliseen laitteeseen tai yrityksen liiketoimintaan on suurin, tehdään tarkempi analyysi riskien tunnistamiseksi. Eri arviointikriteerien avulla voidaan arvioida toimittajan kyvykkyyttä
vastata laadunhallintajärjestelmän edellyttämiin vaatimuksiin ja havaita mahdolliset puutteet
niissä. Puutteen aiheuttaman vaikutuksen vakavuus ja esiintyvyys voidaan arvioida numeerisesti yhdestä kymmeneen, jonka perusteella voidaan laatia tarvittavat keinot mahdollisen puutteen aiheuttaman riskin hallitsemiseksi. Mitä korkeamman RPN lukuarvon toimittaja saa tietyn
arviointikriteerin suhteen, sitä tarkemmin valmistajan tulisi miettiä keinoja pienentää kyseistä
riskiä. Jos toimittajalla havaitaan useita puutteita, joiden vakavuus ja esiintyvyys on suuri, tulee
valmistajan pohtia tarkasti, onko toimittaja soveltuva kyseisen tuotteen tai palvelun toimittajaksi. Eri toimittajia voidaankin vertailla keskenään kokonaisriskin (arviointikriteerien riskien
summa) suhteen, joka auttaa soveltuvimman toimittajan valinnassa.
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Koska kyseessä on uusien toimittajien arviointi, ei toimittajista ole vielä kertynyt tilastollista
tietoa, jonka avulla tuotteen/palvelun todellista laatua tai toimittajan suorituskykyä voitaisiin
arvioida objektiivisesti. Tämän vuoksi arviointikriteereinä käytettiin laadunhallintajärjestelmän elementtejä, kuten esimerkiksi toimittajalla olevia sertifikaatteja sekä toimialaan liittyviä
näyttöjä osaamisesta. Riskien arviointilomakkeen (Liite III) pääpaino onkin toimittajan laadunhallintaan liittyvissä arviointikriteereissä, jotka ovat merkityksellisiä vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa. Näiden laadunhallintaan liittyvien arviointikriteerien avulla valmistaja voi
arvioida riskiperusteisesti toimittajan kyvykkyyttä toimia vaatimustenmukaisesti.

Ostoprosessissa olevan suunnittelu vaiheen jälkeen lääkinnällisiä laitteita valmistavalla yrityksellä tulisi olla kuva siitä, mitä ja millaisia tuotteita ja palveluita lääkinnällisen laitteen toteuttamiseksi tulee hankkia ulkopuolisilta toimittajilta. Arvio ketkä olisivat soveltuvia toimittajia
kyseisen tuotteen tai palvelun toimittamiseksi sekä millaisia riskejä näihin liittyy, ja kuinka
näitä voidaan valvoa. Seuraavassa vaiheessa (Vaihe 2. toimittajien valinta) näiden tietojen pohjalta voidaan suorittaa tarkempi toimittajien valinta, jossa huomioidaan myös toimittajan liiketoiminnalliset ja operatiiviset kyvykkyydet toimittaa haluttua tuotetta tai palvelua. Diplomityö
päätettiin rajata koskemaan vain ostoprosessin kuvaamista ja ensimmäisen vaiheen implementointia, joten prosessin seuraavia vaihetta ei kuvata tässä työssä.

8.4

Johtamisjärjestelmän muodostuminen

Työn tulokset muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla lääkinnällistä laitetta kehittävä ja valmistava case-yritys voi viedä käytäntöön johtamisjärjestelmän ostoprosessiin liittyvien riskien
hallitsemiseksi. Järjestelmän kehittämisen tavoitteena oli, että yritys voi osoittaa vaatimustenmukaisuuden niin uuden asetuksen kuin standardien suhteen sekä viedä käytäntöön riskiperusteisen laadunhallinnan periaatteet, jonka avulla pyritään resurssien tehokkaampaan kohdentamiseen. Asetus tai standardit eivät kuitenkaan kerro suoraan, kuinka käytännössä niissä olevat
vaatimukset toteutetaan. Työn tuloksena syntyikin kolme tulosdokumenttia, joiden avulla caseyritys voi viedä edellä mainitut asiat käytäntöön omassa toiminnassaan.

Uusi lääkinnällisten laitteiden asetus edellyttää, että laitteita omalla nimellä myyvällä yrityksellä eli valmistajalla on vaatimustenmukainen laadunhallintajärjestelmä (Euroopan
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parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, Liite IX, Liite I). Järjestelmän yhteydessä valmistajan on kuvattava menetelmät laadunhallintajärjestelmän tehokkaan toiminnan valvomiseksi erityisesti tapauksissa, joissa toiset osapuolet, toteuttavat laitteiden tai niiden osien
suunnittelun, valmistuksen ja/tai lopputarkastuksen ja -testauksen. Laadunhallintajärjestelmän
yhteydessä valmistajan on kuvattava näihin toisiin osapuoliin kohdistuvan valvonnan tyyppi ja
laajuus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, Liite IX, Liite I, 2.2 b).

Riskiperusteista laadunhallintaa voidaankin käyttää apuna laadunhallintajärjestelmän tehokkuuden parantamisessa (Holland, 2017). Laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden kannalta
merkityksellistä on, että yritys tunnistaa järjestelmän prosessit ja niiden vuorovaikutuksen,
jotta halutut tulokset voidaan saavuttaa (SFS EN ISO 13485, 2016, s. 6). Diplomityön teoriaosuudessa on kuvattu esikliinisessä tuotekehitysvaiheessa olevan yrityksen laadunhallintajärjestelmän kriittisimmät prosessit, riskinhallinta- ja tuotekehitysprosessi, sekä niiden merkitys
yrityksen toiminnan kannalta. Näiden prosessien ymmärtäminen on tärkeää, sillä ne ovat vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat myös ostoprosessin tehokkaaseen toimintaan. Johtamisjärjestelmä rakentuu siis uuden asetuksen pohjalle, jossa on sovellettu laadunhallintajärjestelmän riskiperusteista lähestymistapaa ostoprosessiin (Kuva 8).

Kuva 8 - Johtamisjärjestelmän rakenne
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9

JOHTOPÄÄTÖKSET

Diplomityön tuloksien avulla toimittajien riskiperusteinen valinta ja valvonta voidaan viedä
käytäntöön. Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin tulosdokumenttien merkitystä sekä
arvioidaan tulosten käyttökelposuutta ja annetaan suosituksia jatkotoimenpiteille.

9.1

Työn keskeiset tulokset ja niiden merkitys

Pienellä aloittelevalla lääkinnällisiä laitteita kehittävällä yrityksellä tarve erilaisille ostettaville
tuotteille ja palveluille on suuri sekä useat toimintaympäristössä olevat tekijät korostavat laadun ja vaatimustenmukaisuuden merkitystä. PESTLE-analyysin perusteella päädyttiinkin rakentamaan johtamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan ostoprosessin toimittajiin liittyviä riskejä
pyrkiä hallitsemaan paremmin. Tässä diplomityössä tätä järjestelmää kutsutaan toimittajien riskiperusteiseksi valinnaksi ja valvonnaksi.

Eri prosessien kuvaaminen on olennainen osa laadunhallintajärjestelmän implementointia, sillä
laadunhallinta tapahtuu prosessienhallinnan kautta. Laadunhallintajärjestelmä muodostuu
useista rinnakkaisista ja risteävistä prosesseista. Prosessin kuvaamisella luodaan yhtenäinen
käsitys kyseisestä toiminnasta ja sen eri vaiheista. Tämä helpottaa toiminnan ohjaamista ja johtamista, kun kaikilla sidostahoilla on yhtenäinen kuva, mitä missäkin vaiheessa tulee tehdä, ja
mitkä kyseisen vaiheen tulokset ovat. Laadunhallintajärjestelmässä olevan ostoprosessin eri
vaiheiden kuvaaminen ja niihin liittyvien tulosdokumenttien määrittelyn avulla on tarkoitus
helpottaa ja nopeuttaa valmistajan ostotoimintaa ja varmistaa, että standardin ja uuden asetuksen vaatimukset ostettaville tuotteille ja palveluille täyttyvät. Diplomityön tuloksena syntyi
prosessikuvaus toimittajien valintaan ja valvontaan liittyvistä tehtävistä (Liite I) eli ostoprosessista sekä siihen liittyvistä tulosdokumenteista. Prosessikuvausta ja tulosdokumenttiluetteloa
voidaan käyttää laadunhallintajärjestelmän työohjeena liittyen ostotoimintaan.

Diplomityössä toteutettiin edellä mainitun prosessin ensimmäinen vaihe eli toimittajien valintaan ja valvontaan liittyvä suunnittelu. Tuloksena tästä vaiheesta syntyi lista tunnistetuista han-
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kintaan liittyvistä vaaroista (Liite II) sekä toimittajaan liittyvien riskien tunnistamiseen, suuruuden arviointiin ja tämän perusteella tehtäviin riskienhallintatoimenpiteisiin liittyvä riskien
arviointilomake (Liite III). Olennaista on, että valmistaja tiedostaa toimittajiin liittyvät tekijät,
jotka voivat olosuhteitten mukaan johtaa erilaisiin vahingollisiin tilanteisiin eri vaiheissa toimitusketjua ja tuotteen elinkaarta. Valmistajan on myös hyödyllistä tunnistaa toimittajaan liittyvät riskit, vaikka päätettäisiin, että niille ei tehtäisikään mitään. Tietoisuus riskeistä antaa
mahdollisuuden tarkkailla tilannetta, jolloin pystytään reagoimaan tarkoituksenmukaisella tavalla tilanteen muuttuessa.

Riskien arviointilomakkeen (Liite III) avulla voidaan arvioida aina kyseisen toimittajan kyvykkyyttä tietyn arviointikriteerin suhteen ja tehdä tämän perusteella toimia, joiden avulla kyseiseen toimittajaan liittyviä riskejä voidaan pyrkiä pienentämään tai ennaltaehkäisemään. Eri toimittajien tuloksia voidaan vertailla keskenään eri kriteerien suhteen ja valita soveltuvin, kun
tiedostetaan kuhunkin toimittajan yksilölliset riskit ja niiden valvontaan tarvittavat resurssit.
Riskien arviointilomakkeen (Liite III) tuloksien avulla voidaan myös määritellä olennaisesti
toimittajan suorituskykyyn vaikuttavat tekijät riskiperusteisesti ja käyttää näitä tietoja apuna
laadittaessa laatusopimuksia ostoprosessin hyväksyntä vaiheessa. Laatusopimuksien laajuus ja
tarkkuus kannattaakin laatia suhteessa toimittajan ja tuotteen aiheuttamaan riskiin nähden.

Taulukossa 4 on kuvattu yhden kuvitteellisen ohjelmistokehitystoimittajan riskien arviointi ja
havaittujen riskien pienentämiseen käytetyt keinot. Kuten taulukosta 4 nähdään, toimittajalla
on vahva osaaminen teknologiaan liittyen, mutta suurimmat toimittajaa koskevat riskit liittyvät
puutteelliseen osaamiseen laadun- ja riskienhallinnassa. Käytännössä nämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palveluna ostettava ohjelmistokehitys ei täytä laadunhallintajärjestelmän
vaatimuksia liittyen tulosten jäljitettävyyteen tai ohjelmistokehityksen aikana ei ole tehty tarvittavia riskien arviointeja tuotteen turvallisuuteen liittyen. Näihin liittyvät vahingot voivat
tulla esiin vasta ilmoitetun laitoksen tekemän auditoinnin yhteydessä tai vasta tuotteen jo markkinoilla ollessa, kun havaitaan, ettei tuote toimikaan oikein tietyssä tilanteessa. Valmistaja on
kuitenkin viime kädessä vastuussa molemmista puutteista ja niihin liittyvistä vahingoista. Valmistajan kannattaakin laatia keinoja, joiden avulla kyseisiä riskejä voidaan pyrkiä pienentämään tai ennaltaehkäisemään.
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Taulukko 4 - Esimerkki ohjelmistotoimittajan riskien arvioinnista
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Valmistajan olisi hyvä pohtia soveltuvinta toimittajaa arvioitaessa, kuinka paljon resursseja
vaatii osaamattoman toimittajan kouluttaminen ja vaatimustenmukaisuuden valvonta verrattuna toimittajaan, jolla on jo vahva osaaminen ja näytöt lääkinnällisen laitteen tuotekehityksestä. Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää erityisosaamista omaava toimittaja on yleensä tavallista kilpailijaansa kalliimpi, jolloin hyötyjen, riskien ja kustannusten suhdetta tulee pohtia entistä tarkemmin. Valmistajan on myös hyvä suhteuttaa oma osaaminen ja toimittajan osaaminen sillä, jos valmistajalla itsellään ei ole aiheesta riittävää osaamista, kannattaa toimittajan
osaamisen varmistamiseen kiinnittää erityistä huomiota. Analyyttisen keinon käyttäminen auttaakin päätöksen teossa, kun voidaan vertailla eri toimittajien kouluttamiseen ja valvontaan
tarvittavia resursseja keskenään.

Toimittajan valintaan liittyen valmistajalla tulee olla dokumentoituna toimittajan valintaperusteet ja päätöksen perusteet kyseiselle toimittajalle. Jos valmistaja ei pysty todentamaan, että on
kiinnittänyt riittävästi huomioita toimittajien valintaan ja valvontaan, voi ilmoitettu laitos tehdä
tarkastuksen myös toimittajan tiloissa. Tämä on erityisesti mahdollista silloin, kun toimitetulla
tuotteella tai palvelulla on merkittävä vaikutus valmiin laitteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn. (NBOG, 2010, s. 3-4) Nämä ilmoitetun laitoksen tekemät tarkastukset toimittajan tiloissa
luonnollisesti viivyttävät valmistajan sertifiointiprosessia sekä aiheuttavat lisäkustannuksia, joten näiden ennalta ehkäiseminen on olennaista tuotteen markkinoille saattamisessa ja sitä
kautta lääkinnällisiä laitteita valmistavan yrityksen liiketoiminnallisessa menestymisessä. Arvioimalla toimittajat riskien arviointilomakkeen (Liite III) avulla valmistaja pystyy määrittelemään ja perustelemaan analyyttisesti kunkin toimittajan valinnan ja siten osoittamaan auditoijalle, että toimittajien valinta on tapahtunut analyyttisesti.

Ostoprosessin määrittely, hankintaan liittyvien vaarojen tunnistaminen ja toimittajien riskiperusteinen arviointi auttavat yritystoiminnan suunnitelmallisessa johtamisessa, resurssien tehokkaassa kohdentamisessa ja proaktiivisessa riskienhallinnassa.
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9.2

Tulosten arviointi

PESTLE-analyysi toimi diplomityössä työkaluna, jonka avulla tutkittiin toimintaympäristössä
olevia tekijöitä, jotka valmistajan olisi hyvä tiedostaa toiminnassaan. Analyysin perusteella havaittiin, että useat toimintaympäristössä olevat tekijät voivat heijastua riskeinä lääkinnällisen
laitteen valmistajan liiketoimintaan ostettavien tuotteiden ja palveluiden kautta.

PESTLE-analyysia on käytetty yleisesti apuna arvioitaessa markkinasuuntauksia ja sen avulla
voidaan tehdä pitkän aikavälin strategisia suunnitelmia (Aithal, 2016). Menetelmää on myös
käytetty liiketoiminnan ulkoisten riskien tunnistamiseen (Kolios & Read, 2016; Zalengera, et
al., 2014). Menetelmän etuna on, että se on helppokäyttöinen ja havaittuja ulkoisen toimintaympäristön tekijöitä voidaan käyttää niin mahdollisten riskien tunnistamiseen, mutta myös
liiketoimintastrategian ja kilpailuedun luomiseen. Terveysteknologia toimialan kansainvälisyyden, teknologioiden nopean kehittymisen, toimitusketjujen monimutkaisuuden ja alalla valitsevien merkittävien lainsäädännöllisten muutosten vuoksi PESTLE-analyysi toi riittävän kattavan kuvan ulkoisesta toimintaympäristöstä ja auttoi hankintaan liittyvien vaarojen tunnistamisessa (Liite II), mutta laadullisen ja yleistävän luonteensa vuoksi se ei sovellu yksittäisen
toimittajan riskien arviointiin. Tämän vuoksi diplomityössä kehitettiin tarkempi menetelmä,
jonka avulla voidaan arvioida ja mitata määrällisesti kuhunkin toimittajaan liittyviä riskejä.

Toimittajan riskien arviointilomake (Liite III) laadittiin FMEA menetelmää soveltaen. FMEA
menetelmän soveltuvuutta toimitusketjun riskienhallintaan on tutkittu useissa tutkimuksissa.
Curkovic et al. (2013) havaitsi, että FMEA menetelmän periaatteita voidaan soveltaa toimittajien valintaan liittyvien riskien vähentämiseen ja FMEA:lla voikin olla tärkeä rooli toimittajien
riskiperusteisessa arvioinnissa ja valinnassa. Almashaqbeh et al. (2018) havaitsi voimalaitoksia
koskevassa tutkimuksessa, että FMEA:n käyttö ei-teknisten riskien tunnistamisessa auttaa tehostamaan havaittuihin riskeihin liittyviä päätöksiä sekä auttaa organisaatioita kehittämään pitkäaikaisia strategisia suunnitelmia. Chen & Wu (2013) tapaustutkimuksessa yritys pystyi luokittelemaan toimittajansa tehokkaammin ja valitsemaan alhaisemman riskin kumppaneita sekä
antamaan huonosti suoristuville toimittajille palautetta, jonka avulla he voivat parantaa toimintaansa.
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Toimittajan riskien arviointilomaketta (Liite III) voidaan muokata lisäämällä siihen erilaisia
arviointikriteerejä hyväksikäyttäen tunnistettuja hankintaan liittyviä vaaroja (Liite II). Arviointikriteerit voivat liittyä esimerkiksi tuotteeseen/palveluun, vuorovaikutukseen toimittajan
kanssa, prosesseihin, toimittajan operatiiviseen ja taloudelliseen kyvykkyyteen. Toimittajan
riskien arviointilomaketta (Liite III) voidaankin käyttää hyvin erilaisille toimittajille sekä eri
vaiheissa ostoprosessia (Liite I).

FMEA-menetelmää käytetään myös yleisesti lääkinnälliseen laitteeseen ja/tai siihen liittyvien
komponenttien riskientunnistamisessa (SFS EN ISO 14971, 2012, s. 116), joten sen pitäisi olla
tuttu lääkinnällisiä laitteita kehittäville henkilöille ja yrityksille. Menetelmän tuttuus auttaakin
todennäköisesti eri osapuolia ymmärtämään ja kommunikoimaan toistensa kanssa paremmin.

Toimittajan riskien arviointilomaketta (Liite III) voidaan käyttää myös muiden ISO EN
13485:2016 laadunhallintajärjestelmän edellyttämien prosessien riskiperusteiseen arviointiin.
Niin hankittavat ohjelmistot, ulkoistetut prosessit kuin myös henkilöresursseihin liittyvät päätökset voidaan toteuttaa toimittajan riskien arviointilomakkeen (Liite III) avulla. Lomaketta
voidaankin käyttää hyvin monipuolisesti laadunhallintajärjestelmän riskiperusteiseen johtamiseen.

9.3

Jatkotoimenpiteet ja suositukset

Diplomityön toteuttaminen tapahtui tuotekehitysprosessin rinnalla, jossa yrityksen tavoitteena
on kehittää lääkinnällinen laite ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Kuten tuotekehitysprosessi, myös diplomityöprosessi oli luonteeltaan iteratiivinen, jossa tutkimuksen ja synteesin
kautta päädytään prototyyppiin, jonka toimivuutta testataan ennen kuin tuotetta voidaan kutsua
valmiiksi. Diplomityön tulokset tulevatkin muuttumaan ja kehittymään tuotekehityksen rinnalla ja sitä mukaa, kun yrityksen laadunhallintajärjestelmä kypsyy ja kehittyy.

Ostoprosessin laadinnassa apuna käytettiin eri ohjedokumentteja, jotka nimensä mukaisesti
ovat ohjeellisia. Prosessia voidaankin muokata vastaamaan yrityksen todellisia toimintatapoja,
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kun ostettaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät käytännöt saadaan paremmin hallintaan. Tavoitteena saada prosessi vakiintuneeseen tilaan, jolloin sitä voidaan kehittää ja parantaa sen
suorituskykyä. Tämän aikaansaaminen edellyttää organisaation sisäisen kypsyyden kehittymistä. Tämän arvioimiseksi valmistajan olisi hyvä tehdä omaan sisäiseen ostoprosessiin liittyvä riskien arviointi, jossa käytettään hankintaan liittyvien sisäisten vaarojen (Liite II) tietoja
omaan ostotoimintaan liittyvien riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa. Tämän avulla valmistaja saa kuvan siitä, mitkä tekijät ovat kriittisimpiä asioita omassa ostoprosessin liittyvässä toiminnassa, joiden parantamiseen valmistajan kannattaa panostaa.

Toimittajan riskien arviointiin liittyen kriittisiä ohjelmistosuunnittelupalveluita ostettaessa arviointikriteereissä olisi hyvä huomioida erityisesti toimittajan kyky tuottaa laadukkaita ja tietoturvallisia ohjelmistoja. Ohjelmistojen laadun arviointi on kuitenkin hyvin hankalaa, sillä
vika/bugi saattaa ilmetä vasta tuotteen jo ollessa markkinoilla. Tämän vuoksi ostettavan ohjelmistokehityspalvelun henkilöstön osaamisen kattava kartoitus, huolellinen vaatimustenmäärittely ja tarkat laatusopimukset ovat äärimmäisen tärkeitä asioita huomioida ostoprosessin alkuvaiheessa. Edellä mainitut asiat olisikin hyvä kartoittaa ja määritellä yhdessä toimittajan kanssa
riskien arviointilomakkeen (Liite III) muodossa, jolloin voitaisiin yhdessä keskustella ja kehittää ratkaisuja havaittujen riskien pienentämiseksi ja sopimuksen laatimiseksi.

Ostoprosessin viimeisen (Exit-strategia) vaiheen huomioiminen on myös hyvin olennaista tuotekehitykseen liittyen. Sopimuksia laadittaessa kannattaakin määritellä selkeästi tarvittavien
tulosdokumenttien siirtämisestä ja säilyttämisestä toimittajalta valmistajalle, kun tuotekehitysprojekti päättyy. Valmistajan kannattaa laatia myös alustava suunnitelma, jokaiselle kriittiselle
toimittajalle, jossa on määritelty mahdollinen korvaava toimittaja, jos nykyisen toimittajan
kanssa havaitaan ongelmia, jotka alkavat vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan. Nämä
korvaavat toimittajat voivat olla ostoprosessin arviointi vaiheessa olleita muita toimittajia. Yhteistyö eri toimittajien kanssa prosessin arviointi ja valinta vaiheessa on äärimmäisen tärkeää
toteuttaa huolella ja hyvin.

Erityisesti uuden asetuksen myötä syntynyt pula sertifiointeja tekevistä ilmoitetuista laitoksista
voi aiheuttaa toimialalle pullonkauloja, johon valmistajan on hyvä valmistautua. Sertifiointikumppanin hankinta voi olla entistä vaikeampaa. Sertifiointiprosessiin liittyen valmistajan on
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myös hyvä huomioida, että tilanteen vuoksi tuotteen markkinoille saattaminen voi kestää huomattavasti kauemmin kuin on suunniteltu. Valmistan kannattaakin varautua tähän huomioimalla uuden asetuksen ja laadunhallintajärjestelmän vaatimukset mahdollisimman hyvin, jotta
voidaan välttää auditoijan pyytämät lisäselvitykset, jotka voivat viivästyttää prosessia entisestään.
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10 YHTEENVETO

Lääkinnällisen laitteen kehittäminen on tavallista kuluttajatuotetta monimutkaisempi prosessi,
jossa valmistajan tulee pystyä hallitsemaan niin laitteen teknisen toteuttamisen lisäksi myös
laajat regulatiiviset velvoitteet ajantasaisesti. Tämä tekee lääkinnällisen laitteen tuotekehityksestä tavallista tuotekehitysprosessia hitaamman ja riskialttiimman.

Lääkinnällisen laitteen toimitusketju voi muodostua useista eri toimittajista ja toimittajien alihankkijoista sekä toimitusketjua ylöspäin mentäessä ilmoitetusta laitoksesta, eri jakelijoista,
ostajista, tuotteen loppukäyttäjistä ja muista sidostahoista. Lääkinnällisiä laitteita valmistavan
yrityksen tulisikin pystyä hallitsemaan tämän monimutkaisen verkoston riskejä siten, että riskienhallinnan aiheuttamat taloudelliset rasitteet ovat tasapainossa hyötyihin nähden. Tehokkaiden riskienhallinnan periaatteiden soveltaminen ostoprosessin eri vaiheissa onkin olennaista
lääkinnällisiä laitteita kehittävän ja valmistavan yrityksen menestymisen kannalta.

Diplomityössä pyrittiin viemään käytäntöön regulaation ja standardien vaikeaselkoista kieltä
kehittämällä johtamisjärjestelmä, jonka avulla lääkinnällisiä laitteita valmistava yritys voi johtaa ostoprosessiin liittyvää toimittajien valintaa ja valvontaa riskiperusteisesti. Kehitetyn järjestelmän keskeisimpinä tekijöinä on ostoprosessin kuvaus ja sen eri vaiheisiin soveltuva riskien arviointilomake, jonka avulla eri toimittajiin liittyviä riskitekijöitä voidaan arvioida numeerisesti. Tämä auttaa tehostamaan päätöksentekoa soveltuvinta toimittajaa valittaessa sekä
auttaa täyttämään regulatiiviset vaatimukset liittyen ostotoimintaan. Riskien tunnistamisen ja
arvioinnin avulla valmistaja voi pyrkiä tehokkaasti ennaltaehkäisemään tai pienentämään toimittajaan liittyviä tekijöitä, jotka mahdollisesti voivat vahingoittaa yrityksen liiketoimintaa.

Diplomityöprosessin aikana olen oppinut, kuinka tärkeitä vaatimusmäärittelyt ja riskienhallinta
ovat laadunhallintajärjestelmän kriittisimpien prosessien kannalta. Myös kaikkien tuotekehitykseen osallistuvien henkilöitten sitouttaminen valmistajan laadunhallintajärjestelmän mukaisiin prosesseihin on äärimmäisen tärkeää, jotta kehitettävästä tuotteesta saadaan vaatimustenmukainen. Toimiva yhteistyö ja luottamukselliset välit toimittajan kanssa auttavat vaatimuk-
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senmukaisuuden saavuttamisessa. Valmistajan kannattaakin nähdä aikaa ja vaivaa soveltuvimman toimittajan valintaan. Erityisesti pienessä yrityksessä resurssien tehokas kohdentaminen
on elinehto, jolloin riskiperusteinen toimittajien valinta ja valvonta puoltaa paikkaansa. Riskien
arvioinnin perusteella laaditut laatusopimukset, joissa määritellään selkeästi toimittajalta ostettavat tuotteet/palvelut ja niiden hyväksyntäkriteerit sekä vastuut ja valtuudet luovat pohjan laadukkaalle, turvalliselle ja suorituskykyiselle tuotteelle ja onnistuneelle tuotekehitysprojektille.

Diplomityön toteuttaminen on ollut oppimisprosessi, joka on vaatinut kykyä ottaa monipuolisesti asioista selvää ja ratkaista eteen tulleita ongelmia. Työn aikana taito lukea ja ymmärtää
regulaation ja standardien kieltä on kehittynyt, mutta kyky muuntaa näiden vaatimukset yksinkertaisiksi konkreettisiksi tuloksiksi on kuitenkin vaatinut valtavan määrän työtä ja opiskelua.
Olen myös oppinut hahmottamaan laadunhallintajärjestelmän eri prosessien vuorovaikutukseen ja merkitykseen liittyviä tekijöitä entistä paremmin. Ymmärryksen kasvaessa myös ymmärrys toimialan monipuolisuudesta ja mahdollisuuksista on tehnyt alasta entistä kiinnostavamman ja halu oppia on kasvanut entisestään.
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LIITE I – OSTOPROSESSI

FMEA

Mukaillen seuraavista lähteistä (CQI, 2010, s. 18; GHTF Study Group 3, 2008, s. 10)

*Kokemus lääkinnällisistä laitteista
•Lainsäädännöllinen osaaminen
•Teknologinen osaaminen
•Standardeihin liittyvä osaaminen
•Puutteellinen dokumenttienhallinta
•Puutteellinen kommunikaatio
•Muutokset materiaalissa/ palvelussa
• Materiaalin/ palvelun laadun valvonnan puute
•Materiaalin/ palvelun myynnin keskeytyminen tai
päättyminen
•Jakeluun/ kuljetukseen/ säilytykseen liittyvät
tapahtumat
•Muutokset tiloissa/ välineissä /infrastruktuurissa
•Toimittajan taloudellinen vakaus
•Tuotteen/palvelun tyyppi ja monimutkaisuus
•Kysynnän nousu/lasku
•Kapsiteetin/resurssien muutos tai puutos
•Monimutkaiset prosessit ja niiden puutteellinen
hallinta
•Poliittinen ja taloudelllinen epävakaus
•Tahallinen tai tahaton väärentäminen
•Toimittajan sijainti (Suomi/EU/Ei-EU)
•Kyberturvallisuus

Sisäiset

Ulkoiset

LIITE II – HANKINTAAN LIITTYVIÄ VAAROJA (RISKEJÄ)

•Puutteelliset vaatimukset
•Puutteelliset sopimukset
•Puuttellinen dokumenttienhallinta
•Kapasitetti ja resurssit
•Rippuvuus alihankkijasta
•Riittämätön alihankkijoiden arviointi ja valvonta
•Monimutkainen toimittajaverkosto
•Puutteelliset ja vakiintumattomat prosessit
•Riittämätön prosessien valvonta ja hallinta
•Riittämätön vaatimuksenmukaisuuden valvonta
ja hallinta
•Puutteellinen kommunikaatio
•Puutteellinen koulustus ja osaaminen
•Jatkuvat muutokset
•Henkilöstö/organisaatio muutokset
•Tyyttyminen huonosti suoriutuvaan
toimittajaan
•Kyberturvallisuus

Vaarat johdettu PESTLE-analyysista ja lähteistä (CQI, 2010 ; GHTF Study Group 3, 2008)

LIITE III – TOIMITTAJAN RISKIEN ARVIOINTILOMAKE

