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Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan toisessa kohdassa 

tarkoitetut 

 

KIRJALLISET HUOMAUTUKSET, 

 

jotka Euroopan komissio esittää asiamiehinään oikeudellisen yksikön jäsenet Ilkka 
KOSKINEN, Markéta ŠIMERDOVÁ ja Attila SIPOS, prosessiosoite Luxemburgissa 
oikeudellisen yksikön jäsen Antonio ARESU, Bâtiment BECH, 5 rue A. Weicker, L-
2721 Luxembourg, 

asiassa C-109/12, 

         Laboratoires Lyocentre, 

 

jossa korkein hallinto-oikeus on 27.2.2012 antamallaan välipäätöksellä, taltionumero 
367, pyytänyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan nojalla 
ennakkoratkaisua lääkinnällisistä laitteista 14 päivänä marraskuuta 1993 annetun 
neuvoston direktiivin 93/42/ETY ja ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY tulkinnasta. 
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Euroopan komissio esittää kunnioittavasti seuraavat kirjalliset huomautukset 

ennakkoratkaisupyynnön johdosta. 

 

I.  TOSISEIKAT JA MENETTELY 

1. Esillä olevassa asiassa on kysymys siitä, asettaako unionin oikeus, erityisesti 

neuvoston direktiivi 93/42/ETY esteen sille, että kansallinen toimivaltainen 

viranomainen luokittelee oma-aloitteisesti lääkkeeksi Suomen markkinoilla 

lääkinnällisenä laitteena tai lisälaitteena olevan tuotteen, johon on kiinnitetty CE-

merkintä. 

PÄÄASIA JA KÄSITTELY  

2.   Gynocaps-valmistetta on Suomessa markkinoitu vuodesta 2006 lähtien CE-

merkittynä lääkinnällisenä laitteena tai lisälaitteena. Tätä aiemmin valmiste on 

ollut Suomen markkinoilla Gynophilus-nimisenä rohdosvalmisteena vuodesta 

1984. Gynocaps-valmiste on emätinkapseli, jonka käyttöaihe on emättimen 

häiriintyneen bakteeritasapainon normalisoiminen. Valmiste on tarkoitettu 

kaikenikäisille naisille ja sitä voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Se 

palauttaa emättimen normaalin suojaavan bakteerikasvuston. Valmisteen 

koostumus on seuraava: 

Lactobacillus caseihin kuuluvaa rhamnosus Döderlein bakteeria vähintään 1 x 

109 jokaisessa grammassa 341 mg 

Apuaineet: 
Laktoosi       5,59 mg 
Magnesiumstearaatti      3,41 mg 
Kapselin suojakuorena gelatiini 

3.  Valmistetta myydään ja markkinoidaan CE-merkittynä lääkinnällisenä laitteena 

tai lisälaitteena muun ohella Itävallassa, Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa. 

4.  Euroopan lääkevirasto (EMA) ei ole ottanut erikseen kantaa Gynocaps-

valmisteen luokitteluun. EMA on kuitenkin katsonut erään 

maitohappobakteereita sisältävän tamponivalmisteen täyttävän 
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käyttötarkoituksensa ja vaikutustensa vuoksi direktiivissä 2001/83/EY 

tarkoitetun lääkkeen edellytykset. Gynocaps-valmisteen kaltaisille eläviä 

maitohappobakteereja sisältäville vagitoriotuotteille ei toistaiseksi ole myönnetty 

unionin laajuisesti ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista lupa- ja 

valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä 

maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EY) N:o 726/20041 tarkoitettua myyntilupaa. 

5.  Lääkelaitos on 14.11.2008 omasta aloitteestaan tekemällään päätöksellä (LL 

Dnro 5327/3.4.1./2007) kuultuaan Gynocaps-valmisteen valmistajayhtiötä 

Laboratoires Lyocentreä, Aurillac, Ranska, katsonut, ettei Gynocaps-valmiste ole 

koostumuksensa ja vaikutusmekanisminsa vuoksi terveydenhuollon laitteista ja 

tarvikkeista annetun lain 3 §:n mukainen terveydenhuollon laite tai tarvike. 

Lääkelaitos on päätöksellään toiseksi katsonut, että valmiste soveltuu 

käytettäväksi lääkkeenä lääkelain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Eläviä 

maitohappobakteereita sisältävän valmisteen käyttötarkoituksen perusteella sen 

pääasiallinen vaikutus saavutetaan farmakologisen ja metabolisen 

vaikutusmekanismin perusteella. Valmiste muuttaa, korjaa tai palauttaa 

elintoimintoja. Valmisteen myynti ja markkinointi edellyttää siten 

lääkevalmisteen myyntilupaa. 

6.  Lääkelaitos on ryhtynyt tässä asiassa lääkkeeksi luokittelua koskeviin 

toimenpiteisiin omasta aloitteestaan sen vuoksi, että eräs toinen yritys oli tehnyt 

Lääkelaitokselle ilmoituksen Gynocaps-valmisteen kaltaisen eläviä 

maitohappobakteereja sisältävän vagitoriotuotteen kotimaisesta valmistuksesta. 

Lääkelaitos oli luokitellut myös kyseisen valmisteen lääkkeeksi. Asiassa 

annetusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen. 

Ennakkoratkaisupyynnön pohjana oleva päätös 

7. Helsingin hallinto-oikeus 17.11.2010 antamallaan päätöksellä nro 10/1689/3 on 

hylännyt Laboratoires Lyocentren valituksen ja katsonut muun ohella, että 

tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tuotteen luokitteleminen yhdessä 

                                                 

1  EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1. 
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jäsenvaltiossa esimerkiksi elintarvikkeeksi ei estä sitä, että tuotetta pidetään 

toisessa jäsenvaltiossa lääkkeenä. Hallinto-oikeus on edelleen katsonut, että 

Lääkelaitos on voinut luokitella Gynocaps-valmisteen Suomessa lääkkeeksi siitä 

huolimatta, että sitä myydään useissa muissa jäsenvaltiossa lääkinnällisenä 

laitteena tai lisälaitteena. Maahantuojalle asetettua velvollisuutta hankkia 

tuotteelle myyntilupa ennen sen markkinointia ei pidetä missään tapauksessa 

SEUT-sopimuksen 34 artiklassa tarkoitettuna kiellettynä jäsenvaltioiden välisen 

kaupan rajoittamisena, jos teollisesti valmistettu tuote kuuluu lääkkeen 

määritelmän soveltamisalaan. 

Asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

8. Laboratoires Lyocentre on valittanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Pyyntö ennakkoratkaisusta 

9. Korkein hallinto-oikeus on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja pyytää unionin 

tuomioistuimelta SEUT-sopimuksen 267 artiklan nojalla ennakkoratkaisun 

direktiivin 93/42/ETY ja direktiivin 2001/83/EY tulkinnasta.  

10.  Korkein hallinto-oikeus pyysi ennakkoratkaisua seuraavista kysymyksistä: 

1. Onko yhdessä jäsenvaltiossa tehty laitedirektiivin 93/42/ETY mukainen 

määrittely, jossa valmisteen on katsottu olevan laitedirektiivin mukainen 

terveydenhuollon laite tai tarvike ja se on varustettu CE-merkinnällä, esteenä 

sille, että toisen jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen 

määrittelee kysymyksessä olevan valmisteen sen farmakologisten, 

immunologisten tai metabolisten vaikutusten perusteella lääkedirektiivin 

2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaiseksi lääkkeeksi; 

2. Mikäli edelliseen kysymykseen annetaan kielteinen vastaus, voiko tämä 

kansallinen toimivaltainen viranomainen määritellä valmisteen lääkkeeksi 

noudattaen yksinomaan lääkedirektiivin 2001/83/EY mukaisia 

menettelytapoja, vai onko ennen lääkedirektiivin mukaiseen lääkkeeksi 

määrittelyä koskevaan menettelyyn ryhtymistä noudatettava laitedirektiivin 

93/42/ETY 8 artiklan suojalausekemenettelyä tai 18 artiklan säännöksiä 

koskien perusteettomasti kiinnitettyä CE-merkintää; 
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3. Asettaako lääkedirektiivi 2001/83/EY, laitedirektiivi 93/42/ETY tai unionin 

oikeus muutoin (ml. ihmisten terveyden ja elämän suojelu ja kuluttajansuoja) 

esteitä sille, että saman jäsenvaltion alueella on markkinoilla saman 

ainesosan sisältäviä valmisteita samanlaisin vaikutustavoin yhtäältä 

lääkedirektiivin 2001/83/EY mukaisena myyntilupaa edellyttävänä lääkkeenä 

ja toisaalta laitedirektiivin 93/42/ETY mukaisena terveydenhuollon laitteena 

tai tarvikkeena. 

 

II. OIKEUDELLISET PUITTEET 

11.  Jäljempänä esitetään asian kannalta unionin ja Suomen kansalliset keskeiset 

säännökset sellaisina kuin olivat voimassa ja sovellettavia, kun lääkelaitos antoi 

päätöksensä 14.11.2008. 

II.1. UNIONIN OIKEUS 

12. Lääkinnällisistä laitteista 14 päivänä kesäkuuta 1993 annetun neuvoston 

direktiivin 93/42/ETY2 1 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a ja b alakohta ja 5 kohta, 

4 artiklan 1 kohta, ja 8 artiklan 1 ja 3 kohta, 17 artiklan 1 kohta ja 18 artikla 

kuuluvat seuraavasti: 

1 artikla 
Määritelmät, soveltamisala 
 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan lääkinnällisiin laitteisiin ja niiden 
lisälaitteisiin. Tässä direktiivissä lisälaitteita pidetään sellaisenaan 
lääkinnällisinä laitteina. Laitteita ja niiden lisälaitteita kutsutaan 
jäljempänä ”laitteiksi”. 

 
2. Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 
a) 'lääkinnällisellä laitteella' kaikkia instrumentteja, laitteistoja, 
välineitä, materiaaleja tai muita tarvikkeita, joita käytetään joko 
yksinään tai yhdistelminä, sekä niiden asianmukaiseen toimintaan 
tarvittavia ohjelmistoja, ja joita valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi 
ihmisten:  
— sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai 
lievitykseen, 
— vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, 
lievitykseen tai kompensointiin, 

                                                 

2  EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1. 
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— anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai 
muunteluun, 
— hedelmöitymisen säätelyyn 
ja joiden pääasiallista aiottua vaikutusta ihmiskehossa tai -kehoon ei 
saavuteta farmakologisin, immunologisin tai metabolisin keinoin, mutta 
joiden toimintaa voidaan tällaisilla keinoilla edistää; 
b) 'lisälaitteella'  kaikkia tarvikkeita, vaikka ne eivät olisi laitteita, joita 
valmistaja on erityisesti tarkoittanut käytettäväksi laitteen kanssa 
mainitun laitteen käyttämiseksi tämän laitteen valmistajan aikomuksen 
mukaisesti; 
 
5. Tätä direktiiviä ei sovelleta: 
a) in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuihin laitteisiin; 
b) aktiivisiin implantoitaviin laitteisiin, joihin sovelletaan direktiiviä 
90/385/ETY; 
c) lääkkeisiin, joihin sovelletaan direktiiviä 65/65/ETY, mukaan lukien 
direktiivin 89/381/ETY kattamat, verestä peräisin olevat lääkkeet; 
d) kosmeettisiin tuotteisiin, joihin sovelletaan direktiiviä 76/768/ETY; 
e) ihmisvereen, verituotteisiin, plasmaan, ihmisestä peräisin oleviin 
verisoluihin tai laitteisiin, jotka sisältävät markkinoille saattamisen 
ajankohtana kyseisiä verituotteita, plasmaa tai soluja, lukuun ottamatta 
1 artiklan 4a kohdassa tarkoitettuja laitteita; 
f) ihmisestä peräisin oleviin elimiin, kudoksiin tai soluihin eikä 
tuotteisiin, joihin sisältyy ihmisestä peräisin olevia kudoksia tai soluja 
tai jotka ovat niistä johdettuja; g) eläimistä peräisin oleviin elimiin, 
kudoksiin tai soluihin, ellei laitteen valmistukseen käytetä 
elinkyvyttömäksi tehtyä eläimistä peräisin olevaa kudosta tai 
elinkyvyttömiä eläimistä peräisin olevasta kudoksesta johdettuja 
tuotteita. 
6 Tätä direktiiviä ei sovelleta henkilösuojaimiin, joihin sovelletaan 
direktiiviä 89/686/ETY. Päätös siitä, kuuluuko tuote edellä tarkoitetun 
direktiivin vai tämän direktiivin soveltamisalaan on tehtävä ottaen 
huomioon erityisesti tuotteen pääasiallinen käyttötarkoitus. 
 

4 artikla 
Vapaa liikkuvuus, erityiseen käyttötarkoitukseen suunnitellut  
laitteet 

 
1. Jäsenvaltiot eivät saa estää saattamasta markkinoille tai ottamasta 
käyttöön alueellaan laitteita, joissa on 17 artiklassa säädetty CE-
merkintä, joka osoittaa niille suoritetun 11 artiklan mukaisen 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. 
 

8 artikla 
Suojalauseke 
 

1. Jos jäsenvaltio toteaa, että 4 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan toisessa 
luetelmakohdassa tarkoitetut asianmukaisesti asennetut, ylläpidetyt ja 
käyttötarkoituksensa mukaisesti käytetyt laitteet saattavat vaarantaa 
potilaiden, käyttäjien tai mahdollisesti muiden henkilöiden terveyden 
ja/tai turvallisuuden, sen on toteutettava kaikki tarpeelliset väliaikaiset 
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toimenpiteet näiden laitteiden vetämiseksi markkinoilta, niiden 
markkinoille saattamisen tai käyttöönoton kieltämiseksi tai 
rajoittamiseksi. Jäsenvaltion on ilmoitettava näistä toimenpiteistä 
komissiolle viipymättä, selvitettävä päätöksensä syyt ja erityisesti, jos 
tämän direktiivin vaatimusten vastaisuus johtuu: 
a) edellä 3 artiklassa tarkoitettujen olennaisten vaatimusten 
noudattamatta jättämisestä; 
b) edellä 5 artiklassa tarkoitettujen standardien virheellisestä 
soveltamisesta siltä osin kuin näitä standardeja väitetään sovelletun; 
c) puutteellisuuksista standardeissa itsessään. 
 
3. Jos vaatimusten vastainen laite on varustettu CE-merkinnällä, 
toimivaltaisen jäsenvaltion on toteutettava merkinnän kiinnittäjää 
vastaan aiheelliset toimenpiteet ja ilmoitettava siitä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille. 
 

17 artikla 
CE-merkintä 

 
1. Laitteet, lukuun ottamatta yksilölliseen käyttöön valmistettuja ja 
kliinisiin tutkimuksiin tarkoitettuja laitteita, jotka täyttävät 3 artiklassa 
tarkoitetut olennaiset vaatimukset, on markkinoille saatettaessa 
varustettava CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä. 

 
 

18 artikla 
Perusteettomasti kiinnitetty CE-merkintä 

 
Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista: 
a) jos jäsenvaltio havaitsee, että CE-merkintä on kiinnitetty 
perusteettomasti, valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja 
on velvollinen lopettamaan rikkomuksen kyseisen jäsenvaltion 
vahvistamien edellytysten mukaisesti; 
b) jos vaatimustenvastaisuus jatkuu, jäsenvaltion on toteutettava kaikki 
aiheelliset toimenpiteet kyseisen tuotteen markkinoille saattamisen 
rajoittamiseksi tai kieltämiseksi ja sen varmistamiseksi, että se vedetään 
markkinoilta 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. 

 
Kyseisiä säännöksiä sovelletaan myös, jos CE-merkintä on kiinnitetty 
väärin perustein tämän direktiivin menettelyiden mukaisesti tuotteisiin, 
jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. 
 

13. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä 

marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2001/83/EY3 I osaston, jonka otsikko on Määritelmät, 1 artiklan 2 alakohta, 

                                                 

3  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktiivillä 2001/83/EY on kodifioitu muun ohessa neuvoston 
direktiivit 65/65/ETY ja 89/381/ETY, jotka on direktiivin 2001/83/EY 128 artiklan ensimmäisellä 
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2 artiklan 1 ja 2 kohta sekä II osaston, jonka otsikko on Markkinoille 

saattaminen, 1 luvun, jonka otsikko on Markkinoille saattamista koskeva lupa, 

6 artiklan 1 kohta kuuluvat seuraavasti: 

1 artikla 

Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 

 

2. 'Lääkkeellä': 

 a) aineita tai aineiden yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu ihmisen 
sairauden hoitoon tai ehkäisyyn; tai  

b) aineita tai aineiden yhdistelmiä, joita voidaan käyttää ihmisiin tai 
antaa ihmisille joko elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai 
muuttamiseksi farmakologisen, immunologisen tai metabolisen 
vaikutuksen avulla taikka sairauden syyn selvittämiseksi.  

 

2 artikla  

1. Tätä direktiiviä sovelletaan ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin, jotka 
on tarkoitettu saatettaviksi markkinoille jäsenvaltioissa ja jotka on 
valmistettu teollisesti tai joiden valmistuksessa käytetään teollista 
prosessia.  

 
2. Tätä direktiiviä sovelletaan epäselvissä tapauksissa, joissa tuote voi 
kaikki sen ominaisuudet huomioon ottaen vastata ”lääkkeen” 
määritelmää ja yhteisön muun lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvan 
tuotteen määritelmää. 

 

6 artikla  

1. Lääkettä ei saa saattaa jäsenvaltion markkinoille, ellei sillä ole 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tämän direktiivin 
mukaisesti antamaa myyntilupaa tai lupaa, joka on annettu noudattaen 
asetusta (EY) N:o 726/2004 yhdessä lastenlääkkeistä 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1901/2006 kanssa.  

 

Kun lääkkeelle on myönnetty ensimmäinen myyntilupa ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti, kaikille myöhemmille vahvuuksille, 
lääkemuodoille, antoreiteille, pakkaustyypeille sekä kaikille muutoksille 
ja laajennuksille on myös myönnettävä lupa ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti tai ne on sisällytettävä samaan myyntilupaan. Kaikkien 

                                                                                                                                              

kohdalla kumottu. Saman artiklan toisen kohdan mukaan viittauksia kumottuihin direktiiveihin 
pidetään viittauksina direktiiviin 2001/83/EY sen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti. 
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kyseisten myyntilupien katsotaan kuuluvan samaan yleiseen 
myyntilupaan erityisesti 1 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa. 

 

II.2. KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 

14.  Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (1505/1994) 3 §:n 1 ja 

2 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 ja 3 momentti kuuluvat seuraavasti: 

3 § 
Määritelmät 

1) Terveydenhuollon laitteella ja tarvikkeella tarkoitetaan instrumenttia, 
laitteistoa, välinettä, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä 
käytettävää laitetta tai tarviketta sekä sen asianmukaiseen toimintaan 
tarvittavaa ohjelmistoa, jonka sen valmistaja on tarkoittanut 
käytettäväksi ihmisen 

a) sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai 
lievitykseen,  

b)vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, 
lievitykseen tai kompensointiin, 

c) anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai 
muunteluun; tai  

d) hedelmöitymisen säätelyyn. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun laitteen ja tarvikkeen toimintaa voidaan 
edistää farmakologisin, immunologisin ja metabolisin keinoin sillä 
edellytyksellä, ettei sen pääasiallista aiottua vaikutusta saada aikaan 
tällä tavalla. 

2) Valmistajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka saattaa terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen markkinoille omalla 
nimellään. Valmistajana pidetään myös luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka kokoaa, pakkaa, käsittelee, täysin kunnostaa tai 
merkitsee yhden tai useamman valmiin tuotteen tai antaa sille 
terveydenhuollon laitteena ja tarvikkeena käyttötarkoituksen 
saattaakseen sen markkinoille omalla nimellään. 

 

4 § 
Suhde muihin säädöksiin 

_  _  _ 

Lääkkeistä säädetään lääkelaissa (395/87). 

 

19 § 
Valmistukseen ja myyntiin kohdistuvat rajoitukset 
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Jos terveydenhuollon laite ja tarvike on tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten vastainen taikka jos siihen on 
väärin perustein kiinnitetty CE-merkintä, lääkelaitos voi: 

1) velvoittaa valmistajan ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin 
terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen saattamiseksi tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiseksi; tai 

2) kieltää terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen valmistuksen, myynnin 
ja muun elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuvan luovuttamisen. 

_   _   _ 

Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös silloin, kun terveydenhuollon 
laitetta ja tarviketta koskeva CE-merkintä on kiinnitetty tuotteisiin, jotka 
eivät ole terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. 

 

15. Lääkelain (395/1987) 3 §, 6 § ja 20 a § kuuluvat seuraavasti: 

3 § (853/2005) 

Lääkkeellä tarkoitetaan valmistetta tai ainetta, jonka tarkoituksena on 
sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä 
sairautta tai sen oireita ihmisessä tai eläimessä. 

Lääkkeeksi katsotaan myös sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä aine tai 
aineiden yhdistelmä, jota voidaan käyttää ihmisen tai eläimen 
elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi 
farmakologisen, immunologisen tai metabolisen vaikutuksen avulla 
taikka terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi. 

Epäselvissä tapauksissa, joissa tuote voi kaikki sen ominaisuudet 
huomioon ottaen vastata lääkkeen ja muualla lainsäädännössä tai 
Euroopan unionin säädöksissä olevan muun valmisteen määritelmää, 
sovelletaan valmisteeseen ensi sijassa, mitä lääkkeestä on säädetty. 

 

6 § (853/2005) 

Lääkelaitoksen tehtävänä on tarvittaessa päättää, onko ainetta tai 
valmistetta pidettävä lääkkeenä, perinteisenä kasvirohdosvalmisteena tai 
homeopaattisena valmisteena. 

 

20 a § (853/2005) 

Lääkevalmisteen myynti väestölle tai muu kulutukseen luovuttaminen 
edellyttää, että Lääkelaitos on myöntänyt valmisteelle luvan tai 
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rekisteröinyt sen tämän lain mukaisesti tai että sillä on Euroopan 
unionin toimielimen myöntämä myyntilupa. 

 

 

 

 

III. OIKEUDELLINEN ARVIOINTI 

 
Ensimmäinen kysymys 

Onko yhdessä jäsenvaltiossa tehty laitedirektiivin 93/42/ETY mukainen 

määrittely, jossa valmisteen on katsottu olevan laitedirektiivin mukainen 

terveydenhuollon laite tai tarvike ja se on varustettu CE-merkinnällä, esteenä 

sille, että toisen jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen viranomainen 

määrittelee kysymyksessä olevan valmisteen sen farmakologisten, 

immunologisten tai metabolisten vaikutusten perusteella lääkedirektiivin 

2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdan b  alakohdan mukaiseksi lääkkeeksi. 

16. Olennaisesti ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä on kyse voidaanko 

tuote, joka on saatettu markkinoille yhdessä jäsenvaltiossa lääkinnällisenä 

laitteena sittemmin luokitella lääkkeeksi toisessa jäsenvaltiossa. 

17. Unionin oikeudessa lääkinnällisen laitteen määritelmä on säädetty direktiivissä 

93/42/ETY ja lääkkeen määritelmä on säädetty direktiivissä 2001/83/EY.  

18.  Direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään 

lääkinnällisen laitteen määritelmä ja 1 artiklan 2 kohdan c, d ja e alakohdassa 

säädetään erityisluokkiin kuuluvien lääkinnällisten laitteiden määritelmistä. 

19. Lääkinnällisen laitteen varustaminen CE-merkinnällä, kuten mainitaan 

kysymyksessä ennakkoratkaisuksi, on direktiivin 93/42/ETY 17 artiklan 

1 kohdan mukaisesti vakiovaatimus lääkinnälliselle laitteelle, lukuun ottamatta 

yksilölliseen käyttöön valmistettuja laitteita ja kliinisiin tutkimuksiin 

tarkoitettuja laitteita. CE-merkinnän tarkoituksena on ilmentää, että laite täyttää 

direktiivissä säädetyt olennaiset vaatimukset. 
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20. On todettava että, siitä luokitellaanko tuote lääkinnälliseksi laitteeksi vai 

lääkkeeksi, direktiivissä 93/42/ETY ei säädetä, päinvastoin kuin direktiivissä 

2001/83/EY, ennakkopäätöksestä, joka jäsenvaltion sääntelyviranomaisen pitäisi 

antaa ennen kuin valmistaja voi saattaa tuotteen markkinoille lääkinnällisenä 

laitteena. Sen sijaan valmistaja ennen kaikkea luokittelee tuotteen ja saattaa sen 

markkinoille lääkinnällisenä laitteena. Tuotteen valmistaja sen jälkeen, kun tuote 

täyttänyt säädetyt vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, kiinnittää CE-

merkinnän. 

21. Erityisesti, raja lääkkeiden ja muiden tuotteiden välillä, kuten elintarvikkeiden, 

lääkinnällisten laitteiden, kosmeettisten valmisteiden tai biosidituottteiden, on 

jatkuvan keskustelun kohteena ja on johtanut useiden komission ohjeasiakirjojen 

antamiseen, jotka eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti sitovia.4 

22. Unionin tuomioistuimen ratkaistavana on myös ollut useita asioita, joissa on ollut 

kyse onko tuote luokiteltava lääkinnälliseksi laitteeksi vai ei.  

23. Tuomioistuin on oikeuskäytännössään painottanut, että sen määrittämiseksi, 

kuuluuko tuote direktiivissä 2001/83/EY tarkoitetulla tavalla vaikutuksensa 

perusteella lääkkeen määritelmän alaan, kansallisten viranomaisten, jotka 

toimivat tuomioistuimen valvonnassa, on ratkaistava tämä tapauskohtaisesti 

ottamalla huomioon kyseisen tuotteen kaikki ominaispiirteet, joihin kuuluvat 

muun muassa sen koostumus, farmakologiset, immunologiset ja metaboliset 

ominaisuudet, sellaisina kuin ne voidaan todeta nykyisen tieteellisen tiedon 

valossa, sen käyttötavat, sen levityksen laajuus, se tieto, joka kuluttajilla on 

kyseisestä tuotteesta, sekä ne vaarat, joita sen käytöllä voi olla.5 

                                                 

4  Esimerkiksi suhde lääkinnällisiin laitteisiin" Guidelines relating to the application of: The Council 
Directive 90/385/EEC on active implantable medical devices, the Council Directive 93/42/EEC on 
Medical Devices” (MEDDEV 2.1/3 rev 3); Kyseinen ohje on käsiteltävänä vireillä olevassa asiassa C-
308/11, Chemische Fabrik Kreussler. 

5  Asia C-27/08, Bios Naturprodukte; tuomio 30.4.2009, Kok. 2009, s. I-3785, 18 kohta. Ks. myös asia 
C-112/89, Upjohn, tuomio 16.4.1991, Kok. 1991 s. I-1703, 17 kohta; C-290/90, komissio v. Saksa, 
tuomio 20.5.1992, Kok. 1992, s. I-3317; yhdistetyt asiat C-211/03, C-299/03 ja C-316/03-C-318/03, 
HLH Warenvertrieband ja Orthica, tuomio 9.6.2005, Kok. 2005, s. I-5141, 30 ja 51 kohta; asia C-
140/07, asia C-319/05, komissio v. Saksa, 15.11.2007, Kok.2007, s. I-9811, 55 kohta; asia C-88/07, 
komissio v. Espanja, . tuomio 5.11.2009, Kok. 2009, s. I-353, 72 kohta; asia C-140/07, Hecht-
Pharma, tuomio 15.1.2009, Kok. 2009, s. 41, 32 kohta. 
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24. Tästä seuraa, että lääkkeeksi vaikutuksensa perusteella ei voida systemaattisesti 

katsoa kaikkia tuotteita, joiden koostumukseen kuuluu elintoimintoihin 

vaikuttava aine, vaan toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava edellytettyä 

huolellisuutta noudattaen tapauskohtaisesti kukin tuote ottamalla huomioon sen 

farmakologiset, immunologiset ja metaboliset ominaisuudet, sellaisina kuin ne 

voidaan todeta nykyisen tieteellisen tiedon valossa.6 

25. Unionin tuomioistuin on siten katsonut, että on edelleen mahdollista, että 

jäsenvaltiot tekevät eroavia päätöksiä tuotteiden luokittelemisesta lääkkeiksi tai 

muihin ryhmiin kuuluviksi tuotteiksi. Sama tuote voidaan saattaa markkinoille 

yhdessä jäsenvaltiossa lääkkeenä, jolta edellytetään markkinoille saattamista 

koskevaa lupaa, myyntilupaa, ja toisessa jäsenvaltiossa tuote voidaan luokitella 

toisin, jos se toimivaltaisten kansallisten viranomaisten arvioinnissa osoittaa 

tällaisia eri tuotteiden luokan ominaispiirteitä.7 

26. Se tarkoittaa, että tässä asiassa yhdessä jäsenvaltiossa tehty päätös tuotteen 

luokituksesta lääkinnälliseksi laitteeksi ei estä sitä, että tuotteen luokitusta 

lääkkeeksi tuotteen vaikutusten perusteella ja siten direktiivin 2001/83/EY 

soveltamisalaan kuuluvaksi toisessa jäsenvaltiossa. On asianomaisen jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten asia tehdä tapauskohtainen arviointi edellä 

viitattujen kriteerien perusteella sen määrittämiseksi kuuluuko tuote yhden tai 

toisen määritelmän soveltamisalaan. 

27. Jos nousee kysymys, joko ennen markkinoille saattamista tai sen jälkeen, 

tuotteen lainsäädännöllisestä asemasta, päätös, onko tuote katsottava 

lääkinnälliseksi laitteeksi vai ei, direktiivin 93/42/ETY mukaisesti kuuluu 

jäsenvaltioiden toimivaltaan.  

28. Yhdessä jäsenvaltiossa tehty päätös tuotteen luokituksesta lääkinnälliseksi 

laitteeksi ei estä sitä, että tuotteen luokittelemista toisessa jäsenvaltiossa 

direktiivin 2001/83/EY mukaisesti lääkkeeksi. 

                                                 

6  Em. asia Bios Naturprodukte, 19 kohta ja em. asia Hecht-Pharma, 40 kohta. 

7  Ks. asia C-369/88, Delattre, tuomio 21.3.1991, Kok. 1991, s. I-1487, 53 kohta; asia C-387/99, 
komissio v. Saksa, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-3751, 53 kohta; em. asia HLH Warenvertrieband 
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29. Tässä yhteydessä voidaan vielä todeta, että direktiiviä 93/42/ETY on muutettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/47/EY8, jolla muun ohessa 

muutettiin direktiivin 13 artiklaa. Direktiivin 93/42/ETY 13 artiklassa säädetty 

mekanismi mahdollistaa, että jäsenvaltio toimittaa komissiolle asianmukaisesti 

perustellun pyynnön ja kehottaa sitä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 

jäsenvaltion katsoessa, että on päätettävä kuuluuko tietty tuote tai tuoteryhmä 

jonkin direktiivin 1 artiklan 2 kohdan a–e alakohdan määritelmän 

soveltamisalaan. Jos komissio toteuttaa toimenpiteen jäsenvaltioiden on 

noudatettava sitä ja siten eroavat arvioinnit eri jäsenvaltioissa onko tietty tuote 

lääkinnällinen laite vai ei, eivät ole enää mahdollisia. Komissio ei ole toteuttanut 

mitään tällaista toimenpidettä Gynocaps-valmisteen osalta tai tuoteryhmän osalta, 

johon kyseinen valmiste kuuluisi. Voidaan kuitenkin todeta, että Ruotsi jätti 

komissiolle 21.10.2009 direktiivin 93/42/ETY 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan 

perusteella perustellun pyynnön toteuttaa toimenpiteet, että maitohappobakteereja 

sisältävät tamponit eivät kuuluisi lääkinnällisen laitteen määritelmän 

soveltamisalaan.9 Koska tällainen toimenpide ei kuitenkaan olisi selventänyt 

minkä säädöksen alaan tuote itse asiassa kuuluisi, komission yksikkö ilmoitti 

20.9.2011 Ruotsille, että se ei katsonut pyydetyn toimenpiteen toteuttamista 

asianmukaiseksi ja pyrkisi pikemmin käsittelemään sitä lääkinnällisten laitteiden 

direktiivien tarkistamisen yhteydessä.10 

 

Toinen kysymys 

                                                                                                                                              

ja Orthica, 56 kohta; em. asia C-319/05, komissio v. Saksa, , 37 kohta; em. asia C-88/07, komissio v. 
Espanja, 69 kohta ja em. asia Hecht-Pharma, 28 kohta 

8  EUVL L 247, 21.9.2007, s. 1. Direktiivin 2007/47/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on 
pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 21.12.2008 ja sovellettava sitä 21 päivästä maaliskuuta 2010. 
Sen vuoksi direktiivi ei tule sovellettavaksi nyt esillä olevassa asiassa. 

9  http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/pdfdocs/outcome_lactobacilus_en.pdf 

10  Komissiossa on parhaillaan valmistevana työohjelman mukaisesti ehdotus säädökseksi, jolla on mm. 
tarkoitus korvata direktiivi 93/42/ETY.  
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Mikäli edelliseen kysymykseen annetaan kielteinen vastaus, voiko tämä 

kansallinen toimivaltainen viranomainen määritellä valmisteen lääkkeeksi 

noudattaen yksinomaan lääkedirektiivin 2001/83/EY mukaisia menettelytapoja, 

vai onko ennen lääkedirektiivin mukaiseen lääkkeeksi määrittelyä koskevaan 

menettelyyn ryhtymistä noudatettava laitedirektiivin 93/42/ETY 8 artiklan 

suojalausekemenettelyä tai 18 artiklan säännöksiä koskien perusteettomasti 

kiinnitettyä CE-merkintää. 

30. Direktiivin 93/42/ETY 8 artikla ja 18 artikla säätävät menettelyistä, kun näissä 

säännöksissä määritettyjä turvallisuus- ja/tai noudattamattomuuskysymyksiä on 

havaittu markkinoille saatetun lääkinnällisen laiteen osalta.  

31. Erityisesti direktiivin 93/42/ETY 8 artiklassa on suojalauseke, joka koskee 

tilanteita, joissa jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet 

huomattavan vaaran markkinoille saatetun lääkinnällisen laitteen osalta. 

32. Direktiivin 93/42/ETY 18 artiklassa säädetään toimista, jotka jäsenvaltion on 

toteutettava, jos se on havainnut, että lääkinnälliseen laitteeseen on 

perusteettomasti kiinnitetty CE- merkintä tai puuttuu sellainen merkintä. Se myös 

koskee tilanteita, joissa merkintä on kiinnitetty tuotteeseen, joka ei ole 

lääkinnällinen laite. 

33. Tilanteessa, jossa tuote on saatettu markkinoille yhdessä jäsenvaltiossa CE-

merkittynä lääkinnällisenä laitteena, 18 artikla on sovellettavissa. Tuon tuotteen 

luokitteleminen direktiivin 2001/83/EY säännösten mukaisesti edellyttäisi, että 

jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle direktiivin 93/42/ETY 18 artiklan ensimmäisen 

kohdan b alakohdan ja 8 artiklan mukaisesti, jos noudattamattomuus jatkuisi. 

Nyt esillä olevassa asiassa Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle 

Gynocaps-valmistetta koskevasta päätöksestään 14.11.2008. Direktiivin 

93/42/ETY 18 artikla luettuna yhdessä sen 8 artiklan 3 kohdan kanssa asettaa 

menettelyllisen velvoitteen ainoastaan, eikä se ole ennakkoedellytys jäsenvaltiolle 

luokitella tuote lääkinnälliseksi lääkkeeksi, jos tuo tuote on saatettu markkinoille 

toisessa jäsenvaltiossa lääkinnällisenä laitteena. 

34. Direktiivin 93/42/ETY 8 ja 18 artiklassa ei säädetä luokittelusääntöjä. Niiden 

tavoite on suojata kuluttajia tuotteilta, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle, 

joko sen takia, kuten viitataan 8 artiklassa, ettei lääkinnällinen laite täytä 
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olennaisia vaatimuksia tai yhdenmukaistettuja standardeja, taikka koska on 

puutteita sovelletuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, tai kuten viitataan 

18 artiklassa tuotteeseen on kiinnitetty aiheettomasti CE-merkintä. Säännösten 

tavoitteena on estää jäsenvaltioita aiheettomasti luomasta tavaroiden vapaan 

liikkuvuuden esteitä. Kysymys tuotteen luokittelemisesta lääkinnälliseksi 

laitteeksi tai ei saattaa tulla myös esille sovellettaessa 8 ja 18 artiklan menettelyjä 

tapauksessa, jossa CE-merkintä on kiinnitetty tuotteeseen, joka ei ole 

lääkinnällinen laite. Tuon menettelyn soveltaminen edellyttää sen toteamista, että 

kyseinen tuote ei ole lääkinnällinen laite. Kuitenkin myös tuolloin tuotteen 

luokittelu tehdään direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

säädetyn legaalimääritelmän ja muiden kyseiseen tapaukseen sovellettavien 

luokittelusääntöjen mukaisesti. 

Kolmas kysymys 

Asettaako lääkedirektiivi 2001/83/EY, laitedirektiivi 93/42/ETY tai unionin 

oikeus muutoin (ml. ihmisten terveyden ja elämän suojelu ja kuluttajansuoja) 

esteitä sille, että saman jäsenvaltion alueella on markkinoilla saman ainesosan 

sisältäviä valmisteita samanlaisin vaikutustavoin yhtäältä lääkedirektiivin 

2001/83/EY mukaisena myyntilupaa edellyttävänä lääkkeenä ja toisaalta 

laitedirektiivin 93/42/ETY mukaisena terveydenhuollon laitteena tai tarvikkeena.  

35. Alkuun on todettava, että kysymys voidaan ymmärtää siten, että se ehdottaa, että 

luokitus tehdään vertaamalla tuotetta samankaltaiseen tuotteeseen. Kuten edellä 

jo huomioissa ensimmäisen kysymyksen osalta on todettu, toimivaltaisten 

viranomaisten on tehtävä arviointi kyseessä olevan tuotteen ominaispiirteiden 

perusteella. 

36. Tuomioistuin on asiassa Bios Naturprodukte lausunut, että toimivaltaisten 

viranomaisten on arvioitava edellytettyä huolellisuutta noudattaen 

tapauskohtaisesti kukin tuote.11 

37. Vastataksemme kolmanteen kysymykseen on sen vuoksi tarpeen tehdä ero saman 

tuotteen ja samankaltaisen tuotteen välillä. 
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Sama tuote 

38. Saman tuotteen ollessa kyseessä saattaa hyvin olla, ainakin teoriassa, että 

tuotteella on ominaisuudet, jotka täyttävät sekä lääkkeen kriteerit direktiivin 

2001/83/EY ja lääkinnällisen laitteen kriteerit direktiivin 93/42/ETY mukaisesti. 

39. Jos asianomainen tuote todella täyttää sekä molemmat määritelmät, niin 

direktiivin 2001/83/EY säädetään: tätä direktiiviä sovelletaan epäselvissä 

tapauksissa, joissa tuote voi kaikki sen ominaisuudet huomioon ottaen vastata 

”lääkkeen” määritelmää ja yhteisön muun lainsäädännön soveltamisalaan 

kuuluvan tuotteen määritelmää 

40. Siten voidaan todeta, että kun jäsenvaltio katsoo riittävällä huolella tehdyn 

arvioinnin perusteella, että kysymyksessä oleva tuote täyttää sekä lääkinnällisen 

laitteen ja lääkkeen määritelmät, niin direktiivin 2001/83/EY 2 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti tuotteeseen sovelletaan direktiivin 2001/83/EY säännöksiä. Tuotteelta 

edellytetään siten markkinoille saattamista koskevaa lupaa, myyntilupaa, ennen 

sen markkinoille saattamista. Samaa tuotetta ei voida saattaa samassa 

jäsenvaltiossa markkinoille lääkinnällisenä laitteena. 

Samankaltainen tuote  

41. Tässä tilanteessa edellytetään tapauskohtaista analyysiä, joka on tehtävä 

jokaisesta tuotteesta erikseen ja ottaen huomioon tuotteen kaikki ominaispiirteet 

legaalimääritelmien ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. 

Erityisesti tuotteen koostumus olisi määritettävä tietyn aineen määrän mukaan, 

sen muoto ja muiden aineiden läsnäolo ja sellaiset tekijät kuten instrumenttien 

käyttö. Tuotteen funktio olisi määritettävä tuotteen vaikutustavan, tavan miten 

tuotetta käytetään ja miten se vaikuttaa ihmiskehoon mukaisesti. Tässä 

kontekstissa olisi kunnioitettava erityisesti syrjimättömyyden periaatetta. Tämä 

edellyttää esimerkiksi, että samankaltaisiin tuotteisiin käytetään samoja 

arviointikriteerejä ja niitä painotetaan yhtäläisesti. 

 

                                                                                                                                              

11  Em. asia C-27/08, Bios Naturprodukte, 19 kohta. Ks. myös em. asia C-140/07, Hecht-Pharma, 40 
kohta. 
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V.  PÄÄTELMÄ 

42. Komissio ehdottaa kunnioittavasti, että unionin tuomioistuin antaisi 

ennakkoratkaisupyynnössä esitettyihin kysymyksiin korkeimmalle hallinto-

oikeudelle seuraavat vastaukset: 

1. Yhdessä jäsenvaltiossa tehty lääkinnällisistä laitteista 14 päivänä 

marraskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY mukainen 

määrittely, jossa tuotteen on katsottu olevan mainitun direktiivin mukainen 

lääkinnällinen laite tai lisälaite ja se on varustettu CE-merkinnällä, ei ole 

esteenä sille, että toisen jäsenvaltion kansallinen toimivaltainen 

viranomainen määrittelee kysymyksessä olevan tuotteen sen 

farmakologisten, immunologisten tai metabolisten vaikutusten perusteella 

lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 

1 artiklan 2 alakohdan b alakohdan mukaisesti lääkkeeksi. 

 

2. Kansallinen toimivaltainen viranomainen voi määritellä tuotteen 

lääkkeeksi noudattaen sekä direktiivin 2001/83/EY säännöksiä että 

direktiivin 93/42/ETY 18 artiklaa tarvittaessa. Direktiivin 93/42/ETY 

18 artikla luettuna yhdessä sen 8 artiklan 3 kohdan kanssa asettaa 

ainoastaan menettelyllisen velvollisuuden jäsenvaltiolle eikä ole 

ennakkoedellytys jäsenvaltiolle tuotteen lääkkeeksi luokittelemiseksi. 
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3. Direktiivi 2001/83/EY, direktiivi 93/42/ETY tai unionin oikeus muutoin ei 

aseta esteitä sille, että saman jäsenvaltion alueella on markkinoilla saman 

ainesosan sisältäviä tuotteita samanlaisin vaikutustavoin yhtäältä direktiivin 

2001/83/EY mukaisesti lääkkeenä ja toisaalta direktiivin 93/42/ETY 

mukaisesti lääkinnällisenä laitteena tai lisälaitteena. 

Sen määrittämiseksi, kuuluuko tuote lääkinnällisen laitteen tai lääkkeen 

määritelmän soveltamisalaan, kansallisten viranomaisten on ratkaistava 

tämä tapauskohtaisesti ottamalla huomioon kyseisen tuotteen kaikki 

ominaispiirteet ja kunnioittaen erityisesti syrjimättömyyden periaatetta. 

Jos kuitenkin kyseiset tuotteet täyttävät sekä lääkinnällisen laitteen että 

lääkkeen määritelmät, direktiivi 2001/83/EY saa etusijan direktiiviin 

93/42/ETY nähden ja siten tuotteelle tarvitaan myyntilupa ennen sen 

saattamista markkinoille. 

 

 

Ilkka KOSKINEN  Markéta ŠIMERDOVÁ  Attila SIPOS 

Komission asiamiehet 

 


