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Enligt sändlista  
 
UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAG OM 
KLINISK PRÖVNING OCH TILL VISSA LAGAR SOM HAR SAMBAND MED DEN   
 

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om det bifogade utkast till 
regeringsproposition som beretts som tjänsteuppdrag. Den baserar sig på dis-
kussionerna och beredningen av arbetsgruppen för nationellt genomförande av 
EU-förordningen om klinisk prövning (STM035:00/2015) som tillsatts av 
SHM. 
 
I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om klinisk prövning. I lagen fö-
reskrivs om frågor som enligt lagstiftningen i EU-förordningen (536/2014) för-
utsätter nationell lagstiftning. Lagen skulle alltså tillämpas tillsammans med 
den EU-förordning som tillämpas direkt. I propositionen föreslås att en ny na-
tionell etikkommitté för klinisk prövning ska inrättas som har i uppgift att etiskt 
bedöma alla de kliniska prövningar som genomförs i Finland. I samband med 
ändringen ska den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik 
(TUKIJA) läggas ned. Den nya etikkommittén avses vara ett oberoende organ 
som administrativt sett lyder under social- och hälsovårdsministeriet. I den nya 
lagen avses därtill ingå bestämmelser bland annat om bedömning av ansökan 
om klinisk prövning, informerat samtycke och Säkerhets- och utvecklingscent-
ret för läkemedelsområdets (Fimea) befogenhet enligt det nationella spelrum-
met enligt EU-förordningen.  
 
Det föreslås flera ändringar i lagen om medicinsk forskning (488/1999, forsk-
ningslagen) som särskilt beror på att bestämmelserna om andra medicinska 
forskningar än kliniska prövningar i denna lag ska vara så enhetliga som möj-
ligt med den reglering som gäller kliniska prövningar. I lagen ska dessutom 
preciseras bestämmelserna om regionala etiska kommittéer och föreskrivas om 
deras samarbete. Därtill föreslås ändringar i förfarandet i fråga om hur spon-
sorn kan få ett annat utlåtande om ett negativt utlåtande som regionens etiska 
kommitté lämnat. Denna uppgift som i dag innehas av nationella kommittén för 
medicinsk forskningsetik ska framöver vara de regionala etiska kommittéernas 
gemensamma uppgift. Därtill föreslås att en ny uppgift för tillsyn av medicinsk 
forskning ska grundas inom Fimea. 
 
Det har planerats att en regeringsproposition ska överlämnas till riksdagen vå-
ren 2018. 
 
Utlåtandet kan lämnas fram till den 15 september 2017. Vi ber om svar i första 
hand genom den bifogade webropol-enkäten, även om ni bara skulle besvara en 
del av frågorna. Ni kan dock även sända ett annat skriftligt utlåtande till adres-
sen kirjaamo@stm.fi. Vi ber er att använda referenserna STM077:00/2017 och 
STM/2791/2017 i utlåtandena.  Utlåtandena är offentliga och publiceras på 
statsrådets tjänst för projektinformation (valtioneuvosto.fi/hankkeet). Även 
andra instanser än de som nämns i begäran om utlåtande kan lämna utlåtande. 
https://www.webropolsurveys.com/S/DEFC7AC119C8381F.par  
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Utkastet till regeringsproposition är ännu inte färdigt till alla delar. I proposi-
tionen saknas särskilt bestämmelser som gäller skydd för personuppgifter, 
straffbestämmelser, en del av lagstiftningen som gäller på vetskap baserat sam-
tycke i forskningslagen och en del av anslutande lagar. Berörda instanser 
kommer att höras om dessa separat senare. 
 
Begäran om utlåtande finns också på social- och hälsovårdsministeriets webb-
plats på adressen http://stm.fi/lausuntopyynnot 
 
Ytterligare information: 
14.7 och från och med 16.8 Merituuli Mähkä, specialsakkunnig, for-
namn.efternamn@stm.fi, tfn 029 516 3575  
Från och med 17.7 Juliana Tenovuo, jurist, fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 029 
516 3500 
 
Ytterligare information om tekniska frågor som gäller webropol-enkäten ges av 
Sonja Nisula, projektsekreterare, fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 029 516 3456 
 
 
 
 
 
Direktör,    Liisa-Maria Voipio-Pulkki 
 
avdelningschefen är ställföreträdare 
för Kirsi Varhila  
 
 
 
 
Specialsakkunnig  Merituuli Mähkä 

 
 
 
BILAGOR Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om klinisk prövning och 

till vissa lagar som har samband med den 14.7.2017 
Webropol-enkät, pdf-fil med frågor 
 
 

SÄNDLISTA Riksdagens justitieombudsman 
 Justitiekanslersämbetet 
 Justitieministeriet 

Undervisnings- och kulturministeriet 
 Arbets- och näringsministeriet 

Finansministeriet 
 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) 
Folkpensionsanstalten (FPA) 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 
Regionförvaltningsverken 
Dataombudsmannen 
Barnombudsmannen 
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Strålsäkerhetscentralen 
Patientförsäkringscentralen 
Finlands Akademi 
Innovationsfinansieringsverket Tekes 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra 
Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (TUKIJA) 
Sjukvårdsdistriktens regionala etiska kommittéer 
Forskningsetiska delegationen 
Etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE 
Helsingfors universitet 
Östra Finlands universitet 
Jyväskylä universitet 
Lapplands universitet 
Uleåborgs universitet 
Tammerfors universitet 
Åbo universitet 
Åbo Akademi 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Yrkeshögskolan Laurea 
Yrkeshögskolan Metropolia 
Yrkeshögskolan i Tammerfors 
Åbo yrkeshögskola 
Uleåborgs yrkeshögskola 
Finlands Kommunförbund 
Universitetssjukvårdsdistrikten 

 Lääketeollisuus ry 
Rinnakkaislääketeollisuus ry 
Föreningen för parallellimportörer av läkemedel i Finland rf 
GSK 
Bayer Nordic-Suomi 
Merck Finland 
Novartis Finland 
Orion 
Pfizer  
Roche 
Sanofi  
Crown CRO  
CRST  
Terveystalo (Clinical Research) 
Terveysteknologian liitto Healthtech Finland 
Sailab 
Helsingfors biobank  
Auria biobank 
Norra Finlands biobank Borealis  
THL Biobank  
Finländska hematologiska registret och biobanken FHRB 
Östra Finlands biobank  
Blodtjänstens biobank 
Mellersta Finlands biobank 
Tammerfors biobank 
Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry 
Specialistläkarföreningarna och deras underavdelningar 
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Finlands Tandläkarförbund ry 
Finlands Provisorförening rf 
Finlands Farmaciförbund rf 
Finlands sjuksköterskeförbund 
Tehy 
Tieteentekijöiden liitto - Forskarförbundet ry 
Suomalainen lääkäriseura Duodecim 
Suomen Erikoislääkäriyhdistys 
FinPedMed 
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 
Biokeskus Suomi 
Institutet för molekylärmedicin i Finland FIMM 
UKK-instituutti 
Finlands näringsliv rf 
Läkarföretagen rf 
Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura SLOES 
SOSTE Finlands social och hälsa rf 
Finlands Patientförbund rf 

 
 

 

 

 


