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• Mikä on standardi?

• Miksi standardeja laaditaan?

• Kuka standardit laatii? (SFS, CEN, ISO)

• Mistä standardeja saa?

• Mitä standardeja on terveydenhuoltoalalla? Mistä ne löytää?

• Standardisoinnin hyödyt – osallistu ja vaikuta!

• Mitä trendejä tällä hetkellä?



Mikä on standardi?

• Asiantuntijoiden yhdessä laatima asiakirja

• Esittää minimivaatimukset, joilla varmistetaan turvallisuus ja toimivuus 

• Yleisesti saatavissa

• Vapaaehtoinen käyttää, mutta:
– viranomaiset voivat viitata standardeihin määräyksissään ja hankinnoissaan

– standardi voi myös liittyä direktiiviin tai asetukseen, jolloin se on velvoittavampi 
(esim. harmonisoitu standardi)



Harmonisoidut standardit

Harmonisoitu standardi:

– Direktiivissä tai asetuksessa kerrotaan esim. lääkinnällisten laitteiden olennaiset vaatimukset

– Direktiiviin tai asetukseen liittyvissä harmonisoiduissa standardeissa kerrotaan vaatimukset, jotka 
täyttämällä voi osoittaa, että tuote täyttää direktiivin vaatimukset (esim. tarkat mitat, testit, käytännöt, 
turva-alueet ym.)

ESIMERKKI: Lääkinnälliset laitteet –direktiivi 93/42/EEC, Liite I:

Olennainen vaatimus direktiivissä on: ”8.7 Pakkauksen ja/tai merkintöjen avulla on voitava erottaa sekä 
steriilinä että muuna kuin steriilinä myytävät samanlaiset tai samankaltaiset tuotteet.”

Ratkaisu → Standardi ISO 15223-1 on harmonisoitu standardi, jossa esitetään, miten nämä tuotteet voidaan 
erottaa toisistaan (kuva otettu ko. standardista):



Lyhenteiden selityksiä

SFS Suomen standardisoimisjärjestö
CEN Eurooppalainen standardisoimisjärjestö
ISO Kansainvälinen standardisoimisjärjestö
TC Tekninen komitea, joka tekee standardeja yhdestä aihealueesta, esim. 

”sterilointilaitteet” (Technical Committee) 
WG Työryhmä, jossa standardi kirjoitetaan; koostuu eri maiden eksperteistä 

(Working Group)
prEN standardiluonnos, enquiry-vaiheessa (pre EN)
FprEN standardiluonnos, vote-vaiheessa (Final pre EN)

Mirror Group kansallinen seurantaryhmä, joka seuraa TC:n työtä

ISO 9999 Kansainvälinen standardi
EN ISO 9999 Euroopassakin vahvistettu kansainvälinen standardi
SFS-EN ISO 9999 Suomessa ja Euroopassa vahvistettu kansainvälinen                       

standardi





SFS-ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. 
Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita



Miksi standardeja laaditaan?

• Sovitaan yhteisistä
säännöistä, jotta kuluttajien, 
yrittäjien ja viranomaisten
toiminta helpottuisi

• Suojellaan kuluttajaa ja 
ympäristöä

• Lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta

Uusia näkökulmia: 
• kiertotalous
• jakamistalous
• älykäs kaupunki
• IoT (Internet of Things)
• robotiikka

Idealistinen (?) tavoite: Samat säännöt ja 
vaatimukset olisivat voimassa joka maassa



Kuka standardeja laatii?

Kansainvälinen taso
esim. ISO 9001

Eurooppalainen taso
esim. EN ISO 9001

Kansallinen taso
esim. SFS-EN ISO 9001



Miten komiteat (TC = technical committee) toimivat?

Aihealue: esim. sterilointilaitteiden vaatimukset

• Muodostetaan tekninen komitea CEN/TC 102 Sterilizers and associated
equipment for processing of medical devices

• Sihteeristötehtävien hoito annetaan esim. Saksalle (homman pyöritys)

• Jokainen CENin jäsenmaa perustaa komitealle ns. ”peilikomitean” 
(mirror group)

• Suomen ”mirror group” on nimeltään ”Sterilointiseurantaryhmä” (YTL)

• YTL järjestää seurantaryhmän kokoukset ja toimii kontaktina Saksaan

• TC-kokouksiin lähtevät henkilöt edustavat Suomea

• Komiteoiden (TC) alla on yksi tai useampia työryhmiä (WG)
– Esim. työryhmä joka käsittelee vain höyrysterilointilaitteen vaatimuksia



Aloitteesta standardiksi

Aloite
(jokin maa antaa)

Työryhmän 
perustaminen

Luonnoksen 
kirjoittaminen 

työryhmässä (WG)

Kommentointi 
yhtä aikaa 

jäsenmaissa

Standardin 
vahvistaminen ja 

julkaisu (SFS-
standardi Suomessa)

Standardin 
katselmus 5 

vuoden välein

Seuranta-
ryhmät
esim. 

Suomessa



Suomessa hajautettu järjestelmä – SFS kattojärjestönä

Toimialayhteisöt, yksityiset:

• KEMESTA ry

• Metalliteollisuuden 
Standardisointiyhdistys

• Muoviteollisuus ry

• Rakennustuoteteollisuus ry

• SESKO ry

• Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry

• Yhteinen Toimialaliitto ry

• Öljy- ja biopolttoaineala ry

Toimialayhteisöt, valtiolliset:

• LUKE

• Viestintävirasto

• Liikennevirasto

• Suomen Ympäristökeskus



Toimialayhteisöjen tehtävät

• vastaa oman alan standardisoinnista ja siihen osallistumisesta

• tiedottaa asianosaisille uusista työkohteista

• järjestää lausuntokierrokset Suomessa

– LP-palvelussa kaikki lausuntopyynnöt: http://lausunto.sfs.fi/

• päättää mitkä standardit käännetään

• tekee aloitteita uusien standardien laadinnasta

• käsikirjat, projektit ym.

• neuvonta

http://lausunto.sfs.fi/


Mistä standardeja saa?

• Suomessa standardien copyright on SFS:llä

• SFS myy standardeja verkkokaupassa
– Keskihinta on 50 – 80 eur (riippuu sivumäärästä)

– Uusimmilla standardeilla ns. vilautusominaisuus (pääsee lukemaan tärkeimmät 
kohdat)

– Myös käsikirjat saa verkkokaupasta

– Online-palvelu suuressa suosiossa – standardit pysyvät aina ajan tasalla (vrt. kirja)

• Hyödyllisiä linkkejä:
– SFS-Edu opiskelijoille ja opettajille (sis. opetusmateriaalia)

– Tilaa uutiskirje:
• SFSedun uutiskirje

• Terveydenhuollon ja laboratorioalan standardit

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/SFS/ID3/1/100145394.html.stx
http://www.sfsedu.fi/aihealueet/terveydenhuolto_ja_terveysteknologia/valinehuolto
https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet


YTL – standardeja kehdosta hautaan

• ajoneuvot ja logistiikka

• kiskoliikenne

• terveydenhuolto ja hyvinvointi

• urheilu ja vapaa-aika

• ympäristöhuolto

• rakennuslasit

http://www.ytl.fi/mita_teemme/standardisointi/toimialakohtaiset_sivut/ajoneuvot_logistiikka_ja_alyliikenne
http://www.ytl.fi/mita_teemme/standardisointi/toimialakohtaiset_sivut/kiskoliikenne
http://www.ytl.fi/mita_teemme/standardisointi/toimialakohtaiset_sivut/terveydenhuolto_ja_hyvinvointi
http://www.ytl.fi/mita_teemme/standardisointi/toimialakohtaiset_sivut/urheilu_ja_vapaa-aika
http://www.ytl.fi/mita_teemme/standardisointi/toimialakohtaiset_sivut/ymparistohuolto
http://www.ytl.fi/mita_teemme/standardisointi/toimialakohtaiset_sivut/rakennuslasit


Mitä standardeja on terveydenhuoltoalalla?

• Kolme toimialayhteisöä:

– SFS (IT-asiat)

– SESKO (sähkölaitteet)

– YTL (lääkinnälliset laitteet, IVD-laitteet ja terveydenhuoltopalvelut)

• YTL:llä hoidettavana 24 eurooppalaista ja 19 kansainvälistä komiteaa

– Lääkinnälliset laitteet, IVD-laitteet

– Apuvälineet

– Laboratoriolaitteet

– Terveydenhuoltopalvelut (myös: vanhustenpalvelut)



Esimerkkejä standardeista

Laatustandardeja (horisontaalisia):
• SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmä
• SFS-EN 15224 Standardin EN ISO 9001:2015 mukainen laadunhallintajärjestelmä 

terveydenhuoltoalan käyttöön (palveluntarjoajille)
• SFS-EN ISO 13485 Laitteiden laatujärjestelmä (laitevalmistajille)

Laitestandardeja (vertikaalisia):
• SFS-EN ISO 15883 Pesu- ja desinfiointikoneet
• SFS-EN 285 Suuret höyrysterilointilaitteet
• SFS-EN 13060 Pienet höyrysterilointilaitteet

Validointistandardeja:
• SFS-EN ISO 17665-1 Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Höyry. Osa 1: 

Sterilointiprosessin kehittämisen, validoinnin ja rutiinivalvonnan vaatimukset



YTL:n sterilointiseurantaryhmä

• Seuraa kahden eurooppalaisen ja yhden kansainvälisen komitean työtä

– CEN/TC 102 Sterilizers and associated equipment for processing of medical 
devices

– CEN/TC 204 Sterilization of medical devices

– ISO/TC 198 Sterilization of health care products

• Seurantaryhmässä 10 organisaatiota ja 16 henkilöä

• Suomalaisia nimetty 3 CEN-työryhmään ja 7 ISO-työryhmään

TC = technical committee
WG = working group

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:6085&cs=151F3C79490FD205B457978DA1C1FD67F
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:6185&cs=10A20482E9369B3FEC68A9E396AE72531
https://www.iso.org/committee/54576.html


CEN/TC 102 Lääkinnällisten laitteiden steriloinnissa käytettävät laitteet
ja välineet

• sterilointilaitteet: sekä pöytäkoneet että isot koneet

• pesu- ja desinfiointikoneet

• pakkausmateriaalit (steriileinä pakatut tuotteet)

• biologiset ja kemialliset indikaattorit

• pääpaino sairaaloiden laitteissa

• validointi ja testikuormat

Tavoitteena steriiliyden varmistus

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:6085&cs=151F3C79490FD205B457978DA1C1FD67F


CEN/TC 102 Lääkinnällisten laitteiden steriloinnissa käytettävät laitteet
ja välineet

Työryhmät (WG = working group):

CEN/TC 102/WG 1 Terminologia

CEN/TC 102/WG 4 Steirilointipakkaukset (sihteeristö YTL:llä)

CEN/TC 102/WG 5 Höyrysterilointilaitteet

CEN/TC 102/WG 6 Matalalämpösterilointilaitteet

CEN/TC 102/WG 7 Biologiset ja kemialliset indikaattorit

CEN/TC 102/WG 8 Pesu- ja desinfiointikoneet

(FI mukana)

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:6085&cs=151F3C79490FD205B457978DA1C1FD67F
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:29:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6085,25&cs=1878688DD67058CEB5283BA8E7D411BE6#1


CEN/TC 102 Lääkinnällisten laitteiden steriloinnissa käytettävät
laitteet ja välineet

Vireillä tällä hetkellä mm:

• prEN 17180 Terveydenhuollossa käytettävät sterilointilaitteet. 
Matalalämpövetyperoksidisterilointilaitteet. Vaatimukset ja testaus

• FprEN ISO 11607-1 Pakattuina steriloitujen lääkinnällisten laitteiden 
pakkaukset. Osa 1: Materiaalien, steriiliyden varmistusjärjestelmien ja 
pakkausjärjestelmien vaatimukset

• FprEN ISO 11607-2 Pakattuina steriloitujen lääkinnällisten laitteiden 
pakkaukset. Osa 2: Pakkausten muovaamis-, saumaamis- ja 
kokoamisprosessien validointivaatimukset

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:6085&cs=151F3C79490FD205B457978DA1C1FD67F
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6085,25&cs=1878688DD67058CEB5283BA8E7D411BE6


CEN/TC 204 Lääkinnällisten laitteiden sterilointi

• steriiliyden määrittely

• sterilointiprosessien ja –menetelmien kehittäminen, validointi ja 
seuranta

• Työryhmät:
CEN/TC 204/WG 6 Prosessoitujen lääkinnällisten laitteiden mikrobiologinen laatu

• Vireillä tällä hetkellä mm:

prEN ISO 17665-1 Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. Höyry. Osa 1: 
Sterilointiprosessin kehittämisen, validoinnin ja rutiinivalvonnan 
vaatimukset

FprEN ISO 25424 Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi. 
Matalalämpöinen höyry ja formaldehydi. Sterilointiprosessin 
kehittämistä, validointia ja rutiinivalvontaa koskevat vaatimukset

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:6185&cs=10A20482E9369B3FEC68A9E396AE72531


ISO/TC 198 
Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi

Työryhmät (WG):

ISO/TC 198/WG 1 Etyleenioksidisterilointi
ISO/TC 198/WG 2 Säteilyllä sterilointi
ISO/TC 198/WG 3 Höyrysterilointi
ISO/TC 198/WG 4 Biologiset indikaattorit
ISO/TC 198/WG 5 Terminologia
ISO/TC 198/WG 6 Kemialliset indikaattorit
ISO/TC 198/WG 7 Pakkaukset
ISO/TC 198/WG 8 Mikrobiologiset menetelmät
ISO/TC 198/WG 9 Aseptinen prosessointi
ISO/TC 198/WG 10 Kemiallinen sterilointi (neste-)
ISO/TC 198/WG 11 Sterilointiprosessien ja sterilointilaitteiden yleiset kriteerit
ISO/TC 198/WG 12 Uudelleensteriloitavien laitteiden prosessointi
ISO/TC 198/WG 13 Pesu- ja desinfiointikoneet
ISO/TC 198/WG 15 Steriiliyden varmistus
ISO/TC 198/WG 16 Vetyperoksidisterilointi

(FI mukana)

https://www.iso.org/committee/54576.html
https://www.iso.org/committee/54576.html


ISO/TC 198 
Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi

Vireillä ovat mm. seuraavat työkohteet:

ISO/CD TS 22421 Sterilization of health care products -- Common 
requirements for sterilizers for terminal sterilization of medical devices in 
health care facilities

ISO/NP 22441 Sterilization of health care products -- Low temperature 
vaporized hydrogen peroxide -- Requirements for the development, 
validation and routine control of a sterilization process for medical devices

ISO/CD 22913 Processing of health care products -- Information to be 
provided by the medical device manufacturer for the processing of 
medical devices -- Part 2: Medical devices not intended for direct patient 
contact

(FI mukana)

https://www.iso.org/committee/54576.html
https://www.iso.org/committee/54576/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0


Käytä, osallistu tai vaikuta!

Käyttäjä:
• Hanki standardi ja käytä sitä työkaluna työssäsi (esim. validoinnissa)
• Täytä standardin vaatimukset niin voit varmistua siitä, että esim. sterilointi onnistuu
• Käsikirjoista löytyvät tärkeimmät pointit välinehuoltajille

– SFS-Käsikirja 134 ”Sterilointi”
– SFS-Käsikirja 142-1 ”Desinfiointi. Osa 1 – Välinehuoltajan käsikirja”
– SFS-Käsikirja 142-2 ”Desinfiointi. Osa 2 – Välinehuollon standardit”

Osallistuja:
• Seurantaryhmän kokoukset ovat hyviä keskustelufoorumeja (viranomaiset, valmistajat ym.)
• Pysyt ajan tasalla standardien uusimisesta, saat uusinta tietoa

Vaikuttaja:
• Liity työryhmään – pääset kirjoittamaan standardien tekstejä –> vaikuttamaan sisältöön
• Syvempi ymmärrys
• Kuulet myös perustelut miksi ko. asiat ovat standardissa (tai miksi eivät ole)
• Luot kansainvälisiä suhteita

Osallistu ja vaikuta -opas

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/SFS/ID3/1/100113315.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/SFS/ID3/1/100145393.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/SFS/ID3/1/100145394.html.stx
http://www.ytl.fi/mita_teemme/standardisointi/miten_liityn_seurantaryhmaan
https://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/hyodyllisia_aineistoja/osallistu_ja_vaikuta_-_standardisointityon_opas


Kokemuksia standardisointiin osallistumisesta

• Ainoa mahdollisuus vaikuttaa standardien valmisteluun on osallistua 
komiteoiden ja työryhmien kokouksiin

• Ainoa mahdollisuus olla ajan tasalla uusista standardeista ja trendeistä 
on osallistua työhön seurantaryhmätasolla

• Saa uusinta tietoa asetuksista ja tutkimuksista ja tietoa siitä mitä on 
standardin vaatimusten takana  → syvempi ymmärrys

• Seurantaryhmäkokoukset ehdottoman hyödyllisiä (keskustelut)

• Saa uusia kansainvälisiä kontakteja ja ystäviä



Mitä hyötyä standardeista on minulle?
Miten voin edistää standardien käyttöä?

”Lyhyt oppimäärä” – käytä standardeja
• Kerro standardeista työnantajallesi (SFS:n online-palvelu)
• Pysy ajan tasalla (esim. uutiskirjeet)
• Tutustu standardien sisältöön (hyvät käytännöt)
• Noudata standardien vaatimuksia työssäsi
• Tärkeimpiä pointteja

– Uudelleensteriloitavien välineiden ”steriilin pussin” saumauksen onnistuminen
– Sterilointilaitteen tai pesu/desinfiointikoneen validointi
– Koneen asennuksen tekee yleensä valmistaja
– Validointi tehdään paikan päällä juuri sille koneelle ja juuri niillä välineillä, joita 

koneessa on tarkoitus prosessoida (välineiden asettelu, ns. testikuorma)!!!!!
– Esim. jos höyrysteriloinnissa pitää saada sterilointiaika lyhyeksi, on vastaavasti 

lämpötilaa nostettava
– Pesutulos on varmistettava (esim. indikaattoreilla)
– Vasta sitten kone voidaan ottaa käyttöön
– Samassa koneessa ei saa pestä alusastioita ja kirurgin välineitä



Mitä hyötyä standardeista on minulle?
Miten voin edistää standardien käyttöä?

”Laaja oppimäärä” – vaikuta standardeihin

• Osallistu seurantaryhmätyöskentelyyn

• Vaikuta standardeihin kansainvälisissä työryhmissä

– Väinehuoltajien näkökulmaa kaivataan kipeästi

• Jos mielessäsi on jokin tärkeä aihe/alue, josta ei ole olemassa 
standardia, ehdota sellaisen tekemistä (YTL:lle)

– Esim. YTL sai syksyllä aloitteen laatia standardi painehaavapatjojen 
vuokrauspalveluista (sis. nouto, kuljetus, puhdistus, toimitus)

• Kun vaihdat työpaikkaa, muista ottaa standardit puheeksi myös siellä



Seurantaryhmätyöskentely

• Työkieli englanti

• Seuraa ”passiivisesti” – ole ajan tasalla uusista tuulista

• Osallistu aktiivisesti – ole mukana vaikuttamassa

• Seurantaryhmämaksu 1200 eur per vuosi

• Opi eurooppalaisilta kollegoilta

• Tiedä mitä säännösrintamalla tapahtuu

• Näyttää hyvältä
CV:ssä ☺



Terveydenhuollon trendejä standardisoinnissa

• Palvelut ”jyrää”
– Kiropraktikkopalvelut
– Ulkonäkökirurgian palvelut
– Kauneudenhoitopalvelut
– Vanhustenpalvelut 

• kiinnostaa kaikkia tulevina ”kuluttajina”
• SOTEssa apuna?

• Palveluiden laadun ”excellance”
– Asiakaskeskeinen hoito
– Potilaan sitouttaminen ja osallistaminen

• Painehaavapatjojen vuokrauspalvelut
– Tulossa kansallinen standardi
– Vaatimukset: patjojen nouto, kuljetus, puhdistus ja desinfiointi sekä toimitus vuokraajalle
– Työ starttaa marras-joulukuussa 2018

• Terveydenhuollon käsineiden ”valintaopas” – tulossa suomenkielisenä
– CEN/TR 16953 Kertakäyttöiset käsineet terveydenhuollon tarkoituksiin. Terveydenhuollon 

käsineiden valinnan perusteet 
– Sisältää paljon tietoa eri materiaalien ominaisuuksista



Kiitos!

Lisätietoa seurantaryhmistä nettisivuiltamme!

Lisätietoja:

suvi.pasanen@ytl.fi

puh. 050 328 5413

http://www.ytl.fi/mita_teemme/standardisointi/miten_liityn_seurantaryhmaan
mailto:suvi.pasanen@ytl.fi

