
 LAUSUNTO 1 (4) 

LV/HPär 10.6.2015 
 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
PL 33 
00023 VALTIONEUVOSTO 
kirjaamo.stm@stm.fi 
 
STM 020:00/2015 

 

SELVITYSHENKILÖHANKE – FIMEAN ALUEELLISTAMISTAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMINEN 

Fimean alueellistaminen käynnistyi ministeri Liisa Hyssälän elokuussa 2008 
antamasta ilmoituksesta käynnistää lääkehuollon uudelleen-organisointi uu-
teen perustettavaan virastoon, jonka sijaintipaikka olisi Kuopio. 

Ministeri Hyssälä teki selvitysmies Liisa Turakan laatiman alueellistamissel-
vityksen jälkeen vuoden 2009 alussa päätöksen uuden lääkealan keskuk-
sen perustamisesta Kuopioon. Ministerin päätöksen pohjalta käynnistyi 
säädösvalmistelu, jonka pohjalta eduskunnalle annettiin hallituksen edistys 
(74/2009 vp) laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta. 

Uudelleen organisoinnin loppu tulemana Lääkelaitos ja Rohto lakkautettiin. 
Lääkelaitoksen tehtävät siirrettiin pääosiltaan uuteen Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimeaan, terveydenhuollon laitteiden ja tarvik-
keiden valvonta siirrettiin Valviraan ja Rohdon tehtävät Terveyden ja hyvin-
voinnin laitokseen. Uutena tehtävänä Fimealle asetettiin lääkehoitojen arvi-
ointi. 

Alueellistaminen ennakoidut hyödyt 

Hallituksen esityksen perusteluissa alueellistamisella arvioitiin olevan välit-
tömiä ja välillisiä positiivisia vaikutuksia Kuopion alueen työllisyystilantee-
seen sekä kerrannaisvaikutuksia alueiden kehittymiseen ja niiden elinvoi-
maisuuden ylläpitämiseen. Kuopion alueen on arvioitu hyötyvän keskuksen 
sijoittamisesta aluetalouden näkökulmasta ja keskuksen perustamisen 
hyödyttävän olemassa olevaa elinkeinorakennetta ja vaikuttavan positiivi-
sesti työpaikkakehitykseen ja työllisyyteen.  

Hallituksen esityksen perusteluissa taloudellisten vaikutusten osalta on ar-
vioitu kustannuksia aiheutuvan toiminnan siirrosta, mutta kustannuksiltaan 
aiempaa edullisemman toimintaympäristön Kuopiossa on ennakoitu tuovan 
kustannussäästöjä, joita vähentävät lisääntyvät matkakustannukset. Sääs-
töjä on ollut määrä syntyä merkittävimmin alemmista toimitilojen vuokrakus-
tannuksista. 

Alueellistamisen potentiaaliset uhat 

Alueellistamisen potentiaaliset uhat liittyvät pääosin asiantuntijuuden me-
nettämiseen. Fimean tehtävien kannalta on tärkeää, että sen asiantuntijuus 
on korkeatasoista, jolloin vaikutuskanavat EU:n lääkevalvonnan kehittämi-
seen säilyvät ja modernin lääkevalmistuksen ja -hoidon osaaminen säilyvät 
Suomessa viranomaispuolella. 
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EU:ssa jokainen jäsenvaltio vastaa oman maansa lääkealan toimijoiden 
vaatimuksen mukaisuudesta ja sertifioi lääkealan yritysten toiminnan kan-
sainvälisiin rekistereihin. Valvontatulosten vastavuoroinen hyväksyminen 
kansainvälisesti perustuu luottamukseen kansallisen viranomaisen asian-
tuntemuksesta ja viranomaistoiminnan laadusta. Tämän viranomaisluotta-
muksen säilyttäminen on tärkeää, jotta Fimea omalta osaltaan varmistaa 
suomalaisten lääkeyritysten kilpailukykyä maailmalla. Kansallinen viran-
omaistoiminnan laatu toimii siis käyntikorttina kotimaisille lääkeyrityksil-
lemme.  

Myyntilupa-asioissa eurooppalaiset lääkeviranomaiset kilpailevat keske-
nään asiakkaista. Eurooppalaisissa myyntilupamenettelyissä lääkealan yri-
tykset voivat valita, mitä kansallista virastoa ne haluavat käyttää viitejäsen-
valtiona. Tässä valinnassa keskeisiä tekijöitä ovat viraston kansainvälisesti 
tunnustettu asiantuntemus ja prosessien sujuvuus. Fimean asiantunteva ja 
tehokas toiminta vaikuttaa näin työpaikkojen syntymiseen suomalaiselle 
lääkealalle ja edistää siten myös terveysalan kasvustrategian toteutumista. 
Samalla viraston asiantuntemus ja vaikutusmahdollisuudet kansainvälises-
sä viranomaistyössä paranevat, mistä taas hyötyvät kaikki suomalaiset 
lääkkeiden käyttäjät. 

Alueellistamispäätökseen liittynyt epävarmuus työpaikan säilymisestä on 
vaikuttanut henkilöstön hakeutumiseen pois Fimean palveluksesta. Alueel-
listamispäätöksen jälkeisenä kolmena vuonna kolmannes Fimean henkilös-
töstä oli irtisanoutunut. Poikkeuksellisen suuresta vaihtuvuudesta on seu-
rannut olennaisen kokemuksen ja asian-tuntemuksen menetyksiä, rekry-
toinnista ja perehdyttämisestä johtuvaa tehottomuutta sekä vaikeuksia riit-
tävän kokeneiden ja ansioituneiden hakijoiden saamiseksi viraston palve-
lukseen. 

Prosessi työntekijöiden siirtämiseksi Kuopioon 

Hallituksen esityksen mukaisesti tehtävien siirtäminen Helsingistä Kuopioon 
oli alun perin määrä toteuttaa vaiheittain vuosina 2009–2014. Tuolloin Fi-
meassa tehdyn siirtymissuunnitelman mukaan toiminnot ja niihin sijoitettu 
henkilöstö olisi siirretty Kuopioon vaiheittain siten, että vuonna 2011 Kuopi-
oon siirtyisi 20 henkilöä, toisessa vaiheessa 2012 70 henkilöä ja kolman-
nessa vaiheessa vuonna 2014 80 henkilöä. 

Siirtymissuunnitelman toteuttaminen osoittautui alusta asti vaikeaksi ja 
henkilöstön siirtymishalukkuus oli hyvin vähäistä. Vapaaehtoisesti Kuopi-
oon siirtyi kolme henkilöä. 

Erityisen haastavaksi osoittautui vuodelle 2012 suunniteltujen toimintojen ja 
henkilöstön siirtymisen toteuttaminen. Henkilöstöllä ei ollut halukkuutta siir-
tyä, joten suunnitelman toimeenpano olisi edellyttänyt kyseiseen siirtymis-
vaiheeseen kuuluneiden henkilöiden irtisanomista. Tämä olisi koskenut 
vuonna 2012 n. 70 henkilön samanaikaista irtisanomista ja uusien henkilöi-
den rekrytoimista Kuopioon vastaaviin tehtäviin.  

Vakituisen henkilöstön irtisanomisista aiheutuvat osaamiskato yhdessä jo 
aiemman lähtövaihtuvuuden aiheuttaman osaamisen menetyksen kanssa 
olisi vaarantanut vakavasti Fimean toiminnan. Oli olemassa myös riski, että 
näin mittava samanaikainen uusrekrytointi tietyn alan asiantuntijatehtäviin 
Kuopioon olisi osoittautunut mahdottomaksi. 
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Ministeri Paula Risikko päätti helmikuussa 2012 Fimean alueellistamisaika-
taulun muutoksesta, jonka mukaan alueellistamisen loppu-ajankohta siirre-
tään elokuusta 2014 vuoden 2018 loppuun. Kaikki avoimeksi tulevat virat 
siirretään ja uudet virat perustetaan Kuopioon aiemmin linjatun mukaisesti. 
Kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun men-
nessä. Fimealla on lisäksi työskentelytiloja henkilöstölleen Fimean toimin-
nan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. 
Fimean laboratorio jää Helsinkiin.  

Ministerin päätöksen toimeenpanemiseksi Fimea tarkensi siirtymis-
suunnitelmaa huhtikuussa 2012 tehdyllä päätöksellä. Sen mukaisesti siir-
tyminen toteutetaan vapaaehtoisten siirtymisten, ns. luonnollisen vaihtu-
vuuden ja Fimeaan mahdollisesti perustettavien uusien virkojen avulla. 
Suunnitelman lähtökohtana on Fimean toimintojen turvaaminen siirtymis-
vaiheen aikana ja sen jälkeen. Päätöksen mukaisesti Fimean päätoimipiste 
on Kuopiossa ja sen lisäksi henkilöstölle on työskentelytiloja Fimean toi-
minnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, Helsingissä ja Turussa.  

Fimean päätöksentekohetken henkilöstön, jonka virkojen sijaintipaikka ei 
vielä ollut Kuopio, virat siirretään Kuopioon virkapaikkaa koskevilla päätök-
sillä viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Virka-paikan siirtämi-
seen näissä tapauksissa ei ole liittynyt muuttovelvoitetta. Fimean palveluk-
sessa olevan vakituisen henkilöstön virantoimituspaikkana voi olla muu 
kuin Kuopio, mikäli henkilö ei vapaa-ehtoisen siirtymisen tuesta huolimatta 
ole ollut halukas siirtymään Kuopioon. Virantoimituspaikka säilyy tällöin sillä 
paikkakunnalla, jossa henkilön virkapaikka oli ennen 29.2.2012 niin kauan, 
kun hän jatkaa keskeytyksettä Fimean palveluksessa. 

Kaikki eläkkeelle siirtymisen, toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen 
vuoksi tai muusta syystä avoimeksi tulevat virat siirrettään Kuopioon niiden 
avauduttua. Virkasiirrot toteutetaan avoimeksi tulevien virkojen osalta siten, 
että virkapaikaksi määrätään virantäytön yhteydessä Kuopio. Avoimeksi tul-
leeseen virkaan nimitettävän viran-toimituspaikaksi määrätään Kuopio. 

Asiantuntijoiden rekrytointi Kuopioon on osoittautunut paljon haasteelli-
semmaksi kuin alun perin arvioitiin. Kuopioon ei ole pystytty rekrytoimaan 
kaikkiin asiantuntijatehtäviin henkilöitä tai hakijat eivät ole olleet halukkaita 
siirtymään Kuopioon. Alueen rekrytointipotentiaali ei ole ollut riittävä lääk-
keiden kliinisen arvioinnin tehtäviin eikä laatuarviointiin. Rekrytoinneissa tu-
lee ottaa huomioon mm. EU:n asettamat kokemusvaatimukset. Viimeisim-
pään ylilääkärihakuun ei ollut yhtään hakijaa Kuopiosta.  

Vuosina 2010–2014 alueellistamisesta on syntynyt noin 9 miljoonan euron 
kustannukset (Fimean budjettirahoitus on noin 5 miljoonaa euroa vuodes-
sa). 

Selvitystehtävä 

Ministeri Laura Räty on hutikuussa 2015 asettanut selvitysmiehiksi Teemu 
Malmin ja Juha Kinnusen, joiden tehtävänä on laatia selvitys siitä 

1. miten Fimean alueellistaminen on edennyt ja miten se on toteutettu 
suhteessa alueellistamistavoitteisiin ja toimeenpano-suunnitelmiin 
sekä 
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2. miten alueellistaminen on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan Fimean 
kykyyn hoitaa tehtäväänsä sekä 

3. mitä mahdollisuuksia ja erilaisia vaihtoehtoja Fimealla on toteuttaa 
helmikuussa 2012 tehdyn tarkennetun alueellistamis-päätöksen ta-
voitteet. 

Selvityksen määräaika on 15.6.2015. 

Johtopäätökset 

Alueellistaminen on osoittautunut huomattavasti vaikeammaksi kuin alun 
perin asiasta päätettäessä osattiin ennakoida. Työntekijöitä ei ole saatu siir-
rettyä Helsingistä Kuopioon ja uusien asiantuntijoiden rekrytointi Kuopioon 
on ollut erittäin hankalaa.  

Lääkehuollon ja laajemminkin terveydenhuollon näkökulmasta tärkeimpänä 
prioriteettina tulee olla Fimean toimintojen turvaaminen ja parhaan mahdol-
lisen henkilökunnan saaminen Fimeaan. Jos henkilö-kunta ei ole osaavaa, 
Fimeaan ei luoteta, minkä myötä Fimean työt vähenevät ja alan osaaminen 
Suomesta katoaa. Henkilökunnan osaaminen on Fimean tärkein pääoma, 
ei sijaintipaikka.  

Lääkehuollon viranomaisluottamuksen säilyttäminen on tärkeää myös 
suomalaisten lääkeyritysten kilpailukyvyn kannalta. Kansallisen viranomais-
toimintamme laatu toimii kotimaisille lääkeyrityksillemme käyntikorttina 
maailman markkinoilla.  

Fimean toiminnan painopisteen siirtäminen Kuopioon tulee jatkossa tehdä 
siten, ettei se vaaranna laitoksen osaamista eikä vaadi työntekijöiden pak-
kosiirtoa tai irtisanomisia. Julkisen talouden vaikea tila huomioiden tulee se 
myös toteuttaa siten, ettei se luo valtiolle lisä-kustannuksia. Painopisteen 
edelleen siirtämisestä tulee luopua, mikäli näitä reunaehtoja ei voida täyt-
tää.  

Kunnioittaen 

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO ry.  

 

 

Tuula Rajaniemi  Heikki Pärnänen 
puheenjohtaja  toimialajohtaja 
 
 
 


