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Sosiaali-ja terveysministeriö (STM) antaa valtion talousarvioasetuksen (1243/1992) 66 i §:n
edellyttämän tilinpäätös-ja toimintakertomuskannanottonsa Lääkealan turvallisuus-ja kehit
tämiskeskuksen (Fimea) toiminnasta vuodelta 2017 ja niistä toimenpiteistä, joihin tilinpää
töskertomus ja siitä 25.4.2018 annettu Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastusker
tomus ja vuosiyhteenvetoja muut selvitykset antavat aihetta.

i. Yleisarvio ja valmistelu
Vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumista on sosiaali-ja terveysministeriössä arvioitu hie
man edellisvuosista poiketen. Arvioinnissa on käytetty samaa 1 -5-asteikkoa kuten aiemmin
kin, mutta koko asteikko on ollut aidosti käytössä. Kokonaislukujen lisäksi on voinut käyttää
puolikkaita numeroita. Arvioinnissa on painotettu entistä selvemmin keskeisiä ja merkittäviä
tavoitteita, samalla merkitykseltään pienemmät tavoitteet ovat saaneet pienemmän painon.
Jos joku merkittävä tavoite ei ole toteutunut, voi kokonaisarvosana olla enintään 3 1/2. Toisaal
ta, jos toteutumatta on jäänyt vähäiseksi arvioitu tavoite, voi kokonaisarvosana olla edelleen
4 tai 4 Vi.
Fimeasta ja sen tehtävistä on säädetty Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskuksesta anne
tussa laissa (593/2009). Fimea valvoo lääkkeitä, veri-ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.
Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa-ja valvontatehtävät, tutkimus ja
kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoito
jen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on kansallisena viranomaisena osa eurooppalaista
lääkevalvontaverkostoa ja suuntautuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.
Fleinäkuussa 2017 hallitus päätti Fimean alueellistamispäätöksen muuttamisesta. Fimean
päätoimipaikka säilyy Kuopiossa, mutta toiminta jatkuu myös Helsingissä ja Turussa. Virasto
toimii monipaikkaisesti ja voi jatkossa palkata osaajia paikkakunnasta riippumatta harkinnan
mukaan. Päätöksen jälkeen Fimea on voinut keskittyä entistä tehokkaammin toimintansa ke
hittämiseen.

Kokonaisuudessaan Fimea saavutti vuoden 2016 tulostavoitteet tavoitteen
mukaisesti (arvosana 4). Arviointiasteikko 1-5; 1 = Tulostavoitetta ei ole edistetty toi
mintavuonna, 2 = Tulostavoite on osittain toteutunut, 3 = Tulostavoite on toteutunut lähes
tulossopimuksessa suunnitellun mukaisesti, 4 = Tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukai
sesti, 5 = Tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti.
Kannanotto on valmisteltu sosiaali-ja terveysministeriön sisäisessä tulosohjauksen valmiste
luryhmässä sekä hyvinvointi-ja palveluosaston johtoryhmässä. Kannanotto on käsitelty mi
nisteriön virkamiesjohtoryhmässä ja Fimea on antanut siitä palautteen. Sosiaali-ja terveys
ministeri on tehnyt päätöksen kannanotosta kansliapäällikön esittelystä. Valmistelu on perus
tunut ministeriön sisäiseen ohjeeseen, Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskerto
mukseen ja vuosiyhteenvetoon sekä Fimean tilinpäätöskertomukseen.
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2.

Tulossopimuksen toteutuminen

2.1 Arvio yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteutumisesta
Fimean yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet perustuvat hallitusohjelmassa määriteltyihin
yhteisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin, joita toiminnalliset tavoitteet tukevat tu
lossopimuksen mukaisesti.
Sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalan strategisten tavoitteiden toteutuminen ja vai
kuttavuus on arvioitu Valtiovarainministeriölle annetussa hallinnonalan tuloksellisuuskertomuksessa hyväksi (asteikko: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä) (taulukko 1).
Fimean yhteiskunnallinen vaikuttavuus liittyy suurelta osion lääketurvallisuuteen, lääkeval
misteiden arviointi-ja valvontatoimintaan ja lääkeinformaation tuottamiseen. Lääkevalmis
teiden arviointitoiminnalla Fimea varmistaa, että väestön käytössä on tehokkaita, turvallisia
ja laadukkaita lääkevalmisteita. Fimean antama neuvonta edistää lääkekehitystä ja innovaa
tioita. Tällä on sekä kansanterveydellisiä että taloudellisia vaikutuksia, kun toimintakykyä ja
elinajanodotetta parantavia lääkkeitä saadaan entistä paremmin potilaiden käyttöön.
Fimea valvoo ja toteuttaa lääketurvatoimintaa sekä kansallisesti että osana EU:n viranomaisverkostoa. Fimea on aktiivisesti mukana kehittämässä EU:n lääkepolitiikkaa ja valvontaa. Lääkealan toimijoiden valvonta turvaa lääkehuollon toimintaa sekä varmistaa
markkinoilla olevien lääkkeiden laatua ja saatavuutta. Luottamus Fimean valvonnan laatuun
ja kattavuuteen edesauttaa suomalaisten lääkealan yrittäjien toimimista kansainvälisillä
markkinoilla.
Fimea arvioi lääkkeiden hoidollista ja taloudellista arvoa ja tuottaa tietoa lääkehoidoista. Lää
kehoitojen arviointi tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi niin yhteiskunnallisella kuin yksi
lön tasolla. Tämä edistää lääkkeiden järkevää käyttöä sekä lisää väestön terveyttä. Toimivat
lääkemarkkinat hillitsevät lääkekustannusten kasvua ja auttavat voimavarojen kohdentamis
ta hoidollista lisäarvoa tuoviin lääkkeisiin. Luotettava lääkeinformaatio edistää lääkkeiden oi
keaa ja turvallista käyttöä.
Valtioneuvoston hyväksymät seurantaindikaattorit, joita sosiaali- ja terveysministeriön hal
linnonalalla seurataan, löytyvät liitteestä 2.
2.2 Arvio toiminnallisen tulostavoitteiden toteutumisesta
2.2.1 Tuotokset ja laadunhallinta

Fimea onnistui erinomaisesti seuraavissa asiakokonaisuuksissa:
•

Fimea osallistuu aktiivisesti säädösmuutosten suunnitteluun toimeksiantojen mukaan
ja toimeenpanee muutokset

•

Kansainvälisen vaikuttavuuden lisääminen

•

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman ja mittareiden valmistelu

Fimea onnistui hyvin seuraavissa asiakokonaisuuksissa:
........ ............

•-----Lääkotma/allici n iHon.ta.cn nn hy»ä_
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•

Lääkejakeluongelmien hoitaminen

•

Lääkkeiden saatavuus on hyvä koko Suomen alueella

•

Fimea kehittää lääkeneuvolatoimintaa ja viestittää siitä sidosryhmille

•

Toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden seurannan ja ennakoinnin parantami
sessa

Fimea onnistui tyydyttävästi seuraavissa asiakokonaisuuksissa:
•

Virasto tekee oman digitalisaatiosuunnitelman ja käynnistää toimeenpanon 2018

Fimea jatkoi valmistautumista Britannian EU-eron Euroopan lääkevalvontaan aiheuttamiin
muutoksiin. Aktiivinen mukanaolo EMAn Brexit-työryhmissä toi Pimeälle lisää vaativia EUarviointitehtäviä. Fimea tuki sosiaali-ja terveysministeriötä "FHelsinki for EMÄ" -hankkeessa
Euroopan lääkeviraston saamiseksi Helsinkiin. Osallistumalla kilpailuun Fimea vahvisti Eu
roopan laajuisia lääkealan toimijoiden verkostojaan ja teki näkyväksi alan suomalaista osaa
mista.
Syksyllä 2017 poikkeuksellisen laaja lääkkeiden tukkujakelun häiriötilanne haastoi koko lää
kehuollon ja samalla myös Suomen terveydenhuollon toimivuuden. Jakeluongelmat syntyi
vät toisen ison lääkejakelijan, Oriola Finland Oy:n, siirtyessä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Useita viikkoja jatkunut ongelmatilanne pystyttiin hallinnoimaan ja potilasturvallisuut
ta vaarantavat vaikutukset minimoimaan kaikkien lääkealan toimijoiden yhteistyöllä ja vastuun-kannolla. Fimea otti välittömästi poikkeustilanteen koordinaation haltuun: tuki asuk
kaiden mahdollisimman yhdenvertaista lääkkeiden saatavuutta, ohjasi lääkealan toimijoita ja
varmisti yhdenmukaiset toimintatavat. Fimea toimitti marraskuun lopussa sosiaali-ja ter
veysministeriölle selvityksen tapahtuneesta sekä kymmenen kehittämisehdotusta vastaavien
tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Fimea hoiti häiriötilanteen erittäin hyvin.
Fimea kehitti lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositusten pohjaksi.
Virasto kehitti prosessejaan ulkopuolisen auditoinnin havaintojen perusteella.

2.2.2 Toiminnallinen tehokkuus
Hallinnonalan yhteiset ICT-hankkeet
Fimea käyttää KA-menetelmää merkittävissä hankkeissa ja toimii KA-vuosikellon ja hallintamallin mukaisesti. Fimea on edistänyt korotetun tietoturvatason projektia. Fimea tuottaa
kuukausittain häiriö-ja kyberturvallisuuden tilannekuvaa. Lisäksi Fimea on osallistunut hal
linnonalan tietohallintolinjausten päivitykseen. Fimea on käynnistänyt EU-tietosuojaasetuksen toimeenpanon.
Fimea ei ole edennyt Valtorin palveluiden käyttöönotossa suunnitelmien mukaisesti johtuen
sekä Fimean että Valtorin resurssipulasta. Valtori ei saanut tuotettua Fimean ICT-ympäristön
erityisvaatimuksia vastaavaa palvelujen siirtojen kokonaissuunnitelmaa, jonka pohjalta käyt
töönottoja olisi voitu konkreettisesti edistää.
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Hankintatoimi
Fimea saavutti toiminnallisen tavoitteen hyvin:
Fimea uudisti vuoden 2017 aikana hankintasääntönsä ja organisoi hankintatoimen HANKOhankkeen mukaiseksi. Flankintatoimi on kytketty kiinteäksi osaksi viraston sisäistä budjetoin
tia. Virasto osallistui valtion Flandi-hankkeeseen.
Toimitilojen käytön tehostaminen
Fimean Helsingin toimitilojen tilatehokkuus on valtion toimitilastrategian mukainen (17
m2/hlö). Viraston kaikkien toimitilojen tilatehokkuus on 20 m2/hlö, joka on hieman tavoitetta
suurempi johtuen Turun ja Kuopion toimipisteiden alhaisemmasta tilatehokkuudesta.
Kannattavuus
Fimea on nettobudjetoitu virasto, joka saa rahoituksen pääasiassa lääkealan toimijoiden
asiakasmaksuista. Lääkevalmisteiden myyntiluvat, lääkealan toimijoiden lupa-ja tarkastus
maksut sekä erillislain mukaiset laadunvalvontamaksut muodostavat 85 % viraston kokonais
rahoituksesta. Jäljellä oleva 15 % saadaan valtion budjetista. Budjettirahalla rahoitetaan lää
kevalvonnan yleinen viranomaisohjaus, farmakopeatoiminta ja lääkehoitojen arviointipro
sessin toiminta.
Vuonna 2017 Fimean maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 112 %, josta julkisoi
keudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 111 % ja erillislain mukaisten 127 %.

2.3 Arvio henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittämisestä
Fimeassa jatkui henkilöstösuunnitteluun kytkeytyvä osaamisen hallinnan kehittäminen. Ta
voitteena on lisätä organisaation osaamista töiden organisoinnilla sekä työ-ja toimintatapoja
ja työkulttuuria kehittämällä.
Työtyytyväisyyden taso oli hyvä nousten jälleen hieman edellisestä vuodesta ja ylittäen ta
voitteen (2017 tulos 3,65, 2016 tulos 3,6, 2017 tavoite 3,5).
Sairauspoissaolojen määrässä ei saavutettu tavoitetta (toteuma 10,2 pv/htv, tavoite alle
7,5/htv). Sairauspoissaolojen määrä kasvoi jonkin verran johtuen eräistä yksittäisistä pitkistä
sairauspoissaoloista.
Eläkkeelle siirtymisen keski-ikätavoitetta ei saavutettu. Toteuma oli 63 vuotta, kun tavoite oli
64,8 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä ei ollut vuoden 2017 aikana yhtään.

3 Valtiotalouden tarkastusviraston ja muiden tarkastusten huomiot
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 25.4.2018 tarkastuskertomuksen viraston toi
minnasta. Talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Fimean tulee
saada julkisoikeudellisissa maksuissa eri suoritteiden kustannusvastaavuus tasapainoon, mi
hin se onkin jo ryhtynyt.
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Toimenpiteet
3.1 Fimealle ehdotetut toimenpiteet
Fimean tulee jatkaa strategiansa mukaisesti osaamisen painopisteiden ylläpitoa ja kehittä
mistä sekä huolehtia uusien toimeksiantojen saannista.
Fimea osallistuu aktiivisesti muutoshankkeeseen, jossa eräitä terveysteknologiaan liittyviä
tehtäviä siirretään Valvirasta Fimeaan 1.1.2020 mennessä.
Fimean tulee osallistua aktiivisesti sosiaali-ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen toi
meenpanoon ja osaltaan varmistaa ohjauksessa tarvittavaa tietopohjaa.
Fimea osallistuu valvovana viranomaisena kansallisen lääkekehityskeskuksen valmisteluun.
Fimean tulee edelleen toteuttaa korjaavia toimenpiteitä maksuperustelain mukaisten julkis
oikeudellisten suoritteiden omakustannushintojen saavuttamiseksi.

3.2 Sosiaali-ja terveysministeriön toimenpiteet
Lääkealaa kehitetään Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman ja Lääkepolitiikka
2020 -linjausten mukaisesti.
STM tukee Fimeaa muutoshankkeessa, jossa eräitä terveysteknologiaan liittyviä tehtäviä siir
retään Valvirasta Fimeaan 1.1.2020 mennessä.
Ministeriö ottaa edellä mainitut Fimealle ehdotetut toimenpiteet huomioon Fimean tulosta
voitteissa ja niiden priorisoinnissa.

Helsingissä 12.6.2018

Pirkko Mattila

Sosiaali-ja terveysministeri

Kansliapäällikkö

LIITTEET

STM:n hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoittei
den toteutumisen arviointi

JAKELU

Ministeriön osastot
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Tulossopimusten valmisteluryhmien puheenjohtajat ja sihteerit
TIEDOKSI

Valtiovarainministeriö
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori (Netra)
Sosiaali-ja terveysministeri
Tarkastuspäällikkö Nina Sipiläinen
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Taulukko 1: Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen arvi
ointi
(arvosana-asteikko: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, aloittamatta/ heikko)________________
Tavoite

Arvosana

Perustelut

Hallituskauden strategiset tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden painopistealueella
Terveyden edistäminen ja varhainen tuki
ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti pää
töksenteossa, palveluissa ja työelämässä
lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla
toimeenpanolla. Terveys-ja hyvinvointierot
ovat kaventuneet.

Hyvä

Nuorten elintavoissa on edetty myönteiseen
suuntaan. Haasteena on ylläpitää se ja päästä
samaan aikuisväestössä.

Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta ter
veydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu.
Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteis
kunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa.
Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimi
via valintoja on mahdollistettu enemmän.

Hyvä

Sosiaali-ja terveyspalvelujen uudistus ja
valinnanvapauslainsäädäntö vievät tavoitet
ta eteenpäin.

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat
voimavarat ovat vahvistuneet.

Tyydyttävä

Kuntien käynnistämä kehittämistyö tulee
integroimaan hajanaisia palveluita yhteen
asiakaslähtöisesti ja siirtämään palveluiden
painopistettä varhaiseen tukeen lasten ja
perheiden omien voimavarojen vahvista
miseksi. Palveluita tuodaan aiempaa vah
vemmin perheiden omiin elinympäristöihin.
Kehittämistyö on vielä alussa, mutta etenee
oikeansuuntaisesti.

Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia pal
veluja on painotettu. Omaishoitoa on vah
vistettu.

Hyvä

Iäkkäiden palvelujen rakennemuutos etenee,
mutta palvelujen määrässä ja sisällössä on
kehitettävää. Omais-ja perhehoitajien tuke
minen on tarpeen.

Sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus on
parantanut peruspalveluja ja tietojärjestel
miä.

Tyydyttävä

Sosiaali-ja terveydenhuollon kustannus
kehitys on ollut maltillista. Sitä selittää osin
valtion ja kuntien kiristynyt talous, mutta
myös se, että väestörakenteen muutoksen
tuomiin kustannusten kasvupaineisiin on
vastattu mm. palvelurakenteen muutoksella
ja toimintamalleja kehittämällä. Sosiaali-ja
terveyspalveluiden odotusajat ovat edelleen
haaste, mutta kiireellisissä tapauksissa apua
saa heti. Kanta-palveluiden käyttö on laajen
tunut merkittävästi. Sähköisen lääkemää
räyksen käyttöaste oli vuoden 2016 lopussa
jo lähes 100 %. Potilastiedon arkiston käyttä
jiksi on liittynyt koko julkinen sektori ja suu
rimmat yksityiset terveyspalveluiden tuotta
jat. Omakanta-palvelua käyttää kuukausittain
425 000 henkilöä.
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Tavoite

Arvosana

Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja
työhön kannustavaksi.

Perustelut

Tyydyttävä

Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat
helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt
normeja purkamalla.

Hyvä

Osatyökykyisten työllistyminen ja työssä
pysyminen vaativat työelämän ja työpaikko
jen käytäntöjen muutosta. Panostus osatyö
kykyisten työssä pysymiseen on jo tuottanut
tulosta. Sosiaaliturvan osalta merkittävin osio
on hallituksen strateginen kokeilu, perustulokokeilu.
Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat hel
pottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt nor
meja purkamalla.

Taulukko 2. Strategisten tavoitteiden seurantaindikaattorit
Otsikko

2012

2013

2014

2015

2016

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma/
arvio (*)

Elintapojen kehitys

% ikäryhmästä
Aikuisten ylipaino
Aikuisten humalajuominen
Liikuntaa harrastamattomat aikuiset
Psyykkisesti merkittävästi kuormittu
neet aikuiset
Ylipainoiset nuoret
Tosi humalaan vähintään kuukausittain
juovat nuoret
Vähän liikuntaa harrastavat nuoret

54
14
25

55
12
25

54
12
23

54
11
26

54
13
23

14

14
16,4

13

13
15,5

14

..

12,1
32,1

..

9,9
22,4

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut

Perheitä/käyntejä vuoden aikana
Lastensuojelun tehostettu perhetyö
(perheitä)
SHLn mukainen perhetyö (perheitä)
Lastensuojelun kodin-ja lastenhoitopalvelut (perheitä)
SHLn mukaiset kodin-ja lastenhoitopalvelut (perheitä)
Erityisen tuen tarpeen mukaiset käyn
nit äitiys- tai lastenneuvolassa tai kou
lu- tai opiskeluterveydenhuollossa

8 939
10 707

9 000*
11 000*

2 586

2 500*

9 645

10 000*

14 183

25 8581

Ikääntyneiden palvelujen rakenne

% 80 vuotta täyttäneistä
Omaishoidon tuen 80 vuotta täyttä-

5,4

5,5

5,5

5,7

5,8*

1 Muutos 2015-2016 on suuri eikä sen syytä tarkkaan tiedetä. Taustalla voi olla palvelujen tarpeen kasvu tai kuntien
halu panostaa näihin palveluihin, mutta myös uuteen tilastojärjestelmään tai kirjaamiseen liittyvät syyt.
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2012

2013

2014

2015

2016

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma

toteuma/

Otsikko

arvio (*)

neet hoidettavat vuoden aikana
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.
olleet 80 vuotta täyttäneet asiakkaat
Ikääntyneiden tehostetun palveluasu
misen 80 vuotta täyttäneet asiakkaat
31.12.
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa
laitoshoidossa terveyskeskuksissa ole
vat 80 vuotta täyttäneet 31.12.

16,3

16,6

16,5

16,4

16,6*

8,7

9,3

9,8

10,3

10,2*

5,3

4,5

3,9

3,0

2,8*

3 550

3 601

3 644

3617

3 700*

10,1

5,7

5,6

53

56

52

59

44

48

33

40

22,3

15,2

13,6

14,5

14,4

53 127

55 521

56 731

57 292

49 187

6 978

8 240

8 479

9210

10 171

4 149

5 157

4 842

4 837

5 245

18 429

17 803

16 405

16 360

16 300*

282,2

301,0

308,0

309,3

315,3

Sosiaali-ja terveyspalvelujen kustannukset

€/asukas
Käyttökustannukset (defl.)
Sosiaali-ja terveyspalvelujen odotusajat

% asiakkaista
Lastensuojelun selvitystä yli 3 kk odot
taneet
Perusterveydenhuollossa lääkärille yli 7
päivää odottaneet
Perusterveydenhuollossa hoitajalle yli
3 päivää odottaneet
Erikoissairaanhoidossa yli 90 vuoro
kautta odottaneet
Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille

Lkm
Kelan kuntoutusrahan saajat
Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntou
tusrahaa saaneet
Osatyö kyvyttö myysel ä kkee I le s i i rtyneet
Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläk
keelle siirtyneet
Järjestö-ja vapaaehtoistoiminta

Avustukset yhteisöille ja säätiöille ter
veyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämiseen, milj. euroa
* Arvio.

