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1.  JOHDANTO
Vuosi 2009 oli Lääkelaitokselle muutoksen vuosi. Lääkelaitos lakkautettiin 31.10.2009 ja tilalle perustettiin
uusi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
Muutos kosketti koko henkilöstöä, sillä Fimea sijoitettiin
alueellistamispäätöksellä Kuopioon. Organisaation virat
siirtyvät Helsingistä vaiheittain siten, että koko keskuksen on määrä toimia Kuopiossa vuoden 2014 elokuun
loppuun mennessä. Muutos näkyy henkilöstötilinpäätöksessä muun muassa henkilöstön korkeana lähtövaihtuvuusprosenttina ja heikentyneenä työtyytyväisyytenä.
Valtion laitoksille suositellaan henkilöstötilinpäätösten
laatimista. Valtion tilivirastoista kolme neljäsosaa laatikin
sen jo vuosituhannen alussa. Fimealle tämä vuoden 2009
henkilöstötilinpäätös on sen historian ensimmäinen.
Aikaisemmin Lääkelaitoksessa on julkaistu vuosittain
henkilöstökertomus. Henkilöstötilinpäätös on monipuolisempi tietopaketti henkilöstöstä ja sen hyvinvoinnista,
kehityksestä ja kustannuksista. Henkilöstötilinpäätös kattaa koko toimintavuoden 2009 eli myös Fimean toiminnan ensimmäiset kuukaudet. Henkilöstötilinpäätöksessä
organisaatiosta käytetään nimeä Lääkelaitos.
Henkilöstötilinpäätös on yhteenveto organisaation
henkilöstörakenteesta, osaamisesta ja työkyvystä. Se on
strategisen johtamisen apuväline, joka ottaa huomioon
henkilöstövoimavarojen johtamisen kokonaisuuden ja
toimii apuvälineenä muun muassa henkilöstösuunnittelussa ja henkilöstön jaksamiseen liittyvien asioiden
hoidossa. Henkilöstötilinpäätöksen avulla voidaan etsiä
kehittämiskohteita, asettaa henkilöstöasioille tavoitteita
ja seurata näiden tavoitteiden toteutumista. Teoriassa
henkilöstötilinpäätös noudattaa osin perinteisen tilinpäätöksen terminologiaa ja rakennetta sisältäen tietoja
esimerkiksi henkilöstökustannuksista ja investoinneista.

Henkilöstötilinpäätöstä hyödyntävät yleensä ennen
kaikkea johto, henkilöstöhallinto, toimihenkilöt sekä
työntekijät, mutta se saattaa kiinnostaa myös henkilöstöjärjestöjä, työterveyshuoltoa sekä työsuojeluviranomaisia.
Henkilöstötilinpäätöstä pidetään lisäksi välineenä,
jolla voidaan hallita tasa-arvon tilaa ja kehittymistä organisaatiossa, sillä se sisältää keskeisimmät henkilöstön
strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä tarvittavat
tiedot, mikä pätee myös tasa-arvonäkökohtiin. Siksi tasaarvon kannalta olennaisia asioita, kuten ikää, koulutusastetta ja palkkausta, tarkastellaan myös sukupuolen
mukaan.
Henkilöstötilinpäätöksen työstäminen aloitettiin helmikuun lopussa 2010. Se on laadittu valtiovarainministeriön henkilöstötilinpäätöstä koskevan käsikirjan ohjeita
mukaillen. Tietoja ja materiaaleja on saatu muun muassa
työterveyshuollosta (Terveystalo Oyj), Fimean sisäisestä
dokumentinhallintajärjestelmästä sekä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä. Henkilöstötilinpäätös toteutettiin
opinnäytetyönä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun
liiketalouden koulutusohjelmaan.

Sinikka Rajaniemi
Ylijohtaja

Mari Viirre
Henkilöstöhallinnon harjoittelija
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1.1 Henkilöstötilinpäätöksen
lähtökohdat
Henkilöstötilinpäätöksen lähtökohtina ovat organisaation
strategia, visio, toiminta-ajatus sekä arvot.

Lääkelaitoksen toiminta-ajatus
Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta
valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita.

Lääkelaitoksen arvot
Lääkelaitoksen arvot ovat lääke- ja laiteturvallisuus,
tuloksellisuus ja vaikuttavuus sekä yhteistyön ja yksilön
arvostaminen.

Visio vuoteen 2012
Lääkelaitos on luotettava ja tehokas valvontaviranomainen ja arvostettu asiantuntija. Lääkelaitoksella on aktiivinen ote lääkepoliittisessa keskustelussa.
EU-toiminnassa Lääkelaitos on asiakkailleen tunnettu
osaaja. Vaikuttamisalueillaan lastenlääkkeissä ja biologisissa
lääkkeissä Lääkelaitos on toivotuin yhteistyökumppani.
Lääkelaitos on innostava työyhteisö, joka panostaa
henkilöstön osaamiseen.

Lääkelaitoksen henkilöstöstrategia
Henkilöstö on tärkein voimavara, johon menestyksellinen
toiminta perustuu.
Henkilöstöpolitiikkamme tavoitteena on osaavien ja
monialaisten henkilöiden palkkaaminen ja heidän asiantuntemuksensa ylläpidosta huolehtiminen. Lääkelaitos
arvostaa aikaansaamista, yhteistoimintataitoja sekä kykyä
kansainvälisiin tehtäviin. Lääkelaitos haluaa myös tukea
aktiivisesti henkilöstöä ylläpitämään työkykyään.
Henkilöstöstrategian tarkoituksena on määritellä
henkilöstöön ja henkilöstön asemaan liittyvät keskeiset
periaatteet. Henkilöstöstrategia ohjaa näin Lääkelaitoksen henkilöstöpolitiikkaa ja kertoo henkilöstölle, yhteistoimintaelimille ja luottamusmiehille laitoksen linjan
koulutuksessa, osallistumisessa, oikeudenmukaisuudessa,
turvallisuudessa ja työviihtyvyydessä.
1. Yhteiset arvot johtamisessa
Henkilöstöjohtamisen perusarvot ovat oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja yksilön kunnioittaminen.
Johtamistoimintaa kehitetään edistämällä avoimuutta
tiedonkulussa, päätöksenteossa ja vuorovaikutuksessa
sekä joustavuutta toimintatavoissa ja rakenteissa.
Vastuullisuus suhteessa yhteiskuntaan, henkilöstöön ja
sidosryhmiin on olennainen osa johtajuutta. Johtamisessa pyritään esimerkilliseen toimintaan.
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2. Henkilöstön vaikuttamistavat ja -mahdollisuudet
Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksista huolehditaan
johdon ja henkilöstön välisellä yhteistoiminnalla ja avoimella keskustelulla. Henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus
saada palautetta omasta työstään ja keskustella sen
kehittämisestä.
3. Osaamisen kehittäminen
Lääkelaitoksen koko henkilöstön osaamista, asiantuntemusta ja joustavuutta kehitetään ja ylläpidetään, jotta
toiminta olisi tuloksellista ja laadukasta ja työ olisi työn
tekijän kannalta mielekästä.
Kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen,
itsearviointi ja koulutus. Jokaisella työntekijällä on oikeus
ja velvollisuus osaamisensa kehittämiseen. Henkilökohtaisen osaamisen tarpeet määritellään ja työntekijälle
laaditaan henkilökohtainen kehittämissuunnitelma
työntekijän ja esimiehen kanssa yhteistyössä. Samalla
ennakoidaan tulevaisuuden kehittämistarpeet. Ydinosaamisalueet kartoitetaan ja työtapoja kehitetään oppimisen helpottamiseksi ja mahdollisimman tehokkaan
tiedon ja osaamisen jakamiseksi ryhmä- ja laitostasolla.
Tavoitteena on varmistaa ydinosaamisen säilyminen
organisaatiossa. Uusien työntekijöiden suunnitelmallista
perehdyttämistä kehitetään. Osaamisen kehittämiseen
varataan riittävästi resursseja.
4. Tiedonkulku
Tiedonkulku perustuu avoimeen ja vastavuoroiseen
tiedon ja osaamisen jakamiseen.
Tiedonkulussa hyödynnetään uutta teknologiaa ja
tietoverkkoja.
5. Tasa-arvo
Kaikki toiminta perustuu tasa-arvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Tämä ei koske ainoastaan sukupuolten
välistä tasa-arvoa, vaan myös ikään, virka-asemaan
ja koulutukseen liittyvää tasa-arvoa ja yhdenvertaista
kohtelua.
Henkilöstöllä on yhdenvertaiset mahdollisuudet
osallistua työn ja työyhteisöön liittyvien asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon. Tasa-arvon
toteutumista seurataan säännöllisesti.
6. Palkkaus
Lääkelaitoksessa palkan perusteena ovat tehtävien vaativuus ja henkilökohtainen suoritus.
Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävän/virkaan kuuluvien tehtävien vaativuustason mukaisesti. Tehtävien päävaativuustekijöitä ovat ammattitiedot ja -taidot,
organisaatiovastuu, ulkoinen vastuu ja kuormittavuus.
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Henkilökohtainen palkanosa määräytyy virkamiehen henkilökohtaisen suoritustason mukaisesti, jolloin
arvioidaan työn tuloksellisuutta, ammatinhallintaa ja
pätevyyttä, kehityskykyä sekä yhteistyökykyä.
7. Työkyky ja työtyytyväisyys
Työtehtävät mitoitetaan määrällisesti ja laadullisesti kunkin kykyjen mukaan siten, että työntekijä tuntee menestyvänsä työssään. Työkykyä ylläpidetään ja edistetään,
työskentelyolosuhteita arvioidaan ja kehitetään jatkuvassa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työtyytyväisyyttä
lisätään turvallisella, toimivalla ja viihtyisällä työympäristöllä ja henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kehittämällä sekä vastuun antamisella ja
osapuolten välisen luottamuksen edistämisellä.
Työprosesseja kehitetään ja siihen varataan aikaa.
Yksiköiden sisäisten ja eri yksiköiden välisten keskustelujen määrää lisätään. Urheilu- ja virkistystoimintaa tuetaan. Työtyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti tehtävillä
mittauksilla. Työterveydenhuoltopalveluissa kehitetään
työkykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa korostaen
erityisesti henkistä hyvinvointia.
8. Resurssit ja rekrytointi
Henkilöstöresurssit mitoitetaan tehtävien mukaan.
Lääkelaitoksen tehtävien hoitoon pyritään löytämään
parasta mahdollista asiantuntemusta. Rekrytointiprosessi
perustuu avoimeen tiedottamiseen ja oikeudenmukaiseen valintamenettelyyn.
Rekrytoinnissa otetaan huomioon tulevaisuuden painopistealueet. Resurssitarpeet määritellään ja resurssien suhde
työmäärään arvioidaan säännöllisesti. Rekrytointi suoritetaan mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta uuden työntekijän
perehdyttäminen tapahtuisi parhaimmalla mahdollisella
tavalla. Uusissa palvelusuhteissa käytetään koeaikaa.
Lääkelaitoksen henkilöstöstrategia on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa ja käsitelty Lääkelaitoksen
johtoryhmässä sekä YT-toimikunnassa. Ylijohtaja Hannes
Wahlroos on hyväksynyt sen maaliskuussa 2000.
Fimean strategian valmistelutyö on alkanut. Henkilöstöstrategia valmistellaan tukemaan uutta strategiaa.

1.2 Organisaatiomuutos
Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä esitti uuden
Lääkealan keskuksen perustamista elokuussa 2008
pitämässään tiedotustilaisuudessa, jossa hän linjasi
pääpiirteissään uuden keskuksen toimintoja ja yhteistyömahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan
hyvän lääkehoidon turvaaminen kaikille sitä tarvitseville
kohtuullisin kustannuksin edellytti uusia ratkaisuja.
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Lääkkeiden käytön ja lääkekustannusten ennustettiin
kasvavan nopeasti väestön ikääntyessä.
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 10.9.2008
projektin lääkehallinnon uudelleen organisoimiseksi
(STM 105:00/2008). Projektin tehtävänä oli organisoida lääkehallinnon tehtävät uudelleen perustamalla
lääkealan keskus. Tavoitteena oli keskittää hajallaan eri
laitoksissa oleva lääkealan osaaminen Lääkelaitoksesta,
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHDOSTA, Stakesista,
Kansanterveyslaitoksesta, Sosiaali- ja terveyshuollon tuotevalvontakeskuksesta sekä lääkehuoltoon liittyvien tehtävien osalta Kelasta ja Lääkkeiden hintalautakunnasta.
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti professori, emerita Liisa Turakan selvityshenkilöksi, jonka tehtävänä oli
arvioida alueellistamismahdollisuuksia ja laatia sijoittamisselvitys. Hallituksen linjauksen mukaan alueellistamisen
pääpaino oli Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueellistamisselvityksessä lääkealan keskuksen sijoitusvaihtoehtoina olivat
Kuopio ja Oulu. Marraskuun 24. päivä 2008 Turakka jätti
selvityksen, jonka mukaan Kuopio täytti paremmin alueellistamislainsäädännön mukaiset kriteerit. Lääkelaitoksen
henkilöstökyselyssä, jossa vastaajia oli 205, 12 henkilöä
ilmoitti voivansa siirtyä Kuopioon ja kuusi Ouluun.
Valtiosihteeri Terttu Savolaisen johtaman ohjausryhmän tehtävinä oli projektin aikana johtaa muutosprosessia, linjata lääkealan keskuksen strategia, organisaatio ja
johtamisjärjestelmä, tehdä linjaukset siirtyvistä tehtävistä
sekä varmistaa henkilöstön riittävä informointi hankkeesta. Ohjausryhmän alaisuudessa toimineen projektiryhmän tehtävinä oli puolestaan ohjata ja koordinoida
uudistusta sekä huolehtia muun muassa strategian,
organisaation ja johtamisjärjestelmän valmistelusta.
Projektin tukena toimi konsulttiyritys Bearing Point, joka
keskittyi hoitamaan käytännön tehtäviä.
Lääkelaitosta sen perustamisesta, vuodesta 1993,
lähtien johtanut ylijohtaja Hannes Wahlroos irtisanoutui
13.1.2009. Vt. ylijohtajaksi nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriön apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen
13.2.2009 lähtien.
Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä päätti
19.1.2009, että uusi lääkealan keskus perustetaan
Kuopioon. Toiminta keskuksessa suunniteltiin alkavaksi
1.9.2009. Tehtävien siirrot päätettiin toteuttaa elokuun
loppuun 2014 mennessä. Tehtävien ja henkilöstön siirtyminen edellytettiin jaksotettavan vaiheittain siten, etteivät ydintoiminnot pääse keskeytymään. Osana uuden
keskuksen perustamista ja nykyhenkilöstön muutos
turvaa Lääkelaitokseen palkattiin henkilöstökoordinaattoriksi Sirpa Kallio, jonka tehtävänä on muun muassa
tukitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus.
Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen Lääkealan turval-
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lisuus- ja kehittämiskeskuksesta juhannusviikolla äänin
125–51. Tasavallan presidentti vahvisti päätöksen 24.
heinäkuuta, ja laki astui voimaan 1. marraskuuta 2009.
Lain mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen on tarkoitus edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä
kehittämällä lääkealaa. Uuden keskuksen organisaatiota
on kehitetty muun muassa Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskuksesta annetun lain tavoitteiden pohjalta
vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa.
Kesäkuussa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kutsumanimeksi päätettiin Fimea. Nimi tulee
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen englanninkielisestä nimestä Finnish Medicines Agency.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti
toimintansa Technopolis Oyj:n tarjoamissa toimitiloissa
Kuopion Savilahdessa 1.11.2009. Alkuun Kuopiossa
aloittivat tutkimus- ja kehittämistoiminnot. Muut toiminnot siirtyvät kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen on
vuoden 2011 maaliskuussa. Siirtymisaikataulun mukaan
keskus toimii kokonaisuudessaan Kuopiossa viimeistään
siirtymäajan päättyessä 31.8.2014.
Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta
(L593/2009) aiheutti myös muita muutoksia 1.11.2009
alkaen. Lääkelaitoksen Terveydenhuollon laitteet ja
tarvikkeet -osaston 12 virasta kahdeksan siirrettiin Valviraan (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), yksi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja kolme jäi Fimeaan.
Lääkelaitoksen yhteydessä toimineesta Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHDOSTA jäi kaksi virkaa Fimeaan, kuusi
siirtyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja yksi sosiaali- ja
terveysministeriöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
puolestaan siirtyi yksi virka Fimeaan. Virkasiirron lisäksi
Fimealle siirtyi yhdeksän henkilön palkkamäärärahat.

1.3 Organisaatio vuonna 2009
Lääkelaitoksen ylijohtaja Hannes Wahlroos irtisanoutui
tammikuussa 2009 ja hänen tilalleen määräaikaiseksi
vt. ylijohtajaksi tuli Marja-Liisa Partanen. Partasen virkasuhde kesti lokakuun loppuun asti.
Johtoryhmään kuuluivat ylijohtajan ja osastopäälliköiden lisäksi tiedottaja Katja Lindgren-Äimänen ja ylijohtajan sihteeri Ritva Pakarinen. Lääkelaitoksen toiminnot
jaettiin kolmeen tulosalueeseen, jotka olivat lääkevalvonta, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden
valvonta sekä hallinto ja sisäiset palvelut.
Lääkelaitoksessa toimi viisi osastoa. Myyntilupaosastolla työskenteli vuoden 2009 lopussa 91 henkeä. Osasto
muodostui alkuperäislääkejaostosta, rinnakkaislääkejaos
tosta, eläinlääkejaostosta sekä osastopäällikön tukiryhmästä. Osaston päällikkönä toimi professori Pekka Kurki.
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Valvontaosastoon kuuluivat lupa- ja tarkastusyksikkö, kliinisten lääketutkimusten jaosto sekä laboratorio. Valvontaosaston henkilöstön lukumäärä oli 53. Valvontaosastoa
johti Eija Pelkonen. Yleisellä osastolla työskenteli 42 henkeä ja hallintojohtajana toimi Juhani Sivula. Osasto koostui
hallintopalveluista, tietohallinnosta sekä taloushallinnosta.
Lääketurvaosastolla henkilöstön lukumäärä oli 21. Osastoa
johti professori Erkki Palva. Terveydenhuollon laitteet ja
tarvikkeet -osasto siirtyi Valviraan lokakuun lopussa 2009.
Osaston johdossa oli professori Tomi Kauppinen.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
aloitti toimintansa 1.11.2009. Fimealla on toimipaikat Helsingissä ja Kuopiossa. Organisaatio muodostuu
neljästä ydinprosessista, joita ovat Lääkealan toimijoiden valvonta, Lääkevalmisteiden arvioinnin prosessit 1
ja 2 sekä Lääkehoitojen arviointi. Organisaatiota tukee
sisäisten palveluiden prosessi yksikköineen. Suoraan
ylijohtajan alaisuuteen sijoittuvat strateginen kehittäminen, viestintä ja sisäinen tarkastus. Farmasian lisensiaatti
Sinikka Rajaniemi aloitti ylijohtajana 1.11.2009.
Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin asiakkaita
ovat lääkealan elinkeinonharjoittajat. Prosessin määrä
aikaisena johtajana toimii Eija Pelkonen. Prosessin
tehtäväalueita olivat vuoden 2009 loppuun asti luvat
ja tarkastukset, laboratorio sekä kliiniset lääketutkimukset. Näistä kliiniset lääketutkimukset siirtyivät vuoden
2010 alussa Lääkevalmisteiden arviointi 1 -prosessiin.
Lääkevalmisteiden arviointia hoitaa kaksi prosessia.
Arviointia tehdään prosesseissa kaikilla myyntilupamenettelyillä (tunnustaminen, hajautettu, kansallinen ja
keskitetty menettely). Prosessien asiakkaina ovat niin
kansallinen palvelujärjestelmä kuin EU:n lääkevalvontaverkosto. Erkki Palva johtaa Lääkevalmisteiden arviointi 1
-prosessia, jonka neljä tehtäväaluetta ovat lääkevalmisteiden arviointi, eläinlääkkeet sekä lääkevalmisteisiin liittyvä
lääketurvallisuus ja lääkeinformaatio. Pekka Kurjen johtaman Lääkevalmisteiden arviointi 2 -prosessin vastuulla
ovat erityisesti keskitettyyn myyntilupamenettelyyn liittyvät
tehtävät. Prosessin kaksi tehtäväaluetta ovat lääkevalmisteiden arviointi sekä keskitetty menettely ja bioteknologia.
Lääkehoitojen arviointi -prosessin asiakkaina ovat
terveydenhuollon päättäjät, sosiaali- ja terveydenhuollon
alalla toimivat henkilöt sekä väestö. Prosessin kolme tehtäväaluetta ovat lääketutkimus, lääkealan kehittäminen
(mukaan lukien apteekkitoiminta) sekä lääkehoitojen
hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnit ja lääkehoitoihin liittyvä lääkeinformaatio. Prosessin määräaikaisena
johtajana toimii Vesa Jormanainen.
Sisäisten palveluiden tehtäväalueita ovat hallintopalvelut, taloushallinto, tietoresurssien hallinta ja oikeudelliset
palvelut. Prosessin johdossa on hallintojohtaja Juhani Sivula.
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Ylijohtaja
Hannes Wahlroos
(12.2.2009 asti)

Marja-Liisa Partanen
(13.2.2009 alkaen)

Lautakunnat ja
asiantuntijaryhmät

Viestintä
Katja LindgrenÄimänen

Yleinen osasto (YO)
Hallintojohtaja
Juhani Sivula

Valvontaosasto
(VAO)
Osastopäällikkö
Eija Pelkonen

Ylijohtajan
sihteeri
Ritva Pakarinen

Myyntilupaosasto
(MLO)
Osastopäällikkö
Prof. Pekka Kurki

Lääketurvaosasto
(LTO)
Osastopäällikkö
Prof. Erkki Palva

Terveydenhuollon
laitteet ja tarvikkeet
(TLT)
Osastopäällikkö
Prof. Tomi Kauppinen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Strateginen kehittäminen
Ylijohtaja
Sinikka Rajaniemi

Viestintä
Sisäinen tarkastus

Lääkealan toimijoiden valvonta   Johtaja Eija Pelkonen
Luvat ja tarkastukset

Valvontalaboratorio

Lääkevalmisteiden arviointi 1   Johtaja Erkki Palva
Kliiniset lääketutkimukset

Arviointi (myyntiluvat)

Eläinlääkevalvonta

Lääketurvallisuus ja
lääkeinformaatio (lääkevalmisteet)

Lääkevalmisteiden arviointi 2   Johtaja Pekka Kurki
Arviointi (myyntiluvat)

Keskitetty menettely ja bioteknologia

Lääkehoitojen arviointi   Johtaja Vesa Jormanainen (30.4.2010 asti), Pertti Happonen (1.6.2010 alkaen)

Sisäiset palvelut   Hallintojohtaja Juhani Sivula
Hallintopalvelut

Taloushallinto

Tietoresurssien hallinta

Oikeudelliset palvelut
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2.  HENKILÖSTÖPANOKSET
2.1 Henkilötyövuodet

Kuvio 1. Henkilötyövuosien määrä.

Vakituisen henkilökunnan määrä oli vuoden 2009
lopussa 209, joista vakinaisia oli 155 ja määräaikaisia 54.
Vuoden 2008 loppuun verrattuna vakituisen henkilöstön
määrä laski 28 henkilöllä. Määräaikaisen henkilöstön
määrä lisääntyi 25 henkilöllä. Henkilötyövuosia oli 193.
Vähennystä edellisvuoteen oli 13 henkilötyövuotta.
Osa-aikaisesti työskentelevien osuus oli 8,6 %.
Henkilötyövuosilla kuvataan palkallisten henkilöstövoimavarojen työpanosta säännöllisenä työaikana vuositasolla. Siihen ei lasketa ylitöitä eikä muuta normaalin
työajan ylittävää työaikaa. Koko vuoden kokoaikaisena
työskentelevän henkilön työpanos on yksi henkilötyövuosi. Osan vuotta kokoaikaisena työskentelevän henkilön työpanos on hänen palkallisen palvelusuhteensa
keston kalenteripäivien ja koko vuoden kalenteripäivien
lukumäärien suhteen mukainen osuus yhdestä henkilötyövuodesta. Laskemalla yhteen yksittäisten henkilöiden
henkilötyövuodet saadaan yhteenlaskettu summa koko
organisaation henkilötyövuosista.

Lukumäärä
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Kuvio 2.
Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan 2009.
Henkilöä
40

2.2 Henkilöstön määrä ja rakenne
Henkilöstön määrä on ollut kasvava vuoteen 2008 asti,
mutta vuonna 2009 laskua tuli kolmen henkilön verran.
Kertomusvuonna henkilöstöstä miehiä oli 46 eli 22,1 %
ja naisia 163 eli 77,9 %. Miesten keski-ikä oli 44,5 vuotta
ja naisten 42,6 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 43
vuotta, kun valtiolla se oli 44 vuotta. Miehiä oli eniten
ikäluokassa 45–49-vuotiaat, kun taas naisia oli eniten
ikähaarukassa 35–44. Vakituisesta henkilöstöstä 116 oli
alle 45-vuotiaita ja 93 yli 45-vuotiaita.
Suurin ikäryhmä vuonna 2009 oli 45–49-vuotiaat,
josta naisia oli 72,2 % ja miehiä 27,8 %. Toiseksi suurin
ikäryhmä oli 40–44-vuotiaat, josta naisia oli 82,9 %
ja miehiä 17,1 %. Naisia oli paljon myös ikäluokassa
35–39, yhteensä 29 eli 85,3 %.
Suurimmassa yksikössä, alkuperäislääkejaostossa,
henkilöstön lukumäärä oli 41, josta miehiä oli 24,4 % ja
naisia 75,6 %. Jaoston keski-ikä oli 40,5 vuotta. Eläin
lääkevalvonnan jaoston henkilöstö koostui naisista, joita
oli kahdeksan. Heidän keski-ikänsä oli 39,5 vuotta. Naiset
olivat enemmistönä kaikissa yksiköissä, paitsi osastopäällikön tukiryhmässä, jossa naisia ja miehiä oli yhtä monta.
Tietohallinnossa miesten osuus oli 45,5 %. Kliinisten lääke
tutkimusten jaosto oli keski-iältään matalin, sillä jaoston
henkilöstön keski-ikä oli 37,6 vuotta. Korkein keski-iältään,
51,4 vuotta, oli hallinto- ja sisäiset palvelut -yksikkö.
Lääkelaitoksessa 60–64-vuotiaita oli yhteensä 5,3 %.
Kaksi henkilöä jäi eläkkeelle, kukaan ei siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 64
vuotta. Valtiolla keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä

206
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30
25
20
15
10
5
Ikä, vuotta
Miehet

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-

Naiset

Yhteensä

Taulukko 1.
Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan.
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Taulukko 2. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma yksiköittäin Lääkelaitoksessa.
Naiset %

Henkilöstö,
lukumäärä

24,4

75,6

41

40,5

-

100,0

8

39,5

31,6

68,4

19

51,4

8,3

91,7

12

46,4

Kliinisten lääketutkimusten jaosto

25,0

75,0

8

37,6

Laboratorioyksikkö

13,0

87,0

23

43,8

Lupa- ja tarkastusyksikkö

12,5

87,5

16

45,1

Lääketurvajaosto

23,8

76,2

21

45,4

Osastopäällikön tukiryhmä

50,0

50,0

4

50,0

Rinnakkaislääkejaosto

23,7

76,3

38

39,1

Tietohallinto

45,5

54,5

11

44,0

Valvontaosaston yhteiset

16,7

83,3

6

41,0

YKSIKKÖ

Miehet %

Alkuperäislääkejaosto
Eläinlääkevalvonnanjaosto
Hallinto- ja sisäiset palvelut
Hallintopalvelut

Henkilöstön
keski-ikä

oli 60,8 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 0,2 %
työntekijöistä.

Lääkelaitoksessa naisten määrä ylimmässä johdossa
oli 33 % ja keskijohdossa 60 %.

2.3 Vakituinen ja määräaikainen
henkilöstö

2.6 Työajankäyttö

Lääkelaitoksen kertomusvuonna vakituisen henkilöstön
henkilötyövuosien määrä oli 193. Laskua oli tullut vuoden 2008 htv:n toteutumaan, joka oli 206. Vakinaisen
henkilöstön osuus oli 74,2 % ja määräaikaisten 25,8 %.
Määräaikaisten osuus lisääntyi edellisvuodesta 25 henkilöllä, kun vakituisten osuus väheni 28:lla.
Pääsääntönä on, että valtionhallinnon pysyviä
tehtäviä hoitaa vakinainen henkilöstö. Määräaikaiseen
virkasuhteeseen voidaan nimittää esimerkiksi sijaisuuden,
työn luonteen tai harjoittelun perusteella. Vuonna 2009
valtiolla määräaikaisena toimivia oli 25,4 %.

2.4 Koko- ja osa-aikainen henkilöstö
Vuoden 2009 aikana henkilöstöstä työskenteli kokoaikaisesti 91,4 % ja osa-aikaisesti 8,6 %. Vastaavat luvut
vuonna 2008 olivat 93 % ja 7 %. Valtiolla oli vuoden
2009 lopussa kokoaikaista henkilöstöä 91,4 % ja osaaikaista 8,6 %.

2.5 Virkarakenne
Koko Lääkelaitoksen henkilöstö oli virkasuhteessa organisaatioon, työsuhteita ei ollut vuonna 2009.
Erilaisia virkanimikkeitä kokoaikaisille viroille oli 63.
Eniten, 26 henkilöä, toimi erikoistutkijana. Toiseksi eniten
(24) oli ylilääkäreitä. Myyntilupakoordinaattoreita oli 16,
yliproviisoreita 12 ja apulaistutkijoita 8.

Lääkelaitoksessa noudatetaan yleistä valtion virastojen aukioloaikaa, joka on arkisin kello 8.00–16.15.
Keskimääräinen viikoittainen työaika on 36 tuntia 15
minuuttia. Lääkelaitoksessa noudatetaan liukuvaa
työaikaa. Aamuliukuma on klo 6.30–9.00 ja iltaliukuma
15.15–19.00. Kesäisin iltaliukuma alkaa kuitenkin jo
kello 14.45.

Kuvio 3.
Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä.
Henkilöä
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Lääkelaitoksessa on käytössä työaikapankki, johon
voi kunkin kuukauden lopussa siirtää työaikasaldosta yli
20 tunnin menevät tunnit. Työaikapankissa olevat tunnit
voi käyttää vapaapäiviin, joita voi pitää enintään kaksi
päivää kerrallaan ja enintään 12 päivää vuodessa.
Ylityötä voi tehdä vain ylityömääräyksellä, jonka
esimies antaa etukäteen tiettyä tehtävää varten. Vuonna
2009 ylitöitä teki 53 henkilöä, joista 18 kuului ylempiin
virkamiehiin (vaativuusluokka 9 tai korkeampi) ja 35
alempiin. Ylityötunteja kertyi yhteensä 3 032,42 tuntia.
Näistä ylempään tasoon kuuluvat virkamiehet olivat
tehneet 978 tuntia. Ylityötuntien määrän keskiarvoksi
saatiin 57,2 tuntia. Eniten ylitöitä tehneen ylityötuntimäärä oli 168 tuntia, vähiten ylitöitä oli tehty yhden
tunnin verran.
Ajalla 1.1.2009–31.10.2009 kuusi henkilöä vietti
opintovapaata, yhteensä 881 työpäivää. Näistä puolet oli
miehiä. Vuorotteluvapaata vietti yksi henkilö, yhteensä
66 työpäivää.
Organisaatiossa on käytössä kustannusten ja työajan
kohdistettu seurantajärjestelmä, KUTKA. Järjestelmään
on tarkoitus kirjata kaikki seurantakohteille tehty työ.
Jokaisen henkilöstön jäsenen tulisi päivän päätteeksi päi-
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vittää KUTKAAN tiedot päivän aikana tekemistään töistä
ja niihin kuluneesta ajasta. Järjestelmän tarkoituksena
on kerätä tietoja työajan käytöstä resurssisuunnittelua ja
työprosessien kehittämistä varten.
Lääkelaitos tekee paljon kansainvälistä yhteistyötä.
Lääkelaitoksella on oma edustus Euroopan Unionin
alaisissa useissa komiteoissa, Euroopan neuvostossa,
WHO:ssa, YK:ssa sekä PIC/S:ssä (Pharmaceutical
Inspection Convention).
Vuonna 2009 Lääkelaitoksesta 128 henkilöä teki
virkamatkan ulkomaille. Matkapäiviä ulkomaille kertyi yhteensä 1 772 päivää, joista 139 pohjoismaihin.
Matkapäiviä kotimaassa oli 758. Matkoista aiheutuneet
kustannukset olivat yhteensä 105 318,25 euroa.

2.7 Perhevapaat
Ajalla 1.1.2009–31.10.2009 perhevapaita vietettiin
kaiken kaikkiaan 4 413 työpäivää. Yksi mies piti isyysvapaata, yhteensä 14 työpäivää. Äitiysvapaalla oli 17
naista. Äitiys- ja hoitovapaata pidettiin yhteensä 2 791
työpäivää. Kaikki hoitovapaalla olleet olivat naisia. Osittaista hoitovapaata vietti puolestaan 12 naista, yhteensä
1 608 työpäivää.

Lääkelaitoksen henkilöstö
palkittiin Mediuutisten
Terveydenhuollon vaikuttaja 2008 -valinnassa
3. sijalla. Palkinnon
perusteluissa todettiin:
"Asiantuntijoiden kapina
alueellistamista vastaan
oli jämäkkä, mutta
sympaattinen." Palkinnon
vastaanotti pääluottamusmies Sirkku Saarela.

Laboratorion henkilöstö risteili
kehittämispäivänään M/S J.L. Runebergillä Porvooseen. Väki rantautuu
päällikkö Tom Wikbergin johdolla.

Henkilöstö risteili
Helsingin edustalla
27.5. Kuvassa edestä

Tarja Louhivuori, Teija
Kuusikoski ja ikkunan
vieressä Maarit Laakso.

Säihke-hankkeessa käynnistettiin
sähköiseen asianhallintaan ja
-käsittelyyn siirtyminen.

Lääkelaitoksella oli oma joukkue
Naisten kympillä 31.5. Eturivissä
Marja Helenius, Ritva Pakarinen
ja Tarja Kankkunen, takarivissä
oikealta Sirkku Saarela, Jaana
Kastarinen, Katja Pihlainen ja
Anu Pulliainen.

Kuvat: Lääkelaitoksen kuva-arkisto ja henkilöstölehti Sinfo.

JoPo-projektin päättymistä 6. helmikuuta
olivat juhlistamassa vasemmalta alkaen,
Merja Laakso, Outi Honkanen, Riikka
Saranpää, Linda Tossavainen-Nikki ja
Kirsi Haaksiluoto.
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3  HENKILÖSTÖN TYÖTYYTYVÄISYYS, HYVINVOINTI JA TYÖTERVEYS
3.1 Työhyvinvointikysely
Terveystalo Oyj toteutti työhyvinvointikyselyn, jolla selvitettiin Lääkelaitoksen toimintaa työyhteisönä. Menetelmänä käytettiin, vuosien 2006, 2007 ja 2008 tapaan,
THB-mittaria (Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometri).
Tämän sähköisen kyselyn kokonaisvastausprosentti
oli noin 69 %, mikä vastaa keskimääräistä tasoa THBkyselyissä. Vastausprosentti oli noussut edellisvuodesta,
jolloin se oli 52 %.
Työtyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,3. Tuloksia on
vertailtu vuosien 2007 ja 2008 tuloksiin sekä ulkoiseen
vertailuaineistoon, jonka Terveystalo on kerännyt vuosina
2006–2009 julkisen ja yksityisen sektorin toimipaikoista.
Indeksit ovat heikentyneet jonkin verran vuodesta
2008. Alle kriittisen arvon 3,2, ovat laskeneet työilmapiiri- sekä henkinen hyvinvointi -indeksit.
Kysely toi esiin vahvuuksia ja voimavaroja. Yleisesti
koettiin, että tiedonkulku työryhmissä ja työryhmien
välillä oli onnistunutta, ja että henkilöstöllä on kohtalaisen hyvät vaikutusmahdollisuudet oman työnsä
organisointiin. Omat ja työryhmän tehtävät tunnettiin
hyvin. Myös keskimääräistä useammin käydyt keskustelut esimiehen kanssa koettiin positiivisesti. Näiden lisäksi
katsottiin, että organisaation eri-ikäisiä ja eri sukupuolta
olevia työntekijöitä kohdeltiin tasapuolisesti.
Myös kehittämiskohteita nousi esille. Kysely osoitti,
että toiminnan jatkuvaa parantamista ja ryhmätyöskentelyä tapahtuu aiempaa vähemmän. Koettiin myös, että
työtehtävistä ja työn tavoitteista keskustellaan aikaisempaa vähemmän ja vaikutusmahdollisuudet oman työn
tekemiseen ja mahdollisuudet työssä kehittymiseen olivat
heikentyneet. Kyselystä ilmeni myös, että esimiestyöhön suhtauduttiin aiempaa kriittisemmin ja luottamus
johdon tulevaisuutta koskeviin päätöksiin oli heikolla

tasolla. Lisäksi koettiin, että johdon kiinnostus henkilöstön hyvinvointiin oli vähentynyt. Myös henkilöstön ja
johdon väliseen tiedonkulkuun kaivattiin parannusta.
Työilmapiirin ajateltiin heikentyneen kaikilla osa-alueilla.
Myös henkilöstön työkyky oli alentunut ja työtyytyväisyys
laskenut stressikokemusten myötä.

3.2 Työhyvinvointi
Työhyvinvointiin organisaatiossa vaikuttaa moni tekijä:
organisaation piirteet, esimiestoiminta, ilmapiiri ja työn
hallinnan tunne sekä myös työntekijän näkemys työyhteisöstään. Työhyvinvointi syntyy töissä, töitä tekemällä. Hyvä
henki syntyy toisen työn arvostamisesta, avoimuudesta,
auttamishalusta, onnistumisesta ja luottamuksesta.
Esimieheltä odotetaan luottamuksellista yhteistyötä ja
vuorovaikutusta, henkilöstön tietojen ja taitojen kehittämistä, jokaisen työntekijän hyvinvoinnista ja työkyvystä
huolehtimista sekä kannustamista ja ilmapiirin rakentamista. Vastaavasti työntekijältä odotetaan vastuuta
omasta työpanoksestaan, itsensä kehittämisestä ja
työyhteisöstä. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus
vaikuttaa työhyvinvointiin.
Lääkelaitoksessa on työkykyä ylläpitävää TYHY-toimintaa, joka perustuu vuosittain laadittavaan TYHY-toimintasuunnitelmaan. TYHY-toiminnan tavoitteina ovat työn ja
työprosessien kehittäminen, ammattitaidon ylläpitäminen
ja kehittäminen, kannustavan työilmapiirin luominen ja
sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen sekä terveyden ja
kunnon ylläpito. TYHY-ohjelmaa sovelletaan kaikessa
suunnittelussa ja toiminnassa ja sen toteutuksesta vastaa
johto. Vuosittain valitaan TYHY-työryhmä avustamaan
johtoa toiminnan toteuttamisessa. TYHY-työryhmässä on
mukana myös johdon edustaja ja tarvittaessa työterveyshoitaja Terveystalo Oyj:stä.

Taulukko 3. THB-kyselyn keskiarvot (Terveystalo).
INDEKSIEN KESKIARVOT

Lääkelaitos 2009
(n=148)

Lääkelaitos 2008
(n=114)

Lääkelaitos 2007
(n=160)

Vertailuaineisto

Kiire ja henkinen kuormitus

3,5

3,3

3,3

3,4

Vaikutusmahdollisuudet

3,2

3,4

3,4

3,4

Esimiestoiminta

3,3

3,5

3,3

3,2

Tiedonkulku

3,6

3,8

3,6

3,5

Työilmapiiri

3,0

3,5

3,4

3,4

Työhön sitoutuminen

3,8

4,2

4,1

4,1

Henkinen hyvinvointi

2,9

3,2

3,5

3,3

YHTEENSÄ

3,3

3,6

3,5

3,5

Suurempi arvo merkitsee positiivisempaa tulosta, paitsi Kiire ja henkinen kuormitus -indeksissä, joka on käänteinen: pienempi arvo merkitsee
positiivisempaa tulosta. Silloin kun indeksin arvo on alle 3,2, kannattaa aihealueen kehittämiseen kiinnittää erityistä huomiota.
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Lääkelaitos tukee henkilöstönsä liikuntaharrastusta
TYHY-toiminnan puitteissa. Viereisen NCC-toimitalon
kunto- ja liikuntasalit ovat maksutta jokaisen käytössä.
Tiloissa järjestetään myös maksutonta jumppaa ja kuntosaliohjausta. Vuosittain järjestetään kaksi virkistysiltapäivää liikunnan, kulttuurin ja yhdessäolon tiimoilta. Koko
henkilöstön koulutustapahtumaan liittyy yleensä myös
vapaa-ajan ohjelmaa.

3.3 Työterveyshuolto
Suomen Terveystalo Oyj Työterveys Kamppi vastaa Lääkelaitoksen työterveydenhuollosta. Sairaanhoitopalvelut
sopimustyöterveysasemalla sisältävät sairausvastaanottopalvelut, myös käynnit iltaisin ja lauantaisin, sekä
mahdollisen sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset
ja toimenpiteet. Muihin työterveyshuollon palveluihin
kuuluvat muun muassa rokotukset, todistukset ja lausunnot, kuntoutushakemukset ja näöntarkastukset sopimusoptikolla. Kela korvaa Lääkelaitokselle osan aiheutuneista
työterveyshuollon kustannuksista vuosittain.
Työterveyspalveluiden kustannukset olivat vuonna
2009 keskimäärin 511 euroa henkeä kohden, kun
vuonna 2008 ne olivat 565 €/hlö ja 485 €/hlö vuonna
2007. Työterveyshuollon kustannukset ja toiminta jaetaan
ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja sairaanhoitoon.
Ennaltaehkäisevään huoltoon käytettiin viime vuonna
149 €/hlö ja sairaanhoitoon 298,5 €/hlö. Molemmat
luvut olivat laskeneet jonkin verran vuodesta 2008, jolloin
ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon käytettiin 166,5
€/hlö ja sairaanhoitoon 333 €/hlö.
Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sisältää työympäristöön ja työyhteisöön kohdistuvaa toimintaa. Tähän
kuuluviin työpaikkaselvityksiin käytettiin työfysioterapeuttien palveluita 28 tuntia ja työterveyslääkäreiden

15

1,25 tuntia. Vuonna 2008 työterveyslääkäriä käytettiin
työpaikkaselvityksiin 22,5 tuntia ja lisäksi työterveyshoitajaa 22,75 tuntia. Tuolloin toteutettiin työterveyshuoltolain mukaisia työpaikkakäyntejä yhteistyössä
työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön kanssa.
Työympäristöön ja työyhteisöön kohdistuvaan toimintaan
kuuluvaa tietojen antamista ja ohjausta saatiin vuonna
2009 työterveyspsykologilta 30,75 tuntia.
Työterveyshuollon vastaanotolla käytiin vuoden
2009 aikana yhteensä 654 kertaa. Palveluiden käyttäjiä
oli kaiken kaikkiaan 174. Terveystarkastuksia oli 62 ja
sairauskäyntejä 489. Muita työterveyshuollon käyntejä
oli 103, ja ne muodostuivat fysioterapeuttien ja erikoislääkäreiden luona vierailuista. Sairauskäynneissä yleisin
syy luokiteltiin ryhmään muut, toiseksi eniten käyntejä
aiheuttivat infektiot ja kolmanneksi eniten tuki- ja
liikuntaelinsairaudet. Vuodesta 2008 työterveyshuollossa käynnit olivat laskeneet 138 käynnillä. Molempina vuosina käyntiprosentit ovat kuitenkin pysyneet
pienempinä kuin kaikkien Terveystalon asiakkaiden
keskiarvot. Vuonna 2007 vastaanottokäyntejä oli
yhteensä 726.
Työterveyshoitaja piti vastaanottoa Lääkelaitoksessa
kerran kuukaudessa. Lisäksi jokaisella oli mahdollisuus
käydä työpsykologin vastaanotolla 5–10 kertaa vuodessa.

3.4 Sairauspoissaolot
Seuraamalla sairaudesta aiheutuvia poissaoloja ja niiden
kehittymistä saadaan hyödyllistä tietoa organisaation
tilasta tuottavuuden ja laadun kehittämisen avuksi.
Lyhyiden poissaolojen määrän katsotaan myös kertovan
työyhteisön tilasta.
Lääkelaitoksen terveysprosentti oli 39,7 %, valtiolla
vastaava luku oli 43 %. Terveysprosentilla tarkoitetaan

Taulukko 4. Työterveyshuollon käynnit ja vertailu prosentteina.
VASTAANOTTOKÄYNTIEN SYYT
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Mielenterveyden häiriöt

Lääkelaitos %

Terveystalo (kaikki asiakkaat) %

2009

2008

2007

2009

2008

2007

13,8

16,2

15,8

21,1

21,8

20,3

6,9

5,3

11,1

5,1

4,8

8,9

Infektiot

16,4

15,5

21,5

22,1

22,4

23,8

Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet

11,3

12,2

16,0

8,2

8,3

12,9

3,4

2,9

ei tietoja

4,8

5,1

ei tietoja

23,1

27,0

27,8

22,6

21,5

26,0

9,5

6,7

7,7

9,8

9,8

8,2

15,7

14,1

ei tietoja

6,3

6,3

ei tietoja

Tapaturmat ja vammat
Muut
Terveystarkastukset
Muut työterveyshuollon käynnit
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ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden prosenttiosuutta.
Vuoden 2008 tavoin eniten oli 1–3 päivän poissaoloja,
yhteensä 267 tapausta 351:stä eli 76,1 %. Valtiolla sama
luku oli 74,4 %. Tapausten määrä väheni vuodesta 2008
41:llä. 4–10 päivän poissaoloja oli 56 eli 16 %, valtiolla
sama luku oli 18,3 %. 11–60 päivän poissaoloja oli 27
tapausta eli 7,7 %. Näiden määrä lisääntyi vuodesta 2008
11 tapauksella. Vuonna 2009 oli myös yksi yli puolen
vuoden pituinen sairauspoissaolotapaus.
Kaiken kaikkiaan sairauspoissaolopäiviä kertyi 1 751,
mikä tekee 13,7 päivää henkeä kohden ja 2,8 tapausta
per henkilö. Henkilötyövuosina se on 9,1 pv/htv. Tämä
on enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Vuonna 2009
oli valtion sairauspoissaolojen keskimääräinen osuus
8,6 pv/htv.
Terveystalon tilastojen mukaan sairauspoissaoloja
kertyi 789, jossa eri käyttäjiä oli 59. Terveystalon tilastoissa näkyvät vain ne sairauspoissaolotapaukset, joihin
on haettu lääkärin tai työterveyshoitajan todistus.
Näiden tilastojen mukaan sairauspoissaoloja kertyi eniten
verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien takia 42,6 %,
johon nousua vuodesta 2008 oli 34,3 %. Toiseksi eniten
sairauspoissaoloja aiheuttivat infektiot 22,7 % (- 9,5 %).
Kolmanneksi eniten poissaoloja oli mielenterveydellisistä
häiriöistä johtuen 14,7 % (+ 5,3 %). Mielenterveydellisten häiriöiden määrä oli Lääkelaitoksessa hieman
korkeampi Terveystalon kaikkien asiakkaiden keskiarvoa.
Verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien määrä ylitti
Lääkelaitoksen edellisvuoden lisäksi myös Terveystalon

Taulukko 5. Sairauspäivien kestojakauma tapauksina
vuosina 2008 ja 2009.

Kuvio 4.
Sairauspäivien kestojakauma vuosina 2008 ja 2009.

Kuvio 5.
Sairaustapaukset ja sairauspäivät Lääkelaitoksessa 2009.

% sairaustapausten yhteismäärästä

Lukumäärä

Poissaolotapaukset
2008

2009
%

1

149
118

308

33,6

79,6

4–10

56

61

16,0

15,8

11–60

27

16

7,7

4,2

42,5

61–90

0

1

0,0

0,3

91–180

0

0

0,0

0,0

180
Yhteensä

1

0

0,3

0,0

351

387

100,0

100,0

kaikkien asiakkaiden (+ 39,5 %) keskiarvot huimasti.
Sen sijaan tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja tapaturmia tai
vammoja Lääkelaitoksessa oli huomattavasti vähemmän
kuin muualla.

3.5 Työtapaturmat
Taulukossa 7 on eriteltyinä työpaikalla ja työmatkalla
sattuneet tapaturmat sekä ammattitaudit. Työpaikka
tapaturmia ei sattunut lainkaan vuonna 2009. Sen sijaan
sekä vuonna 2008 että 2007 niitä tapahtui neljä. Vuonna
2009 työmatkatapaturmia sattui kolme, joista pisimpään
työkyvyttömyyteen johtanut sairausloma kesti viisi päivää.
Ammattitauteja on todettu vain yksi, vuonna 2002.
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Taulukko 6. Sairauspoissaolot työterveyshuollon mukaan prosentteina.
Lääkelaitos %

SAIRAUSPOISSAOLOT
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Terveystalo (kaikki asiakkaat) %

2009

2008

2009

2008

11,8

18,9

37,4

38,6

Mielenterveyden häiriöt

14,7

9,4

14,2

13,6

Infektiot

22,7

32,2

21,9

21,2

Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet

42,6

8,3

3,1

3,2

Tapaturmat ja vammat

1,1

10,2

10,6

11,2

Muut

7,1

21

12,8

12,2

Taulukko 7. Korvaushakemukset Valtiokonttorista sattumisvuosittain.
KORVAUSHAKEMUKSET

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Työpaikkatapaturmat (kpl)

0

4

4

0

1

0

0

0

9

Työmatkatapaturmat (kpl)

3

3

4

2

4

1

4

1

22

Ammattitaudit (kpl)

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Yhteensä (kpl)

3

7

8

2

5

1

4

2

32

3.6 Henkilöstön vaihtuvuus
Vuoden 2009 aikana vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusindeksi oli 22,5 eli yli kaksinkertainen vuoteen 2008
verrattuna. Virastaan eronneita oli yhteensä 39, joista
kaksi jäi eläkkeelle. Uusia tulokkaita oli 37. Organisaatiouudistus vaikutti merkittävästi vaihtuvuuden kasvuun.
Irtisanoutumisista johtuen rekrytointeihin ja uuden
henkilöstön perehdyttämiseen on jouduttu käyttämään
erittäin suurta työpanosta. Lisäksi useiden tehtävien
hoito on vaatinut erillisratkaisuja, kuten työtehtävien
uusjakoja ja henkilöstön hankkimista ostopalveluina.
Osaamisen menettäminen on vaikuttanut organisaation
tuloksellisuuteen, kun asioiden käsittely on viivästynyt ja
joitain kehityshankkeita on jouduttu viivästyttämään.
Lähtövaihtuvuutta aiheuttavat toiselle työnantajalle vaihtaneet ja eläkkeelle siirtyneet työntekijät sekä
virkavapaata tai vuorotteluvapaata viettävät ja lomautetut. Lähtövaihtuvuusprosentti lasketaan suhteuttamalla
lopettaneiden ja palvelukseen tulleiden henkilöiden lukumäärät tarkasteltavana vuonna edellisen vuoden lopun
henkilöstön lukumäärään.
Eniten vaihtuvuutta tapahtui johdossa ja esikunnassa
(42,9 %), yleisellä osastolla (21,6 %) sekä myyntilupa
osastolla (19 %). Lääketurvaosastolla vaihtuvuus oli
15,9 % ja valvontaosastolla 13,2 %.

Yht.

Taulukko 8.
Henkilöstön vaihtuvuus vastuualueittain 2009.
VASTUUALUE

Vaihtuvuus %

Muutos %

Johto ja esikunta

42,9

33,3

Lääketurvaosasto

15,9

0,0

Myyntilupaosasto

19

3,1

Valvontaosasto

13,2

0,0

Yleinen osasto

21,6

11,4

22,52

9,56

Koko henkilöstö

Kuvio 6. Lähtövaihtuvuusindeksi.
Vaihtuvuusprosentti
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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4  HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA KOULUTUS
4.1 Koulutusrakenne
Henkilöstön koulutustasoa kuvaavaa arvoa kutsutaan koulutustasoindeksiksi. Se kertoo organisaation osaamispotentiaalista, jota mitataan ammatillisella pohjakoulutuksella.
Tavoitteena on mahdollisimman korkea arvo huomioiden
kuitenkin se, että tavoiteltava koulutustaso on yhteydessä
organisaation tehtävien edellyttämään tasoon. Esimerkiksi
asiantuntijaorganisaatioissa indeksin tulisi olla lähellä arvoa
6. Koulutustasoindeksi (1,5–8) muodostuu sen mukaisesti,
mikä koulutus kullakin henkilöllä on.
Taulukko 9. Koulutustasoindeksit.
VUOSI

Koulutustasoindeksi

2009

6,2

2008

6,2

2007

6,2

2006

6,3

2005

6,3

2004

6,3

2003

6,3

2002

6,2

Koulutustasoindeksipisteet koulutustasoittain:
perusaste 1–2 pistettä
keskiaste 3,5–5 pistettä
korkeakouluaste 6–7 pistettä
tutkijakoulutus 8 pistettä

Kuvio 7.
Henkilöstön koulutusrakenne sukupuolen mukaan.

Korkea koulutustaso, asiantuntijuus ja osaaminen
ovat Lääkelaitoksen vahvuuksia. Henkilöstön koulutustaso on korkea ja tutkinnon suorittaneita on henkilöstöstä 98,6 %. Organisaation koulutusindeksi on 6,2,
kun valtiolla henkilöstön keskimääräinen koulutusindeksi
on 5,3. Koulutustasoindeksi on säilynyt samana verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Vuodesta 2002 lähtien
koulutustasoindeksi on vaihdellut 6,2 ja 6,3 välillä.
Tutkinnon suorittaneesta henkilöstöstä keskiasteen
tutkinnon on suorittanut 17,7 % (17,4 %), alemman
korkea-asteen tutkinnon 5,6 % (4,3 %), alemman
korkeakoulututkinnon 19,5 % (20,5 %), ylemmän
korkeakoulututkinnon 33,5 % (34,8 %) ja tutkijakoulutuksen 22,3 % (21,7 %). Perusasteella on 1,4 % (1,3
%). Merkittäviä muutoksia vuoteen 2008 (suluissa olevat
luvut) verrattuna ei ole.
52 %:lla henkilöstöstä on lääketieteellinen tai farmaseuttinen koulutus. Kaupallisen ja yhteiskuntatieteellisen
tutkinnon suorittaneita on 17,7 %, luonnontieteellisen
11,1 % ja tekniikan tutkinnon suorittaneita 8,1 %.
Loput koulutusalat jakautuvat humanistiseen, kasvatustieteelliseen, maa- ja metsätalousalan ja palvelualojen
koulutukseen. Koulutustason voidaan todeta vastaavan
organisaation tehtävien edellyttämää tasoa.

Kuvio 8.
Henkilöstön jakauma koulutusalan mukaan.

Henkilöä
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Naiset

Lääketieteellinen ja
farmaseuttinen
koulutus 52,0 %
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen
koulutus 17,7 %
Luonnontieteellinen
koulutus 11,1 %
Tekniikan koulutus 8,1 %
Humanistinen ja
taidealan koulutus 6,6 %
Palvelualojen koulutus 2,0 %
Kasvatustieteellinen ja
opettajankoulutus 0,5 %
Maa- ja metsätaloustieteellinen koulutus 0,5 %
Muu 1,5 %
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4.2 Henkilöstökoulutus ja -tilaisuudet
Lääkelaitoksen henkilöstökoulutuksella tuetaan osaamisen syventämistä. Lääkelaitoksen henkilöstöpolitiikka
tukee omaehtoista kouluttautumista. Henkilöstökoulutus
sisältää Lääkelaitoksen ja osastojen työaikana tapahtuvan palkallisen henkilöstökoulutuksen ja ulkopuolisten
järjestämään koulutukseen osallistumisen. Henkilöstökoulutukseksi luetaan muun muassa ammattitaidon ylläpitoon, kehittämiseen ja parantamiseen liittyvä koulutus,
ammatillisen pätevyyden hankintaan liittyvä koulutus,
työsuojelu- ja YT-koulutus sekä AY-koulutus.
Vuonna 2009 koulutusvuorokausia käytettiin korkean
lähtövaihtuvuuden vuoksi lähinnä uusien henkilöiden
perehdyttämiseen systemaattisen henkilöstön osaamisen
kehittämisen sijaan.
Aiemmilta vuosilta tuttua kielikoulutusta jatkettiin
ryhmäkoulutuksena koko vuoden. Koulutuskielet olivat
englanti ja ruotsi. Englannin kielen tasoryhmiä oli kolme
ja ruotsin kielen tasoryhmiä kaksi. Ryhmät kokoontuivat
kerran viikossa 1,5 tunnin ajaksi. Osallistujia oli yhteensä
nelisenkymmentä.
Henkilöstölle järjestettiin useita infotilaisuuksia alueellistamiseen liittyen. Lisäksi Lääkelaitoksen YT-toimikunta
ja henkilöstöhallintopalvelut järjestivät yhteistyössä Terveystalo Oyj:n kanssa keväällä 2009 Lääkelaitoksen henkilöstölle kolme samansisältöistä tilaisuutta. Tilaisuuksia
veti Terveystalon työterveyspsykologi Erkki Kuivasniemi.
Kuivasniemi puhui henkilöstön jaksamisesta muutoksen
keskellä ja työterveyshuollon tarjoamasta muutostuesta,
kuten lisätyistä työterveyspsykologin palveluista. Erkki
Kuivasniemi johti lisäksi muutamaa esimiesten keskustelutilaisuutta.

4.3 Esimieskoulutus
Syksyllä aloitettiin johdolle ja kaikille esimiehille suunnattu säännöllinen työnohjaus, jonka tavoitteena oli
tukea esimiehiä organisaation muutostilanteen johtamisessa. Osaamisen varmistaminen ja kehittäminen,
henkilöstön hyvinvointi, sitouttaminen ja tukeminen
ovat keskeisiä muutoksen ja työnohjauksen elementtejä
Lääkelaitoksessa.

4.4 Rekrytointi
Yhdenmukaisen toiminnan varmistamiseksi eri osastoilla
ja prosesseissa on Lääkelaitoksessa noudatettu usean
vuoden ajan rekrytointitoimintaohjetta. Se sisältää ohjeet
rekrytointitarpeen määrittelystä aina nimittämiseen asti.
Rekrytointitarve voi syntyä vapautuvan viran täyttämisestä, resurssitarpeen perusteella tai muista virkajärjestelyistä johtuen. Uuden, perustettavan viran osalta
osastopäällikkö määrittelee viran perustamistarpeet,
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jonka jälkeen johtoryhmä käsittelee asian. Ylijohtaja
päättää tarvittaessa uuden viran perustamisesta. Mikäli
uusi virka päätetään perustaa, käynnistetään rekrytointiprosessi asianosaisen osastopäällikön toimeksiannosta.
Irtisanoutumisen tai eläkkeelle siirtymisen vuoksi vapautuvan viran osalta osastopäällikkö voi suoraan antaa
toimeksiannon rekrytointiprosessiin ryhtymisestä.
Avoimeksi tullut vakituinen virka on aina ilmoitettava
julkisesti haettavaksi organisaation omilla verkkosivuilla,
valtiolle.fi-rekrytointisivustolla ja työvoimatoimistossa.
Lisäksi käytetään valtakunnallisia ja paikallisia sanomaja ammattilehtiä sekä sähköisiä ilmoituskanavia tarpeen
mukaan.
Tieto siitä, ketkä virkaa ovat hakeneet, on julkinen.
Osastopäällikkö päättää ensisijaisesti haastatteluun
pääsevät sekä haastattelijat, joita on hyvä olla kaksi
tai kolme. Haastattelijoita valittaessa on huomioitava
jääviyden, tasa-arvon ja objektiivisuuden periaatteet.
Hakijan soveltuvuudesta ja kyvykkyydestä voidaan
hankkia lisätietoja ulkopuolisen asiantuntijan tekemällä
soveltuvuusarvioinnilla. Lisätietämystä hankitaan useimmiten esimies- ja johtotehtäviin hakevilta. Lääkelaitoksen
henkilöstön nimittää virkaan ylijohtaja. Päätös kirjataan
nimittämiskirjaan.
Lääkelaitoksessa on käytössä valtion sähköinen
rekrytointijärjestelmä Heli. Rakennemuutoksen kohteena
olevalla henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittautua
valtion virastoissa vapautuviin virkoihin Heli-järjestelmän
virkajärjestelyt osion kautta henkilöstökoordinaattorin
tuella. Kaksi henkilöä on saanut uuden viran edellä mainitussa virkajärjestelyssä.
Kertomusvuonna toteutettiin runsaasti rekrytointiprosesseja, yhteensä 28. Vuonna 2008 vastaava luku
oli 16. Hakemuksia tuli kaiken kaikkiaan 731. Hakijoista
naisia oli 67 % ja miehiä 33 %. Eniten hakemuksia tuli
erikoistutkijan virkaan huhtikuussa, yhteensä 76 hakemusta. Toiseksi eniten kiinnostusta herätti kirjaajan virka,
joka oli haussa heinäkuussa, yhteensä 69 hakemusta.
Kolmanneksi eniten hakemuksia tuli huhtikuussa haussa
olleeseen verkkotoimittajan virkaan, 68 hakemusta.
Miespuolisia hakijoita oli eniten tietohallintojohtajan
virkaan, 35 henkilöä (naisia 4) ja erikoistutkijan virkaan
24 henkilöä (naisia 52).
Kertomusvuoden joulukuussa laitettiin hakuun lisäksi
neljä virkaa, jotka täytettiin vuoden 2010 puolella Kuopioon. Avoimia vakansseja oli vuoden lopussa 11.
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4.5 Perehdytys

4.6 Koulutusrekisteri

Perehdyttämisellä tarkoitetaan Lääkelaitoksessa kaikkia
niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi virkamies oppii tuntemaan työpaikkansa tehtävät ja toimintatavat, työympäristön, työtä säätelevät normit ja lainsäädännön sekä
sidosryhmät. Tavoitteena on uuden työntekijän ohjaaminen työyhteisön toimivaksi jäseneksi mahdollisimman
pian. Perehdytystä annetaan myös pitkän poissaolon
jälkeen ja silloin, kun työtehtävät muuttuvat. Hyvin suoritettu perehdyttäminen ja opastus työhön ovat tärkeä osa
työnhallintaa ja myös työhyvinvointia tukeva tekijä.
Lääkelaitoksessa on käytössä keskitetty perehdyttämisjärjestelmä ja sitä koskevan perehdyttämisen toimintaohjeen mukaisesti jokaiselle uudelle virkamiehelle
laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, joka sisältää
perehdytyksen yleisellä tasolla ja tehtävätasolla.

Lääkelaitoksen henkilötietojärjestelmän koulutusrekisteriin on usean vuoden ajan kerätty tietoa henkilöstön
käymistä kursseista ja koulutustilaisuuksista. Rekisteriin
tilastoidaan koulutuksen antaja ja koulutuslaji. Vaikka
Lääkelaitoksen henkilöstö käy aktiivisesti koulutuksessa
ammattitaitonsa ylläpitämiseksi, oli rekisterin koulutustiedoissa edelleen jonkin verran vajausta, koska kaikesta
koulutukseen osallistumisesta ei ole saatu kerättyä
tietoa. Tavoitteena on saada aikaan toimiva ajan tasalla
oleva rekisteri, josta jokainen voi halutessaan pyytää
otteen koulutustiedoistaan.
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5  PALKKAUS JA MUUT HENKILÖSTÖKULUT
Vuonna 2009 henkilöstökulut olivat 12 646 928,34
euroa, mikä on lähes 0,3 miljoonaa euroa vähemmän
kuin vuonna 2008. Sosiaaliturvakustannukset olivat
24 769 euroa, kun vuonna 2008 ne olivat 32 385 euroa.

Kuvio 9. Sukupuolijakauma vaativuusluokittain
joulukuussa 2009.
Henkilöä
35

5.1 Palkkaus

32
26

30

Palkkoihin ja palkkioihin käytettiin vuonna 2009
yhteensä 10 354 974,74 euroa. Vuonna 2008 vastaava
luku oli 10 335 860,09 euroa.
Lääkelaitoksessa palkan perusteena ovat tehtävien
vaativuus ja henkilökohtainen suoritus. Lähin esimies
arvioi vähintään kerran vuodessa työntekijän henkilökohtaista työssä suoriutumista tulos- ja kehityskeskustelun
yhteydessä. Arvioitavia asioita ovat suoritukseen liittyvät
työn tuloksellisuus, ammatinhallinta ja pätevyys sekä
kehitys- ja yhteistyökyky. Henkilökohtaisella palkanosalla
kannustetaan hyviin suorituksiin sekä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Henkilökohtainen palkan
osa oli enintään 40 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Tehtävien vaativuusluokkia on 13. Alimman vaativuusluokan palkka oli vuoden 2009 joulukuussa 1 609
euroa kuukaudessa, kun ylin oli 5 137,01 euroa.
Vaativuusluokkaan seitsemän ja sitä korkeammalle
sijoittuvat toimivat asiantuntijatehtävissä. Erityisen
syvällistä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä toimivat
virkamiehet puolestaan kuuluvat vähintään vaativuusluokkaan yhdeksän.
Lääkelaitoksen henkilöstön sijoittumisesta palkkaluokkiin näkyy organisaation korkea koulutustaso ja
asiantuntijuus. Kaikkien vaativuusluokkiin kuuluvien
sijoittumisen keskiarvoksi saatiin 8,3. Eniten henkilöstöä
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kuului vaativuusluokkaan 11, jossa naisten osuus oli
81,25 %. Miehiä oli eniten vaativuusluokassa 12, jossa
heidän osuutensa oli 53 %.

5.2 Henkilöstön kehittämiskulut
Henkilöstön kehittämiskulut koostuvat esimerkiksi koulutuksesta, aloitetoiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta,
työterveyshuollosta, työsuojelusta, liikuntaharrastuksista
sekä muusta sosiaalisesta toiminnasta. Toisin sanoen
henkilöstöinvestointeihin luetaan kaikki sellaiset toimet,
jotka edistävät tai hyödyntävät työtyytyväisyyden ja työ-

Taulukko 10. Joulukuun 2009 palkat vaativuusluokittain.
VAATIVUUS
LUOKKA

Palkka €/kk

Miehet

Naiset

Yhteensä

Miesten
%-osuus

Naisten
%-osuus

13

5137,01

3

7

10

30,00

70,00

12

4629,94

9

8

17

53,00

47,00

11

4128,10

6

26

32

18,75

81,25

10

3618,60

7

10

17

41,20

58,80

9

3169,14

0

11

11

0,00

100,00

8

2829,58

0

12

12

0,00

100,00

7

2526,42

5

20

25

20,00

80,00

6

2376,57

1

13

14

7,14

92,86

5

2210,33

2

17

19

10,53

89,47

4

2046,70

3

7

10

30,00

70,00

3

1895,10

0

4

4

0,00

100,00

2

1757,95

1

3

4

25,00

75,00

1

1609,00

1

1

2

50,00

50,00
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kunnon edistämistä, henkilöstön koulutusta ja kehittämistä sekä terveyttä.
Lääkelaitoksen tarjoamiin liikuntapalveluihin käytettiin vuonna 2009 yhteensä 13 287 euroa. Hierontaan
kului 5 475 euroa ja koulutuksiin 164 588,72 euroa.
Koulutuskustannukset eivät sisällä ulkomaan koulutuksia. Työterveyshuollosta aiheutui kuluja 31 560,47 euroa.
Henkilöstön kehittämiskustannuksiin lasketaan vain
ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kulut, sairaanhoitoon käytettyjä kustannuksia ei huomioida.

5.3
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Työvoimakustannukset

Taulukko 12. Työvoimakustannukset €.
TYÖVOIMAKUSTANNUKSET
Henkilöstön palkat
Sosiaaliturvakustannukset

Uinti

2009
1 455,00

Jumpat

11 832,00

Hieronta

5 475,00

Terveystalo

31 560,47

Koulutus

164 588,72

Yhteensä

214 911,19

24 769,00
108 283,49

Koulutuskustannukset 1)

164 588,72

TYHY-toimintakustannukset 2)
Kokonaistyövoimakustannukset (htv)

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISKULUT

10 354 974,74

Työterveyshuolto

Kokonaistyövoimakustannukset (YHT.)

Taulukko 11. Henkilöstön kehittämiskulut €.

2009

18 762,00
10 671 377,95
55 292,11

1) Koulutuskustannuksiin sisältyvät vain kotimaassa saadut
koulutukset
2) TYHY-toimintakustannukset sisältävät vain liikunnasta ja
hieronnoista aiheutuneet kulut
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6  HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA
Taulukko 13. Epävirallinen tuotto- ja kululaskelma.
TUOTTO- JA KULULASKELMA (Epävirallinen)

1.1 – 31.12.2009

1.1 – 31.12.2008

TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Muut toiminnan tuotot

-17 199 004,89
-127 036,82

-18 512 470,68
-17 326 041,71

-274 848,31

-18 787 318,99

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

523 049,53

621 422,79

12 646 928,34

13 047 468,71

10 354 974,74

10 335 860,09

- 66 711,28

215 128,11

2 031 540,42

2 028 414,84

327 124,46

468 065,67

Vuokrat

2 499 783,22

2 408 765,12

Palvelujen ostot

3 680 058,22

3 950 211,56

Muut kulut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Lomapalkkavelan muutos
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

1 097 368,93

1 106 971,53

Poistot

358 170,43

449 211,93

Sisäiset kulut

111 357,54

JÄÄMÄ I

20 916 716,21

90 946,58

3 590 674,50

21 674 998,22
2 887 679,23

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

0,00
605,77

1,48
605,77

1 130,63

10 144,71

11 500,00

1 132,11

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot

-1 655,29

Satunnaiset kulut

11 800,00

JÄÄMÄ II

-9 634,07
3 601 424,98

1 865,93
2 890 677,27

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut

92 257,56

JÄÄMÄ III

92 257,56

188 355,16

3 693 682,54

188 355,16
3 079 032,43

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ

-7 439,72
1 307 704,61

-3 328,26
1 300 264,89
4 993 947,43

1 582 338,67

1 579 010,41
4 658 042,84

Henkilöstötuloslaskelma on muunneltu versio organisaation virallisesta tuotto- ja kululaskelmasta. Henkilöstötuloslaskelma kertoo yksityiskohtaisemmin henkilöstömenoista, kun muut menot on puolestaan yhdistetty yhdeksi luvuksi.
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LIITE: LUKUJA LÄÄKELAITOKSEN HENKILÖSTÖSTÄ
2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Henkilömäärä 31.12.

209

212

210

180

177

159

156

135

Vakituiset

155

183

183

173

159

140

133

98

54

29

27

7

18

19

23

37

Henkilötyövuodet

Määräaikaiset

193

206

190

174

162

152

134

129

Vaihtuvuus %

22,5

9,6

8,8

9,2

5,6

6,9

5,1

5,1

43

42,9

42,6

44

43,7

44,3

44

43,9

162/46

164/48

166/44

130/43

136/41

120/39

115/41

98/37

6,2

6,2

6,2

6,3

6,3

6,3

6,3

6,2

Perustaso

1,4

1,3

1,4

13,3

13

7,5

9

3,7

Keskiaste

17,7

17,4

21,8

11,6

13

15,1

16

18,5

5,6

4,3

4,5

4,6

5,6

5,7

5,8

8,1

Keski-ikä
Sukupuolijakauma naiset/miehet
Koulutusindeksi
Koulutusrakenne (%)

Alin korkea-aste
Alempi korkeakouluaste

19,5

20,5

19,5

20,8

16,9

18,2

16

17

Ylempi korkeakouluaste

33,5

34,8

31,3

23,7

24,9

25,8

25,6

26,7

Tutkijakoulutus

22,3

21,7

20,9

26

26,6

27,7

27,6

25,9

Tutkinnon suorittaneita

98,6

98,7

96,8

86,7

87

92,5

91

96,3

459

385

387

370

373

381

326

253

Sairauspoissaolot
1-3 pv
4-10 pv

331

233

289

224

270

137

280

144

11-60 pv

708

669

512

599

440

311

562

120

yli 60 pv

253

188

136

182

70

317

91

296

Yhteensä

1751

1475

1324

1375

1153

1143

1259

813

3

7

8

2

5

1

4

1

Työtapaturmat
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