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Kuvio 1. Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimean organisaatiokaavio

Fimealla oli vuonna 2011 toimintaa Helsingin
lisäksi Kuopiossa, Turussa, Oulussa sekä Lon‐
toossa. Organisaation perusrungon muodosti‐
vat neljä ydinprosessia: lääkealan toimijoiden
valvonta, lääkevalmisteiden arvioinnin proses‐
sit 1 ja 2 sekä lääkehoitojen arviointi. Ydintoi‐
mintoja tukee sisäiset palvelut ‐prosessi yksi‐
köineen. Ylijohtajan suorassa alaisuudessa toi‐
mivat strateginen kehittäminen, viestintä ja si‐
säinen tarkastus. Ylijohtajana toimi farmasian
lisensiaatti Sinikka Rajaniemi. Vuoden aikana
valmisteltiin myös vuoden vaihteessa tulevaa
organisaatiouudistusta, jonka keskeisin asia on
yhdistää nuo kaksi lääkevalmisteiden arviointi‐
prosessia kehittäen ja yhtenäistäen samalla
toimintatapoja.
Lääkealan toimijoiden valvonnan prosessin asi‐
akkaita ovat lääkealan elinkeinonharjoittajat.
Prosessin johtajana toimi Eija Pelkonen. Pro‐
sessin tehtäväalueita ovat luvat ja tarkastukset
sekä valvontalaboratorio.
Lääkevalmisteiden arviointia hoiti kaksi proses‐
sia. Lääkevalmisteiden arviointia tehdään pro‐
sesseissa kaikilla myyntilupamenettelyillä (tun‐
nustaminen, hajautettu, kansallinen ja keskitet‐
ty menettely). Prosessien asiakkaina ovat niin
kansallinen palvelujärjestelmä kuin EU:n lääke‐

valvontaverkosto. Erkki Palva johti Lääkevalmis‐
teiden arviointi 1 ‐prosessia, jonka tehtäväalu‐
eet ovat lääkevalmisteiden arviointi, eläinlääk‐
keet, kliiniset lääketutkimukset sekä lääkeval‐
misteisiin liittyvä lääketurvallisuus ja lääkein‐
formaatio. Lääkevalmisteiden arviointi 2 –
prosessia johti Pekka Kurki syksyyn 2011 saak‐
ka, mistä lähtien tehtävää hoiti Esa Heinonen.
Prosessin vastuulla ovat erityisesti keskitettyyn
myyntilupamenettelyyn liittyvät koordinointi‐
tehtävät. Prosessin tehtäväalueet ovat lääke‐
valmisteiden arviointi sekä keskitetty menette‐
ly ja bioteknologia.
Lääkehoitojen arviointi ‐prosessin asiakkaina
ovat terveydenhuollon päättäjät, sosiaali‐ ja
terveydenhuollon alalla toimivat henkilöt sekä
väestö. Prosessin tehtäväalueet ovat lääketut‐
kimus, lääkealan kehittäminen (mukaan lukien
apteekkitoiminta) sekä lääkehoitojen hoidolli‐
sen ja taloudellisen arvon arvioinnit ja lääkehoi‐
toihin liittyvä lääkeinformaatio. Prosessin joh‐
tajana toimi Pertti Happonen.
Sisäisten palveluiden tehtäväalueita ovat hallin‐
topalvelut, taloushallinto, tietoresurssien hal‐
linta ja oikeudelliset palvelut. Prosessia johti
hallintojohtaja Juhani Sivula.
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2 TASA‐ARVO‐ JA YHDENVERTAISUUS FIMEASSA
Fimeassa työstettiin syksystä 2010 alkaen tasa‐
arvoasioita sitä varten nimitetyssä työryhmäs‐
sä. Ryhmään kuuluivat tasa‐arvoajattelun mu‐
kaisesti kolme naista ja kolme miestä kattavasti
eri henkilöstöryhmistä: ylilääkäri, yksikön pääl‐
likkö, osastosihteeri, hallintojohtaja, toimis‐
tosihteeri ja henkilöstösihteeri.
Tasa‐arvosuunnitelmaa työstettiin syyskuussa
2010 toteutetun koko henkilöstölle suunnatun
tasa‐arvo‐ ja yhdenvertaisuuskyselyn ja Lääke‐
laitoksen tasa‐arvosuunnitelman (2007) pohjal‐
ta. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää miten
henkilöstö kokee tasa‐arvon ja yhdenvertai‐
suuden toteutumisen Fimeassa. Tasa‐arvo ja
yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistiin ja se as‐
tui voimaan 21.10.2011. Uudessa suunnitel‐
massa on oleellista, että yhdenvertaisuus ja ta‐
sa‐arvo on nyt huomioitu monipuolisemmin
nykyiseen toimintaan ja toimintaympäristöön
nähden. Tämä tasa‐arvo‐ ja yhdenvertaisuus‐
suunnitelma on laadittu naisten ja miesten väli‐
sestä tasa‐arvosta annetun lain (8.8.1986/609
muut. 232/2005) sekä yhdenvertaisuuslain
(20.1.2004/21) mukaisesti.
Tasa‐arvo‐ ja yhdenvertaisuussuunnitelman
tarkoituksena on koota yhteen Fimean tavoit‐
teet ja konkreettiset toimenpiteet tasa‐arvon ja
yhdenvertaisuuden edistämiseksi, oikeuden‐
mukaisuuden lisäämiseksi, työhyvinvoinnin ja
viihtyvyyden parantamiseksi sekä tasa‐arvon
valtavirtaistamisen edesauttamiseksi organi‐
saatiossa.
Tasa‐arvolaissa on kielletty välitön ja välillinen
syrjintä sukupuolen perusteella. Syrjinnällä su‐
kupuolen perusteella tarkoitetaan:
1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan
sukupuolen perusteella;
2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai
synnytyksestä johtuvasta syystä;

3) eri asemaan asettamista sukupuoleen näh‐
den neutraalilta vaikuttavan säännöksen, pe‐
rusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn
vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti
joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen pe‐
rusteella;
4) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai
perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.
Syrjinnällä tarkoitetaan myös seksuaalista häi‐
rintää.
Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on puoles‐
taan edistää ja turvata yhdenvertaisuuden to‐
teutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi
joutuneen oikeussuojaa syrjintätilanteissa.
Toimenpiteinä Fimeassa syrjinnän estämiseksi
ja tasa‐arvon edistämiseksi on määritelty mm.
että henkilöstöön liittyvissä tilastoissa huomi‐
oidaan tasa‐arvonäkökulma, vuosittain toteute‐
taan joko erillinen tasa‐arvokysely tai työilma‐
piirikysely sekä että tuloksista ja tasa‐arvon ti‐
lasta raportoidaan vuosittain ainakin henkilös‐
tötilinpäätöksessä, jossa tullaan kiinnittämään
entistä tarkemmin huomiota tasa‐arvo‐ ja yh‐
denvertaisuusasioihin.
Lisäksi tasa‐arvosuunnitelmassa on määritelty
vastuita liittyen rekrytointiin, koulutusmahdol‐
lisuuksiin, urakehitysmahdollisuuksiin, palkka‐
ukseen, johtamiseen, työyhteisöön ja työ‐
olosuhteisiin, työn ja perhe‐elämän yhteenso‐
vittamiseen, ikä‐tasa‐arvoon ja sukupuolisen
häirinnän ja ahdistelun ehkäisyyn. Näistä asiois‐
ta huolehtiminen on vastuutettu johdolle ja
esimiehille, ao. asioita hoitaville virkamiehille ja
myös koko henkilöstölle. Kunkin vastuualueen
kohdalla on myös määritelty miten asiaa seura‐
taan. Henkilöstötilinpäätös on yksi keskeinen
raportoinnin väline, jossa mm. työtyytyväisyys‐
kyselyn tulokset, koulutukset, poissalotilastot ja
palkkaus ovat tarkastelun kohteena.
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3 HENKILÖSTÖPANOKSET
3.1

Henkilötyövuodet

Fimean henkilöstön määrä oli vuoden 2011 lo‐
pussa 244, joista vakinaisessa virkasuhteessa
työskenteli 174 henkilöä ja määräaikaisia henki‐
löitä oli 70. Osa‐aikaisesti työskenteli 24 työn‐
tekijää (9,8 %). Henkilötyövuosina tarkasteltuna
henkilöstöpanos oli 224. Kasvua edellisvuoteen
verrattuna kertyi 13 työntekijän (5,6 %) ja 28
henkilötyövuoden (14,3 %) verran.

%  27,4 %). Henkilöstön keski‐ikä on lievässä
kasvussa ollen nyt 42,9 vuotta, joskaan suuria
vaihteluita vuosien välillä ei ole. Miehiä oli 67
ja heidän keskimääräinen ikänsä oli 42,8 ja vas‐
taavasti naisia 177 keski‐iältään 42,9 vuotta.

Kuvio 3. Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mu‐
kaan 2011

Kuvio 2. Henkilötyövuosien määrä
Henkilötyövuosien laskentaan sisällytetään ko.
kalenterivuonna virastoon palvelussuhteessa
olleet koko‐ ja osa‐aikaiset palkkaa saaneet
henkilöt.

3.2

Henkilöstö keskittyy ikäryhmään 40‐44 ja 45‐49
vuotiaisiin, joita on 33,2 % koko vahvuudesta.
Naisia on eniten ryhmässä 40‐44 vuotiaat ja mie‐
hiä 45‐49 –vuotiaissa. Työntekijöiden keskimää‐
räinen palvelusaika (yhdenjaksoinen) oli 2011 lo‐
pussa 6,2 vuotta. Pisimmät urat ovat lääkealan
toimijoiden valvonta –prosessissa (KA 8,8v) ja ly‐
himmät lääkehoitojen arviointi –prosessissa (KA
1,0v) johtuen siitä, että ko. toiminta on vasta al‐
kanut.

Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstön määrä on ollut kasvussa koko ajan
2000‐luvulla poikkeuksena vain 2008‐2009, jos‐
sa näkyy jo päätös Fimeasta ja toimintojen siir‐
rosta Kuopioon. Tällöin vaihtuvuusluku oli hui‐
pussaan (22,5 %). Vaihtuvuus on nyt lähes puo‐
littunut ja on tasaantumaan päin ollen kuiten‐
kin vielä normaalia korkeampi (12,2 %). Jos tar‐
kastellaan vain vakituisessa virkasuhteessa
työskenteleviä, niin vaihtuvuuslukema on jo
normalisoitunut ollen 5,8 % kun sekin vuosi sit‐
ten oli vielä 10,8 %.
Henkilöstörakennetta tarkasteltaessa, on mies‐
ten suhteellinen osuus lievässä nousussa (24,2

Kuvio 4. Henkilöstön yhtäjaksoinen palvelusaika

vuonna 2010 10,6 % ja vuonna 2011 13,9 %.
Tosin Fimeassa luvut olivat selvästi suuremmat
johtuen myös toiminnan luonteesta.
3.4

Kuvio 5. Henkilöstön jakautuminen prosesseihin

Eläkkeelle ei raportointivuonna jäänyt kukaan.
Edellisvuonna 2010 eläkkeelle siirtyneiden kes‐
ki‐ikä oli 64,5 vuotta. Valtiolla keskimääräinen
eläkkeelle siirtymisikä on ollut jo kahden vuo‐
den ajan 61 vuotta 5 kuukautta. Pääasiallisesti
siirrytään vanhuuseläkkeelle. Työkyvyttömyys‐
eläkkeelle kaikista eläköityneistä jää 5,1 %.
3.3

Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö

Koko‐ ja osa‐aikainen henkilöstö

Osa‐aikaisesti työskentelevien osuus näyttää
olevan laskussa. Raportointivuonna vain 7 %
työskenteli osa‐aikaisesti kun vuosi sitten ra‐
portointiajankohtana luku oli 10 %. Vastaava
luku vuonna 2009 oli 8,6 %. Valtiolla vuoden
2011 lopussa osa‐aikaisia oli 6,6 prosenttia
(2010 lopussa 6,5 %).
3.5

Virkarakenne

Koko Fimean henkilöstö työskentelee edelleen
virkasuhteessa organisaatioon.
Erilaisia virkanimikkeitä oli 64 (2010: 66) kappa‐
letta. Eniten oli myyntilupakoordinaattoreita 32
(2010: 24), toiseksi eniten (29) oli erikoistutki‐
joita (2010: 27). Ylilääkärit oli kolmanneksi suu‐
rin ryhmä (26, vertailutietona 2010: 24). Myyn‐
tilupa‐assistentteja oli 13 (2010: 14). Samoin 13
oli yliproviisoreita (2010: 13).
Fimeassa naisten määrä johtotehtävissä on säi‐
lynyt ennallaan: ylimmässä johdossa oli 33 % ja
keskijohdossa 45,5 %.
3.6

Kuvio 6. Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön
määrä

Vuonna 2011 vakituista henkilöstöä oli 71,3 %,
mikä oli jonkin verran pienempi kuin edellis‐
vuonna (74,0 %). Määräaikaisten osuuden kas‐
vu (2010: 26,0 % ja 2011: 28,7 %) johtui kes‐
keneräisestä alueellistamisvaiheesta, jolloin
määrä‐aikaista henkilökuntaa jouduttiin palk‐
kaamaan esim. kunnes vakituinen henkilö saa‐
daan rekrytoitua. Myös osa‐aikainen tehtävien
hoito vaikutti. Vuokratyöntekijöitä työskenteli
Fimeassa raportointivuoden aikana kaikkiaan
12 henkilöä.
Samansuuntainen kehitys oli nähtävissä myös
valtiolla: määräaikaisessa palvelussuhteessa oli

Työajankäyttö

Fimeassa noudatetaan yleistä valtion virastojen
aukioloaikaa, jolloin viraston toimintoihin tulee
saada yhteys. Fimeassa seurataan työaikaa se‐
kä liukuvan työajan menetelmin että myös
kohdentaen tehty aktiivinen työaika sovituille
seurantakohteille. Liukuvaan työaikaan liittyy
myös työaikapankki, johon voi esimiehen hy‐
väksynnällä siirtää kertyneitä työtunteja, mikäli
niitä ei liukumien puitteissa voi vapaana pitää.
Varsinaista esimiehen määräämää ylityötä teki
26 henkilöä (2010: 27). Ylityötunteja kertyi yh‐
teensä 1 186 tuntia, mikä on samaa luokkaa
kuin edellisvuonna (2010: 1 169). Ylityöt vähe‐
nivät merkittävästi 2009 ‐ 2010 aikana, sillä
vuonna 2009 ylitöitä kertyi jopa yli puolet
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enemmän. Henkilö, joka teki eniten ylitöitä, oli
tehnyt niitä yhteensä 191 tuntia (2010: 227).
Fimeassa otettiin käyttöön myös muita työaika‐
joustoja. Joustavaa, virastotyöhön soveltuvaa
kokonaistyöaikamallia kokeiltiin kolmella henki‐
löllä. Työaikajoustoissa käytettiin jonkin verran
mahdollisuuksia myös yksilölliseen työaikaan,
jolloin raportointivuonna kuusi henkilöä teki
pidennettyä työaikaa ja yksi henkilö tiivistettyä
työaikaa.
Opintovapaata raportointivuonna piti
viisi
henkilöä, jotka kaikki olivat naisia. Yhteensä
opintovapaalla oltiin 332 työpäivää (2010: 876).
Vuosi
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Hoitovapaa Isyysvapaa
7*
10*
11*
8*
3*
6*

1
1
1
2

Osittainen
hoitovapaa
8*
12*
12*
8*
3*
8*

Vuorotteluvapaalla oli vuoden aikana kaksi
henkilöä, yhteensä 169 (2010: yksi henkilö 107
työpäivää) työpäivää.
3.7

Perhevapaat

Raportointikaudella perhevapaita pitivät vain
naiset. Hoitovapaata vietettiin kaiken kaikkiaan
709 työpäivää, kun vuotta aikaisemmin kirjat‐
tiin selvästi enemmän eli 1 617 työpäivää. Hoi‐
tovapaata vietti 7 työntekijää. Äitiys‐ ja van‐
hempainvapaita pidettiin yhteensä 1394 (2010:
2 756) työpäivää (9 työntekijää). Osittaista hoi‐
tovapaata vietti puolestaan 8 naista.

Äitiys/vanhempainvapaa
9*
10*
17*
17*
5*
11

Taulukko 1. Perhevapaat vuosina 2006 – 2011 (*vain naisia)

4 HENKILÖSTÖN TYÖTYYTYVÄISYYS, HYVINVOINTI JA TYÖTERVEYS
4.1

Työkyky

Vuonna 2011 ei laajamittaista työuupumustut‐
kimusta tehty, vaan tulokset tältä osin perustu‐
vat normaalien terveystarkastusten yhteydessä
tehtyihin tutkimuksiin ja kyselyihin sekä itsear‐
viointina toteutettuun työtyötyytyväisyys‐
kyselyyn (VMBaro, ks. kohta 4.2).
Terveystarkastuksia tehtiin v. 2011 87 kpl (73
eri henkilöä). Tarkastukset olivat valtaosin joko
työhöntulotarkastuksia (34) tai suunnattuja
terveystarkastuksia, käytännössä ikäryhmätar‐
kastuksia (46). Näistä 39 tapaukselta tutkittiin
työuupumusriskiä ja 77 % tapauksista ei ole ha‐
Uupumusriskiluokat
Fimea %
Ei työuupumusriskiä
77
Lievä työuupumusriski
*
Kohtalainen työuupumusriski
*
Vakava työuupumusriski
0
Taulukko 2. Kokonaistyöuupumusprosentti

vaittavissa uupumusta. Tilastoeettisistä syistä
ei taulukon 2 erottelua voida täydellisesti esit‐
tää.
Sairaspäivien kokonaislukumäärä oli vuonna
2011 yhteensä 2349 työpäivää. Henkisen työ‐
kyvyn puolelta tarkasteltuna mielenterveydelli‐
sistä syistä tapahtuneet käynnit työterveys‐
asemalla olivat edellisestä kaudesta lisäänty‐
neet ollen 2011 55 kpl (5,7 %) ja 2010 31 käyn‐
tiä (3,7 %).

Viiteaineisto (toimiala) %
84
7
6
3
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4.2

Työhyvinvointikysely VMBaro

Fimeassa siirryttiin vuonna 2010 käyttämään
henkilöstökysely VMBaroa, joka siis vuonna
2011 toteutettiin toisen kerran. VMBaro on
työtyytyväisyysbarometri, joka toimii organi‐
saation johtamisen ja kehittämisen välineenä
valtionhallinnossa. Sillä seurataan työyhteisön
henkilöstön työtyytyväisyyden tilaa. Vastaavaa
barometria käytetään laajasti valtionhallinnos‐
sa, joten vertailutietoa koko konsernista ja
myös omalta hallinnonalalta on hyvin saatavis‐
sa.
Kyselyyn vastasi 156 henkilöä (vastausprosentti
66 %; 2010: 58 %). Kokonaistyötyytyväisyysin‐
deksiksi muodostui 3,52 mikä näyttää selvää
kehitystä työtyytyväisyyteen verrattuna edel‐
lisvuoteen (3,4). Barometrissa kysymykset on
jaoteltu kahdeksan eri pääkohdan alle: johta‐
minen, työn sisältö ja haasteellisuus, palkkaus,
kehittymisen tuki, työilmapiiri ja yhteistyö, työ‐
olot, tiedonkulku sekä työnantajakuva. Lisäksi
tutkittiin halukkuutta henkilökiertoon, työpai‐
kan vaihtoaikeita, suosittelua ja uudistumista ja
innovatiivisuutta. Kysymyksiin vastattiin as‐

teikolla 1 (erittäin tyytymätön) – 5 (erittäin tyy‐
tyväinen).
Kyselyn tulokset käsiteltiin johtoryhmässä ja
yhteistyötoimikunnassa sekä esiteltiin koko
henkilöstölle. Lisäksi esimiehet velvoitettiin kä‐
sittelemään asia oman työyhteisönsä kanssa
sekä ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin
Kyselyssä oli mahdollista antaa myös sanallista
palautetta, mikä olikin runsasta (n. 450 avovas‐
tausta). Esimiehet käsittelivät niistä koottua ai‐
neistoa oman työnsä tueksi ja työyhteisönsä
hyödyksi.
Mittarin lähes kaikilla osa‐alueilla saatiin pa‐
remmat tulokset kuin vuosi sitten. Ainoastaan
aikomus vaihtaa työpaikkaa, Fimean suosittelu
ja hieman myös uudistuminen ja innovatiivi‐
suus näyttävät huonommilta.
Verrattuna koko valtion ja myös STM:n hallin‐
nonalan virastoihin, ovat Fimean tulokset muu‐
tamaan poikkeusta lukuun ottamatta parem‐
mat.

Kuvio 7. Työtyytyväisyys Fimea / Valtio
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Taulukko 3. Työtyytyväisyysindeksi 2010 / 2011

FIMEA

Työtyytyväisyysindeksi 2010/2011

Kokonaistyötyytyväisyys

2010
2011
Keskiarvo
Kehitys

2010
2011
Mediaani

3,35

3,32

3,52

0,17

3,54

2010
Moodi
-

2011
-

Tyytyväisyys johtamiseen

3,39

3,52

0,13

3,44

3,56

2,78

3,67

Tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuuteen

3,49

3,67

0,18

3,50

3,67

3,83

3,67

Tyytyväisyys palkkaukseen

3,28

3,38

0,10

3,25

3,50

3,00

4,00

Tyytyväisyys kehittymisen tukeen

3,34

3,46

0,12

3,25

3,50

3,00

3,25

Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön

3,68

3,73

0,05

3,75

3,75

4,00

4,00

Tyytyväisyys työoloihin

3,35

3,61

0,26

3,20

3,60

3,00

3,60

Tyytyväisyys tiedon kulkuun

2,96

3,19

0,23

3,00

3,00

4,00

3,00

Tyytyväisyys työnantajakuvaan

2,82

3,23

0,41

3,00

3,33

3,00

3,00

Kuvio 8. Indeksivertailu Fimea / STM / Valtio

4.3

(ml. Fimean omat kysymykset)

Työhyvinvointi ja TYHY‐toiminta

Fimeassa työhyvinvoinnin ajatellaan lähtevän
jokaisesta työntekijästä itsestään eikä pelkäs‐
tään työnantajan toiminnasta. Työnantaja ja
esimiehet tukevat aktiivisesti työhyvinvointia
erilaisin toimin. Työhyvinvointi‐ eli TYHY‐
toiminta perustuu vuosittain laadittavaan
suunnitelmaan. Suunnitelmassa pyritään vas‐
taamaan mm. työtyytyväisyysbarometrin esille
tuomiin ongelmiin. Keskeistä on kuitenkin, että
sillä pyritään lisäämään yhteisöllisyyttä ja siten
myös viihtyvyyttä fimealaisten kesken.
Vuosittain valitaan ns. TYHY‐ryhmä, joka yhdes‐
sä työnantajan / johdon kanssa miettii ja sopii
toiminnasta ja tapahtumista. Tarvittaessa mu‐
kana voi olla myös työterveystahon edustaja.

Jatkuvien liikuntaharrastusten tukemisen lisäksi
TYHY‐toimintaa järjestettiin raportointivuonna
monipuolisesti. Liikunnalliseen jatkuvaan toi‐
mintaan (voimisteluryhmät, liikuntasetelit, ui‐
maliput ja hierojapalvelut) lisättiin aktiivisten
fimealaisten aloitteesta paikalliset taukoliikun‐
tatuokiot. Taukojumppahetkiä pitivät fimealai‐
set liikunnan harrastajat itse.
Yksittäisistä tapahtumista mainittakoon osallis‐
tuminen Helsingissä City Run –juoksuun ja Nais‐
ten Kympille sekä Kuopiossa Finland Ice Marat‐
honille ja Kuopio Marathonille. Pikkujoulut vie‐
tettiin yhdessä Helsingissä kuopiolaisten tuot‐
taman ohjelman merkeissä. Lisäksi kaikki saat‐
toivat osallistua mm. teatteri / kulttuuritapah‐
tumaan sekä itseorganisoituun askarteluiltaan.

TYHY‐ryhmässä on edustus Helsingin ja Kuopi‐
on toimipaikkojen henkilöstöstä. He myös or‐
ganisoivat toimintaa, toimivat tiedottajina ja
viestinvälittäjinä toimipaikkansa yksiköihin.
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4.4

Työterveyshuolto

Työterveyspalvelut kilpailutettiin raportointi‐
vuoden aikana. Kilpailutus ei tuottanut muutos‐
ta palveluntarjoajaan, vaan Suomen Terveysta‐
lo vastaa edelleen Fimean työterveydenhuol‐
losta. Kuopiossa ja Helsingissä on määritelty
vastaavat työterveyslääkärit ja terveydenhoita‐
jat.
Työterveyspalvelujen kustannukset raportointi‐
vuonna 2011 olivat 636,28 €/htv kun ne vuotta
aiemmin olivat 580 €/htv. Kasvua kustannuksis‐
sa oli tullut siis 9,7 %. Kustannukset Terveysta‐
lolla olivat ennaltaehkäisevän työterveyshuollon
osalta 203€/henkilö ja sairaanhoidon osalta
345€/henkilö.
Vastaanottokäyntejä Terveystalolla oli yhteensä
964 kpl. Määrä on noussut viimevuodesta 12,7 %
(2010: 842 käyntiä.) Kävijöitä oli yhteensä 206
henkilöä (2010: 190 henkilöä). Käynnin syynä
oli sairauskäynti 731 kpl, joka on 75,8 % kaikista
vastaanottokäynneistä. Sairauskäyntejä vastaa‐
valla toimialalla oli 75,9 % vastaanottokäyn‐
neistä. Terveystalon kaikilla työterveysasiak‐
kailla luku on 78,6 %.

Terveystarkastuksia tehtiin 87 kpl, joka on 9 %
vastaanottokäynneistä (73 tarkastettua henki‐
löä). Terveys‐ ja seurantakäyntejä oli 146 kpl,
mikä on 15,1 % vastaanottokäynneistä (71 kävi‐
jää).
Diagnoosin mukaan tarkasteltuina infektiot oli‐
vat enemmistönä (16,6 %). Toisena olivat tuki‐
ja liikuntaelinsairaudet (13,1 %). Kumpiakin oli
hieman enemmän kuin edellisellä kaudella. In‐
fektiot diagnoosina olivat samalla tasolla kuin
toimialalla (16,3 %) ja TULES‐ sairauksia oli vä‐
hemmän. Verenkierto‐ ja aineenvaihduntasai‐
raudet käynnin syynä (6,1 %)ovat lisääntyneet
(2010: 4 %). Luvut ovat korkeammat kuin toi‐
mialalla (5,7 %) ja Terveystalon kaikilla työter‐
veysasiakkailla (5,1 %). Mielenterveyssyiden
vuoksi vastaanottokäyntejä oli 55 kpl eli 5,7 %
käynneistä (29 eri kävijää). Käynnit olivat li‐
sääntyneet 3,7 % verrattuna edelliseen kau

teen. Niitä oli myös enemmän kuin toimialalla
(4,2 %) ja kaikilla Terveystalon työterveysasiak‐
kailla (4,0 %).
Eniten vastaanottokäynnin syitä oli ”muut”
31,5 %, mikä pitää paikkansa myös toimialalla
(30,7 %) ja Terveystalolla (29,3 %). Kohta
”muu” syynä sisältää mm. iho‐, hengitystie‐,
ruoansulatuskanava‐, neurologiset sairaudet
jne.
VASTAANOTTOKÄYNTIEN SYYT
2011
Tuki‐ ja liikuntaelinsairaudet
Mielenterveyden häiriöt
Infektiot
Verenkierto‐ ja
aineenvaihduntasairaudet
Tapaturmat ja vammat
Muut
TERVEYSTARKASTUKSET
MUUT TYÖTERVEYSHUOLLON

Fimea
%

Toimiala Terveystalo
%
%

13,1

15,1

5,7

4,2

18,0

4,0

16,6

16,3

17,9

6,1

5,7

5,1

2,8

3,8

4,2

31,5

30,7

29,3

24,2

24,2

21,5

100,0

100,0

100,0

Taulukko 4. Vastaanottokäyntien syyt työterve‐
yshuollon mukaan prosentteina
Kaikessa työterveyteen liittyvässä raportoinnis‐
sa ja tilastoissa on otettava huomioon, että esi‐
tetyt luvut koskevat vain Terveystalossa asioi‐
neita työntekijöitä.

4.5

Sairauspoissaolot

Fimean ns. terveysprosentti, ilman sairauspois‐
saoloja olleiden henkilöiden osuus, oli 40,2 %
(2010: 41,6 %) valtiolla saman luvun ollessa
39,5 % (2010: 35,7 %). Luvuissa ei ole suurta
muutosta, mutta Fimealla valitettavampaan
suuntaan.
Kaikkiaan sairaspäiviä kertyi 2 356 (2010: 1
675). Sairaana oli 147 henkilöä, joten keskimää‐
rin sairauspäiviä kertyi 16 päivää sairastunutta
kohti. Henkilötyövuosiin suhteutettuna luku on
10,5 (2010: 8,5 päivää). Sairastapauksia oli
kaikkiaan 463 (2010: 413).
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Kuvio 9. Sairaustapaukset ja sairauspäivät Fime‐
assa vuosina 2009 ‐2011

Kuvio 10. Sairaustapausten keston jakauma vuo‐
sina 2009 – 2011
Sairauden kesto,
päivää

Lyhyitä sairauspoissaoloja (1‐3 päivää) oli eni‐
ten: 77,8 % ja 360 tapausta (2010: 79,4 %). 4‐10
päivää kesti 16,0 % tapauksista. Pitkiä poissa‐
oloja oli kussakin luokassa (61‐90, 91‐180 ja
yli180) 2 tapausta, mikä selittää valtaosin pois‐
saoloissa tapahtuneen kasvun (2010: yksi 61‐90
ja 1 yli 180 pv‐tapaus).

1

2008
%
79,6

2‐3
4-10

11‐60
61-90

91‐180
yli 180

Yhteensä

15,8
4,2
0,3
0,0
0,0
100,0

2009
%
42,5
33,6
16,0
7,7
0,0
0,0
0,3
100,0

2010
%
38,7
40,7
16,0
4,1
0,2
0,0
0,2
100,0

2011
%
42,1
35,6
16,0
4,8
0,4
0,4
0,4
100,0

Taulukko 5. Sairauspäivien kestojakauma tapauk‐
sina

4.6

Työtapaturmat

Työpaikkatapaturmia sattui kaksi vuonna 2011.
Työmatkatapaturmia on ollut vuosittain tark‐
kailujakson aikana yhdestä neljään tapausta.
Raportointivuonna työmatkatapaturmia sattui
yksi. Ammattitauteja on todettu vain yksi,
vuonna 2002.
Korvaushakemukset

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
0
0
1
0
4
4
0
1
2
Työmatkatapaturmat
1
4
1
4
2
4
3
3
4
1
Ammattitaudit
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yhteensä (kpl)
2
4
1
5
2
8
7
3
5
3
Työpaikkatapaturmat

YHT.
12
27
1
32

Taulukko 6. Korvaushakemukset Valtiokonttorista
sattumisvuosittain
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4.7

Henkilöstön vaihtuvuus

Raportointivuonna ulkoisia rekrytointeja tehtiin
19 kpl. Vuoden 2011 vakituisen henkilöstön
vaihtuvuusindeksi oli 5,8 kun se vielä vuonna
2010 oli 10,8. Lähtövaihtuvuusluku, jossa on
huomioitu myös määräaikaisissa virkasuhteissa
olleiden irtisanoutumiset ennen määräaikai‐
suuden päättymistä, oli vuonna 2011 12,2 %.
Vaihtuvuus on siten edelleen tasaantunut vuo‐
sien 2008 ‐ 2009 lukemista (2009: 17,4 %, jol‐
loin eronneita oli 45).

Vuoden 2011 aikana Fimeasta irtisanoutuneita
oli 11 kpl. Vuoden aikana otettiin käyttöön
poislähteneiden
lähtöhaastattelukäytäntö.
Puolueettoman haastattelutilanteen varmista‐
miseksi laatukoordinaattori tai henkilöstösuun‐
nittelija haastattelee lähtevän henkilön.

5 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA KOULUTUS
5.1

Henkilöstön koulutusrakenne

Henkilöstön koulutustason tulee olla suhteessa
organisaation tehtävien vaativuuteen. Mitä
suurempi indeksiluku on, sitä korkeammin kou‐
lutettua on henkilökunta (1‐8). Fimean indeksi‐
luku on ollut jo kauan hieman yli 6, mikä kuvaa
keskimääräistä korkeakouluastetta (6‐7). Ra‐
portointivuonna indeksi oli 6,4 kun valtiokon‐
sernissa kokonaisuudessaan se oli 5,1.
Fimean henkilökunnasta valtaosalla on lääketie‐
teen tai farmasian alan koulutus (yhteensä 59 %).

Vuosi
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Koulutustasoindeksi
6,4
6,2
6,2
6,2
6,2
6,3
6,3
6,3
6,3
6,2

Taulukko 7. Fimean koulutustasoindeksit

Kuvio 11. Henkilöstö koulutusalan mukaan
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5.2

Henkilöstökoulutus ja osaamisen kehit‐
täminen

Fimean henkilöstökoulutus käsittää kaiken työ‐
aikana tapahtuvan palkallisen henkilöstökoulu‐
tuksen niin työnantajan kuin ulkopuolisten kou‐
lutusorganisaatioiden järjestämään koulutuk‐
seen osallistumisen. Fimeassa henkilöstökoulu‐
tuksen tulee olla suunnitelmallista ja ennak‐
koon esimiehen kanssa sovittua. Henkilöstö‐
koulutus vahvistaa henkilön osaamista ja onnis‐
tumista omassa työssään sekä tukee urakehi‐
tystä.
Tavoitteena on, että kehittymissuunnitelmista
nousseiden ja strategian mukaisten pyrkimys‐
ten saavuttamiseksi järjestetään valmennusta.
Siten esimerkiksi raportointivuonna panostet‐
tiin johtamiseen ja esimiestyöhön käynnistä‐
mällä laajamittainen koko esimieskunnalle
suunnattu johtamisvalmennus ”Johtajana ja
esimiehenä Fimeassa”. Valmennuksen tavoite
on kaksitahoinen: toisaalta luodaan yhdessä
uutta fimealaista johtamiskulttuuria ja yhden‐
mukaistetaan toimintatapoja ja ymmärrystä, ja
toisaalta tuetaan esimiesten omaa henkilökoh‐
taista kehittymistä johtamistehtävässään. Val‐
mennus on suunniteltu ja organisoitu yhdessä
HAUS kehittämiskeskuksen kanssa.
Toinen painopistealue on työn tekeminen ja
organisointi uudessa tilanteessa ja toimintaym‐
päristössä, jota kehitettiin Tekes‐rahoitteisessa
hankkeessa ”Työn ja ajanhallinta tietotyössä”
(TAHTI). TAHTI‐hankkeessa Fimean keskeiset
tavoitteet liittyivät konkreettisina tietointensii‐
visen työn johtamisen kehittämiseen käytän‐
nön tasolla hajautuneessa toimintaympäristös‐
sä. Hanke kohdistui sekä esimiehiin että työyh‐
teisöihin. TAHTI‐hankkeessa toisena virastona
oli mukana Tilastokeskus ja pääasiallisena yh‐
teistyötahona Muutostaito Oy. Hankkeeseen
liittyy myös tutkimusta, josta vastaa Aalto yli‐
opisto. TAHTI‐hanke nivottiin kiinteästi tuke‐
maan myös esimiesvalmennusta ja ne muodos‐
tivatkin yhdessä kokonaisuuden, jossa eri ta‐
voin esimiehiä tuettiin johtamistehtävässään.

Kielikoulutusta järjestettiin ruotsin ja englannin
kielessä. Kieliryhmissä kokeiltiin myös hajautet‐
tua mallia, jolloin osallistujia oli sekä Helsingis‐
sä että Kuopiossa. Opetustilanne hoidettiin vi‐
deoyhteyksien avulla. Kieliryhmiä toimi vuoden
aikana 5 kappaletta. Verkkokoulutuskokonai‐
suuksia hankittiin 16 kappaletta. Lisäksi muu‐
tamat henkilöt toimivat pilotteina myös mui‐
den toimittajien tuotteiden osalta. Ryhmät ko‐
koontuivat kerran viikossa 1,5 tunnin ajaksi.
Osallistujia oli yhteensä 45 eri henkilöä.
Myös kielikoulutuspalvelujen kilpailutus saatiin
päätökseen raportointivuonna.
Fimean henkilöstö joutuu tehtävissään usein
antamaan lausuntoja ja haastatteluja myös jul‐
kiseen mediaan. Lisäksi tiedonvälitys‐ ja valis‐
tustoiminta lisääntyy koko ajan. Siksi nähtiin
tarpeelliseksi organisoida sekä johdolle että ky‐
seisissä tehtävissä toimivalle henkilöstölle vies‐
tintävalmiuksiin liittyen media‐ ja kirjoittaja‐
koulutusta raportointivuonna. Mediavalmen‐
nusryhmiä oli 6, joissa valmennettavia oli yh‐
teensä 43 henkilöä. Kirjoittajakoulutus käynnis‐
tettiin koko henkilökunnalle suunnatulla tie‐
toiskulla. Valmennukset jatkuvat vuonna 2012.
Koulutuskustannuksiksi on raportointivuonna
kirjattu yhteensä 275 171 € eli 1 127,75 €/työn‐
tekijä ja 1 228,44 €/htv. Näiden suorien koulu‐
tuskustannusten lisäksi on valmennusta sisälty‐
nyt moniin erilaisiin hankkeisiin (mm. uudet tie‐
tojärjestelmät ja toimintatavat), joten kustan‐
nus/työntekijä on suurempi.

5.3

Rekrytointi

Viime vuosina on vaihtuvuus Fimean henkilös‐
tössä ollut poikkeuksellisen runsasta johtuen
päätöksestä siirtää viraston toiminnot Kuopi‐
oon. Raportointivuonna vaihtuvuus kuitenkin
hidastui, mikä puolestaan johtuu ministeriön
päätöksestä jatkaa toimintojen siirtymäaikaa
vuoteen 2018. Korkea vaihtuvuus asettaa eri‐
tyisiä vaatimuksia rekrytointiprosessille ja ‐
henkilöstölle.
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Vuonna 2011 ulkoisten rekrytointien määrä oli
19, joista oli naisia 13 ja miehiä 6. Virkoja ilmoi‐
tettiin avoimiksi 16 ja avoimia määräaikaisia
virkasuhteita 7. Sisäisellä rekrytoinnilla täytet‐
tiin 6 virkaa ja määräaikaiset vaihtoivat tehtä‐
viä 14 kertaa. Sisäisen rekrytoinnin osuus kai‐
kista on 24 % (2010: 37,2 %).
Valtiohallinnon sisäinen virkajärjestely on ollut
käytössä myös Fimeassa. Virkajärjestelyn kaut‐
ta Fimeasta siirtyi muihin valtion virastoihin ra‐
portointivuonna 3 henkilöä. Siirtoja Fimeaan
päin ei tapahtunut.
Fimean strategia ja toimintaympäristössä ta‐
pahtuvat muutokset luovat paineita uudenlai‐
sen osaamispohjan kartuttamiseen, mikä osal‐
taan on tuonut uusia elementtejä rekrytointiin.

5.4

Perehdytys

Vuoden aikana kehitettiin Fimean keskitettyjä
perehdyttämistoimenpiteitä. Käyttöön otettiin
joka toinen kuukausi toistuvat perehdytyspäi‐
vät, joihin kukin saa itse ilmoittautua mukaan.
Käytössä on edelleen perehdytyskortti, jonka
mukaisesti kaikki osa‐alueet tulee käydä läpi.
Lisäksi kussakin yksikössä perehdytetään varsi‐
naisesti omaan työhön.
Syyskuussa 2011 tehtiin kysely yleisiin perehdy‐
tystilaisuuksiin osallistuneille perehdytyksen
edelleen kehittämiseksi ja palautteen saami‐
seksi. Palautteet olivat pääsäänöisesti hyviä
asettuen asteikolle hyvä‐erinomainen.
Kaikki vastaajat kokivat mm. että kyseisistä pe‐
rehdytyspäivistä, perehdytyspaketista sekä
Tervetuloa Fimeaan –oppaasta on ollut heille
hyötyä. Videoyhteyksien hyödyntäminen koet‐
tiin mielekkääksi, mutta lisää vuorovaikuttei‐
suutta kaivattiin. Tilaisuuksien aikataulutus ja
sisältö koettiin samoin pääosin sopiviksi, mutta
toisaalta suuri tietomäärä vaatii sulattelua.

6 PALKKAUS JA MUUT HENKILÖSTÖKULUT
14 989 258
euroa mikä on 15,1 % enemmän kuin edellisvuonna
(2010: 13 023 066 €).

Henkilöstökulut olivat vuonna 2011

6.1

Palkkaus

Palkkoihin ja palkkioihin käytettiin vuonna 2011
12 383 656 euroa, missä kasvua edellisvuoti‐
seen lukuun on 15,9 %. Kustannusten kasvun
selittää pääosin se, että henkilötyövuosia kertyi
28 htv enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi tä‐
hän vaikutti normaali palkkakehitys sekä virka‐
ehtosopimukseen sisältyvä virastoerän kohden‐
taminen.
Fimeassa palkkaus perustuu tehtävän vaativuu‐
teen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen teh‐
tävässään. Tehtävien vaativuusluokkia on 13.
Vaativuusluokan 1 palkkataso oli vuoden 2011
lopulla 1 688,88 euroa ja ylimmän luokan 13

5 232,42 euroa (joulukuussa 2010 vastaavasti
1 617,85 € ja 5 165,27 €). Henkilökohtainen
suoriutuminen arvioidaan vuosittain keväällä
pidettävissä kehityskeskusteluissa. Henkilökoh‐
tainen palkanosa on enimmillään 42 % tehtä‐
väpalkasta.

Kuvio 12. Vaativuusluokat sukupuolen mukaan,
joulukuu 2011
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Fimean henkilöstön sijoittumisesta palkkaluok‐
kiin näkyy organisaation korkea koulutustaso ja
asiantuntijuus. Kaikkien vaativuusluokkiin kuu‐
luvien sijoittumisen keskiarvoksi saatiin 8,6
(2010: 8,5 ja 2009: 8,3). Naisten vaativuusluok‐
kien keskiarvo oli 8,3 (2010: 8,14) ja miesten
9,2 (2010: 9,5). Eniten henkilöstöä kuului vaati‐
vuusluokkiin 7 ja 11. Naisia oli eniten luokassa 7
ja miehiä luokassa 12 kuten vuotta aiemminkin.
Henkilökohtaisen suoriutumisen prosentti oli
keskimäärin 25,3 % (naisilla 25,2 % ja miehillä
25,7 %). Vastaavat luvut joulukuussa 2010 olivat:
kaikkiaan keskimäärin 25,4 %, naisilla 25,7 % ja
miehillä 24,6 %.

6.2

Henkilöstön kehittämiskulut

Henkilöstöinvestointeihin luetaan Fimeassa
kaikki sellaiset toimet, jotka edistävät tai hyö‐
dyntävät työtyytyväisyyden ja työkunnon edis‐
tämistä, henkilöstön koulutusta ja kehittämistä
sekä terveyttä.
Fimean tarjosi työntekijöilleen monipuolisesti
ko. palveluita. Suurin menoerä on koulutuskus‐
tannukset, mikä johtuu Fimean strategian mu‐
kaisesta korkean asiantuntemuksen ylläpito‐ ja
kehittämistavoitteesta. Henkilöstön kehittä‐
miskulut kasvoivat edellisvuodesta 3,6 %. Suu‐
rin kasvu oli työterveyspalvelujen kohdalla.

Koulutuspalvelut
Työterveyspalvelut
Työterv.huollon kust.pal.
Virkistyspalvelut
Muut henkilöstöpalvelut

2011
275 171
159 412
-73 704
31 511
0

2010
278 201
111 583
-34 701
22 697
837

Taulukko 8. Henkilöstöpalvelut 2011

Kuvio 13. Henkilökohtaisen suoriutumisen pro‐
sentti joulukuussa 2011

Taulukossa 8 kohta Työterveyspalvelut sisältää
Suomen Terveystalon laskutuksen sekä hieronta‐
palvelut. Virkistyspalveluihin kuuluvat TYHY‐
päivien kulut, uimaliput ja liikuntasetelit
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6.3

Henkilöstötuloslaskelma ja työvoimakustannukset

Palkat ja palkkiot kasvoivat 15,9 % verrattuna edellisvuoteen. Kokonaistyövoimakustannus nousi 14,8
% ja työvoimakustannukset henkilötyövuotta kohden kohosivat 10,7 %.
Palkat ja palkkiot

Tapaturmamaksut
Työnantajan sotumaksut
Eläkemaksut
Sv-lain muk.sotumaks.pal.
Lomapalkk.hlöstösk.vel.muutos
Henkilöstösivukulut
Henkilöstökulut

Koulutuspalvelut
Työterveyspalvelut
Työterv.huollon kust.pal.
Virkistyspalvelut
Muut henkilöstöpalvelut
Henkilöstöpalvelut

Kokonaistyövoimakustannukset
Työvoimakustannukset / htv

2011 (€)

2010 (€)

12 383 656

10 684 970

Muutos 2010/2011
15,9 %

42 258
258 114
2 242 547
-3 659
66 342

45 242
233 026
1 985 421
-2 714
77 120

-6,6 %
10,8 %
13,0 %
34,8 %
-14,0 %

2 605 602
14 989 258

2 338 096
13 023 066

11,4 %
15,1 %

275 171
159 412
-73 704
31 511
0

278 201
111 583
-34 701
22 697
837

-1,1 %
42,9 %
112,4 %
38,8 %
-100,0 %

392 391

378 617

3,6 %

15 381 649
68 668

13 401 683
62 045

14,8 %
10,7 %

Taulukko 11. Henkilöstötuloslaskelma ja työvoimakustannukset
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LIITE

LUKUJA FIMEAN HENKILÖSTÖSTÄ
Lääkelaitos 1993‐31.10.2009

Fimea 1.11.2009 ‐‐>

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Henkilömäärä 31.12.

135

156

159

177

180

210

212

209

231

244

Vakituiset

98

133

140

159

173

183

183

155

171

174

Määräaikaiset

37

23

19

18

7

27

29

54

60

70

18

23

24

Osa‐aikaiset
Henkilötyövuodet
129
Vaihtuvuus % (ml. mää‐
räaikaiset)
5,1
Vakituisen henkilöstön
lähtövaihtuvuus %

134

152

162

174

190

206

193

196

224

5,1

6,9

5,6

9,2

8,8

9,6

22,5

18,4

12,2

17,4

10,8

5,8

Keski‐ikä

44

44,3

43,7

44

42,9

43

42,1

42,9

Sukupuolijakauma n/m 98/37

115/41

120/39

136/41

130/43 166/44

164/48

162/46

175/56

177/67

Koulutusindeksi

6,2

6,3

6,3

6,3

6,3

6,2

6,2

6,2

6,2

6,4

Perustaso

3,7

9

7,5

13

13,3

1,4

1,3

1,4

1,8

1,7

Keskiaste

18,5

16

15,1

13

11,6

21,8

17,4

17,7

17,3

13,3

Alin korkea‐aste
8,1
Alempi korkeakou‐
luaste
17
Ylempi korkeakou‐
luaste
26,7

5,8

5,7

5,6

4,6

4,5

4,3

5,6

4,4

3,7

16

18,2

16,9

20,8

19,5

20,5

19,5

21,7

22,4

25,6

25,8

24,9

23,7

31,3

34,8

33,5

30,5

32,4

Tutkijakoulutus
25,9
Tutkinnon suoritta‐
neita
96,3
Sairauspoissaolot päi‐
viä yht.
813

27,6

27,7

26,6

26

20,9

21,7

22,3

24,3

26,6

91

92,5

87

86,7

96,8

98,7

98,6

98,2

98,3

1259

1143

1153

1375

1324

1475

1751

1675

2349

Työtapaturmat

4

1

5

2

8

7

3

5

3

43,9

42,6

Koulutusrakenne (%)

1

18

