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Suomen lääkehuollon hallinto on keskitetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimeaan. Koordinoimme lääkealan johto-, suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtäviä.

Fimea valvoo, että Suomen lääkemarkkinoilla olevat ihmisille ja eläimille tarkoitetut 
lääkkeet täyttävät niille asetetut teho-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Vastaamme 
lääketehtaiden, lääketukkukauppojen ja apteekkien toimilupa-asioista. Varmistamme 
markkinoilla olevien lääkkeiden valmistuksen ja jakelun asianmukaisuuden, saatavuu-
den ja käyttäjäturvallisuuden sekä edistämme suomalaisia lääkeinnovaatioita ja lääketutki-
musta.

Fimea tuottaa ja välittää riippumatonta ja ajantasaista tietoa lääkkeistä ja niiden 
käytöstä terveydenhuollon ammattilaisille, lääkkeiden käyttäjille ja väestölle. Arvioimme 
lääkkeiden hoidollista ja taloudellista arvoa sekä koordinoimme lääkealan tutkimusta 
lääkkeisiin liittyvän yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä ja vaikutamme Euroopan unionin 
lääkepolitiikkaan osana eurooppalaista lääkevalvontaverkostoa. Teemme yhteistyötä 
sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden sekä viranomaisten, yliopistojen ja tutkimus-
laitosten kanssa.

FIMEAN TEHTÄVÄT
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Lääkealan toimijoiden valvonta 
-prosessi huolehtii lääkkeen koko 
elinkaaren kattavasta toimijoiden 
ohjauksesta ja neuvonnasta sekä toimilupa- 
ja tarkastusprosesseista. Lääkealan 
toimijoiden lisäksi prosessin vastuulla ovat 
veripalvelu- ja kudoslaitosten valvonta 
sekä velvoitevarastointilainsäädännön ja 
huumausainelainsäädännön mukaiset lupa- 
ja valvontamenettelyt. Prosessilla on myös 
vastuu ihmiselinten laadun ja turvallisuuden 
valvonnasta. Valvontamenettelyt koostuvat 
toimiluvista, tarkastuksista sekä markkinoilla 
olevien lääkkeiden laaduntestauksesta.

Lääkevalmisteiden arviointi 
-prosessin tehtäviin kuuluvat kaikki 
sekä ihmisille että eläimille tarkoitettujen 
lääkkeiden myyntilupa-asiat, markkinoilla 
olevien lääkkeiden turvallisuuden valvonta, 
kliinisten lääketutkimusten valvonta sekä 
terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu 
lääkeinformaatio.

Lääkehoitojen arviointi -prosessi 
kehittää lääkealaa apteekkitoiminta mukaan 
lukien sekä kokoaa, tuottaa, arvioi ja välittää 
tutkimukseen perustuvaa puolueetonta 
tietoa lääkehoidoista väestön, sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisten sekä 
julkisen päätöksenteon tarpeisiin.

Sisäiset palvelut -prosessi tuottaa sekä 
sisäisille että ulkoisille asiakkaille talous-, 
tieto- ja henkilöstöhallinnon palveluita 
sekä oikeudellisia palveluita ja vastaa lisäksi 
Fimean toimitila-asioista. Sisäiset palvelut 
-prosessi tukee substanssiprosesseja ja 
Fimean ylintä johtoa toiminnan laadun ja 
tehokkuuden varmistamisessa, prosessien 
kehittämisessä, muutos- ja kehitystarpeiden 
tunnistamisessa sekä johtamisessa.

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto. Organisaatiomme muodostuu 
kolmesta ydinprosessista: lääkealan toimijoiden valvonta, lääkevalmisteiden arviointi sekä 
lääkehoitojen arviointi, joita tukee sisäisten palvelujen prosessi.

Fimean päätoimipaikka sijaitsee Kuopiossa. Fimealla on työskentelypisteet myös Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Ylijohtajan esikunnan tehtäviin tehtäviin kuuluvat strateginen kehittäminen, viestintä,  
koko virastoa koskevan laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, johdon sihteeripalvelut sekä tietopalvelu.
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Visio: 
Lääkkeiden vaikuttavuus, turvallisuus, 
saatavuus ja järkevä käyttö Suomessa 
ovat maailman huipputasoa.

FIMEAN ORGANISAATIO

Lääkealan toimijoiden valvonta Lääkevalmisteiden arviointi Lääkehoitojen arviointi Sisäiset palvelut

Johtaja  
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Valmisteiden laadunvalvonta -yksikkö

Luvat ja tarkastukset -yksikkö

Regulatoriset prosessit -yksikkö 

Kliinis-farmakologinen yksikkö 

Farmaseuttis-biologinen yksikkö 

Lääketurvallisuusyksikkö

Eläinlääkeyksikkö

Henkilöstöpalvelut

Talouspalvelut

Tietohallintopalvelut
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Ylijohtaja 
Eija Pelkonen

Johdon sihteeripalvelut
Tietopalvelut

Sisäinen tarkastus
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Strateginen kehittäminen
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lääkehoitojen arviointiyhteistyö Ruotsin 
hammashuolto- ja lääkekorvausviraston 
ja Norjan lääkeviraston kanssa käynnistyi.

Aktiivinen kansainvälinen viranomais-
yhteistyö on oleellinen osa Fimean toi-
mintaa. Vuonna 2018 aloitettiin myös 
aktiivinen valmistautuminen Suomen 
EU-puheenjohtajuuskauteen, joka alkaa 
heinäkuussa 2019. Fimea toimi isän-
tänä Bulgarian puheenjohtajuuskaudella 
humaanilääkkeiden kansallisia myynti-
lupaprosesseja koordinoivan CMDh:n ja 
Itävallan kaudella eläinlääkkeiden (CMDv 
ja EMAn eläinlääkekomitea CVMP) vi-
ranomaiskokouksissa Helsingissä saaden 
näin hyvää käytännön kokemusta omaa 
puheenjohtajuuskautta varten.

Osana EU:n ja USA:n välisen vasta-
vuoroista tunnustamista koskevan MRA 
(Mutual Recognition Agreement) -sopi-
muksen toimeenpanoa USA:n lääkevi-
rasto FDA arvioi ja totesi Fimealla olevan 
valmiudet lääketehtaiden hyvän tuotan-
totavan mukaisten Good Manufacturing 
Practice (GMP) -tarkastusten vastavuoroi-
seen hyväksymiseen. Sopimuksen myötä 
viranomaiset vaihtavat keskenään tarkas-
tustietoja ja -raportteja, mikä vähentää 

1.1 JOHDON KATSAUS

Fimean tavoitteena on olla avoin, teho-
kas, osaava ja monipuolisesti verkottu-
nut lääkealan toimija. Haluamme, että 
lääkkeiden vaikuttavuus, turvallisuus, 
saatavuus ja järkevä käyttö Suomessa 
ovat maailman huipputasoa. Fimea toi-
mii monipaikkaisesti usealla paikkakun-
nalla: päätoimipaikka on Kuopiossa ja 
muut toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, 
Turussa ja nyt myös Tampereella, jonne 
toimipiste avattiin vuonna 2018.

Vuonna 2018 Fimea on keskittynyt 
erityisesti toimintansa kehittämiseen ja 
toimintaympäristössä tapahtuviin muu-
toksiin varautumiseen. Vuoden 2018 
alussa voimaan tulleen organisaation 
avulla päästään osaamisen parempaan 
hyödyntämiseen yli osasto- ja yksikköra-
jojen, parempaan esimiestukeen asian-
tuntijoille ja sitä kautta myös parempaan 
johtamiseen.

Varautuminen Britannian EU-eron 
aiheuttamiin muutoksiin, viranomais-
vastuiden uudelleenjakoon ja erosta 
mahdollisesti johtuviin lääkkeiden saata-
vuusriskeihin jatkui tiiviissä yhteistyössä 

muiden viranomaisten ja alan toimijoiden 
kanssa. Kartoitimme mahdollisia lääke-
huollon häiriötilanteita ja niihin liittyviä 
riskejä sekä käynnistimme toimenpiteitä 
häiriötilanteiden ehkäisemiseksi. Fimea on 
saanut aiempaa enemmän raportointi- ja 
valvontatehtäviä Euroopan lääkeviraston 
(EMA) koordinoimissa keskitetyissä pro-
sesseissa Britannian vähitellen poistuessa 
uusien tehtävien raportointirooleista. 

Kesästä 2018 lähtien Fimeaa on työl-
listänyt poikkeuksellisen laaja valsartaa-
ni-lääkeainetta sisältävien verenpaineen 
ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon 
käytettävien valmisteiden laatuongelma. 
Valmisteissa havaittuja epäpuhtauksia 
löytyi syksyn mittaan myös muista sar-
taaneista, ja epäpuhtauksista johtuvia 
lääkkeiden markkinoiltapoistoja tapahtui 
eri puolella Eurooppaa. Kansainvälisenä 
viranomaisyhteistyönä tapahtuva asian 
selvittely jatkuu edelleen. Esille tulleella ja 
näin laajalle levinneellä lääkkeen laatua ja 
turvallisuutta koskevalla ongelmalla tullee 
olemaan seurannaisvaikutuksia lääkkeitä 
koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimus-
ten sekä lääkevalvonnan sisältöihin. 

Toimintavuonna Fimea jatkoi val-

mistautumista EU-tasolla tapahtuviin 
merkittäviin lainsäädäntömuutoksiin. 
Eläinlääkeasetuksen, joka tulee muut-
tamaan eläimille tarkoitettujen lääk-
keiden myyntilupa- ja lääketurvapro-
sesseja merkittävästi, sisältö valmistui 
ja asetuksen toimeenpanon suunnit-
telu on alkanut. EU:n kliinisiä lääke-
tutkimuksia koskeva uuden asetuksen 
kansallisen toimeenpanon suunnittelu 
Suomessa on jo pitkällä. Uusissa klii-
nisiä lääketutkimuksia koskevissa lu-
paprosesseissa viranomaisen ja eettisen 
toimikunnan välinen yhteistyö koros-
tuu entisestään ja kansalliset proses-
sit muuttuvat kansainvälisiksi. Näitä 
prosesseja Fimea on jo harjoitellut sekä 
raportoivana että kommentoivana vi-
rastona.

Vuonna 2017 aloitettua pohjois-
maisen yhteistyön kehittämistä jatket-
tiin, ja yhteistyöryhmät ovat pitäneet 
säännöllisesti yhteyttä. Yhteistyön 
tarkoituksena on toisaalta keskinäinen 
oppiminen ja hyväksi koettujen käytän-
teiden jakaminen, mutta myös yhtei-
sesti tärkeäksi koettujen aloitteiden 
eteenpäin vieminen EU-tasolla. Myös 

1.TOIMINTAKERTOMUS
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päällekkäisistä tarkastuksista aiheutuvaa 
työkuormaa sekä lääketeollisuuden että 
viranomaisten omassa toiminnassa.  

Vuoden 2018 aikana jatkoimme ratio-
naalisen lääkehoidon ohjelman toimeen-
panoa. Osana ohjelmaa toteutettiin 
muun muassa keväällä 2018 Sopiva 
lääke -viestintäkampanja, jonka tavoit-
teena oli kannustaa väestöä kysymään 
ja keskustelemaan lääkkeistään. Olimme 
mukana myös viranomaisten yhteisessä 
verkkokaupan käytännöistä muistutta-
vassa Omalla vastuulla -verkkokampan-
jassa sekä EU-maiden haittavaikutus-
kampanjassa. Rationaalisen lääkehoidon 
tutkimustoiminnan koordinoimiseksi 
perustettiin Rationaalisen lääkehoidon 
tutkimusverkosto. Lääke75+ -tietokan-
nan luokittelu liitettiin osaksi Duodecim 
Terveysportin Vanhus ja lääke -tietokan-
taa.  

Kuluneena vuonna Fimeassa tunnis-
tettiin ja priorisoitiin kehittämistarpeet 
ja -toimenpiteet digitalisaation edistämi-
seksi. Työpöydällä ja mietinnässä olivat 
muun muassa rekisterialustaratkaisu, 
myynti- ja lääkevalmisterekisterin uu-
distaminen, apteekkien taloustietojen 

keruun uudistaminen ja sähköistäminen 
sekä Fimean perustietotekniikan siirtämi-
nen Valtorin palveluihin. Lisäksi käynnis-
tettiin Valviralta 2020 siirtyvien rekisterien 
uudistamistyö. Käynnistetyt tietojärjestel-
mähankkeet tulevat vaatimaan Fimealta 
vahvaa osaamista, resurssointia ja projek-
tinhallintaa tulevina vuosina. 

Henkilöstövoimavarojen kehittämi-
sessä keskityttiin osaamisen kehittämisen 
ohella rekrytointiprosessien onnistumi-
sen tukemiseen sekä uusien esimiesten 
valmennukseen. Toimitilojen uudelleen-
järjestäminen jatkui vuoden 2018 aikana 
siihen liittyvällä suunnittelulla ja muutos-
valmennuksen käynnistämisellä, kun Hel-
singissä Fimealle osoitettiin uudet toimi-
tilat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) kampukselta, johon Fimean Helsin-
gin toimipiste siirtyy vuonna 2020. 

Pitkäaikainen ylijohtajamme Sinikka 
Rajaniemi jäi syksyllä eläkkeelle. Jat-
kamme vastuullista tehtäväämme ja toi-
mintamme kehittämistä uuden ylijohtajan 
Eija Pelkosen johdolla. Fimean johto kiit-
tää ahkeraa ja asiantuntevaa henkilöstöä 
työpanoksesta. Kiitokset myös sidosryh-
mille antoisasta ja sujuvasta yhteistyöstä.
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hetssamarbetet är en väsentlig del av 
Fimeas verksamhet. Utvecklingen av det 
nordiska samarbetet som inleddes år 
2017 fortsatte och samarbetsgrupperna 
har regelbundet hållit kontakt. Syftet 
med samarbetet är såväl att lära sig av 
varandra och dela med sig av praxis som 
visat sig fungera som att tillsammans 
föra vidare initiativ som upplevs vara vik-
tiga till EU-nivå. Också samarbetet kring 
värdering av läkemedelsbehandlingar 
med Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket i Sverige och Läkemedelsver-
ket i Norge inleddes.

År 2018 började vi även aktivt förbe-
reda oss för Finlands EU-ordförandeskap, 
som inleds i juli 2019. Under Bulgariens 
ordförandeskapsperiod agerade Fimea 
i Helsingfors värd för CMDh:s myndig-
hetsmöte (koordinator för de nationella 
processerna för försäljningstillstånd för 
humanläkemedel) och under Österrikes 
period för de myndighetsmöten kring ve-
terinärmedicinska läkemedel som CMDv 
och EMA:s kommitté för veterinärmedi-
cinska läkemedel CVMP ordnade och fick 
därigenom god praktisk erfarenhet inför 
det egna ordförandeskapet.

1.1 LEDNINGENS ÖVERSIKT

Fimeas mål är att vara en öppen, effektiv 
och kompetent aktör med ett mångsi-
digt nätverk inom läkemedelsområdet. 
Vi vill att läkemedlens effekt, säkerhet, 
tillgången till dem och rationell använd-
ning av dem är i världsklass i Finland. 
Fimea verkar på flera orter: huvudkonto-
ret ligger i Kuopio och de övriga konto-
ren ligger i Helsingfors, Åbo och nu även 
i Tammerfors där ett kontor öppnades 
2018.

År 2018 har Fimea särskilt fokuserat 
på att utveckla sin verksamhet och förbe-
reda sig inför förändringar i verksamhets-
miljön. Genom den nya organisationen 
som trädde i kraft i början av 2018 kan 
vi bättre utnyttja kunskaper över avdel-
nings- och enhetsgränserna. De sakkun-
niga får bättre stöd av cheferna och däri-
genom förbättras också ledningen.

Beredskapen för de förändringar 
som Storbritanniens utträde ur EU med-
för, omfördelningen av myndigheternas 
ansvar och eventuella risker gällande 
tillgången till läkemedel på grund av 
utträdet fortsatte i nära samarbete med 

andra myndigheter och aktörer i bran-
schen. Vi kartlade eventuella störningar 
i läkemedelsförsörjningen och riskerna i 
samband med dem samt vidtog åtgärder 
för att förebygga störningar. Fimea har 
fått fler rapporterings- och tillsynsuppgif-
ter än tidigare i de centraliserade proces-
ser som Europeiska läkemedelsmyndighe-
ten (EMA) koordinerat då Storbritannien 
successivt avsäger sig rapporteringsrollen 
för nya uppgifter. 

Sedan sommaren 2018 har Fimea 
hållits sysselsatt av ett exceptionellt stort 
kvalitetsproblem som gäller preparat 
innehållande läkemedlet valsartan och 
som används för att behandla förhöjt 
blodtryck och hjärtinsufficiens. De förore-
ningar som observerats i preparaten har 
under höstens lopp även hittats i andra 
sartaner, och läkemedel har återkallats 
på grund av föroreningarna på olika håll 
i Europa.  Ärendet utreds fortsättningsvis 
genom internationellt myndighetssamar-
bete. Ett såhär utspritt problem med lä-
kemedelskvaliteten och -säkerheten torde 
säkert få följdverkningar för innehållet i 
såväl kraven på läkemedlens kvalitet och 
säkerhet som läkemedelstillsynen. Fimea 

har skött fallet på ett utmärkt sätt och 
samarbetet såväl inom Fimea som med 
olika innehavare av försäljningstillstånd 
har löpt smidigt.

Under verksamhetsåret fortsatte 
Fimea förbereda sig för de betydande 
lagstiftningsändringar som sker på 
EU-nivå. Innehållet i förordningen om 
veterinärmedicinska läkemedel, som i 
betydande grad kommer att förändra 
processerna för försäljningstillstånd 
och läkemedelssäkerhet gällande lä-
kemedel avsedda för djur, blev färdigt 
och planeringen av genomförandet av 
förordningen har inletts. Finland har re-
dan kommit långt i planeringen av det 
nationella verkställandet av EU:s nya 
förordning om kliniska läkemedelspröv-
ningar. I de nya tillståndsprocesserna 
gällande kliniska läkemedelsprövningar 
betonas samarbetet mellan myndighe-
terna och den etiska kommittén ännu 
mer än tidigare och nationella proces-
ser blir internationella. Fimea har redan 
övat på dessa processer i egenskap av 
såväl rapporterande som kommente-
rande ämbetsverk.

Det aktiva internationella myndig-
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Som en del av verkställandet av MRA 
(Mutual Recognition Agreement)-avtalet 
mellan EU och USA gällande ömsesidigt 
godkännande bedömde och konstate-
rade läkemedelsmyndigheten FDA i USA 
att Fimea har beredskap för ömsesidigt 
godkännande vid inspektioner av läke-
medelsfabriker enligt god tillverknings-
sed Good Manufacturing Practice (GMP). 
Avtalet innebär att myndigheter sinse-
mellan utbyter information och rapporter 
från inspektioner, vilket minskar arbets-
bördan på grund av överlappande in-
spektioner såväl för läkemedelsindustrin 
som i myndigheternas egen verksamhet.   

Under 2018 fortsatte vi genomföra 
programmet för rationell läkemedelsbe-
handling. Som en del av programmet ge-
nomfördes under våren 2018 bland an-
nat kommunikationskampanjen Lämpligt 
läkemedel, vars mål var att uppmuntra 
befolkningen att ställa frågor om och 
diskutera sina läkemedel. Vi medverkade 
också i myndigheternas gemensamma 
webbkampanj På eget ansvar som syf-
tade till att påminna om praxisen vid 
webbköp samt i EU-ländernas kampanj 
om skadliga bieffekter. Forskningsnät-

verket för rationell läkemedelsbehandling 
grundades för att koordinera forsknings-
verksamheten kring rationell läkemedels-
behandling. Klassificeringen i databasen 
Medicin75+ infördes i databasen Vanhus 
ja lääke i Duodecims Terveysportti (Hälso-
porten).  

Under det gångna året identifierade 
och prioriterade Fimea utvecklingsbehov 
och -åtgärder för att främja digitalise-
ringen. Ärenden på agendan var bland 
annat en lösning för en registerplattform, 
förnyelsen av registret över försäljnings-
tillstånd och läkemedelspreparat, elektro-
niseringen och förnyelsen av insamlingen 
av ekonomiska uppgifter från apotek, 
överföringen av Fimeas grundläggande 
informationstekniktjänster till Valtoris 
tjänster. Dessutom inleddes arbetet med 
att förnya de register som ska överföras 
från Valvira år 2020. De datasystempro-
jekt som startats kommer att kräva en 
stark kompetens samt en god resursför-
delning och projekthantering av Fimea 
under de kommande åren. 

I utvecklingen av personalresurserna 
fokuserade vi vid sidan om att utveckla 
kompetensen även på att stödja lyckade 

rekryteringsprocesser och på att förbe-
reda nya chefer för arbetet. Vi fortsatte 
omorganiseringen av verksamhetsloka-
lerna under 2018 genom att planera och 
förbereda den förändring som sker då 
Fimeas Helsingforskontor anvisades nya 
verksamhetslokaler i anslutning till Insti-
tutet för hälsa och välfärd (THL), dit vi 
kommer att flytta år 2020. 

Vår långvariga överdirektör Sinikka 
Rajaniemi gick i pension på hösten. Vi 
fortsätter vår ansvarsfulla uppgift och 
utvecklingen av vår verksamhet under 
ledning av den nya överdirektören Eija 
Pelkonen. Fimeas ledning tackar sina fli-
tiga och sakkunniga anställda för deras 
arbetsinsats. Tack också till intressent-
grupperna för ett givande och smidigt 
samarbete.
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Active international inter-author-
ity collaboration plays an essential role 
in Fimea’s work. The Nordic collabora-
tion that was started in 2017, continued 
and the joint working groups have kept 
in contact with each other on a regu-
lar basis. The aim of the collaboration is 
mutual learning and the dissemination of 
successful practices on the one hand, but 
also to progress initiatives that have been 
jointly regarded as important, to the EU 
level. Cooperation with regard to drug 
treatment was launched with Sweden’s 
dental care and drugs reimbursement 
agency and Norway’s drugs agency.

In 2018, active preparations were 
also started for Finland’s period of presi-
dency of the EU which will commence in 
July 2019. During Bulgaria’s presidency, 
Fimea was the host of the CMDh which 
coordinates national marketing authori-
sations for drugs for humans, and during 
Austria’s presidency it hosted the authori-
ties’ meetings in Helsinki for animal drugs 
(SMDv’s and EMA’s Committee for Me-
dicinal Products for Veterinary Use CVMP) 
thus gaining valuable practical experience 
for its own period of presidency.

1.1 MANAGEMENT REVIEW

Fimea aims to be an open, efficient, 
skilled and extensively networked orga-
nisation in the pharmaceutical sector. 
Our ambition is that the effectiveness, 
safety, availability and sensible use of 
medicines is world-class in Finland. Fimea 
operates in multiple locations: while our 
head office is in Kuopio, we have branch 
offices in Helsinki, Turku and now also in 
Tampere, where an office was opened in 
2018.

In 2018, Fimea had a particular focus 
on developing our activities and prepar-
ing for the changes taking place in our 
operating environment. The new orga-
nisation put in place at the beginning of 
2018 will enable us to make better use 
of competences across department and 
unit boundaries, provide better manage-
ment support to our experts and thus 
manage better.

Preparations for the changes resulting 
from Great Britain’s departure from the 
EU, reform of authorities’ responsibilities 
and the possible risks relating to availa-
bility of medicines after the departure, 

are continuing in close collaboration with 
other authorities and operators in the 
sector. We have mapped out the possible 
areas of disruption to medical care and 
the associated risks, and have also taken 
measures to prevent the emergence of 
such situations. As Great Britain gradually 
reduces its reporting roles for new tasks, 
Fimea has been given more reporting and 
monitoring roles than earlier within the 
centralised processes coordinated by the 
European Medicines Agency, EMA. 

Since the summer of 2018, Fimea 
has had an exceptionally heavy work-
load dealing with quality problems with 
medicinal products containing valsartan 
that are used to treat blood pressure and 
heart failure. The impurities discovered 
in these preparations were also found in 
other sartan drugs and there have been 
withdrawals of sartan drugs all over Eu-
rope as a result of the impurities found. 
International collaboration between au-
thorities to sort out this issue is ongoing. 
The problem that has arisen and spread 
so widely regarding the quality and safety 
of the drug is likely to have consequences 
for the quality and safety requirements 

for drugs as well as for the contents of 
drug monitoring. Handling of this case 
both within Fimea and with marketing 
authorisation holders, has progressed 
excellently.

During the year under review, 
Fimea continued its preparations for 
significant legislative changes at the EU 
level. The contents of the Veterinary 
Medicinal Products Regulation, which 
will change the marketing authorisa-
tion of drugs intended for the treat-
ment of animals and the drug safety 
process significantly, were finalised 
and planning for the introduction of 
the Regulation has started. Finland has 
long been planning for the interna-
tional introduction of the new Regu-
lation which will apply to EU clinical 
trials. Cooperation between the au-
thorities and the ethics committee in 
the authorisation process for new clin-
ical trials of medicines will be further 
emphasised and national processes will 
be replaced by international processes. 
Fimea has already been the reporting 
and commenting authority for these 
processes.
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As part of the implementation of 
the EU’s and USA’s Mutual Recognition 
Agreement (MRA), the USA’s Food and 
Drug Administration (FDA) concluded 
that Fimea has the capability for the mu-
tual recognition of Good Manufacturing 
Practice inspections conducted on phar-
maceutical plants. The agreement allows 
for the authorities to exchange inspec-
tion data and reports which reduces 
the workload caused by duplication of 
inspections both for the pharmaceuti-
cal industry and in the authorities’ own 
operations.   

During 2018 we continued the im-
plementation of the rational pharma-
cotherapy programme. One part of 
the programme was implemented in 
the spring of 2018. This was the Suit-
able Medicine public awareness cam-
paign which aims to encourage people 
to ask questions and talk about their 
medicines. We also took part in a joint 
on-line “On your own responsibility” 
campaign with other authorities to re-
mind people about e-commerce prac-
tices and also participated in a campaign 
about adverse reactions with other EU 

countries. A Rational pharmacother-
apy research network was established 
to coordinate rational pharmacotherapy 
research work. The classifications in the 
Meds75+ database were added as part 
of the Finnish Medical Society’s, Duo-
decim, Health portal’s “Vanhus ja lääke” 
(Old age and medicine) database.  

Over the last year, Fimea identified 
and prioritised development needs and 
measures to promote digitalisation on 
the desktop and consideration was given 
to such areas as a register platform solu-
tion, renewing the marketing and drug 
production register, reforming the col-
lection of financial data from pharma-
cies and making it electronic, transferring 
Fimea’s basic IT to the Government ICT 
Centre, Valtori’s, services. In addition, 
the restructuring of the registers to be 
transferred from the National Supervisory 
Authority for Welfare and Health (Valvira) 
in 2020 was launched. The IT system 
projects that have been launched will de-
mand significant skills, resources and pro-
ject management from Fimea over the 
next few years. 

The development of personnel re-

sources concentrated on competence 
development, successful support for re-
cruitment processes as well as training 
for new managers. The reorganisation 
of our premises continued during 2018 
with the associated planning and the 
launching of coaching for change when 
Fimea was offered new premises on the 
National Institute for Health and Wel-
fare’s (THL) campus which Fimea’s Hel-
sinki office will move to in 2020. 

Our long-term Director General,     
Sinikka Rajaniemi, retired in the autumn. 
We will continue our responsible work 
and the development of our operation 
under the leadership of our new Di-
rector General, Eija Pelkonen. Fimea’s 
management team would like to thank 
our hard-working and expert staff for all 
their efforts. Thanks also to our interest 
groups for their valuable and smooth 
collaboration.
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1.2 TULOKSELLISUUS

Lääkehoitojen arvioinnin painopiste 
oli edelleen uusien sairaalalääkkeiden 
nopean arvioinnin prosessissa ja arvi-
ointien kytkemisessä Terveydenhuollon 
palveluvalikoimaneuvoston suosituksiin. 
Yliopistollisten sairaaloiden johtajayli-
lääkäreiden julkaisema suositus kallii-
den lääkkeiden käyttöönotosta aset-
taa merkittäviä lisävaatimuksia Fimean 
arviointituotannolle potilaiden hyvän ja 
yhdenvertaisen hoidon turvaamiseksi ja 
lääkealan toimijoiden yhdenvertaisen 
kohtelun varmistamiseksi.

  Kansainvälinen yhteistyö jatkui 
eurooppalaisessa EUnetHTA-yhteistyö-
verkostossa. Lääkehoitojen arvioinnin 
tuloksellisuuden kehittymisen kannalta 
tärkeä pohjoismainen FINOSE-arvioin-
tiyhteistyö Norjan lääkeviraston ja Ruot-
sin hammashuolto- ja lääkekorvausvi-
raston kanssa siirtyi tuotantovaiheeseen 
yhteisten arviointien käynnistyttyä. 
Euroopan komission asetusehdotus eu-
rooppalaisesta arviointiyhteistyöstä luo 
myös edellytyksiä arviointituotannon 
määrän ja laadun kehittämiseen pidem-
mällä aikavälillä, mutta ehdotus ei ole 
saanut varauksetonta tukea eräiltä kes-
keisiltä jäsenvaltioilta.

  Rationaalisen lääkehoidon toi-

meenpano-ohjelman toteutus käynnistyi, 
ja rationaalisen lääkehoidon tutkimus-
toiminnan koordinoimiseksi perustettiin 
Rationaalisen lääkehoidon tutkimusver-
kosto RATTI, joka kokoaa yhteen tutki-
joita useista eri organisaatioista.

  Kansallinen lääkeinformaatiover-
kosto jatkoi lääkeinformaatiostrategian 
toimeenpanoa suunnitellusti ja verkos-
ton viimeinen voimassa olevaa strategiaa 
toteuttava kolmivuotiskausi käynnistyi 
60 eri organisaatiota edustavan toimijan 
voimin. Lääkeinformaatioverkosto to-
teuttaa osaltaan rationaalisen lääkehoi-
don toimeenpano-ohjelmaa eri työryh-
mien toiminnan kautta.

  Lääkekasvatussivusto julkaistiin ko-
konaan uudistettuna. Lääke75+-tieto-
kannan luokittelu liitettiin osaksi Duo-
decim Terveysportin Vanhus ja lääke 
-tietokantaa. Terveysportti on laajasti 
käytössä maamme perusterveydenhuol-
lossa ja erikoissairaanhoidossa, mikä 
mahdollistaa Lääke75+-tiedon hyödyntä-
misen aiempaa monipuolisemmin.

  Lääkevalmisteiden arviointi -proses-
sissa vuoden tärkeimpinä haasteina oli-
vat uuden organisaatiomallin ja monien 
prosessimuutosten toimeenpaneminen 
sekä Brexitiin valmistautuminen. Uusi 
organisaatio perustuu osaamisalueisiin, 
esimerkiksi farmaseuttis-kemiallinen ar-

viointi on omassa yksikössään, samoin 
kliinisfarmakologinen. Yksittäisen esimie-
hen alaisia on jaostoissa merkittävästi 
vähemmän kuin aiemmassa organisaa-
tiossa, ja siten jaostopäälliköt pystyvät 
esimiestehtäviensä lisäksi hoitamaan 
myös joitain asiantuntijatehtäviä. Orga-
nisaatiouudistuksessa luotiin myös muita 
uusia toimenkuvia, kuten kliininen tutki-
jakoordinaattori. Muutoksen tarkoituk-
sena on tarkastella kaikkia prosesseja ja 
niiden tehokkuutta ja tulosvastaavuutta. 
Myös yksiköiden laadunvarmennuspro-
sesseihin ja osaamisen laajuuteen kiinni-
tettiin erityistä huomiota.

  Vuoden aikana rekrytoitiin myös 
muuta uutta henkilöstöä valmistau-
duttaessa Brexitin myötä tuleviin li-
sätehtäviin, joita on saatu erityisesti 
keskitetyistä, EMAn koordinoimista pro-
sesseista. Resurssien hallintaan pilotoitiin 
uutta projektihallintajärjestelmää, joka 
helpottaa suunnittelua yksikkö- ja yksi-
lötasolla. Lääkkeiden haittavaikutusten 
sähköisten raportointijärjestelmän kehit-
tämistä jatkettiin, samoin myyntilupare-
kisterin edelleen kehittämistä. 

  Vuoden 2018 aikana eteni kaksi tär-
keää EU-tason asetusta. Kliinisen tutki-
muksen uusi asetus on jo päätetty EU-ta-
solla, ja sen kansallisen toimeenpanoon 
liittyvä lakipakettia valmisteltiin Fimean 

ja STM:n yhteistyönä. Fimea osallistui 
aktiivisesti uuden prosessin harjoitteluun 
(voluntary harmonization process, VHP) 
yhdessä muiden virastojen kanssa ja oli 
raportoivana jäsenvaltiona kolmen tut-
kimuksen osalta. Fimea osallistui erittäin 
aktiivisesti uuden eläinlääkeasetuksen 
sisällön hahmottamiseen. Tämä asetus, 
joka muuttaa eläinlääkkeisiin liittyviä 
myyntilupa- ja lääketurvaprosesseja 
erittäin merkittävästi, on nyt EU-tasolla 
valmis. 

  Pohjoismaista yhteistyötä jatket-
tiin, kun Helsingissä järjestettiin ylijoh-
tajien (Nordic HMA) kokous ja toinen 
kokous pidettiin Uppsalassa. Kokousten 
tarkoituksena on keskinäinen oppimi-
nen ja parhaiden käytänteiden jakami-
nen. Pohjoismaat haluavat myös viedä 
yhteisesti tärkeiksi koettuja aiheita 
(esimerkiksi sähköinen pakkausseloste) 
eteenpäin EU-tasolla. Vuoden aikana 
valmistauduttiin myös Suomen puheen-
johtajakauteen järjestämällä Bulgarian 
puheenjohtajuuskaudella CMDh-kokous 
ja Itävävallan kaudella CVMP/CMDv-ko-
koukset. 

  Toimintavuonna 2018 lääkealan 
toimijoiden valvontaprosessissa (TVAP) 
tehtiin 215 tarkastusta, mikä on ennä-
tysmäärä. Erityistä kasvua oli lääketeh-
dastarkastusten määrässä. Myös toi-
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milupia ja muita hallinnollisia päätöksiä 
käsiteltiin edellistä vuotta enemmän. Fi-
mean valvontalaboratorio osallistui aktii-
visesti eurooppalaisiin valvontaohjelmiin.

1.3 VAIKUTTAVUUS

Brexitiin valmistautuminen

Fimea on valmistautunut aktiivisesti Bre-
xitin tuomiin lisätehtäviin. Lääkevalmis-
teiden arviointiprosessin edustajat ovat 
olleet mukana sekä EMAn että HMA:n 
(Head of Medicines Agencies) Bre-
xit-työryhmissä ja kansallisten prosessien 
CMDh- ja CMDv-ryhmissä. Britannian 
lääkevirasto MHRA on ollut erittäin ak-
tiivinen toimija monissa EMAn koordi-
noimissa keskitetyissä prosesseissa, ja on 
vastannut esimerkiksi 20 % myyntilu-
paprosessien raportointitehtävistä. Nämä 
tehtävät siirtyivät vuoden 2018 aikana 
muiden virastojen vastuulle. Fimea sai 
näistä 18 myyntilupiin ja 12 lääketurva-
raportointiin liittyvää tehtävää. Näihin 
valmisteisiin liittyviä variaatioita on jo 
tullut Fimean tehtäväksi. Britannian lää-
kevirasto on joutunut myös väistymään 
uusien tehtävien vastuista. Fimea on saa-
nut aiempaa enemmän vaativia myyn-
tilupaprosessin ja lääketurvatoiminnan 
arviointitehtäviä. Mahdollisesti lisäänty-

viin Brexitistä johtuviin tarkastuksiin on 
varauduttu lisäämällä tarkastusvalmiuk-
sia. Myös Fimean antamien keskitetty-
jen tieteellisten neuvontojen määrä pysyi 
korkeana. 

Britannia on ollut erittäin aktiivinen 
ja suosittu kansallisten myyntilupapro-
sessien viitejäsenvaltio vastaten yli 4 000 
valmisteesta. Viitejäsenvaltiovastuut on 
myös jaettu muille jäsenvaltioille. Näistä 
toistaiseksi vain 16 valmistetta on siir-
tynyt Fimealle johtuen siitä, että valta-
osassa näistä hakemuksista Suomi ei ole 
ollut osallistuvana jäsenvaltiona toisin 
kuin esimerkiksi Irlanti tai Hollanti. 

Brexitiin liittyen myyntiluvan halti-
joiden on huolehdittava siitä, että ne 
sijaitsevat Euroopan talousalueella (ETA), 
samoin kuin lääketurvallisuudesta vas-
taava henkilö ja lääketurvajärjestelmän 
kantatiedosto. Lääkkeiden tuonti ETA:n 
ulkopuolelta edellyttää maahantuojalta 
lääketehdaslupaa, sillä valmisteen laa-
dunvalvontakontrollit, erän sertifiointi 
sekä myyntiin vapauttaminen on tehtävä 
ETA:lla. Tämä on tarkoittanut satojen 
lääkkeiden osalta toimintojen siirtämistä 
Britanniasta ETA:lle. Mikäli siirtoja ei 
tehdä, voi seurauksena olla lääkkeiden 
saatavuusongelmia. EMA on analysoinut 
kaikki keskitetyn prosessin kautta myyn-
tiluvan saaneet valmisteet, joihin Brexi-

tillä voi olla edellä mainituista vaikutusta. 
Kansalliset viranomaiset, kuten Fimea, 
ovat analysoineet vastaavasti kansallis-
ten prosessien listaa. Viranomaiset ovat 
olleet aktiivisesti yhteydessä myyntilu-
van haltijoihin ja antaneet siirtoihin liit-
tyviä neuvoja, jotta viiveitä ei esiintyisi. 
Suomessa on 586 myyntilupaa, joiden 
myyntiluvan haltija on ollut Britanniassa. 
Näistä kaupan on ollut 334 tuotetta (4,5 
% humaanilääkkeistä ja 8,1 % eläinlääk-
keistä). STM ja Fimea ovat järjestäneet 
sidosryhmätilaisuuksia, jossa on seurattu 
tilannetta ja päätetty toimenpiteistä.  

Lääkeinnovaatiotoiminnan          
edistäminen

Vuonna 2018 analysoitiin ja kehitet-
tiin tieteellisen neuvonnan prosesseja 
varauduttaessa Brexitin myötä kasvaviin 
tehtävämääriin. EMAn koordinoimia tie-
teellisiä neuvontoja saatiin lähes 70 kap-
paletta. Kansallisia tieteellisiä neuvon-
toja tai lääkeneuvolakokouksia pidettiin 
hieman edellisvuotta enemmän eli 29 
kappaletta. 

Fimean puheenjohtajuudessa EU:n in-
novaatioverkoston (EU-IN) vuosi oli hyvin 
aktiivinen. EU:n komission Horizon 2020 
-ohjelmasta saatiin rahoitushakemus 
onnistuneesti läpi. Kyseisen STARS-pro-

jektin tarkoituksena on toisaalta kartoit-
taa akateemisten ryhmien regulatorisen 
osaamisen tarvetta ja olemassa olevaa 
koulutustarjontaa ja toisaalta kehittää 
koulutusohjelma, jota voitaisiin soveltaa 
koko EU-alueelle. Hankkeeseen osallis-
tuu 19 eri lääkevalvontavirastoa. EU-IN 
aloitti myös horizon scanning -ohjelman. 
Tavoitteena on tunnistaa varhaisvaiheen 
uusia innovatiivisia teknologioita, jotka 
lähivuosina saattavat ilmaantua tieteel-
liseen neuvontaan. Fimea on myös osal-
listunut aktiivisesti kansallisen Lääkeke-
hityskeskuksen suunnittelukokouksiin 
STM:n eri työryhmissä.
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Kansainvälinen näkyvyys 

Fimean työ on hyvin kansainvälistä. Lää-
kevalmisteiden arviointiprosessit ovat 
lähes kauttaaltaan EU:n yhteisiä sekä 
myyntilupien että lääketurvallisuusar-
viointien osalta. Fimea on saavuttanut 
luotettavan ja osaavan jäsenvaltion 
roolin verkostossa, ja kuuluu arviointien 
määrässä hyvään keskikastiin. Erityisesti 
keskitetyssä myyntilupamenettelyssä ja 
lääketurva-arvioinneissa Fimea on saa-
nut viime vuosina merkittävästi enem-
män vastuuarviontitehtäviä. Biologiset 
lääkkeet ovat olleet keskitetyssä menet-
telyssä erityinen osaamisalue, samoin 
vahva panostus on ollut edelleen myös 
lastenlääkekomitean työhön.

Fimealla on kymmeniä edustajia Eu-
roopan lääkearviointiviraston (EMA) komi-
teoissa ja työryhmissä ja varapuheenjoh-
tajuudet ovat harvinaislääkekomiteassa 
(COMP), biosimilaarityöryhmässä (BMWP) 
ja eläinlääkevalmisteiden koordinaatioryh-
mässä (CMD(v)). Myös Euroopan neuvos-
ton alaisessa toiminnassa, lääkevalmis-
teiden standardoinnissa farmakopeatyön 
kautta, on mukana monia fimealaisia. 
Lisäksi farmakopeatiimi on onnistunut 
hankkimaan kotimaan toimijoiden jou-
kosta useita jäseniä Euroopan farmako-
pean monografiatyöstöön. 

  Fimea on jo usean vuoden ajan so-
veltanut sähköisiä huumausainelupien 
haku- sekä vuosiraportointimenettelyitä, 
ja on näin kansainvälisesti kärkipäässä 
huumausainevalvonnan tehtävien mo-
dernisoinnissa. Ruotsalaisten, norjalaisten 
ja tanskalaisten kollegavirastot kävivät 
vuonna 2018 tutustumassa Fimeassa 
käytössä olevaan, YK:sta hankittuun, 
järjestelmään. Fimean asiantuntijat myös 
osallistuvat säännöllisesti kokoontuvassa 
kansainvälisessä viranomaisverkostossa 
näiden menettelyiden kehittämistyöhön 
sekä erillisissä tapaamisissa että esimer-
kiksi vuonna 2018 Wienissä YK:n huu-
mausainetoimikunnan 61. kokouksen 
yhteydessä.

  Koska Fimean edustaja tulee 
olemaan Euroopan neuvoston hori-
sontaalisen huumausainetyöryhmän 
puheenjohtajiston jäsen vuoden 2019 
EU-puheenjohtajuuskaudella, osallistuttiin 
työryhmässä meneillään olevien ajankoh-
taisten teemojen sekä tulevien teemojen 
valmistelutyöhön myös vuonna 2018. 
Horisontaalinen huumausainetyöryhmä 
(Horizontal Working Party on Drugs, 
HDG) koordinoi EU:n huumausainepoliit-
tisia toimenpiteitä sekä EU:n yhteistyötä 
kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien 
maiden kanssa.

  Kansainvälistä vaikuttavuutta on 

saatu aikaiseksi toimimalla komission ja 
EMAn lääkkeiden saatavuutta koskevissa 
kokouksissa asiantuntijana sekä osallis-
tumalla EMAn saatavuushäiriötyöryhmän 
työhön kehittäen häiriöiden ilmoitusme-
nettelyä vastaamaan nykyisiä tarpeita. 
Fimealla on puheenjohtajuus terapeutti-
sille vasta-aineille laatunormeja laativassa 
MAB-ryhmässä sekä jäsenyyksiä muissa 
Euroopan farmakopean työryhmissä ja 
CAP-valmisteiden laadunvalvontaohjel-
maa koordinoivassa ryhmässä. Fimean 
edustaja on ollut vastuuroolissa myös 
veripalvelutoiminnan ja kudoslaitosten 
valvonnan harmonisointia edistävän ko-
mission työryhmän toiminnassa. Lääke-
väärennösten torjuntayhteistyötä on tehty 
EDQM:n ja eurooppalaisen valvontala-
boratorioverkoston kanssa. Fimea jatkoi 
myös aktiivista toimintaansa EU-lääkevi-
rastojen GMP-valvonnan JAP (Joint Audit 
Programme) -auditoijana, ja vuonna 2018 
virasto johti Ruotsin lääkeviraston JAP-au-
ditoinnin.

Varautuminen lääkehuollon           
häiriöihin

Vuoden 2018 aikana Fimea osallistui 
useisiin harjoituksiin, esimerkiksi HEL-
MI18-kyberturvallisuusharjoitus toteu-
tettiin hallinnonalan virastojen kesken 

STM:n johdolla ja TAISTO18-harjoitus 
oli koko valtionhallinnon tietosuoja- 
ja tietoturvaharjoitus. Fimea osallistui 
myös Tieto 2018 -kyberturvallisuushar-
joitukseen, jonka Digipooli järjesti yh-
teistyössä Huoltovarmuusorganisaation 
muiden poolien, Viestintäviraston, Puo-
lustusvoimien ja Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys ry:n kanssa. Harjoitus oli osa 
pidempiaikaista Tieto-harjoitusten jatku-
moa keskittyen yhteiskunnan kriittisen 
elinkeinoelämän ja toimialojen verkos-
toituneeseen yhteistoimintaan vakavissa 
kyberhäiriötilanteissa. Harjoituksessa ko-
rostui myös yhteistoiminta tietoturvayri-
tysten ja viranomaisten kanssa.  Lisäksi 
Lääkehuollon valmiusseminaari pidettiin 
19.9.2018, ja sen järjesti Terveyden-
huoltopooli yhteistyössä Fimean sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Lääketukkuri Oriolan vuoden 2017 
jakelutoimintojen lamautumisen selvitys-
työhön pohjautuen lääkejakelun tarkas-
tuksissa arvioitiin erityisesti lääkkeiden 
saatavuuden ja jakelun vaatimusten tur-
vaamista. Tämän lisäksi Fimea teki viime 
syksynä apteekeille, sairaala-apteekeille 
ja lääkekeskuksille sekä lääketukuille 
kyselyn, jolla selvitettiin, miten toimijat 
ovat oma-aloitteisesti kehittäneet va-
rautumistaan lääkkeiden saatavuudessa 
ilmeneviin vakaviin poikkeustilanteisiin.
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Lääkkeiden turvaominaisuuksien 
käyttöönoton valmiuksia valvottiin kai-
kissa lääkejakelun toimijoiden tarkas-
tuksissa sekä erillisselvityksin lääkkeiden 
saatavuuden varmistamiseksi. Lääkealan 
toimijoiden valvonta -prosessi ja Lää-
kevalmisteiden arviointi -prosessi ovat 
olleet vahvasti mukana lääkkeiden tur-
vaominaisuuksien käyttöönoton ohjauk-
sessa ja neuvonnassa ja niihin liittyvien 
variaatioiden hoitamisessa. 

Lääkkeiden velvoitevarastoinnin 
osalta valvonnassa on vuoden 2018 ai-
kana ennakoitu Brexitin lähestyminen. 
Varautumista on edistetty myös olemalla 
asiantuntijana Fimean Brexitiä koske-
vassa työryhmässä sekä osallistumalla 
Brexitiin liittyvän saatavuusryhmän kriit-
tisyysarvioihin ja tuottamalla saatavuus-
häiriöitä koskevia tietoja. Varautumista 
on lisäksi edistetty yhteistyökokouk-
sissa Huoltovarmuuskeskuksen ja STM:n 
kanssa velvoitevarastointia, lääkkeiden 
saatavuutta ja jakelujärjestelmän erityis-
piirteitä koskien.

Lääkkeiden järkevän käytön        
edistäminen

Fimea arvioi lääkkeiden hoidollista ja ta-
loudellista arvoa ja tuottaa tietoa lääke-
hoidoista. Tämä edistää lääkkeiden järke-

vää käyttöä sekä lisää väestön terveyttä. 
Toimivat lääkemarkkinat hillitsevät lääke-
kustannusten kasvua ja auttavat voimava-
rojen kohdentamista hoidollista lisäarvoa 
tuoviin lääkkeisiin.

Fimean lääkehoitojen arviointi keskit-
tyy uusien ensisijassa sairaalassa käytettä-
vien lääkkeiden arviointiin, mikä tuottaa 
tietoa uusien lääkkeiden käyttöönotto-
päätöksien tueksi sairaanhoitopiireissä. 
Fimean arvioinnin pohjalta Terveydenhuol-
lon palveluvalikoimaneuvosto Palko laatii 
suosituksen lääkkeen sisällyttämisestä 

julkisen terveydenhuollon palveluvalikoi-
maan. Yliopistollisten sairaaloiden joh-
tajaylilääkärit ovat laatineet suosituksen 
kalliiden lääkkeiden käyttöönotosta, jonka 
mukaisesti on odotettava Palkon suosituk-
sen valmistumista ennen kuin lääke ote-
taan käyttöön, mikäli Palkon lääkejaos on 
ottanut arviointiaiheen käsittelyyn.

Luotettava lääkeinformaatio edistää 
lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyt-
töä. Koordinoimalla kansallisen lääkein-
formaatioverkoston toimintaa olemme 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryh-

miemme kanssa ja tuemme toimintaa 
viestimällä avoimesti ja ymmärrettävästi.

Fimean ylläpitämään Lääke75+-tie-
tokantaan pohjautuen on muodostettu 
lääkealan seurantaindikaattoreita. Rapor-
toitujen indikaattoritietojen perusteella 
ikääntyvän väestön vältettävien lääkkei-
den käyttö vaikuttaa kehittyvän hyvään 
suuntaan valtakunnallisesti. Indikaatto-
ritiedon perusteella lääkevaihdon kieltä-
misestä johtuvat lisäkustannukset ovat 
huomattavat.
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TOIMINNALLINEN TULOSTAVOITE 2018 TOIMENPITEET 2018 ARVIO 2018
(1–5)

Hallinnonalan yhteiset 
ICT-hankkeet

Virasto tekee oman ICT-linjausten toimeenpanosuunnitel-
man. Toimeenpanot yhteishankkeissa käynnistetty ja yhtei-
nen hallintamalli käytössä.

Korotetun tietoturvan projekti etenee ja virasto tuottaa 
kyberturvallisuuden tilannekuvaa.

Fimean perustietotekniikan siirtoon Valtorin palveluihin käynnistet-
tiin FIT-ohjelma ohjaamaan ja hallitsemaan siirtoprojektien kokonai-
suutta. 

Tilannekuvan raportointi tuotetaan hallinnonalan yhteisellä Graniten 
ohjelmistolla.

3

Virastolla on valtion hankin-
tatoimen kehittämishankkeen 
(HANKO) mallin mukainen ohje 
viraston hankintatoimen oh-
jauksesta ja organisoinnista. 
Se sisältää erityisesti hankinto-
jen suunnittelun ja valmistelun 
osana toiminnan ja talouden 
suunnittelua.

Ohjeen käyttö on vakiintunut ja hankintojen suunnittelua 
hyödynnetään täysimääräisesti osana toiminnan ja talouden 
suunnittelua.

Fimea on jo aiemmin uudistanut hankintasääntönsä ja organisoi 
hankintatoimen HANKO-hankkeen mukaiseksi. Hankintatoimi on 
kytketty kiinteäksi osaksi viraston sisäistä budjetointia. Vuoden 2018 
aikana Fimea osallistui valtion Handi-hankkeen info- ja työryhmäti-
laisuuksiin sekä otti Handi-järjestelmän yhtenä ensimmäisistä viras-
toista käyttöön. 

5

Valtion toimitilastrategian mu-
kainen tilatehokkuus saavute-
taan vuoteen 2019 mennessä.

On laadittu suunnitelmat siitä, miten ja missä aikataulussa 
valtion toimitilastrategian mukaiseen tilatehokkuuteen pääs-
tään.

Fimean Helsingin toimitilojen tilatehokkuus on valtion toimitilastrate-
gian mukainen (16 m2/hlö). Viraston kaikkien toimitilojen tilatehok-
kuus on 19 m2/hlö. Fimean tehostanut toimitilojen käyttöä viras-
ton henkilöstömäärän lisäyksen myötä. Osassa Fimean toimitiloissa 
noudatetaan monitilaratkaisun periaatteita, jotka otetaan käyttöön 
myös Helsingissa, kun viraston toimintoja siirretään vuoden 2019 
alussa THL:n ja Fimean yhteiselle kampukselle. Fimealla on suunni-
telma tehostaa edelleen toimitilojen käyttöä valtion toimitilastrate-
gian mukaisesti.

4

Kannattavuus Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus:

• tuotot, 1 000 €               23 050

• kustannukset, 1000 €     23 050

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, 100 %

Vuonna 2018 aiempien vuosien kanssa vertailukelpoinen maksulli-
sen toiminnan kustannusvastaavuus oli 101 %. Julkisoikeudellisten 
suoritteiden kustannusvastaavuus oli 100 % ja erillislain mukaisten 
suoritteiden 125 %. Huomioimalla laskennassa sähköisen asioinnin 
ja asiakirjahallinnan järjestelmästä (Säihke II) aiheutuvien kustannus-
ten alaskirjaus ja poikkeaminen suunnitelman mukaisista poistoista, 
maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 93 %.

Vuonna 2018 maksullisen toiminnan tuotot olivat 24 129 eli         
1,1 miljoonaa euroa tulostavoitetta suuremmat.   

5

1.4 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

17TOIMINTAKERTOMUS 2018



Fimea on sopeuttanut viraston sisäi-
sellä budjetoinnilla kustannustasonsa vuo-
sittain niin, että se pystyy reagoimaan tu-
leviin muutoksiin ja luomaan taloudellista 
liikkumavaraa toimintansa kehittämiseksi. 
Virasto on aiemmin kohdentanut resursse-
jaan vuosittain entistä enemmän substans-
sitoimintaan ja vähentänyt tukitoimintojen 
osuutta, vaikka useimmat koko viras-
toa koskevat suuret kehittämishankkeet 
ovat Sisäiset palvelut -prosessin vastuulla. 
Vuoden 2018 aikana tukitoiminnoissa on 
vahvistettu asiantuntijaresursseja useiden 
mittavien kehittämishankkeiden vuoksi. 
Tällä tavoin virasto pyrkii vähentämään 
vuosien aikana kertynyttä kehittämisvel-
kaa. Substanssitoiminnassa on puolestaan 
kasvatettu asiantuntijapotentiaalia, mikä 
mahdollistaa virastolle uudet vaativat toi-
meksiannot ja paremmat mahdollisuudet 
vaikuttaa eurooppalaisessa lääkevalvonta-
verkostossa.

Sijaissuureiden lisäksi Fimea seuraa 
toimintansa tuottavuutta ja kokonaistuot-
tavuutta (taloudellisuus) indikaattoreilla, 
joille on asetettu tavoitteeksi kehittyä 
myönteisesti (taulukko 2). Tuottavuusin-
dikaattoreilla seurataan kahden perät-
täisen vuoden muutosta, joka lasketaan 
painottamalla tuotettujen suoritteiden 
muutosta suhteessa henkilötyövuosien ja 
kustannusten muutokseen. 

1.4.1  Toiminnan tuottavuus

Fimea on seurannut toimintansa tuotta-
vuutta ja taloudellisuutta sijaissuureiden 
lisäksi valtion tilastokeskuksen kehittä-
millä tuottavuusindikaattoreilla. Sijaissuu-
reilla tarkastellaan yksiselitteisesti Fimean 
toimintaprosesseille kohdistuvia kustan-
nuksia ja henkilötyövuosia sekä koko 
viraston henkilötyövuoden kustannusta. 
Organisaation toimintaprosesseille jaetut 
kustannukset ja henkilötyövuodet on esi-
telty taulukossa 1.  

Fimean kustannukset nousivat sel-
västi edellisvuodesta, mihin suurelta osin 
vaikutti Sisäiset palvelut -prosessissa 
sähköisen asiakirjahallinnan ja sähköisen 

asioinnin (Säihke II) alaskirjaus ja Säihke II:n 
ensimmäisen vaiheen poistaminen viiden 
vuoden sijasta kolmella vuodella. Koko-
naiskustannukset nousivat edellisvuodesta 
26 % eli noin 6,1 miljoonaa euroa. Kus-
tannusten nousu johtuu myös edellisvuotta 
suuremmista henkilöstökuluista, jotka 
nousivat edellisvuodesta 2,2 miljoonaa 
euroa. Tämä näkyy henkilötyövuosimää-
rän noususta, kun vuonna 2018 käytetyt 
henkilöstöpanokset olivat 19 henkilötyö-
vuotta edellisvuotta suuremmat. Poikkea-
vien poistojen lisäksi ict-käyttö- ja tietotek-
niikan asiantuntijapalvelut ovat nousseet 
huomattavasti ollen lähes 0,6 miljoonaa 
euroa edellisvuotta suuremmat. Matkakus-
tannukset ja vuokrat ovat hieman nousseet 
edellisvuodesta. Matkakustannuksia nostaa 
muualle Eurooppaan suuntautuvat mat-
kat. Vuokrat sisältävät myös kustannukset 
vuoden 2018 aikana Tampereelle peruste-
tusta uudesta toimipisteestä, josta Fimea 
on tehnyt alivuokralaissopimuksen Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. 
Kotimaassa matkakustannuksia on pyritty 
vähentämään sähköisten välineiden ja so-
vellusten käytöllä Fimean eri toimipisteiden 
välillä. Mikäli Säihke II -hankkeen aiheutta-
mia kustannuksia ei oteta huomioon, niin 
kustannukset ovat pysyneet samoina hen-
kilötyövuotta kohden kuin vuosina 2014 ja 
2015.  

Fimea on sopeuttanut viras-
ton sisäisellä budjetoinnilla 
kustannustasonsa vuosittain 
niin, että se pystyy reagoi-
maan tuleviin muutoksiin ja 
luomaan taloudellista liikku-
mavaraa toimintansa kehittä-
miseksi.

Työn tuottavuus on laskenut selvästi 
edellisvuodesta, mikä johtuu henkilötyö-
panoksen suuremmasta noususta kuin 
viraston tuottamien suoritteiden määrä. 
Henkilötyöpanokset ovat kasvaneet 
vuonna 2018 edellisvuodesta noin 8,7 
%, kun samalla painotettujen suorittei-
den määrä on laskenut 3,6 %. Vähennys 
on kohdistunut lääkevalmisteiden myyn-
tilupahakemuksissa osallistuvan ja viite-
maan mukaisiin suoritteisiin, kun vastaa-
vasti keskitetyn menettelyn, erityislupien 
sekä lääkealan toimijoiden lupa- ja tar-
kastustoiminnan suoritemäärät ovat kas-
vaneet. Kokonaistuottavuuden negatiivi-
seen muutokseen vaikuttavat pääasiassa 
samat tekijät kuin työn tuottavuudessa, 
sillä kustannustaso on noussut enemmän 
kuin tuotettujen suoritteiden määrä. Tä-
hän vaikuttaa henkilöstökulujen lisäksi 
atk-käyttö- ja tietotekniikan asiantuntija-
palveluiden kasvu.

Fimean maksullinen ja budjetti-      
rahoitteinen toiminta  

Fimea on nettobudjetoitu virasto, joka saa 
rahoituksen pääasiassa lääkealan toimijoi-
den asiakasmaksuista. Lääkevalmisteiden 
myyntiluvat, lääkealan toimijoiden lupa- 
ja tarkastusmaksut sekä erillislain mukai-
set laadunvalvontamaksut muodostavat 
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2015 2016 2017 2018

Työn tuottavuus
Tuotettujen suoritteiden muutos /  
panosten muutos, htv

105,0 96,5 96,3 88,7

Kokonaistuottavuus
Tuotettujen suoritteiden muutos / 
kokonaiskustannusten muutos, €

104,3 101,4 99,1 82,5

2015 2016 2017 2018

1 000 € htv 1 000 € htv 1 000 € htv 1 000 € htv

Lääkevalmisteiden arviointi 
-prosessi 9 937 124 9 987 127 10 153 133 11 017 142

Lääkealan toimijoiden valvonta  -prosessi 3 559 41 3 423 41 3 538 42 3 888 45

Lääkehoitojen arviointi  -prosessi 1 245 14 1 058 11 1 082 12 1 163 14

Sisäiset palvelut -prosessi ja

esikunta
10 195 43 9 136 42 9 191 44 14 007 49

Yhteensä 24 936 222 23 604 221 23 964 231 30 075 250

Kustannus/henk. 112 107 104 120

Kustannus (tuhatta euroa) / henkilötyö-
vuosi, vertailukelpoinen* 112 107 104 112

*Vertailukelpoinen henkilötyövuosikustannus on laskettu ilman suunnitelmasta poikkeavia poistoja.

Taulukko 1.  Fimean prosessikohtaiset kustannukset ja henkilöstö vuosina 2015–2018 (lukuihin sisältyy alueellistamiskustannukset, mutta ei korkokustannuksia 
tai satunnaisia tuottoja/kuluja).

Taulukko 2.  Työn tuottavuus ja kokonaistuottavuus vuosina 2015–2018 (ilman korkokustannuksia ja satunnaisia tuottoja/kuluja).
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Taulukko 3. Fimean organisaatiorakenteesta riippumattomien ydintoimintojen ja budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset vuosina 2015–2018
(ilman korkokustannuksia, satunnaisia tuottoja/kuluja ja suunnitelmasta poikkeavia poistoja).

2015 2016 2017 2018

1 000 € %-osuus 1 000 € %-osuus 1 000 € %-osuus 1 000 € %-osuus

Maksullinen toiminta, josta 19 830 79,5 20 166 85,4 20 533 85,7 24 088 86,3 

• lääkealan toimijoiden luvat ja tarkastukset 2 643 10,6 2 420 10,3 2 520 10,5 2 948 10,6 

• laboratoriotoiminta 1 527 6,1 1 841 7,8 1 842 7,7 1 844 6,6 

• lääkevalmisteiden arviointi 13 696 54,9 13 689 58,0 13 726 57,3 16 631 59,6 

• sidosryhmäyhteistyö 1 964 7,9 2 215 9,4 2 445 10,2 2 665 9,5 

Budjettirahoitteinen toiminta, josta 5 106 20,5 3 438 14,6 3 431 14,3 3 828 13,7 

• lääkehoitojen arviointi 1 944 7,8 1 607 6,8 1 731 7,2 1 964 7,0 

• lääkevalvonnan yleinen ohjaus 1 130 4,5 1 081 4,6 1 128 4,7 1 550 5,6 

• farmakopea 610 2,4 373 1,6 354 1,5 314 1,1 

• alueellistaminen 978 3,9 376 1,6 218 0,9 0 0,0 

• kohdistamattomat projektikustannukset 444 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 Kaikki yhteensä 24 936 100,0 23 604 100,0 23 964 100,0 27 916 100,0 
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noin 85 % viraston kokonaisrahoituk-
sesta. Jäljellä oleva 15 % saadaan valtion 
budjetista. Budjettirahalla rahoitetaan 
lääkevalvonnan yleinen viranomaisohjaus 
sekä farmakopea- ja lääkehoitojen arvioin-
ti-prosessin toiminta. Uusia tehtäviä varten 
Fimealle myönnettiin vuoden 2018 ta-
lousarviossa miljoona euroa, kun Britannia 
eroaa Euroopan unionista (Brexit). Tällöin 
Britannian kansallisen lääkeviraston MH-
RA:n tehtävät siirtyvät muille EU-maille. 
Näistä tehtävistä Fimea kilpailee muiden 
eurooppalaisten lääkevirastojen kanssa, 
mikä edellyttää virastolta vahvaa asiantun-
tijuutta ja hyvää mainetta suoriutua vaati-
vista arviointitehtävistä. Lisäksi Euroopan 
lääkeviraston kautta tulleita keskitetyn 
menettelyn myyntilupahakemuksia, lääke-
turva-arviointeja ja tieteellisen neuvonnan 
tehtäviä ei enää osoiteta Britannialle Brexi-
tin toteutuksen jälkeen. 

Fimea seuraa vuosittain toimintoperus-
teisella laskennalla maksullisen ja budjet-
tirahoitteisen toiminnan lisäksi viraston 
ydin- ja tukitoimintaan kohdistuvia resurs-
seja, mikä antaa mahdollisuudet analy-
soida yksityiskohtaisemmin toimintojen 
kustannusrakennetta ja niihin kohdistuvaa 
rahoitusta. Tarkastelulla virasto saa tietoa 
resurssien käytöstä taloudellisen liikkuma-
varan luomiseksi, mikä puolestaan auttaa 
viraston johtoa toiminnan strategisessa 

suunnittelussa. 
Toimintolaskennassa tukitoimintojen 

kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaat-
teen mukaan eri yksiköille, mikä kasvattaa 
muiden toimintaprosessien kustannuksia. 
Vuodesta 2017 kaikkien muiden kuin far-
makopean toiminnan kustannukset ovat 
nousseet, johon vaikuttaa viraston koko-
naiskustannusten nousu noin 17 %:lla. 
Eniten on kasvanut Fimean suurimman 
toimintaprosessin eli lääkevalmisteiden 
arvioimisen kustannukset 2,9 miljoonalla 
eurolla. Lääkealan toimijoiden valvonta 
-prosessin käyttämät resurssit ovat myös 
kasvaneet edellisvuodesta lisääntyneistä 
tarkastus- ja toimilupatehtävistä johtuen, 
mutta samanaikaisesti on pystytty paran-
tamaan kustannusvastaavuutta. Labo-
ratoriotoimintojen kustannukset ovat 
olleet kolmen viimeisen vuoden ajan lähes 
samoja. Ydintoimintojen kustannusten 
osuus on kasvanut hieman vuosittain, kun 
budjettirahoitteisten toimintojen kustan-
nusosuus on pienentynyt. Vuonna 2018 
sidosryhmätyöhön käytettiin 2,7 miljoonaa 
euroa, jotka kohdistuivat lääkealan toimi-
joiden maksulliseen ohjaukseen ja neuvon-
taan. Siihen sisältyy myös työskentely Eu-
roopan lääkeviraston EMAn työryhmissä. 

Budjettirahoitteisen toiminnan osuus 
kokonaiskustannuksista on pienenty-
nyt, mutta siihen käytetyt kustannukset 

kasvoivat yli 0,4 miljoonaa euroa edellis-
vuodesta. Uuden alueellistamispäätöksen 
mukaan Fimea toimii monipaikkaisena vi-
rastona, minkä vuoksi alueellistamishanke 
ei enää aiheuta kustannuksia. Budjetti-
rahoitteisessa toiminnassa kustannukset 
kohdistuvat yhä useammin lääkevalvon-
nan yleiseen ohjaukseen, joka on maksu-
tonta.

Suoritekohtaiset kustannukset

Resurssien ja maksullisen toiminnan 
taloudellisuuden seuraamiseksi Fimea 
tuottaa toimintoperusteisella kustannus-
laskennalla tietoa suoritekustannuksista. 
Kokonaisuuden hahmottamiseksi suo-
ritteet on koottu suoritekoreiksi, joiden 
kustannukset ja niiden osuudet ovat 
taulukossa 4.

Suoritekorien kustannusten osuuk-
sissa ei ole vuosittain tapahtunut oleel-
lisia muutoksia ja aiemmin lääkevalmis-
teiden tyypin II ja 1B muutoshakemusten 
käsittelyyn kohdistuvat kustannukset ovat 
vuoden 2016 tasolla, mutta vähäisem-
mät kuin sitä edeltävinä vuosina. Suorite-
korien kustannuksista lääkkeiden vuosi-
maksut sisältävät myyntiluvan saaneen 
lääkevalmisteen markkinavalvontaan ja 
lääketurvatoimintaan kohdistuvat kus-
tannukset, joissa ei eritellä kansallista ja 

keskitettyä menettelyä. Kaikista suorit-
teista niiden osuus on hieman yli kol-
mannes substanssitoiminnan kustannuk-
sista. Keskitetyn menettelyn toimintoihin 
kohdistuvat kustannukset ilman markki-
navalvontaa ja lääketurvatoimintoja ovat 
hieman lääkealan toimijoiden lupa- ja 
tarkastustoiminnan suoritekustannuk-
sia pienemmät. Myyntilupahakemusten 
kustannukset, joissa Suomi on osallistu-
vana jäsenmaana, ovat osuudeltaan kaik-
kein pienimmät. Laboratoriotoiminnan 
suoritekustannusten osuus on pysynyt 
viimeisen neljän vuoden aikana samana. 
Suoritekoreihin liittyvät kustannukset 
nousivat 17 %, mikä on saman verran 
kuin Fimean kokonaiskustannukset ilman 
suunnitelmista poikkeavia poistoja. 

1.4.2  Toiminnan taloudellisuus

Vuonna 2018 Fimean maksullisesta toi-
minnasta ja muusta kuin valtion budjetista 
saatavat tulot olivat noin 24,5 miljoonaa 
euroa ja toiminnan kustannukset 30,1 mil-
joonaa euroa. Ilman Säihke II -hankkeen 
alaskirjausta toiminnan kustannukset oli-
vat 27,9 miljoonaa euroa eli 3,4 miljoonaa 
euroa tuloja suuremmat. Vuonna 2018 
Fimean maksullisen toiminnan tulot olivat 
24,1 miljoonaa euroa ja siitä aiheutuvat 
toiminnan kustannukset 25,9 miljoonaa 
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euroa. Ilman Säihke II -hankkeen alaskir-
jausta kustannukset olivat 23,8 miljoonaa 
euroa. 

Kokonaistuottavuuden (taloudel-
lisuus) indeksi on heikentynyt edellis-
vuodesta, koska maksullisen toiminnan 
kustannukset ilman alaskirjaustakin ovat 
nousseet 3,1 miljoonaa euroa, kun sa-
malla painotettujen suoritteiden määrä 
on laskenut. Kokonaistuottavuuden ja 
työn tuottavuuden tarkastelu antaa yh-
den mahdollisuuden tarkastella viraston 
toiminnallista taloudellisuutta. Toinen 
mahdollisuus on tarkastella toiminnasta 
aiheutuvia kustannuksia ja niistä saa-
tavia tuloja. Tehdystä työstä aiheutuvat 
kulut ja saadut tulot eivät välttämättä 
kohdistu samalle vuodelle, minkä vuoksi 
ne eivät anna täysin yksiselitteistä kuvaa 
toiminnan taloudellisuudesta.

1.4.3  Maksullisen toiminnan tulos ja 
kannattavuus

Fimean toiminnan rahoituksesta noin 85 
% saadaan maksullisesta toiminnasta, 
josta 91 % koostuu julkisoikeudellisista 
suoritteista, kuten lääkevalmisteiden 
myyntilupatuotoista ja lääkealan toimijoi-
den lupa- ja tarkastusmaksuista. Maksu-
perustelain mukaisesti Fimean tulee hin-
noitella suoritteet niin, että ne vastaavat 

suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia kus-
tannuksia. Maksullisen toiminnan suuren 
osuuden ja merkityksen vuoksi virasto on 
kehittänyt toimintoperusteista laskentaa 
ja viraston sisäistä budjetointia niin, että 
niillä voidaan ennakoida tulevia työmää-
rien muutoksia ja niiden aiheuttamaa 
resurssitarvetta. Toimintoperusteisessa 
laskennassa kustannukset kohdennetaan 
resurssiajureilla maksullisen toiminnan ja 
budjettirahoitteisen toiminnan kesken. 
Maksullisen toiminnan toiminnoilta kus-
tannukset kohdistetaan edelleen suo-
ritteille toimintoajureilla. Laskennan eri 
vaiheissa myös tukitoimintojen kustannuk-
set kohdistetaan maksullisen toiminnan 
ja budjettirahoitteisen toiminnan kesken 
pääasiassa henkilöstön työajankäytön ja-
kauman perusteella.              

Vuonna 2018 Fimean aikaisempien 
vuosien kanssa vertailukelpoinen maksul-
lisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 
101 %, josta julkisoikeudellisten suorit-
teiden kustannusvastaavuus oli 100 % 
ja erillislain mukaisten 125 %. Ottamalla 
huomioon Säihke II -hankkeen alaskir-
jaus, maksullisen toiminnan kustannus-
vastaavuus oli 93 % ja vastaavasti julkioi-
keudellisten 91 % ja erillislain mukaisten 
suoritteiden 115 %. Maksullisen toimin-
nan kokonaiskustannukset ovat nous-
seet edellisvuodesta 5,3 miljoonaa euroa, 

josta alaskirjauksen osuus oli 1,9 miljoo-
naa euroa. Tulot ovat olennaisesti nousseet 
maksuperustelain mukaisissa suoritteissa 
ja ne olivat noin miljoona euroa edellis-
vuotta suuremmat. Tulokehitys on kahtena 
viimeisenä vuonna ollut positiivinen, sillä 
vuodesta 2015 viraston tulot ovat nousseet 
3,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen kus-
tannusvastaavuus on tavoitteen mukainen 
101 %.    

Maksullisen toiminnan vertailukelpoinen 
ylijäämä oli vuonna 2018 noin 352 000 eu-
roa, josta erillislain mukaisten suoritteiden 
osuus oli 390 000 euroa. Julkioikeudellisten 
suoritteiden ylijäämä jäi hieman negatiivi-
seksi, vaikka kustannusvastaavuus oli 100 
%. Vertailukelpoinen ylijäämä jäi edellis-
vuosia pienemmäksi henkilöstökustannus-
ten noustua muiden kustannusten lisäksi 
1,2 miljoonaa euroa. 

Fimean julkisoikeudelliset suoritteet

Vuonna 2018 julkisoikeudellisten suo-
ritteiden tuotot olivat 5 % edellisvuotta 
suuremmat ja kustannukset 27 %, millä 
on vaikutusta kustannusvastaavuuteen. 
Vertailukelpoinen kustannusvastaavuus 
oli vuonna 2018 laskenut yhdellätoista 
(11) prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. 
Ottamalla huomioon Säihke II -hankkeen 
alaskirjaus, julkisoikeudellisten suorittei-

den kustannusvastaavuus laski 91 %:iin. 
Julkisoikeudellisiin suoritteisiin Fimea käytti 
vuonna 2018 noin 209 henkilötyövuotta.

Erillislain mukaiset suoritteet         
(lääkelaki 84 b §, 595/2009)

Lääkelain mukaan apteekit, tukkukaupat 
ja lääkkeiden valmistajat suorittavat Fi-
mealle laadunvalvontamaksun lääkkeiden 
ja lääkeaineiden kaupan valvontaan liitty-
vistä laadunvalvontatarkastuksista. Maksu 
on kaksi tuhannesosaa lääkkeiden arvon-
lisäverottomasta myynti- ja ostohinnan 
erotuksesta. Maksuilla rahoitetaan Fimean 
laboratoriotoiminta.  

Erillislain mukaisten suoritteiden kus-
tannukset olivat hieman edellisvuotta 
suuremmat, mutta tulot 92 000 euroa pie-
nemmät, koska suurimmat lääkealan toi-
mijat suorittavat vuoden 2018 laadunval-
vontamaksun vuonna 2019. Kustannusten 
hieman noustessa ja tulojen laskiessa, on 
erillislain mukaisten suoritteiden vertailu-
kelpoinen kustannusvastaavuus laskenut 
kahdella prosenttiyksiköllä edellisvuo-
desta ollen viimeksi päättyneellä tilipää-
tösvuodella 125 %. Huomioimalla Säihke 
II -kirjaukset jäi kustannusvastaavuus 115 
%:iin ollen 12 %-yksikköä edellisvuotta 
pienempi. Erillislain mukaisiin suoritteisiin 
Fimea käytti noin 14 henkilötyövuotta.  
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Taulukko 4.  Fimean suoritekorien kustannukset vuosina 2015–2018 (ilman satunnaisia tuottoja/kuluja, suunnitelmasta poikkeavia poistoja, korkokustannuksia ja 
valmistusta omaan käyttöön).

SUORITEKORI
2015 2016 2017 2018

1 000 € %-osuus 1 000 € %-osuus 1 000 € %-osuus 1 000 € %-osuus

Luvat ja tarkastukset 2 636 13 2 480 12 2 537 12 2 947 12

Valvontalaboratorio 1 702 9 1 770 9 1 801 9 1 784 7

Myyntilupahakemukset, kansalliset ja 
viitemaatehtävät (RMS) 1 370 7 1 291 6 1 359 7 1 370 6

Myyntilupahakemukset, osallistuvana 
jäsenvaltiona (CMS) 1 221 6 1 118 6 1 105 5 1 128 5

Myyntilupien tyyppi II:n ja 1b:n muutokset 2 510 13 1 919 10 1 757 9 1 895 8

Lääkkeiden vuosimaksut 7 257 37 7 489 37 7 754 38 9 258 38 

Myyntilupahakemukset, keskitetty menettely 1 122 6 1 958 10 1 475 7 2 305 10 

Muut suoritteet 2 012 10 2 148 11 2 879 14 3 401 14 

Kaikki yhteensä 19 830 100 20 173 100 20 667 100 24 088 100

*Lääkkeiden vuosimaksut sisältävät sekä kansallisen että keskitetyn menettelyn lääkevalmisteiden vuosimaksut.
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1.4.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 
Taulukko 5. Fimean maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus maksuperustelain ja erillislain mukaisissa suoritteissa sekä maksullinen 
toiminta yhteensä vuosina 2015–2018 (ilman satunnaisia tuottoja/kuluja ja valmistusta omaan käyttöön).

FIMEAN MAKSULLISEN TOIMINNAN 
KUSTANNUSVASTAAVUUS

FIMEAN MAKSUPERUSTELAIN MUKAISTEN 
SUORITTEIDEN KUSTANNUSVASTAAVUUS 

FIMEAN ERILLISLAIN MUKAISTEN 
SUORITTEIDEN KUSTANNUSVASTAAVUUS  

(LÄÄKELAKI 84 B §, 595/2009)

Toteuma 
2015

1 000 €

Toteuma 
2016

1 000 €

Toteuma 
2017

1 000 €

Toteuma 
2018 

1 000 €

Arvio 
2018 

1 000 €

Toteuma 
2015

1 000 €

Toteuma 
2016

1 000 €

Toteuma 
2017

1 000 €

Toteuma 
2018

1 000 €

Arvio  
2018

1 000 €

Toteuma 
2015

1 000 €

Toteuma 
2016

1 000 €

Toteuma 
2017

1 000 €

Toteuma 
2017

1 000 €

Arvio  
2018

1 000 €

MAKSULLISEN TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan myyntituotot 20 790 21 547 22 885 23 875 22 750 18 895 19 489 20 814 21 922 20 700 1 895 2 058 2 071 1 953 2 050

Maksullisen toiminnan muut tuotot 0 0 272 254 300 0 0 267 249 300 0 0 5 5 0

Tuotot yhteensä 20 790 21 547 23 157 24 129 23 050 18 895 19 489 21 081 22 171 21 000 1 895 2 058 2 076 1 958 2 050

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUKSET 

• aineet, tarvikkeet ja tavarat 99 90 112 101 137 19 4 22 21 24 80 85 89 80 113

• henkilöstökustannukset 11 154 11 648 11 708 12 919 13 048 10 296 10 847 10 853 12 107 11 972 858 801 855 812 1 076

• vuokrat 12 11 11 11 12 12 11 10 11 12 0 0 0 0 0

• palvelujen ostot 331 270 296 334 339 245 185 215 247 238 86 84 81 86 101

• muut erilliskustannukset 635 445 601 707 664 624 435 593 699 654 11 10 8 8 10

Erilliskustannukset yhteensä 12 232 12 463 12 727 14 072 14 199 11 196 11 483 11 693 13 085 12 899 1 036 981 1 033 987 1 300

Käyttöjäämä 8 558 9 083 10 430 10 057 8 851 7 699 8 006 9 387 9 086 8 101 859 1 077 1 043 971 750

MAKSULLISEN TOIMINNAN OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA

• tukitoimintojen kustannukset 6 995 6 974 7 151 8 644 6 579 6 496 6 642 8 121 7 327 416 477 509 523 640

• poistot 479 510 488 3 115 421 449 414 2 926 457 58 61 74 189 92

• korot 19 9 0 0 18 8 0 0 0 1 1 0 0 0

• muut yhteiskustannukset 289 226 301 104 272 217 287 104 317 17 9 14 0 18

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 7 782 7 718 7 940 11 863 8 481 7 290 7 171 7 343 11 151 8 101 492 547 597 712 750

Kokonaiskustannukset yhteensä 20 014 20 182 20 667 25 935 22 200 18 486 18 654 19 037 24 236 21 000 1 528 1 528 1 630 1 699 2 050

Tilikauden ylijäämä (+) alijäämä (-) 776 1 365 2 490 -1 806 0 409 835 2 044 -2 065 0 367 530 446 259 0

Kustannusvastaavuus 104 % 107 % 112 % 93 % 100 % 102 % 104 % 111 % 91 % 100 % 124 % 135 % 127 % 115 % 100 %

Tilikauden ylijäämä (+) alijäämä (-), 
vertailukelpoinen* 776 1 365 2 490 352 409 835 2 044 -38 367 530 446 390

Kustannusvastaavuus, vertailukelpoinen* 104 % 107 % 112 % 101 % 102 % 104 % 111 % 100 % 124 % 135 % 127 % 125 %

*Vertailukelpoiset tulokset on laskettu ilman suunnitelmasta poikkeavia poistoja.
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 VAIKUTTAVUUSTAVOITE
INDIKAATTORI,  

MITTARI TAI  
MUU SEURANTA

TOIMINNALLINEN  
TULOSTAVOITE 2018 TOIMENPITEET 2018 ARVIO 

2018 (1–5)

HYVINVOINTI JA TERVEYS 

Kärkihanke: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Toimenpide: Muutetaan arkiympäristöjä hy-
vinvointia ja terveyttä tukevia elämäntapoja 
mahdollistaviksi, jotta osaltaan varmistetaan, 
että asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja 
kustannustehokkaat palvelut.

Terveyttä ja hyvin-
vointia edistetään 
hyvällä lääketurvalli-
suudella.

Lääkejakeluverkos-
ton toimivuus.

Lääkkeiden saata-
vuus

Lääketurvallisuuden taso on hyvä.

Lääkejakelu toimii moitteettomasti.

Lääkkeiden saatavuus on hyvä koko Suomen alueella.

Haittavaikutusten sähköisiä raportointijärjestelmiä 
kehitettiin.

Laadittiin katsaus itsehoitolääkkeiden jakelukanavien 
vaikutuksista Euroopassa. Arvioitiin 11 ensisijaisesti 
sairaalassa käytettävää lääkehoitoa. Riskiperusteinen 
tarkastustoiminta lisääntyi. Kohdennettuja laadunval-
vontaohjelmia toteutettiin.

Apteekkiverkoston kehittämistä jatkettu. Laadittiin 
selvitys apteekkien taloudellisesta elinvoimasta ja 
osallistuttiin WHO:n saatavuusindikaattorin kehittä-
miseen.

4

Lääkeinnovaatiotoiminnan edistäminen, mu-
kaan luettuna yksilöllistettyjen lääkkeiden 
kehittämisedellytysten parantaminen. Toi-
minnan edistämiseksi tehdään kestäviä tule-
vaisuuden ratkaisuja yhdessä muiden kanssa 
ja näin vahvistetaan eheän yhteiskunnan ja 
talouden kasvua.

Fimea edistää oh-
jauksen ja val-
vonnan keinoin 
suomalaisia lääkein-
novaatioita ja lääke-
tutkimusta.

Fimea kehittää lääkeneuvolatoimintaa, viestittää siitä     
sidosryhmille ja raportoi ministeriölle toimenpiteistä.

Fimea osallistuu kansallisen lääkekehityskeskuksen perus-
tamista koskevaan selvitystyöhön terveysalan kasvustra-
tegian ohjausryhmässä sovittavalla tavalla.

Fimea kehittää lääkeinnovaatiotoiminnan edistämiseen 
liittyviä mittareita.

Kyselykaavake neuvonnan hyödyllisyydestä otettiin 
käyttöön. EU-IN-verkoston STARS-projektiin saatiin 
rahoitus, kohderyhmänä ovat akateemiset ryhmät.

Fimea on osallistunut aktiivisesti lääkekehityskeskuk-
sen perustamista koskevaan selvitykseen.

Mittareiden kehittämistä ei ole aloitettu.

4

Kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa

Fimean tavoite:

Lääkehuollon asiakaslähtöinen toteuttami-
nen ja lääkehoitojen merkityksen mukaan-
tuominen/muistaminen osana ikäihmisten 
kotihoitoa ja kotona selviytymistä, millä osal-
taan tuetaan ihmisten aktiivista roolia yhtei-
sössään ja yhteiskunnassa.

Ikäihmisten lääkitysten kuntoon saattaminen 
ja kunnossa pitäminen.

Luodaan menettelyt ja rakenteet asian hoi-
tamiseksi.

Moniammatillisesti 
tehtävä lääkehoidon 
kokonaisarviointi 
edistyy.

Iäkkäiden lääkehoidon arvioinnit laajenevat ja kansallis-
ten ohjeiden toimeenpano toteutuu osana rationaalisen 
lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa.

Moniammatillisten lääkehoidon arviointien käytän-
nön toteutusta edistettiin kolmessa potilastapauksiin 
pohjautuvassa koulutustilaisuudessa, osallistujina ter-
veydenhuollon ammattilaisia sekä lääke- ja terveys-
alan opettajia ja opiskelijoita.

Julkaistiin tietopaketit lääkehoidon ongelmien tun-
nistamisesta ja ehkäisystä sekä biosimilaareista, ja jär-
jestettiin kolme lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa 
käsittelevää alueellista koulutustilaisuutta.

Lääke75+ -tietokannan ylläpitoa ja kehittämistä jat-
kettiin, asiantuntijatyöryhmä uudistui ja tietokannan 
tiedot liitettiin Terveysportin Vanhus ja lääke -osioon.

4

1.5  TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
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 VAIKUTTAVUUSTAVOITE
INDIKAATTORI,  

MITTARI TAI  
MUU SEURANTA

TOIMINNALLINEN  
TULOSTAVOITE 2018 TOIMENPITEET 2018 ARVIO 

2018 (1–5)

75 vuotta täyttä-
neiden lääkkeiden 
käyttö

Niiden osuus 75 
vuotta täyttäneistä, 
jotka ovat hankki-
neet 10 tai useam-
paa lääkeainetta 4 
kuukauden aikana.

Mittaus toteutetaan ja raportoidaan kuvatun prosessin 
mukaisesti.

Tavoitteet asetetaan yhteistyössä ministeriön kanssa 
osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa.

Mittaus toteutettiin ja raportoitiin vuosilta 2015–
2017. Tavoitetasojen asettamisesta luovuttiin yhteis-
työssä ministeriön kanssa.

4

Lääke75+-tietokan-
nan D-luokan väl-
tettävien lääkkeiden 
käyttö.

Niiden osuus 75 
vuotta täyttäneistä 
kansalaisista, jotka 
käyttävät vuoden 
aikana Fimean      
Lääke75+-tieto-
kannan D-luokan 
vältettäviä lääkkeitä 
(turvallisuus). 

Mittaus toteutetaan ja raportoidaan kuvatun prosessin 
mukaisesti.

Tavoitteet asetetaan yhteistyössä ministeriön kanssa 
osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa.

Mittaus toteutettiin ja raportoitiin vuosilta 2015–
2017. Tavoitetasojen asettamisesta luovuttiin yhteis-
työssä ministeriön kanssa.

4

REFORMIT: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Fimean tavoite:

Fimea tukee lääkehuollon sopeuttamista 
uuteen sote-rakenteeseen ottaen huomioon 
rahoituksen uudistuksen tarpeet. Näin Fimea 
osaltaan huolehtii, että sosiaaliturvan ja va-
kuutusjärjestelmän rahoitus on kestävällä 
pohjalla.

Lääkehuolto         
sote-rakenteissa   
toimii hyvin.

Fimea osallistuu aktiivisesti säädösmuutosten suunnit-
teluun toimeksiantojen mukaan ja toimeenpanee muu-
tokset.

Fimea on antanut aktiivisesti asiantuntija-apua minis-
teriölle säädösmuutosten valmistelussa.

Laadittiin selvitys itsehoitolääkkeiden jakelukana-
vien muutostarpeista, jonka osana selvitettiin myös       
apteekkiveron muutostarpeita. 4,5
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MITTARI TAI  
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TOIMINNALLINEN  
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2018 (1–5)

75 vuotta täyttä-
neiden lääkkeiden 
käyttö

Niiden osuus 75 
vuotta täyttäneistä, 
jotka ovat hankki-
neet 10 tai useam-
paa lääkeainetta 4 
kuukauden aikana.

Mittaus toteutetaan ja raportoidaan kuvatun prosessin 
mukaisesti.

Tavoitteet asetetaan yhteistyössä ministeriön kanssa 
osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa.

Mittaus toteutettiin ja raportoitiin vuosilta 2015–
2017. Tavoitetasojen asettamisesta luovuttiin yhteis-
työssä ministeriön kanssa.

4
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tettävien lääkkeiden 
käyttö.

Niiden osuus 75 
vuotta täyttäneistä 
kansalaisista, jotka 
käyttävät vuoden 
aikana Fimean      
Lääke75+-tieto-
kannan D-luokan 
vältettäviä lääkkeitä 
(turvallisuus). 

Mittaus toteutetaan ja raportoidaan kuvatun prosessin 
mukaisesti.

Tavoitteet asetetaan yhteistyössä ministeriön kanssa 
osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa.

Mittaus toteutettiin ja raportoitiin vuosilta 2015–
2017. Tavoitetasojen asettamisesta luovuttiin yhteis-
työssä ministeriön kanssa.

4
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toimii hyvin.

Fimea osallistuu aktiivisesti säädösmuutosten suunnit-
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tokset.
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teriölle säädösmuutosten valmistelussa.

Laadittiin selvitys itsehoitolääkkeiden jakelukana-
vien muutostarpeista, jonka osana selvitettiin myös       
apteekkiveron muutostarpeita. 4,5

 VAIKUTTAVUUSTAVOITE
INDIKAATTORI,  

MITTARI TAI  
MUU SEURANTA

TOIMINNALLINEN  
TULOSTAVOITE 2018 TOIMENPITEET 2018 ARVIO 

2018 (1–5)

Sosiaalietuudet

Hallitusohjelman kirjaus: Selvitetään apteek-
kien hinnoittelu-järjestelmän tarkistamista 
(reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet) sosiaa-
liturvan ja vakuutusjärjestelmän rahoituksen 
kestävyyden huolehtimiseksi. 

Hallitusohjelman 
kirjausta on toteu-
tettu.

Fimea tekee ehdotuksen hinnoittelujärjestelmän tarkista-
misesta ministeriön antaman toimeksiannon mukaisesti.

Lääketaksaan ja apteekkiveroon liittyviä laskelmia ja 
mallinnuksia tuotettiin ministeriön toimeksiantojen 
mukaisesti. 

Käynnistettiin sähköinen apteekkien taloustiedon ke-
ruu apteekkimaksun muututtua apteekkiveroksi.

3,5

Fimean kansainvälisen roolin laajentaminen, 
jolla lisätään kestäviä tulevaisuuden ratkai-
suja yhdessä muiden kanssa.

Fimea edistää EMAn kanssa myyntiluvan hal-
tijoista riippumatonta lääkkeiden ja rokot-
teiden kansanterveydellisen vaikuttavuuden 
tutkimusta.

Fimean osallistu-
minen lääkealan 
kansainvälisiin val-
vonta- ja kehittämis-
tehtäviin lisääntyy 
(raportointi- ja vii-
temaatehtäviin, tar-
kastuksiin osallistu-
minen / muutokset 
määrissä; työryhmä-
tehtävät)

Fimea resurssoi EMA:n ja EDQM:n tarkastuksiin ja lää-
kealan kehittämishankkeisiin.

Fimean osallistuminen EU-päätös-valmisteluun osallis-
tujana, työryhmän jäsenenä ja vetäjänä varsinaisessa tai 
alatyöryhmässä.

Fimea lisää kansainvälisten neuvontapalveluiden määrää.

Fimea lisää tuloja viitemaa- ja keskitetyssä menettelyssä. 

Brexit: Fimea pyrkii aktiivisesti ottamaan vastaan Britan-
nialta vapautuvia tehtäviä. 

Arviointi-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa lisätään 
kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti Pohjoismaiden vä-
lillä. 

Osallistuminen Suomen EU-puheenjohtajakauden suun-
nitteluun lääkeasioissa.

Kansainvälistä tarkastustoimintaa lisätty merkittä-
västi. Aloitettu pyynnöstä tehtävät GxP-tarkastukset.

Fimealla on EU-IN-verkoston puheenjohtajuus ja va-
rapuheenjohtajuuksia tietyissä työryhmissä. Fimea 
valittiin uudelleen EUnetHTA-johtoryhmän jäseneksi 
ja Fimeasta oli edustaja kahdessa EMA/HMA:n Big 
Data -työryhmän alatyöryhmässä. Vastuurooli veripal-
velutoiminnan ja kudoslaitosten valvonnan harmoni-
sointia edistävän komission työryhmän toiminnassa. 
Aktiivinen osallistuminen komission turvaominaisuus-
säädösten toimeenpanoa ohjaavassa asiantuntijatyö-
ryhmässä. Aktiivinen rooli pohjoismaisen yhteistyön 
edistämisessä (apteekkivalvonta, GLP-valvonta, huu-
mausainevalvonta). Aktiivinen rooli CAP-valvonnassa.

Kansainvälisten neuvontojen määrä on korkea ja kas-
voi vielä edellisvuodesta.

Keskitetyn menettelyn uusia raportointitehtäviä 
on saatu aiempaa enemmän, viitemaatehtävissä ei 
päästy tavoitteisiin.

Britannialta vapautuvia vanhoja CHMP-raportoin-
titehtäviä saatiin 17, PRAC-raportointeja 12 ja 
CVMP-raportointeja 1 kappale.

Pohjoismaisten virastojen ylijohtaja-kokous järjes-
tettiin Helsingissä, monet työryhmät aktiivisia. FI-
NOSE-arviointiyhteistyönä käynnistyi kaksi HTA-ar-
viointia, järjestettiin kansainvälinen ja kansallinen 
sidosryhmätilaisuus sekä kaksi menetelmätyöpajaa. 
”Implementation lead” EUnetHTA-toimeenpanotyö-
paketissa.

Laadittiin selvitys reaalimaailman datan käytöstä lääk-
keiden ja lääkinnällisten laitteiden valvonnan, arvioin-
nin (HTA) ja kansallisen ohjauksen näkökulmasta.

CMDh (6/18) ja CVMP/CMDv (10/18) kokousten 
järjestäminen, 2019 kokouspaikkojen varaaminen, 
STM:n kokouksen ideointi.

4,5
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 VAIKUTTAVUUSTAVOITE
INDIKAATTORI,  

MITTARI TAI  
MUU SEURANTA

TOIMINNALLINEN  
TULOSTAVOITE 2018 TOIMENPITEET 2018 ARVIO 

2018 (1–5)

Turvallinen lääkehoito-ohjeistuksen toimeen-
pano, jolla rakennetaan turvallisuutta ja hy-
vinvointia edistävää työ- ja elinympäristöä.  

Tuotetaan ja toteu-
tetaan yhteistyössä 
konkreettisia ehdo-
tuksia potilas- ja lää-
kitysturvallisuuden 
parantamiseksi

Konkreettisia ehdotuksia tuotetaan ja toteutetaan osana 
rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa. 

Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen toiminta-
ohjelman (2017–2021) tavoitteiden toteuttaminen.

Kansallista indikaattorityötä (KUVA-indikaattorit) jat-
kettiin ministeriön ohjeiden mukaisesti ja toteutettiin 
perustelumuistio lääkkeisiin liittyvistä indikaattoreista, 
joista tuotantoon saatiin kaksi iäkkäiden lääkehoidon 
indikaattoria. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpa-
no-ohjelma otettu huomioon myös valvonnassa (vä-
hittäisjakelu-tarkastukset). 

Lääke75+ -tietokannan luokitukset ja suositustekstit 
antibioottien käytöstä 75 vuotta täyttäneillä päivi-
tettiin.

4

REFORMIT: Aluehallintouudistus

Tehtävien siirto Valvirasta Fimeaan: Fimea 
valmistautuu osana valtion lupa- ja valvon-
taviraston uudistusta terveydenhuollon lait-
teiden ja tarvikkeiden valvonnan (sisältäen 
myös TLT-rekisterin uudistamisen), biopank-
kien ohjaus-, valvonta- ja rekisteröintiteh-
tävien, kudoslakiin perustuvien lupa- ja val-
vontatehtävien, alkiotutkimuksiin liittyvien 
tehtävien ja geenitekniikkalain mukaisten 
valvontatehtävien siirtoon ja on mukana to-
teuttamassa kokonaisuutta.

Tehtävien siirto valmistellaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ohjauksessa yhdessä Valviran kanssa osana         
Luova-muutosprosessia.

Valmistelu aloitettu asettamalla muutosta tukeva oh-
jausryhmä ja valmisteluryhmät. TLT-rekisterien esisel-
vitys päivitettiin konsulttityönä. Rekisterien kokonai-
suudistukseen haettiin rahoitus VM:ltä.

4

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku
Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut
Toimenpide: Julkiset palvelut ja hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan.

Julkiset palvelut ja hallinnon sisäiset proses-
sit digitalisoidaan, jotta asiakas saa tarvit-
tavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat 
palvelut.

Sähköisten palvelui-
den lkm ja avattujen 
tietokantojen lkm

Virasto tekee oman digitalisaatio-suunnitelman ja käyn-
nistää sen toimeenpanon.

Fimea osallistuu hallinnonalan digitalisaatiolinjausten toi-
meenpanoon.

Suunniteltiin ja määriteltiin digitalisaatioon liittyviä 
tavoitteita uudelleen. Asianhallinnan ratkaisuksi valit-
tiin VirastoVahva ja rekisterialusta-ratkaisun hankin-
taprosessi käynnistettiin.

4

Lääketietovarannon uudistaminen yhdessä 
muiden kanssa tulevaisuuden vaatimusten 
ratkaisemiseksi.

Digitaalisen toimin-
nan osuus toimin-
nasta

Fimea osallistuu lääketietovarannon uudistamiseen. Nykyisestä lääketietokannasta kehitettiin XML-muo-
toinen siirtoaineisto Kelan kansallisen lääketietova-
rannon uuden version testauksen sisältömäärityksiä 
vastaavasti.

4
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1.5.1  Suoritteiden määrät ja  
julkishyödykkeet

1.5.1.1  Myyntiluvat 

Vuonna 2018 erilaisia hakemuksia, eri-
tyisesti muutoshakemuksia, tuli kaik-
kiaan merkittävästi enemmän kuin 
edellisvuonna. Varsinaisten myyntilu-
pahakemusten määrät tunnustamis-, 
hajautetun- ja kansallisessa menette-
lyssä laskivat hieman edelliseen vuoteen 
verrattuna. Keskitetyn menettelyn kautta 
tuli reilu kolmannes uusista myyntilupa-
hakemuksista. Nykyään voimassa ole-
vista myyntiluvista Suomessa keskitettyjä 
on vähän yli kolmannes. (Kuvio 2, tau-
lukot 6 ja 7.)

Mahdollinen Brexit näkyi jo vuoden 
2018 toiminnassa. Fimeassa on käsitelty 
ennätysmäärä myyntiluvan siirtoja uu-
delle haltijalle. Myyntiluvan haltijoiden 
siirtohakemukset olivatkin yksi merkit-
tävä syy siihen, että Fimean hakemus-
määrät kokonaisuudessaan ovat kas-
vaneet vuodesta 2017. Tämän lisäksi 
viitejäsenvaltiotehtäviä on siirtynyt 
Iso-Britanniasta Fimealle, tosin Fimea ta-
voitteli näitä viitejäsenvaltiosiirtoja enem-
män kuin niitä nyt on saatu. Keskitetyssä 
menettelyssä Iso-Britannialta Fimealle 
siirtyi raportointitehtäviä yhdeksän kap-

paletta ja rinnakkaisraportointitehtäviä 
kahdeksan kappaletta. Näiden valmistei-
den osalta tuotetietojen siirtäminen aloi-
tettiin syksyllä.

Merkittävin nousu uusissa luvissa näh-
dään keskitetyn prosessin rinnakkaisja-
keluvalmisteiden myyntiluvissa. Hajaute-
tun menettelyn myyntilupahakemusten 
määrä laski noin 15 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tämä muutos on samansuun-
tainen koko EU:ssa, joten syynä lienee 
muun muassa dokumentaatiosuojasta 
rauenneiden lääkevalmisteiden keskimää-
rin vähäisempi kiinnostavuus kaupallisilla 
markkinoilla. Vaikka myyntilupahakemuk-
sissa tapahtui laskua edellisestä vuodesta, 
on Suomesta peruutettu myyntilupia 
suhteessa vähemmän kun uusia lupia on 
myönnetty. Tämän seurauksena Suomessa 
voimassa olevien lupien määrä on koko-
naisuudessaan noussut. Myyntilupien 
raukeaminen niin kutsutun sunset clau-
sen (lääkelain 29§ 1 momentti) takia, eli 
kun myyntilupa on ollut yhtäjaksoisesti 
pois Suomen markkinoilta kolmen vuo-
den ajan, on asettunut nykyiselle tasol-
leen. Fimea on muuttanut linjauksiaan 
tämän momentin suhteen, ja tämä on voi-
nut myös olla yksi syy laskevaan trendiin 
myyntilupien raukeamisessa. Fimea esi-
merkiksi myöntää nykyisin sunset clause 
-määräykseen poikkeusluvan Suomen    

TOTEUMA 
2016

TOTEUMA 
2017

TOTEUMA 
2018

Saapuneiden myyntilupa-asioiden volyymi 28 172 28 327 30 783

joista saapuneet myyntilupahakemukset ja  
tehtävät, joiden käsittelyssä Suomi on vastuu-
arvioija:

• kansalliset myyntilupahakemukset 16 20 13

• tunnustamismenettelyn viitemaatehtävät 15 11 8

• hajautetun menettelyn viitemaatehtävät 37 30 20

• keskitetyn menettelyn raportointitehtävät* 8 6 11

Voimassa olevat myyntiluvat 9 471 9 935 10 254

*Luvuissa mukana Suomen raportointi- ja rinnakkaisraportointitehtävät.  
Tiedot Euroopan lääkeviraston laskentatavan mukaan.

Taulukko 7. Myyntilupien lukumäärä vuosina 2014–2018.

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

MYYNTILUPAMENETTELY

Kansalliset, tunnus-
tamis- ja hajautetun 
menettelyn myyntiluvat 
yhteensä

6 179 6 241 6 432 6 597 6 647

joista rinnakkaistuonti-
valmisteiden lupia (kpl) (189) (223) (269) (380) (458)

Keskitetyt myyntiluvat 
(iRis-järjestelmän 
mukaan)      

2 580 2 824 3 039 3 338 3 607

joista rinnakkaisjakelu-
valmisteiden lupia (kpl) (217)  (254) (292)  (366)  (462)

Myyntiluvat yhteensä 10 254

RESEPTISTATUS

Reseptivalmiste 8 037 8 341 8 708 9 139 9 450

Itsehoito* 722 724 763 796 804

*Suuret pakkauskoot osaksi reseptillä.

IHMIS- JA ELÄINLÄÄKEVALMISTEET

Ihmislääkevalmisteita** 7 866 8 140 8 493 8 923 9 224

Eläinlääkevalmisteita 893 925 978 1 012 1 030

**0 valmisteella käyttöalueen laajennus myös eläimille.

Taulukko 6. Suoritteiden määrä vuosina 2016–2018.
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Kuvio 1. Myyntilupapäätösten määrät vuosina 2014–2018.

Kuvio 2.  Saapuneet myyntilupahakemukset vuosina 2014–2018.

Kuvio 3.  Käsitellyt myyntilupien tyypin I muutosilmoitukset vuosina 2014–2018.

 Rinnakkaisjakelu, keskitetty lupa / parallel distribution

 Keskitetty (raportoija, rinnakkaisraportoija, kommentoija) / 
     Centralised procedure

 Rinnakkaistuonti, kansallinen lupa / Parallel import

 Hajautettu menettely / Decentralised procedure

 Tunnustamismenettely / Mutual Recognition procedure

 Kansallinen menettely / National procedure

 Merkitseminen / pakkausseloste / Labelling proposals / 
     Information Leaflet 

 Tyyppi / Type IB Kansallinen menettely / National procedure

 Tyyppi / Type IA in Kansallinen menettely / National procedure 
     (Alk. / Since 1.1.2010) 

 Tyyppi / Type IA Kansallinen menettely / National procedure

 Tyyppi / Type AB Tunnustamismenettely / Mutual Recognition  
     procedure

 Tyyppi / Type IA in Tunnustamismenettely / Mutual 
     Recognition procedure (Alk. / Since 1.1.2010)

 Tyyppi / Type IA Tunnustamismenettely / Mutual 
     Recognition procedure

 Rinnakkaisjakelu, keskitetty lupa / parallel distribution

 Keskitetty menettely (raportoija, rinnakkaisraportoija,  
     kommentoija) / Centralised procedure

 Rinnakkaistuonti, kansallinen lupa / Parallel import

 Hajautettu menettely / Decentralised procedure

 Tunnustamismenettely / Mutual Recognition procedure 

 Kansallinen menettely / National procedure
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viitejäsenvaltiotehtäville. (Kuvio 3 ja 1.) 
Myyntilupien määrä ei suoraan kerro
markkinoilla olevien tuotteiden määrää ja 
lääkkeiden saatavuuden kannalta tärkeää 
olisi, että valmisteet, jotka myyntiluvan 
ovat saaneet, tuotaisiin myös Suomessa 
markkinoille.

Uusia hajautetun- ja tunnustamisme-
nettelyn viitejäsenvaltiotehtäviä Fimea ei 
onnistunut saamaan tavoittelemaansa 
määrää, mutta keskitetyssä menette-
lyssä Suomi on saanut uusia raportointi- 
ja rinnakkaisraportointitehtäviä melko 
hyvin. Näistä merkittävin osuus tulee 
biologisista lääkevalmisteista. Jo useam-
man vuoden tapaan puhtaasti kansallisia 
myyntilupahakemuksia saapui Fimeaan 
melko vähäinen määrä. (Taulukko 6.)

Pakkausselosteita ja merkitsemistä 
koskevien muutoshakemusten määrä on 
kasvanut merkittävästi. Näiden muutos-
ten määrän yli kaksinkertaistui vuodesta 
2017. Kasvua selittää turvamerkintäase-
tuksen voimaantulo alkuvuodesta 2019, 
minkä vuoksi lääkevalmisteiden mer-
kitsemisiin on pitänyt lisätä turvamer-
kintöjä. Toisaalta pienten hallinnollisten 
tyypin IA -muutoshakemusten määrä on 
edelleen jatkanut laskuaan. Laskuun voi 
olla syynä se, ettei tiettyjä lääketurvaan 
liittyviä muutoksia tarvitse enää ilmoit-
taa muutoshakemuksella. (Kuvio 4.)          

1.5.1.2 Erityisluvat
 

Fimea voi myöntää erityisluvan sellaisen 
lääkevalmisteen kulutukseen luovuttami-
seen, jolla ei ole myyntilupaa Suomessa. 
Erityislupamenettely mahdollistaa lääk-
keen saatavuuden ja potilaan lääkehoidon 
toteutumisen tilanteissa, joissa myyntilu-
vallista lääkevalmistetta ei ole saatavilla tai 
sillä ei saavuteta toivottua hoitotulosta. 
Erityisluvan myöntämiselle tarvitaan aina 
erityiset sairaanhoidolliset syyt.

Erityislupahakemusten määrä kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 
2018 käsiteltiin kaikkiaan noin 26 000 ih-
misille tarkoitettujen valmisteiden erityis-
lupahakemusta, joista tehtiin yli 25 300 
myönteistä päätöstä. Näiden lisäksi tehtiin 
80 määräaikaista erityislupapäätöstä.

Sidosryhmien kanssa käytiin kes-
kusteluja erityislupamenettelyn kehit-
tämistarpeista. Lokakuussa järjestettiin 
informaatio- ja keskustelutilaisuus erityis-
lupa-asioita työssään kohtaaville toimi-
joille.

1.5.1.3 Lääketurvatoiminta

Lääkkeiden turvallisuutta seurataan ja 
arvioidaan koko niiden elinkaaren ajan. 
Lääketurvatoiminnan painopisteinä ovat 
lääkkeiden turvallisen käytön edistämi-

 Kansallinen menettely  /      Tunnustamismenettely /     Keskitetty  menettely   
     Centralised procedure            Mutual Recognition              National procedure
                                                   procedure

 Myyntilupa  peruutettu       Myyntilupa  rauennut Sunset Clausen takia

Kuvio 4.  Käsitellyt myyntilupien tyypin II muutoshakemukset 
vuosina 2014–2018.

Kuvio 5.  Peruutetut ja rauenneet myyntiluvat vuosina 2014–2018.
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nen ja haittavaikutusten ilmaantumisen 
vähentäminen sekä ajantasainen hyö-
ty-haitta-tasapainon seuranta. Fimea toi-
mii osana eurooppalaista lääketurvaver-
kostoa ja osallistuu Euroopan laajuiseen 
turvallisuusseurantaan ja työnjakoon.

Vuonna 2018 Fimea sai kymmenen 
uutta, uuteen myyntilupahakemukseen 
liittyvää Lääketurvallisuuden riskinarvi-
ointikomitean (PRAC) raportointitehtä-
vää, neljä tehtävää käynnistyi ja pää-
tökseen saatettiin neljä vastaavanlaista 
tehtävää. Lisäksi hoidettiin 24 muuta 
PRAC-raportointitehtävää. Fimealla oli 
toimintavuonna Euroopan laajuinen tur-
vallisuussignaalien seurantavastuu 59 
vaikuttavasta aineesta tai vaikuttavan 
aineen yhdistelmästä. Toimintavuonna 
käynnistettiin 17 määräaikaisen turval-
lisuuskatsauksen (PSUSA; PSUR single 
assessment) arviointia. Lisäksi arvioitiin 
noin 144 riskienhallintasuunnitelmaa 
sekä niihin liittyviä riskien minimointitoi-
menpiteitä ja -materiaaleja.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja 
lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa 
Fimean haittavaikutusrekisteriin epäile-
mistään lääkkeiden haittavaikutuksista. 
Ilmoitusjärjestelmän tärkein tarkoitus on 
havaita aiemmin tunnistamattomia har-
vinaisia haittavaikutuksia. Lääkkeen hyö-
ty-haitta-tasapainoa arvioidaan jatkuvasti 

kokonaisuutena muun muassa haittavai-
kutusilmoituksista maailmanlaajuisesti 
kertyvän tiedon valossa.

Euroopan lääkeviraston EudraVigilan-
ce-järjestelmän osalta siirryttiin uuteen 
toimintatapaan 22.11.2017. Myyntilu-
van haltijat lähettävät kaikki vastaanot-
tamansa ilmoitukset EudraVigilance-tie-
tokantaan, josta Suomessa havaitut 
myyntiluvan haltijalle ilmoitetut haittavai-
kutukset ovat Fimean saatavissa. Myös 
Fimea lähettää tiedot kaikista saamistaan 
haittavaikutusilmoituksista EudraVigilan-
ce-tietokantaan, jonka kautta epäillyn 
lääkkeen myyntiluvan haltija sekä Maail-
man terveysjärjestön (WHO) haittavaiku-
tusrekisteri saavat ilmoitukset tietoonsa.

Uuden EudraVigilance-järjestelmän 
käyttöönoton seurauksena myös ei-va-
kavat myyntiluvan haltijalle ilmoitetut 
haittavaikutukset lähetetään EudraVi-
gilance-tietokantaan. Tämä lisäsi 2018 
käsiteltävien ilmoitusten määrän lähes 
kaksinkertaiseksi edellisestä vuodesta 
ja aiheutti ruuhkautumista myyntiluvan 
haltijoiden kautta tulleiden ilmoitusten 
käsittelyssä. Uuden järjestelmän käyt-
töönotosta johtuen Fimean haittavaiku-
tusrekisterin tiedoissa on mukana kaikki 
Fimeaan suoraan ilmoitetut haittavai-
kutukset vuodelta 2018 sekä myyntilu-
van haltijoille ilmoitetut haittavaikutuk-

set maaliskuulle 2018 asti. Näistä 2 724 
haittavaikutusilmoituksesta noin 39 % 
tuli lääkäreiltä, 26 % terveyden- tai sai-
raanhoitajilta, 23 % kuluttajilta ja 12 % 
farmaseuteilta tai proviisoreilta.

Uuteen EudraVigilance-järjestelmään 
liittyen järjestettiin sidosryhmätilaisuus 
21.3.2018. Tilaisuuteen osallistui noin 
50 myyntiluvan haltijoiden edustajaa, 
joilta saatiin runsaasti ennakkokysymyk-
siä ennen tilaisuutta.

Haittavaikutusrekisterin tietokantajär-
jestelmän uudistamishanketta jatkettiin. 
Uuden järjestelmän myötä haittavaiku-
tusten sähköinen ilmoittaminen uudistuu 
ja tulee kaikkien ilmoittajien käyttöön.

Ajankohtaisista lääketurva-asioista 
tiedotettiin toimintavuoden aikana Fi-
mean verkkosivuilla. Lisäksi vastattiin 
kansalaisten, sidosryhmien ja median 
tiedusteluihin ja tietopyyntöihin sekä an-
nettiin koulutusta lääketurva-asioista.

1.5.1.4 Kliiniset lääketutkimukset

Fimea valvoo Suomessa tehtäviä kliinisiä 
lääketutkimuksia. Vuonna 2018 Fimealle 
ilmoitettiin 150 uutta Suomessa teh-
tävää kliinistä lääketutkimusta. Määrä 
nousi hieman edelliseen vuoteen verrat-
tuna (vuonna 2017 kokonaismäärä oli 
144 kappaletta). Vuonna 2018 ilmoite-

tuista tutkimuksista 109 oli kaupallisen 
toimeksiantajan ja 41 muun kuin kau-
pallisen toimeksiantajan tekemiä. Fimea 
käsitteli vuonna 2018 yhteensä 591 tut-
kimussuunnitelman muutosta. Lupame-
nettelyn piiriin kuuluvia tutkimuksia oli 
seitsemän kappaletta.

Fimea on osallistunut uuden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan asetuksen 
mukaiseen yhteiseurooppalaiseen kliinis-
ten lääketutkimusten viranomaisarvioin-
tiin (Voluntary Harmonisation Procedure, 
VHP) sekä osallistuvan että raportoivan 
jäsenmaan roolissa. Vuonna 2018 Suomi 
oli mukana 27 uudessa VHP-prosessissa 
ja VHP-tutkimussuunnitelman muutoksia 
oli 67 kappaletta. Lisäksi vuonna 2018 
Suomella oli kolme VHP-viitemaatehtä-
vää.

Kliinisten lääketutkimusten EU-ase-
tuksen kansallinen täytäntöönpano on 
meneillään yhteistyössä ministeriön ja 
alan muiden toimijoiden kanssa. Fimea 
on ollut mukana testaamassa tulevaa 
EU-portaalia, jossa kliiniset lääketutki-
mukset tullaan käsittelemään EU-yhteis-
työssä asetuksen soveltamisen aikana. 
Fimea on lisäksi osallistunut kliinis-
ten lääketutkimusten työryhmiin sekä 
EMAssa että Euroopan komissiossa.
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1.5.1.5 Tieteellinen neuvonta

Tieteellinen neuvonta on tärkeä osa 
Fimean innovaatioita edistävää toimin-
taa. Fimealla on kansallisesti käytössä 
kaksi käytäntöä. Virallisessa tieteellisessä 
neuvonnassa innovaattori (akateeminen 
ryhmä tai firma) lähettää kysymykset 
ja Fimea antaa vastaukset näihin kysy-
myksiin. Kysymykset liittyvät erityisesti 
sellaisiin alueisiin, joilla viranomaisoh-
jeistot ovat puutteellisia tai alue kehittyy 
nopeasti. Joskus vastaukset voidaan an-
taa kirjallisena. Toinen neuvonta- ja oh-
jaustapa on niin sanottu lääkeneuvola, 
joka on tarkoitettu erityisesti innovaat-
toreille, joilla ei ole aiempaa lääkekehi-
tyskokemusta. Lääkeneuvolassa käydään 
läpi mahdolliset kehityssuunnitelmat ja 
Fimea tuo esiin asiaan liittyvät relevantit 
ohjeistot sekä kuvaa myös mahdolliset 
EU-tason regulatoriset etenemisproses-
sit osana EU-innovaatioverkostoa. Lisäksi 
selvitetään, onko kyseessä lääkinnälli-
nen laite vai lääke, koska niiden kehittä-
mispolut ovat hyvin erilaiset. Kansallista 
tieteellistä neuvontaa, jota usein hake-
vat muutkin kuin suomalaiset toimijat, 
Fimea antoi kymmenen kappaletta ja 
neuvolakäyntejä pidettiin yhdeksän kap-
paletta.

EMAn koordinoivissa tieteellisissä 

neuvonnoissa tieteellisen arvion suoritta-
vat jäsenvaltioiden virastot, ja neuvoista 
keskustellaan EMAn tieteellisen neuvon-
nan ryhmässä (scientific advice working 
party, SAWP), jossa Fimealla on kolme 
jäsentä. Tähän työhön Fimea osallis-
tui vuonna 2018 edellisvuotta hieman 
useammin, 67 kertaa. 

1.5.1.6 Eläinlääkevalvonta

Fimean eläinlääkeyksikkö vastaa eläin-
lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonnasta. 
Ennakkovalvontatehtäviin kuuluvat 
eläinlääkkeiden myyntilupiin liittyvien 
hakemusten käsittely ja arviointi, erityis-
lupien myöntäminen eläinlääkkeille ja 
kliinisten eläinlääketutkimusten ennak-
koilmoitusten hyväksyntä sekä tieteelli-
nen neuvonta ja lääkeneuvolatoiminta. 
Jälkivalvonta ja muita valvontatehtäviä 
ovat eläinlääketurvatoiminta ja mikro-
bilääkkeiden kulutusseuranta, eläin-
lääkkeiden luokittelu- ja markkinoinnin 
valvonta-asiat sekä henkilökohtaiset 
maahantuontikysymykset. 

Eläinlääkkeiden myyntiluvat

Eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koske-
vien hakemusten määrä nousi edelliseen 
vuoteen nähden 27 %, käsiteltyjen ha-

kemusten osalta laskua oli 5,7 %. Lop-
puvuodesta saapui paljon IA-variaatioita 
ja myyntiluvan haltijan siirtoja Brexitin 
takia.

Eläinlääkevalmisteille myönnettiin 
vuonna 2018 yhteensä 54 myyntilupaa 
(2017: 68 kappaletta). Suurin osa uusista 
myyntiluvista tulee hajautetun ja keskite-
tyn myyntilupamenettelyn kautta. Kaik-
kiaan eläinlääkevalmisteille myönnettyjä 
myyntilupia on 1 037 kappaletta, joista 
immunologisia 172 kappaletta. Eläimil-
lekin tarkoitettujen lääkkeiden saata-
vuutta heikentää se, että useita myynti-
luvallisia valmisteita ei tuoda kauppaan 
Suomessa.

Uusia keskitetyn menettelyn rapor-
tointitehtävinä Fimea sai rinnakkaisra-
portointitehtävää. Vuonna 2018 Fi-
meaan tuli yksi uusi RMS-pyyntö.

Eläinlääkkeiden erityisluvat

Vuonna 2018 eläinten lääkintään käy-
tettävien lääkevalmisteiden erityislupa-
hakemuksia käsiteltiin kaikkiaan 1 592 
kappaletta (2017: 1 596 kappaletta). 
Uusia erityislupavalmisteita (pois lukien 
rinnakkaisvalmisteet) oli tänä vuonna 13 
kappaletta eli hieman enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Näistä kaksi oli im-
munologisia valmisteita. Määräaikaisia 

erityislupia myönnettiin 20 valmisteelle 
(2017: 15 kappaletta).

Eläinlääketurvatoiminta

Vuonna 2018 Fimealle tehtiin 414 il-
moitusta eläinlääkkeen aiheuttamasta 
haittavaikutuksesta. Kliinisiä eläinlääke-
tutkimuksia koskevia haittavaikutusepäi-
lyjä ei vastaanotettu yhtään ilmoitusta. 
Ilmoitusten kokonaismäärä laski edellis-
vuoden tasosta (2017: 493 kappaletta). 
Suurin osa ilmoituksista koski rokot-
teita (183 kappaletta). Kuten aiempina 
vuosina eniten ilmoituksia tehtiin koi-
rilla epäillyistä haittavaikutuksista (313 
kappaletta). Etenkin tuotantoeläimillä 
ilmenevät haitat ovat edelleen alirapor-
toituja.

Suurin osa (302 kappaletta) haitta-
vaikutusilmoituksista tuli eläinlääkäreiltä, 
myyntiluvan haltijoiden kautta saatiin 81 
ilmoitusta ja loput ilmoitukset eläinten 
omistajilta ja apteekeista. Ilmoituksista 
yli puolet (54 %) tehtiin sähköisellä hait-
tavaikutuslomakkeella (2017: 55 %).

Spontaani-ilmoituksista 56 % koski 
farmaseuttisia ja loput 44 % immunolo-
gisia valmisteita. Ilmoituksista 402 liittyi 
haittavaikutukseen eläimessä ja yhdek-
sän epäilyyn tehon puutteesta. Viidessä 
ilmoituksessa mukana oli erityisluval-
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linen valmiste. Kolme ilmoitusta koski 
eläinlääkkeen ihmiselle aiheuttamaa 
haittaa. Haittavaikutusilmoituksista 43 
% luokiteltiin vakaviksi. Kuten aiemmin 
vakavat haitat liittyivät useimmiten ro-
kotuksiin (37 %) ja loishäätölääkkeisiin 
(33 %).

Fimean eläinlääkkeiden haittavaiku-
tustietokantaan tehtiin vuosittainen päi-
vitys haittavaikutustermistön (VeDDRA) 
osalta. Termistöä käytetään haittavai-
kutusten yhdenmukaiseen luokitteluun 
EU:ssa. Eläinlääkeyksikkö osallistui aktii-
visesti uuden haittavaikutusjärjestelmän 
käyttöönoton valmisteluun ja testaa-
miseen. Hanke jatkuu edelleen vuonna 
2019.

Kliiniset eläinlääketutkimukset, 
tieteellinen neuvonta ja 
lääkeneuvola

Vuoden 2018 aikana tarkastettiin seit-
semän eläinlääkkeitä koskevaa kliinisen 
lääketutkimuksen ennakkoilmoitusta. 
Ilmoituksia oli neljä enemmän kuin edel-
lisenä vuonna.

Kansallista tieteellistä neuvontaa ei 
pyydetty vuonna 2018, kuten ei myös-
kään kahtena edellisenä vuonna. Sen 
sijaan lääkeneuvolaa pyydettiin kaksi 
kertaa. 

Luokittelu ja markkinointi

Lääkemarkkinoinnin valvonnassa kä-
siteltiin vuoden 2018 aikana kolme 
eläinlääkkeiden markkinointia koskevaa 
asiaa. Kaikissa kolmessa tapauksessa 
tehtiin markkinointia koskeva huomau-
tus.

Eläinlääkkeiden luokitteluasiana kä-
siteltiin yhden eläinvalmisteen markki-
nointia lääkkeellisin väittämin. Valmis-
teen väittämät muutettiin ja luokittelu 
lääkkeeksi keskeytyi. Valmiste ei ollut 
koostumuksen perusteella lääke.

Fimea on osallistunut Pohjoismaiseen 
yhteistyöhön luokitteluasioissa sekä an-
tanut lausuntoja muille viranomaisille, 
kuten Euroopan lääkevirastojen yhtei-
sen verkoston HMA (Heads of Medicines 
Agencies) eläinlääkevalmisteiden koor-
dinaatioryhmän (Coordination group for 
Mutual recognition and Decentralised 
procedures, veterinary, CMDv) luokit-
teluasioita hoitavalle alatyöryhmälle. 
Näitä tapauksia oli kolme vuoden 2018 
aikana.

Eläinlääkkeiden saatavuus

Tuotantoeläimille tarkoitettuja, injek-
tiona annettavia sulfa-trimetopriimia ja 
fluniksiinimeglumiia sisältäviä valmisteita 

koskeva laajamittainen saatavuushäiriö 
aiheutui eläinlääkekomitean kiellettyä 
dietanoliamiinin (DEA) käytön tuotan-
toeläimille tarkoitettujen valmisteiden 
apuaineena. Komitea katsoi, että ilman 
dietanoliamiinin enimmäisjäämien arvi-
ointia kuluttajaan kohdistuvaa riskiä ei 
voida sulkea pois, jos kuluttaja altistuu 
dietanoliamiinin jäämille elintarvikkei-
den kautta. Suomessa kyseessä olevien 
valmisteiden myyntiluvat peruutettiin 
toistaiseksi ja kriittisten valmisteiden saa-
tavuus varmistettiin myöntämällä mää-
räaikaisia erityislupia korvaaville valmis-
teille.

Joidenkin siipikarjarokotteiden saa-
tavuus on ollut edelleen vuonna 2018 
heikkoa, vaikka tilannetta on osittain 
helpottanut uusien myyntilupien myön-
täminen ja valikoiman laajeneminen.

Fimea seuraa eläimille käytettyjen 
mikrobilääkkeiden määrää lääketukku-
jen toimittamien tilastojen perusteella. 
Kulutusta on seurattu vuodesta 1995. 
Euroopan lääkevirasto (EMA) puolestaan 
on kerännyt tietoja eläinten mikrobilääk-
keiden käyttömääristä vuodesta 2010 
lähtien. EMAn vetämä eurooppalainen 
eläinlääkkeiden kulutusseuranta projekti 
(European Surveillance of Veterinary An-
timicrobial Consumption, ESVAC) julkaisi 
kahdeksannen raporttinsa lokakuussa 

2018: ”Sales of veterinary antimicrobial 
agents in 30 EU/EEA countries in 2016”. 
Viimeisimmässä raportissa on mukana 
tiedot 30 maasta. Myös Fimea on mu-
kana ESVAC-projektissa.

Eläinten mikrobilääkkeiden myyn-
timäärä Suomessa sisältyy myös FIN-
RES-Vet-raporttiin (Finnish Veterinary 
Antimicrobial Resistance Monitoring and 
Consumption of Antimicrobial Agents). 
Joulukuussa 2018 julkaistiin Finres-Vet 
2016–2017 -raportti, jonka tekoon osal-
listuivat Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira, Helsingin Yliopisto ja Fimea.

Eläinlääkeasetuksen valmistelutyö 
jatkui vuonna 2018 ja asetus hyväksyt-
tiin joulukuussa 2018. Uusi eläinlääkea-
setus (EU) 2019/6 tulee korvaamaan 
nykyisen eläinlääkedirektiivin (2001/82/
EY). Ihmis- ja eläinlääkkeiden keskitettyjä 
lupamenettelyjä ja valvontaa koskeva 
asetus on myös päivitetty asetuksella 
(EU) 2019/5, tämä tulee korvaamaan 
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asetuksen (EU) 726/2004. Uudet ase-
tukset on julkaistu 7.1.2019 ja ne tulivat 
voimaan 27.1.2019. Niiden soveltaminen 
käytäntöön alkaa kuitenkin vasta kolmen 
vuoden kuluttua vuonna 2022. Eläin-
lääkeasetuksen tavoitteena on vähentää 
hallintoa, kannustaa innovaatioihin sekä 
parantaa eläinlääkkeiden saatavuutta. 
Eläinlääkeasetus antaa myös vahvat 
puitteet mikrobilääkeresistenssin torjun-
taan. Asetuksesta kumpuavien täytän-
töönpano- ja siirretyn vallan säädösten 
toimeenpanemiseksi vaadittava työ on jo 
alkanut. Kansallinen lainsäädäntö tulee 
myös päivittymään.

Fimea alkoi julkaista erityisesti eläin-
lääkäreille suunnattua sähköistä uutiskir-
jettä (Fimean uutiskirje eläinlääkkeistä), 
jonka tarkoituksena on ajankohtaisen tie-
don välittäminen eläinlääkkeistä. Vuoden 
2018 aikana lähetettiin kolme uutiskir-
jettä.

1.5.1.7 Farmakopea

Yksi Fimean lakisääteisistä tehtävistä on 
farmakopeatoiminta Euroopan farmako-
peaa koskevan yleissopimuksen edellyt-
tämällä tavalla. Euroopan farmakopea 
on Euroopan neuvoston julkaisu, joka 
sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeai-
neille, apuaineille ja lääkevalmisteille. 

Vuonna 2018 siinä julkaistiin 38 uutta ja 
159 päivitettyä monografiaa tai muuta 
yleistekstiä. 

Fimea toimii Suomen farmakopeavi-
ranomaisena. Farmakopeatoiminnassa 
korostuvat Fimean strateginen suuntaus 
biologisiin lääkkeisiin ja rinnakkaislääk-
keisiin sekä Suomen ja kansallisten lää-
kealan toimijoiden keskeinen edunval-
vonta ja tarpeet. 

Vuonna 2018 Fimean valitsemia 
asiantuntijoita oli mukana Euroopan far-
makopeakomissiossa ja yhdessätoista sen 
alaisessa asiantuntija- ja työryhmässä. 
Ryhmien toimialueet kattoivat muun 
muassa yleismenetelmät, biologiset ja 
kemialliset lääkeaineet, veren ja verituot-
teet, eläin- ja ihmisrokotteet, lastenlääk-
keet sekä farmaseuttiset lääkemuodot ja 
valmisteet. 

Euroopan farmakopeakomission Suo-
men delegaatio on osallistunut aktiivi-
sesti farmakopeakomission työhön. Vuo-
den 2018 aikana käytiin muun muassa 
laajempia keskusteluja kemiallisten lop-
putuotemonografioiden valmistelutyön 
nopeuttamiseksi. Myös valsartaani-epä-
puhtausasian selvittelytyötä on seurattu 
aktiivisesti ja osallistuttu keskusteluihin 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

Euroopan farmakopean valmistelu-
tehtäviin liittyen vuonna 2018 Fimeassa 

arvioitiin 92 monografia- tai tekstiehdo-
tusta, tehtiin 42 laboratoriomääritystä 18 
näyte-erästä ja toimitettiin 75 kirjallista 
lausuntoa, vastausta tai aloitetta sekä 
hyväksyttiin 401 laboratoriotestauksissa 
tarvittavaa virallista vertailuainetta. Maa-
ilman terveysjärjestölle (WHO) arvioitiin 
kansainvälistä farmakopeaa varten 20 
monografiaa. 

Vuoden 2018 aikana annettiin kolme 
Euroopan farmakopean täytäntöön-
panoon liittyvää kansallista päätöstä. 
Fimean verkkosivuilla ylläpidettävää Eu-
roopan farmakopeaa täydentävää kansal-
lista aineistoa päivitettiin vuoden aikana 
kolmesti. 

Kansallista farmakopeatyötä tukeva 
Farmakopeakomitea kokoontui toimin-
tavuoden aikana kolme kertaa. Kansalli-
sia lääkealan toimijoita varten suunnattu 
Farmakopea-uutiskirje julkaistiin kaksi 
kertaa.

1.5.1.8 Laaduntarkastus

Fimea valvoo lääkealan toimijoita myös 
lääkkeiden laatua testaamalla. Fimean 
laboratorio tutkii myyntiluvan saaneita tai 
apteekeissa valmistettuja lääkevalmisteita, 
niihin käytettyjä raaka-aineita ja myyn-
tiluvanhaltijoiden käyttämiä analyyttisia 
menetelmiä sekä kansallisesti että osana 

ETA-maiden laaduntarkastusmenettelyjä.
Laboratorio ja sen toimintajärjestelmä 

on akkreditoitu ISO 17025 standardin 
mukaisesti ja FINAS arvioi laboratorion 
pätevyyden keväällä 2018. Laboratorion 
pätevyys varmistetaan myös osallistumalla 
vuosittaisiin vertailumittauksiin. Laborato-
riossa aloitettiin toimenpiteet päivitetyn 
ISO 17025 standardin käyttöönottoon 
vuoden 2019 aikana.

Laboratorion suoritteet vuonna 2018 
on esitetty kuviossa 6. Pääosa laborato-
rion työpanoksesta käytettiin kansallisen 
myyntiluvan tai tunnustamis- ja hajau-
tetulla menettelyllä myyntiluvan saanei-
den valmisteiden testaukseen. Tutkittujen 
näytteiden perusteella lääkkeiden laadun 
voidaan todeta olevan hyvä. Huomautet-
tavaa löytyi lähinnä valmistajien käyttä-
mistä testausmenetelmistä.

Fimean laboratorio osallistui aktiivi-
sesti eurooppalaisiin valvontaohjelmiin, 
eli EU:n keskitetyn myyntilupamenettelyn 
(CAP) ja EU:n tunnustamis- tai hajautetun 
menettelyn kautta myyntiluvan saanei-
den lääkevalmisteiden (MRP/DCP) sekä 
lääkeraaka-aineiden (API) laaduntarkas-
tusohjelmiin. Vuoden 2018 CAP-ohjel-
massa oli kaikkiaan 44 lääkevalmistetta 
(36 ihmisille tarkoitettua ja kahdeksan 
eläimille tarkoitettua lääkettä), joista Fi-
mean laboratoriossa tutkittiin neljä ihmi-
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sille tarkoitettua valmistetta (yksi kemi-
allinen ja kolme biologista). Geneeristen 
valmisteiden CAP-ohjelmassa testattiin 
Euroopassa yhteensä seitsemän valmis-
tetta ja Fimea osallistui tässä ohjelmassa 
yhden valmisteen näytteenottoon. Mar-
raskuun loppuun mennessä oli testattu 
32 CAP-ohjelman valmistetta, joista kol-
men kohdalla kaikki laatuvaatimukset 
eivät täyttyneet. Yhteensä 11 valmisteen 
kohdalla raportoitiin tieteellisiä, teknisiä 
tai regulatorisia ongelmia, jotka ilmenivät 
testauksen aikana. Fimean edustaja toimi 
vuonna 2018 testausohjelman ohjaus-
ryhmän (CAP Advisory Group) jäsenenä. 
Lisäksi CAP-ohjelmaa varten Suomesta 
otettiin näyte neljästä valmisteesta, jotka 
toimitettiin tutkittavaksi toisiin valvon-
talaboratorioihin. Geneeristen valmis-
teiden CAP-ohjelmassa testattiin Euroo-
passa yhteensä seitsemän valmistetta ja 
Fimea osallistui tässä ohjelmassa yhden 
valmisteen näytteenottoon.

Kertomusvuonna toteutui neljäs-
toista MRP/DCP-valmisteiden yhteisval-
vontaohjelma, joka on huomattavasti 
lisännyt erityisesti geneeristen lääkeval-
misteiden valvonnan vaikuttavuutta EU/
ETA-alueella. Vuonna 2018 ohjelmassa 
tutkittiin yhteensä 1 345 valmistetta, 
joista Fimean laboratoriossa tutkittiin 33 
kappaletta. MRP-ohjelman puitteissa tut-

kittujen valmisteiden määrä Euroopassa 
on vuosittain tasaisesti noussut ja MRP/
DCP-valmisteiden laaduntarkastuksen 
tehokkuutta on parannettu keskittä-
mällä näytteiden analytiikka yhteen tes-
taavaan laboratorioon. Neljätoista vuotta 
jatkuneen ohjelman aikana Suomesta 
on lähetetty yhteensä 158 lääkenäytettä 
tutkittaviksi muiden maiden laboratorioi-
hin, kun taas Fimean laboratorio on ot-
tanut vastaan 165 näytettä ulkomaisista 
laboratorioista analysoitaviksi yhdessä 
kansallisten laadunvalvontanäytteiden 
kanssa. Tänä aikana on näytteenvaih-
toon liittyvää yhteistyötä tehty 20 viral-
lisen lääkevalvontalaboratorion kanssa. 
MRP/DCP-ohjelman puitteissa vuonna 
2018 yhteistyötä oli neljän ulkomaisen 
valvontalaboratorion kanssa.

Lääketehdastarkastusten yhteydessä 
otetun seitsemän lääkeraaka-aineen 
erän (API) testaus raportoitiin EDQM:n 
ylläpitämään tietokantaan, johon eu-
rooppalaiset lääkevalvontalaboratoriot 
vuoden aikana raportoivat yhteensä 60 
tutkimusta. Fimean sisäisessä yhteis-
työssä otettiin käyttöön uusia menet-
telytapoja, joiden tarkoituksena oli var-
mistaa epäilysten alaisten valmisteiden 
aitoutta.

Vuonna 2018 Fimean laboratorio 
osallistui sartaanivalmisteiden sisältä-

Kuvio 6. Fimean laboratoriotoiminnan suoritteet vuonna 2018.

 Keskitetyn myyntiluvan saaneet lääkkeet 110 kpl 

 Tunnustamis- ja hajautetulla  menettelyllä   
 myyntiluvan saaneet lääkkeet 234 kpl 

 Kansallinen laaduntarkastusohjelma 319 kpl 

 Fimean sisäiset tutkimuspyynnöt 55 kpl 

 Tutkimuspalvelut ulkoisille tahoille 69 kpl

 Kansallinen viranomaisyhteistyö 26 kpl

 Yhteensä 813 kpl
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mien epäpuhtauksien testaukseen. La-
boratoriossa testattiin yhteensä 23 Suo-
messa markkinoilla olevaa valmistetta. 
Näistä valmisteista 19 oli valsartaanival-
misteita, kaksi losartaanivalmistetta ja 
kaksi olmesartaanivalmistetta. Markki-
noilta poisvedetyistä valmisteista todet-
tiin epäilty epäpuhtaus ja markkinoille 
jääneiden valmisteiden kohdalla pystyt-
tiin varmistamaan, että niiden käyttöä 
oli turvallista jatkaa.

Ihmisille tarkoitettujen plasmape-
räisten lääkevalmisteiden, immunosee-
rumien ja immunoprofylaksiaan käy-
tettävien rokotteiden eräkohtaiseen 
ennakkovalvontaprosessiin liittyen Fimea 
tarkasti ilmoitukset 537 plasmavalmis-
teesta ja 194 rokotteesta, yhteensä 731 
valmiste-erästä.

Viranomaisyhteistyötä tehtiin Tullila-
boratorion, rikosteknisen laboratorion ja 
Eviran kanssa. Tullilaboratorion kanssa 
yhteistyötä tehtiin tuotevirhe-epäilyn 
tiimoilta ja rikostekniselle laboratori-
olle on vuoden 2018 aikana määritetty 
huumausaineita lukuisista näytteistä 
edesauttaen niihin liittyviä rikostutkin-
toja. Eviran kanssa yhteistyössä tutkittiin 
muutaman ravintolisän koostumusta. 
Lisäksi laboratoriossa tehtiin lääkeana-
lyysejä lääkkeiden väärinkäyttöepäilyissä. 

Eurooppalaisen valvontalaboratoriover-
koston sisällä yhteistyötä tehtiin kahden 
ulkomaisen laboratorion kanssa.

1.5.1.9 Lupa- ja tarkastustoiminta

Apteekkiverkoston kehittäminen

Fimea on apteekkien toimilupamenet-
telyissään priorisoinut uusien palvelujen 
perustamista ja aluepäätösten uudelleen 
tarkastelua lääkehuollon alueellisen toi-
mivuuden parantamiseksi. Fimea perusti 
vuonna 2018 yhteensä kahdeksan uutta 
apteekkia viidelle eri paikkakunnalle. Li-
säksi Fimea selvitti apteekkipalveluiden 
toimivuutta ja mahdollisia lisäämistar-
peita useilla muilla paikkakunnilla. Selvi-
tystyö jatkuu yhä.

Apteekkien sijaintialueita laajennettiin 
neljässä kaupungissa, mikä mahdollistaa 
apteekkien joustavamman sijoittumisen 
muun muassa terveydenhoitopalvelut 
huomioiden. Apteekit voivat sijoittumi-
sessaan huomioida paremmin alueelliset 
väestönmuutokset ja asukkaiden asioin-
tikäyttäytymisen sijaintialuerajojen sitä 
estämättä. Sijaintialueiden laajentaminen 
helpottaa myös apteekkitoimintaan so-
veltuvien liiketilojen löytymistä.

Aiemmin perustetuista uusista ap-

teekeista kaksi avattiin vuoden 2018 
aikana sairaaloiden yhteyteen. Vuo-
den 2018 päättyessä Suomessa toimi 
kaikkiaan 814 apteekkia tai sivuapteek-
kia. Apteekki- ja sivuapteekkiverkostoa 
täydentävät näiden lisäksi apteekkien 
palvelupisteet, joita oli toiminnassa 
vuoden 2018 lopussa 109 kappaletta. 
Uusien apteekkipalveluiden perusta-
mista ovat lähes kaikissa tapauksissa 
hidastaneet alueella toimivien apteek-
kareiden päätöksiin tekemät oikaisu-
vaatimukset ja valitukset.

Apteekkien sähköiset palvelut pe-
rinteisten palvelujen täydentäjinä

Vuoden 2018 päättyessä yli sadalla 
suomalaisella apteekilla oli verkkopal-
velutoimintaa. Verkkopalvelutoiminta 
on viime vuosina laajentunut myös uu-
siin, etäviestimien avulla tarjottaviin so-
velluspalveluihin. Nämä uudet palvelu-
muodot täydentävät ja monipuolistavat 
parhaimmillaan perinteistä palveluvali-
koimaa. Niillä voidaan edistää lääkkei-
den saatavuutta ja palveluiden saavu-
tettavuutta. Verkkopalvelutoimintaa ja 
lääkkeiden etämyyntiä säännellään niin 
kansallisin kun EU-säädöksin. Fimea on 
muistuttanut apteekkeja, että apteek-
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TARKASTUKSET 2014 2015 2016 2017 2018

GMP-tarkastuk-
set 32 (158*) 37 (182*) 20 (110*) 29 (153*) 46 (226*)

GLP-tarkastukset 6 (18*) 3 (10*) 9 (24*) 7 (23*) 7 (24*)

GCP-tarkastukset 7 (30*) 8 (34*) 6 (24*) 5 (28*) 12 (52)*

Lääketurvatoi-
minnan tarkas-
tukset

1 (12*) 3 (22*) 4 (24*) 1 (3*) 3 (13*)

Veripalvelutoi-
minnan yksiköt 3 (15*) 7 (12*) 3 (13*) 8 (10*) 4 (20*)

Sairaala-apteekit 
ja lääkekeskukset 16 (40*) 12 (34*) 15 (43*) 21 (71*) 22 (71*)

Apteekit ja si-
vuapteekit 50 (93*) 48 (95*) 44 (85*) 56 (116*) 57 (118*)

Lääketukku-
kaupat 23 (50*) 36 (83*) 31 (62*) 15 (63*) 28 (67*)

Kudoslaitokset 27 (41*) 30 (56*) 29 (49*) 25 (41*) 25 (45*)

Elinluovutus- ja 
elinsiirtotoimin-
nan tarkastukset

2 (3*) 5 (18*) 5 (12*) 2 (14*) 6 (6*)

ATMP kansalli-
nen valmistus-
lupa

2 (3*) 2 (8*) 2 (5*) 1 (2*) 1 (5*)

Velvoitevaras-
tointilainsää-
dännön nojalla 
tehdyt erillistar-
kastukset

0 0 0 0 0

Huumausainelain 
nojalla tehdyt 
erillistarkastukset

1 (2*) 2 (4*) 0 2 (4*) 4 (8*)

Yhteensä 170 
(465*)

193 
(558*)

168 
(451*)

172 
(528*)

215 
(655)

*Työpäivät tarkastuskohteessa.

Taulukko 8. Tarkastukset vuosina 2014–2018. Taulukko 9. Toimiluvat ja muut suoritteet vuosina 2014–2018.

TOIMILUVAT JA MUUT SUORITTEET 2014 2015 2016 2017 2018

Lääketehdastoimiluvat 9 9 10 12 14

Lääketukkukauppatoimiluvat 39 35 55 31 22

Apteekkiluvat 60 76 69 89 78

Sivuapteekkiluvat 24 23 18 24 27

Apteekin palvelupisteluvat 36 18 25 16 26

Apteekin verkkopalveluilmoitukset 19 18 9 20 12

Muut apteekkitoimintaa koskevat pää-
tökset 10 11 22 27 21

Sairaala-apteekkitoimiluvat 8* 2 6* 0 0

Lääkekeskustoimiluvat 5 1 3 7 3

Veripalvelulaitostoimiluvat 2 1 2 3 1

Kudoslaitostoimiluvat 10 19 5 13 8

Kudosten ja solujen vienti- ja tuontiluvat 0 1 0 1 1

ATMP kansallinen valmistuslupa 0 0 1 1 0

Huumausaineiden valmistus- ja käsittelylu-
vat sekä muut päätökset 37 41 48 38 35

Huumausaineiden vienti- ja tuontiluvat 1 330 1 399 1 523 1 475 1 498

Huumausaineiden valmistuksessa käytet-
tävien aineiden käsittelyyn liittyvät luvat ja 
todistukset

14 28 43 57 44

Lääkelain 62 §:n mukaiset päätökset 63 133 107 131 156

Velvoitevarastointipäätökset 384 402 287 287 297

Lääketehtaiden GMP-todistukset 197 188 119 58 158

GLP-päätökset 3 2 4 1 5

Yhteensä 2 242 2 407 2 350 2 291 2 406

*Fimean apteekkivalvonnan ja Kelan yhteistyönä Kelan asiantuntija osallistui tarkkailijan 
roolissa apteekkitarkastukseen.
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TOIMILUVAT JA MUUT SUORITTEET 2014 2015 2016 2017 2018

Lääketehdastoimiluvat 9 9 10 12 14

Lääketukkukauppatoimiluvat 39 35 55 31 22

Apteekkiluvat 60 76 69 89 78

Sivuapteekkiluvat 24 23 18 24 27

Apteekin palvelupisteluvat 36 18 25 16 26

Apteekin verkkopalveluilmoitukset 19 18 9 20 12

Muut apteekkitoimintaa koskevat pää-
tökset 10 11 22 27 21

Sairaala-apteekkitoimiluvat 8* 2 6* 0 0

Lääkekeskustoimiluvat 5 1 3 7 3

Veripalvelulaitostoimiluvat 2 1 2 3 1

Kudoslaitostoimiluvat 10 19 5 13 8

Kudosten ja solujen vienti- ja tuontiluvat 0 1 0 1 1

ATMP kansallinen valmistuslupa 0 0 1 1 0

Huumausaineiden valmistus- ja käsittelylu-
vat sekä muut päätökset 37 41 48 38 35

Huumausaineiden vienti- ja tuontiluvat 1 330 1 399 1 523 1 475 1 498

Huumausaineiden valmistuksessa käytet-
tävien aineiden käsittelyyn liittyvät luvat ja 
todistukset

14 28 43 57 44

Lääkelain 62 §:n mukaiset päätökset 63 133 107 131 156

Velvoitevarastointipäätökset 384 402 287 287 297

Lääketehtaiden GMP-todistukset 197 188 119 58 158

GLP-päätökset 3 2 4 1 5

Yhteensä 2 242 2 407 2 350 2 291 2 406

*Fimean apteekkivalvonnan ja Kelan yhteistyönä Kelan asiantuntija osallistui tarkkailijan 
roolissa apteekkitarkastukseen.

kisovellusten on täytettävä lääkkeiden 
etämyyntiä koskevat lainsäädännön vaa-
timukset ja kaikilla etäviestimillä tapah-
tuvasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus 
Fimeaan.

Huumausainevalvonta

Huumausaineiden tuonti- ja vientilupia 
käsiteltiin vuonna 2018 ennätysmäärä.  
Näiden lupien viivytyksetön käsittely 
on erityisen tärkeää, jotta varmistetaan 
tärkeiden lääkkeiden, kuten esimerkiksi 
vahvojen kipulääkkeiden, saatavuus Suo-
messa.  

Tarkastustoiminta ja -toimilupatoi-
minta

Lääkealan toimijoiden valvonnassa tar-
kastuksilla on keskeinen rooli. Tarkas-
tusten määrä kasvoi 25 % edellisen 
vuoteen verrattuna, mikä johtui muun 
muassa pyynnöstä tehtävien GMP-tar-
kastusten lisääntymisestä noin 60 %. 
Tarkastusohjelmia laadittiin riskiperustei-
sesti.

Apteekeissa tarkastuksia kohdistettiin 
rationaalisen lääkehoidon tukemiseen, 
muun muassa lääkevalikoiman riittävyy-
teen, lääke- ja hintaneuvontaan. Lisäksi 

erityistä huomiota kiinnitettiin aptee-
keissa käyttöön otettuihin uusiin digi-
taalisiin palveluihin ja noutolokerikkojen 
käyttöön.

Lääkkeiden vähittäisjakelun valvon-
nan kehittämiseksi Fimeassa on suunni-
teltu työkalua kirjalliseen tarkastukseen. 
Se korvaisi tietyissä tapauksissa paikan 
päällä tehtävän tarkastuksen. Pilotointi-
vaiheessa kymmenelle apteekkarille lä-
hetettiin kysymyspatteristo, joka perustui 
yleisimpiin vuosien 2015–2018 tarkas-
tuksissa havaittuihin puutteisiin. Kyselylo-
makkeet pää- ja sivuapteekkeja varten oli 
koonnut proviisoriopiskelija osana sosiaa-
lifarmasian pro gradu- tutkielmaansa.

Valvontaa kohdistettiin myös lääke-
keskuksiin, joita ei ole aiemmin tarkas-
tettu. Lääketukkukaupoissa valvonnan 
painopistealueina olivat muun muassa 
poikkeustilanteisiin ja lääkevarmennusjär-
jestelmän käyttöönottoon varautuminen.

Brexitiin varauduttiin rekrytoimalla 
kaksi uutta GMP-tarkastajaa vastaa-
maan haasteeseen, jonka odotetaan 
aiheutuvan Iso-Britannialta vapautuvien 
tarkastuskohteiden suuresta määrästä 
kolmansissa maissa. Valvonnan painopis-
tealueina lääketehtaiden tarkastuksissa 
vuoden 2018 aikana olivat tietokoneis-
tettuihin järjestelmiin ja tiedon eheyteen 

liittyvät asiat sekä riskinhallinta ristikon-
taminaation ja sekaantumisten estossa. 
Lääketurvatarkastukset painottuivat eläin-
lääkkeiden myyntiluvanhaltijoihin.

Steriilien lääkkeiden valmistusta kos-
kevan EU:n GMP-oppaan liitteen 1 päi-
vitystyötä ja lääkevalmisteiden tuontiin 
liittyvän GMP-oppaan uuden liitteen 21 
työstämistä kuitenkin jatkettiin. Lääkeval-
misteiden tuontia koskevan uuden ohjeis-
tuksen työryhmässä oli kiinteästi mukana 
luvat ja tarkastukset -yksikön asiantuntija.

SOHO (Substances of human origin) 
-valvonnan osana tehtiin 35 tarkastusta 
ja käsiteltiin 26 toimilupiin liittyvää ilmoi-
tusta. Lisäksi jaosto käsitteli jatkotoimen-
piteineen 89 vakavaa vaaratilanne- ja 
haittavaikutusilmoitusta.

Vuonna 2018 SOHO-valvontajaosto 
toteutti laajan verikeskusselvityksen, 
jonka avulla pyrittiin selvittämään veren-
jakelumenettelyitä ja mahdollisia on-
gelmakohtia terveydenhuollon toimin-
tayksiköissä. Selvityksen avulla pyritään 
edelleen parantamaan ja kohdentamaan 
viranomaisohjausta ja osaltaan turvaa-
maan verivalmisteen koko jakeluketjun 
laadukkuus ja jäljitettävyys luovuttajalta 
vastaanottajalle. SOHO-valvonnalla oli 
myös vastuurooli veripalvelutoiminnan ja 
kudoslaitosten valvonnan harmonisointia 

edistävän komission työryhmän toimin-
nassa. Toimilupia tai muita hallinnolli-
sia päätöksiä käsiteltiin edellistä vuotta 
enemmän.

Sidosryhmäyhteistyö

Viranomaisyhteistyötä tiivistettiin sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti. Fimean 
apteekkivalvonnan ja Kelan yhteistyönä 
Kelan asiantuntija osallistui tarkkailijan 
roolissa apteekkitarkastukseen.

Tammikuussa Fimea järjesti keskus-
telutilaisuuden lääketehtaiden vas-
tuunalaisille johtajille ajankohtaisista 
GMP-asioista. Kesäkuussa puolestaan 
järjestettiin Pohjoismaiden ja Viron ap-
teekkitarkastajien yhteinen keskustelu-
tilaisuus, jossa käsiteltiin muun muassa 
lääkkeiden vähittäisjakelujärjestelmien 
viimeaikaisia muutoksia ja muutosten 
vaikutuksia Pohjoismaissa ja Virossa. Fi-
mea myös järjesti Pohjoismaiden ja Viron 
GLP-tarkastajien yhteistyökokouksen, 
jossa keskusteltiin tarkastustoiminnan 
harmonisoimisesta ja Pohjoismaiden yh-
teisten GLP-valvontaan liittyvien aloittei-
den edistämisestä EU:ssa ja OECD:ssa. 
Lisäksi Fimea oli vetovastuussa vuonna 
2018 tehdyssä Japanin lääkeviranomai-
sen (PMDA) GLP-valvonnan OECD-eva-
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luaatiosta. Vuonna 2018 aloitettiin myös 
OECD:n koordinoima yhteistyö Venäjän 
GLP-valvonnan kehittämiseksi.

EU-komission koordinoima GAPP-pro-
jekti (facilitating the authorization of 
preparation process for blood and tissues 
and cells) käynnistyi toukokuussa 2018. 
Kolmivuotinen projekti laatii ohjeita viran-
omaisille veri-, kudos- ja solusiirteiden kä-
sittelyn arvioinnin harmonisointia varten.  
Fimea johtaa projektin kahta alaryhmää. 

1.5.1.10  Tuotevirheet ja 
lääkeväärennökset

Tuotevirheet

Vuonna 2018 Fimeassa käsiteltiin yh-
teensä 236 tuotevirhetapausta, joista 
muiden maiden ilmoittamia Rapid Alert 
-ilmoituksia oli 138 eli 58 %. Näiden li-
säksi käsiteltiin 98 muuta lääkevalmistei-
siin ja laittomiin lääkkeisiin liittyvää poik-
keamatilannetta. Tuotevirhetapaukset 
painottuivat erilaisiin lääkevalmisteiden 
laadunvalvontatutkimuksissa ilmennei-
siin (38 % tapauksista) ja pakkaamiseen 
liittyviin (22 % tapauksista) seikkoihin. 
Tuotevirheiden johdosta lääkevalmisteita 
vedettiin pois tukkuliikkeistä yhdeksässä 
tapauksessa. Takaisinvetoja ulotettiin vä-
hittäisjakeluun saakka 32 tapauksessa. 

Fimeassa käsiteltiin lisäksi 42 lääketeh-
taita ja lääketukkukauppoja koskevaa 
viranomaisilmoitusta, jotka liittyivät lääk-
keiden hyvien tuotanto- ja jakelutapojen 
laiminlyöntiin.
  Heinäkuussa 2018 asetettiin useam-
man myyntiluvanhaltijan valsartaa-
nia sisältäviä valmisteita jakelukieltoon 
epäpuhtauslöydösten vuoksi. Löydetty 
epäpuhtaus oli N-nitrosodimetyyliamiini 
(NDMA), jonka on eläinkokeissa havaittu 
nostavan syöpäriskiä. Syksyn aikana löy-
dettiin eräistä muista Euroopassa mark-
kinoilla olevista niin sanotuista sartaani-
lääkkeistä myös muita N-nitrosoamiineja. 
Epäpuhtauksien syntyminen liittyy osal-
taan kyseisten lääkeaineiden synteesi-
menetelmiin. Tilannetta on selvitetty 
Euroopan lääkeviraston johdolla kaikissa 
jäsenmaissa koko loppuvuoden ajan. Eu-
roopan komissio käynnisti lisäksi asiasta 
tieteellisen arviointimenettelyn, jonka 
perusteella perusteella lääkeainevalmis-
tajille asetetaan uusia vaatimuksia.

Lääkeväärennökset

Vuonna 2018 havaittiin Suomessa lääk-
keiden laillisessa jakeluketjussa kaksi 
lääkeväärennöstapausta. Molemmat 
tapaukset koskivat syöpälääkkeitä: 
tammikuussa Velcade- ja joulukuussa 

Alimta-nimistä lääkettä. Kummassakin 
väärennöstapauksessa lääkkeen sisältö 
vastasi alkuperäistä, mutta valmisteiden 
etiketit olivat väärennettyjä. Väärennetyt 
valmisteet ovat päässeet lailliseen jake-
luketjuun Suomen ulkopuolella ja tulleet 
Suomeen rinnakkaisjaelluissa erissä. Eu-
roopassa merkittävä lääkeväärennösten 
riski liittyy lääkevarkauksiin ja varastettu-
jen lääkkeiden edelleenmyyntiin väären-
netyn dokumentaation avulla.

Saatavuushäiriöt

Fimean ilmoitettujen lääkkeiden saa-
tavuushäiriöiden kokonaislukumäärä 
lisääntyi huomattavasti edellisvuodesta 
(1 213 ilmoitusta vs. vuonna 2017 858 
ilmoitusta). Osan lisääntyneistä saata-
vuushäiriöistä selittävät heinäkuussa 
2018 käynnistynyt valsartaani-valmistei-
den sekä joidenkin muiden selvitykseen 
sisältyneiden valmisteiden vakava laa-
tuongelma. Myös toimintaympäristössä 
vireillä olevat muutokset, kuten lääke-
valmisteiden turvaominaisuuksien käyt-
töönottoon varautuminen on saattanut 
vaikuttaa osaltaan saatavuushäiriöiden 
lisääntymiseen. 

Fimea teki syksyn 2018 aikana ap-
teekeille, sairaala-apteekeille ja lääke-
keskuksille sekä lääketukuille kyselyn, 

jolla selvitettiin, miten toimijat ovat 
oma-aloitteisesti kehittäneet varautu-
mistaan lääkkeiden saatavuudessa il-
meneviin vakaviin poikkeustilanteisiin. 
Kyselyyn vastasi yli 460 apteekkia, lähes 
kaikki sairaala-apteekit, 63 lääkekes-
kusta ja 91 lääketukkuliikettä, joista vain 
osa on lääkkeitä jakelevia tukkuja.

Kysely osoitti, että kaikilla sektoreilla 
oli kiinnitetty huomiota varautumiseen ja 
ryhdytty toimenpiteisiin. Kuitenkin puut-
teita havaittiin edelleen niin apteekkien, 
sairaala-apteekkien, lääkekeskusten kuin 
lääketukkukauppojenkin varautumisessa.

1.5.1.11  Lääkehoitojen arviointi

Fimean tutkimus-, ennakointi-, arviointi- 
ja selvityshankkeita sekä kehittämistyön 
tuloksia raportoitiin Fimea kehittää, ar-
vioi ja informoi -julkaisusarjassa, josta 
julkaistiin 17 numeroa vuonna 2018. 
Vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa 
julkaistiin kymmenen artikkelia ja 12 
muuta artikkelia. Kansainvälisiä kongres-
siesityksiä pidettiin kolme kappaletta.

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudelli-
sen arvon arviointitoiminnan painopis-
teenä oli edelleen uusien, ensisijaisesti 
sairaalassa käytettävien lääkkeiden 
arviointi prosessikuvauksen mukaisesti. 
Tiivis yhteistyö Terveydenhuollon pal-
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veluvalikoimaneuvoston (Palko) kanssa 
jatkui ja Fimea toimi jäsenenä sekä Pal-
kossa että sen lääkejaoksessa. Kerto-
musvuonna uusien sairaalalääkkeiden 
arviointeja valmistui 11 kappaletta, ja 
Fimean arviointiraportteihin perustuen 
Palko laati kahdeksan valmista suosi-
tusta ja neljä suositusluonnosta.

Yliopistollisten sairaaloiden johta-
jaylilääkärit ovat laatineet suosituksen 
kalliiden lääkkeiden käyttöönotosta, 
jonka mukaisesti on odotettava Palkon 
suosituksen valmistumista ennen kuin 
lääke otetaan käyttöön, mikäli Palkon 
lääkejaos on ottanut arviointiaiheen 
käsittelyyn. Tämä asettaa merkittäviä 
lisävaatimuksia Fimean arviointituo-
tannolle. Potilaiden hyvän ja yhden-
vertaisen hoidon turvaamiseksi on 
ensisijaista, että kaikista merkittävistä 
uusista lääkkeistä tai niiden käyttöai-
heen laajennuksista olisi käytettävissä 
arviointi ja suositus ilman viiveitä, mikä 
mahdollistaa tarkoituksenmukaisen, 
oikea-aikaisen ja alueellisesti yhdenver-
taisen lääkkeiden käyttöönoton koko 
Suomessa.

Fimea järjesti horizon scanning -tilai-
suuden, jossa lääkeyrityksillä oli mah-
dollisuus esitellä uusia sairaalakäyttöön 
tarkoitettuja lääkkeitä, jotka mahdolli-
sesti tulevat Fimean arviotavaksi osana 

sairaalalääkkeiden arviointiprosessia 
vuosien 2018–2019 aikana. Tilaisuu-
dessa esiteltiin seitsemän lääkeyrityk-
sen toimesta useita kehitysvaiheen lop-
pusuoralla olevia lääkkeitä.

Fimea jatkoi aktiivista osallis-
tumistaan yhteiseurooppalaisen 
EUnetHTA-verkoston toimintaan ja 
valittiin uudelleen jäseneksi verkoston 
johtoryhmään. Pohjoismainen lääke-
hoitojen arviointiyhteistyö (FINOSE) 
Ruotsin ja Norjan arviointiyksiköiden 
kanssa käynnistyi arviointiprosessin ku-
vauksen sekä kahden yhteisarvioinnin 
myötä. Lisäksi FINOSEssa järjestettiin 
kaksi menetelmätyöpajaa sekä keskus-
telutilaisuudet lääkeyrityksille ja muille 
sidosryhmille. 

Euroopan komissio antoi asetuseh-
dotuksen terveysteknologioiden arvi-
oinnista, jonka tavoitteina on parantaa 
innovatiivisten terveysteknologioiden 
saatavuutta, varmistaa resurssien teho-
kasta käyttöä ja lujittaa terveysteknolo-
gioiden arvioinnin laatua sekä parantaa 
liiketoiminnan ennustettavuutta. Sen 
soveltamisalana ovat keskitetyn myyn-
tilupamenettelyn kautta markkinoille 
tulevat lääkkeet (kuten bioteknologi-
set lääkkeet ja tietyt uutta vaikuttavaa 
ainetta sisältävät lääkkeet, mukaan 
lukien niiden käyttöaiheiden laajen-

nukset) ja eräät ehdotuksessa tarkem-
min rajatut lääkinnälliset laitteet. Fimea 
osallistui aktiivisesti Suomen kannan 
muodostamiseen asetukseen liittyen ja 
asetuksen jatkokäsittelyyn Euroopan 
unionin neuvoston lääke- ja laitetyö-
ryhmässä. Asetusehdotuksen käsittely 
jatkunee vielä Suomen EU-puheenjoh-
tajuuskaudella.

Itä-Suomen yliopisto ja Fimea jär-
jestivät elokuussa terveysteknologioi-
den arviointiin liittyvän jatkokoulu-
tuskurssin. Kurssilla Yorkin yliopiston 
asiantuntijat luennoivat taloudellisen 
arvioinnin menetelmistä ja Englannin 
HTA-viranomaisen NICEn lähestymis-
tavoista kustannusvaikuttavuustiedon 
hyödyntämiseen.

Fimea avasi Lääkebarometri-väes-
tökyselyn aineistot vuosilta 2015 ja 
2017 tieteelliseen tutkimuskäyttöön ja 
julkaisi Apteekkien itsehoitolääkeneu-
vonnan toteutumista selvittäneen haa-
muasiakastutkimuksen tulokset.

Kelan rahoittama Biosimilaarien 
käyttöönotto -tutkimus aloitettiin. 
Kertomusvuonna toteutettiin biologi-
sia lääkkeitä määräävien lääkäreiden 
yksilöhaastattelut ja ryhmäkeskustelut, 
joissa selvitettiin biosimilaarien käyt-
töönottoa edistäviä ja estäviä tekijöitä. 
Lisäksi selvitettiin diabeetikoiden näke-

myksiä ja tiedontarpeita biosimilaari-in-
suliineista.

Lisäksi toteutettiin biologisten lää-
kevalmisteiden lääkevaihto -selvitys 
haastattelemalla lääkealan toimijoita. 
Tavoitteena oli selvittää lääkealan toi-
mijoiden näkemyksiä biologisten lää-
kevalmisteiden lääkevaihdon mahdol-
lisuuksista sekä lääkitysturvallisuuden 
varmistavista nykyisistä ja tarvittavista 
toimintamalleista.

Kertomusvuonna Fimea julkaisi lää-
kehoidon tietopaketit biosimilaareista 
sekä lääkehoidon ongelmien tunnis-
tamisesta ja ehkäisystä. Lisäksi järjes-
tettiin yhteistyössä maakunnallisten 
toimijoiden ja I&O-kärkihankkeen muu-
tosagenttien kanssa lääkehoidon koko-
naisuuden hallintaa käsitteleviä koulu-
tustilaisuuksia Kokkolassa, Kajaanissa 
ja Rovaniemellä.

Rationaalisen lääkehoidon toimeen-
pano-ohjelman loppuraportti ja muut 
raportit luovutettiin ministeri Pirkko 
Mattilalle keväällä ja loppukesästä Fi-
mea järjesti Rationaalisen lääkehoidon 
tutkimusseminaarin. Rationaalisen lää-
kehoidon tutkimustoiminnan koordi-
noimiseksi perustettiin Rationaalisen 
lääkehoidon tutkimusverkosto, jonka 
nimeksi tuli nimikilpailussa ehdotetun 
mukaisesti ”RATTI”. Tutkimusverkos-

41TOIMINTAKERTOMUS 2018



 Luokka 1:   77 kpl      Luokka 2: 93 kpl      Luokka 3: 66 kpl 

Kuvio 8. Tuotevirheiden lukumäärä luokittain vuonna 2018. Kuvio 9. Tuotevirheiden lukumäärä virhetyypeittäin vuonna 2018.

 Tukkukauppatasolta  Vähittäisjakelutasolle saakka 
 Kuluttajatasolle 

    (useita valsartaania sisältäviä valmisteita)

 Laadunvalvontatutkimuksissa ilmenneet seikat 
 Kontaminoituminen ja steriiliysongelmat       Merkitseminen
 Pakkaamiseen liittyvät seikat      Fyysisiin ominaisuuksiin liiityvät seikat

Yhteensä 48 kpl

• 2010 lisäksi käsitelty 59 tapausta, jotka eivät todentuneet tuotevirheiksi

• 2011 lisäksi käsitelty 104 tapausta, jotka eivät todentuneet tuotevirheiksi tai koskivat laittomia lääkevalmisteita

• 2012 lisäksi käsitelty 129 epäily- ja poikkeamatapausta 

• 2013 lisäksi käsitelty 97 epäily- ja poikkeamatapausta

• 2014 lisäksi käsitelty 105 epäily- ja poikkeamatapausta

• 2015 lisäksi käsitelty 77 epäily- ja poikkeamatapausta

• 2016 lisäksi käsitelty 85 epäily- ja poikkeamatapausta

• 2017 lisäksi käsitelty 84 epäily- ja poikkeamatapausta

• 2018 lisäksi käsitelty 98 epäily- ja poikkeamatapausta

Kuvio 10. Takaisinvedot.
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tolle luotiin oma uutiskirje sekä Linke-
dIn-ryhmä.

Fimea laati sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön toimeksiannosta selvityksen 
reaalimaailman datan (real-world data, 
RWD) käytöstä. Selvityksessä kuvataan 
RWD:n käyttötarkoituksia lääkkeiden 
ja lääkinnällisten laitteiden valvonnan, 
terveydenhuollon menetelmien arvioin-
nin (HTA) sekä lääkehoitojen kansallisen 
ohjauksen näkökulmasta.

Fimea osallistui WHO:n saatavuusin-
dikaattorin kehittämiseen. Kansallista 
indikaattorityötä (KUVA-indikaattorit) 
jatkettiin sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjeiden mukaisesti. KUVA-työryhmän 
pyynnöstä toteutettiin perustelumuis-
tio lääkkeisiin liittyvistä indikaattoreista, 
joista tuotantoon saatettiin kaksi iäkkäi-
den lääkehoitoa kuvaavaa indikaattoria. 
Fimean toimintaa kuvaavat indikaattorit 
vuosilta 2015–2017 raportoitiin. Indi-
kaattoritietojen perusteella ikääntyvän 
väestön vältettävien lääkkeiden käyttö 
vaikuttaa kehittyvän hyvään suuntaan 
valtakunnallisesti, mutta lääkevaihdon 
kieltämisestä johtuvat lisäkustannukset 
ovat huomattavat.

1.5.1.12  Lääkeinformaatio

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto 

käynnisti kolmannen ja viimeisen voi-
massa olevaa strategiaa toteuttavan 
kolmivuotiskautensa 2018–2020, jolle 
jokainen työryhmä laati oman toiminta-
suunnitelmansa. Kaikki jo aiemmin ver-
kostossa mukana olleet toimijat jatkavat 
verkostotyössä. Fimean asettamaan Lää-
keinformaatioverkoston koordinaatioryh-
mään valittiin kolme uutta jäsentä.

Lääkeinformaatioverkoston yhteis-
tapaaminen pidettiin Helsingissä elo-
kuussa ja lääkeinformaatioverkoston ja 
sosiaali- ja terveysministeriön yhteisko-
kous oli marraskuussa. Koordinaatioryh-
män suunnittelema Lääkeinformaatio-
foorumi järjestettiin lokakuussa, aiheena 
”Lääkehoito on kumppanuutta – Kuinka 
tähän päästään?”.

Fimea osallistui Kuopiossa loppuvuo-
desta järjestetyn Lääkehoidon opettajien 
monialaisen foorumin järjestelyihin ohjel-
matyöryhmässä sekä useilla puheenvuo-
roilla varsinaisessa tilaisuudessa.

Lääkehoidon päivä, teemana ”Sopiva 
lääke”, järjestettiin maaliskuussa. Lää-
kehoidon päivänä käynnistyi rationaali-
sen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman 
kansalaiskampanja, jonka tarkoituksena 
oli vaikuttaa lääkkeiden käyttöön ko-
tona. Kampanjan kohderyhmänä olivat 
työikäiset, perheestään huolehtivat ja 
aktiiviset iäkkäät. Kansalaiskampanja nä-

kyi laajasti eri medioissa ja siitä vastasivat 
STM sekä Fimea.

Lääkekasvatussivujen rakenne ja ilme 
uudistettiin kertomusvuonna. Sivujen 
asiasisältö päivitettiin ja opiskelukokonai-
suudet muutettiin SSI (socio-scientific is-
sues) -muotoon. Lääkekasvatussivut ovat 
nyt myös yhteensopivat mobiililaitteille.

Lääke75+-tietokannan päivitystä jat-
kettiin aktiivisesti. Asiantuntijatyöryhmä 
kokoontui viisi kertaa vuoden aikana. 
Työryhmän kokoonpanoa täydennet-
tiin, ja työryhmän työskentelyyn otettiin 
käyttöön yhteinen verkkotyötila. Lisäksi 
tehtiin Lääke75+-tietokannan määrittely-
työtä työskentelyn tehostamiseksi ja lää-
kehakujen uudistamiseksi. Uusia yhteis-
työsopimuksia tehtiin sovelluskehittäjien 
kanssa.

Lääke75+-tietokannan tunnettuutta 
terveydenhuollon ammattilaisten kes-
kuudessa edistettiin kirjoittamalla kolme 
artikkelia ammattilehtiin. Yhteistyössä 
Duodecimin kanssa Lääke75+-tietokanta 

saatiin osaksi Terveysportin kattavaa lää-
ketietokokoelmaa. Lisäksi Lääke75+-tie-
tokanta oli esillä syksyllä järjestetyssä 
Slush 2018 -tapahtumassa.

1.5.1.13  Apteekkitoiminnan            
kehittäminen

Fimea jatkoi perustehtäviensä mukaisesti 
apteekkien taloudellisen tilanteen seuraa-
mista. Kertomusvuonna päivitettiin edelli-
senä vuonna julkaistu raportti apteekkien 
tilinpäätöstiedoista. Lisäksi julkaistiin itse-
hoitolääkkeiden jakelukanavia Euroopassa 
kartoittava kirjallisuuskatsaus ja laadittiin 
laskelmia apteekkiverotuksen ja lääketak-
san muuttamisen mahdollisista taloudelli-
sista vaikutuksista.

1.5.1.14  Sisäinen palvelutuotanto

Sisäisten palveluiden toimintaa vuonna 
2018 luonnehtii parhaiten toimitilaan ja 
toiminnallisuuteen liittyvät suunnittelut 
sekä järjestelmäuudistuksiin varautuminen. 
Suunnittelua ja toteutumista on vahvis-
tettu muun muassa sisäisten palveluiden 
johtajan valinnalla sekä projektipäällikkö-
rekrytoinneilla.

Fimea on siirtänyt matkalaskujen asia-
tarkastuksen Palkeille. Matkalaskujen asia-
tarkastuksen siirto on edelleen työllistänyt 

• 2010 lisäksi käsitelty 59 tapausta, jotka eivät todentuneet tuotevirheiksi

• 2011 lisäksi käsitelty 104 tapausta, jotka eivät todentuneet tuotevirheiksi tai koskivat laittomia lääkevalmisteita

• 2012 lisäksi käsitelty 129 epäily- ja poikkeamatapausta 

• 2013 lisäksi käsitelty 97 epäily- ja poikkeamatapausta

• 2014 lisäksi käsitelty 105 epäily- ja poikkeamatapausta

• 2015 lisäksi käsitelty 77 epäily- ja poikkeamatapausta

• 2016 lisäksi käsitelty 85 epäily- ja poikkeamatapausta

• 2017 lisäksi käsitelty 84 epäily- ja poikkeamatapausta

• 2018 lisäksi käsitelty 98 epäily- ja poikkeamatapausta
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taloushallintoa sen ohjatessa ja koulut-
taessa henkilöstöä matkasuunnitelmien 
ja -laskujen laatimisessa. Tarkoituksena 
on, että yhä useampi henkilö pystyy 
hoitamaan itsenäisesti matkahallinnan 
prosessin sen suunnittelusta aina mat-
kalaskun tiliöimiseen saakka. Muutos on 
edellyttänyt taloushallinnolta jatkuvaa 
yhteydenpitoa Palkeiden ja matkalas-
kun laatijan välillä. Vuonna 2018 Fimean 
matkakustannukset olivat hieman alle 
1,0 miljoonaa euroa. Kustannukset kas-
voivat edellisvuodesta noin 7 %.

Fimea otti ensimmäisten virastojen 
joukossa käyttöön uuden Handi-järjestel-
män, joka korvasi aikaisemman sähköi-
sen ostolaskujen käsittelyn (Rondo) ja 
tilausten sähköisen hallintajärjestelmän 
(Tilha). Fimea oli mukana aktiivisesti 
kehittämässä uutta järjestelmää Palkei-
den ja ohjelmistotoimittajan kanssa, sillä 
järjestelmän käyttöönotossa oli useita 
puutteita. Samalla virastossa tehostet-
tiin sopimusten hallintaa, mikä edisti 
ostolaskujen käsittelyprosessia ja turvasi 
menojen käsittelyn tehtyjen sopimusten 
mukaisena.   

Laskutuksen automatisoinnin ke-
hittäminen keskeytettiin vuonna 2018 
samalla kun Säihke II -hankkeen kehittä-
misestä luovuttiin. Tavoitteena oli siirtää 
laskutusaineisto suoraan hakemusten ja 

lupien käsittelyvaiheesta talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeille, 
josta lasku toimitetaan edelleen asiak-
kaalle. Myyntilaskutusprosessin kehittä-
mistä jatketaan osana substanssijärjestel-
mien rekisteriuudistusta.

Johdon raportointijärjestelmän käy-
tettävyyttä on lisätty edelleen ottamalla 
sovellus (QlikView) entistä laajempaan 
käyttöön. Vuoden 2018 toimintakerto-
muksessa suoritteiden määrittelyä on 
täsmennetty, jotta suoritemäärät ovat 
yhdenmukaisia johdon raportointijärjes-
telmän ja substanssijärjestelmien välillä. 
Tämä edistää viraston strategian mu-
kaista tietojohtajuutta, kun käsitteet 
ovat yhdenmukaisia ja tieto on esimies-
ten saatavilla helposti ja luotettavasti 
koko virastosta.  

Toimitilojen uudelleenjärjestäminen 
jatkui vuoden 2018 aikana siihen liit-
tyvällä suunnittelulla, kun Helsingissä 
Fimealle osoitettiin uudet toimitilat Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
kampukselta. Uusissa peruskorvattavissa 
toimistotiloissa sovelletaan monitilaym-
päristön periaatteita, joiden mukaan 
nimetyistä työpisteistä ja huoneista luo-
vutaan. Toimitilojen suunnittelemiseksi 
on perustettu useita työryhmiä Senaat-
ti-kiinteistöjen, THL:n, Valtion tieto- ja 
viestintekniikkakeskus Valtorin ja Fimean 

kesken. Fimea ja THL pyrkivät yhden-
mukaistamaan kiinteistöjen ylläpitoon 
ja palvelutuotantoon liittyvät keskeiset 
palvelut. Fimea noudattaa samaa periaa-
tetta myös Turun ja vuoden 2018 aikana 
perustetussa Tampereen toimitilassa, 
jossa Fimea on THL:n alivuokralaisena. 
Uudet toimitilat ja uudet työteon mene-
telmät edellyttävät henkilöstön ottamista 
mukaan muutokseen, mitä varten viras-
tossa on aloitettu sitä koskeva muutos-
koulutus.  

Vuoden 2018 aikana taloushallinto 
on jatkanut substanssiprosessien kanssa 
Brexitistä aiheutuvien hakemusten ja 
siitä aiheutuvan työmäärän määrittelyä. 
Fimea on myös kehittänyt viraston si-
säistä budjetointia ennakoimalla Brexitin 
lisäksi muuta tulokehitystä sekä arvioinut 
henkilöstömäärän lisäyksestä ja edellis-
ten vuosien aikana syntyneestä kehittä-
misvelasta aiheutuneita kustannuksia. 
Taloushallinto on ollut myös mukana ke-
hittämässä sähköistä lomaketta, jolla ke-
rätään apteekkien taloustietoja laadun-
valvontamaksun määräämiseksi.

Vuoden 2018 aikana suunniteltiin ja 
määriteltiin uudelleen digitalisaatioon 
liittyviä tavoitteita sekä suunniteltiin 
etenemistä paremmin tavoitteisiin so-
pivaksi.  Vuoden aikana määriteltiin Fi-
mean rekisterialustaratkaisu ja myynti- ja 

lääkevalmisterekisteri sekä aloitettiin nii-
den hankintaprosessi. Lisäksi toteutettiin 
apteekkien taloustietojen keruun sähköi-
nen lomakepalvelu. Nykyisestä lääketie-
tokannasta kehitettiin XML-muotoinen 
siirtoaineisto Kelan kansallisen lääketieto-
varannon uuden version testauksen sisäl-
tömäärityksiä vastaavasti. 

Asianhallintaratkaisuksi valittiin Valto-
rin tarjoama palvelu ja Tieto Oy:n toteut-
tama VirastoVahva. Julkisen pilvipalvelun 
tietoturvaan liittyvien riskien takia pää-
tettiin selvittää mahdollisuus toteuttaa 
VirastoVahvan alusta Valtorin tuotteis-
tamalla on-premises konesalipalvelulla. 
VirastoVahva suunniteltiin korvaamaan 
Säihkeen asianhallinta vuoden 2019 ai-
kana.

Lääkkeiden haittavaikutusraportoinnin 
uusiminen jatkui ja testauksessa havaittiin 
puutteita validoinneissa ja niiden korja-
usten viivästymisen takia käyttöönotto 
siirtyi vuodelle 2019. Lisäksi GDPR-vaati-
musten toteuttaminen on aiheuttanut vii-
västystä uusien versioiden toimituksiin.

Fimean perustietotekniikan siirtoon 
Valtorin palveluihin käynnistettiin FIT-oh-
jelma ohjaamaan ja hallitsemaan siirto-
projektien kokonaisuutta. Konesalin siirto 
Valtorin kapasiteettiin eli VAKA-projekti 
priorisoitiin kiireellisimmäksi vuoden 2020 
alussa tulevan muuton takia. Videoneu-
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vottelupalvelut korvattiin kevään aikana 
Valtorin tuotteistetulla palvelulla. 

Työasemaympäristössä käynnistettiin 
siirtyminen Windows 10 -työasemiin Eli-
san kanssa. Tämä on välttämätön päivitys 
työasemien saatavuuden varmistamiseksi.  
Valtorin ehdottaman kokonaissuunnitel-
man mukaan Valtorin Valtti-työasema-
vakion käyttöönotto ajoittuisi vuodelle 
2020.

Apteekkirekisterin yhteyteen tuo-
tiin tiedot sairaala-apteekeista ja teh-
tiin tarvittavat muutokset kansallisessa 
koodistopalvelussa sijaitsevaan apteek-
kirekisteriin. Tietojen tuominen osaksi 
apteekkirekisteriä on osa sairaala-apteek-
kien saamista sähköisen reseptin piiriin. 
Iäkkäiden lääkityksen Lääke75+-palvelun 
tietovarannosta on toteutettu rajapinta 
lääkevalmisteiden perusrekisterin kanssa 
yhteensopivan siirtotiedostodatan julkai-
sua varten. Lääke75+-tietokannan data 
on saatu Duodecimin Terveysportin lääke-
haun käyttöön.

Asiakirjahallinnon resurssien pääosa 
käytettiin operatiiviseen toimintaan sekä 
kirjaamossa että arkiston tietopalvelussa. 
Vuoden aikana laadittiin myös alustavat 
selvitykset Valvirasta vuonna 2020 siirty-
vien asiakirjatietojen vastaanottamisesta 
sekä Helsingin tulevan toimitilamuutok-
sen edellyttämistä arkistosiirtojen valmis-

telutehtävistä. Vuoden lopulla toteutettiin 
Kansallisarkiston vetämän, pysyvään säi-
lytykseen määrättyjä asiakirjoja koskevan, 
massadigitointihankkeen pilottiaineisto-
jen valinta ja seulontaesityksen laadinta 
sekä aloitettiin hankkeen pilottiaineisto-
jen luettelointi- ja kuvailutyö.

Oikeudelliset palvelut on huolehtinut 
viraston oikeudellisista asioista, antanut 
oikeudellista neuvontaa sekä edustanut 
virastoa tuomioistuimissa. Vuoden 2018 
aikana toteutettiin EU:n tietosuoja-ase-
tuksen (GDPR) voimaantulon edellyttämä 
projekti. Oikeudelliset palvelut käsitteli 
Fimean päätöksiin tehtyjä oikaisuvaati-
muksia valituksia hallinto-oikeuteen ja 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä 
osallistui ennakkoratkaisupyynnön käsit-
telyyn EU-tuomioistuimessa.  Oikeudel-
liset palvelut osallistui STM:n terveystek-
nologiatehtävien siirtämiseksi Valvirasta 
Fimeaan asettaman projektin hallinto- ja 
säädösryhmiin. Vuoden aikana oikeudelli-
set palvelut osallistui ministeriön pyyn-
nöstä useiden selvitysten ja lainsäädän-
tömuutosten valmisteluun sekä Fimean 
määräysten valmisteluun. Oikeudelliset 
palvelut valmistautui sisäistä työnjakoaan 
täsmentämällä vuoden 2019 alusta ta-
pahtuvaan Sisäiset palvelut -prosessin or-
ganisaatiomuutokseen.

1.5.1.15  Viestintä

Vuoden 2018 aikana Fimea oli mukana 
useassa viestintäkampanjassa. Osana 
rationaalisen lääkehoidon toimeenpa-
no-ohjelmaa toteutettiin keväällä 2018 
Sopiva lääke -kampanja. Tavoitteena oli 
kannustaa väestöä kysymään ja keskus-
telemaan lääkkeistään terveydenhuol-
lon ammattilaisten kanssa sekä johdat-
taa luotettavan lääketiedon lähteille. 
Kampanjaa tuettiin myös maaliskuussa 
vietetyssä Lääkehoidon päivässä, jolloin 
järjestettiin tapahtumia ja tietoiskuja 
ympäri Suomea. Fimea koordinoi vies-
tintäkampanjaa ja vastasi teemapäivän 

valtakunnallisesta viestinnästä ja verkko-
sivuista.

Syksyllä vuorossa oli lääkeväären-
nöksistä varoittava viestintäkampanja, 
jolla muistutettiin väärennettyjen lääk-
keiden vaarallisuudesta metrossa, rai-
tiovaunuissa sekä busseissa julkaistuilla 
julisteilla. Kampanja toteutettiin myös 
sosiaalisessa mediassa, ja se tavoitti 
laajan joukon kansalaisia.

 Fimea oli mukana myös viranomais-
ten yhteisessä Omalla vastuulla -verkko-
kampanjassa, jossa kehotettiin varmista-
maan verkkokaupan luotettavuus sekä 
tuotteiden aitous ja turvallisuus ennen 
ostopäätöstä. Videoita ja sosiaalisen 

ÄLÄ HANKI LAITTOMIA LÄÄKKEITÄ 

LÄÄKEVÄÄRENNÖS 
VOI TAPPAA

www.fimea.fi/korppiLÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS
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median meemikuvia jaettiin ahkerasti 
usean viraston kanavissa.

Vuoden lopussa Fimea osallistui 
myös Euroopan lääkevirastojen yhteis-
kampanjaan lääkkeiden haittavaikutus-
ten ilmoittamisesta. Sosiaalisessa medi-
assa jaettujen videoiden ja kuvien avulla 
kerrottiin haittavaikutusilmoitusten 
tärkeydestä erityisesti uusien ja odotta-
mattomien haittojen suhteen.

Fimea tiedotti vuoden aikana ajankoh-
taisista asioista julkaisemalla yli 180 uutista 
ja tiedotetta. Fimea.fi-sivuilla vieraili kes-
kimäärin 75 000 kävijää kuukausittain. 
Suurin kävijäryntäys oli heinäkuussa, kun 
verenpainelääkkeitä jouduttiin vetämään 
pois markkinoilta epäpuhtausepäilyjen 
vuoksi. Sartaanivalmisteita koskevan on-
gelman selvittely jatkui yhdessä lääkealan 
toimijoiden sekä Euroopan lääkevirasto 
EMAn kanssa koko syksyn ja asian etene-
misestä viestittiin säännöllisesti.

Sosiaalisen median kanavista hyödyn-
nettiin pääasiassa Twitteriä ja vuoden lo-
pussa Fimean Twitter-tilillä oli yli 3 300 
seuraajaa. Viestintää tehostettiin myös vi-
deoin ja visualisoinnein.

Sic!-lehti ilmestyi neljä kertaa, lisäksi 
julkaisimme säännöllisesti artikkeleita 
verkkolehdessä. Teemoina olivat muun 
muassa lääkkeet ja digitalisaatio sekä las-
ten lääkehoito. Lehden Twitter-tiliä 

päivitettiin aktiivisesti ja sillä on yli 700 
seuraajaa.

Vuoden aikana valmistui 17 Fimea ke-
hittää, arvioi ja informoi -julkaisua. Lisäksi 
julkaistiin ATC-DDD 2017 -kirja sekä Suo-
men lääketilasto 2017 yhteistyössä Kan-
saneläkelaitoksen kanssa.

Fimea oli mukana STM:n hallinnon 
alan mediabarometrissa, jossa selvitettiin 
toimittajien mielikuvia ja näkemyksiä so-
siaali- ja terveysministeriön hallinnonalan 
organisaatioista ja niiden mediaviestin-
nästä. Arviot Fimean mediaviestinnän 
toimivuudesta ovat parantuneet tasaisesti 
vuodesta 2011 ja viestinnän toimivuus 
arvioitiin hyvälle tasolle. Fimeaa pidetään 
asiantuntevana ja luotettavana viestijänä.

Lääkekasvatussivusto julkaistiin uusit-
tuna loppuvuonna. Parannuksia tehtiin 
muun muassa palvelun tekniseen to-
teutukseen, ja sivusto taipuu nyt myös 
mobiiliin käyttöön. Samalla selkeytettiin 
palvelun visuaalista ilmettä ja sisältö ryh-
miteltiin entistä käyttäjäystävällisemmäksi.

Vuoden 2018 aikana valmistauduttiin 
myös Brexitin lääkealalle tuomiin muu-

toksiin sekä aloitettiin valmistautumi-
nen EU-puheenjohtajuuskauteen. Myös 
fimea.fi -sivujen lääkehakujen uusiminen 
aloitettiin.

Myös intranetin kehittämistä jat-
kettiin ja videotuotantoa lisättiin erityi-
sesti sisäisessä viestinnässä. Yhteistyötä 
hallinnonalan virastojen kanssa jatket-
tiin muun muassa järjestämällä Valviran 
kanssa henkilöstölle yhteisiä aamiaisse-
minaareja ajankohtaisista aiheista. Fimea 
oli mukana myös STM:n ja THL:n kanssa 
HealthSlush-tapahtumassa.

1.5.2  Palvelukyky sekä suoritteiden 
ja julkishyödykkeiden laatu

USA:n lääkevirasto FDA on arvioinut ja 
marraskuussa 2018 todennut Fimean 
omaavan valmiudet lääketehtaiden hy-
vän tuotantotavan mukaisten Good Ma-
nufacturing Practice (GMP) -tarkastusten 
vastavuoroiseen hyväksymiseen. 

FDA:n arvio oli osa EU:n ja USA:n vä-
lisen vastavuoroista tunnustamista kos-
kevan MRA (Mutual Recognition Agree-
ment) -sopimuksen toimeenpanemista. 
Suomen lisäksi FDA on tähän mennessä 
vahvistanut 18 muuta EU:n jäsenmaata, 
joiden tekemät GMP-tarkastukset se 
voi tunnustaa. Tarkoituksena on saada 
kaikki jäsenmaat arvioitua ja tunnustet-

tua 15.7.2019 mennessä. EU on arvioi-
nut ja vahvistanut USA:n FDA:n valmiu-
det vuonna 2017. Sopimuksen myötä 
EU:n jäsenvaltiot eivät tule jatkossa te-
kemään päällekkäisiä tarkastuksia FDA:n 
tarkastamiin tehtaisiin USA:ssa eikä 
FDA:n odoteta toistavan tunnustamansa 
viranomaisen suorittamia tarkastuksia 
EU:ssa. Ensisijaisesti tunnustamissopimus 
koskee EU:n ja FDA:n omilla alueillaan 
tekemiä GMP-tarkastuksia. Sopimus kat-
taa tässä vaiheessa pääosan ihmisille tar-
koitetuista lääkeryhmistä. Kattavuuden 
laajentamista eläinlääkkeisiin arvioidaan 
15.7.2019 mennessä ja plasmaperäisiin 
valmisteisiin 15.7.2022 mennessä.

Fimean laboratorio on FINAS-akkre-
ditointipalvelun akkreditoima testausla-
boratorio T170, akkreditointivaatimus 
SFS-EN ISO/IEC 17025.

Sic!-lehti ilmestyi neljä kertaa, 
lisäksi julkaisimme säännöl-
lisesti artikkeleita verkkoleh-
dessä.
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1.6  HENKISTEN VOIMA-
VAROJEN HALLINTA JA 
 KEHITTÄMINEN

Fimeassa on panostettu erityisesti esi-
miesvalmennukseen. Organisaatiomuu-
toksen myötä Fimean esimiesten määrä 
kasvoi. Organisaatiomuutoksen avulla 
pyritään panostamaan entistä enemmän 
lähiesimiestyöhön ja sitä kautta resurs-
sien tehokkaampaan käyttöön sekä yh-
tenäisempiin toimintatapoihin. Uusille 
esimiehille järjestettiin monipuolinen 
esimiesvalmennus, jossa he perehtyivät 
esimiestyön eri aihepiireihin kuten val-
mentavaan esimiestyöhön, talouden ja 
suorituksen johtamiseen sekä vuorovai-
kutukseen ja työhyvinvointiin. 

Työtyytyväisyyskysely VMBaro toteu-
tettiin loppuvuodesta ja sen mukaan 
henkilöstön työtyytyväisyyden taso nousi 
hieman edellisestä vuodesta. Kokonaisin-
deksi oli 3,67 (asteikko 1–5). Tuloksissa 
näkyi myös panostaminen esimiestyö-
hön, sillä henkilöstön tyytyväisyys lähiesi-
miestyöhön on noussut.

Fimeassa otettiin käyttöön uusi tapa 
purkaa työtyytyväisyyskyselyn tulokset. 
Esimiehet saivat valmennuksen purku-
tekniikkaan, jota he hyödynsivät omissa 
ryhmissään alaistensa kanssa. Jokaisen 
ryhmän tuli valita kehittämiskohteita ja 

miettiä konkreettisia toimenpiteitä asioi-
den kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 
Lisäksi tuli sopia toimenpidesuunnitelma 
vuosille 2019–2020 sekä tarkistuspiste 
seuraavalle vuodelle. 

Työkykyriskien tunnistamiseksi ja eh-
käisemiseksi jatkettiin yksikkökohtaisia 
työpaikkaselvityksiä yhteistyössä työ-
terveyshuollon kanssa ja niiden poh-
jalta toteutettiin valittuja toimenpiteitä. 
Varhaisen välittämisen toimintamalli oli 
käytössä.

Fimeassa laadittiin tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 
2018–2019. Myös tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusryhmästä tehtiin uusi asetta-
mispäätös. Suunnitelmassa asetettiin 
kolme tavoitetta tasa-arvon edistämi-
seksi sekä palkkauksellisen tasa-arvon 
toteuttamiseksi, joita lähdetään kehittä-
mään.

Sairauspoissaolojen määrä oli 8,2. 
Sairauspoissaolojen määrä on laskenut 
edellisestä vuodesta.

TULOSTA-
VOITE 2018

TOIMINNALLI-
NEN 

TAVOITE 2018

TOTEUMA 
2018

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 
(HTV) 255 250

• Maksullinen toiminta 220 223

• Budjettirahoitteinen  
toiminta 35 27

JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA TYÖKYKY

• Työtyytyväisyysbaro-
metrin kokonaisin-
deksi (VMBaro)

Vähintään 3,5
Tehdään kysely 

joka vuosi; yli val-
tion keskitason

3,67

• Sairauspoissaolot     
(pv/htv) Enintään 7,5 Alle 7,5 8,2

HENKILÖSTÖRAKENNE

• Eläkkeelle siirtymisen 
keski-ikä (vuotta)

Vähintään 
64,8 Vähintään 64,8 66,0

• Työkyvyttömyyseläk-
keelle jäävien osuus 
(% henkilöstöstä)

Alle 0,3 % Alle 0,3 % 0,0 %
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1.7  TILINPÄÄTÖSANALYYSI

Tilinpäätösanalyysissä käsitellään rahoi-
tuksen rakenne, talousarvion toteutumi-
nen, tuotto- ja kululaskelma sekä tase.

1.7.1  Rahoituksen rakenne

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus Fimea on nettobudjetoitu momen-
tilla 33.02.06.  Vuonna 2018 Fimean 
bruttomenot olivat 26,6 miljoonaa euroa 
ja bruttotulot 24,5 miljoonaa euroa. Me-
nojen ja tulojen välinen erotus katetaan 
valtion budjettirahalla, jota myönnet-
tiin vuoden 2018 talousarvioesityksessä       
4 841 000 euroa. Budjettirahaa käyte-
tään lääkehoitojen arviointitoimintaan, 
lääkevalvonnan yleiseen ohjaukseen 
liittyvään sidosryhmätyöhön ja farmako-
peatoimintaan.

Vuodelle 2018 Fimean momentilta 
siirtyi edellisvuodelta 3 879 000 euroa. 
Liiketaloudelliset suoritteiden tuotot ovat 
pääasiassa laboratoriotoiminnasta ja 
asiantuntijaluennoinnista saatuja tuot-
toja, joita käsitellään niiden vähäisyyden 
vuoksi julkioikeudellisten suoritteiden 
tuottoina. Muut tuotot koostuvat sosi-
aali- ja terveysministeriön rahoittamasta 
rationaalisen lääkehoidon viestintäkam-
panjasta, Iäkkäiden lääkehoidon mo-
niammatillisesta arvioinnista (ILMA), SoTe 

tietovarantojen käytön kehittämisestä, 
Kansaneläkelaitoksen (Kela) rahoitta-
masta Lääkebarometri 2017 ja biosimi-
laarien käyttöönottoa koskevista hank-
keista sekä Suomen ympäristökeskuksen 
Itämeri-projektista (CWPharma). Lisäksi 
muissa tuotoissa on noin 53 000 euroa 
yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja 
EU:lta. 

Vuonna 2018 Fimean budjettirahoit-
teinen osuus oli 962 000 edellisvuotta 
suurempi. Virastolle myönnettiin ra-
hoitusta lisäresurssien hankkimiseksi, 
jotta virastolla on mahdollisuus vastata 
Brexitin myötä saataviin lisätehtäviin. 
Britannian ja EU:n välisen sopimuksen 
viivästymisen vuoksi Fimean ei ole voinut 
kohdentaa lisärahoitusta viime vuodelle, 
minkä vuoksi vuodelle 2018 myönnetty 
budjettiraha siirtyy täysimääräisenä vuo-
delle 2019. 

Vuonna 2018 Fimean maksullisen 
toiminnan tuotot olivat 24,2 miljoonaa 
euroa, josta maksuperustelain tulot oli-
vat 92,0 %. Näistä kertyneet tulot oli-
vat 1 miljoonaa euroa suuremmat kuin 
vuonna 2017 ja noin 2 miljoonaa euroa 
suuremmat kuin vuoden 2018 talous-
arvioesityksessä tehty arvio. Julkisoikeu-
delliset suoritetulot sisältävät myös Eu-
roopan lääkeviraston (EMA) maksamat 
keskitettyyn menettelyyn liittyvät lääke-
valmisteiden hakemuskäsittelyt, EMAn 

toimeksiannosta tehtävät tarkastukset ja 
tieteellisen neuvonnan. Kaikkiaan virasto 
kirjasi vuonna 2018 EMAn toimeksian-
nosta saatavia tuloja 3,4 miljoonaa eu-
roa, joka on 0,7 miljoonaa euroa edellis-
vuotta enemmän.

Vuoden 2018 lopussa etukäteen 
maksettuja myyntilupatuottoja on kir-
jattu kirjanpidossa 234 162 euroa, jotka 
tuloutetaan myöhemmin, kun myyntilu-
pahakemukset saadaan käsiteltyä pää-
tökseen asti. 

Erillislain mukaisista laadunvalvonta-
maksuista saatuja tuloja kertyi 127 458 
euroa vähemmän kuin vuonna 2017 ja 
129 635 euroa vähemmän kuin vuoden 
2018 talousarviossa esitetty arvio, koska 
suurimmat lääkealan toimijat maksavat 
vuoden 2018 maksun vuonna 2019. Eril-
lislain mukaista laadunvalvontamaksua 
suorittavat apteekit, lääkealan tukku-
kaupat ja lääkkeiden valmistajat.

1.7.2  Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteuma on esitetty liit-
teessä 2 ja talousarvion toteumalaskel-
massa. Talousarviossa toimintamenoja 
on budjetoitu 27,3 miljoonaa euroa, 
mikä toteutui 26,6 miljoonan euron 
suuruisena. Tulot puolestaan toteutuivat 
2,0 miljoonaa euroa suurempana. Tulo-
jen toteutuessa huomattavasti arviota 

suurempana ja vastaavasti menojen to-
teutuessa arviota pienempänä, toimin-
tamenobudjetilta siirtyy käytettäväksi        
4 841 000 euroa vuodelle 2019 ja palau-
tusta valtion budjettiin 1 715 642,94 
euroa. Siirtyvä määräraha on edellis-
vuotta suurempi, koska Säihke II -hank-
keen yhteydessä tehty lääkevalmisteiden 
myyntilupien ja -hakemusten hallintajär-
jestelmän kehittämistyö keskeytettiin ja 
sähköistä asiointia sekä substanssijärjes-
telmien rekistereitä alettiin kehittää uu-
demmilla teknisillä ratkaisuilla. Tämä vai-
kutti menoja vähentävästi vuonna 2018, 
mutta lisää menoja vuonna 2019, kun 
aiemmin käyttämättä jääneet resurssit 
kohdennetaan uudelleen digitalisaation 
edistämiseksi. Myös Brexitiä varten osoi-
tettua rahoitusta ei pystytty käyttämään 
täysimääräisesti hyväksi sopimusneuvot-
telujen viivästymisen ja eurooppalaisessa 
lääkevalvontaverkostossa vallitsevan 
epätietoisuuden vuoksi. Arvioitua suu-
remmalla tulokertymällä on ollut myös 
vaikutusta siirtyvään erään, sillä 1 miljoo-
naa euroa arvioitua suurempaan tulo-
kertymään vaikuttivat varsinkin arvioitua 
suuremmat maksullisen toiminnan tulot, 
joita tuli erityisluvista, EMAn tieteellisestä 
neuvonnasta, lääkevalmisteiden vuosi-
maksuista sekä hajautetun ja kansallisen 
menettelyn hakemuksista. 
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Sisäiset kulut ovat lähes kokonaan 
yhteistoiminnan kulukorvauksia Fimean, 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
ja Kansaneläkelaitoksen yhteistoimin-
tahankkeesta, jonka tarkoituksena on 
edistää lääkkeiden turvallista käyttöä 
raskauden ja imetyksen aikana. Fimea 
vastaa rahoituksesta 100 000 euroon 
saakka vuosittain.

1.7.4  Tase

Tase esitellään luvussa 4. Taseen loppu-
summa on 6 502 189,36 euroa, joka 
on vähentynyt edellisvuodesta lähes 3 
miljoonaa euroa. Vastattavaa puolella 
varsinkin tilikauden tuottojäämä on li-
sääntynyt selvästi. Muuten vastattavaa 
puolella ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Vastaavaa puolella muut pit-
kävaikutteiset menot ovat lisääntyneet, 
mutta erityisesti ennakkomaksut ja kes-
keneräiset hankinnat ovat 5,5 miljoonaa 
euroa edellisvuotta vähäisemmät, johon 
vaikuttaa sähköisen asioinnin ja asiakirja-
hallinnan järjestelmän (Säihke II) kehittä-
mishankkeen keskeyttäminen. Hankkeen 
keskeneräisen vaiheen kehittämiskustan-
nukset on alaskirjattu ja taseessa hank-
keen ensimmäisen valmistuneen vaiheen 
menoihin sovelletaan viiden vuoden si-
jasta kolmen vuoden poistoaikaa. 

Taulukko 10. Fimean rahoituksen rakenne.

TOTEUMA
2016,

1 000 €

TOTEUMA
2017,

1 000 €

TOTEUMA
2018,

1 000 €

ARVIO
2018,

1 000 €

Toimintamenomää-
räraha yhteensä

4 062 4 841

• toiminta-
menomääräraha

4 088 3 879 4 811 4 811

• LTAE II mom. 
30.02.06

–26 3 879 30

Maksullisen toiminnan 
tuotot yhteensä

21 547 22 885 24 154 22 200

• julkisoikeudelliset 
suoritteet

19 483 20 789 22 216 20 150

• liiketaloudelliset 
suoritteet

6 25 18 0

• erillislakien mukai-
set suoritteet

2 058 2 071 1 920 2 050

Muut tuotot 251 272 322 250

Edelliseltä vuodelta 
siirtynyt

2 726 3 708 3 879 3 879

Yhteensä 28 586 30 744 33 196 31 140

1.7.3  Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelma on esitetty lu-
vussa 3. Vuonna 2018 Fimean tulo-
kertymä oli 1 024 742,99 euroa edel-
lisvuotta suurempi. Tulot kertyvät 
ainoastaan Fimean talousarviotilille. 
Toiminnan kulut kasvoivat 6 111 474,85 
euroa edellisvuodesta. 

Kuluja lisäsi Säihke II -hankkeen 
osakokonaisuuden alaskirjaus, joka on        
2 157 561 euron suuruisena poistoissa 
sekä muutos suunnitelmien mukaisissa 
poistoissa, kun Säihke II-hankkeen en-
simmäisen valmistuneen vaiheen menot 
poistetaan kolmen vuoden aikana viiden 
vuoden sijasta. Lisäksi aiemmin Säihke 
II -hankkeessa aktivoidut ylläpito- ja li-
senssikustannukset on siirretty taseesta 
tuloslaskelmaan satunnaisiin kuluihin. 
Kuluja lisäsi myös henkilöstökulujen 
nousu 2,2 miljoonalla eurolla sekä pal-
velukustannusten nousu 0,6 miljoonalla 
eurolla edellisvuodesta. Palveluiden os-
toissa ilmoitus-, mainos- ja markkinoin-
tipalveluiden menot kasvoivat selvästi 
sekä ict-käyttöpalveluiden, tietotekniikan 
asiantuntijapalveluiden ja ravitsemuspal-
veluiden ostot. Fimea odottaa Valtorin 
tuottamien palveluiden nostavan viras-
ton menoja vuonna 2019 ja 2020, kun 
viraston oma konesali siirtyy Valtorin 
hallintaan. 
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1.8  SISÄISEN VALVONNAN 
ARVIOINTI- JA VAHVISTUS-
LAUSUMA

Fimean ylin johto vastaa sisäisen valvon-
nan ja riskien hallinnan asianmukaisuu-
desta ja riittävyydestä talousarvioasetuk-
sen 69§:n mukaisesti. Sisäinen valvonta 
sisältyy johtamis- ja toimintaprosessei-
hin, jotka on kuvattu toimintaohjeina 
ja muina toimintasääntöinä. Sisäistä 
valvontaa toteutetaan myös sisäisillä 
auditoinneilla, jotka tehdään ennalta 
hyväksytyn vuosisuunnitelman mukai-
sesti, ja joiden tulokset raportoidaan 
johdolle johdon katselmuksen yhtey-
dessä. Sisäinen tarkastus on ulkoistettu 
ja se hankitaan hallinnonalan yhteisenä 
ostopalveluna. Erillisenä toimenpiteenä 
prosessien johtajat arvioivat vuosittain 
oman vastuualueensa sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan tason käyttäen valtio-
varain controller-toiminnon suosittamaa 
määrämuotoista viitekehikkoa.

Arviointikohteista hyvälle tasolle 
johto arvioi toimintaympäristön asian-
mukaisuuden, tiedonvälityksen, seuran-
nan ja raportoinnin menettelytavat sekä 
tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen. 
Lähellä hyvää tasoa oleviksi arvioitiin ta-
voitteiden asettaminen ja niiden toteu-

tuminen sekä johdon valvontavastuu. 
Riskit ja niiden tunnistaminen arvioitiin 
tyydyttävälle tasolle. Tärkeimpinä kehit-
tämiskohteina tuotiin esille seurannan 
tehostaminen ja siihen liittyvät menette-
lytavat sekä laatujärjestelmän ja riskien-
hallinnan kehittäminen. Lisäksi strate-
gian konkreettisempi yhteys toimintaan 
ja tavoitteiden selkeyttäminen tuotiin 
esille tärkeinä kehittämiskohteina.

Tietoturvallisuutta seurataan ja siitä 
raportoidaan säännöllisesti osana si-
säistä valvontaa. Tietoturvaryhmä käsit-
teli rekisteröityjä tietoturvapoikkeamia 
ja IT-häiriötilanteita 11 kokouksessa, ja 
niistä raportoitiin johdolle kolme kertaa 
vuoden aikana. Pääosa häiriötilanteista 
kriittisiksi luokitelluissa tietojärjestelmissä 
oli ennalta suunniteltuja päivityksiä ja 
korjaustoimenpiteitä, mutta myös suun-
nittelemattomia häiriöitä ilmeni. Suun-
nittelemattomat häiriötilanteet olivat 
tyypiltään lyhytkestoisia ja ne saatiin rat-
kaistua nopeasti. Tietoturvapoikkeamien 
osalta on tehty korjaavia toimenpiteitä 
sekä päivitetty ohjeistusta vastaavien ti-
lanteiden välttämiseksi. Vuoden aikana 
kiinnitettiin erityistä huomiota tietotur-
vaviestintään sekä akuuteissa tilanteissa 
että ohjeistuksen jalkauttamiseksi. Hen-
kilöstö osallistui valtionhallinnossa ylei-

sesti tarjottuihin tietoturva- ja tietosuoja-
koulutuksiin.

Johdon riskiarvioissa nousivat esille 
tietojärjestelmiin, resursseihin sekä toi-
mintaympäristön muutoksiin ja epävar-
muuteen liittyvät riskit. Riskeinä tuo-
tiin esille myös asiantuntijaosaamisen 
puutteellisuus erityisosaamista vaativissa 
tehtävissä ja toiminnan oikea-aikaisuus 
muutostilanteissa. Riskienhallintaan 
johto arvioi pystyvänsä vaikuttamaan 
vuorovaikutuksen ja verkostomaisen 
yhteistyön avulla sekä viraston seuranta-
järjestelmiä ja ennakointia kehittämällä. 
Toimintaan liittyvistä riskienhallinta-

keinoista nostettiin esille myös toimin-
nan priorisoinnit ja niiden uudelleen 
arvioinnit sekä resurssien oikea-aikai-
nen varaaminen ja resurssi- ja projek-
tihallinnan työkalujen kehittäminen. 
Riskienhallinnan keinoina mainittiin 
myös osaamisvajeiden tunnistaminen ja 
osaamisen kehittäminen sekä se, että 
tietojärjestelmähankkeiden muutoksissa 
ja siirtosuunnitelmissa huomioidaan pa-
remmin substanssiprosessien toimivuus. 
Tärkeänä vaikuttamiskeinona nähtiin 
myös riskienhallinnan systemaattisempi 
toteuttaminen ja tehokkaampi hyödyn-
täminen päätöksenteossa.
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1.10  YHTEENVETO  
HAVAITUISTA  
VÄÄRINKÄYTÖISTÄ

1.10.1 Virheitä ja väärinkäytöksiä 
koskevat yhteenvetotiedot

Fimeassa ei ole havaittu talouteen tai 
omaisuuteen kohdistuvia väärinkäytöksiä 
tai rikoksia. 

1.10.2  Takaisinperintää koskevat 
 yhteenvetotiedot

Fimealla ei ollut vuoden 2018 lopussa 
takaisinperittäviä saatavia. 

1.9  ARVIOINTIEN TULOKSET

Valtiontalouden tarkastusvirasto teki 
vuotuisen tilintarkastuksen Fimeassa 
huhtikuussa 2018. Edellistä vuotta kos-
kevan yhteenvedon perusteella Fimea 
tarkensi maksullisten suoritteiden kus-
tannusvastaavuutta. Vuoden 2017 tulos-
tavoitteiden saavuttamisesta sosiaali- ja 
terveysministeriö antoi Fimealle arvosa-
nan 4 (arviointiasteikko 1–5).

Fimeassa laaditaan vuosittain suun-
nitelma sisäisten auditointien toteut-
tamisesta perustuen riskien arviointiin, 
tunnistettuihin laatupoikkeamiin tai 
kehittämiskohteisiin. Ohjelma laaditaan 
vastaamaan toiminnan tavoitteita ja tar-
vittaessa sitä täydennetään toiminnasta 
tai ympäristöstä saatavan lisätiedon 
perusteella. Fimean sisäisiä auditointeja 
toteutettiin vuonna 2018 kaikkiaan viisi. 
Auditoinneista kaksi kohdistui lääketur-
van osa-alueisiin ja kahteen substanssi-
prosessiin sekä yksi auditoinneista koh-
distui koko Fimeaan.
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2. TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA
OSASTON, MOMENTIN JA  
TILIJAOTTELUN NUMERO JA NIMI TILINPÄÄTÖS 2017 TALOUSARVIO

2018 (TA + LTA)
TILINPÄÄTÖS

2018

VERTAILU
TILINPÄÄTÖS -
TALOUSARVIO

TOTEUTUMA
%

11. Verot ja veronluonteiset tulot 39 141,61 33 292 33 292,14 0,00 100

11.04.01. Arvonlisävero 39 141,61 33 292 33 292,14 0,00 100

12. Sekalaiset tulot 326,74 5 332 5 331,85 0,00 100

12.39.10. Muut sekalaiset tulot 326,74 5 332 5 331,85 0,00 100

Tuloarviotilit yhteensä 39 468,35 38 624 38 623,99 0,00 100

PÄÄLUOKAN,  
MOMENTIN JA  
TILIJAOTTELUN NUMERO, 
NIMI JA MÄÄRÄRAHALAJI

TILIN- 
PÄÄTÖS

2017

TALOUS- 
ARVIO 2018
(TA + LTA:T)

TALOUSARVION 
MÄÄRÄRAHOJEN

TILIN- 
PÄÄTÖS

2018

VERTAILU
TALOUS- 
ARVIO- 
TILIN- 

PÄÄTÖS

SIIRTOMÄÄRÄRAHOJA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT TIEDOT

KÄYTTÖ
VUONNA 

2018

SIIRTO
SEURAA-

VALLE
VUODELLE

EDELLISILTÄ
VUOSILTA

SIIRTYNEET

KÄYTETTÄ-
VISSÄ

VUONNA 
2018

KÄYTTÖ
VUONNA 

2018
(PL. PERUU- 

TUKSET)

SIIRRETTY
SEURAA-

VALLE
VUODELLE

33. Sosiaali- ja terveys- 
ministeriön hallinnonala 3 673 588,39 6 245 309 -311 333,45 4 841 000,00 4 529 666,55 1 715 642,94 3 879 000,00 8 720 000,00 2 163 357,06 4 841 000,00

33.01.29. 
Sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalan arvonlisävero-
menot (arviomääräraha)

1 593 360,52 1 404 309 1 404 309,49 1 404 309,49 0,00

33.02.06. 
Lääkealan turvallisuus- ja  
kehittämiskeskuksen  
toimintamenot (nettob.) 
(siirtomääräraha 2v.)

2 080 227,87 4 841 000 -1 715 642,94 4 841 000,00 3 125 357,06 1 715 642,94 3 879 000,00 8 720 000,00 2 163 357,06 4 841 000,00

Määrärahatilit yhteensä 3 673 588,39 6 245 309 -311 333,45 4 841 000,00 4 529 666,55 1 715 642,94 3 879 000,00 8 720 000,00 2 163 357,06 4 841 000,00

53TOIMINTAKERTOMUS 2018



3. TUOTTO- JA KULULASKELMA
1.1.2018–31.12.2018 1.1.2017–31.12.2017

TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot   24 153 838,51 23 186 251,08

Muut toiminnan tuotot 322 441,08 24 476 279,59 265 285,52 23 451 536,60

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

     Ostot tilikauden aikana
413 566,26 348 867,56

Henkilöstökulut 17 875 123,40 15 651 642,81

Vuokrat 2 352 513,52 2 308 427,48

Palvelujen ostot 4 614 729,41 3 995 101,66

Muut kulut 1 136 779,60 1 107 268,85

Valmistus omaan käyttöön (–) –41 589,63 –133 901,79

Poistot 3 619 400,99 585 619,64

Sisäiset kulut 104 953,83 –30 075 477,38 100 976,32 –23 964 002,53

Jäämä I –5 599 197,79 –512 465,93
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1.1.2018–31.12.2018 1.1.2017–31.12.2017

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot 13 708,11 15 364,75

Rahoituskulut 0,00 13 708,11 –179,70 15 185,05

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Satunnaiset kulut –907 075,76 –907 075,76 0,00 0,00

Jäämä II –6 492 565,44 –497 280,88

Jäämä III –6 492 565,44 –497 280,88

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

Perityt arvonlisäverot 33 292,14 39 141,61

Suoritetut arvonlisäverot –1 404 309,49 –1 371 017,35 –1 593 360,52 –1 554 218,91

Tilikauden tuotto-/kulujäämä –7 863 582,79 –2 051 499,79
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4. TASE
VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

Aineettomat hyödykkeet

    Aineettomat oikeudet 36 351,92 87 057,52

    Muut pitkävaikutteiset menot 2 097 205,98 610 274,86

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 347 912,75 2 481 470,65 5 859 513,40 6 556 845,78

Aineelliset hyödykkeet

    Koneet ja laitteet 230 056,70 206 587,14

    Kalusteet 188 289,44 212 034,48

    Muut aineelliset hyödykkeet 12 706,63 431 052,77 12 706,63 431 328,25

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 2 912 523,42 6 988 174,03

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

Lyhytaikaiset saamiset

    Myyntisaamiset 3 428 847,42 2 169 471,75

    Siirtosaamiset 34 430,15 35 630,77

    Muut lyhytaikaiset saamiset 124 959,37 3 588 236,94 191 808,82 2 396 911,34

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

Kirjanpitoyksikön tulotilit 1 429,00 1 429,00 12,00 12,00

Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä 3 589 665,94 2 396 923,34

Vastaavaa yhteensä 6 502 189,36 9 385 097,37
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VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

    Valtion pääoma 1.1.1998 −1 100 100,18 –1 100 100,18

    Edellisten tilikausien pääoman muutos 5 611 643,70 4 211 807,97

    Pääoman siirrot 5 004 361,95 3 451 335,52

    Tilikauden tuotto-/kulujäämä -7 863 582,79 1 652 322,68 -2 051 499,79 4 511 543,52

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

    Saadut ennakot 283 907,82 381 560,19

    Ostovelat 779 290,74 1 086 618,37

    Tilivirastojen väliset tilitykset 373 035,07 354 431,35

    Edelleen tilitettävät erät 371 579,35 313 036,06

    Siirtovelat 3 004 043,70 2 737 862,88

    Muut lyhytaikaiset velat 38 010,00 4 849 866,68 45,00 4 873 553,85

Vieras pääoma yhteensä 4 849 866,68 4 873 553,85

Vastattavaa yhteensä 6 502 189,36 9 385 097,37
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5. LIITETIEDOT
LIITE 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTEET JA  
VERTAILEVUUS, FIMEA (558)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on nettobudjetoitu toimintamenomo-
mentilla 33.02.06. Vuonna 2018 tehtiin suunnitelmasta poikkeava poisto, kun itse val-
mistetuista ict-ohjelmista romutettiin Säihke II -hankkeeseen kuulunut myyntilupa- ja 
lääkevalmisterekisterikokonaisuus. Romutetuksi kirjatun poiston arvo oli 2 157 560,87 
euroa. Vuonna 2018 satunnaisiin kuluihin kirjattiin yhtensä 901 021,80 euroa edellisten 
tilikausien kuluja, jotka oli virheellisesti kirjattu keskeneräiseen aineet tomaan käyttö-
omaisuuteen. Kulut ovat olleet Säihke II -hankkeen ylläpito- ja lisenssikuluja. Vuonna 
2018 valmistunut Säihke II -hankkeeseen kuulunut asianhallinnan, rekis-

terikäyttöliittymän ja sähköisen asioinnin alustan toteutus kirjattiin keskeneräisestä ai-
neettomasta käyttöomaisuudesta muihin pitkävaikutteisiin menoihin itse valmistettuihin 
ict-ohjelmiin. Valmistuneen Säihke II -toteutuksen taloudelliseksi pitoajaksi arvioidaan 
kolme vuotta, minkä takia sen poistosuunnitelma on viiden vuoden sijaan kolme vuotta. 
Ensimmäinen 852 490,00 euron suuruinen tasapoisto on tehty tilikaudelle 2018. Vuo-
sien 2017 ja 2018 tilinpäätösten laatimisperusteissa ja vertailtavuudessa ei ole tapahtu-
nut muita olennaisia muutoksia.

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018–2020  (9.3.2018) on 
sopimuksen 6 §:ssä kirjattu, että virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on 
alkanut viimeistään 3.9.2018 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 
saakka maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Ker-
taerä on suuruudeltaan 9,2 % yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta 
kuukausipalkkauksesta. Kertaerää ei ole jaksotettu tilikaudelle 2018, vaan se kirjataan 
kokonaisuudessaan tilikauden 2019 menoksi. 
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MOMENTIN 
NUMERO JA 

NIMI

TILINPÄÄTÖS
2017

TALOUS- 
ARVIO
2018

(TA + LTA:T)

TALOUSARVION 2018 
MÄÄRÄRAHOJEN

TILINPÄÄTÖS
2018

VERTAILU
TALOUS- 
ARVIO –

TILINPÄÄ-
TÖS

SIIRTOMÄÄRÄRAHOJA KOSKEVAT 
TÄYDENTÄVÄT TIEDOT

KÄYTTÖ
VUONNA 2018

SIIRTO
SEURAA-

VALLE
VUODELLE

EDELLISILTÄ
VUOSILTA

SIIRTYNEET

KÄYTETTÄ-
VISSÄ

VUONNA 
2018

KÄYTTÖ
VUONNA 2018

(PL. PERUU- 
TUKSET)

SIIRRETTY
SEURAA-

VALLE
VUODELLE

Momentti 
33.02.06.

Lääkealan 
turvallisuus- 
ja kehittämiskes-
kuksen toiminta- 
menot (nettob.) 
(siirtomääräraha 
2 v.)

Bruttomenot 25 546 802,48 27 291 000 22 769 012,91 27 610 012,91 26 648 012,91

Bruttotulot 23 466 574,61 22 450 000 24 484 655,85 24 484 655,85 24 484 655,85

Nettomenot 2 080 227,87 4 841 000 -1 715 642,94 4 841 000,00 3 125 357,06 1 715 642,94 3 879 000,00 8 720 000,00 2 163 357,06 4 841 000,00

LIITE 2. NETTOUTETUT TULOT JA MENOT
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LIITE 3. ARVIOMÄÄRÄRAHAN YLITYKSET

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 3.

LIITE 4. PERUUTETUT SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 4.

2018 2017

Henkilöstökulut 15 295 228,53 13 432 506,56

    Palkat ja palkkiot 15 074 784,57 13 515 922,47

    Tulosperusteiset erät 0,00 0,00

    Lomapalkkavelan muutos 220 443,96 -83 415,91

Henkilösivukulut 2 579 894,87 2 219 136,25

     Eläkekulut 2 368 924,09 2 095 140,23

     Muut henkilösivukulut 210 970,78 123 996,02

Yhteensä 17 875 123,40 15 651 642,81

Johdon palkat ja palkkiot, josta 494 549,12 482 431,82

     – tulosperusteiset erät 0,00 0,00

Luontoisedut ja muut taloudelliset 
etuudet

180,00 240,00

    Johto 180,00 240,00

    Muu henkilöstö 0,00 0,00

LIITE 5. HENKILÖSTÖKULUJEN ERITTELY
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Omaisuusryhmä Kom-luokka
Poisto-

menetelmä
Poistoaika

vuotta
Vuotuinen
poisto %

Jäännösarvo € 
tai %

112  Aineettomat oikeudet

1120 Ostetut ict-ohjelmat 1120010 tasapoisto 5 20,00 0

114 Muut pitkävaikutteiset menot

1140 Teetetyt ict-ohjelmat 1140010 tasapoisto 3 33,30 0

1140 Teetetyt ict-ohjelmat 1140010 tasapoisto 5 20,00 0

1149 Muut pitkävaikutteiset menot 1149010 tasapoisto 10 10,00 0

119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

1191 Keskeneräiset hankkeet käyttöomaisuuteen 1191010 ei poistoa

125-126 Koneet ja laitteet

1255 Ict-laitteet ja niiden oheislaitteet 1255010 tasapoisto 3 33,30 0

1257 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet 1257010 tasapoisto 5 20,00 0

1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet 1258010 tasapoisto 5 20,00 0

1259  Laboratoriolaitteet  ja -kalusteet 1259010 tasapoisto 5 20,00

1269 Muut koneet ja laitteet 1269010 tasapoisto 5 20,00 0

127 Kalusteet

1270 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet 1270010 tasapoisto 5 20,00 0

128 Muut aineelliset hyödykkeet

1280 Taide-esineet 1280010 ei poistoa

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein kansallis- ja käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina 
tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.

Kirjanpitoyksikkö on ottanut käyttöön käyttöomaisuusluokan 1140010 Itse valmistetut ja teetetyt ict-ohjelmat, joissa poistoaika on kolme vuotta.

LIITE 6. SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET JA NIIDEN MUUTOKSET
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LIITE 7. KANSALLIS- JA KÄYTTÖOMAISUUDEN SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN POISTOT

Aineettomat  hyödykkeet

Yhteensä112 Aineettomat 
oikeudet

114 Muut 
pitkävaikutteiset menot

119
 Keskeneräiset

Hankintameno 1.1.2018 328 449,95 1 864 112,31 5 859 513,40 8 052 075,66

Lisäykset              0,00 4 937 200,78 326 621,93 5 263 822,71

Vähennykset       0,00 -2 157 556,74 -5 838 222,58 -7 995 779,32

Hankintameno 31.12.2018 328 449,95 4 643 756,35 347 912,75 5 320 119,05

Kertyneet poistot 1.1.2018 -241 392,43 -1 253 837,45 0,00 -1 495 229,88

Vähennysten kertyneet poistot 0,00 2 157 556,74 0,00 2 157 556,74

Tilikauden suunnitelman              
mukaiset poistot -50 705,60 -1 292 712,92 0,00 -1 343 418,52

Tilikauden suunnitelmasta  
poikkeavat poistot 0,00 -2 157 556,74 0,00 -2 157 556,74

Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00

Kertyneet poistot 31.12.2018 -292 098,03 -2 546 550,37 0,00 -2 838 648,40

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 36 351,92 2 097 205,98 347 912,75 2 481 470,65
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LIITE 8. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 8.

LIITE 9. TALOUSARVIOTALOUDESTA ANNETUT LAINAT

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 9.

LIITE 10. ARVOPAPERIT JA OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 10.

LIITE 11. TASEEN RAHOITUSERÄT JA VELAT

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 11.

Aineettomat hyödykkeet

Yhteensä
125-126 Koneet ja laitteet 127 Kalusteet 128 Taide-esineet

Hankintameno 1.1.2018 287 911,61 330 969,39 12 706,63 631 587,63

Lisäykset              80 900,05 37 250,20 0,00 118 150,25

Vähennykset       0,00 0,00 0,00 0,00

Hankintameno 31.12.2018 368 811,66 368 219,59 12 706,63 749 737,88

Kertyneet poistot 1.1.2018 -81 324,47 -118 934,91 0,00 -200 259,38

Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden suunnitelman  
mukaiset poistot -57 430,49 -60 995,24 0,00 -118 425,73

Tilikauden suunnitelmasta  
poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00

Kertyneet poistot 31.12.2018 -138 754,96 -179 930,15 0,00 -318 685,11

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 230 056,70 188 289,44 12 706,63 431 052,77
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LIITE 12. VALTIONTAKAUKSET JA -TAKUUT SEKÄ MUUT MONIVUOTISET VASTUUT

Muut monivuotiset vastuut 
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset.

LIITE 13. TASEESEEN SISÄLTYVÄT RAHASTOIDUT VARAT

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 13.

LIITE 14. TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT RAHASTOIDUT VARAT

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 14.

LIITE 15. VELAN MUUTOKSET

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 15.

LIITE 16. VELAN MATURITEETTIJAKAUMA JA DURAATIO

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella ei ole esitettävää liitteellä 16.

LIITE 17. OIKEIDEN JA RIITTÄVIEN TIETOJEN ANTAMISEKSI 
TARVITTAVAT MUUT TÄYDENTÄVÄT TIEDOT

Esitetyt kustannukset sisältävät koron, jonka korkoprosenttina on käytetty Valtiokont-
torin ilmoituksen (15.1.2018) mukaista korkoa 0,0 %.

TALOUS-ARVIO-           
MENOT 2018

MÄÄRÄRAHA- 
TARVE 2019

MÄÄRÄRAHA- 
TARVE 2020

MÄÄRÄRAHA- 
TARVE 2021

MÄÄRÄRAHA-  
TARVE MYÖHEMMIN

MÄÄRÄRAHA-     
TARVE YHTEENSÄ

Tavanomaiset sopimukset ja  
sitoumukset yhteensä 2 156 330,09 2 725 007,84 1 773 166,97 1 315 087,80 384 845,52 6 198 108,13

Fimea

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 413 566

Henkilöstökulut 17 875 123

Vuokrat 2 352 514

Palvelujen ostot 4 614 729

Muut kulut 1 136 780

Valmistus omaan käyttöön (–) –41 590

Poistot 3 619 401

Korot 0

Sisäiset kulut 104 954

Yhteensä 30 075 477
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6. ALLEKIRJOITUKSET
Tilinpäätösasiakirja on käsitelty Fimean johtoryhmässä 28.2.2019.
Hyväksytty Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2019.

Eija Pelkonen
Ylijohtaja

Esko Kiiski
Talousjohtaja
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TAULUKOT, KUVIOT JA LIITTEET

Taulukko 1. Fimean prosessikohtaiset kustannukset ja henkilöstö vuosina 2015–  
              2018 (lukuihin sisältyy alueellistamiskustannukset, mutta ei  
              korkokustannuksia tai satunnaisia tuottoja/kuluja). 
Taulukko 2. Työn tuottavuus ja kokonaistuottavuus vuosina 2015–2018   
                          (ilman korkokustannuksia tai satunnaisia tuotto- ja/kuluja).
Taulukko 3. Fimean organisaatiorakenteesta riippumattomien ydintoimintojen ja  
  budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset vuosina 2015–2018  
  (ilman korkokustannuksia, satunnaisia tuottoja/kuluja ja suunnitelmasta 
  poikkeavia poistoja).  
Taulukko 4.        Fimean suoritekorien kustannukset vuosina 2015–2018                    
  (ilman satunnaisia tuottoja/kuluja, suunnitelmasta poikkeavia 
  poistoja, korkokustannuksia ja valmistusta omaan käyttöön).  
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