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Kannanotto selvitysmiesten raporttiin Fimean alueellistamistavoitteiden toteuttamisesta
(asettamispäätös STM 020/2015).

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 9.4.2015 selvityshankkeen, jonka tarkoituksena oli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean alueellistamistavoitteiden toteuttaminen.
Alueellistamispäätös tehtiin aikoinaan poikkeuksellisen kovasta kohusta ja kritiikistä huolimatta. Monet
lääkealan tahot varoittivat uhista, joihin kuuluivat esimerkiksi asiantuntijuuden karkaaminen ja toiminnan
kriisiytyminen. Ennakoidut uhkakuvat realisoituivat, kun kokeneet avainhenkilöt irtisanoutuivat ja vaihtuvuus oli normaalia suurempi vuosina 2008-2011. Vuoden 2009 loppuun mennessä esimerkiksi myyntilupatoimintojen vaihtuvuus oli huimat 25 %. Tehdyllä päätöksellä ja sen seurauksilla on ollut kiistattomasti kielteistä vaikutusta Fimean perustehtävien toteuttamiseen sekä pysyviä negatiivisia vaikutuksia
Fimean julkikuvaan ja kyvykkyyteen kilpailla Euroopan tasolla. Fimean toimintakyvyn heikkeneminen
aiheutti samalla myös merkittävää haittaa Suomen lääkealan toimijoille ja sen piirissä työskenteleville.
Täten Suomen Proviisoriyhdistys ry vastustaa jyrkästi kollektiiviperusteisia irtisanomisia ja työntekijöiden
pakkosiirtoja.
Proviisoriyhdistyksen näkemyksen mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kilpailukykyinen osaaminen on taattava. Valtion on mahdollistettava, että Fimea säilyy houkuttelevana työpaikkana myös jatkossa. Fimea joutuu kilpailemaan muiden jäsenvaltioiden lääkeviranomaisten kanssa, missä
keskeisiä tekijöitä ovat kansainvälisesti tunnustettu asiantuntemus, arvostettavuus sekä luotettavat ja
toimivat prosessit. Fimean kansainvälinen asiantuntijuus on suomalaisten lääkeyritysten käyntikortti, joka houkuttelee lääkealan investointeja, tutkimuksia ja työpaikkoja Suomeen. Lääkealan asiantuntijuuden
ja arvostettavuuden säilyttäminen ei ole tärkeää ainoastaan viraston vaan myös Suomessa toimivien
lääkeyritysten kannalta, koska se luo mahdollisuuksia uusille asiantuntijatehtäville ja vahvistaa suomalaisten lääkealan tuntemusta kansainvälisesti.
Globaalissa toimintaympäristössä maat kilpailevat investoinneista, jotka synnyttävät suoraan työpaikkoja, vahvistavat talouskasvua ja verotuloja. Suomen menestys nojaa korkeaan lisäarvontuottoon, joka
edellyttää korkeatasoista ja erityistä osaamista. Lääkealan näkökulmasta asiantuntijoiden osaaminen
onkin tärkein pääoma eikä heidän sijainti. Täten Proviisoriyhdistys kannattaakin joustavaa toimintamallia, jossa mahdollistetaan asiantuntijoiden työskentely paikkariippumattomasti. Vain tällä tavalla pienellä
Suomella on mahdollisuus saada käyttöönsä parhaat mahdolliset asiantuntijat ja kilpailla suurien jäsenvaltioiden kanssa. Alueellistamispäätös ei saa olla itsetarkoitus vaan Suomi tarvitsee pääministeri Juha
Sipilän sanoin vaikuttavia toimia kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi.
Selvitysraportin mukaan siinä ei oteta kantaa, missä Fimean olisi oman toimintansa tai kansakunnan
edun kannalta kaikkein järkevin sijaita, vaan sen tarkoituksena on vain pureutua keinoihin, joilla alueellistaminen saadaan vietyä loppuun. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä on ilmoittanut perustavansa työryhmän, jonka tarkoituksena on arvioida Fimeaa ja sen toimintaa kokonaisvaltaisesti. Proviisoriyhdistys kannattaa kokonaisvaltaisen selvityksen tekemistä, koska alueellistamisprosessi on pitkittynyt
huomattavasti.
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