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1. Johdanto 
 

1.1. Työn taustaa 
 

Toiminta lääkealalla on luvanvaraista ja hyvin säänneltyä. Uusien lääkkeiden kehitystyö 

on hidasta ja riskialtista ja kun alkuperäisvalmiste menettää patenttisuojan, markkinoille 

tulee samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä edullisempia rinnakkaisvalmisteita. 

Lääketeollisuusyritykset voidaankin jakaa uusia alkuperäislääkkeitä kehittävään 

tutkivaan lääketeollisuuteen sekä rinnakkaislääkkeitä (eli geneerisiä lääkevalmisteita) 

valmistaviin ja markkinoiviin yrityksiin. (Pelkonen, 2006; Pudas, 2006; Timonen, 2011) 

 

Viimeisen viidentoista vuoden aikana lääkealan toimintaympäristö on muuttunut 

merkittävästi ja kilpailu yritysten välillä on kiristynyt. Suomessa lääkekustannusten 

kasvun hillitsemiseksi rinnakkaisvalmisteiden kulutusta on pyritty edistämään ottamalla 

käyttöön lääkevaihto vuonna 2003 ja viitehintajärjestelmä vuonna 2009 (Timonen, 

2011). Sen seurauksena rinnakkaisvalmisteiden osuus lääkemyynnistä on kasvanut ja 

yritysten välinen hintakilpailu on johtanut hintojen laskuun.  Järjestelmä painostaa myös 

alkuperäisvalmisteen kehittänyttä yritystä laskemaan valmisteensa hintaa lähemmäksi 

rinnakkaislääkkeiden hintoja. (Paldán & Martikainen, 2005; Martikainen et al., 2013) 

Kun hintoja seurattiin 16 OECD-maassa, todettiin lääkevaihdon alentaneen lääkkeiden 

hintoja keskimäärin 3 %. Toisaalta hintojen laskun on arveltu lisäävän lääkkeiden 

kulutusta, koska lääkekustannukset ovat laskeneet vähemmän kuin hinnat. (Buzzelli, 

2006) Lisäksi on todettu, että uusien lääkkeiden kehittämiseen käytetään rahaa 

enemmän kuin aikaisemmin, mutta samanaikaisesti uusia lääkeaineita sisältäviä 

valmisteita tulee vuosittain markkinoille aikaisempaa vähemmän (Pelkonen, 2006; 

Martikainen, 2012). Euroopassa lääkkeiden hintojen sääntelyn on todettu johtaneen 

siihen, että vuosina 1993 – 2002 eurooppalaisten lääkeyritysten kannattavuus on ollut 

heikompi kuin amerikkalaisyritysten kannattavuus (Golec & Vernon, 2010). Timonen on 

tutkinut lääkevaihdon vaikutuksia suomalaisten lääkeyritysten kannattavuuteen. 

Tutkimuksessa todettiin, että alkuperäislääkkeitä valmistavien tai markkinoivien yritysten 

liikevaihto oli vuonna 2008 laskenut keskimäärin 2.5 % ja myyntikateprosentti 
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keskimäärin 3.5 %. Myyntikateprosentin lasku oli kuitenkin yleisempää 

rinnakkaislääkkeitä valmistavissa yrityksissä, joiden myyntikateprosentti oli laskenut 

keskimäärin 30 %, vaikka liikevaihto oli kasvanut keskimäärin 20 %. 

Alkuperäislääkkeiden valmistajat olivat vähentäneet työntekijöitään, kun taas 

rinnakkaislääkevalmistajat olivat lisänneet henkilöstönsä määrää. (Timonen, 2011)  

 

Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän vaikutusta lääkemenoihin ja lääkkeiden hintoihin 

on tutkittu paljon. Sen sijaan lääkkeiden hintojen laskun vaikutuksia lääkealan yritysten 

taloudelliseen toimintakykyyn on tutkittu varsin vähän. Koska kannattavuus on yrityksen 

toiminnan jatkumisen edellytys, tarvitaan lisätietoa siitä, kuinka lääkeyhtiöiden 

kannattavuus on kehittynyt lääkevaihdon ja erityisesti viitehintajärjestelmän 

käyttöönoton jälkeen.   

 

1.2. Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat  
 

Tutkimuksen tavoitteena on saada lisätietoa siitä, kuinka lääkkeitä Suomessa teollisesti 

valmistavien ja markkinoivien yritysten kannattavuus on kehittynyt vuosien 2002 ja 2011 

välisenä aikana. 

 

Tutkimusongelma: Onko lääkeyritysten kannattavuudessa tapahtunut muutoksia 

vuosien 2002 ja 2011 välisenä aikana?  

Alaongelmat:  

 Onko lääkkeiden hintojen lasku vaikuttanut lääkeyritysten kannattavuuteen? 

 Onko vuonna 2003 käyttöönotetun lääkevaihdon aikaansaama hintakilpailu 

vaikuttanut lääkeyritysten kannattavuuteen? 

 Onko yritysten kannattavuudessa tapahtunut muutoksia viitehintajärjestelmän 

käyttöön oton jälkeen eli vuoden 2009 jälkeen? 

 Onko uusia alkuperäislääkkeitä kehittävien tutkivaa lääketeollisuutta edustavien 

ja rinnakkaislääketeollisuusyritysten kannattavuudessa eroa?  
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1.3. Tutkimuksen rajaukset 
 

Ajallisesti tutkimus on rajattu vuosiin 2002 – 2011, koska lääkevaihdon ja 

viitehintajärjestelmän käyttöönotto ajoittuu tälle aikavälille. Tarkoituksena ei ole tutkia 

koko toimialan kannattavuuskehitystä, vaan tarkastelun kohteeksi on valittu Suomessa 

toimineet lääkeyritykset, joiden valmistamia tai markkinoimia reseptilääkkeitä oli 

myynnissä apteekeissa kyseisinä vuosina. Bioteknologia-alan yritykset on jätetty 

tarkastelun ulkopuolelle. Samoin yritykset, jotka myyvät vain sairaaloissa käytettyjä 

lääkkeitä. Tarkastelu on rajattu yritysten kannattavuusmittareihin ja muut taloudellisen 

suorituskyvyn mittarit on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.  

 

1.4. Tutkimuksen rakenne, menetelmä ja aineisto 
 

Tutkimuksen teoriaosassa käydään läpi kannattavuutta käsitteenä ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä. Kannattavuuden tunnusluvuista esitellään käyttökateprosentti ja sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti. Sitten kuvataan lääketeollisuutta toimialana, tarkastellaan 

lyhyesti lääketeollisuusyritysten toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja 

erityisesti lääkeyrityksen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Empiirisesti 

lääkeyritysten kannattavuutta tutkitaan tarkastelemalla tilinpäätösmateriaalista 

laskettujen tunnuslukujen kehitystä ja ryhmien välistä eroa testataan tilastollisesti 

SPSS-ohjelmalla. Tarkasteltaviksi tunnusluvuiksi on valittu käyttökateprosentti ja 

sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Aineistona on käytetty Suomessa toimivien 

lääkealan yritysten tilinpäätöstietoja vuosilta 2002 – 2011. Aineisto on otettu Voitto+ -

tietokannasta huhtikuussa 2010 ja huhtikuun ja marraskuun välisenä aikana 2013.  
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2. Yrityksen kannattavuus 
 

2.1. Kannattavuuden määritelmä ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 
 

Kannattavuus määritellään yleensä yrityksen pitkän aikavälin tulontuottamiskyvyksi. 

Yritystä pidetään kannattavana, jos se tuottaa tuloja enemmän kuin sen kustannukset 

ovat saman aikajakson aikana. (Vilkkumaa, 2005) Yritystoiminnassa kannattavuus on 

edellytys liiketoiminnan jatkuvuudelle. Lama-aikana monen yrityksen toiminta ajautuu 

helposti kannattamattomaksi, kun heikentyneen kysynnän seurauksena tuotteita jää 

myymättä, eivätkä yritykset saa kiinteitä kustannuksiaan alenemaan. Lyhyellä aikavälillä 

kannattavuus voi olla negatiivista ja muuttuvien kustannusten kattaminen riittää, mutta 

pidemmällä aikavälillä tuottoja tulee olla myös kiinteiden kustannusten, kuten vuokrien 

ja rahoituskustannusten, kattamiseen. Koska tappiot katetaan omasta pääomasta, 

kannattamaton toiminta johtaa oman pääoman pienentymiseen, joka ei voi jatkua 

loputtomiin. Kun arvioidaan yrityksen taloudellista suorituskykyä, kannattavuuden 

tarkastelu yksinään ei riitä, sillä kannattavakin yritys voi ajautua vakavaraisuus- ja 

maksuvalmiusongelmiin, koska kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat 

kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Jos yrityksen kannattavuus on heikko, se heikentää 

myös maksuvalmiutta. Huono maksuvalmius taas puolestaan heikentää 

vakavaraisuutta, mikä saattaa johtaa siihen, että lyhytkestoinenkin toiminta joudutaan 

rahoittamaan lainarahalla. Korkokustannusten kasvu taas nakertaa yrityksen 

kannattavuutta. (Kallunki & Kytönen, 2007; Alhola & Lauslahti, 2005; Quandt, 1984) 

Kannattavuuden kehitykseen vaikuttavat tuottavuuden kehitys (panoksen määrän ja 

tuotoksen määrän kehitys), hintasuhteen (tuotoksen hinta vs. panoksen hinta) kehitys 

sekä tuottojen ja kustannusten kehitys (Vilkkumaa, 2005). Kannattavuus paranee, jos 

pystytään valmistamaan aikaisempaa enemmän tuotteita alhaisemmin kustannuksin. 

Myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen tehtyjen investointien on todettu parantavan 

yritysten kannattavuutta. (Nord, 2011) 
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2.2. Kannattavuuden mittaaminen 
 

Yrityksen kannattavuutta voidaan tarkastella sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Liiketoiminnan tuottojen ja kustannusten erotusta eli voittoa kuvaavat absoluuttiset 

mittarit kertovat yrityksen lyhyen aikavälin kannattavuudesta.  Absoluuttisen 

kannattavuuden mittareita ovat muun muassa myyntikate, käyttökate, liikevoitto tai 

tilikauden voitto. Pitkän aikavälin kannattavuutta voidaan tarkastella vertailemalla 

useiden peräkkäisten vuosien tilinpäätöksistä laskettuja tunnuslukuja ja niissä 

tapahtuneita muutoksia. Pitkän aikavälin kannattavuutta kuvataan myös erilaisilla 

suhteellisen kannattavuuden tunnusluvuilla. Suhteellinen kannattavuus tarkoittaa 

yrityksen saavuttaman absoluuttisen kannattavuuden suhteuttamista siihen 

pääomapanostukseen, joka yritykseen on sijoitettu voiton saavuttamiseksi. Pienemmillä 

pääomapanostuksilla vähemmän voittoa tekevä yritys voi olla suhteellisesti 

kannattavampi kuin iso yritys, jonka voittoon on tarvittu myös suuri määrä 

pääomapanosta. Erilaiset pääoman tuottoon perustuvat tunnusluvut ottavat voiton 

lisäksi huomioon sen syntymiseen käytetyt resurssit. Pääoman tuottoa mittaavia 

tunnuslukuja ovat mm. koko pääoman tuottoprosentti, oman pääoman tuottoprosentti ja 

sijoitetun pääoman tuottoprosentti. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2001; Kallunki & Kytönen, 

2007; Alhola & Lauslahti, 2005) 

2.2.1. Käyttökateprosentti  
 

Käyttökate saadaan, kun tuotoista on vähennetty muuttuvat ja kiinteät kustannukset. 

Käyttökate kuvaa operatiivisen toiminnan tehokkuutta, koska se kertoo, mitä tuotoista 

jää sen jälkeen, kun toimintaan liittyvät tekemisen kustannukset on vähennetty 

(Vilkkumaa, 2005).  

 

Käyttökateprosentti = 100 x käyttökate/liikevaihto   ( 1 ) 

 

Käyttökatteesta saadaan käyttökateprosentti jakamalla se liikevaihdolla yhtälön 1 

mukaisesti (Neilimo & Uusi-Rauva, 2001). Käyttökateprosentti pohjautuu puhtaasti 

tuloslaskelmaan, eikä se huomioi yrityksen pääomakantaa. Tunnusluku kertoo, kuinka 
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monta prosenttia liikevaihdosta jää kattamaan pääomakuluja ja tuottamaan tulosta. 

Käyttökateprosentin arvoon vaikuttaa muun muassa se, omistaako yritys toimitilansa vai 

toimiiko se vuokratiloissa, koska poistoja ei oteta huomioon käyttökateprosenttia 

laskettaessa, mutta vuokrakustannukset tulevat huomioitua. Siksi tunnusluku suosii 

myös voimakkaasti investoivia yrityksiä. Käyttökateprosenttia ei pitäisikään käyttää 

yksinään yrityksen kannattavuuden kuvaajana, vaan yhdessä muiden tunnuslukujen 

kanssa. (Vilkkumaa, 2005; Laitinen, 1992) 

 

Parhaiten käyttökateprosentti soveltuu yksittäisen yrityksen kannattavuuden kehityksen 

seuraamiseen, mutta tunnusluvun avulla voidaan myös vertailla erikokoisten yritysten 

kannattavuutta (Leppiniemi J & Leppiniemi R, 2006; Salmi, 2004). Usein yrityksen 

käyttökateprosenttia tarkastellaan suhteessa toimialan vastaaviin lukuihin, sillä saman 

alan yritysten kesken se toimii hyvänä taloudellisen toiminnan mittarina. Erityisesti 

toiminnassa, jossa pääomakustannusten osuus ei ole kovin suuri, käyttökateprosentti 

toimii hyvin kannattavuuden mittarina (Vilkkumaa, 2005). Käyttökateprosentille ei ole 

yleispätevää tavoitearvoa, mutta yritystutkimusneuvottelukunnan mukaan 

teollisuusyrityksillä käyttökateprosentin tulisi olla 10 – 25 %, kaupan alalla 2 – 10 % ja 

palveluyrityksillä 5 – 15 % (Yritystutkimus ry, 2011).  

2.2.2. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 
 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI, return on investment) on yleisimmin käytetty 

suhteellisen kannattavuuden mittari. Tunnusluvulla on tarkoitus kuvata kuinka suuren 

tuoton yritys ansaitsee siihen sijoitetulle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 

voidaan laskea monella eri tavalla. Kaikissa laskutavoissa on periaatteena, että 

liiketoiminnasta saatu tulos jaetaan liiketoimintaan sijoitetulla pääomalla. (Vilkkumaa, 

2005; Horngren et al., 2002) Laskukaavoissa poikkeavat sekä tuloksen laskentatapa 

että sijoitetun pääoman määritelmä.  

 

Sijoitetun pääoman tuotto − % =
nettotulos+rahoituskulut+verot

sijoitettu pääoma keskimäärin
∗ 100 ( 2 ) 
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Yritystutkimusneuvottelukunnan (2011) mukaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti 

lasketaan yhtälön 2 mukaisesti siten, että yrityksen nettotulokseen lisätään rahoituskulut 

ja verot ja näiden summa jaetaan sijoitetun pääoman määrällä. Jos yrityksellä ei ole 

merkittäviä satunnaisia eriä, se voi käyttää laskennassa liiketulosta (Vilkkumaa, 2005). 

Tunnusluvussa pääoman tuottoa tarkastellaan sekä oman pääoman sijoittajan että 

vieraan pääoman sijoittajan näkökulmasta. Voitto kuvaa oman pääoman sijoittajan 

saamaa tuottoa ja rahoituskulut kuvaavat vieraan pääoman sijoittajan saamaa tuottoa. 

Tunnusluvun nimittäjässä olevalla sijoitetulla pääomalla tarkoitetaan omaa pääomaa 

kokonaisuudessaan sekä sijoitettua korollista vierasta pääomaa. Korolliseen vieraaseen 

pääomaan kuuluvat pääomalainat, lainat rahoituslaitoksilta, eläkelainat, sisäiset velat, 

muut pitkäaikaiset velat sekä korolliset lyhytaikaiset velat. Korollinen vieras pääoma 

saadaan myös kun taseen mukaisesta vieraasta pääomasta vähennetään korottomat 

erät, ostovelat ja siirtovelat. Käytännössä sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja 

lopun keskiarvona. (Alhola & Lauslahti, 2005; Leppiniemi J & Leppiniemi R, 2006; 

Salmi, 2004) 

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia voidaan parantaa vaikuttamalla joko tuloslaskelman 

tai taseen eriin. Tulokseen voidaan vaikuttaa myymällä enemmän palveluita tai tuotteita 

ja/tai korkeampaan hintaan. Lisäksi tulosta voidaan parantaa karsimalla kustannuksia. 

Myös taseen eriä voidaan yrittää minimoida. Esimerkiksi käyttöomaisuushyödykkeet 

voidaan hankkia käyttöön vuokraamalla. Tunnusluvun arvo paranee, kun vaihto-

omaisuuden määrä yritetään pitää mahdollisimman alhaisena ja rahoitusomaisuuteen 

kuuluvien saamisten osalta lyhennetään annettuja maksuaikoja. (Alhola & Lauslahti, 

2005) 

 

Laitisen (1992) mukaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti on melko validi yleisen 

kannattavuuden mittari. Tunnusluvun suosioon on vaikuttanut myös sen 

helppokäyttöisyys, koska se yhdistää kaikki kannattavuuden osa-alueet yhdeksi 

prosenttiluvuksi, jota johdon ja sidosryhmien on helppo tarkastella (Horngren et al., 

2002). Sijoitetun pääoman tuoton voi ajatella olevan toimialasta riippumaton mittari, jota 

sijoittaja voi tarkastella vertaillessaan sijoituskohteita. Parhaiten vertailua voi tehdä 
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saman toimialan yritysten kesken. Tunnusluvun avulla voidaan vertailla myös 

erikokoisten yritysten kannattavuutta. (Vilkkumaa, 2010; Salmi, 2004) Yleisesti 

ajatellaan, että sijoitetun pääoman tuottoprosentin tulisi olla vähintään riskittömän tuoton 

tasolla (Kallunki & Kytönen, 2007). Sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvoa pidetään 

välttävänä, jos se on vähintään vieraasta pääomasta maksetun koron suuruinen.  Arvoa 

pidetään hyvänä, jos se on yli 15 % ja erinomaisena, jos se ylittää 20 %.  

(Yritystutkimus ry, 2011; Vilkkumaa, 2010) Rappaportin (1983) mukaan sijoitetun 

pääoman tuottoprosentin arvoa tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon myös vallitseva 

taloussuhdanne. Laskusuhdanteen aikana keskimääräistä tavoitearvoa ei välttämättä 

saavuteta, kun taas korkeasuhdanteen aikana se pitää ylittää. Lisäksi yrityksen 

toiminnan luonne vaikuttaa jonkin verran yritykseltä vaadittavaan suhteelliseen 

kannattavuuteen. Mitä vakaammalla toimialalla yritys toimii, sitä alhaisempi sen 

suhteellinen kannattavuus voi olla. Ja mitä suurempi toimialan muutosvauhti on, sitä 

parempi on suhteellisen kannattavuuden oltava. (Vilkkumaa, 2005)  

 

Myös yrityksen johto voi käyttää sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvoa apuna 

tehdessään yrityksen toimintaa koskevia strategisia päätöksiä. Tällöin pitää kuitenkin 

muistaa, että sijoitetun pääoman tuottoprosentti on vain laskennallinen mittari, eikä 

yrityksen tilaa voi arvioida pelkästään sen perusteella, vaan tulee tarkastella muitakin 

mittareita.  Lisäksi täytyy muistaa millä aikavälillä asiaa tarkastellaan. Liian lyhyt aikaväli 

voi johtaa esimerkiksi kehittämiskulujen minimointiin, pääoman liialliseen säästämiseen 

ja jopa tarpeellisten investointien hylkäämiseen. (Quandt, 1984; Salmi, 2004; Varghese, 

2003) Rappaportin (1983) mukaan sijoitetun pääoman tuottoprosentista ei voi suoraan 

päätellä, luoko yritys arvoa omistajilleen. Jos yrityksessä investoidaan voimakkaasti 

tutkimukseen ja tuotekehitykseen, todennäköisesti käy niin, että sijoitetun pääoman 

tuotto laskee ensimmäisinä vuosina, vaikka panostukset tuotekehitykseen kasvattavat 

yrityksen markkina-arvoa pitkällä tähtäimellä. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen 

investoivat alat, kuten lääke- ja kosmetiikkateollisuus, raportoivat suurempia pääoman 

tuottoprosentin arvoja kuin muut suuria investointeja tekevät teollisuuden alat. Kun 

verrattiin keskenään 23 lääketeollisuusyritystä ja 25 elintarviketeollisuusyritystä, todettiin 

että vuosina 1971 – 1981 lääkeyritysten sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli noin 17 % 
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ja elintarvikealan yritysten tuottoprosentti 14 %. Lääketeollisuusyritysten markkina-arvon 

ja kirjanpitoarvon suhde oli 2,5 kertaa korkeampi kuin elintarvikealan yrityksillä.  Sen 

sijaan osakkeenomistajille tuotetusta arvosta kertova nettotulos osaketta kohden, EPS 

(earnings per share), oli yrityksillä hyvin lähellä toisiaan, lääketeollisuudessa 11.8 % ja 

elintarviketeollisuudessa 11.3 %.  (Rappaport, 1983) 
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3. Lääkeyritysten kannattavuus 
 

3.1. Suomen lääkemarkkinat 
 

Lääkemarkkinat poikkeavat tavallisista hyödykemarkkinoista, koska kilpailu alalla on 

rajoittunutta ja lääkkeiden hintoja sekä kuluttajan lääkkeistään maksamaa osuutta 

säännellään (Pudas, 2006). Myös lääkkeiden valmistus, maahantuonti, jakelu ja myynti 

ovat tarkasti säädeltyjä ja luvanvaraisia toimintoja, joita ohjaa Lääkelaki (Timonen, 

2011). Lääketeollisuusyritykset kehittävät, valmistavat, tuovat maahan ja markkinoivat 

lääkevalmisteita. Lääketukkukaupat toimittavat lääkkeet sairaaloihin ja apteekkeihin. 

Suomessa vain apteekit saavat myydä lääkkeitä kuluttajille. Poikkeuksena ovat 

nikotiinikorvausvalmisteet, joita voidaan myydä myös kaupoissa. (Fimea, 2013a; 

Lääketeollisuus ry, 2013a)  

 

Toimialana lääketeollisuus koostuu lukuisista monikansallisista ja kansallisista 

erikokoisista sekä eri periaatteilla toimivista yrityksistä. Kotimaisten ja kansainvälisten 

varsinaista lääketuotantoa harjoittavien lääketehtaiden lisäksi lääketeollisuuden piiriin 

kuuluvat kansainvälisten lääkeyritysten tutkimus- ja markkinointitoimintoihin keskittyvät 

tytäryhtiöt, bioteknologiayritykset, lääketukkukaupat sekä myyntilupahallintopalveluita 

myyvät yritykset. (Pelkonen, 2006) Vuonna 2007 Suomen lääkemarkkinoilla toimi 

kaikkiaan 122 yritystä. Alkuperäislääkkeitä valmistavia yrityksiä oli näistä 43 % ja 

rinnakkaislääkkeitä valmistavia yrityksiä 41 %. Yrityksiä, jotka valmistivat selkeästi 

molempia tuotteita, oli 15 %. (Rinta, 2006) Alalla toimii myös muutama rinnakkaistuontia 

harjoittava yritys. Rinnakkaistuontivalmisteet ovat alkuperäisen valmistajan 

lääkevalmisteita, jotka on pakattu uudelleen. Ne ovat hinnoiltaan hieman edullisempia 

kuin vastaava alkuperäisvalmistajan maahantuoma valmiste. Nykyisin 32 yrityksellä on 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean myöntämä lääketehdaslupa ja 

104 yrityksellä on lupa harjoittaa lääkkeiden tukkukauppaa (Fimea, 2013b). Suurimpia 

teollisesti lääkkeitä Suomessa valmistavia yrityksiä ovat Orion Oyj, Bayer Oy ja Santen 

Oy.  Useimmilla kansainvälisillä lääkeyrityksillä on Suomessa pääasiassa 

markkinointiorganisaatio ja valtaosa maassamme myydyistä lääkkeistä tuodaankin 



12 

 

ulkomailta. Vuonna 2012 alan suurin yritys oli suomalainen Orion Pharma ja toiseksi 

suurin amerikkalainen Pfizer. Kymmenen suurimman yrityksen yhteenlaskettu osuus oli 

noin puolet lääkemyynnin kokonaisarvosta (Kuva 1).  

 

 

Kuva 1. Suomen suurimmat lääkkeiden valmistajat ja markkinoijat vuonna 2012 

(Lääketeollisuus ry, 2013b)  

 

Vuonna 2011 lääketeollisuudessa työskenteli 5436 henkilöä.  Eniten työntekijöitä toimii 

tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Toiseksi eniten työpaikkoja on markkinoinnissa. 

(Lääketeollisuus ry, 2013c) Vuonna 2007 lääkkeiden kokonaismyynnin arvo oli 2,5 

miljardia euroa ja 2,7 miljardia euroa (kasvua + 8%) vuonna 2011 (Kela & Fimea, 2007 

ja 2011). Kansainvälisesti vertailtuna Suomen lääkemarkkinat ovat kuitenkin pienet, sillä 

koko maailman lääkemarkkinoiden arvo on yli 600 miljardia euroa (Efpia, 2013).  

3.2. Lääkeyritysten kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 
 

Lääkevalmisteella on oltava voimassa oleva myyntilupa ennen kuin yritys voi tuoda sen 

markkinoille ja sitä voidaan myydä kuluttajille. Myyntiluvan myöntää Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (entinen Lääkelaitos) tai Euroopan lääkevirasto 

EMA. Vuoden 2011 lopussa oli voimassa 8509 myyntilupaa (kaikki lääkemuodot ja 

vahvuudet huomioiden). Myyntiluvan saaminen edellyttää laajoja valmisteen 
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turvallisuutta ja tehoa koskevia tutkimuksia, jotka viranomainen arvioi ennen luvan 

myöntämistä. (Kela & Fimea, 2011) 

 

Uusien lääkkeiden kehittäminen onkin erittäin hidasta ja riskialtista. Siitä hetkestä, kun 

uusi lääkeaine on ensimmäisen kerran syntetisoitu, kestää vielä 12 – 13 vuotta ennen 

kuin valmiste on markkinoilla, sillä noin kymmenen vuotta kestävän tutkimus- ja 

tuotekehitysvaiheen päätyttyä kuluu vielä 2 - 3 vuotta ennen kuin lääkkeelle on 

myönnetty myyntilupa ja se on hyväksytty sairausvakuutuskorvauksen piiriin, jolloin 

lääke on varsinaisesti potilaiden saatavilla. On arvioitu, että kymmenestä tuhannesta 

kehitteillä olevasta molekyyliehdokkaasta ainoastaan muutama läpäisee koko 

kehitysprosessin ja niistä tulee markkinoille uusi lääkevalmiste. (Efpia, 2013; Pelkonen, 

2006) Uudelle lääkeainemolekyylille haetaan heti patenttisuojaa, joka kestää 20 vuotta. 

Lisäksi lääkevalmisteen kehittäjä voi saada lisäsuojatodistuksen korkeintaan viideksi 

vuodeksi ja sen lisäksi hakea dokumentaatiosuojaa, joka antaa kahdeksan vuoden 

ajaksi yksinoikeuden käyttää hyväkseen tutkimustuloksia. Valmiste voi myös saada 

vielä yhden vuoden lisäsuojan, jos sille löydetään uusi ja huomattavaa hoidollista hyötyä 

tuova käyttötarkoitus. (Aitlahti, 2008) Kun alkuperäisvalmiste menettää patenttisuojan, 

muut valmistajat voivat tuoda markkinoille samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä 

rinnakkaislääkkeitä (Eränkö, 2013). Lääkevalmisteen elinkaari on esitetty kuvassa 2.  
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Kuva 2. Lääkevalmisteen elinkaari (Lääketeollisuus ry, 2013d) 

 

Toimialana lääketeollisuus investoikin tutkimukseen ja tuotekehitykseen enemmän kuin 

mikään muu teollisuuden ala. Lääkeyritysten tutkimus- ja kehitysmenojen osuus 

lääkemyynnistä on 15 %, kun muiden teollisuuden alojen tutkimusmenot ovat alle 10 % 

myyntituloista. (Efpia, 2013) Ja esimerkiksi vuonna 2010 maailman kymmenen eniten 

tutkimukseen investoineen yrityksen joukossa oli viisi lääkeyhtiötä (Alkio, 2012). 2000-

luvulla lääketeollisuus on Suomessa vuosittain investoinut lääkkeiden tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen yhteensä keskimäärin 218 miljoonaa euroa. Merkittävä osa 

tutkimustoimintaan tehdyistä investoinneista kohdistuu kliinisiin lääketutkimuksiin. 

(Timonen, 2011) Yhden molekyylin kehittäminen lääkevalmisteeksi maksaa arviolta 800 

– 1500 miljoonaa euroa (Morgan, 2011). Viimeisen 30 vuoden aikana uuden valmisteen 

kehittäminen on hidastunut ja kehityskustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti. 

Vuonna 1995 eurooppalaiset lääketehtaat käyttivät tutkimukseen ja tuotekehitykseen 

yhteensä 11.5 miljardia euroa, kun vuonna 2011 tutkimukseen käytettiin 30 miljardia 

euroa. Samanaikaisesti vuosittain tulee markkinoille entistä vähemmän uusia 

valmisteita. (Efpia, 2013; Martikainen, 2012; Rusu et al., 2011) On arvioitu, että vain 

kolme kymmenestä markkinoille tuodusta lääkkeestä yltää kehityskulut kattaviin 

myyntituloihin, sillä aika ennen kuin kilpailevat valmisteet tulevat markkinoille jää varsin 

lyhyeksi (Lääketeollisuus ry 2013d; Pelkonen, 2006).   
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Koska rinnakkaisvalmisteille ei tarvitse tehdä uudestaan kaikkia tutkimuksia, niiden 

kehittäminen on huomattavasti nopeampaa jolloin yrityksen tutkimus- ja 

tuotekehityskulut ja myös markkinointi- ja myyntikulut jäävät huomattavasti 

alhaisemmaksi kuin alkuperäislääkkeen kehittäneellä yrityksellä. Näin 

rinnakkaislääkevalmistajat voivat myydä tuotteitaan huomattavasti edullisemmin. 

(Eränkö, 2013) Rinnakkaislääkeyritysten kustannusrakenne onkin erilainen kuin uusia 

lääkkeitä kehittävillä yrityksillä.  Rinnakkaisvalmistajien suurimmat menoerät ovat 

valmistuskustannukset (51 %), markkinointi (13 %) ja tutkimus- ja kehitystoiminta (7 %).  

 

Periaatteessa lääketeollisuusyritykset voivat hinnoitella lääkkeensä vapaasti, mutta 

lääkkeen hinnasta annetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukainen korvaus vain 

siinä tapauksessa, että sosiaali- ja terveysministeriön alainen lääkkeiden 

hintalautakunta (Hila) on vahvistanut lääkkeen korvattavuuden ja kohtuullisen 

tukkuhinnan. Eli mikäli yritys haluaa lääkkeensä sairausvakuutuslain mukaan 

korvattavaksi, on sen haettava lääkkeiden hintalautakunnalta päätöstä kohtuullisesta 

tukkuhinnasta, jolla yrityksen on myytävä valmistettaan kaikille apteekeille. Lääkkeiden 

vähittäismyyntihinta määräytyy valtioneuvoston vahvistaman lääketaksan mukaan.   

(Kela & Fimea, 2011) Jos valmiste jää korvausjärjestelmän ulkopuolelle, sen myynti 

todennäköisesti jää huomattavasti vähäisemmäksi kuin vastaavien korvausjärjestelmän 

piiriin kuuluvien valmisteiden myynti. Näin alkuperäislääkkeen kehittäneen yrityksen on 

lähes pakko laskea oman valmisteensa hintaa, kun patenttisuojan umpeuduttua 

edullisemmat rinnakkaisvalmisteet tulevat myyntiin. 

 

Uusien lääkkeiden kehittäminen on keskittynyt sellaisille terapia-alueille (kuten syövän 

tai muistisairauksien hoitoon), joilla on ennestään vain harvoja valmisteita ja kilpailu on 

vähäistä. Lääketeollisuuden tulorakenne on painottunut voimakkaasti tiettyihin, 

erinomaisesti tuottaviin lääkkeisiin: 20 % parhaiten tuottavista lääkkeistä vastaa jopa 70 

%:sta lääketeollisuuden tuloista. Näin yritykset ovat hyvin riippuvaisia 

menestystuotteidensa myynnistä. Eniten lisääntyy biologisten lääkkeiden valmistus, sillä 

niitä on vaikeampi kopioida kuin kemiallisia lääkkeitä. (Alkio, 2012) Yrityksen 
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menestykseen vaikuttaa se, kuinka onnistunut tuoteportfolio yrityksellä on ja pystyykö 

se tuottamaan uusia molekyylejä jatkuvasti, jotta niitä on tuotekehitysputken eri 

vaiheissa. Kannattavuutta voidaankin parantaa priorisoimalla tutkimusprojektit järkevästi 

ja kohdentamalla resurssit oikeisiin tutkimuskohteisiin. (Rusu et al., 2011) 

Tehostaakseen tutkimustoimintaansa suuret lääkeyritykset ovat ulkoistaneet mm. 

kliinistä tutkimustoimintaansa ja lisänneet keskinäistä yhteistyötään. Useat 

lääkeyritykset ovat myös hakeneet kilpailuetua yritysostojen ja –fuusioiden kautta. Ne 

ovat myös siirtäneet toimintojaan entistä enemmän maihin, joissa tuotantokustannukset 

ovat alhaisemmat. (Rusu et al., 2011; Timonen, 2011) Tämä näkyy mm. siinä, että 

kliinisten tutkimusten määrä Suomessa on vähentynyt. Vuonna 2007 tehtiin Fimeaan 

250 ilmoitusta kliinisen lääketutkimuksen aloittamisesta, kun vuonna 2011 vastaavia 

ilmoituksia tehtiin vain 141 kpl (Kela & Fimea, 2011). Käytännössä ala ei enää jakaudu 

yksiselitteisesti tutkivaan ja rinnakkaislääketeollisuuteen, sillä viime vuosina uusia 

lääkkeitä kehittävät yritykset ovat laajentaneet toimintaansa myös geneerisille 

markkinoille ostamalla tai perustamalla rinnakkaisvalmisteita valmistavia tehtaita 

(Pelkonen 2006, 16).   

3.3. Lääkkeiden hintojen kehitys 
 

Lääkkeiden kulutus ja lääkekustannukset ovat kasvaneet, koska ihmiset elävät yhä 

vanhemmiksi ja sairauksia hoidetaan entistä enemmän avoterveydenhuollon puolella. 

Suurin osa lääkekustannusten kasvusta johtuu kuitenkin siitä, että uudet kalliimmat 

lääkkeet syrjäyttävät jo pitkään markkinoilla ja käytössä olleita valmisteita. Vuonna 2007 

yli puolet tukkumyynnin arvosta muodostui vuosien 1995 – 2007 aikana markkinoille 

tulleiden lääkkeiden myynnistä. (Palva, 2008; Klaukka, 2004; Jormanainen et al., 2009) 

Lääkekustannukset ovat läntisen Euroopan maissa kasvaneet bruttokansantuotetta ja 

terveydenhuollon kokonaismenoja nopeammin (Martikainen, 2012). Suomessa 

avohoidon lääkekustannukset nousivat vuodesta 1960 aina 2000-luvun alkuun 

keskimäärin 11 % vuodessa (Palva, 2008). Avohoidon reseptilääkemenot ja 

lääkekorvausmenot lähes kaksinkertaistuivat vuosien 1995 – 2009 välisenä aikana 

(Martikainen, 2012). Lääkekustannusten kasvua on yritetty hillitä lukuisin 

lainsäädännöllisin keinoin. Koska suurin osa lääkekustannuksista muodostuu avohoidon 
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reseptilääkkeiden myynnistä, on sääntely kohdistunut lääkkeiden hintoihin ja niistä 

maksettaviin sairausvakuutuskorvauksiin. (Timonen, 2011; Martikainen, 2012) 

 

Huhtikuussa 2003 lääkelakia muutettiin niin, että apteekeille asetettiin velvoite vaihtaa 

lääkemääräyksen valmiste halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähäisesti poikkeavaan (ns. 

hintaputkeen kuuluvaan) vastaavaan samaa vaikuttavaa ainetta sisältävään 

valmisteeseen, ellei ostaja tai lääkkeen määrääjä kiellä vaihtoa. Hintaputkeen kuuluivat 

valmisteet, joiden hintaero kaikkein halvimpaan valmisteeseen oli korkeintaan 2 euroa 

alle 40 euroa maksavissa lääkevalmisteissa ja sitä kalliimmissa valmisteissa yli 3 euroa. 

Uusi hintaputki päivitettiin neljä kertaa vuodessa, mutta lääkeyritykset saivat muuttaa 

valmisteidensa hintoja myös hintaputken voimassaoloaikana kahden viikon välein, 

jolloin putken sisään saattoi tulla uusia valmisteita. Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimea määrittää lääkevaihdon piiriin kuuluvat lääkeaineet sekä 

ylläpitää keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloa. (Hartikainen-Herranen 

& Paldán, 2005; Palva, 2008)  

 

Lääkevaihdon seurauksena markkinoiden rakenne ja kilpailutilanne markkinoilla 

muuttui, kun uusia rinnakkaisvalmisteita tuli markkinoille runsaasti.  Lisääntynyt kilpailu 

yritysten välillä johti lääkkeiden hintojen laskuun. Lääkkeen hinta laski sitä enemmän, 

mitä enemmän markkinoilla oli vastaavia kilpailevia valmisteita ja mitä korkeampi 

lääkeryhmän hintataso oli lähtötilanteessa. Lääkevaihdon kahden ensimmäisen vuoden 

aikana kaikista valmisteista 57 %:lla hinta laski. Keskimäärin hinta laski 29 %. 

Enimmillään joidenkin valmisteiden hinnat laskivat yli 80 %. (Paldán & Martikainen 

2005, 35; Aalto-Setälä, 2008) Pääosa lääkekustannusten kasvusta syntyi kuitenkin 

lääkevaihdon ulkopuolella olevien uusien lääkkeiden kustannuksista, joihin 

lääkevaihdolla ei ollut vaikutusta. Vuoden 2006 alussa lääkkeiden vahvistettuja 

tukkuhintoja leikattiin 5 % (Martikainen et al., 2013). Tällöin tukkuhintojen leikkaus 

yhdessä hintakilpailun kanssa johti kaiken kaikkiaan 6 %:n tukkuhintojen laskuun 

(Lääketeollisuus ry, 2013e).  
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Huhtikuussa vuonna 2009 lääkevaihdon rinnalle otettiin käyttöön viitehintajärjestelmä, 

jonka tarkoituksena oli edistää edullisempien rinnakkaisvalmisteiden kulutusta ja 

alentaa lääkekorvausmenoja. Viitehintajärjestelmässä samaa vaikuttavaa lääkeainetta 

sisältävät, keskenään samanarvoiset valmisteet on luokiteltu ryhmiin. Lääkeyritysten 

ilmoittamien hintojen perusteella Lääkkeiden hintalautakunta määrittää viitehinnan, 

jonka perusteella määräytyy asiakkaan saaman sairausvakuutuskorvauksen suuruus. 

Viitehinta on viitehintaryhmän edullisimman valmisteen hinta lisättynä 1,5 eurolla tai 

mikäli edullisimman valmisteen hinta on yli 40 euroa, viitehinta on edullisimman 

valmisteen hinta lisättynä kahdella eurolla. Vain viitehintaryhmän edullisin valmiste 

korvataan täysin.  Mikäli lääkäri on määrännyt asiakkaalle viitehintaa kalliimman 

valmisteen, apteekin henkilökunnalla on velvollisuus ehdottaa asiakkaalle edullisempaa 

valmistetta. Jos asiakas kuitenkin haluaa ostaa lääkärin määräämän kalliimman 

valmisteen, hän joutuu maksamaan valmisteen hinnan ja viitehinnan välisen erotuksen 

kokonaan itse. (STM, 2013) Lääkkeiden viitehintajärjestelmän arvioidaan tuoneen 

ensimmäisenä voimassaolovuotenaan säästöjä yhteensä 110 miljoona euroa (THL, 

2013). 

 

Lääkkeiden hinnat ovat laskeneet jatkuvasti vuoden 2002 jälkeen. Lääkkeiden hintojen 

kehitystä kuvaava tukkuhintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi on esitetty kuvassa 3. 

Tukkuhintaindeksi osoittaa reseptilääkkeiden olleen vuonna 2011 noin 25 prosenttia 

halvempia kuin vertailuvuonna 2000. Samaan aikaan kulutustavaroiden hinnat ovat 

nousseet 20 prosenttia. Itsehoitolääkkeiden hintojen kehitys noudattelee 

kuluttajahintojen kehitystä.  
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Kuva 3. Lääkkeiden tukkuhintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi vuosina 2000 – 2011 

(Lääketeollisuus ry, 2012) 

 

Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikaansaaman hintakilpailun ja hintojen laskun 

myötä lääkekustannusten kasvu on hidastunut ja lääkemenojen osuus kaikista 

terveydenhuollon menoista on laskenut. Vuonna 2006 lääkkeiden ja muiden 

lääkinnällisten kulutustavaroiden osuus terveydenhuollon kokonaismenoista oli 15 %, 

kun vuonna 2011 sama osuus oli 13,2 %. (Kela & Fimea, 2007; THL, 2013) 

Samanaikaisesti lääkkeiden tukkuhintainen myynti apteekeille on kuitenkin kasvanut. 

Vuonna 2006 apteekit ostivat lääkkeitä tukkuliikkeistä kaikkiaan 1309 miljoonalla 

eurolla. Tämä tukkuhintainen myynti apteekeille vuonna 2011 oli 1449 miljoonaa euroa 

(kasvua +10,7 %).  (Lääketeollisuus ry, 2013f)  
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4. Lääkeyritysten kannattavuuden empiirinen analyysi 
 

4.1. Aineisto 
 

Voitto+ -tietokannasta haettiin lääkealan yritykset toimialan (21200 Lääkkeiden ja 

muiden lääkevalmisteiden valmistus sekä 46461 Lääketukkukauppa) mukaan. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämän vaihtokelpoisten 

lääkevalmisteiden luettelon avulla tutkimukseen poimittiin yritykset, joiden markkinoimia 

reseptilääkkeitä on ollut myynnissä apteekeissa vuosien 2002 ja 2011 välisenä aikana. 

Mukaan lisättiin vielä neljä yritystä, joiden päätoimialana oli joko lääketieteellinen 

tutkimus ja kehittäminen tai muualla luokittelematon erikoistunut agentuuritoiminta. Näin 

mukaan saatiin kaikkiaan 47 yritystä. Tämän jälkeen yritykset jaettiin Lääketeollisuus 

ry:n jäsenyritysluettelon ja lääkeyritysten omilla verkkosivuilla olevien tietojen 

perusteella kahteen ryhmään: tutkivaa lääketeollisuutta edustaviin yrityksiin (eli 

alkuperäislääkkeiden valmistajiin) ja rinnakkaislääketeollisuutta edustaviin yrityksiin. 

Rinnakkaislääketeollisuuden piiriin luokiteltiin rinnakkaistuontia harjoittavat yritykset 

sekä yritykset, jotka valmistavat tai markkinoivat yksinomaan rinnakkaisvalmisteita. 

Tutkivaa lääketeollisuutta edustavia yrityksiä oli kaikkiaan 30 ja 

rinnakkaislääketeollisuutta edustavia yrityksiä 17. Kaikilta yrityksiltä ei löytynyt 

tilinpäätöstietoja kaikilta vuosilta, vaan otoskoko vaihtelee vuosittain (tutkiva 

lääketeollisuus n = 20 – 29, rinnakkaislääketeollisuus n = 9 – 16). Voitto+ -tietokannasta 

saatiin seuraavat tiedot: liikevaihto, käyttökateprosentti ja sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti. Poikkeuksellisesti Orionin lääkeliiketoiminnan liikevaihtotiedot otettiin 

yrityksen vuosikertomuksista. Kaikkien yritysten käyttökateprosentin ja sijoitetun 

pääoman tuottoprosentin arvoista tehtiin hajontakuviot, joiden avulla poistettiin 

aineistosta yksittäiset muista arvoista selkeästi poikkeavat arvot. Pääsääntöisesti 

poistetut poikkeavat arvot olivat hyvin suuria negatiivisia arvoja ja liittyivät 

yritystoiminnan aloittamiseen.  

 

Yritykset poikkeavat kooltaan toisistaan huomattavasti. Vuonna 2002 pienimmän 

yrityksen liikevaihto oli 14 000 euroa, kun suurimman yrityksen liikevaihto oli 483 
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miljoonaa euroa. Pääsääntöisesti uusia lääkkeitä kehittävät yritykset ovat paljon 

suurempia kuin rinnakkaislääkeyritykset. Niiden keskimääräinen liikevaihto on 

kymmenkertainen verrattuna rinnakkaislääkkeitä valmistavien yritysten liikevaihtoon. 

Taulukossa 1 on esitetty yritysten lukumäärät luokiteltuna liikevaihdon mukaan vuosina 

2003 ja 2011.  

 

Taulukko 1. Tutkivaa lääketeollisuutta ja rinnakkaislääketeollisuutta edustavien yritysten lukumäärä 

luokiteltuna liikevaihdon mukaan vuosina 2003 ja 2011. 

 

 2003 2011 

Liikevaihto Tutkiva 

lääketeollisuus 

Rinnakkaislääke-

teollisuus 

Tutkiva 

lääketeollisuus 

Rinnakkaislääke- 

teollisuus 

< 2 milj. euroa 1 6 0 4 

< 10 milj. euroa 6 4 2 5 

< 50 milj. euroa 10 2 11 5 

Yli 50 milj. euroa 10 0 11 0 

 

Tutkivan lääketeollisuuden ryhmään kuuluvista yrityksistä kymmenen yrityksen 

liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa vuonna 2003. Rinnakkaislääkeyrityksistä 

ainoastaan yhden yrityksen liikevaihto on ylittänyt 50 miljoonaa euroa (vuonna 2009). 

4.2. Liikevaihdon kehitys 
 

Tutkivan lääketeollisuuden piiriin luokitelluista yrityksistä viisi on pystynyt kasvattamaan 

liikevaihtoaan tarkastelujakson jokaisena vuonna. Samaan on pystynyt neljä 

rinnakkaislääkeyritystä. Vuosina 2003 ja 2006 kaikista yrityksistä 20 % on sellaisia, 

joiden liikevaihto on laskenut edellisvuodesta. Vuonna 2006 kaikkiaan kymmenen 

tutkivaa lääketeollisuutta edustavan yrityksen liikevaihto oli laskenut. Vuosina 2009, 

2010 ja 2011 yrityksistä kolmasosalla liikevaihto oli laskenut edellisvuodesta. 

Liikevaihdon laskuun on todennäköisesti vaikuttanut lääkevaihdon ja 

viitehintajärjestelmän käyttöönotosta seurannut hintojen lasku ja vuonna 2006 toteutettu 

tukkuhintojen viiden prosentin leikkaus. 
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Mutta kun tarkastellaan tutkivan ja rinnakkaislääketeollisuuden keskimääräisen 

liikevaihdon kehitystä, havaitaan, että molemmissa ryhmissä liikevaihto on kasvanut 

lähes joka vuosi. Tämä selittyy sillä, että liikevaihdoltaan suurimpien yritysten liikevaihto 

on pääsääntöisesti kasvanut vuosittain. Kuvassa 4 näkyy tutkivaa lääketeollisuutta 

edustavien ja rinnakkaislääketeollisuutta edustavien yritysten liikevaihdon kehitys 

vuosina 2002 – 2011.  

 

 

 

Kuva 4.  Liikevaihdon kehitys vuosina 2002 – 2011.  

 

Tutkivaa lääketeollisuutta edustavien yritysten keskimääräinen liikevaihto on kasvanut 

vuosittain 2 – 15 %. Vuonna 2002 liikevaihto on ollut 56 miljoonaa euroa, kun vuonna 

2011 se on ollut jo yli sata miljoonaa euroa. Rinnakkaislääkeyritysten liikevaihdon 

keskiarvo on laskenut vuosina 2004 (-4 %) ja 2010 (-6 %) edelliseen vuoteen 

verrattuna. Muulloin liikevaihto on kasvanut 5 – 21 % vuosittain.  
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4.3. Käyttökateprosentin ja sijoitetun pääoman tuottoprosentin kehitys 
 

Käyttökateprosentin arvo eri yritysten välillä vaihtelee huomattavasti. Arvo vaihtelee  

-103 prosentin ja + 94 prosentin välillä (Taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Kaikkien lääkeyritysten käyttökateprosentin keskiarvo, keskihajonta ja mediaani sekä 

minimi- ja maksimiarvot vuosina 2002 – 2011. 

 

Vuosi 
Yritysten 
lkm (n) 

Käyttökate-
% min 

Käyttökate-
% max 

Keskiarvo Keskihajonta Mediaani 

2002 29 -34,4 48,5 7,1 13,1 8,5 

2003 35 -64,3 36,7 5,9 21,1 9,6 

2004 38 -57,6 29,9 1,8 17,3 5,5 

2005 40 -91,3 31,2 -0,2 24,0 5,3 

2006 38 -28,7 57,8 6,6 13,6 4,6 

2007 42 -101,6 87,2 6,5 22,8 5,4 

2008 44 -83,1 93,8 7,2 25,9 6,4 

2009 42 -103,4 92,4 5,0 28,8 5,5 

2010 42 -50,7 85,5 8,6 22,0 5,5 

2011 36 -21,3 54,2 9,0 13,6 6,4 

 

Suurimmalla osalla yrityksistä käyttökateprosentti on vaihdellut tarkastelujakson aikana 

välillä 1 – 10 %, mikä on tavallista kaupan alan yrityksille.  Niiden yritysten osuus, joiden 

käyttökateprosentti on yli 25 %, kaikista yrityksistä on kasvanut. Vastaavasti 

negatiivisen käyttökateprosentin omaavien yritysten osuus kaikista yrityksistä on 

pienentynyt (Kuva 5).  
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Kuva 5.  Yritysten suhteellinen osuus käyttökateprosentin arvon mukaan luokiteltuna vuosina 2002 

ja 2011. 

 

Myös sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvo vaihtelee huomattavasti yritysten välillä. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentin keskiarvo, mediaani ja suurin ja pienin arvo 

vuosittain on esitetty taulukossa 3.   

 

Taulukko 3. Kaikkien lääkeyritysten sijoitetun pääoman tuottoprosentin keskiarvo, keskihajonta ja 

mediaani sekä minimi- ja maksimiarvot vuosina 2002 – 2011. 

 

Vuosi 
Yritysten 
lkm (n) 

Sipo-% 
min 

Sipo-% 
max 

Keskiarvo Keskihajonta Mediaani 

2002 36 -285,1 169,7 28,4 69,2 38,3 

2003 39 -105,8 151 46,2 45,1 51,1 

2004 42 -338,4 158,9 25,5 82,3 30,8 

2005 42 -278 202,6 26,9 71,7 29 

2006 41 -115,9 150,2 21,6 50,7 24,2 

2007 45 -94,4 154,7 28,2 50 25 

2008 45 -92 274,2 35,8 55,2 26 

2009 42 -150,7 173,1 19,4 53 22,3 

2010 42 -105,2 69,5 18,9 32,4 23,4 

2011 38 -59,1 94,8 27,2 30,7 21,1 
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Kun verrataan tilannetta vuosina 2002 ja 2011, voidaan todeta, että negatiivisen 

pääomantuottoprosentin omaavien yritysten suhteellinen osuus kaikista yrityksistä on 

pienentynyt.  Samoin on pienentynyt niiden yritysten osuus, joiden sijoitetun pääoman 

tuottoprosentin arvo on yli 50 %.  Kuitenkin vuonna 2011 edelleen yli puolet yrityksistä 

on ollut sellaisia, joiden sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yli 20 % eli yrityksen 

kannattavuus on erinomainen (Kuva 6).  

 

  

 
Kuva 6.  Yritysten suhteellinen osuus sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvon mukaan luokiteltuna 

vuosina 2002 ja 2011. 

 

Kaikkien yritysten käyttökateprosentin ja sijoitetun pääomantuottoprosentin keskiarvo 

vuosina 2002 - 2011 on esitetty kuvassa 7. Käyttökateprosentti on laskenut vuodesta 

2002 vuoteen 2005 asti, jolloin se on ollut hieman negatiivinen. Vuosina 2006 – 2009 

käyttökateprosentti on vaihdellut välillä 5 – 7 % ja vuonna 2011 se on noussut 9 

prosenttiin. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvossa merkittävimmät muutokset ovat 

tapahtuneet vuosina 2004 ja 2009, jolloin pääoman tuotto on laskenut huomattavasti 

edellisvuodesta. Lääkeyritysten sijoitetun pääoman tuotto on kuitenkin ollut erinomainen 

koko tarkastelujakson ajan, koska tunnusluku on vaihdellut 20 prosentin ja 46 prosentin 

välillä. 
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Kuva 7. Käyttökateprosentin ja sijoitetun pääoman tuottoprosentin keskiarvo vuosina 2002 – 2011. 

 

Kun parittaisten havaintojen testillä (Wilcoxon Signed ranks) verrattiin tunnuslukujen 

arvoja eri vuosina, todettiin, että sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvo vuonna 2004 

poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi vuoden 2003 arvosta. Samoin vuosien 2009 ja 

2010 arvo poikkeaa tilastollisesti merkitsevästi vuoden 2008 arvosta. Lääkevaihdon ja 

viitehintajärjestelmän käyttöönotto näyttää siis vaikuttaneen sijoitetun pääoman 

tuottoprosenttiin. Muina vuosina tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut. 

Käyttökateprosentin arvoon lääkevaihdon tai viitehintajärjestelmän käyttöönotolla ei ole 

ollut merkitsevää vaikutusta, koska tunnusluvun arvoissa ei ollut tilastollisesti 

merkitseviä eroja kyseisinä vuosina.  

 

Kun yritykset jaettiin tutkivaa lääketeollisuutta edustaviin (n = 30) ja 

rinnakkaislääketeollisuutta (n = 17) edustaviin yrityksiin, havaittiin, että tutkivaa 

lääketeollisuutta edustavien yritysten toiminta on ollut erittäin kannattavaa koko ajan. 

Alhaisimmillaan kannattavuus on ollut vuonna 2006, jolloin käyttökateprosentti on ollut 

5.5 % ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti 26 %.  Muulloin käyttökateprosentti on 

vaihdellut 7 ja 9 prosentin välillä ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti välillä 25 – 55 %. 
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Sijoitetun pääoman tuottoprosentin lasku vuodesta 2005 vuoteen 2006 on tilastollisesti 

merkitsevä, kun sitä testattiin Wilcoxonin testillä. 

 

Rinnakkaislääkeyritysten toiminta on ollut kannattamatonta vuosina 2004 ja 2005, koska 

tällöin käyttökateprosentin ja sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvot ovat olleet 

negatiivisia. Vuonna 2006 toiminta on kääntynyt kannattavaksi ja kannattavuus on 

parantunut aina vuoteen 2008 asti, jolloin käyttökateprosentti on ollut 6 % ja sijoitetun 

pääoman tuotto 39 %.  Vuonna 2009 toiminta on jälleen kannattamatonta ja 

kannattavaa jälleen vuosina 2010 – 2011. Käyttökateprosentin muutos vuodesta 2005 

vuoteen 2006 on tilastollisesti merkitsevä, kun sitä testattiin Wilcoxonin testillä. Kuvissa 

8 ja 9 on esitetty tutkivaa ja rinnakkaislääketeollisuutta edustavien yritysten 

käyttökateprosentin ja sijoitetun pääoman tuottoprosentin keskiarvojen kehitys vuosina 

2002 – 2011. 

 

 

 

Kuva 8.  Tutkivaa lääketeollisuutta edustavien ja rinnakkaislääketeollisuutta edustavien yritysten 

käyttökateprosentin keskiarvo vuosina 2002 – 2011. 
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Kuva 9. Tutkivaa lääketeollisuutta edustavien ja rinnakkaislääketeollisuutta edustavien yritysten 

sijoitetun pääoman tuottoprosentin keskiarvo vuosina 2002 – 2011. 

 

Muuttujien normaalijakautuneisuus testattiin Kolmogorov-Smirnovin testillä. Koska 

muuttujien jakaumia ei voitu todeta normaaleiksi, testattiin ryhmien jakaumien eroa 

Mann-Whitneyn U –testillä. Tutkivan lääketeollisuuden ja rinnakkaislääkeyritysten 

kannattavuudessa on tilastollisesti merkitsevä ero vuosina 2004, 2005 ja 2009, koska 

tällöin sekä käyttökateprosentin että sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvo poikkeaa 

ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevästi (p < 0.05). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 

eroaa tilastollisesti merkitsevästi myös vuosina 2010 ja 2011.  

 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla testattiin onko kannattavuuden 

tunnuslukujen ja lääkkeiden tukkuhintaindeksin välillä riippuvuutta. Reseptilääkkeiden 

tukkuhintaindeksin ja tutkivan lääketeollisuuden kannattavuuden tunnuslukujen välillä 

todettiin positiivinen korrelaatio, joka ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. 

Tukkuhintaindeksin ja käyttökateprosentin välinen korrelaatiokerroin oli 0.127 ja 

tukkuhintaindeksin ja sijoitetun pääoman tuottoprosentin välinen korrelaatiokerroin 

0.624. Näin ollen reseptilääkkeiden hintojen lasku on vaikuttanut lähinnä sijoitetun 
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pääoman tuottoprosentin laskuun. Sen sijaan rinnakkaislääketeollisuuden 

kannattavuuden tunnuslukujen ja reseptilääkkeiden tukkuhintaindeksin välinen 

korrelaatio on ollut negatiivinen (käyttökateprosentin korrelaatiokerroin = - 0.564 ja 

sijoitetun pääoman tuottoprosentin korrelaatiokerroin = -0.103) eli 

rinnakkaislääkeyritysten käyttökateprosentti on kasvanut, kun reseptilääkkeiden hinnat 

ovat laskeneet.  
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5. Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

Työssä tutkittiin lääkeyritysten kannattavuutta Suomessa vuosien 2002 ja 2011 välisenä 

aikana. Kannattavuuden kehitystä tarkasteltiin seuraamalla käyttökateprosentin ja 

sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvoja vuosittain. Tutkimuksessa todettiin, että 

tarkastelujakson aikana lääkeyritysten kannattavuudessa on tapahtunut muutoksia. 

Yritysten väliset kannattavuuserot ovat suuria ja vuosittain osa yrityksistä on ollut 

kannattamattomia. Kuitenkin kannattamattomien yritysten osuus kaikista yrityksistä on 

vähentynyt tarkastelujakson aikana ja suurin osa yrityksistä on erittäin kannattavia. Yli 

puolet yrityksistä on sellaisia, joiden pääoman tuottoprosentti on yli 50 %.  

 

Lääkevaihdon käyttöönottoa seurannut hintojen lasku näkyy käyttökateprosentin ja 

sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskuna vuosina 2004 ja 2005. Tällöin erityisesti 

rinnakkaislääketeollisuuden käyttökateprosentti on laskenut. Tulos ei kuitenkaan ole 

tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan kaikkien yritysten sijoitetun pääoman 

tuottoprosentin arvo (26 %) vuonna 2004 oli tilastollisesti merkitsevästi alhaisempi kuin 

vuonna 2003.  

 

Vuonna 2009 käyttöönotettu viitehintajärjestelmä lisäsi yritysten välistä kilpailua 

entisestään ja myös se näyttää vaikuttaneen kannattavuuteen jonkin verran, sillä 

sijoitetun pääoman tuotto on ollut vuosina 2009 ja 2010 merkittävästi alhaisempi kuin 

vuonna 2008. Käyttökateprosentin arvoon viitehintajärjestelmä ei ole merkittävästi 

vaikuttanut. 

 

Kun tutkittiin, onko reseptilääkkeiden tukkuhintojen laskun ja lääkeyritysten 

kannattavuuden välillä yhteisvaihtelua, todettiin lääkkeiden tukkuhintaindeksin ja 

tutkivan lääketeollisuuden kannattavuuden välillä positiivinen korrelaatio. 

Tukkuhintaindeksin ja rinnakkaislääketeollisuuden kannattavuuden välillä sen sijaan 

havaittiin negatiivinen korrelaatio. Kumpikaan korrelaatio ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 

merkitsevä. Pitkällä aikavälillä (2002 – 2011) tutkivaa lääketeollisuutta edustavien 

yritysten kannattavuus on siis heikentynyt lääkkeiden tukkuhintaindeksin laskun myötä. 
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Rinnakkaislääketeollisuuden kannattavuus sen sijaan on parantunut, kun 

reseptilääkkeiden hinnat ovat laskeneet.  

 

Tutkivaa lääketeollisuutta edustavien ja rinnakkaislääketeollisuutta edustavien yritysten 

kannattavuus on kehittynyt eri tavoin. Tutkivan lääketeollisuuden ja 

rinnakkaislääkeyritysten kannattavuudessa on tilastollisesti merkitsevä ero vuosina 

2004, 2005 ja 2009. Erityisesti vuonna 2006 toteutettu tukkuhintojen leikkaus näyttää 

vaikuttaneen tutkivaa lääketeollisuutta edustavien yritysten kannattavuuteen, koska 

tällöin sijoitetun pääoman tuotto on laskenut merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. 

Tutkivaa lääketeollisuutta edustavien yritysten toiminta on kuitenkin ollut erittäin 

kannattavaa koko ajan. Käyttökateprosentti on vaihdellut viiden ja yhdeksän prosentin 

välillä ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti välillä 25 – 55 %. Sen sijaan 

rinnakkaislääkeyritysten kannattavuus on vaihdellut vuosien aikana enemmän. Toiminta 

on ollut kannattamatonta lääkevaihdon käyttöönoton jälkeisinä vuosina 2004 ja 2005 

sekä vuonna 2009. Kannattavuuden laskuun on voinut vaikuttaa markkinointi- ja 

henkilöstökustannusten kasvu, kun yrityksen toiminta on laajentunut ja uusia tuotteita 

on pyritty markkinoimaan lääkäreille.  

 

Suurin osa yrityksistä on myös onnistunut jatkuvasti kasvattamaan liikevaihtoaan. 

Koska liikevaihto on kasvanut reseptilääkkeiden hintojen laskusta huolimatta, yritykset 

ovat pystyneet kompensoimaan reseptilääkkeiden hintojen laskua nostamalla 

itsehoitolääkkeiden hintoja, myymällä enemmän lääkkeitä tai tuomalla myyntiin uusia 

valmisteita, joilla ei ole kilpailevia rinnakkaisvalmisteita. 

 

Koska otoskoko oli varsin pieni, yksittäiset poikkeavat arvot vaikuttavat tunnuslukujen 

keskiarvoihin merkittävästi. Pieni otoskoko myös heikentää tulosten yleistettävyyttä 

koko alaa koskeviksi. Koska tarkastelujakso on niin pitkä, on mahdotonta arvioida 

yksinomaan lääkevaihdon tai viitehintajärjestelmän ja niiden aikaansaaman hintojen 

laskun vaikutusta lääkeyritysten kannattavuuteen. Myös monet muut asiat, kuten 

yleinen talouden kehitys, vaikuttavat kannattavuuteen. Tulosten perusteella ei voikaan 

tehdä yksioikoisia johtopäätöksiä lääkevaihdon ja hintojen laskun vaikutuksesta 
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lääkeyritysten kannattavuuteen. Suurin osa uusia lääkkeitä kehittävistä lääkeyrityksistä 

toimii myös rinnakkaislääkemarkkinoilla, joten tulokset eivät myöskään yksiselitteisesti 

kerro rinnakkaislääketoiminnan kannattavuudesta. Laajemman kuvan saamiseksi 

olisikin jatkossa hyvä tutkia tarkemmin esimerkiksi sitä, miten yritysten vakavaraisuus ja 

maksuvalmius ovat kehittyneet.  
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