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This thesis had two main goals. First goal was to describe Finnish pharmaceutical 

markets throughout the value chain, starting from pharmaceutical producers and ending 

up to the distribution and hospital use. Thesis also reviews Finnish public health care 

systems outsourcing, focusing on logistics services. Market review is utilized in creation 

of market potential assessment for a Finnish 3rd party logistics company. 

 

The other goal of this thesis is to utilize futures studies tools to create scenarios for the 

markets, expanding on 10 to 15 years from current time. Based on the scenarios and 

market potential review the thesis makes a conclusion for the client of this thesis about 

whether the company should enter the markets or not. 

 

Information used in this thesis is gathered from public reports and reviews, and by 

conducting a thorough survey through public and private operators in Finnish 

pharmaceutical value chain. The surveys is the most valuable source of information 

regarding the thesis.  The surveys information have been used to analyze silent signals 

regarding the creation of scenarios. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tausta 

 

Lääketeollisuus on hyvin perinteikäs teollisuudenala jonka ominaispiirteinä 

voidaan pitää pitkiä ja kalliita tuotekehitys panostuksia, patenttien suurta osuutta 

pääomasta sekä tasapainoilua elintason kasvattamisen ja keinotekoistentarpeiden 

luomisen välillä. Lääketeollisuus on ollut viime vuosina murroksessa useastakin 

syystä. Aiempien yleisiin kansantauteihin kuten kolesteroliin, sokeritautiin ja 

astmaan luotujen lääkkeiden patentit ovat rauenneet ja tämä on mahdollistanut 

entistä voimakkaammin rinnakkaislääketeollisuuden esille tulon. Samalla kun 

alkuperäislääketehtaiden entisten lypsylehmien tuotot ovat alkaneet siirtyä 

rinnakkaislääketeollisuuden taskuihin, on uusien lääkkeiden löytäminen tullut 

entistä haastavammaksi. Lääketeollisuus ei ulkopuolisen tarkastelijan 

näkökulmasta vaikuta toimialalta joka uudistaa itseään lyhyen ajanjakson välein. 

Lääketeollisuuden muutos syntyy suurimmaksi osaksi viranomaisvalvonnan 

muuttuneista säädöksistä ja hinnoittelun ohjauksesta, joka on vaikuttanut etenkin 

lääketutkimuksen tehostamiseen ja uusien toimintamallien, kuten yhteishankkeiden 

omaksumiseen muilta toimialoilta. Kotimainen lääketeollisuus on pieni osa 

globaaleja lääkemarkkinoita eikä kaikkia toimintatapoja ole vielä omaksuttu 

johtavilta markkinoilta kuten Sveitsistä ja Yhdysvalloista. Lääkkeiden valmistus on 

vain osa kansallista lääkehuoltoa joka pitää sisällään kaiken sen lisäarvoa tuottavan 

toiminnan jonka lääke käy läpi ennen kuin päätyy kuluttajalle terveydenhuollon 

laitoksen tai vähittäiskaupan kautta. 

Suomessa on viime vuosina käsitelty julkisen terveydenhuollon kustannuksia ja 

julkisten palveluiden tuottamisen mahdollisuutta seuraavien 10-20 vuoden aikana. 

Suuret ikäryhmät tarvitsevat entistä enemmän julkisesti tuotettuja 

terveydenhoitopalveluita samalla kun veronmaksajien määrä laskee. Kuntien 

vastuulla on tuottaa perusterveydenhoitopalvelut asukkailleen. Kunnat ovat 

ryhtyneet virtaviivaistamaan organisaatiotaan ja yhdistämään palveluiden 

tuottamista suurempii kokonaisuuksiin kustannussäästöjen toivossa. palveluiden 
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keskittämisen ei pelkästään riitä ratkaisemaan ongelmaa. Julkisen terveydenhuollon 

toimintamallien ja julkisesti ja yksityisesti tuotettujen palveluiden toimintamallin 

on myös tulevaisuudessa muututtava, jotta julkisesti tuotettuja terveyspalveluita 

voidaan tuottaa tulevaisuudessakin. 

Näistä lähtökohdista on tuotettu seuraavaksi esiteltävä diplomityö kotimaiselle 

logistiikkapalveluita tuottavalle yritykselle. Diplomityö on tehty Suomalaisen 3pl 

(3rd party logistics) –operaattorin näkökulmasta ja tarkastelun kohteeksi on otettu 

kotimainen lääkehuolto ja siihen liittyvät logistiset toiminnot. Logistiikka on 

tunnistettu myös PriceWaterhouseCooperin (pwc, 2007) 

lääketeollisuusselvityksessä yhdeksi menestystekijäksi tulevaisuuden 

lääketeollisuudessa.  

1.2. Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään, 

joista jokainen on pyrkinyt laajentamaan edellisen menetelmän tuottamaan tietoa. 

Tutkimus aloitettiin perinteisellä tiedonhaulla tieteellisistä julkaisuista, sekä 

yksityisten ja julkisten toimijoiden tuottamista selvityksistä koskien kotimaista ja 

ulkomaista lääketeollisuutta. Lääketeollisuuden regulaatio on, poikkeuksellisesti, 

tiedonhaussa positiivinen asia sillä viranomaisten tuottamia selvityksiä alasta on 

runsaasti sekä yksityisten rekisteröityjen yhdistysten omat selvitykset toimialasta 

ovat kattavia ja selvitysten julkaisutiheys on hyvä. 

Toinen käytetty tutkimusmenetelmä on yrityshaastattelut, joita tuotettiin läpi 

suomen lääkkeen arvoketjun. Tutkimuksen kannalta oli oleellista saada näkemyksiä 

läpi koko lääkkeenarvoketjun siitä kuinka lääkelogistiikka nähdään eri kohdissa 

arvoketjua ja kuinka kotimaisen lääketeollisuus arvioi teollisuuden tulevaisuutta. 

Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisin haastatteluin avoimen keskustelun avulla 

noin 60 minuuttia kestävissä tilaisuuksissa. 

Kolmantena tutkimusmenetelmänä on käytetty markkinoita määrittäessä 

ympäristöanalyysityökaluja ja skenaariotarkastelussa tulevaisuustutkimuksen 

työkaluja. Menetelmät ovat esitelty tässä järjestyksessä myös työssä sillä työn 
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edetessä edellisen menetelmän keräämää tieto hyödyttää aina seuraavan 

menetelmän toteuttamista. 

1.3. Tavoitteet ja rajaus 

 

Työn rajaus muutettiin muutamaan otteeseen työn edetessä johtuen tutkimuksen 

kohteena olevien markkinoiden regulaatioista ja yksiulotteisuudesta. Lopullinen 

selvitys on rajattu käsittelemään kotimaista lääkehuoltoa lääketehtaista, 

lääketukkukauppojen kautta apteekkeihin sekä julkisen terveydenhuollon 

laitoksiin, sekä lyhyesti käsittelemään julkisen terveydenhuollon ostopalveluita 

logistiikan osalta. Työn tavoitteeksi asetettiin markkinapotentiaalin selvittäminen 

työn rajauksena olevilla markkinoilla 3pl-operaattorin näkökulmasta. 

työssä käytettiin tutkimuskysymyksinä: 

1. Mikä on lääkemarkkinoiden logistiikkapalveluiden nykytila, 

markkinapotentiaalia ja houkuttelevuus logistiikkapalveluyritykselle?  

2. Mikä on lääketukkukaupan logistiikkapalveluiden nykytila  

markkinapotentiaali ja houkuttelevuus logistiikkapalveluyritykselle?  

3. Mikä on julkisen terveydenhuollon logistiikkapalveluiden nykytila, 

markkinapotentiaali ja houkuttelevuus logistiikkapalveluyritykselle?  

  

Vastaukset tutkimuskysymyksiin haettiin seuraavien tukikysymysten avulla:  

1. Mikä on tutkittavien markkinoiden nykyinen toimintamalli?  

2. Millainen on markkinoiden kilpailutilanne?  

3. Millaiset ulkoiset tekijät ohjaavat markkinoiden kehitystä?  

4. Millaiset ovat asiakasvaatimukset ja preferenssit?  

5. Millaiset ovat tulevaisuuden kehitysnäkymät  
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Työn rajauksen ulkopuolelle jäi lopulta yksityinen terveydenhuolto 

kokonaisuudessaan, joista näkyvin esimerkki on työterveyshuolto. Kyseinen 

toiminto jäi selvityksen ulkopuolelle johtuen selvitystyön laajuuden rajaamiseksi. 

Myös läheisesti työtä olevaa hammashoitoa ei käsitelty johtuen hammashoidon 

laite-, tarvike- ja lääkeainetarpeiden eroista perinteiseen terveydenhoitoon nähden. 

1.4. Työn rakenne 

 

Työ rakentuu kolmesta osasta. Työn alussa on lyhyt teoriaosuus, joka käsittelee 

myöhemmin työssä esiteltävää tulevaisuustutkimuksen työkalua osana 

markkinoiden kehittymisen arvioimista. Teoriaosuuden jälkeen alkaa empiriaosuus 

joka käy läpi markkinoiden kuvauksen, sisältäen markkinoiden rakenteen, 

kilpailutilanteen, koon ja kasvun sekä asiakaspreferenssit eri kohdissa arvoketjua. 

Tulevaisuuden näkymien analysointiin käytetään hyväksi 

tulevaisuustutkimustyökalua sekä arvioidaan markkinoita perinteisten 

ympäristöanalyysityökalujen avulla. Markkinapotentiaalia arvioitaessa on 

huomioitu case yrityksen omia sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa 

markkinoiden mahdollisuuksiin ja uhkiin. Työn lopussa on johtopäätösosuus joka 

vastaa työn alussa asetettuun tutkimuskysymykseen markkinapotentiaalista 

selvityksen alaisilla markkinoilla kohdeyrityksen näkökulmasta. 
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2. TULEVAISUUDENTUTKIMUS 

 

Moderni tulevaisuudentutkimus toimii samoilla periaatteilla kuin entisaikojen 

parantajat, sillä erotuksella että moderni tulevaisuudentutkija hallitsee 

huomattavasti laajemman maailmankatsomuksen kuin edelläkävijänsä. 

Tulevaisuustutkimus ei perustu ennustuksiin tai näkyihin vaan ymmärrykseen 

tarkasteltavasta asiasta mahdollisimman monesta näkökulmasta. 

Tulevaisuudentutkimus voidaan luonnehtia monitieteelliseksi toiminnaksi, sillä 

tarkoitus on luoda uskottavia skenaarioita yhdistämällä tietoja monilta eri 

tieteenaloilta ja tietolähteistä. (Kamppinen et al. 2003) 

Nykyisestä maailmantilasta siirryttäessä kuviteltua reittiä pitkin tulevaisuuteen 

päästään mahdolliseen tulevaisuuden maailmantilaan. Mahdollinen maailma 

puolestaan sisältää kaikki ne maailmantilat joita maailmankatsomus antaa olettaa. 

Mahdollinen maailma sisältää siis ne tulevaisuuden maailmantilat jotka voidaan 

saavuttaa kulkemalla tulevaisuuspolkuja pitkin nykyisestä maailmantilasta 

haluttuun maailmantilaan. Tulevaisuuspolut koostuvat tapahtumista jotka 

vaikuttavat tulevaisuuden rakentumiseen, ne ovat eräänlaisia portteja joissa 

maailmantila muuttuu suuntaan tai toiseen vaikuttaen lopulliseen maailmantilaan. 

Nykytilanne

Skenaario 3

Skenaario 2

Skenaario 1

TulevaisuuspolutMahdollinen 
maailma

Kuva 1 Skenaarioiden rakentuminen tulevaisuuspolkujen avulla 
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Kuvasta 1 voidaan havaita nykyisen maailmantilan ja tulevaisuuden 

maailmantilojen välinen yhteys. (Kamppinen et al., 2003) 

 

2.1. Tulevaisuustaulukko 

 

Kirjaamalla ylös kaikki mahdolliset tulevaisuuden maailmantilat eivät anna tietoa 

siitä millainen maailmantila tulevaisuudessa voi vallita. Käyttämällä työkaluja 

luomaan loogisia ja syy-seuraussuhteellisia polkuja nykytilan ja erilaisten 

tulevaisuuden maailmantilojen välille antaa päätöksenteolle huomattavasti 

enemmän tietoa. Yksi selkeä ja yleisesti käytössä oleva työkalu on 

tulevaisuustaulukko (joskus myös FAR-taulukko). Tulevaisuustutkimuksen 

kohteena olevan asian, kuten markkinoiden tai teknologian kehittymiseen 

vaikuttavia ominaisuuksia kirjataan tulevaisuustaulukkoon, siten että erilaisilla 

ominaisuuksien eri arvoilla syntyy selkeä polku jonka kautta tulevaisuus 

muodostuu. Kuva 2 esimerkistä voidaan havaita suomen yliopistolaitoksen 

tulevaisuustaulukon kolme eri tulevaisuuspolkua vuodelle 2020. (Rubin, 2009 & 

Kamppinen et al., 2003) 

Kuva 2 Esimerkki tulevaisuustaulukosta (Ruben, 2009) 
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2.2. Skenaariot 

 

Skenaariot ovat tarinoita tulevaisuudesta jotka pohjautuvat tarkkaan nykytila-

analyysiin sekä syy-seuraussuhteellisten tulevaisuustyökalujen käytön seurauksena 

syntyvään uskottavaan ja mahdolliseen maailmantilaan tulevaisuudessa. 

Skenaarion määritelmä Kahn & Wiener (1967) mukaan on hypoteettinen 

tapahtumakulku, joka muodostuu kausaalisista prosesseista ja päätöksenteon 

kannalta merkittävistä tapahtumista. Skenaariot vastaavat kahdenlaisiin 

kysymyksiin: 

(1) Kuinka jokin hypoteettinen tilanne voidaan vaihe vaiheelta saavuttaa 

(2) Millaisia vaihtoehtoja eri toimijoilla on ehkäistä, suunata tai edistää 

prosessia 

Hyödyntämällä aiemmin esiteltyä tulevaisuustaulukkoa on mahdollista kuvata 

skenaarioita tarinan lisäksi myös selkeän syy-seuraussuhteeseen perustuvan 

taulukkotyökalun avulla. Skenaariot voivat olla trendiin perustuvia kuvauksia 

tulevaisuudesta, toivottuja skenaarioita jossa kuvaillaan niitä tapahtumia jotka tulee 

tapahtua jotta toivottuun tilaan päästään tai ei-toivottuja skenaarioita jotka pyrkivät 

tunnistamaan ne muutokset maailmantilassa jotka johtavat ei-toivottuun 

tulevaisuuteen. 
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3. LÄÄKELOGISTIIKKA 

 

Lääkelogistiikalla tarkoitetaan tässä työssä lääkkeen siirtämistä, käsittelemistä, 

varastointia, sekä näihin toimintoihin liittyviä tukitoimia lääkkeen toimittamiseksi 

toimitusketjua pitkin loppuasiakkaalle. Lääkelogistiikkaan vaikuttaa vahvasti 

myöhemmin työssä esitelty Good Distripution Practice, eli GDP. 

Lääkelogistiikka eroaa normaalista logistiikasta sen ainutlaatuisen 

laadunvarmistuksen takia. kuten edellä mainitussa good distripution practice -

ohjeistossa mainitaan, on lääkkeen laadun säilyttävä korkean läpi koko 

toimitusketjun. Lääkkeen kylmäketju on termi jolla tarkoitetaan toimitusketjua 

jossa lääke säilyy sille määritellyllä lämpötila, kosteus ja valoisuus alueella koko 

toimitusketjun ajan. Jokaiselle lääkkeelle on määritelty ympäristön tila jossa sitä 

tulisi säilyttää toimitusketjussa. 

 

Lääkelogistiikassa lisäksi korostetaan parasta ennen päiväysten seurantaa ns. FEFO 

(first expire first out) periaatetta. FEFO sisältää tuotannollisia seikkoja, joilla 

pyritään edistämään lääkkeen säilyvyyttä, mutta suurempi painoarvo on lääkkeen 

varastotasojen hallinnalla, kysyntäennusteiden luomisella ja toimitusketjujen 

virtaviivaistamisella. Kotimaisen lääkelogistiikan etuina on melko hyvä tiedon 

jakaminen lääketukkukauppojen ja lääketehtaiden välillä. Lääketukkukaupoista 

voidaan saada päivittäin varastotasot ja myyntivaraukset. Mainittu läpinäkyvyys on 

ensiarvoisen tärkeää lääketehtaille sillä riski pilaantuvista tuotteista on 

lääketehtailla, sillä tukkukaupoilla on oikeus palauttaa pilaantuvia tuotteita. 

Kotimaisen lääkelogistiikan tämän hetken suurimpia kehityskohteita ovat entistä 

tarkempien kysyntäennusteiden luominen, jotta varastoihin sitoutunutta pääomaa 

saadaan pienennettyä, sekä lääkkeen tuotannon läpimenoaikojen tehostamista. 

Nykyisellään lääketehtaalla saattaa kulua 3-6kk aikaa varastoimpulssista ennen 

kuin tuote on valmis toimitettavaksi lääketukkukaupoille. Ongelma tuotannon 

pitkistä läpimenoajoissa tuntuu johtuvan API (Active pharmaceutical ingredients) 

tuotannon hitaus ja raaka-aineiden säilyvyys. 
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Lääkekuljetusten aikana lääkkeet voivat altistua ympäristön haitoille siitäkin 

huolimatta, että lähetysten tilaa seurataan ja kuljetukset pyritään suunnittelemaan 

mahdollisimman tarkkaan. Etenkin lentokoneella kuljetettaessa lääkkeiden laatu 

voi vaarantua. Lentokentillä ei ole olemassa GDP mukaisia tiloja lääkkeiden 

säilyttämistä varten, eikä lentokoneita lastaavalla henkilökunnalla ole GDP:n 

mukaista koulutusta. Lääkkeet voivat joutua odottamaan lastausta tilassa joka ei 

täytä kylmäketjun tarvitsemaa ympäristönhallinta laitteita. Lisäksi kuljetuksen 

aikana lääkkeiden paikkaan ruumassa ei voida vaikuttaa ja on mahdollista, että 

lääkkeet sijoitetaan esimerkiksi ruoka-aineiden viereen. 
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4. ARVOKETJUANALYYSI 

 

Lääkkeen arvon määrittymistä arvoketjussa on hyvä tapa arvioida 

lääkemarkkinoiden rakennetta ja mahdollisia kipupisteitä, joihin voidaan tarjota 3pl 

palveluita. Kuvasta 3 voidaan nähdä lääkkeen arvoketju. Tarkasteluun on otettu 

ketjun jonka alussa on alkuperäislääketehdas. Eroa rinnakkaislääketehtaalta 

lähtevään arvoketjuun on aineettoman pääoman pienempi painoarvo. 

Arvoketjutarkastelun lääke on reseptilääke, joka kuuluu valtion 

lääkekorvausohjelmaan. Eroina itsehoitolääkkeisiin tai lääkekorvausohjelmaan 

kuulumattoman lääkkeen välillä on lopun valtio ja kunnan osuuden pois jääminen. 

Kuljetusliikkeet ovat arvoketjussa huomioita vain kertaalleen, sillä kuljetusten 

lisäämä arvo muodostuu samalla tavalla eri kohdissa ketjua. Kuljetukselle asetetut 

vaatimukset pysyvät samana läpi lääkkeen kylmäketjun, joten lisäarvo syntyy 

samoista asioista. Kaikki lääkkeet eivät vaadi yhtä tarkkaa ympäristön hallintaa läpi 

arvoketjun, mutta analyysin kannalta koen eri lääkkeitä koskevat erot 

laadunhallinnan kannalta vähäpätöisiksi.  

Lääkkeen arvo syntyy pääosin aineettoman pääoman luomisesta, 

tuoteturvallisuuden ylläpitämisestä ja seuraamisesta sekä Maslowin tarvehierarkian 

kautta tulevasta turvallisuuden ja terveyden tarpeeseen vetoavasta markkinoinnista. 

Lääkkeen arvoketju on pysynyt rakenteeltaan samanlaisena vuosikymmeniä. 

Lääkkeen arvoketju on pitkä mutta suurin osa arvosta syntyy lääketehtaiden 

Alkuperäislääketehdas

• Aineettoman pääoman luominen

• Aineetonpääoma tuotteeksi

Kuljetusliike

• Laadun varmistus kuljetuksen 
aikana

• Toimitusaika

Lääketukkukauppa

• velvoitevarastointi

• jakeluketjunhallinta

Sairaalaa-apteekki

• velvoitevarastointi

• lääketurvallisuus

• Sairaaloiden lääkehuolto

Apteekki

• Avohoidon itsehoitolääkkeiden 
markkinointi ja asiantuntemus

• Avohoidon reseptilääkkeiden 
asiantuntemus

Valtio

• lääkekorvausohjelma (arvoa 
laskeva)

Kunnat

• Ostopalvelut

Potilas

Kuva 3 Alkuperäislääkkeen arvoketju 
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tuotekehitystoiminnan seurauksena. jopa 53 % amerikkalaisten lääkeyhtiöiden 

markkina-arvosta on aineetonta pääomaa selviää Soneco:n raportista (Hassett & 

Shapiro, 2011).  
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5. LÄÄKETEOLLISUUDEN TRENDIT 

 

PricewaterhouseCooper:n lääketeollisuus 2020 tutkimuksesta käy ilmi, että 

lääketeollisuuden olevan murroksessa seuraavan 10 vuoden aikana. Kehittyvien 

maiden rikastuminen luo uudenlaisia mahdollisuuksia lääkkeiden kehittäjille, 

markkinoijille ja jakelijoille.  

Globaalit lääkemarkkinat 

tulevat kasvamaan vuoteen 

2020 edelleen ja painopiste 

tulee siirtymään poispäin 

kehittyneistä talouksista 

kehittyvien talouksien 

suuntaan. Samalla kun 

markkinat kasvavat ovat 

lääkeyritykset uudenlaisen 

haasteen edessä. Aikaisempien 

vuosikymmenien nopea uusien 

lääkeaineiden löytötahti on hidastunut ja esimerkiksi vuonna 2006 Pohjois-

Amerikassa käytettiin 55,2 miljardia dollaria lääkkeiden t&k toimintaan, mutta 

FDA (federal drug and food administration) hyväksyi vain 22 uutta lääkeainetta 

verrattuna vuoden 1996 53 uuteen hyväksyttyyn lääkeaineeseen. Vuoden 1996 

vastaava t&k panostus oli alle puolet vuoden 2006 panostuksesta. Pwc esittää 

raportissaan kuinka Yhdysvaltain johtavat lääkeyhtiöt saavat jopa 90 % 

liikevaihdostaan yli viisi vuotta vanhoista lääkkeistään. (Pwc, 2007) 

Kuvasta 4 voidaan nähdä lääkealan toimitusjohtajien näkemät uhat 

lääketeollisuuden kasvulle. Ennakkotietojen mukaisesti regulaation asettamat 

rajoitukset nousevat esille myös tässä. Kansantalouden yleinen tila nähdään myös 

merkittävänä kasvua rajoittavana tekijänä. (pwc, 2014) 

Kotimaisen Lääketeollisuus ry:n keräämien tietojen mukaan lääkkeiden elinkaari 

on noin 30 vuotta. lääkkeen keskimääräinen break-even – piste on 12 vuotta 

Kuva 4. Lääkealan toimitusjohtajien näkemät uhat kasvulle (pwc, 

2014) 
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patenttihakemuksen jättämisestä. Lääkkeelle jää siis vain 13 vuotta aikaa tienata 

patentin haltijalleen voittoa ennen kuin rinnakkaislääkkeet tulevat markkinoille. 

Kuvasta 5 voi nähdä lääkkeen elinkaaren kustannukset ja elinkaaren kannalta 

merkitykselliset tapahtumat. Lääketeollisuus ry:n mukaan kuitenkin vain kolme 

lääkettä kymmenestä saavuttavat kehityskulut kattavan myynnin. Lääkeyhtiöiden 

keskimääräinen t&k panostus liikevaihdosta on 15,1%, suurin kaikista teollisuuden 

aloista. (Lääketeollisuus ry, 2014) 

 

Kuva 5Lääkkeen elinkaari (Lääketeollisuus, 2014) 

Pwc nostaa toisessa tulevaisuustutkimuksessaan Pharma 2020 – Supplying the 

future etenkin valmistuksen ja toimitusketjut lääketeollisuutta hidastavaksi 

elementiksi. Toimitusketjut kuvaillaan raportissa ylimitoitetuiksi ja tehottomiksi. 

Selvityksen mukaan nykyisillä logistiikkaratkaisuilla ei voida kattaa vuoteen 2020 

mennessä entisestään vaativammiksi muuttuvia lääkkeiden toimitusvaatimuksia. 

Syiksi selvitys nostaa lääkehoitojen monipuolistumisen ja asiakassegmenttien 

lisääntyminen, jonka johdosta tarvitaan useita eri toimintamalleja huolehtimaan 

näistä eri segmenteistä. Toinen merkittävä muutos tulee olemaan tiedon kerääminen 

ja jakaminen toimitusketjussa ylöspäin vahvistamaan tuotantoa ja 
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palveluidenkehittämistä. Kolmas toimitusketjun kehittämistä ajava ajatus on 

lääketeollisuuden palveluiden differoiminen suuremman lisäarvon luomiseksi 

asiakkaille. (pwc, 2010) 

Kehityssuunta antaa ymmärtää että lääkkeiden t&k –toiminnan riskit ovat 

kasvaneet ja tulevat kasvamaan, ellei uusia tehokkaampia ja nopeampi tuotekehitys 

innovaatioita löydetä. Tämä puolestaan painostaa lääkkeiden kehittäjät 

tehostamaan kustannusrakennettaan ja arvioimaan uusia t&k –projekteja 

tarkemmin. 

pwc nostaa raportissaan kuitenkin lääkeyhtiöiden suurimmaksi kululähteeksi 

myynnin ja markkinoinnin kulut. Raportin mukaan vuonna 2005 lääkeyhtiöiden 

myynnin ja hallinnon yleiskustannukset olivat keskimäärin jopa 33,1 % 

liikevaihdosta (pwc, 2007). Voidaan spekuloida myynnin ja markkinoinnin kulujen 

suuren osuuden johtuvan osittain lääkkeiden markkinoinnista sairaaloille ja 

yksityispraktiikoille. Suomessa lääketeollisuuden eettiset ohjeet ohjeistavat 

faktoihin perustuvaan ja mielikuvamarkkinointia välttävään markkinointiin. Lääke-

esittelyille on myös asetettu selkeät ohjeet. Eettinen ohjeisto mainitsee että lääke-

esittely tilaisuudet voidaan järjestää ulkomailla vain erityistarpeesta ja tapahtuman 

järjestäjä voi maksaa vain matka- majoitus- ja ruokailukulut. Lääketeollisuuden 

eettisten sääntöjen noudattamista valvoo Suomessa Fimea, sekä lääketeollisuuden 

vapaaehtoinen omavalvonta. 
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6. KOTIMAINEN LÄÄKETEOLLISUUS 

 

Lääkemarkkinat jakautuvat perinteisesti kahdenlaisille toimijoille. Lääketehtaat, 

jotka tutkivat, valmistavat ja markkinoivat lääkkeitä ovat perinteisesti arvoketjun 

alkupäässä. suurimpia Suomessa toimivia lääketehtaita, ovat Orion, Bayer ja 

Santen. Toisenlainen toimijatyyppi on lääketukkukauppayritykset. 

Lääketukkukauppaa Suomessa hallinnoi duopolisesti Oriola ja Tamro. 

Lääketukkukauppa eivät valmista lääkkeitä, vaan toimii arvoketjun loppupäässä 

huolehtien lääkkeiden maahantuonnista, varastoinnista ja jakelusta 

vähittäismyyntiin. Avohoitoon tarkoitetut lääkkeet loppuasiakkaille jakelevat 

apteekit ja laitoshoidon lääkkeet jakelevat sairaalat ja terveyskeskukset. Suomessa 

suurimmat Lääketukkukauppaa harjoittavat yritykset ovat Tamron, Oriola.  

Lääketehtailla ja 

lääketukkukaupoilla on 

Suomen lääkelaissa 

(395/1987) määritelty 

vastuut, luvat ja selvitykset 

toiminnan harjoittamista 

varten. Lääketukkukauppa ja 

lääketehtailu ovat 

luvanvaraista toimintaa, joka 

ei ole tarveharkintaista. 

Apteekki liiketoiminta on 

Suomessa luvanvaraista tarveharkintaista toimintaa. Suomen Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo ja kehittää kotimaista lääkealaa. 

Kuva 6 osoittaa lääkevalmisteiden tukkuhintaisen kokonaismyynnin kehittymisen 

viimeisen 10 vuoden ajalta. Merkittävää kuvassa on reseptilääkkeiden kasvun 

hidastuminen ja itsehoitolääkkeiden myynnin suhteellisen kasvun nopeutuminen. 

Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, 

tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen 

Kuva 6Lääkevalmisteiden tukkuhintainen kokonaismyynti 

(Lääketeollisuus Ry, 2014) 
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lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on osa 

eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa EMA:ta. 

Lääketukkukauppa markkinoiden rakenne on Suomessa hyvin oligopolinen, 

suurimpina toimijoina ovat Oriola ja Tamro. markkinoista kaksi suurinta jakaa noin 

99 % markkinaosuuden (Fimea& Kela 2013). Suomessa myytävien lääkkeiden 

hintatasoon vaikuttaa vahvasti reseptilääkkeissä valtion viitehintajärjestelmä. 

Viitehintajärjestelmä määrää tukkukaupoille kohtuullisen tukkuhinnan, joka 

perustuu valtion omaan lääkekorvausohjelmaan. Suomessa on eurooppalaista 

keskitasoa alhaisempi myyntikate.  (Etla, 2006) Valtion lääkekorvausohjelma 

korvasi vuonna 2012 48 prosenttia, eli 1,3 miljardia euroa kaikista myydyistä 

lääkkeistä, joten valtiota voidaan pitää lääketeollisuuden suurimpana asiakkaana. 

Vuonna 2011 julkaistussa Lääkepolitiikka 2020 selvityksessä luotiin 

vuosikymmeneksi tavoiteohjelma kotimaiselle lääkehuollolle. Mukana selvitystä 

tekemässä oli sosiaali- ja terveysviranomaiset, sekä lääkealan toimijat 

lääketehtaista tukkukauppoihin ja apteekkeihin. Selvityksen pohjalta luotiin viisi 

vastuualuetta joihin tulevalla vuosikymmenellä keskitytään. (STM, 2011) 

Vastuualueet ovat: 

1. Lääkehuolto on osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää 

2. Lääkehuolto on laadukasta, vaikuttavaa ja kustannustehokasta 

3. Rationaalinen lääkehoito ja hyvä lääkitysturvallisuus lisäävät väestön 

hyvinvointia, parantavat kansanterveyttä ja vähentävät terveydenhuollon 

kustannuksia 

4. Lääketutkimus lisää terveyttä, hyvinvointia ja työllisyyttä 

5. Eläinlääkintähuolto turvaa kansanterveyttä ja edistää ihmisten ja eläinten 

hyvinvointia 

Vastuualueiden purkaminen yksittäisiin toimiin paljasti toimialan ja viranomaisten 

hiljaisia signaaleja toimialan muuttumisesta. Osa muutoksista on jo osittain 

tapahtumassa, kuten itsehoitolääkkeiden korostaminen terveydenhuollon 

kustannusten karsimisessa. Selvitys myös nosti esiin apteekkien entistä suuremman 
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vastuun lääkeinformaation jakamisessa ja lääkkeiden käytössä ohjeistamisessa. 

Selvityksessä myös mainittiin useaan otteeseen kuntien omien palveluiden 

kustannustehokkuuden parantaminen ja kuntien vastuu tulevaisuuden toimista 

paikallisen yhteistyön lisäämiseksi. johtopäätöksenä voidaan todeta edellisen 

viittaavan valtion epäsuoraan kehotukseen kilpailuttaa terveyspalveluidensa 

tukipalveluita, joihin kuuluu myös sairaaloiden ja sairaala-apteekkien 

sisälogistiikka. (STM, 2011) 

6.1. Lääketehtaiden toiminta Suomessa 

 

Lääketeollisuus ry listaa Suomessa olevan kolme suurempaa lääkkeitä valmistavaa 

tehdasta. Tehtaat ovat Turussa sijaitseva Bayer:in tehdas, Espoossa oleva Orionin 

tehdas ja Tampereella oleva Santen tehdas. Bayerin Turun tehdas on yksi konsernin 

globaaleista tuotantolaitoksista, joka toimittaa tuotteitaan ympäri maailmaa, ei 

pelkästään Suomeen tai pohjoismaihin. Bayer on saksalainen monialayritys, jonka 

päätoimialat ovat terveydenhuolto, maatalous ja materiaalitutkimus. Bayerin 

liikevaihto on noin 40 miljardia euroa. Santen Oy toiminta Turussa keskittyy 

silmälääkkeiden tutkimukseen ja kehitykseen sekä valmistukseen. Yhtiön Suomen 

toimintojen liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja yhtiö on osa japanilaista 

Santen Pharmaceutical Co., Ltd konsernia.  Orion on Suomalainen lääkkeiden ja 

diagnostisten testien kehittäjä. Orion liikevaihto on noin 1 miljardi euroa. 

6.2. Lääkeyritysten ydinosaaminen 

 

Lääkeyritykset jakautuvat ydinosaamisen kautta kahteen luokkaan. 

Alkuperäislääketehdas nimensä mukaisesti tutkii ja valmistaa uusia lääkkeitä 

markkinoille. Alkuperäislääketehtaan ydinosaamisalueita ovat tuotekehitys, 

markkinointi, valmistus. Yritykset puhuvat QCD-filosofiasta, joka tulee sanoista 

Quality, Cost ja Delivery. Alkuperäislääketehtaat näkevät tuotteen laadun tuotteen 

merkitsevimpänä ominaisuutena, joka pohjautuu regulaation asettamiin ehtoihin 

lääketurvallisuudesta. Seuraavaksi tärkeimpänä ominaisuutena koetaan korkea 

palvelutaso joka syntyy hyvistä tuotantoennusteista ja omien logistiikkaketjujen 

hallinnasta. Alkuperäislääketehtaat eivät siis nosta lääkkeen valmistuskustannuksia 
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vielä nykyisinkään merkittäväksi kriteeriksi toiminnassaan. Tämä johtuu osittain 

alkuperäislääkkeiden suhteellisen korkeista raaka-ainekustannuksista, joihin 

lääketehtaat eivät omalla toiminnallaan pysty vaikuttamaan. Lääkkeen arvosta suuri 

osa on aineettoman pääoman tuomaa arvoa, joka osaltaan vaikuttaa myös 

tuotantokustannusten vähäiseen arvottamiseen. Alkuperäislääkkeen myyntikate 

muodostuu melko korkeaksi verrattuna rinnakkaislääkkeisiin, siten 

alkuperäislääketehtaiden ei ole tarvinnut keskittyä vielä kustannusparannuksiin 

kuin inkrementaalisin parannuksin. Inkrementaalisilla parannuksilla tarkoitetaan 

sellaisia tuotannontehostamistoimia jotka eivät vaadi tuotantolaitoksen toimilupien 

uudelleen arvioimista. 

Edellisen kappaleen alussa mainittu toinen lääketehdastyyppi on 

rinnakkaislääkkeitä valmistavat lääketehtaat. Rinnakkaislääketehtaiden 

ydinliiketoiminta on tuoda markkinoille lääkkeitä jotka ovat kopioita 

alkuperäislääkkeistä niiden patenttien rauettua. Rinnakkaislääketehtaat eivät joudu 

jakamaan lääkkeiden tuotekehityskustannuksia myymilleen tuotteille, joten ne 

voivat myydä lääkkeitä huomattavasti halvemmalla kuin alkuperäislääketeollisuus. 

Samalla rinnakkaislääketehtaiden toiminnassa korostuu tuotannon tehokkuus, joka 

näkyy keskittymisenä tuotannon virtaviivaistamisena ja hukkien minimoimisena. 

Rinnakkaislääkkeillä on myös se etu alkuperäislääkkeisiin, että 

rinnakkaislääkkeillä usein on jo melko kypsät markkinat joille lääkettä tarjota, sekä 

Suomessa lääkevaihdon myötä apteekeilla on vastuu tarjota halvempaa 

rinnakkaislääkettä asiakkaalle alkuperäislääkkeen sijaan, mikäli sitä ei estä potilaan 

lääkärin asettamat rajoitukset. Rinnakkaislääketeollisuuden myynnin ja 

markkinoinnin kulut ovat pienemmät sekä tuotanto voin nauttia enemmän 

suurtuotannon eduista heti lääkkeen lanseerauksesta lähtien. 

6.3. Lääkemarkkinoiden koko ja kasvu 

 

Suomen lääkemarkkinoiden koko vuonna 2012 oli 2740 miljoonaa euroa, luku 

sisältää verollista myyntiä loppuasiakkaille ja verotonta sairaalamyyntiä. 

Lääkemarkkinat voidaan jakaa kolmeen segmenttiin jotka ovat vähittäismyyntiin 

tarkoitetut reseptilääkkeet ja reseptivapaat lääkkeet, sekä sairaaloille toimitetut 



25 

 

 

tukkihintaiset lääkkeet. Vuosina 2010-2012 lääkemyynti jakautui taulukon 1 

mukaisesti. 

Taulukko 1 Lääkemarkkinoiden koko Suomessa 2010-2012 (FIMEA, 2013, 2011 & 2010)  

Lääkemarkkinoiden koko Euroa 

(M€) 

2012 

Euroa 

(M€) 

2011 

Euroa 

(M€) 

2010 

Muutos 

(%/a) 

2010-

2012 

Lääkkeiden kokonaismyynti 2740 2682 2619 2,2 % 

avohoito resepti (verollinen 

vähittäismyyntihinta) 

1943 1897 1867 

2,0 % 

avohoito reseptivapaa (verollinen 

vähittäismyyntihinta) 

323 306 307 

2,5 % 

 Sairaalamyynti (tukkuhinta) 475 479 444 3,3 % 

 

Kuten taulukosta 1 huomataan, on lääkemyynti kasvanut jokaisessa segmentissä 

kolmen vuoden aikana. Sairaaloiden tukkumyynnin muita suurempi kasvu johtunee 

yleisestä sairaanhoitomenojen kasvusta, johtuen suurelta osin ikääntyvästä 

väestöstä. 

 

Kuva 7Lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden menot vuosina 1995–2012 (THL, 2014) 
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Tarkasteltaessa lääkemyynnin kehitystä pidemmällä ajanjaksolla nähdään 

viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon vaikutus lääkkeiden kokonaismyyntiin. 

Kuvasta 7 voidaan nähdä että viimevuosien lääkekustannusten kehitys ollut 

huomattava

sti maltillisempaa kuin aiemmilla vuosikymmenillä. Reseptivapaiden lääkkeiden 

myynnin kasvu puolestaan kuvaa yleistä kulutustrendiä sekä joidenkin lääkkeiden 

siirtämistä reseptilääkkeistä itsehoitolääkkeiksi. Toisaalta yleinen taloudentila on 

varmasti osaltaan vaikuttanut itsehoitolääkkeiden kysynnän suhteellisesti 

pienempään kasvuun reseptilääkkeisiin verrattuna.  

 

 

Suomeen tuotavien lääkkeiden osuus on kasvanut jatkuvasti viime vuosina. 

Osaltaan tämä selittyy kotimaisen lääketuotannon vähenemisellä, mutta osa tulee 

lääkemarkkinoiden luonnollisen kasvun myötä. kuvasta 8 voidaan nähdä tullin 

ylläpitämästä uljas-palvelusta saadut lääkkeiden tuontitilasto viimeiseltä 5 

vuodelta. Kuvasta nähdään kuinka lääketuonnin paljous on laskenut viimeisen 5 

vuoden aikana. (tulli, 2014) 

Kuva 8Lääkkeiden tuonti suomeen volyymina ja euroina 
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Poistamalla lääkemarkkinoiden verottomasta kokonaiskoosta 2,11 miljardia euroa 

tuonnin osuus 1,83 miljardia, voidaan todeta kotimaisen tuotannon osuuden olevan 

Suomen lääkemarkkinoista noin 280 miljoonaa euroa vuonna 2013. Arvio 

kotimaisen tuotannon osuudesta Suomen lääkehuollossa ei ole tosin täysin tarkka 

sillä tullin ilmoittamaan SITC (Standard International Trade Classification) 54 

sisältää myös mm eläinlääkkeitä, joten luku on hieman enemmän kuin 280 

miljoonaa euroa.  

Oriola omassa markkinakatsauksessa kuvaa kuinka Ruotsin lääkemarkkinat ovat 

laskeneet viimevuodet. Syy laskuun on geneeristen lääkkeiden markkinoille tulo ja 

valtion tarve laskea terveydenhuollon menojaan. (OriolaKD, 2014) Suomen 

lääkemarkkinoiden voidaan arvella seuraavan ruotsin esimerkkiä tulevaisuudessa. 

Kyseinen kehityssuunta pakottaa lääketeollisuuden toimijat sopeuttamaan 

toimintaansa sekä panostamaan kustannustehokkuuteen. OriolaKD kuvailee 

edelleen omassa markkinakatsauksessaan lääkemarkkinoiden polarisoitumista 

kalliisiin erityislääkkeisiin ja halpoihin geneerisiin lääkkeisiin. Erityislääkkeiden 

kasvanut kysyntä kohdistuu etenkin sairaaloihin, joka on nähtävissä myös Suomen 

lääkemarkkinoiden sairaalamyynti -segmentin kasvuna. Kuvasta 9 voidaan havaita 

kuinka lääkekustannukset jakautuvat kotimaisessa lääkehuollossa. Etenkin 

Sairaalamyynnin kasvanut osuus kokonaiskustannuksista on merkillepantavaa. 

 



28 

 

 

 

Kuva 9Lääkemyynti tukkuhinnoin vuonna 2013 (Lääketeollisuus Ry, 2014) 

 

6.4. Hinta-taso 

 

Tarkastelemalla Oriola:n vuosikertomusta voidaan todeta lääketukkukaupan olevan 

Suomessa oligopolisesta markkinoista huolimatta hyvin kilpailtu. Oriola 

OriolaKD:n vuoden 2013 liikevoitto oli 1,5 %. Tamron ja Phoenix –konsernin 

välisen yrityskaupan selvityksestä voidaan todeta Tamron silloisen (2001) 

liikevoittoprosentin olleen 1,3%. Markkinoiden hinta-tasoon vaikuttaa suuresti 

lääkeyritysten neuvotteluaseman voimakkuus. Yksikanava järjestelmän ansiosta 

lääkeyritykset voivat valita yhden toimijan jonka kautta lääkkeensä toimittavat 

Suomen markkinoille. Yksikanavajärjestelmä ei ole lainsäädännössä määritelty 

ainoaksi toimintatavaksi, vaan siitä on muodostunut toimialan normi. Suomen 

valtion viitehintajärjestelmä puolestaan asettaa lääkeyrityksille selvät rajat 

lääkkeiden tukkuhinnalle, josta lääketukkukaupat saavat osuuden. 

Tukkukauppojen velvoitevarastointi, joka on säädetty lääkelaissa puolestaan 

aiheuttaa tukkukaupoille normaalia suuremmat varastointikustannukset. Lisäksi 
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apteekkien kulutuksen vaikea arvioiminen ja velvoitevarastoinnin velvoitteet 

tukkukauppoja kohtaan aiheuttavat tukkukaupoille hankalia ja kalliita 

toimitusehtoja. Tukkukauppojen on toimitettava jopa yksittäisiä lääkepakkauksia 

apteekeille, apteekkien tarpeiden mukaan. 

6.5.  Markkinoiden rakenne 

 

Kotimainen lääketeollisuus 

on hyvin tarkkaan 

reguloitu ja kilpailua on 

rajoitettu estämällä 

vertikaalinen 

integroituminen 

lääkkeiden jakelussa. 

Suomessa myytävien 

lääkkeiden hintatasoon 

vaikuttaa merkittävästi 

viitehintajärjestelmän 

luoma hintaputki, johon lääketehtaiden on omat tuotteensa hinnoiteltava. Kuten 

kuvasta 10 nähdään, on terapiaryhmittäin tarkasteltuna erikoissairauksien hoitoon 

tarkoitettujen lääkkeiden myynti, kuten syöpä ja immuunivasteen muuttajat sekä 

systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan 

selvästi vuoden 2012-2013 aikana. Muutos kuvastaa aiemmassa kappaleessa 

todettua lääketeollisuuden lääketutkimuksen siirtymistä kohti erikoissairauksien 

hoitoon, joissa volyymit ovat pienemmät mutta yksittäisen potilaan lääkekustannus 

erittäin korkea. Kotimainen alkuperäislääkkeiden tuotanto on kolmen, 

tulevaisuudessa kahden, suuren lääketehtaan hallinnoima. Lääkkeiden tukkukauppa 

on Suomessa oligopoli kahden lääketukkukaupan välillä, osaltaan tähän on 

päädytty markkinoiden koon ja vertikaalin integraation rajoittamisen johdosta. 

Lisäksi markkinoille tulolle on asetettu esteitä erittäin kalliiden ja hankalien 

lääketukkukauppalupaehtojen ansiosta. Lääkkeiden vähittäiskauppa on rajoittunut 

apteekkeihin, pois lukien nikotiini valmisteet, jotka ovat vapautettu 

päivittäistavarakauppoihin myytäväksi. Apteekkien välistä kilpailua on ohjattu 

Kuva 10 Lääkkeiden myynti terapiaryhmittäin 2013 (Lääketeollisuus 

Ry, 2014) 
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rajoittamalla yksittäisen apteekkarin omistamien apteekkien määrää yhteen 

pääapteekkiin ja korkeintaan kolmeen sivuapteekkiin. Apteekkarit ovat Suomessa 

yksityisiä elinkeinonharjoittajia, yhtiö muoto on säädetty laissa. Yhtiömuoto jo 

itsessään rajoittaa apteekkiliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia, mutta tämän 

lisäksi apteekkarilupa on henkilökohtainen, tarveharkintainen ja toiminnan laajuus 

on rajattu. Kilpailuvirasto omassa lääkemarkkinaselvityksessään korostaa 

kotimaisen lääkkeiden vähittäiskaupan kilpailuesteitä. Rajoitteita ovat mm. jo 

mainitut yhtiömuoto, luvan tarveharkintaisuus ja apteekkien verkostoitumisen 

esteet. (kilpailuvirasto, 2012) 

6.6. Oligopoliset lääketukkukauppamarkkinat 

 

Kotimainen lääketukkukauppa on jakautunut kahden toimijan välille jotka 

kummatkin hallitsevat markkinoista noin puolia. Suomen lääketukkukauppa 

liiketoimintaan vaikuttaa merkittävästi GDP ja lääkelaki, jotka yhdessä 

määrittelevät lääketukkukauppojen velvoitevarastointi velvoitteen. 

Velvoitevarastointi yhdistettynä vallitsevana käytössä olevaan 

yksikanavajärjestelmään on asettanut uusille markkinoille tulijoille merkittäviä 

esteitä. Uusilta markkinoille tulijoilta edellytetään erittäin kalliita investointeja 

toiminnan aloittamiseksi. Merkittävimmät kuluerät ennen kuin yhtään asiakkuutta 

on saatu, ovat lääketukkukaupassa vastuunalaisen johtajan palkkaaminen, GDP-

ohjeiston vaatimien puhdastilojen rakentaminen ja ylläpitäminen, 

lääketurvallisuutta ylläpitävien palveluiden kuten vartioinnin käyttöönotto sekä 

vaadittavien tietojärjestelmien luominen riittävän läpinäkyvyyden luomiseksi 

sidosryhmien välille. 

Suomessa myytävien lääkkeiden kokonaisarvo ennen veroja on noin 2,1 Miljardin 

euron tasolla. Mikäli arvioidaan, että kaikki lääkkeet menevät näiden kahden 

lääketukkukaupan toimittamina ja keskimääräinen toimituspalkkio on 5-10%, jää 

myyntikatteen kooksi 100-200 miljoonaa euroa. Epäilemättä sairaala-apteekit 

tuovat itse maahan lääkkeitä, joten kaikki lääkkeet eivät mene lääketukkukauppojen 

kautta. Voidaan siis arvioida lääketukkukauppamarkkinoiden olevan perustellusti 

oligopoliset Suomessa kokonsa puolesta. 
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Oligopolisista markkinoista huolimatta lääketukkukaupat ovat joutuneet 

kehittämään toimintaansa jatkuvasti kansallisen regulaation johdosta. 

Viitehintajärjestelmän leikattua lääkkeiden katteita on paine logistisenketjun 

tehostamisesta vaikuttanut lääketukkukauppoihin. Lääketukkukauppojen myynti 

perustuu lääkkeen tukkuhintaan sidottuun suhteelliseen toimituspalkkioon, jolloin 

lääkkeen hinnan lasku heijastuu suoraan toimituspalkkioiden suuruuteen. On 

olemassa kuitenkin lääkeryhmiä, joihin edellinen väittämä ei päde. Esimerkiksi 

arvokkaiden erikoislääkkeiden, kuten syövän hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden 

käsittelyyn vaikuttaa kustannusajurien lisäksi vahvasti jo 

alkuperäislääketehtaissakin arvostettu laatu ja joustavuus. 

 

6.7. Yksikanavajärjestelmä 

 

Yksikanavajärjestelmällä tarkoitetaan toimintatapaa jossa lääketukkukauppaa ottaa 

toimittaakseen kaikki yhden asiakkaan lääkkeet koko toimitusketjunsa alueella. 

Suomeen. Yksikanavajärjestelmä ei ole Suomessa lain edellyttämä, mutta se on 

todettu hyväksi toimintatavaksi ja alan yleisesti hyväksymäksi. 

Yksikanavajärjestelmä luo lääketukkukauppojen välille kilpailua isoista 

asiakkuuksista ja samalla se mahdollistaa lääketehtaille selkeän tavan kilpailuttaa 

omien lääkkeidensä jakelun. Pienempien toimijoiden kannalta yksikanajärjestelmä 

nähdään esteenä, sillä pienien lääketukkukauppojen on vaikea lähteä kilpailemaan 

kansallisista lääkejakelusopimuksista, sekä pienien lääkevalmistajien on vaikeampi 

neuvotella hyvää jakelusopimusta kansallisen lääkejakelijan kanssa. Yleisesti 

voidaan sanoa, että isolla lääkevalmistajalla on edullisemmat jakelusopimukset 

kuin pienillä. 

Yksikanavajärjestelmä toimii Suomessa myös sen takia, että apteekkiliiketoiminta 

on erotettu muusta lääkkeiden jakelusta. Tämä on johtanut siihen, että oligopolisista 

lääketukkukauppamarkkinoista huolimatta kaikki apteekit saavat samantasoista 

palvelua lääketukkukaupoilta. Yksikanavajärjestelmän ansiosta myös lääkkeiden 

kysynnän ennustaminen on helpompaa, sillä lääketehtaat voivat perustaa Suomessa 

ennusteensa yhden jakelijan tarjoamiin toimitus- ja varastotilastoihin. 
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Yksikanavajärjestelmän heikkoutena on sen seuraus estää uusien 

lääketukkukauppojen markkinoille tuloa ja pienien lääkevalmistajien sitoutuminen 

valtakunnalliseen jakeluun korkeammilla toimituspalkkioilla. 

6.8. Lääkelaki 

 

Lääkelaki (1987/395) määrittelee lääketukkukaupan kaikeksi sellaiseksi 

toiminnaksi, jossa lääkkeitä koskevia tilauksia vastaanotetaan, lääkkeitä hankitaan 

ja pidetään hallussa niiden toimittamiseksi edelleen apteekkeihin, sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintayksiköille ja muille tämän lain (1987/395) 34, 35 ja 88§ 

tarkoitetuille tahoille. Lääkkeiden maasta vienti käsitellään myös tukkukaupan 

alaiseksi toiminnaksi 

34 pykälän mukaan tukkukauppa voi luovuttaa tai myydä lääkevalmisteita, joita ei 

ole säädetty tai määrätty myytäväksi vain apteekeissa myös kyseisten tuotteiden 

jälleenmyyjälle. Lääketukkukappa voi myös myydä tai muutoin luovuttaa 

lääkeaineita muulle elinkeinoharjoittajalle käytettäväksi tuotantotoiminnassa 

muuhun tarkoitukseen kuin lääkkeeksi sekä lääkkeitä 17§ 1 momentin 5 kohdassa 

tarkoitetuille yliopistoille, korkeakouluille ja tieteellisille tutkimuslaitoksille 

tutkimustoimintaa varten. 

34 a § määrittelee lääkkeiden välittämisen omaksi ryhmäkseen. lääkkeiden 

välittämisellä tarkoitetaan kaikkea ammattimaisesti ja vastiketta vastaan 

harjoitettavaa toimintaa joka liittyy lääkeaineiden myymiseen tai ostamiseen, mutta 

joka ei ole tukkukauppaa; johon ei kuulu lääkkeiden fyysistä käsittelyä; ja joka 

muodostuu oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön puolesta itsenäisesti 

käytävistä neuvotteluista. 

35 a § määrää että lääketukkukaupoilla tulee olla toimintasuunnitelma ja ohjeistus 

lääkkeiden jakelun estämiseksi, toimitettujen lääkepakkausten jäljittämiseksi ja 

tarvittaessa poistamiseksi markkinoilta Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskuksen tehtyä 101 § tarkoitetun päätöksen taikka lääkkeen 

valmistajan tai lääkevalmisteen kauppaan tuonnista vastaavan henkilön päätettyä 

omasta aloitteesta keskeyttää jakelun. 
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Lääkeasetuksen 1987/693 2 § mukaan lääketukkukauppaan tarkoitettua toimilupaa 

haettaessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta (FIMEA) on 

hakemukseen sisällytettävä seuraavat liitteet: 

1) hakijaa koskeva yritysjärjestely tai vastaava asiakirja, sekä 

kaupparekisteriote. 

2) selvitys lääketukkukaupan arvioidusta lääkejakelun laajuudesta 

3) selvitys lääketukkukaupan sijainnista ja toimitiloista sekä laitteista ja 

välineistä. 

4) selvitys lääketukkukaupan henkilöstöstä 

5) selvitys lääkekuljetusten järjestelyistä 

6) selvitys lääkeaineiden käsittelystä ja laadunvalvonnasta 

7) selvitys lääkelain 33 § tarkoitetusta vastuunalaisesta johtajasta 

8) selvitys tämän asetuksen 7a § tarkoitetusta valmiussuunnitelmasta (kumottu 

A:llla 19.12.2002/1184) 

6.9. Lääketukkukaupan hyvät toimintatavat 

 

Good Distripution Practice, eli Suomeksi Lääketukkukaupan hyvät toimintatavat 

(tästä eteenpäin GDP), perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 

2001/83/EY 84 artiklassa tarkoitettuun ohjeistoon lääketukkukaupoissa 

noudatettavista hyvistä jakelutavoista. Lääketukkukaupalla tulee olla 

vastuunalainen johtaja jonka tehtävät on säädetty lääkelaissa. Vastuunalainen 

johtajan tulee olla proviisori. Vastuunalaisella johtajalla tulee olla kirjallinen 

toimenkuva, josta käy ilmi valtuus lääkelaissa tarkoitettujen päätösten tekoon sekä 

muut käytännön työtehtävät 

GDP määrittelee, että henkilöstöä on oltava riittävästä. Avaintehtävissä toimivat 

henkilöiden työtehtävät on kirjattava ylös ja heidän tulee olla vakituisessa 

työsuhteessa toimiluvan haltijaan. Työhön perehdyttämisestä tulee pitää 

kirjanpitoa. Työntekijän pätevöityminen työtehtävään tulee dokumentoida.  

Lääketukkukaupan henkilöstön ammattitaitoa on pidettävä yllä säännöllisillä ja 

suunnitelmallisella koulutuksella. kaikki koulutus on dokumentoitava. 
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ulkoistettujen toimintojen tuottajien asianmukaisesta perehdytyksestä ja 

koulutuksesta on myös varmistuttava. 

Lääkkeet on varastoitava ja käsiteltävä riittävän suuressa ja helposti pudistettavassa 

tilassa. Lääkkeet tulee varastoida erikseen myyntiluvan mukaisissa, 

pakkausteksteissä kuvatuissa säilytysolosuhteissa, suojassa valolta, lämpötilalta, 

kosteudelta tai muilta haitallisilta vaikutuksilta. Varastotilojen olosuhdeseuranta 

tulee olla ohjeistettu ja dokumentoitu. Tarvittavat hälytysjärjestelmät 

olosuhdeseurantaan tulee asentaa. Toimitilojen asianmukainen murtosuojaus ja 

kulunvalvonta tulee varmistaa. keräilyssä, myynnissä ja varastoinnissa käytettävät 

automaatiojärjestelmät tulee osoittaa sopiviksi käyttötarkoitusta varten. 

Lääkevarasto tulee inventoida säännöllisesti. 

Lääkkeitä saa vastaanottaa vain laillistetuilta toimijoilta sekä lääketehtaiden 

ETA/EU -alueelle jo vapauttamia lääkevalmiste-eriä. Saapuvia lääke-eriä ei siirretä 

myyntivarastoon ennen kuin niiden asianmukaisuudesta ja laadusta on varmistuttu. 

Lääke-erien myyntiin vapauttamisdokumentit tulee tarkistaa huolellisesti ennen 

erän siirtämistä myyntivarastoon. Lääketukkukauppojen tulee pyrkiä varmistumaan 

siitä, että sillä on tarvittava määrä lääkkeitä myytävänä. Lääketukkukaupan 

vastuulla on varmistua kuljetuksiin käytettävän kaluston soveltuvuudesta 

lääkekuljetuksiin. Lääkekuljetusten aikainen olosuhdeseuranta on dokumentoiva. 

(European Comission, 2013) 

 

6.10. Suomen terveydenhuollon yleinen tila vuonna 2014 

 

Suomenterveydenhuollon kokonaismenot olivat vuonna 2012 noin 17,5 miljardia 

euroa (9,0 % bkt:stä), kun vastaava luku oli vuonna 2001 13 miljardia euroa. 

(Fimea, 2012 Tietoja Suomesta ja Suomen terveydenhuollosta)  
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 Kuva 11 esittää 

terveydenhuollon 

kokonaiskustannusten 

jakautumisen. Kasvuun 

ovat vaikuttaneet 

sosiaaliset tekijät kuten 

ikääntyvä väestö sekä 

yleinen elintason kasvu. 

Julkisen terveydenhuollon 

kustannuksista viimeisen 

kymmenen vuoden aikana eniten ovat kasvaneet suhteessa sairaalalääkkeiden 

kustannus (THL, 2014).     

Kansalaisten aktiivisempi osa oman terveyden ylläpitämiseksi on asia jota 

tulevaisuuden lääkehuollon kannalta nähdään oleellisena. Pricewaterhouse 

Cooper:n pharma 2020:the vision (PWC, 2007) mukaan lääkkeiden kulutus siirtyy 

entistä enemmän reseptilääkkeistä itsehoitolääkkeisiin. Myös kehitys on 

ohjaamassa yhä useampia kroonisiin sairauksiin tarkoitettuja lääkkeitä pois 

apteekkien reseptilääkkeistä hyllytuotteiksi. 

Kotimaisesta terveydenhuollosta suurin osa tuotetaan julkisten terveyspalveluiden 

kautta. Suurimpia asiakasryhmiä yksityisellä terveydenhuollon sektorilla ovat 

työterveyshuolto ja opiskelijoiden terveyspalvelut. Työterveyspalveluiden arvo 

vuonna 2012 oli 767 miljoonaa euroa, joka on 4,3% koko 

terveydenhuollonmenoista. Työterveyspalveluita yksityinen sektori tuotti yhteensä 

610 miljoonan euron edestä.  Ylioppilaiden terveydenhoito säätiön (YTHS) menot 

2012 olivat yhteensä 22,8 miljoonaa euroa. (THL, 2014) 

  

Kuva 11 Terveydenhuollon kokonaiskustannukset 2011 

(Lääketeollisuus Ry, 2014) 
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7. LÄÄKETEOLLISUUDEN TARPEIDEN KARTOITTAMINEN 

 

Perustuen markkinoiden yleiseen kasvunäkymään, lääketeollisuuden trendeihin, 

arvoketjuanalyysiin sekä haastattelututkimukseen voidaan luoda kuva kotimaisen 

lääketeollisuuden asiakastarpeista logistiikkapalveluyrityksen kannalta. 

7.1. Lääketehtaat 

 

Laatu on määräävä tekijä kaikessa mitä lääketehtaat tekevät. Myös 

lääkelogistiikassa samat arvot pätevät. Laatuun voidaan vaikuttaa monilla eri 

keinoin, mutta pääasiallisesti keinoja on kaksi. Laatuun voidaan vaikuttaa 

Toimitusketjun hallinnalla ja tietojen käsittelyn tehokkuudella. 

Toimitusketjun hallintaan liittyy kuljetusmuotojen valinta, reittien suunnittelu, 

kylmäketjun hallinta ja seuranta, Henkilökunnan osaamisen edistäminen ja 

lääkkeen laadunvarmistaminen. Lääkkeiden kuljettaminen laivoilla vaatii suuria 

volyymeja ja tarkempia ennusteita kuin rekalla tai lentokoneella kuljettaminen. 

Rekka on joustava kuljetus muoto, mutta vaatii erikoiskalustoa jotta kylmäketju 

säilyy kuljetuksen ajan. Kuljettajan ammattitaidosta on myös varmistuttava. 

Vaikkakin nykyinen regulointi määrittelee, ettei kuljettajalta vaadita lääkealan 

tuntemusta, vaan ainoastaan hänen tulee olla tietoinen kuljetettavista lääkkeistä. 

Lentorahti on kuljetusmuodoista kallein, mutta samalla nopein. Lääkkeiden laadun 

ylläpitäminen lentokentillä ja ruumassa arveluttaa lääkealan toimijoita, sillä 

lentokenttien henkilökunnalla ei ole riittävää osaamista lääkkeiden käsittelyyn eikä 

varsinkaan pienempien volyymien tuotteilla voida vaikuttaa rahtaukseen. EU:n 

ulkopuolelta tulevien lääkkeiden vapauttaminen markkinoille tapahtuu 

kohdemaassa lääke-erälle tehtävillä testeillä. Lääkkeen vapautuminen markkinoille 

vie noin 2 viikkoa siitä kun lääke saapuu Suomeen. 

Alkuperäislääkkeen arvosta suurin osa muodostuu aineettomasta pääomasta joka 

on sitoutunut tuotteeseen pitkien tuotekehitys projektien aikana. Tuotannon osuus 

lääkkeen arvosta jää vähäiseksi, jonka seurauksena tuotannon tehostaminen ei ole 

lääketehtaiden säästölistan kärjessä. Lääketehtaille on hyvin vaikea tarjota 
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tuotannon kehittämispalveluita etenkin liikkeenluovutus periaatteella, sillä 

yritysvakoilun riski alalla on liian suuri. Lääketehtaiden tuotantoprosessi on sidottu 

lääketehdaslupaan ja lääkkeen valmistuslupaan, joten suurien muutosten tekeminen 

valmistus prosessiin vaatii paljon byrokratiaa. Tehtaiden organisaation usein 

kuuluu logistiikan kehitysosasto, jonka tehtävänä on edellä mainituin rajoituksin 

pyrkiä virtaviivaistamaan raaka-ainehankintaa, tuotannon läpimenoa sekä oikean 

suuruisten tuotantoerien ennustamista. Lääketehtaille on kerääntynyt jonkin verran 

LEAN osaamista logistiikan kehitysorganisaatioon, mutta ulkopuolisten 

toimijoiden tarjoamaa osaamista ei suljeta pois tulevaisuuden kehitysprojekteista. 

Rinnakkaislääketeollisuuden teollisuusvakoilun riskit ovat huomattavasti 

pienemmät kuin alkuperäislääketeollisuuden. Tuotannon optimointi on erittäin 

tärkeä osuus rinnakkaislääketeollisuuden kilpailukykyä. 

Rinnakkaislääketeollisuuteen pätee samat regulatoriset esteet koskien tuotannon 

radikaalien muutostöiden tekemistä. Uusien lääkeaineiden valmistukseen 

varautumiseen voidaan olettaa käytettävän enemmän suunnittelua kuin 

alkuperäislääkkeillä, johtuen tuotannon merkityksen suuruudesta. 3pl yrityksen 

tarjoamien asiantuntijapalveluiden tarjoaminen oikea-aikaisesti on erittäin kriittistä 

rinnakkaislääketeollisuudessa. 

7.2. Lääketukkukauppa 

 

Logistiikka on merkittävä osa lääketukkukaupan toimintaa. Lääketukkukauppa on 

kuitenkin keskittynyt pääosin GDP:n mukaiseen varastointiin ja lääkkeiden 

käsittelyyn. Uutena tuoteryhmänä terveydenhoitoon on syntynyt ei-lääkeluokitellut 

itsehoitotuotteet. Lisäravinteet, vitamiinit, ihonhoito- ja hyvinvointituotteet ja 

urheilun jälkeistä palautumista edistävät tuotteet, jatkossa puhutaan tuoteryhmästä 

terveys- ja hyvinvointituotteet. Lääketukkukaupat ovat huomanneet näiden 

tuotteiden kysynnän voimakkaan kasvun ja ovatkin avanneet omat verkkokaupat 

markkinoimaan kyseisiä tuotteita. Terveys- ja hyvinvointituotteiden varastointi ei 

ole yhtä tarkkaa ja valvottua kuin lääkeaineilla, joten vaikka lääketukkukaupat 

osaavat kauppatavaran varastoinnin ovat heidän tilansa selkeästi ylimitoitetut 

kyseisten tuotteiden varastointiin. Lääketukkukauppojen on nyt arvioitava 
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aikovatko he investoida omiin varastoihin verkkokaupan pyörittämistä varten vai 

ulkoistavatko he toiminnan toiselle yritykselle. Suoramyynnissä erottuu 

tukkumyynnistä myös eräkokojen suurempana vaihteluna ja keräiltävien tuotteiden 

suurempana hajontana. Selkeän ABC-varaston järjestäminen on haasteellisempaa 

ja varastossa tapahtuviin muutoksiin on reagoitava nopeammin tuotannon 

tehokkuuden varmistamiseksi. 

 

7.3. Haastattelut 

 

Työtä varten tehtiin haastattelukierros kotimaisiin lääkkeen arvoketjun yrityksissä, 

julkisen terveydenhuollon yksiköihin sekä sairaalatarvikkeita toimittaviin 

tukkuliikkeisiin. Viittaan yrityksiin kuvassa 12 pelkästään numeroin 1-4. Kuvan 12 

tarkoitus on esittää kuinka yritykset erikohdissa arvoketjua näkevät logistiikan 

merkityksen sekä millaisia näkemyksiä yrityksillä on koko kotimaisen 

lääketeollisuuden tulevaisuudelle. Merkittävää on haastatteluissa esille noussut 

logistiikan roolin kasvaminen läpi koko arvoketjun. Taulukko ei erottele yrityksiä 

tai yritysten sijaintia arvoketjussa yritysten suojelemiseksi. Lisäksi yritysten tai 

julkisten toimijoiden esitteleminen yksityiskohtaisesti ei anna analyysille lisäarvoa. 
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Yrity

s 

Logistiikan 

merkitys  

Merkittävintä 

logistisissa 

palveluissa 

Tulevaisuuden 

lääketeollisuutta 

muovaavia 

ajureita 

Asiantuntijapalveluid

en houkuttelevuus 

1  Tukitoimi, jonka 

tärkein tavoite on 

läpimenoaikojen 

lyhentäminen ja 

ennusteiden 

tarkentaminen 

Tuotteen/palvelun 

laadusta ei voida 

tinkiä, myös 

kysyntäennusteid

en tarkkuus 

korostuu 

logistiikassa. 

Lääkkeiden 

vapauttaminen 

vähittäiskauppoih

in nähdään 

merkittävänä 

muutoksena.  

Asiantuntijapalveluita 

kehitetään talon 

sisäisesti eikä välitöntä 

tarvetta ulkopuolisille 

palveluntuottajille ole. 

2  Tuki toimi, jonka 

rooli kasvanut. 

Suurin haaste on 

kuljetusten 

optimointi ja 

ennustaminen 

Laatu tärkein, 

seuraavaksi 

tärkein on 

toimitusvarmuus 

Tuotannon 

kallistuminen, 

jonka johdosta 

tuotantoa 

keskitetään ja 

siirretään pois 

Suomesta. 

On jo käytetty oman 

Logistiikka 

organisaation ohella. 

Leanin ja 

tietojärjestelmien 

kehittäminen 

suurimmat 

kehityskohteet 

3  Keskeinen 

toiminto, jonka 

kustannustehokku

us ja laatu on 

kilpailuedun lähde 

Nopeus, laatu ja 

läpinäkyvyys 

arvoketjussa 

Lääkeluokitusten 

muuttuminen. ei-

lääke tuotteiden 

kysynnän kasvu. 

Julkisen 

terveydenhuollon 

palveluiden 

ulkoistaminen 

Kerätty omaa 

osaamista, jota myös 

asiakkaille tarjotaan. 

4  Merkittävä 

toiminto, jonka 

pohjalta luodaan 

uusia palveluita 

Nopeus, laatu ja 

osaamisen 

siirtäminen 

asiakkaiden 

toimintaan 

Julkisen 

terveydenhuollon 

non-core 

toimintojen 

ulkoistaminen. 

laajemmat 

kilpailutukset 

terveydenhuolloss

a 

On kerätty omaa 

osaamista, jota pyritään 

hyödyntämään omissa 

palveluissa. 

Tunnustetaan että 

kaikkea ei osata, ja 

ollaan valmiita 

yhteistyöhön 

Kuva 12 Haastattelukierroksen vertailutaulukko  
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8. KOTIMAISEN TERVEYDEN- JA LÄÄKEHUOLLON 

YMPÄRISTÖANALYYSI 

 

Arvioitaessa logististen palveluiden markkinapotentiaalia kotimaisilla terveyden- ja 

lääkehuollon markkinoilla on syytä käyttää muutamaa ympäristöanalyysityökalua 

yleiskuvan luomiseksi, jotta voidaan tunnistaa markkinoiden erityispiirteet ja 

menestystekijät. Käytetään työkaluna markkinoiden analysointiin PESTE-

analyysiä, jonka avulla voidaan selkeästi jaotella markkinoiden ominaisuudet 

viiteen kategoriaan.  

 

8.1. PESTE-analyysin kokoomataulukko 

 

PESTE-analyysiin on koottu haastatteluiden ja taustatutkimuksen kautta löytyneitä 

kotimaiseen terveydenhuoltoon ja lääkehuoltoon vaikuttavia tekijöitä. Kuva 13 

esittelee tiivistelmän PESTE-analyysistä. 
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Poliittinen ja 

Regulatiivinen 

- EU alueen suojaaminen tuontilääkkeiltä 

- Kilpailurajoitusten ylläpitäminen lobbauksella 

- Viitehintajärjestelmä 

- Vähittäiskaupan suojaaminen 

- Tuoteluokitusten muuttuminen 

Ekonominen - Lääkkeiden kokonaiskulutus kasvaa jatkuvasti 

- Julkisen talouden osuus lääkekustannuksista yli 

puolet 

- Rinnakkaistuonnin lisääntyminen 

- Julkisten kulutuksen leikkaukset 

- Lääkekustannusten kehittyminen suhteessa 

käytössä oleviin tuloihin 

Sosiaalinen - Ajatus jokaiselle kuuluvasta terveydenhuollosta 

- ikääntyvä väestö 

- ikäpyramidin muutos 

- Terveystrendi 

Teknologinen - Uudet terapiamenetelmät 

- Itsehoitotuotteiden lisääntyminen 

- biologisten lääkkeiden lisääntyminen 

- erikoissairauksien hoito 

- hoidon kustomointi 

- Sosiaalinen media 

- markkinoinnin kohdentaminen entistä 

tehokkaammin 

Ekologinen - Ympäristötietoisuuden lisääntyminen 

Kuva 13 Kotimaisen lääkehuollon ja terveydenhuollon PESTE-analyysi 

 

  



42 

 

 

8.2. Viiden voiman kilpailumalli 

 

Kuvaillaan vielä kilpailutilannetta kahdella lääkehuollon ja terveydenhuollon 

sektorilla, jotta saamme kuvan siitä millaisia haasteita kyseisille markkinoille 

penetroitumiseen liittyy. Viiden voiman malli toimii PESTE-analyysin tukena 

tarjoamalla keskitetymmän tarkastelun markkinoista.  

 

8.3. Lääketukkukaupan 5-voimaamalli 

 

Aikaisemmin tekstissä lääketukkukauppa on nostettu yhdeksi suomalaisen 

lääkehuollon muutosvoimaksi. Jotta voimme ymmärtää paremmin mistä muutos 

syntyy ja kuinka suojaisa lääketukkukauppaliiketoiminta on Suomessa, 

tarkastellaan tilannetta Porterin 5-voimaa mallin avulla. Loin markkinoilta kaksi 5-

voimaa mallia. Toinen esittää kokonaisuutena lääketukkukauppaa (kts. LIITE 2) ja 

toinen menee syvemmälle markkinoille ja tarkastelee puhtaasti 

verkkokauppaliiketoimintaa (kts. LIITE 3).  

Lääketukkukaupat toimivat hyvin suojatuilla markkinoilla johtuen GDP:n ja 

lääkelain määrittelemien alkuinvestointien suuruudesta. Lääketukkukaupan 

duopolisuus on johtanut hyvin konsolidoituneeseen markkinatilanteeseen. 

Kilpailukeinot ovat hyvin yhtenevät läpi markkinoiden. Lääkemarkkinoiden kasvu 

koetaan rajalliseksi, joten kasvua on haettu lääketeollisuudelle tarjottavista 

tukipalveluista ja kuluttajille suunnatuista uusista jälleenmyyntipalveluista. 

Markkinoilletulijoiden riski on pieni johtuen aiemmin mainituista regulatorisista 

seikoista, mutta myös markkinoiden koon asettamat rajoitukset sekä 

yksikanavajärjestelmän luoman mittakaavaedun vaikutus on ehdoton. Korvaavien 

tuotteiden riski lääketukkukaupassa muodostuu lähinnä rinnakkaistuonnista 

suoraan jälleenmyyjien toimesta sekä luontaistuotteiden riski korvata lääkkeitä 

terveydenhuollossa. Jälkimmäiseen riskiin kumpikin lääketukkukaupan yrityksistä 

on reagoinut alkamalla tarjoamaan luontaistuotteita kuluttajille suunnatun 

verkkokaupan kautta. 
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Lääketukkukaupassa neuvotteluvoima jälleenmyyjien eli apteekkien tai 

terveydenhoidonlaitosten suuntaan on heikko, johtuen lainsäädännön asettamista 

velvoitteista lääketukkukaupoille. Neuvotteluvoima toimittajien suuntaan on myös 

heikko johtuen tasaväkisestä kilpailutilanteesta lääketukkukauppamarkkinoilla. 

Lääketukkukaupan asiakkuuden katteen muodostumiseen vaikuttaa lääke-

esimiehen koko ja kysynnän volyymi, siten että pienemmän volyymin asiakkaille 

tarjotaan heikompia toimitusehtoja kuin suurille.  

Lääketukkuverkkokauppa ei ole suinkaan täysin uusi markkina, mutta 

lääketukkukauppojen markkinoille tulo ennakoi markkinoiden kasvua ja 

konsolidoitumista tulevaisuudessa. Tällä hetkellä lääketukkuverkkokaupassa tai 

tästä eteenpäin luontaistuoteverkkokaupassa hallitsee fitnesstukku, joka on osa 

ruotsalaista CDON.com konsernia, sekä luontaistuotteet.fi –palvelu joka on osa life 

luontaistuotekauppaketjua. Kahden toimijan välisiä voimasuhteita on vaikea 

arvioida markkinoilla, sillä kumpikin on keskittynyt hyvin erilaisiin 

tuotekokonaisuuksiin. Kokonaismarkkinoita on vaikea arvioida mutta vuonna 2012 

Firma verkkojulkaisu arvioi luontaistuotemarkkinoiden kooksi 300 miljoonaa 

euroa, joista 100 miljoonaa euroa on luontaistuote- ja terveyskauppojen myyntiä. 

(Firma, 2012)  

Luontaistuoteverkkokauppa markkinoille tulon esteet ovat lääkkeiden 

tukkutoimintaa vähäisemmät. Varastotiloilta ei vaadi samantasoista 

ympäristöhallintaa ja laadunvalvontaa kuin lääkkeillä. Myös toiminnan 

aloittamiseen vaadittavat luvat ovat helpommin saatavissa. Verkkokaupassa yleistä 

on asiakkaan kyky kilpailuttaa eri yrityksiä vertailemalla hintoja nopeasti eri 

verkkokaupoissa. Kuluttajien suuntaan verkkokaupoilla on, kuten kaikessa 

muussakin vähittäiskaupassa, hyvä neuvotteluvoima, johtuen yksittäisen kuluttajan 

pienestä ostovoimasta ja kuluttajien huonosta järjestäytyneisyydestä. 

Luontaistuoteverkkokauppa toimii usein myös tuotteiden maahantuojana. Koska 

usein luontaistuotteita tuottavat lääketehtaat muun toiminnan ohessa on 

neuvotteluvoima lääketukkukaupan kaltainen, jossa kooltaan pienemmät 

luontaistuotekaupat joutuvat tyytymään toimittajien sanelemiin toimitusehtoihin ja 

tukkuhintoihin. Luontaistuotteita korvaavia tuotteita ovat mahdollisesti 

luontaistuotteista erotetut luomutuotteet, elintarvikkeet joilla kerrotaan olevan 
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terveyttä edistäviä vaikutuksia, kuten kahvi, maito, tee tai hedelmät. 

Päivittäistavarakaupat tarjoavat jo nykyisin luontaistuotteita valikoimissaan. Erona 

päivittäistavarakaupan ja erikoisliikkeen välillä ovat erikoisliikkeen henkilökunnan 

tuotetuntemus ja valikoiman laajuus. 

8.4. Terveydenhuollon logistiikka tukipalveluiden 5-voimaa 

 

Tällä hetkellä kilpailua ei ole olemassa terveydenhuollon logistiikka 

tukipalveluissa, sillä nykyisin julkiset terveydenhuollon laitokset eivät ole vielä 

alkaneet hankkimaan ostopalveluina lisäarvoa tuottavia logistiikkapalveluita. 

Julkinen terveydenhuolto on varovainen ostopalveluiden lisäämisen suhteen 

johtuen julkisten terveydenhuollon oman tehokkuusselvityksen puutteellisuudesta 

sekä haluttomuudesta luoda pitkäaikaisia järjestelmiä yksityisen toimijan kanssa, 

johtaen näin toimittajan vaihtamisen hankaluuteen tulevaisuudessa. 

Neuvotteluvoima asiakkaan eli terveydenhoidon laitoksen suuntaan hyvä, sillä 

kerran kilpailutussopimuksen saatuaan on toimittajan vaihtaminen hankalaa 

palvelun ympärille luodun järjestelmäintegraation ja prosessien yhteensovittamisen 

takia.  Poikkeuksellisesti toimittaessa julkisen toimijan kanssa 5-voimaa malliin on 

toimittajaksi merkattu julkishallinnon kautta tapahtuva ostopalveluiden hankinta. 

Julkishallinnon perinteinen lähestymistapa terveydenhuollon tukipalveluiden 

tuottamiseen on ollut sisäisistä kehitysprojekteista lähtevää, joten vakiintunutta 

kulttuuria vaativampien tukipalveluiden tuottamisesta yksityisten toimijoiden 

kautta ei juuri ole. Tämä asettaa logistiikkapalveluita tuottavan yrityksen hankalaan 

neuvotteluasemaan. Lisäksi kilpailutuslaki hankaloittaa etenkin vähemmän 

tunnettujen toimijoiden osallistumista vaativien tukipalveluiden kilpailutuksiin. 

Kilpailutuslaki mahdollistaa käytännössä kahdenlaisten kilpailutustapojen 

hyödyntämisen logistiikan tukipalveluiden ulkoistamishankkeissa, neuvottelevan 

kilpailutuksen sekä suorahankinnan. Kumpaankin kilpailutusmuotoon toimittaja ja 

asiakas yhdessä suunnittelevat kilpailutuksen alaisten palveluiden sisällän ja 

vastuiden jakautumisen yhdessä. Neuvotteleva kilpailutus on avoimen hakemuksen 

kautta toimittajien haettavissa kun taas suoraneuvottelun toimittajat valitaan ennen 

kilpailutusta. Korvaavia tuotteita julkisen terveydenhuollon logistiikan 

tukipalveluille on terveydenhoidon laitosten omat kehitysprojektit, automaatio sekä 
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kokonaisten hoitopalveluiden laajempi hankinta yksityisiltä terveyspalveluiden 

tuottajilta. Markkinoille tulijoiden uhkaa on vaikea määritellä, sillä alkuinvestoinnit 

voivat vaihdella huomattavasti riippuen ostopalveluiden sisällöstä. 

Lupavaatimukset hakevat vielä muotoaan liittyen toimimista terveydenhuollon 

laitosten sisällä, joten on vaikea arvioida kuinka suojatuksi markkinoille meno 

kehittyy.  

 

 

9. KOTIMAISEN TERVEYDEN- JA LÄÄKEHUOLLON 

TULEVAISUUS 

 

Käyttämällä hyväksi aiemmin työssä tehtyä markkinakuvausta, haastatteluita, 

ympäristöanalyysejä ja hiljaisten signaalien tulkintaa voimme luoda katsauksen 

siihen miltä kotimainen terveyden- ja lääkehuolto tulevaisuudessa muuttuu. 

Skenaariotyöskentely on loogisiin johtopäätöksiin perustuvaa syy-

seuraussuhteiden tulkitsemista sekä hiljaisen tiedon esille tuomista. Skenaariot ovat 

tulevaisuustarinoita, jotka pyrkivät kuvaamaan tietyn syy-seurassuhteen kulkeman 

polun lopputulosta. 

9.1. Skenaariopolut 

 

Arvioitaessa kotimaisen terveydenhuollon- ja lääkehuollon tulevaisuutta on 

hyödyllinen työkalu FAR-taulukko (myös tulevaisuustaulukko). FAR taulukkoon 

valikoitui työtä varten 8 eri dimensiota joiden muuttuminen tai pysyminen samana 

vaikuttaa tulevaisuuden skenaarioihin. Ajurit ottavat huomioon PESTE analyysin 

kautta tunnistettuja tekijöitä ja huomioivat lääkelogistiikan, julkisten 

terveydenhuollon sekä yleistä kilpailun vapautumista tai rajoittamista. 

9.2. Skenaariot 
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Käyttämällä LIITE 1:ssä esitettyjä skenaariopolkuja on luotu neljä skenaariota 

Suomen lääkelogistiikan ja terveydenhuollon tukipalveluiden kehittymisestä 

seuraavan 5–10 vuoden aikana. Skenaarion vaikutus liiketoimintamahdollisuuksiin 

on otettu huomioon skenaarioita luodessa, sillä epätodennäköinenkin skenaario on 

hyvä tarkastella läpi, mikäli se toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi markkinoiden 

toimintaan. Tästä esimerkkinä on skenaario 1 ja 2, jotka ovat epätodennäköisiä 

mutta toteutuessaan vaikuttaisivat ne merkittävästi markkinoiden 

houkuttelevuuteen. 

9.3. Skenaario 1: Mallia Yhdysvalloista ja Keski-Euroopasta 

 

Taulukko 2 Skenaariotaulukko skenaariolle 1 

hinnan kehitys laskee pysyy 

ennallaan 

kasvaa  

Hintapolarisaat

io 

vähenee säilyy 

ennallaan 

kasvaa  

Apteekkien 

vastuu 

vähenee säilyy lisätään osa sosiaali- Ja 

terveyspolitiikkaa 

lääkeluokitukse

t 

Ei 

vapautta 

myyntiä 

lisätään 

vapaankupan 

lääkkeitä 

Vapautetaan 

kaikki 

reseptivapaa 

lisätään 

reseptivapaiden 

lääkkeiden 

luetteloa 

Julkisen 

terveydenhuoll

on palveluiden 

ostopalvelut 

Luodaan 

esteitä 

Kehittää itse ulkoistetaan 

välttämättömät 

haetaan 

kumppanuuksia 

Kilpailutusten 

muuttuminen 

Paikallises

ti & 

pilkottuina 

Sosiaali- ja 

terveyspiireittä

in pilkottuina 

kunnittain 

kokonaisuuksi

na 

sosiaali- ja 

terveyspiireittäin 

kokonaisuuksina 

Lääkkeen 

vähittäiskaupa

n muuttuminen 

säilyy 

ennallaan 

tarveharkinnas

ta luovutaan 

apteekkiluvan 

toiminnan 

rajoituksista 

luovutaan 

Vapautetaan 

apteekkiliiketoimi

nta 

Lääkkeiden 

käsitteleminen 

Vaativam

pi 

regulaatio 

Nykyinen vapautetaan 

lääketukun 

lääkelajittelu 

Vapautetaan 

lääkkeiden jakelu 

GDP:stä 
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Taulukkoon 2 on korostettu keltaisella skenaario 1:den polku. Taulukkoa luetaan 

katsomalla ensimmäisestä sarakkeesta dimensio, johon skenaariopolku saa arvon 

samalta riviltä. Skenaariot rakentuvat 8 dimensiosta. Skenaariopolku voidaan jakaa 

kahteen syy-seuraus polkuun. Ylempi polku käsittelee lääkkeeseen vaikuttavia 

tekijöitä alkaen hintakehityksestä ja loppuen lääkeluokituksiin. Toinen syy-

seurauspolku alkaa julkisen terveydenhuollon palveluiden ostopalveluista ja loppuu 

lääkkeiden käsittelemistä kuvaavaan dimensioon. Dimensiot ovat valittu 

vastaamaan työn tutkimuskysymysten rajaamia alueita. Tarkempi kuvaus 

yksittäisten skenaarioiden syy-seuraussuhteista esitellään jokaisen skenaarion 

tekstiosiossa. Skenaariopolut ovat luotu liittessä 1 esitetyn taulukon pohjalta. 

 Skenaariossa 1 lähtöoletuksena on kilpailun vapautuminen lääkkeiden jakelussa, 

sekä julkisen terveydenhuollon tehostaminen terveyspalveluiden ja tukipalveluiden 

laajemman ja keskitetymmän ulkoistamisen kautta. Lääkkeiden jakelun 

vapautuminen johtaa suurempaan tarjontaan ja myynnin keskittymiseen suurempiin 

yksiköihin. Tämän johdosta lääkemyynnin kilpailu tulee ainakin hetkeksi 

lisääntymään johtaen kautta linjan lääkkeiden hintojen laskuun. Reseptilääkkeiden 

hinta tulee suhteessa laskemaan vähemmän kuin itsehoitolääkkeiden, sillä 

apteekkien kokema kilpailu päivittäistavarakaupasta ei yllä näihin tuotteisiin. 

Tällöin voidaan todeta hintapolarisaation pienenevän skenaario 1:ssä. 

Reseptivapaiden lääkkeiden myynnin vapauttamiseen johtavia asioita ovat, 

Euroopan kilpailuviranomaisten painostus, lääkejakelun uudistaminen 

terveyspalveluiden tehostamiseksi ja yksityisen lääketuonnin lisääntymisestä 

johtuvat veromenetykset. Julkisen terveydenhuollon laajempaan ulkoistamiseen 

päädytään lopulta potilasturvallisuuden ja kustannusten ylläpitämiseksi. Talouden 

elpymisen johdosta valtio hakee uusia ulkoistettavia toimintoja pönkittääkseen 

talouskasvua entisestään. Osa julkisen terveydenhuollon ulkoistamisohjelmaa on 

entistä joustavamman ja tehokkaamman lääkelogistiikkaketjun luominen lääkelakia 

muuttamalla sallimaan lääketukkukaupoille entistä aktiivisempi osa lääkkeiden 

loppujakelussa. Kilpailurajoitusten poistumisen kautta syntyy uusia 

terveydenhuollolle tarjottavia yhdistelmäpalveluita. Lääketukkukaupat ja laite- ja 

tarviketukkurit yhdessä 3pl toimijoiden kanssa pystyvät nyt luomaan kattavia 

palvelukokonaisuuksia terveydenhuollon tarpeisiin. 
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Skenaarion vaatimat regulatoriset ja yrityskulttuurimuutokset ovat niin mittavia että 

kyseisen skenaarion toteutuminen seuraavan 5-10 vuoden aikana on erittäin 

epätodennäköistä. Mutta kuten skenaarion kuvauksesta käy ilmi, olisi skenaario 1 

kaltaisella kilpailun vapautumisella suuret vaikutukset kotimaiseen lääkehuoltoon 

sekä julkisen terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen. 

 

9.4. Skenaario 2: Käänteinen kaupan vapauttaminen 

 

Taulukko 3 Skenaariotaulukko skenaariolle 2 

hinnan kehitys laskee pysyy 

ennallaan 

kasvaa  

Hintapolarisaat

io 

vähenee säilyy 

ennallaan 

kasvaa  

Apteekkien 

vastuu 

vähenee säilyy lisätään osa sosiaali- Ja 

terveyspolitiikkaa 

lääkeluokitukse

t 

Ei 

vapautta 

myyntiä 

lisätään 

vapaankupan 

lääkkeitä 

Vapautetaan 

kaikki 

reseptivapaa 

lisätään 

reseptivapaiden 

lääkkeiden 

luetteloa 

Julkisen 

terveydenhuoll

on palveluiden 

ostopalvelut 

Luodaan 

esteitä 

Kehittää itse ulkoistetaan 

välttämättömät 

haetaan 

kumppanuuksia 

Kilpailutusten 

muuttuminen 

Paikallises

ti & 

pilkottuina 

Sosiaali- ja 

terveyspiireittä

in pilkottuina 

kunnittain 

kokonaisuuksi

na 

sosiaali- ja 

terveyspiireittäin 

kokonaisuuksina 

Lääkkeen 

vähittäiskaupa

n muuttuminen 

säilyy 

ennallaan 

tarveharkinnas

ta luovutaan 

apteekkiluvan 

toiminnan 

rajoituksista 

luovutaan 

Vapautetaan 

apteekkiliiketoimi

nta 

Lääkkeiden 

käsitteleminen 

Vaativam

pi 

regulaatio 

Nykyinen vapautetaan 

lääketukun 

lääkelajittelu 

Vapautetaan 

lääkkeiden jakelu 

GDP:stä 

 

Taulukkoon 3 on korostettu vihreällä skenaariopolku, joka johtaa skenaarioon 2. 

Pitkittynyt talous taantuma ja sosiaalisten ongelmien lisääntyminen ajaa valtion 

jarruttamaan julkisten palveluiden ostamista yksityiseltä sektorilta. 
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Apteekkiliiketoiminta nähdään yhtenä kotimaisen lääkehuollon ja 

lääketurvallisuuden kulmakivenä. Apteekkien vastuuta potilasturvallisuudesta 

lisätään entistä tarkemman lääkkeiden oikeinkäyttöä seuraavien ohjeistusten avulla. 

Apteekkien osaa päihdevalvonnassa lisätään, sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa 

parannetaan ottamalla käyttöön uusi ohjeistus lääkkeiden väärinkäytösten 

ehkäisemiseksi. Lääkkeiden myynnin vapauttamista osittain 

päivittäistavarakauppoihin ei nähdä tarpeellisena muuttuneiden apteekkivastuiden 

jälkeen. Lääkkeiden hintakehitys itsehoitolääkkeiden osalta tulee olemaan yleistä 

kuluttajahintaindeksiä suurempi, samalla kun viitehintajärjestelmä takaa 

reseptilääkkeiden maltillisen hintakehityksen. Apteekkien katteista yhä 

suurempiosa tulee itsehoitolääkkeiden myynnistä, joka johtaa entistä 

aggressiivisempaan markkinointiin ja apteekkiketjujen välisiin 

markkinointiponnisteluihin. 

Julkisen terveydenhuollon tilaa arvioidaan uudelleen ja valtionosuuksia päädytään 

nostamaan kuntien peruspalveluiden tuottamisessa. Valtio ottaa keskeisemmän 

roolin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa ja lähtee kehittämään 

kansallisia terveydenhuollon tehostamisprojekteja. Valtion ohjauksella 

terveydenhuollon ostopalveluita vähennetään ja nykyisiä terveydenhuollon 

tukipalveluiden tuottaminen standardoidaan ja hoitohenkilökunnan roolitusta 

tarkennetaan. Julkisen terveydenhuollon laite- ja tarvikehankintojen kilpailutukset 

perusteena käytetään tasa-arvoista ja pk-yrityksiä tukevaa kilpailutusperiaatteita. 

Lääkejakelu loppukäyttäjille kotihoidossa säilyy kuntien vastuulla ja 

ostopalveluiden osalta sallitaan korkeintaan apteekkien kanssa tehtävät sopimukset 

kunnan kotihoidon lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta.  

Skenaario kuvailee tilannetta jossa kansanvälinen talous ajaa valtion harkitsemaan 

rooliaan kansallisen lääke- ja terveydenhuollon osana. Skenaarion kuvailema 

kansallistamisprosessi on erittäin epätodennäköinen nykytiedon perusteella, mutta 

on otettu mukaan tarkasteluun riskitarkastelun vuoksi. Vaikka skenaarion 

toteutuminen on epätodennäköistä, on skenaariosta hyvä tarkastella yhteisiä asioita 

tämän ja muiden todennäköisempien skenaarioiden välillä. Mikäli voidaan 

tunnistaa mahdollisuuksia jotka toistuvat useissa skenaarioissa, saadaan 

strategiseen työskentelyyn vahvempia olettamuksia. 
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9.5. Skenaario 3: Suomen maltillinen nykykehitys 

 

Taulukko 4 Skenaariotaulukko skenaariolle 3 

hinnan kehitys laskee pysyy 

ennallaan 

kasvaa  

Hintapolarisaat

io 

vähenee säilyy 

ennallaan 

kasvaa  

Apteekkien 

vastuu 

vähenee säilyy lisätään osa sosiaali- Ja 

terveyspolitiikkaa 

lääkeluokitukse

t 

Ei 

vapautta 

myyntiä 

lisätään 

vapaankupan 

lääkkeitä 

Vapautetaan 

kaikki 

reseptivapaa 

lisätään 

reseptivapaiden 

lääkkeiden 

luetteloa 

Julkisen 

terveydenhuoll

on palveluiden 

ostopalvelut 

Luodaan 

esteitä 

Kehittää itse ulkoistetaan 

välttämättömät 

haetaan 

kumppanuuksia 

Kilpailutusten 

muuttuminen 

Paikallises

ti & 

pilkottuina 

Sosiaali- ja 

terveyspiireittä

in pilkottuina 

kunnittain 

kokonaisuuksi

na 

sosiaali- ja 

terveyspiireittäin 

kokonaisuuksina 

Lääkkeen 

vähittäiskaupa

n muuttuminen  

säilyy 

ennallaan 

tarveharkinnas

ta luovutaan 

apteekkiluvan 

toiminnan 

rajoituksista 

luovutaan 

Vapautetaan 

apteekkiliiketoimi

nta 

Lääkkeiden 

käsitteleminen 

Vaativam

pi 

regulaatio 

Nykyinen vapautetaan 

lääketukun 

lääkelajittelu 

Vapautetaan 

lääkkeiden jakelu 

GDP:stä 

 

Taulukko 4 esittää skenaarion 3 skenaariopolun, joka kuvataan seuraavaksi. 

Apteekkien rooli lääkejakelussa nähdään keskeisenä toimijana kotimaisessa 

lääkelogistiikassa. Apteekkien rooli reseptilääkkeiden ja itsehoitolääkkeiden 

oikeaoppisen käytön valvonnassa nähdään potilasturvallisuuden kannalta 

keskeisenä. Apteekkien kilpailusuoja koetaan edelleen tärkeänä sosiaali- ja 

terveyspolitiikan kannalta. Apteekeille tehdyn tilinpäätösanalyysin tuloksena 

todetaan, että viitehintajärjestelmän käyttöönotto ei ole merkittävästi vaikuttanut 
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apteekkien kilpailukykyyn. Lainsäädäntö koskien apteekkiluvan sisältämiä 

sivuapteekkeja koetaan riittäväksi eikä laajempaa alan sisäistä kilpailua haluta 

sallia. Lääkeluokitusten osalta nikotiinivalmisteiden osoittaman esimerkin johdosta 

selvitetään uusien itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista apteekkien 

ulkopuolelle. Esimerkkiä haetaan lääkkeiden myynnin vapauttamiseen Isosta-

Britanniasta, Yhdysvalloista ja Itä-Euroopasta. Tarkoitus on etsiä sellaisia 

lääkeaineita joiden turvallinen käyttö on mahdollista ilman apteekin 

lääkeneuvontaa. Lääkkeiden hinnat tulevat yleisesti laskemaan kasvavan 

itsehoitolääkkeiden kilpailun johdosta. Reseptilääkkeiden ja itsehoitolääkkeiden 

hintapolarisaatio tulee kaventumaan, sillä hintakilpailu koskee suurimmaksi osaksi 

itsehoitolääkkeitä joiden katteet ovat reseptilääkkeitä korkeammat. 

Julkisen terveydenhuollon hallintoa keskitetään tukemaan julkisten sosiaali- ja 

terveysostopalveluiden hankintaa sekä tehokkaampien kilpailutuskokonaisuuksien 

saavuttamiseksi. Merkittävimmät julkisen terveydenhoidon ostopalveluita ohjaavat 

tekijät tulevat olemaan kuntaliitosten loppuunsaattaminen, erva yhteishankintojen 

ulottaminen ostopalveluiden keskittämiseen sekä sosiaali- ja terveyspiireissä 

tapahtuva toimintakulttuurin muutos tukemaan muutosta.  
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9.6. Skenaario 4: Mallia Ruotsista 

 

Taulukko 5 Skenaariotaulukko skenaariolle 4 

hinnan kehitys laskee pysyy 

ennallaan 

kasvaa  

Hintapolarisaat

io 

vähenee säilyy 

ennallaan 

kasvaa  

Apteekkien 

vastuu 

vähenee säilyy lisätään osa sosiaali- Ja 

terveyspolitiikkaa 

lääkeluokitukse

t 

Ei 

vapautta 

myyntiä 

lisätään 

vapaankupan 

lääkkeitä 

Vapautetaan 

kaikki 

reseptivapaa 

lisätään 

reseptivapaiden 

lääkkeiden 

luetteloa 

Julkisen 

terveydenhuoll

on palveluiden 

ostopalvelut 

Luodaan 

esteitä 

Kehittää itse ulkoistetaan 

välttämättömät 

haetaan 

kumppanuuksia 

Kilpailutusten 

muuttuminen 

Paikallises

ti & 

pilkottuina 

Sosiaali- ja 

terveyspiireittä

in pilkottuina 

kunnittain 

kokonaisuuksi

na 

sosiaali- ja 

terveyspiireittäin 

kokonaisuuksina 

Lääkkeen 

vähittäiskaupa

n muuttuminen 

säilyy 

ennallaan 

tarveharkinnas

ta luovutaan 

apteekkiluvan 

toiminnan 

rajoituksista 

luovutaan 

Vapautetaan 

apteekkiliiketoimi

nta 

Lääkkeiden 

käsitteleminen 

Vaativam

pi 

regulaatio 

Nykyinen vapautetaan 

lääketukun 

lääkelajittelu 

Vapautetaan 

lääkkeiden jakelu 

GDP:stä 

 

Taulukosta 5 nähdään skenaarion 4 skenaariopolku oliivin vihreällä. Muutaman 

vuoden takainen apteekkiliiketoiminnan vapauttaminen Ruotsissa johtaa laajaa 

selvitykseen muutoksen onnistumisesta Suomessa. Syntyneet synergiaedut 

vertikaali-integraatiosta sekä lääkelogistiikan virtaviivaistaminen poistamalla 

kahdenkertaista varastointia osoittaa muutoksen edut. Myös Kilpailun 

lisääntyminen koetaan markkinoita uudistavana voimana, jonka hyödyt näkyvät 

aina loppuasiakkaalla laskevina hintoina, sekä kehittyvänä tuotevalikoimana. 

Tuotevalikoiman laajentuminen ja vertikaali-integraatio johtaa myös 

apteekkiketjujen omaan tuotebrändäykseen, jonka johdosta tiettyjen 
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itsehoitotuotteiden kohdalla hinnat kasvavat. Tästä johtuen hintapolarisaatio 

lääkkeiden osalta ei muutu. Lääkkeiden hintakilpailua pyritään lisäämään 

entisestään vapauttamalla tarkoin valikoituja lääkeaineita ja pakkauskokoja 

apteekkien ulkopuoliseen jälleenmyyntiin. Apteekkien roolia terveydenhoidon 

osana pyritään vahvistamaan vaativampien reseptilääkkeiden asianmukaisen 

käytön ohjeistamisessa. itsehoitolääkkeet nähdään entistä lähempää 

päivittäistavarakaupan tuotetta. Itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamisen 

suurimpia vetureita on kehittyneet lääkkeen valmistustavat ja lääkepakkausten 

kehittyminen lääketurvallisuuden kannalta parempaa suuntaan. 

Lääkehuollon vertikaalinen integraatio on osa suurempaa sosiaali- ja 

terveyspoliittista muutosta, jonka tarkoituksena on yhtenäistää kunnallisen 

terveydenhuollon tukipalveluiden hankintaa. Toinen osa sosiaali- ja 

terveyspoliittista muutosta on julkisen terveydenhuollon tukipalveluiden 

keskittäminen suurempiin yksiköihin ja ostopalveluiden yhteishankinta 

suuremmissa kilpailutuskokonaisuuksissa. Julkisen terveydenhuollon rooli 

kansanterveyden edistäjänä halutaan varmistaa siirtämällä taserajaa hoitotyön ja 

tukipalveluiden osalta. Entistä useampi aiemmin hoitohenkilökunnan tekemä 

hoitotehtävään kuulumaton osa pyritään ostamaan alaan erikoistuneilta yrityksiltä. 

 

10. CASE YRITYKSEN ESITTELY 

 

Tämän selvitys on kohdistettu työn aloituksesta lähtien logistiikkapalveluita 

tuottavan yrityksen tarpeisiin. Työn ymmärtämisen kannalta on syytä esitellä 

selvityksen taustalla olevaa case-yritystä. 

10.1. HUB logistics 

 

Keravalla kotipaikkaa pitävä Hub logistics on 3pl yritys, joka on erikoistunut 

teollisuuden ja kaupan yritysten sisälogistiikan haltuunottoon, logistiikan 

asiantuntijapalveluihin sekä pääoman hallintaan hankintalogistiikkapalveluiden 

kautta. Alun perin Hubstock Oy nimeä kantanut yritys perustettiin vuonna 1992, ja 
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toimi jo silloin logistiikan parissa. Yrityksen liikevaihto on kasvanut voimakkaasti 

koko 2010 –luvun ja on nykyisin noin 30 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on 400 

henkeä. Kasvua on ollut vauhdittamassa suuret asiakkuudet ICT ja 

metalliteollisuuden toimialoilta. Hub logistics:n päämarkkina-alue on Suomi, mutta 

toimintaa on myös Venäjällä, Saksassa ja Eestissä. HUB:n missio on luoda 

lisäarvoa asiakkailleen innovatiivisten toimintamallien ansiosta ja pyrkimällä 

kasvamaan asiakkaidensa mukana. Yrityksen arvoissa korostuvat yhdessä 

tekeminen, joustavuus, ammattitaito ja laatu. Toimialakokemusta HUB logistics on 

pyrkinyt aktiivisesti laajentamaan, josta kertoo myös työn aihe, joka on täysin uusi 

toimiala HUB:lle. Taulukkoon 6 on kerätty HUB:n tarjoamat palvelut 

tuoteryhmittäin. 

Taulukko 6 HUB logistics:n tarjoamat palvelut 

Asiantuntijapalvelut Logistiikkapalvelut Pakkauspalvelut 

 

Tuotanto 

 

Hankinta 

 

Varastonhallinta 

 

Pakkaustoiminta 

 

Logistiikkatoimintojen 

ulkoistus 

 

Hankintalogistiikka 

 

Resurssipalvelut 

 

Puu- ja  

 

vaneripakkaukset 

 

Projektipakkaus 

 

Pakkauspalvelut 
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11. TOIMINTAEHDOTUKSET 

 

Skenaariot eivät vielä itsessään paljasta markkinapotentiaali. Skenaarioiden avulla 

voidaan kuvitella markkinat joilla asiakasyritys HUB logistics tulisi 

tulevaisuudessa toimimaan lääkehuollon ja julkisen terveydenhuollon osalta. HUB 

omien resurssien ja osaamisten sopiminen skenaarioiden kautta esille nouseviin 

potentiaalisiin liiketoimintamahdollisuuksiin tulee tarkastella, ennen kuin voidaan 

ehdottaa jatkotoimenpiteitä yritykselle. 

 

11.1. SWOT analyysi HUB:n vahvuuksista ja heikkouksista 

 

HUB logistics Oy tunnetaan räätälöidyistä 3pl palveluista teknologiateollisuudelle. 

HUB logistics sopivuutta selvityksen alla oleville markkinoille varten on 

analysoitava yritystä. Tehtävään sopii hyvin perinteinen SWOT-analyysi jota on 

hieman muokattu työtä varten. SWOT:sta käytetään aluksi pelkästään sisäisten 

ominaisuuksien tarkasteluun tarkoitettuja vahvuuksia ja heikkouksia. Sisäisen 

analyysin tekeminen yrityksestä vaatii paljon aikaa ja resursseja jotta yrityksestä 

saa mahdollisimman objektiivisen kuvan. Selvityksen viitekehys on hyvin 

keskittynyt ulkoisten tekijöiden tarkasteluun, joten työssä käytettävä SWOT on 

yrityksen oman selvitystyön tulos, eikä erikseen työtä varten tuotettu SWOT-

HUB sisäiset ominaisuudet
Vahvuudet Heikkoudet

Käytännön kokemukset erilaisista asiakastapauksista 

asiantuntijapalveluissa. (Asiantuntijapalvelut)

Henkilöstöresurssien monitaitoisuus

Eri aloilta kokemusta (Logistiikka- ja pääomaratkaisut)

Referenssit

Innovatiiviset toimintamallit

Resurssien joustavuus

ERP-ratkaisut (NAV)

Palveluvalikoiman joustavuus

volyymituotteet (Pakkauspalvelut)

Palvelukokonaisuuden monistettavuus useille 

toimialoille (konserni)

Kehityskyky

Nopea päätöksentekokyky

Tunnettuus (konserni)

Kustannuskilpailukyky

hajautettu toiminta

Joustavuus tuotannossa (pakkauspalvelut)

toimitusajat

Uuteen teknologiaan panostaminen (Logistiikka- ja 

pääomaratkaisut)

Logistiikkakeskuksen puuttuminen

Resurssien kohdentamisen vaikeus 

(asiantuntijapalvelut)

Moniroolitus

resurssien vähäisyys/irrotettavuus 

asiantuntijapalveluiden toimittamiseen

Julkisen sektorin toimialatuntemus

Kuva 14 SWOT HUB sisäiset ominaisuudet 
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analyysi. Kuvan 14 vahvuudet ja heikkoudet ovat koostettu yrityksen oman 

selvityksen tuloksista. Selvityksen perusteella saadaan läpileikkaus HUB: 

resursseista, osaamisesta ja kokemuksista, sekä lista tunnistetuista heikkouksista 

joihin ei vielä ole päästy vaikuttamaan. 

Eri skenaarioiden houkuttelevuutta liiketoiminnan kannalta logistiikkapalveluita 

tarjoavan yrityksen näkökulmasta on arvioitu käyttämällä laajennettua SWOT 

työkalua. Analyysin sisäiset tekijät eli vahvuudet (S) ja heikkoudet (W) ovat 

peräisin asiakasyrityksen omasta sisäisestä analyysistä. Työkalu kerää ulkoisia 

tekijöitä, eli mahdollisuuksia (O) ja uhkia (T) skenaariotarinoista jotka esiteltiin 

edellisessä kappaleessa. Yhdistelemällä yrityksen sisäisiä tekijöitä ja skenaarion 

ulkoisia attribuutteja luodaan tauluko 7 mukainen taulukko skenaariokohtaisesti. 

 

Taulukko 7 Laajennetun SWOT johtopäätöstaulukko 

Mahdollisuudet/Vahvu

udet (max-max) 

Mahdollisuudet/Heikko

udet (max-min) 

Uhat/Vahvuu

det (min-

max) 

Uhat/heikkou

det (min-min) 

Max-max yhdistelmät 

sisältävät yrityksen 

kannalta suotuisten 

sisäistentekijöiden ja 

ulkoisten tekijöiden 

luomaa toimintoa 

tarkastelunalaisille 

markkinoille 

Max-min yhdistelmä 

esittää kuinka yritys 

pystyy kääntämään 

sisäiset heikkoutensa 

eduksi vastatakseen 

ulkoisiin 

mahdollisuuksiin. 

Min-max 

yhdistelmä 

kuvaa kuinka 

yrityksen 

vahvuudet 

pystyvät 

torjumaan 

ulkoisia 

uhkia. 

Min-min 

yhdistelmä 

on yrityksen 

kannalta 

erittäin 

epäsuotuisa. 

yhdistelmä 

antaa 

vastauksen 

kuinka yritys 

minimoi 

heikkouksien 

ja uhkien 

riskin 

yritykselle 
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11.2. Skenaario 1 

 

Skenaariotarkastelun kautta voimme kuvitella millaisia mahdollisuuksia ja uhkia 

markkinoihin tulee vaikuttamaan tarkastelujakson aikana. Aikaisemmin luodun 

SWOT-analyysin sisäisten ominaisuuksien tueksi kuvaan 15 on kirjattu 

markkinoiden luomia ulkoisia ominaisuuksia skenaariolle 1. 

Skenaario 1 
Mahdollisuudet Uhat 
päivittäistavarakaupan markkinoille tulo 
lääketukkujen GDP:n ulkopuolisten 
tuotevalikoiman kasvaminen 
Sairaalalogistiikan ulkoistaminen 
3pl toiminnan lisääntyminen osana 
terveydenhuollon logistiikkaa 
Julkisen terveydenhuollon kehitysprojektit 
Lääke- ja sairaalatarviketukkujen välinen 
yhteistyö 
Apteekkiliiketoiminta konsolidoituminen 

Päivittäistavarakaupparyhmien 
agressiivinen integraatio 
Lääketukkukauppojen agressiivinen 
vertikaalinen integraatio 
Terveydenhuollon muutosvastarinta 
ulkoistamistoimia vastaan 
Ulkoistettavien toimintojen liian suuri 
koko 
kilpailevat 3pl toimijat 
 
 

 

Kuva 15 Skenaario 1ulkoiset tekijät 

Seuraavaksi yhdistelemällä HUB:n vahvuuksia ja heikkouksia skenaario 1:den 

mahdollisuuksiin ja uhkiin saamme toimenpiteitä joilla markkinoiden riskit saadaan 

minimoitua ja mahdollisuudet maksimoitua. Kuvaan 16 esittää kootusti erilaiset 

yhdistelmät mahdollisuuksista ja uhkista sekä vahvuuksista ja heikkouksista. 
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Mahdollisuudet + 
vahvuudet 
(MAX-MAX) 

Mahdollisuudet + 
Heikkoudet (MAX-
MIN) 

Uhat + Vahvuudet 
(MIN-MAX) 

Uhat+ 
Heikkoudet 
(MIN-MIN) 

Julkisen 
terveydenhuollon 
logistiikan 
kehittäminen. 
Lääkkeiden 
logistiikkakumppani 
päivittäistavarakau
poille. 
Apteekkeille 
tarjottavat 3pl 
palvelut. 
Joustava ja 
muutoshakuinen 
kumppani 
kehittämään 
terveydenhuollon 
lääke- ja 
tarvikelogistiikkaa. 
Asiantuntijapalvelui
den räätälöinti 
julkisen 
terveyenhuollon 
tarpeisiin. 

Asiantuntija 
resursseihin 
panostaminen. 
Logistiikkakeskukse
n luominen 
lääkelogistiikkaa ja 
terveydenhuollon 
tarvikelogistiikkaa 
varten. 
Kustannuskilpailuky
vyn parantaminen 
joustavien 
resurssien avulla.  
Asiantuntijaorganis
aation kehittäminen 
ja resurssien 
kouluttaminen 
fokusoidusti eri 
markkina-alueille. 

Joustavan 
henkilöstöresurssin 
tarjoaminen 
päivittäistavarakaupp
ojen käyttöön 
Toimintamallin 
kehittäminen 
tukemaan 
päivittäistavarakaupp
ojen markkinoille 
tuloa. 
Hyödynnetään 
referenssejä muilta 
toimialoita 
asiakkuuksien 
hankkimiseen 
muuttuvalla lääke- ja 
terveydenhuollontoimi
alalla. 

Riskien 
tarkka 
arviointi 
ennen 
markkinoille 
menoa 
Maltillinen 
markkinoille 
penetroitumi
nen 
investointiris
kien 
hallitsemisek
si 

 

Kuva 16Skenaario 1 toimenpide-ehdotukset 

Skenaarion epätodennäköisyyden takia kyseiselle skenaariolle ei ole tarpeen tehdä 

toimintaehdotuksia perustuen SWOT:n tuloksiin, mutta tulokset on hyvä pitää 

mielessä kun tarkastellaan kaikkien skenaarioiden SWOT-tuloksia kokonaisuutena. 

Sillä asiat jotka toistuvat skenaarioista toiseen ovat jo osa strategiaa. 

11.3. Skenaario 2 

 

Skenaario 2:lle on luotu samanlaiset kuvat, kuin skenaario 1:lle. skenaario 2 on 

skenaario 1 tavoin erittäin epätodennäköinen ja selvityksessä edustaa 

riskitarkasteluna vähiten houkuttelevaa markkinatilannetta asiakasyrityksen 

kannalta. Kuvaan 16 on kerätty skenaario 2 vaikuttavat mahdollisuudet ja uhat. 
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Skenaario 2 
Mahdollisuudet Uhat 
Asiantuntijapalvelut tuotannon ja 
sisälogistiikan optimointiin 
Lääketukkujen ja sairaalatarviketukkujen 
kasvavat käsittelykustannukset 
Lisäravinne- ja luontaistuotemarkkinoiden 
kasvaminen 
Lääketehtaiden konkurssit tai siirtämiset 
ulkomaille 
Yksityisen terveydenhuollon kilpailukyvyn 
paraneminen suhteessa julkiseen 
 

Julkisten terveydenhuollon kilpailutusten 
pirstaloituminen 
Lääketukkujen ydinliiketoiminnan 
keskittyminen edelleen GDP:n alaiseen 
toimintaan 
Lääketuonnin lisääntyminen 

 

Kuva 17Skenaario 2 ulkoiset tekijät 

Kuva 17 listaa skenaariotarkastelun kautta esiin nousseita mahdollisuuksia ja uhkia 

skenaariolle 2.Huomionarvoista on muutos markkinoissa vaikka skenaarion 

teemana on muutoksen jarruttaminen yksityistäminen pysäyttäminen ja jopa 

kansallistaminen, löytyy skenaariosta silti mahdollisia 

liiketoimintamahdollisuuksia HUB:lle. Kuvasta 18 voidaan lukea 

toimintaehdotukset skenaario 2 varalle. 
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Mahdollisuudet + 

vahvuudet (MAX-

MAX) 

Mahdollisuudet + 

Heikkoudet (MAX-

MIN) 

Uhat + Vahvuudet 

(MIN-MAX) 

Uhat+ 

Heikkoudet 

(MIN-MIN) 

Tarjotaan 

joustavuutta ja 

nopeaa 

reagontikykyä 

lääketukkukaupoill

e. 

Käytetään 

referenssejä 

verkkokauppavara

ston hallinnasta 

terveyttäedistävien 

tuotteiden 

verkkokauppojen 

varastojen 

haltuunottoon. 

Haetaan 

kumppanuuksia 

yksityisen 

terveydenhuollon 

puolelta 

hyödyntäen 

kehityskykyä ja 

innovatiivisiä 

toimintamalleja. 

Lääke-esimiesten 

siirtyminen pois 

suomesta tarjoaa 

tehtaansiirtoprojek

teja  

Kehitetään 

palveluiden 

kustomointi lääke- ja 

sairaalatarviketukkur

eille. 

Luodaan yksityiselle 

terveydenhuollolle 

räätälöityjä palvelut 

3pl toiminnan 

kehittäminen 

lääkkeiden 

rinnakkaistuonnin 

suuntaan. 

Asiantuntijakokemu

sten 

hyödyntäminen 

lääketukkukaupan 

ja tarviketukkujen 

kilpailukyvyn 

kasvattamiseksi. 

Asiantuntijapalvelui

den tarjoaminen 

julkisten 

terveydenhuollon 

sisäisen 

kehittämisen tueksi 

Investointien 

riskienhallin

nan ylläpito 

markkinoille 

mentäessä. 

 

Kuva 18 Skenaario 2 toimenpide-ehdotukset 
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11.4. Skenaario 3 

 

Kolmas skenaario joka on aiemmin nimetty ”Suomen maltillinen nykykehitys” on 

skenaarioista selkeästi luonnollisin kehityssuunta, eikä vaadi toteutuakseen suurta 

poliittista päätöksentekoa. Skenaarion teemana on jatkaa Suomen perinteikästä 

julkisen talouden ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittämistä valtakunnallisten 

ongelmien ratkomisessa. Suurimpia ohjureita skenaariossa ovat sosiaaliset 

ongelmat, kuten ikääntyvä väestö, työurien pidentyminen ja jatkuva ammattitaidon 

fokusoituminen eri toimialoilla. Lisäksi maailman talouden taantuma sekä sitä 

seuraava nopean kasvun ja yksityistämisen aika vaikuttavat skenaarioon vahvasti. 

Skenaario 3 
Mahdollisuudet Uhat 
Itsehoitolääkkeiden markkinoiden 
tukipalvelut 
Vaihtoehtoisten terveystuotteiden 
markkinat 
Julkisen terveydenhuollon tukipalvelut 
Lääkkeiden verkkokaupan tukipalvelut 
Lääkkeiden kotijakelun tukipalvelut 
LEAN ja MOST tuotteiden kiinostavuus 
julkisessa terveydenhuollossa 
Vapautettujen itsehoitolääkkeiden 
valikoiman laajeneminen 
Julkisen terveydenhuollon tukipalveluiden 
keskittäminen 
Julkisen terveydenhuollon kasvanut 
tietoisuus omasta tehokkuudestaan 

Kilpailevat 3pl yritykset julkisen 
terveydenhuollon tukipalveluissa 
Muutosvastarinta julkisen 
terveydenhuollon sisällä 
Lääkeiden jälleenmyynnin regulaatiossa 
tapahtuvat muutokset 
Julkisen kilpailuttamisen toteuttaminen 
terveydenhuollon tukipalveluissa 
 
 

 

Kuva 19Skenaario 3ulkoiset tekijät 

Kuva 19 kerää yhteen skenaario 3:n mahdollisuudet ja uhat. Uusi ovenavaus 

yksityiselle sektorille julkisen terveydenhuollon säästötalkoissa luo monia 

mahdollisuuksia 3pl yritykselle luoda yhteistyötä sekä yksityisten että julkisten 

toimijoiden kanssa. Taantumaa seuraava kasvun aikana tulee luksustuotteiksi 

luokiteltavien luonnontuotteiden ja terveystuotteiden kauppa kiihtymään, jonka 

kasvua tasapainottamaan 3pl palveluiden kysyntä tulee lisääntymään. Kuva 20 
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esittää yksityiskohtaisia toimintaehdotuksia skenaario 3 mahdollisuuksien 

maksimointiin ja uhkien minimointiin.  

Mahdollisuudet + 

vahvuudet (MAX-

MAX) 

Mahdollisuudet + 

Heikkoudet (MAX-

MIN) 

Uhat + 

Vahvuudet 

(MIN-MAX) 

Uhat + 

Heikkoudet (MIN-

MIN) 

Tarjotaan 

palveluita 

päivittäistavaraka

upoille koskien 

itsehoitolääkkeitä. 

Julkisen 

terveydenhuollon 

tehostaminen 

MOST ja LEAN 

ajattelun avulla. 

Terveystuotteiden 

verkkokauppojen 

varastojen 

haltuunotto. 

Julkisen 

terveydenhuollon 

sisälogistiikan 

haltuunotto. 

Palveluiden 

kehittäminen 

terveydenhuollolle 

yhteistyössä 

sairaalatarvike- ja 

lääketukkujen 

kanssa. 

Logistiikkakeskus 

tukemaan 

terveystuotteiden 

verkkokaupan 

haltuunottoa. 

Pakkauspalveluide

n kehittäminen 

sairaalatarvikelogi

stiikan tarpeisiin. 

LEAN ja MOST -

taitoisten 

henkilöstöresurssi

en lisääminen. 

Tunnettuutta 

suurien 

terveydenhoidon 

tukipalveluiden 

ulkoistusprojektien 

projektijohtamisen 

kautta. 

Räätälöidyt 

toimintamallit 

julkisen 

terveyden 

muutosjohtamis

essa. 

Referenssien 

hyödyntäminen 

kilpailussa. 

Palveluiden 

laajuuden 

hyödyntäminen 

kilpailutuksissa. 

Toimialakokemu

ksen 

hyödyntäminen 

kilpailussa. 

Joustavuus ja 

päätöksenteon 

nopeus 

muuttuvassa 

toimintaympärist

össä. 

Kilpailutustarjoust

en tarkka 

rajaaminen 

henkilöstöresurssi

en kautta. 

Kustannuskilpailu

kyvyn 

muuttaminen 

laatukilpailukyvyk

si. 

Toiminnan 

keskittäminen 

strategisille 

toimialueille. 

 

Kuva 20 Skenaario 3 toimenpide-ehdotukset 

11.5. Skenaario 4 
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Suurimpia eroja Suomen ja Ruotsin terveydenhuollon välillä on lääkkeiden 

vähittäiskaupan vapauttaminen muutama vuosi sitten. On mielenkiintoista kuvitella 

tilannetta jossa Suomi olisi tilanteessa, jossa päivittäistavarakauppa vapautuu. Este 

muutokseen on enemmän poliittinen kuin taloudellinen tai potilasturvallisuudesta 

johtuva. Ruotsista on voitu ja voidaan kerätä seuraavan 5-10 vuoden aikana paljon 

tietoa vähittäiskaupan vapauttamisen onnistumisesta, jota hyödytään kotimaisessa 

politiikassa. Poliittisen ilmapiirin ollessa Suomessa valmis voi lääkkeiden 

vähittäiskaupan vapautuminen alkaa hyvinkin nopeasti. Tähän muutokseen on hyvä 

olla toimintasuunnitelma ennen kuin ensimmäiset uutiset näkyvät lehdissä. Ruotsin 

järjestelmällä on myös toinen ero Suomen nykyiseen järjestelmään. Ruotsin 

terveydenhuollon ostopalvelut ovat edellä Suomea kilpailutusten koon ja sisällön 

suhteen. Suomen tilannetta tarkastelleena on Ruotsin kaltaisen muutoksen merkit 

jo ilmassa. Julkisen terveydenhuollon halukkuus osallistua terveydenhuollon 

tukipalveluita ulkoistaviin projekteihin sekä sosiaali- ja terveyspiirien 

yhteishankinnan keskittäminen erva-piireihin antavat oikeanlaisen kuvan julkisen 

terveydenhuollon lähenemisestä yksityisen sektorin kanssa. Vaikka alussa 

skenaario 4 vaikuttaa erittäin etäiseltä Suomen nykytilanteeseen verrattuna, ovat 

muutokset merkit jo ilmassa, eikä tarvita kuin poliittista tahtoa viedä muutos läpi. 

Kuva 21 esittää skenaarion 4 ulkoiset tekijät. 

Skenaario 4 
Mahdollisuudet Uhat 
Fokusoidut palvelut julkiselle 
terveydenhuollolle 
Apteekkiketjujen logistiikan kehittäminen 
Apteekkiketjujen logistiikan 
haltuunottaminen 
Lääkehuollon vertikaalinen integraatio 
3pl tukkukauppa 
Julkisen terveydenhuollon tukipalvelut 
Itsehoitolääkemarkkinat 
Lääkkeiden verkkokauppa 

Lääkehuollon vertikaali integraatio 
Suurten toimijoiden skaalaavuus 
kilpailutuksissa 
Lääkelogistiikan kasvava kilpailu 

 

Kuva 21 Skenaario 4 ulkoiset tekijät 
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Ruotsin huomattavasti vapaampi kilpailuilmapiiri on luonut 3pl toimijoille lukuisia 

eri toimintamahdollisuuksia. Samalla kun esteitä kilpailulta poistetaan, syntyy 

mahdollisuus suurille toimijoille erittäin aggressiiviselle vertikaaliselle 

integraatiolle, joka pystyy ohittamaan 3pl toimijoiden palvelutarjonnan täysin. 

Kuten aiemmin todettua voi Suomen lääkehuollon ja terveydenhuollon kilpailun 

vapauttaminen alkaa hyvinkin nopeasti. Yritykset joilla on mahdollista hankkia 

toimialatuntemusta globaaleista toimipisteitä ennen kuin kilpailu vapautetaan voi 

hyötyä toimialatuntemuksesta huomattavasti liiketoimintaympäristön muututtua. 

Mahdollisuudet+vahv

uudet (MAX-MAX) 

Mahdollisuudet + 

Heikkoudet (MAX-

MIN) 

Uhat + Vahvuudet 

(MIN-MAX) 

Uhat+ 

Heikkoude

t (MIN-

MIN) 

Omaan 

ydinosaamiseen 

perustuvien 

asiantuntija- ja 

logistiikkapalveluiden 

tarjoaminen 

terveydenhuollolle. 

Terveydenhuollon 

tukipalveluiden 

tuotteistaminen 

yhteistyössä lääke- ja 

tarviketukkujen 

kanssa.  

 

Logistiikkakeskus 

lääkkeidenverkkokau

pan ja 

terveystuoteverkkoka

upan markkinoille 

Toimialatuntemukse

n hankkiminen 

terveydenhuollon 

puolelta globaaleista 

toimipisteistä 

Uusien markkinoiden 

luoma mahdollisuus 

palveluinnovaatioille 

(teknologia, 

osaaminen, pääoma) 

Muutoksiin 

reagointi 

käyttämällä 

matalaa 

organisaatioraken

netta 

Markkinoiden 

avauduttua jo 

valmis 

monistettava 

palvelukokonaisuu

s 

Toimintamallien 

muokkaaminen 

jäykälle 

toimialalle, joka on 

poliittisessa 

ohjauksessa 

Hyödynet

ään 

muiden 

liiketoimint

a-alueiden 

kasvua 

tukemaan 

uuden 

markkinat 

heilahteluj

a. 

 

Kuva 22Skenaario 4 toimenpide-ehdotukset 
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Skenaario 4 sisältää paljon mahdollisuuksia logistiikkayritykselle. Skenaario myös 

luo alalle tulijoille samanlaiset mahdollisuudet kuin asiakasyritykselle, joten 

kilpailun uhka kasvaa samalla kun liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Kuvaan 

22 on listattu skenaario 4 toimenpiteitä logistiikkayrityksen kannalta. Fokus 

skenaario 4 mahdollisuuksien hyödyntämisessä tulisi olla korkean osaamisen 

palveluiden tarjoamisessa ja kokonaisvaltaisten logistiikkaratkaisujen myynnissä.  

 

12. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän selvityksen tehtävänä oli tutkia uusien aiemmin tunnistettujen 

kasvupolkujen houkuttelevuutta HUB logisticsille. Päätutkimuskysymykset olivat.  

1. Mikä on lääkemarkkinoiden logistiikkapalveluiden nykytila, 

markkinapotentiaalia ja houkuttelevuus logistiikkapalveluyritykselle?  

2. Mikä on lääketukkukaupan logistiikkapalveluiden nykytila  

markkinapotentiaali ja houkuttelevuus logistiikkapalveluyritykselle?  

3. Mikä on julkisen terveydenhuollon logistiikkapalveluiden nykytila, 

markkinapotentiaali ja houkuttelevuus logistiikkapalveluyritykselle?  

  

Vastaukset tutkimuskysymyksiin haettiin seuraavien tukikysymysten avulla:  

1. Mikä on tutkittavien markkinoiden nykyinen toimintamalli?  

2. Millainen on markkinoiden kilpailutilanne?  

3. Millaiset ulkoiset tekijät ohjaavat markkinoiden kehitystä?  

4. Millaiset ovat asiakasvaatimukset ja preferenssit?  

5. Millaiset ovat tulevaisuuden kehitysnäkymät  
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Markkinoiden nykytilanne, kilpailu sekä ulkoisten tekijöiden ja asiakasvaatimusten 

analyysiin kerättiin tietoa toimialaa käsittelevistä uutisista, toimialajärjestöjen 

julkaisuista, avain yritysten tiedotteista sekä haastatteluista. Haastattelut olivat 

erityisen tärkeä tietolähde markkinarakenteen, asiakasvaatimusten ja 

kehitysnäkymien ymmärtämisessä. Tämän lisäksi tutkimuksessa suoritettiin 

skenaarioanalyysi, jonka avulla pyrittiin tunnistamaan ulkoisten tekijöiden 

vaikutusta selvityksen alla olleisiin markkinoihin tulevaisuudessa. 

12.1. Lääketehtaiden suojamuurien murtaminen 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lääkemarkkinat eivät ole tutkimuslöydösten 

valossa HUB logisticsille houkuttelevat, pois lukien konsultointipalvelut. 

Tärkeimmät syyt tähän ovat:  

- Lääketehtaiden ja kokoarvoketjun sulkeutuneisuus ja omavaraisuus, jonka 

taustalla ovat reguloidun liiketoiminnan keskimääräistä pienempi tarve 

kustannustehokkaiden prosessien ja toimntamallien kehittämiseen  

- Markkinat ovat hyvin keskittyneet ja ostajien neuvotteluvoima on 

poikkeuksellisen suuri. Tämä johtuu oligopolistisesta markkinatilanteesta 

tukkumarkkinoilla 

- Asiakashaastattelujen perusteella asiakasvaatimukset ja preferenssit eivät 

suosi HUB logisticsin vahvuuksia (monitaitoisuus, asiantuntijuus, 

kehityskyvystä) 

- Tulevaisuudessa lääketeollisuus kohtaa samoja ennakkoluuloja 

ulkoistuspalveluita kohtaan johtuen regulaation asettamista 

laadunvalvonnan velvoitteista ja yritysturvallisuuden suuresta 

merkityksestä liiketoiminnalle. 

 

Lääketehtaiden toiminta on erittäin suojattua eikä ulkoisia toimijoita päästetä 

helposti mukaan tuotantoon. Perinteisten 3pl palveluiden, kuten sisälogistiikan 

haltuunoton, lisäarvologistiikan tai huolinta- ja lähetyspalveluiden tarjoaminen 
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lääketehtaalle on erittäin haastavaa. Lääketehtailla on kuitenkin tunnistettu 

logistiikan tärkeys ja sen eteen on luotu organisaatioita joiden tehtävänä on LEAN 

ajattelutavan vieminen koko toimitusketjun laajuudelle. Kokeneena LEAN 

ajattelun osaajana HUB logistics pystyy tarjoamaan lääketehtaille puhtaasti 

asiantuntijapalveluina LEAN ja MOST työkaluja, mutta palveluiden myynti on 

erittäin haastavaa. Yhteistyön rakentaminen lääketehtaan kanssa on lähdettävä 

luottamuksesta ja pikku hiljaa, joten pienien LEAN ja MOST projektien myyminen 

lääketehtaille on jo iso askel myöhempää yhteistyötä varten. 

Lääketehtaista ei Suomessa ole monia, mutta tehtaiden kapasiteetit luovat 

markkinat erittäin mittaville asiantuntijaprojekteille. Etenkin Bayer:n tai Orion 

yhteiskumppaniksi pääseminen voisi tarkoittaa myös globaaleja projekteja 

tulevaisuudessa. Panostaminen lääketehtaiden asiakkuuksiin on oltava alusta 

alkaen määrätietoista ja järjestelmällistä 

12.2. Terveystuotteiden toinen tuleminen 

 

Johtopäätösten perusteella esitetään HUB Logistic:iä harkitsemaan liiketoiminnan 

laajentamista terveystuotemarkkinoille sillä: 

- Markkinoita ohjaa megatrendi, joka on säilynyt taloustaantuman yli. 

Megatrendi on siirtynyt eettisyydestä ja luonnonmukaisuudesta kuntoiluun 

ja aktiivisiin elämäntapoihin. 

- Markkinoiden koko on vain 330 miljoonaa euroa, mutta markkinat kasvavat 

nopeasti, jopa 3-5% vuodessa 

- Logistiikkapalveluiden markkinapotentiaali terveystuotemarkkinoilla 

voidaan arvioivan olevan samaa tasoa kaupanlogistiikkakustannusten 

kanssa eli 14% (29 miljoonaa euroa, apteekit poislukien) 

- Regulaatio on markkinoilla vähäistä ja alkuinvestoinnit maltilliset, joka 

pienentää markkinoille menon riskejä 

- Suurten elintarviketoimijoiden ja lääketukkukauppojen markkinoille tulo 

osoittaa markkinoiden kasvun jatkuvan ja konsolidoitumisen alkavan. 

- HUB logistics:n omien kyvykkyyksien, referenssien ja osaamisen 

yhteensopivuus on hyvä markkinoiden menestystekijöiden kanssa. 
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Ennen 2008-2009 taantumaa puhuttiin laajalti karppaamisesta, luomutuotteista, 

superfood:sta ja muista eettisistä ja terveyttä edistävistä kulutustottumuksista. 

Ostovoiman heikentymisen johdosta suurin kasvu jäi saavuttamatta, mutta kipinä 

jäi kytemään. Missään vaiheessa terveelliset elämäntavat ja oikeaoppinen 

ruokavalio ei ole poistunut trendeistä, tämän ovat tunnistaneet myös suuret 

lääketukkukaupat. Lääketukkukauppojen halua juuri nyt alkaa panostamaan 

terveystuotteisiin ei ole sattumaa, sillä kun talouskasvu alkaa on ns. 

luksustuotteiden kysyntä varmasti nopeasti kasvava. 

Lääketukkujen mukaan tulo markkinoille nähdään varmasti kilpailua piristävänä 

sekä kyseisten palveluiden tietoisuutta lisäävänä tekijänä. Tällä hetkellä Oriola 

pyörittää terveystuotteiden verkkokauppaa omien lääkkeille tarkoitettujen 

varastojen kautta, joten tulevaisuuden investointi omaa verkkokaupalle 

tarkoitettuun varastoon on edessä tai kumppanin hakeminen varastojen uudelleen 

sijoittamista varten. HUB logistics:n mahdollisuus on vielä olemassa ottaa haltuun 

Oriolan terveystuotteiden verkkokauppavaraston ylläpitäminen, sekä laajentaa 

mahdollisesti tulevaisuudessa myös muihin asiakkuuksiin terveyttä edistävien 

tuotteiden markkinoilla. 

12.3. Julkisen terveydenhuollon palveluntuottaja 

 

Selvityksen perusteella suositellaan HUB logistics:iä osallistumaan Julkisen 

terveydenhuollon tukipalveluiden kilpailutuksiin tulevaisuudessa, sillä: 

- Erva-aluiden yhteishankinnat mahdollistavat tulevaisuudessa 3pl 

palveluiden tarjoamisen suuremmissa kokonaisuuksissa 

- Julkisen terveydenhuollon kustannukset erikois- ja perusterveydenhoidossa 

ovat noin 9,4 miljardia euroa, josta voidaan arvella tukipalveluiden osuuden 

olevan 10-15% eli 940-1400 miljoonaa euroa 
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- HUB logistics:n osaamiskenttä on hyvä markkinoiden tarpeisiin nähden. 

Asiakastarve määrittyy vasta tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspiirien 

selvitettyä omien tukipalveluidensa kustannustehokkuuden 

- Markkinoiden koko iso ja kasvu on tasaista. 

- Kilpalutusten toteuttaminen neuvottelevalla kilpailutuksella luo hyvän 

neuvotteluaseman toimittajalle 

- Kilpailijoiden riski on suuri, mutta yksittäistä dominoivaa yritystä ei voida 

tunnistaa 

 

Kevään aikana on käynyt ilmi julkisen terveydenhuollon aloite ryhtyä selvittämään 

omien palveluidensa kustannuksia ja aloittamalla palveluidensa hinnoittelu. Aloite 

voidaan tulkita julkisen terveydenhuollon haluna ryhtyä selvittämään varsinkin 

tukipalveluiden tuottamista yksityisten yritysten kautta. Sosiaali- ja terveyspiirien 

erva yhteistyö voi mahdollistaa tulevaisuudessa ostopalveluiden keskitetymmän 

kilpailuttamisen sekä päällekkäisten tukipalveluiden vähentämisen. Sosiaali- ja 

terveyspiirien halu luopua mm. omista varastoista ja keskittää varastot Erva-

alueiden keskussairaalaan on askel oikeaan suuntaan. HUB logistics:n tunnettavuus 

on terveydenhuollon tukipalveluiden piirissä oletettavasti huono, mutta 

sisälogistiikan referenssit eri toimialoilta ovat vakuuttavat. Oikean 

yhteistyökumppanit löytäminen viemään HUB logistics:n osaamista 

terveydenhuollon piireihin on ensimmäinen askel HUB:n markkinoille menoa. 

Aika yhteistyön aloittamiselle on kypsä sillä julkinen terveydenhuolto ei ole vielä 

kypsä mm. varastojen tai laitosten sisälogistiikan ulkoistamiselle. Luonnollinen 

yhteistyökumppani olisi jo julkisen terveydenhuollon kanssa yhteistyössä toimiva 

yritys, jonka palvelut eivät mene ristiin HUB:n kanssa. Kyseinen yhteistyöyritys 

voisi olla esimerkiksi Mediq tai OneMed sairaalatarviketukkuri. Kumpikin 

sairaalatarviketukkuri on aiemmin ollut osa Oriola tai Tamro lääketukkukauppaa, 

joten liiketoimintasuhteet kumpaankin lääketukkukauppaan voi luoda merkittävää 

synergiaa muilla työssä esitetyillä markkinoilla. Taulukkoon 8 on kerätty yhteen 

kolmen eri markkinan houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
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Taulukko 8Yhteenveto johtopäätöksistä 

Markkinat Lääkemarkkinat Terveystuotteet Julkisen 

terveydenhuollon 

tukipalvelut 

Markkinoiden 

koko 

2,1 Miljardia euroa, josta 

logistiikan osuus 

korkeintaan 200 

miljoonaa euroa. 

Markkinoiden 

kooksi on arveltu 

330M€ vuonna 

2012, apteekeilla 

39% 

markkinoista. 

Logistiikan 

osuus arviolta 

29M€. 

Perusterveyden- ja 

erikoissairaanhoidon 

kustannukset olivat 2012 

yht.  9,4 Miljardia euroa.  

Arvioidaan tukipalveluiden 

arvon olevan 10-15% eli 

940-1410 M€. 

Markkinoiden 

arvioitu 

kasvunopeus 

Markkinat ovat kasvaneet 

keskimäärin 2,2%/a. 

Kasvun uskotaan 

jatkuvan. 

Markkinoiden 

kasvu on 3-5% 

vuodessa. 

Julkisen terveydenhuollon 

kustannukset kasvavat 

keskimäärin 0,5-1 % 

vuosittain. 

Kilpailutilanne Kilpailutilanne on löysä, 

mutta tämä johtuu 

markkinoiden 

konsolidoitumisesta ja 

asiakkaiden omista 

logistiikkaorganisaatioista 

Kilpailutilanne 

on vielä hyvä. 

Pienet tukku- ja 

terveyskaupat 

eivät ole 

houkuttaneet 

alalle 3pl 

toimijoita. Isojen 

toimijoiden 

tuleminen 

markkinoille voi 

muuttaa tilanteen 

Kilpailua ei ole, johtuen 

siitä ettei julkinen 

terveydenhuolto ole vielä 

valmis 

logistiikkapalveluiden 

ulkoistamiseen. 
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Asiakkaiden 

neuvottelu-

voima 

Erittäin suuri 

neuvotteluvoima 

Neuvotteluvoima 

on hyvä, mutta ei 

ehdoton. 

Riippuen 

kilpailutustavasta. 

Neuvottelevassa 

kilpailutuksessa 

neuvotteluvoima on 

tyydyttävä. avoimessa 

kilpailutuksessa huono. 

Ulkoiset 

kehityssuunnat 

Nykyisen kaltainen 

regulaatio tekee 

markkinoista vähemmän 

houkuttelevan. Muutosta 

ei ole näkyvissä 

tilanteeseen. 

Markkinoiden 

reguloinnin 

kehitys on riski. 

terveys 

megatredin 

kestoa vaikea 

arvioida. 

Erva-aluiden 

yhteishankintojen 

kehittyminen ohjaa 

markkinoiden 

vapautumista. Sosiaali- ja 

terveyspiirien mukaa tulo 

lähtee yksittäisestä 

sairaalasta tai 

terveydenhoidonlaitoksesta 

Asiakastarpeen 

sopivuus HUB 

logistics:n 

vahvuuksiin 

Asiakasvaatimus ja 

preferenssit eivät osu 

HUB logistics:n 

osaamisalueelle. 

HUB logistics:n 

osaaminen, 

resurssit ja 

referenssit 

osuvat hyvin 

yhteen 

markkinoiden 

preferenssien 

kanssa. 

HUB logistics:n 

kyvykkyys toimia 

markkinoilla on hyvä. 

Asiakastarve määrittyy 

vasta tulevaisuudessa 

riippuen sosiaali- ja 

terveyspiirien omista 

tehokkuusselvityksistä 

Päätelmä 

kasvupolusta 

Markkinat eivät 

toistaiseksi vaikuta 

houkuttelevilta. 

Markkinat ovat 

houkuttelevat. 

Markkinat eivät ole tällä 

hetkellä houkuttelevat, 

mutta vapautuessaan ovat 

erittäin houkuttelevat. 
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13. LOPPUSANAT JA JATKOKEHITYS 

 

Työn tarkoitus oli pyrkiä vastaamaan löytyykö kotimaisilta lääketeollisuus- ja 

terveydenhuollon tukipalvelumarkkinoilta asiakasyritys HUB logistics:lle 

markkinapotentiaalia tuottaa 3pl-palveluita. Työn sisältö muodostui markkinoiden 

nykytilojen määrittämisestä, tulevaisuustutkimuksen tekemisestä ja 

markkinapotentiaalin ja liiketoiminnan houkuttelevuuden arvioinnista 

asiakasyrityksen tarpeisiin. Tulevaisuustutkimuksen työkaluna käytettiin 

tulevaisuustaulukoita joihin sisältyi kahdeksan eri dimensiota, joiden eri arvoilla 

syntyi tulevaisuuspolku neljään eri skenaarioon. Skenaariota hyödynnettiin yhdessä 

markkinaselvityksen kanssa liiketoimintamahdollisuuksien houkuttelevuuden 

arvioinnissa. 

Tulevaisuustarkastelun ja markkinaselvityksen lisäksi työ esitteli kolmen eri 

markkinan liiketoimintapotentiaalin asiakasyrityksenä olleen logistiikkapalveluita 

tuottavan yrityksen näkökulmasta. Työssä käsiteltiin Lääketeollisuuden, 

Lääketukkukaupan ja julkisten terveydenhuollon logistiikkaostopalveluiden 

markkinoita. 

Työ vastasi tutkimuskysymyksiin sekä tukikysymyksiin siltä osin kuin työn rajaus 

mahdollisti. Jatkokehityksen kannalta on hyödyllistä saada julkisten ja yksityisten 

toimijoiden arvio tulevaisuustutkimuksen tuloksena syntyneiden skenaarioiden 

uskottavuudesta ja toteutumisen mahdollisuuksista. Skenaariot ovat tehty 

tulkitsemalla osittain hiljaisia signaaleja jotka nousivat esiin 

haastattelututkimuksen aikana, joten virheet näiden signaalien tulkinnassa voivat 

vaikuttaa huomattavasti skenaarioiden uskottavuuteen. Myös skenaarioiden 

todennäköisyyden arvioiminen on hyvin subjektiivinen, joten useamman 

tarkastelijan mielipide skenaarioiden toteutumismahdollisuuksiin loisi selvitykselle 

lisää uskottavuutta. 

Selvityksen rajaus syntyi työn edetessä nykyiseen muotoon tarvittavan työmäärän 

mukaan, joten joidenkin markkinasegmenttien käsittely jäi pois selvityksestä. 

Etenkin Yksityisen terveydenhuollon ostopalveluiden käsittely olisi voinut nostaa 
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esiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikkapalveluita tuottavalle 

yritykselle. Myös hammashoidon laite- ja tarvikelogistiikan tarkastelusta saatava 

tieto olisi sopinut hyvin työn teemaan. 
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Liite 1: Skenaariotaulukko, dimensiot ja dimensioiden eri arvot 

Lääkkeiden hinnan kehitys 
Lääkkeiden hinta suhteessa 

käytössä oleviin tuloihin laskee 

Lääkkeiden hinta suhteessa 

käytössä oleviin tuloihin pysyy 

vakiona 

Lääkkeiden hinnat suhteessa 

käytössä oleviin tuloihin kasvaa 
  

Hintapolarisaatio 
Lääkkeiden hintapolarisaatio 

vähenee 

Lääkkeiden hintapolarisaatio 

säilyy ennallaan 

Lääkkeiden hintapolarisaatio 

lisääntyy 
  

Apteekkien vastuu 
Apteekkien vastuita 

vähennetään 

Apteekkien vastuu säilyy 

nykyisellään 

Apteekkien lääkeneuvontaa 

lisätään 

Apteekkien lääkeneuvontaa ja 

potilasturvallisuuden 

kehittämistä lisätään 

lääkeluokitusten 

muuttuminen 

Ei vapauteta reseptilääkkeitä 

eikä reseptivapaita lääkkeitä 

vähittäiskauppaan 

Kehitetään reseptivapaiden 

lääkkeiden saatavuutta 

päivittäistavarakaupassa 

Vapautetaan kaikki 

reseptivapaat lääkkeet 

päivittäistavarakauppaan 

Laajennetaan reseptivapaiden 

lääkkeiden luetteloa ja 

vapautetaan reseptivapaat 

lääkkeet 

päivittäistavarakauppaan 

Julkisen terveydenhuollon 

palveluiden ulkoistaminen 

Luodaan esteitä palveluiden 

ulkoistamiselle 

Jatketaan omien tukipalveluiden 

kehittämistä 

ulkoistetaan vain välttämättömät 

toiminnot 

Haetaan kumppanuuksia 

avoimesti 



 

 

 

Kilpailutusten muuttuminen 
Kilpailutukset tehdään 

paikallisesti ja pilkottuina 

Kilpailutukset tehdään 

sairaanhoitopiireittäin ja 

pilkottuina 

Kilpailutukset tehdään 

paikallisesti, mutta 

kokonaisuuksina 

Kilpailutukset tehdään 

sairaanhoitopiireissä 

kokonaisuuksina 

vähittäiskaupan muuttuminen 

lääketeollisuudessa 

Vähittäiskauppa säilyy erillään 

tukkukaupasta ja säilyy 

tarveharkintaisena 

Apteekkilupien tarveharkinnasta 

luovutaan 

Apteekkiliiketoiminta 

vapautetaan, mutta säilyy 

tarveharkintaisena 

Tarveharkinnasta ja 

toiminnanlaajuuden rajoituksista 

luovutaan 

Lääkkeiden käsitteleminen 

Vaaditaan entistä suurempi 

näyttö lääketurvallisuuden 

ylläpitämisestä lääkkeiden 

käsittelyssä 

Nykyisen kaltainen regulaatio 

säilyy koskien lääkkeiden 

käsittelyä 

Lääketukkukaupat saavat 

mahdollisuuden käsitellä ja 

jaella lääkkeitä loppuasiakkaille 

Lääkkeiden toimittaminen 

asiakkaille uudenlaisen 

lääketoimitusluvan kautta 

 

  



 

 

 

LIITE 2: 5-Voiman malli: Lääketukkukauppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LIITE 3: 5-Voiman malli: Lääketukkuverkkokauppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

LIITE 4: 5-voiman malli: Terveydenhuollon tukipalvelut 

 


