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Johdanto
Vuonna 2006 terveydenhuoltomenot olivat
suomessa 13,6 mrd +, josta avohoidon lääke
menot olivat noin 1,9 mrd + (14,6 %). ter
veydenhuollon kokonaismenojen tapaan myös
lääkemenot ovat ajan mittaan nousseet (stakes
2008). terveydenhuollon kysynnän lisääntymi
nen on kuitenkin ollut luonnollista. Mitä vau
raammaksi kansakunta tulee, sitä enemmän
myös terveydenhuoltoon kohdennetaan voima
varoja. siksi on luonnollista, että terveyden
huollon järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoit
tamisesta keskustellaan aiempaa enemmän.
Lääketoimiala on monestakin näkökulmas
ta tärkeä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta.
se pyrkii kehittämään ja tuottamaan sekä lääk
keitä että rokotteita kansalaisten tarpeisiin.
toimialan dynaamisen tehokkuuden arvioimi
sessa kysymys on toimialan innovaatiokapasi
teetin, riskien hallinnan ja kilpailullisuuden


analysoimisesta. tässä kirjoituksessa käsitellään
näitä teemoja. Lääketoimialalla on muihin toi
mialoihin verrattuna kuitenkin erityispiirteitä,
jotka korostavat tarvetta ko. toimialaan kohdis
tuvan taloudellisen tutkimustoiminnan kehit
tämiseen. tarkastelemme siksi myös innovaa
tioprosessin loppupäätä eli tuotemarkkinoiden
toimintaa tilanteessa, jossa hinnanmuodostus
on julkisen sääntelyn kohteena.
suomessa lääketoimialan osalta on keskus
teltu viime vuosina lääkkeiden sairasvakuutus
korvausmenojen kasvusta ja kasvun hillitsemis
tarpeesta. Lääkehuollosta ja hoidosta vastaavat
viranomaiset ovat ottaneet käyttöön uusia sai
rasvakuutusmenoihin vaikuttavia ohjausväli
neitä kuten esimerkiksi lääkevaihdon vuonna
2003. Viime aikoina keskustelua ovat herättä
neet myös 1.4.2009 käyttöönotettava lääkkei
den viitehintajärjestelmä ja lääkkeiden talou
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dellisen ja hoidollisen arvon arviointikäytän
nöt.1
suomalaiset terveystaloustieteellistä tutki
musta tekevät yksiköt ovat pääsääntöisesti ra
janneet lääkkeet ja lääketoimialan ydintutki
muskohteidensa ulkopuolelle. Lääkkeisiin
liittyvä tutkimus on painottunut terveystalou
delliseen kustannusvaikuttavuusarviointiin,
jota tehdään eräissä yliopistoissa sekä lääkealan
yrityksissä lääkkeiden hinta ja korvattavuusha
kemuksiin liittyen. suomessa lääketoimialaa on
tarkasteltu harvoin poliittisen taloustieteen tai
toimialan taloustieteen näkökulmasta (kansain
välisestä tutkimuksesta vrt. �omanor 1986).
Näiden seikkojen seurauksena taloustieteelliset
näkökulmat ovat suomessa jääneet osin vaille
huomiota niin lääkepolitiikkaan liittyvässä jul
kisessa keskustelussa kuin päätöksenteossakin.
Lääketoimialaan liittyvä lääke ja kansantalous
tieteellinen tutkimus on suomessa kuitenkin
lisääntymässä (esim. Buzzelli ym. 2007, Her
mans ja Linnosmaa 2007, Martikainen 2008,
Valtonen ym. 2008). Näiden lisäksi lääketoimi
alan kehitystä ja tulevaisuutta on viime aikoina
arvioinut muun muassa professori Jussi Huttu
nen kahdessa raportissaan (Huttunen 2006,
2007).

Lääkevaihto tarkoittaa sitä, että apteekit voivat tarjota
lääkärin määräämän lääkkeen tilalle hinnaltaan halvemman
geneerisen tai rinnakkaistuontilääkkeen, jos sellainen on
olemassa ja lääketukkukaupasta saatavilla. Viitehintajärjes
telmällä tarkoitetaan lääkekorvauksiin liittyvää järjestel
mää, jossa lääkkeelle määritellään tietyin perustein kiinteä
korvaushinta. Potilas saa korvauksen lääkkeestään vain vii
tehintaan asti. Taloudellisen ja hoidollisen arvon arvioinnin
tavoitteena on tukea päätöksentekoa ja rajallisten voima
varojen rationaalista käyttöä tuottamalla tietoa lääkkeen
kustannuksista ja vaikuttavuudesta (kustannusvaikuttavuu
desta).
1

Lääkemarkkinoiden erityispiirteet
Lääkemarkkinoiden analysoinnissa lähtökoh
daksi on nostettava taloustieteen Nobelpalkin
non saaneen amerikkalaisen kenneth Arrow’n
klassinen artikkeli vuodelta 1963. Arrow, joka
oli myös terveystaloustieteessä edelläkävijä, oi
valsi ensimmäisenä, miten terveydenhuollon
markkinat eroavat muista hyödyke ja palvelu
markkinoista. Hän kiinnitti huomiota hoitoi
hin, palveluihin ja parantumiseen liittyvään
epävarmuuteen sekä kysynnän ja tarjonnan eri
tyispiirteisiin. Lisäksi Arrow nosti esiin vakuu
tusjärjestelmään liittyvät moraalikadon ongel
man ja valikoituvuusongelman. Niiden merki
tys tuli laajemman tutkimuksen kohteeksi vasta
1970luvulla eräiden muiden markkinoiden
yhteydessä. Arrow’n korostamat erityispiirteet
soveltuvat myös lääketoimialan tutkimuksen
lähtökohdaksi. taloustieteilijälle myös julkinen
terveydenhuoltojärjestelmä edustaa vakuutus
järjestelmää. Lääkkeiden sairasvakuutuskor
vausjärjestelmä on osa sitä. toisessa klassisessa
artikkelissa Akerlof (1970) osoitti, miten hyö
dykkeiden laatuun liittyvä epävarmuus ja epä
symmetrinen informaatio vaikuttavat haitalli
sesti markkinoiden toimintaan. Arrow’lle ja
Akerlofille on yhteistä informaation epäsym
metrian korostaminen. tämä vaikuttaa ky
synnän ja tarjonnan luonteeseen terveyden
huoltomarkkinoilla. Viittaamme myös alan
oppimateriaaliin (esim. Morris ym. 2007).

Lääkkeen hinnoittelu, korvattavuus
ja niiden sääntely Suomessa
yleensä ajatellaan, että lääkevalmiste hinnoitel
laan sitä markkinoivan yrityksen toimesta tut
kimus ja tuotekehityskustannuksiin perustuen
siten, että nämä kustannukset voidaan kattaa
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(kustannukset + tietyn suuruinen marginaali).
Moniulotteisempi ja nykyiseen lääketoimialan
toimintaympäristöön paremmin soveltuva tapa
ajatella asiaa on arvoperusteinen hinnoittelu
(value based pricing, ks. Gregson ym. 2005).
tällöin lääkkeen hinnoittelussa otetaan jo hy
vissä ajoin ennakkoon huomioon uuden lääk
keen käyttöönottoon liittyvä tarve (eli potilai
den ja lääkärien suunnalta ilmenevä kysyntä) ja
maksajaosapuolien (sairasvakuutusjärjestelmä,
sairaalat jne.) lääkkeeseen liittämä arvostus.
käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteen hin
noittelustrategia syntyy jo hyvissä ajoin tuote
kehityksen aikana ja on tiiviisti sidoksissa toi
mintaympäristön asettamiin reunaehtoihin.
Mitä enemmän uusi tuote tarjoaa lisäarvoa suh
teessa jo olemassa oleviin tuotteisiin ja mitä
enemmän eri osapuolet tuotetta arvostavat, sitä
joustavammat ovat yrityksen hinnoittelustrate
giat. Arvoperusteinen hinnoittelu voidaan näh
dä lähtökohdiltaan yhdenmukaiseksi lääkkeen
hoidollisen ja taloudellisen arvon eli kustan
nusvaikuttavuuden arvioinnin kriteerien kans
sa.
käytännössä lääkkeiden hinnoittelu on
suomessa säädeltyä. Lääkkeiden hintalauta
kunta (Hila) hyväksyy korvattaville lääkkeille
lääkeyrityksen hakemuksen perusteella koh
tuulliseksi katsotun tukkuhinnan. Lääkeyrityk
sen ehdottaman hinnan kohtuullisuutta arvioi
daan muun muassa muiden etAmaiden hin
tojen, tarpeellisuuden, taloudellisuuden ja
käytettävissä olevien sairasvakuutuskorvausva
rojen perusteella.
sairasvakuutuskorvausjärjestelmän ulko
puolelle jätettävät lääkkeet (mm. pelkästään
sairaalakäyttöön tarkoitetut lääkkeet) ja itse
hoitolääkkeet ovat vapaasti hinnoiteltavissa.
käytännössä kaikki uudet apteekkimyyntiin
tarkoitetut lääkkeet pyritään saamaan sairasva


kuutuskorvausten piiriin, kunhan ne vain täyt
tävät korvattavuuden edellytykset.2 käytännös
sä hinnan kohtuullisuuden arviointi lääkkeiden
hintalautakunnassa (Hila) ja korvattavuuden
edellytysten arviointi kelassa eivät määräydy
toisistaan riippumattomasti. esimerkiksi lääk
keelle haettava hinta ja lääkkeen aiheuttamat
kustannukset (taloudellisuus) ovat kriteereinä
korvattavuuden edellytyksiä arvioitaessa (Laine
ja Martikainen 2007).
eräissä maissa, kuten yhdysvalloissa, eng
lannissa ja tanskassa hinnoittelu on joko täysin
vapaata tai huomattavasti vapaampaa kuin
suomessa. Vogelin (2002, 2004) mukaan lääk
keiden hintakontrolli voi johtaa siihen, että
eräät maat ovat tutkimus ja tuotekehitysmeno
jen kattamisen suhteen vapaamatkustajia.3 Hin
takontrollin erityyppisiä välineitä ovat muun
muassa kohtuullisen tukkuhinnan hyväksymi
nen tai määrittäminen, viitehintajärjestelmä,
lääkevaihto, rinnakkaistuonti, lääkeyritysten
kohtuuttomaksi katsottujen tai ennakoimatto
mien voittojen kontrollointi takaisinmaksujär
jestelmällä ja fiskaalinen budjetti tai kasvura
joite. suomessa tulee 1.4.2009 alkaen olemaan
käytössä yhtäaikaisesti kaikki yllämainitut oh
jausvälineet lukuun ottamatta takaisinmaksu
järjestelmää.
eri kriteerien perusteella tehtävä korvatta
vuuden ja hinnoittelun sääntely ohjaa vahvasti
markkinarakenteen muodostumista. suomessa
Kela arvioi korvattavuuden edellytysten täyttymisen. Sai
rasvakuutuslaissa (11.11.2005/885) määritellyt kriteerit
vaihtelevat riippuen siitä, että haetaanko lääkkeelle perus
korvattavuutta (42 %) vai erityiskorvattavuutta (72 % tai
100 %).
2

3
Tämän mukaan lääkkeiden kuluttajat ja vakuutusjärjes
telmä USA:ssa rahoittavat suuremmassa määrin alan tutki
mus ja kehitystoimintaa kuin eurooppalaiset kuluttajat ja
veronmaksajat.
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käytössä olevan periaatteen mukaan geneerisen
valmisteen tulisi olla markkinoille tullessaan
hinnaltaan vähintään 40 prosenttia alkuperäis
valmistetta halvempi. tällöin hinta ja korvat
tavuus voidaan myöntää yleensä hyvin nopeas
ti. tämän jälkeen alkuperäislääkkeen myyjää
voidaan vaatia alentamaan tuotteensa hintaa
geneerisen valmisteen tasolle korvattavuuden
menettämisen uhalla. Viitasen (2008) mukaan
käytännössä tapahtuu myös niin, että alkupe
räislääkkeen hinnanalennusvaatimukset ja kor
vattavuuden lakkautusuhkaukset on kytketty
samalle terapiaalueelle tulevaan eri vaikutta
vaa ainetta sisältävän geneerisen valmisteen
hintaan. tämä tarkoittaa sitä, että tiettyä vai
kuttavaa ainetta sisältävän geneerisen valmis
teen markkinoille tulo voi vaikuttaa myös mui
den, saman sairauden hoitoon tarkoitettujen
mutta eri vaikuttavaa ainetta sisältävien alku
peräislääkkeiden hintaan ja korvattavuuteen.
suomessa hinnan ja korvattavuuden sään
tely on kuitenkin yleisesti hyväksytty.4 Lääke
markkinoiden säätelyä perustellaan Arrow’n
(1963) ja Akerlofin (1970) esittämien erityis
piirteiden lisäksi myös sillä, että julkisen sekto
rin maksuosuus lääkekustannuksista on mer
kittävä. suomessa avohoidon lääkekustannuk
sista noin 50 prosenttia kanavoituu kelan
(valtion) kautta. kunnat puolestaan vastaavat
sairaalassa käytettävien lääkkeiden kustannuk
sista (ks. esim. Häkkinen 2005). Julkisen sek
torin maksuosuus lienee seurausta ennen kaik
kea siitä, että Arrow’n ja Akerlofin esille tuo
mat erityispiirteet voivat aiheuttaa markkina
ongelmia, joihin voidaan vastata muun muassa
julkisen sektorin sääntely ja ohjaamistoimen
piteillä.

Lääkemarkkinoiden kilpailullisuus
taloustieteilijät ovat vakuuttuneita markkinoi
den kilpailullisuuden merkityksestä kansalais
ten hyvinvoinnin kannalta. tämä periaate on
niin vahva, että myös euroopan unioni on luo
nut oman lainsäädäntönsä terveen kilpailun
edellytysten toteutumiseksi yhteisön alueella.
Niinpä sopimuksessa euroopan unionista
muistutetaan periaatteesta, jonka mukaan jä
senvaltioiden ja yhteisön on otettava käyttöön
sellainen talouspolitiikka, �jota harjoitetaan
vapaaseen kilpailuun perustuvan avoimen
markkinatalouden periaatteen mukaisesti� (vrt.
euroopan unionin kilpailupolitiikan vaikutus
kansalaisiin 2000).
suomessa työ ja elinkeinoministeriön hal
linnonalalla toimivan kilpailuviraston toimin
taajatuksena onkin terveen ja toimivan talou
dellisen kilpailun turvaaminen sekä talouden
tehokkuuden lisääminen kilpailua edistämällä
ja sen esteitä poistamalla. kilpailuviraston toi
minnalla vaikutetaan kilpailua haittaaviin ra
kenteisiin, säädöksiin ja toimintatapoihin.5
Myös euroopan komission kilpailuasioiden
pääosasto on 28.11.2008 julkaisemassaan väli
raportissa käsitellyt lääketoimialan kilpailua ja
sen toimivuutta (ks. european �ommission
2008).
eräs lääkemarkkinoiden kilpailullisuuteen
liittyvä erityispiirre on se, että lääkkeiden hin
tajoustot oman hinnan suhteen ovat pienet
(Vogel 2007). Lääkemarkkinat ovat kuitenkin
hintojen suhteen hieman joustavammat kuin
terveydenhuollon palvelumarkkinat. tutkimus
ten mukaan terveydenhuollon palvelumarkki
Suomen kilpailunrajoituslain uudistus 2004 toteutti Suo
men ja EU:n säännösten yhdenmukaistamisen (Kilpailuvi
rasto 2004).
5

Sen kehittämisestä on kuitenkin käyty jo jonkin aikaa
keskustelua, vrt. Kanniainen (2008a).
4
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noiden joustot ovat yleensä noin 0,20. Nämä
joustot vaikuttavat lääkemarkkinoiden hinta
kilpailun luonteeseen. Lääketoimialalla korvat
tavuus ja hinnoittelupolitiikka ja erilaiset oh
jausjärjestelmät vaikuttavat myös potilaan mak
suosuuksiin ja siten myös potilaan preferens
sien määräytymiseen. tässä mielessä lääke
markkinat eroavat muista tuotemarkkinoista,
joissa kuluttajan preferenssit määrittävät sen,
mitkä hyödykkeet ovat toistensa substituutteja.
Lääketoimialalla sitä vastoin substituutin voi
käytännössä määritellä lääkkeiden hintalauta
kunta, lääkäri, kela tai sairaalan lääkeneuvot
telukunta.
toinen lääkemarkkinoiden ominaispiirre
on mahdollinen Bertrandhintakilpailu. sen
johdosta keskittynytkin toimiala voi olla hyvin
kilpailtu. Lääkemarkkinoiden sääntely lääke
vaihdon tai viitehintajärjestelmän avulla voi
mahdollistaa sen, että kahdesta toisiaan vastaa
vasta lääkevalmisteesta halvempi voi saada hal
litsevan markkinaosuuden. Marginaalisesti
kalliimpi valmiste voi joutua poistumaan mark
kinoilta, jos potilaat eivät saa kalliimmasta val
misteesta sairasvakuutuskorvausta tai jos poti
laat eivät ole merkkiuskollisia. tämä voi johtaa
keskittyneelläkin toimialalla hintasotaan ja sii
hen, että hinnat päätyvät samalle tasolle kuin
täydellisen kilpailun markkinoilla. kahdesta
yrityksestä Bertrandhintakilpailussa menestyy
paremmin se, jolla on alhaisemmat tuotanto
kustannukset.
Lääkevalmistajien välinen kilpailu on kiih
tynyt. tämä johtuu osaltaan siitä, että uusien
lääkkeiden kehittäminen on entistä vaikeampaa
ja kalliimpaa. Lisäksi monet kansansairauksiin
tarkoitettujen laajamenekkisten lääkkeiden pa
tenttisuojat ovat rauenneet tai raukeamassa
lähivuosina. suomessa voimassa oleva patent
tilainsäädäntö on historiallisten syiden vuoksi


erilainen kuin muissa euroopan maissa ja se on
mahdollistanut geneeristen lääkkeiden markki
noille tulon jo patentin voimassaoloaikana. 6
tämä tarkoittaa sitä, että samaa lääkeainetta
sisältävien valmisteiden välinen hintakilpailu
alkaa suomessa tuotteen elinkaaren aikaisem
massa vaiheessa kuin esimerkiksi muualla eu
roopassa tai yhdysvalloissa.
erityisen suuri merkitys on ollut geneerisen
substituution eli lääkevaihdon käyttöönotolla
suomessa vuonna 2003. Lääkevaihdon käyt
töönoton jälkeen lääkemarkkinoiden hintakil
pailu on kiristynyt huomattavasti, mikä on las
kenut lääkkeiden tukkuhintoja ja aikaansaanut
merkittäviä säästöjä kelan maksamissa lääke
korvausmenoissa. Vuonna 2007 hintakilpailun
aikaansaama hintojen laskuvauhti on kuitenkin
hidastunut (Lääketeollisuus ry 2008). osittain
tähän kilpailun lientymiseen on syynä se, että
sekä alkuperäisvalmisteita että rinnakkaisval
misteita markkinoivat yritykset joutuvat kui
tenkin lopulta etsimään tuotteilleen hinnan,
joka mahdollistaa niiden kannattavan ja pitkä
jänteisen liiketoiminnan.
Viitehintajärjestelmän käyttöönoton, joka
toteutuu 1.4.2009, odotetaan edelleen lisäävän
kilpailua ja geneeristen lääkkeiden käyttöä (He
100/2008 vp). kilpailun kiristyminen lääkealal
la näkyy suomessakin konkreettisesti irtisano
misina (ks. Mediuutiset 28.10.2008) ja yritys
fuusiona. Monet suuret lääkeyritykset ovatkin
viime vuosina vähentäneet työvoimaa niin suo
messa kuin ulkomailla ja useimmat alan suu

Suomessa on tullut vasta vuonna 1995 mahdolliseksi ha
kea lääkkeille tuotepatentteja. Aikaisemmin on ollut mah
dollista saada vain valmistusmenetelmän suojaavia analo
giamenetelmäpatentteja. Keskimäärin LänsiEuroopassa
tuotepatentit ovat olleet lääkkeille sallittuja vuodesta
1978.

6
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rimmista yrityksistä ovat syntyneet ajan mittaan
fuusioiden seurauksena.
Markkinavoima lääkealalla suomessa vaih
telee riippuen siitä, mistä näkökulmasta asiaa
tarkastellaan. yritystasolla kilpailu on voima
kasta, koska suurimpienkaan yritysten markki
naosuus ei ylitä 10 prosenttia. sitä vastoin tie
tyillä terapiaalueilla markkinavoima on mer
kittävämpi, koska vaihtoehtoisia lääkehoito
muotoja ei välttämättä ole. Markkinarakennet
ta sen sijaan säätelee hintavalvonta ja lääkkei
den korvattavuus, kuten edellä esitettiin. kil
pailun voimakkuutta mittaava Herfindahlin
deksi (Martin 2002) ilmeisesti ei siten suomes
sa hälyttäisi kilpailun puutteesta.7 Muun muas
sa lääkevaihtoa täydentävää viitehintajärjestel
mää perustellaan hintakilpailun tehostamistar
peella.
Hermans ja Linnosmaa (2007) ovat estimoi
neet markkinavoimaa kuvaavan Lernerindek
sin yhdysvaltojen ja suomen lääkemarkkinoilla.
erilaisesta lääkemarkkinoiden toiminta ja sään

Taloustieteen vahva sanoma on, että kilpailulliset mark
kinat ovat hyvinvointia lisääviä. Tämä tulos johtuu siitä,
että kilpailu luo kannusteita tehostaa yritysten toimintaa,
kehittää organisatorisia ratkaisuja, karsia kustannuksia ja
näin tuottaa tuotteet tehokkaammin ja siksi halvemmalla.
Tämä vaikutus näkyy positiivisesti kansalaisten kulutus
mahdollisuuksissa. Taloustiede on kuitenkin identiﬁoinut
myös kilpailuun liittyviä ongelmia. Yksi tällainen on laatu
ongelma. Saattaa käydä niin – vaikkakaan ei välttämättä –
että kilpailun tiivistyminen johtaa epäterveeseen palveluta
son laskuun ja tuotteen laadun heikkenemiseen. Toinen
ongelma koskee ns. ”winnertakeall” markkinoita (Frank
ja Cook 1995). Monet markkinat ovat ts. muuttuneet sellai
siksi, että voittaja vie kaiken. Tämä koskee etenkin viihdet
tä, urheilua mutta myös liikkeenjohdon markkinoita. Yksi
on ylitse muiden ja pääsee huipputuloille. Seurauksena on
haitallinen kannustevaikutus sikäli, että esikuva houkutte
lee ko. markkinoille liikaa uusia tulokkaita, jotka tavoitte
levat ko. voittajan asemaa.
7

telyjärjestelmistä huolimatta Lernerindeksit
olivat lähes yhtä suuret. tulos osoittaa, että hin
tasääntelyjärjestelmien tehokkuus ja kilpailun
toimivuus eivät ole yksiselitteisiä kysymyksiä ja
että niihin vaikuttaminen sääntelyn avulla on
monimutkaista. Näiden kysymysten empiiriseen
tutkimukseen olisi jatkossa syytä panostaa.
Lääketoimialaa kritisoidaan usein siitä, että
lääkeyritykset kehittelevät uusien innovaatioi
den sijaan jäljitteleviä lääkkeitä (ns. metoo
lääkkeet). emme käsittele tässä artikkelissa tätä
kysymystä laajemmin. kilpailun näkökulmasta
voidaan todeta, että samalla terapiaalueella eri
vaikuttavaa ainetta sisältävät valmisteet eli po
tentiaaliset terapeuttiset substituutit mahdol
listaisivat jopa hintakilpailun patenttisuojattu
jen valmisteiden välillä ennen geneeristen lääk
keiden markkinoille tuloa (Aaltosetälä 2004,
Linnosmaa 2004). esimerkiksi laajasti käytet
tyjen kolesteroli ja verenpainelääkkeiden (sta
tiinien ja sartaanien) kohdalla yksi kilpailute
kijä on hinta, jolla patenttisuojatut potentiaali
set terapeuttiset substituutit voivat erottautua
toisistaan. Hinta suhteessa muihin valmisteisiin
on tärkeä tekijä erityisesti silloin, kun lääkeval
miste tulee lääkeaineryhmään, jossa jo on
markkinaosuutensa vakiinnuttaneita valmistei
ta. Mikäli potentiaalisia terapeuttisia substi
tuutteja ei olisi, voisi lääkeaineryhmän ainoa
tuote hintasääntelystä huolimatta olla hinnoi
teltu korkeammalle kuin silloin, jos sille olisi
olemassa vaihtoehtoja. on lisäksi mahdollista,
että terapeuttisten substituuttien olemassaolo
kannustaa kilpailijoita panostamaan sellaiseen
tutkimustoimintaan, jonka avulla lääkkeen te
hoa ja turvallisuutta tutkitaan uusissa käyttöai
heissa ja potilasryhmissä. tämä on kilpailun ja
potilaiden hoidon kannalta myönteistä.
terapeuttisten substituuttien määrittämi
nen esimerkiksi terapeuttisen viitehintajärjes
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telmän käyttöönottoa varten on kuitenkin
haasteellista. Useiden sairauksien hoitamisessa
käytetään yhtäaikaisesti tai peräkkäin useita
potentiaalisia terapeuttisia substituutteja, joi
den hoitovaste voi kuitenkin yksittäisten poti
laiden kohdalla olla huomattavan erilainen.
tällaisia sairausryhmiä ovat esimerkiksi akuut
ti skitsofrenia ja migreeni.
eräänä lääkemarkkinoiden erityispiirteenä
on myös mainittava se seikka, että lääkkeiden
hintalautakunnan määrittelemä kohtuullinen
tukkuhinta voi hyvin harvoin nousta ylöspäin.
tämä nimittäin edellyttäisi uutta hinnankoro
tusprosessia ja hinnan muutoksen taustalla ole
via pysyväisluontoisia muutoksia. sen sijaan
itsehoitolääkkeiden ja erityisesti terveyden
huollon palveluiden ja toimenpiteiden hinnat
voivat nousta ajan mittaan yleisen hintatason
nousun myötä.

Lääkealan tuotekehittelyn
dynamiikka
tarkastelemme seuraavassa tuotteen elinkaaren
alkuvaihetta. kuluttajien näkökulmasta olisi
tärkeätä, että tuotekehittelyprosessi täyttäisi
tehokkuusvaatimukset. Uusien tuotteiden
markkinoille tulon tehokkuus edellyttää talous
tieteen mukaan kahta vaatimusta��
i(i) Markkinoiden staattisen tehokkuuden nä
kökulmasta tuotteiden markkinoille tulon
on oltava vapaata ja yrityksillä on oltava
yhtäläiset toimintamahdollisuudet.
(ii) Markkinoiden dynaamisen tehokkuuden
kannalta markkinahintojen tulee mahdol
listaa uusien tuotteiden kehityskustannus
ten kattaminen tutkimus ja tuotekehitys
kannusteen säilymiseksi myös tulevaisuu
dessa.8
0

tuotekehittelytoiminta on viime vuosikymme
nien aikana vahvasti kehittynyt markkinatalous
maissa. yhä pätee se mikä ennenkin�� pyrkimys
kehittää innovaatio on askel tuntemattomaan
ja tuhannesta hankkeesta vain murtoosa lopul
ta johtaa ihmiskuntaa hyödyttävään läpimur
toon. Markkinarakenne innovaatioprosessissa
on myös merkittävästi muuttunut�� kehittämis
työ on kaksivaiheista. Useimmissa tapauksissa
kehittämistyö käynnistyy pienissä innovatiivi
sissa yrityksissä.
Lääkealalla kysymys on molekyylien tutki
misesta tai esimerkiksi uuden rokotteen (kan
niainen 2008b) kehittämisedellytysten selvittä
misestä. Jos läpimurto tapahtuu, voi käynnistyä
seuraava vaihe eli pyrkimys tuotteen testaami
sesta ja jalostamisesta markkinoille tuotavaksi.
Monella modernilla toimialalla – myös lääke
alalla – tämä johtaa siihen, että alkuperäinen
innovaattori myy tuotteen markkinoilla jo toi
mivalle suurelle yritykselle. tätä kaksivaiheista
innovaatioprosessia on tarkastellut etenkin
William Baumol, tunnettu amerikkalainen yri
tystoiminnan ja innovaatioiden dynamiikan
tutkija (Baumol 2002). Miksi alkuperäiselle in
novaattorille voi monesti olla ylivoimaista jat
kaa itse tuotekehittelyn loppusuoralle? toisi
naan niin tapahtuu, mutta tällöin hänen tulee
hajottaa voimiaan yrityksen perustamiseen ja
pystyttämiseen ja toisen vaiheen innovaatiopro
sessin käynnistämiseen. tämä kaikki sitoo re
sursseja. innovaation patentoiminen ja myynti
suurelle markkinoilla jo toimivalle yritykselle
voi olla houkuttelevaa etenkin, jos kilpailevia
ostajaehdokkaita on useita. informaatiotekno
logiassa myös venture capital rahoittajat tai
�n kiintoisa kysymys, vallitseeko staattisen ja dynaamisen
tehokkuuden välillä mahdollisesti tradeoff ja jos vallitsee,
minkälainen. Markkinoiden sääntelyn tulisi tukea ko. te
hokkuuskriteerien toteutumista.
8
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private equity sijoittajat voivat olla tässä vai
heessa aktiivisia.9 kilpailu tuotteesta, eräänlai
nen huutokauppa, johtaa sen hinnan nou
suun.
Voittava ostaja saattaa vahvistaa markkina
asemaansa kilpailijoiden kustannuksella. sillä
on kuitenkin vastassaan kahdentyyppisiä riske
jä. tuotteen ostamatta jättäminen voi johtaa
hylkäämisvirheeseen. Riskinä on toisaalta myös
hyväksymisvirhe�� kallis innovaatio voi osoittau
tua arvottomaksi. Viime vuosikymmenten ta
loushistoria eri toimialoilla on täynnä esimerk
kejä kummastakin virhepäätöksestä. kun �hes
ter �arlsson aikanaan ehdotti kodakille kopio
koneen kehittämistä, hänet tyrmättiin. Hänen
oli itse perustettava Xerox, joka olikin pian
huipputulosta tekevä yritys. Helppoa ei ollut
henkilökohtaisen tietokoneenkaan uskottavuus
sen alkutaipaleella. kun steve Jobs pyrki hank
kimaan rahoitusta Applen kehittämiselle ja
kaupallistamiselle, 17 yritystä vastasi kieltäväs
ti, niiden joukossa jo mainittu Xerox. tänä
päivänä henkilökohtainen tietokone on ihmi
selle melkeinpä välttämätön. Jälkikäteen ajatel
tuna nämä edustivat uskomattomia hylkäysvir
heitä. Langattoman puhelimen idea oli aika
naan niin uskalias, että moni julisti sen itselleen
arvottomaksi. internetyhtiöiden nousu ja tuho
1990luvulla on osa lähiajan taloushistoriaa ja
viestii puolestaan hyväksymisvirheistä. toisen
vaiheen rahoittajat kävivät kilpailua, joka johti
9 Suomessa esimerkiksi biolääkealan yritysten alkuvaiheen
tutkimus ja tuotekehitystyötä on rahoitettu muun muassa
Sitran ja riskisijoittajien toimesta. �ngelmana on usein kui
tenkin rahoittajien malttamattomuus. Jos julkinenkaan ra
hoittaja ei näe sijoitustoimintaansa riittävän kaukonäköises
ti ja odottaa tuloksia lyhyellä aikavälillä, tämä johtaa siihen,
että useat lupaavatkin molekyylit voivat jäädä koskaan tu
lematta kliinisiin tutkimuksiin tai markkinoille potilaiden
saataville.

tuhoon. Hyväksymisvirheestä oli kysymys myös
3gfrekvenssien huutokaupoissa samoihin ai
koihin�� markkinat katosivat alta. stora enson
valloitus UsA��n paperitehdasmarkkinoilla
edusti niinikään hyväksymisvirhettä.
Mainituilla esimerkeillä muilta innovaatio
aloilta on tarkoitus viestittää siitä, minkälainen
maailma meille on annettu�� se on riskeistä ra
kennettu. sama koskee lääketoimialaa. sen
valossa on selitettävissä myös ko. toimialan
markkinarakenne. innovaatioprosessin loppu
päässä on suuria, monikansallisia lääkeyrityk
siä. Ne tekevät merkittävää kassavirtaa niillä
tuotteilla, jotka ne ovat markkinoille tuoneet,
ts. joiden tuotantokustannus on varsin matala
ja joiden osalta terveydenhuoltojärjestelmä tu
kee kysyntäpuolta. Huomautettakoon kuiten
kin siitä, että esimerkiksi rokotteilla ja biolääk
keillä tuotantokustannus on korkea.
tuotantovaihetta edeltää pitkä tuotekehi
tysprosessi. Jos alkuperäinen innovaattori on
pieni yritys, se harvemmin kykenee hoitamaan
tuotekehityksen loppuun ja kantamaan tähän
liittyvät riskit ja kustannukset. suuret yhtiöt
pystyvät toimimaan ikään kuin vakuutuslaitok
sina, koska niillä on samaan aikaan lukuisia
riskihankkeita työn alla. diversifiointi mahdol
listaa paremmin riskien hallinnan kuin keskit
tyminen yhteen riskituotteeseen. Jotta jokin
menestystuote saadaan aikaan, monen muun
on kaaduttava. Jotta voidaan kattaa kaatunei
den hankkeiden kustannukset, joidenkin hank
keiden tulee tuottaa vahvasti kassavirtaa.
tämä näkemys mahdollistaa myös osallistu
misen lääkeyritysten voitoista käytävään kes
kusteluun. Jos ollaan sitä mieltä, että lääkeyh
tiöiden voitot ovat liian suuret, tähänkin löytyy
taloustieteen mukaan luonteva �lääke��� kilpai
lun lisääminen. Mitä enemmän uusia pieniä
yrityksiä alalle syntyy innovoimaan ja mitä
1
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enemmän seuraavan vaiheen kehittämisvas
tuusta vastaavat yhtiöt innovaatioista kilpaile
vat, sitä paremmin niiden voitot pysyvät kuris
sa. Lääkkeitä tarvitsevien kuluttajien kannalta
tämä kilpailu on tervetullutta. Jos tuotteelle
löytyy aito substituutti, myös kuluttajahintojen
voi odottaa säilyvän kohtuullisina. empiiriset
havainnot (Huttunen 2006 ja 2007, diMasi ja
Grabowski 2007) viittaavat siihen, että uusien
lääkkeiden kehittäminen on aina haasteellisem
paa kuin oli edeltävän kehittämistyö. innovaa
tiotoimintaan liittyvät näin vähenevät tuotot.
tämä vaikuttaa omalta osaltaan kilpailuun ja
markkinarakenteen kehittymiseen.

Tutkimus- ja tuotekehityksen
erityispiirteet muihin toimialoihin
verrattuna
Lääketoimialalla uusia alkuperäisvalmisteita
kehittävillä ja valmistavilla yrityksillä on mer
kittävää omaa tutkimus ja tuotekehitystoimin
taa, mistä aiheutuu niille myös merkittäviä ta
loudellisia riskejä. Lääketoimiala on perintei
sesti ollut segmentoitunut siten, että osa lääke
alan yrityksistä investoi varsinaiseen tutkimus
ja tuotekehitystoimintaan, osa taas keskittyy
tuottamaan geneerisiä lääkkeitä.10 tämä jako
lienee kuitenkin ajan mittaan lievenemässä eri
Suomessa lääketoimiala perustui aikoinaan geneeristen
lääkkeiden vientiin Neuvostoliittoon, jolloin suomalaisen
lääketeollisuuden etujen kannalta pidettiin järkevänä muun
muassa sallia vain menetelmäpatentit. Aikanaan markki
noilla osapuolina olivat suomalainen lääketeollisuus ja al
kuperäislääkkeiden tuojat (ulkomaalaiset yritykset). Lääke
markkinat ovat Suomessa tältä osin kuitenkin muuttuneet.
Toimijoina ovat nykyään kansainvälinen tutkiva lääketeol
lisuus ja kansainväliset geneerisiä lääkkeitä valmistavat
yritykset. Myös suomalaiset lääkealan yritykset ovat osin
ulkomaalaisessa omistuksessa.
10

2

tyyppisten yhteistyömenettelyjen yleistyessä
(ks. esim. european �ommission 2008). suo
messa geneeristen lääkkeiden osuus on yli 20
prosenttia euromääräisestä tukkumyynnistä ja
noin 50 prosenttia kappalemääräisestä tukku
myynnistä. Nämä luvut ovat eurooppalaisittain
verrattuna korkeita ja tukevat osaltaan näke
mystä kilpailun toimivuudesta suomalaisilla
lääkemarkkinoilla (Lääketeollisuus ry 2008,
eFPiA 2008).
taloustieteen innovaatioteorian pohjalta on
arvioitavissa, että tutkivaan lääketeollisuuteen
kuuluvat yritykset kantavat merkittävimmät
taloudelliset riskit. esimerkiksi ruotsalaiseng
lantilainen lääkeyritys AstraZeneca ilmoitti
vuoden 2006 aikana keskeyttävänsä kaksi faasi
iiitutkimusta ja vetävänsä markkinoilta yhden
lyhyen aikaa saatavilla olleen lääkevalmisteen.
Vastaavasti yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Pfizer
ilmoitti jokin aika sitten luopuvansa sydän ja
verisuonisairauden hoitoon liittyvästä tuoteke
hityshankkeesta, johon se oli investoinut 800
miljoonaa dollaria. kyseessä oli yhtiön histo
rian suurin tuoteinvestointihanke. Hankkeen
keskeytyksen seurauksena yhtiön osakekurssi
laski 11 prosenttia. syinä näihin toimenpiteisiin
olivat joko valmisteiden turvallisuudessa ilmen
neet ongelmat tai riittämätön (lisä)teho olemas
sa oleviin lääkehoitoihin verrattuna.
Uuden lääkkeen kehittäminen on pitkälli
nen prosessi (taulukko 1). yhden lääkeaineen
kehittäminen kestää 10–15 vuotta (diMasi ym.
2002). Molekyyliä tutkitaan ensin tietokone
malleilla, laboratoriokokeilla ja koeeläimillä.
Patentti tutkittavalle lääkemolekyylille haetaan
jo aivan tutkimus ja tuotekehitysprosessin al
kuvaiheessa. Prekliinisen vaiheen jälkeen aloi
tetaan tutkimus vapaaehtoisilla, joilla tutkitaan
valmisteen tehoa, annosta ja siedettävyyttä.
kliinisiin faasi i–iii vaiheen tutkimuksiin osal
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Taulukko 1. Lääkkeen keksiminen, kehitys ja hyväksyminen
Vuotta

testattaVia

tarkoitus

onnistumistodennäköisyys

Patenttihakemus
Viranomaislupa
eläinkokeiden
suorittamiseen
tutkimus /
prekliininen
tutkimus

6,5

tutkia
turvallisuutta,
biologista
aktiivisuutta ja
lääkemuotoa
laboratoriossa ja
koeeläimillä

tutkittavana 5000–
10000 yhdistettä

Viranomaiset

kliiniset
tutkimukset
Vaihe i

1,5

20–50 tervettä
vapaaehtoista

Varmistaa
siedettävyys ja
annostus

kliiniset
tutkimukset
Vaihe ii

2

100–500
vapaaehtoista
potilasta

tutkia tehoa,
rekisteröidä
haittavaikutukset,
varmistaa
siedettävyys ja
annostus

kliiniset
tutkimukset
Vaihe iii

3,5

1000–5000
vapaaehtoista
potilasta

Varmentaa teho,
kerätä tietoa
haittavaikutuksista
pitkäaikaiskäytössä
sekä verrata
käytössä olevaan
hoitoon

Hakemus
tutkimusten
suorittamiseen
ihmisillä
5 yhdistettä
kliinisiin
tutkimuksiin

Viranomaiset
Viranomai
set

1–3
vuotta

Viranomais
käsittely ja
myyntiluvan
saaminen

kliiniset
tutkimukset
Vaihe iV

Useita
vuosia

tuhansia
lääkkeitä
käyttäviä

myyntilupahakemus
1 saa myyntiluvan

Potilaiden käyttöön
Lääkkeiden
turvallisuuden
seuranta
normaaliväestössä.
Haittavaikutusten
tehostettu seuranta
lisätutkimuksilla.

Lähde�� Lääkkeet & terveys 2006 (Lääketietokeskus).
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listuu kaiken kaikkiaan tavallisesti tuhansia
ihmisiä. kun valmiste on läpäissyt nämä tutki
mukset, valmisteelle haetaan myyntilupaa. Vain
yksi molekyyli useasta tuhannesta (5000–
10000) saa lopulta myyntiluvan. suurin osa
molekyyleistä seuloutuu pois jo prekliinisessä
vaiheessa ja keskimäärin vain yksi viidestä klii
nisen vaiheen saavuttaneesta molekyylistä saa
myyntiluvan. Myyntiluvan myöntämisen jäl
keen lääkettä tutkitaan tavallisesti myös muihin
käyttöaiheisiin. esimerkiksi skitsofrenian hoi
toon tarkoitettujen lääkkeiden sopivuutta voi
daan myöhemmin tutkia ahdistuneisuuden,
manian ja masennuksen hoitoon. edellä kuva
tut piirteet erottavat lääkkeiden tutkimus ja
tuotekehittelyn useiden muiden toimialojen
tuotekehittelystä.
Lääkkeiden tutkimuskulut ovat nousseet
merkittävästi. diMasin ja Grabowskin (2007)
tutkimuksen mukaan yhden myyntiluvan saa
neen lääkeaineen kokonaiskustannukset olivat
vuonna 2006 noin 1 318 miljoonaa dollaria.
Vuonna 1987 vastaavat kustannukset olivat
vain 318 miljoonaa dollaria. syynä kustannus
ten voimakkaaseen kasvuun ovat epäonnistu
neiden valmisteiden suuri määrä, kliinisten
tutkimusten suuret kustannukset, nykyiset
myyntilupavaatimukset ja viranomaisvaatimus
ten täyttämiseen tarvittavat voimavarat. Vuon
na 2007 eurooppalaisen lääketeollisuuden tut
kimus ja tuotekehitysmenot olivat kokonaisuu
dessaan noin 2,6 miljardia +, kun ne vuonna
1990 olivat vain noin 7,8 miljardia +. Vertailu
kohtana voidaan todeta, että yhdysvalloissa
lääketeollisuuden tutkimus ja tuotekehitysme
not olivat vuonna 2007 kokonaisuudessaan
noin 3,6 miljardia $ (ks. myös eFPiA 2008).

Lääkkeen nettonykyarvo ja
investointipäätökset
Lääkkeen tullessa markkinoille sen myynnin on
ajan mittaan katettava tutkimus, tuotanto ja
markkinointikulut. itse asiassa tämä ei kuiten
kaan riitä. Myyntiluvan saaneen lääkkeen on
katettava myös epäonnistuneiden molekyylien
tutkimuskulut (kuvio 1). suurten tutkimus ja
viranomaiskulujen rahoittaminen on mahdol
lista vain, kun valmisteet lanseerataan markki
noille mahdollisimman nopeasti myyntiluvan
myöntämisen jälkeen (eFPiA 2006). Lääkevi
ranomaisten (esim. euroopan lääkevirasto
eMeA��n) tehtävänä on arvioida lääkkeen teho,
turvallisuus ja laatu ennen kuin lääkkeelle voi
daan myöntää myyntilupa. suomessa myyntilu
van saamisesta lääkkeen markkinoille tuloon
kuluu keskimäärin 10–12 kuukautta (Lääke
teollisuus ry 2008). Uusien lääkeaineiden koh
dalla tämä viive on vieläkin pidempi. Vuosina
2006–2007 kului keskimäärin 29 kuukautta
lääkkeen myyntiluvan myöntämisestä siihen,
että lääkkeen korvattavaksi hyväksytty tukku
hinta astui voimaan ja lääke oli tosiasiallisesti
markkinoilla ja potilaiden saatavilla (Lääkete
ollisuus ry 2008).
Uuden lääkkeen kassavirran muodostumis
ta esittää kuvio 1. kuvion vaakaakseli esittää
lääkkeen kehittämiseen kuluvaa aikaa. Pysty
akselilla kuvataan hankkeen nettokassavirran
nykyarvoa. kehittämisvaihe aiheuttaa pelkäs
tään kustannuksia. Merkitään niitä symboleilla
–�0, –�1, �2 ,…, –�n. kun markkinakorkoa (inves
toinnin tuottovaatimusta) merkitään symbolil
la r, tilikauteen t saakka laskettu kustannusten
nykyarvo on

− I0 +



− It
− I2
− I1
+
+ ... +
< 0.
2
1 + r (1 + r )
(1 + t ) t
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Kuvio 1. Uuden lääkkeen teoreettinen kassavirta
1HWWRGLVNRQWDWWX
.DVVDYLUWD

0\\QQLQ KXLSSX

.LOSDLOXQ
JHQHHULVW\PLVHQ
MD LWVHKRLWROllNH
P\\QQLQ YDLNXWXV

3RVLYLLYLQHQ 

7XRWWHHQ ODQVHHUDXV
PDUNNLQRLOOH

7XRWWRSHULRGL

.l\W|Q
ODDMHQHPLQHQ

.ULLWWLQHQ SLVWH
,QYHVWRLQWL
SHULRGL

$LND
$UYLRLWX NULLWWLQHQ
SLVWH

1HJDWLLYLQHQ 

6LVlOWll VLLKHQDVWLVHW
NXVWDQQXNVHW P\|V OLVHQVVRLQWLNXVWDQQXNVHW

Lähde�� Gregson ym. 2006 (suomennettu ja muokattu).

Mitä pidempään kehitystyö kestää, sitä alem
pana kuvion käyrä kulkee. oletetaan seuraa
vaksi, että käsillä oleva hanke on yksi niistä
5000–10 000 seulotusta molekyylistä, joka joh
taa läpimurtoon ja joka saa myyntiluvan. Myyn
nin käynnistyessä nettokassavirta on edelleen
negatiivinen mutta alkaa lähestyä vaakaakselia
siinä vaiheessa, kun myyntitulot ovat suurem
mat kuin tuotantoon liittyvät kustannukset.11
Yleisesti voidaan todeta, että perinteisten lääkkeiden var
sinaiset tuotantokustannukset ovat hyvin pienet, mikä osal
taan luo kannustimia geneeristen lääkkeiden tuotannolle ja
myynnille.
11

Merkitään myyntituloja symbolilla R. olete
taan, että niitä alkaa kertyä tilikautena t. Nyt
nettonykyarvo voidaan kuvata yhtälöllä

NPV = − I 0 +
+

− I2
− I1
+
+ ... +
1 + r (1 + r ) 2

− I t + Rt − I t +1 + Rt +1
+
+ ...
(1 + t ) t
(1 + r ) t +1

Nettonykyarvon käyrä leikkaa tällöin vaaka
akselin tilikautena, jolloin NPV = 0. on tyypil
listä olettaa, että tuotekehittelyä harjoittavien
yhtiöiden kannattaisi pyrkiä toteuttamaan kaik
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ki ne hankkeet, joiden odotetaan saavuttavan
tuon pisteen, jossa NVP = 0. tällöin projekti
antaa tuoton r, joka mittaa projektin vaihtoeh
toiskustannusta. tämä ajattelu kuitenkin unoh
taa tärkeän seikan eli riskit. koska uponneet
kustannukset (sunk cost) ovat merkittävät,
kunkin toteutettavan hankkeen tuottojen tulee
tuottaa nettonykyarvo, joka selvästi ylittää kyn
nysarvon NPV = 0. tästä myös seuraa, että
lääkeyhtiöllä jokainen tutkittavana oleva mole
kyyli edustaa kehittämistyön kannalta optiota.
tämä optio kannattaa lunastaa vain, jos siihen
liittyvästä epävarmuudesta huolimatta näyttää
riittävän todennäköiseltä, että hanke voisi tuot
taa tavoitellun nettonykyarvon. optioteorian
(dixit ja Pindyck 1994) mukaan investointikri
teerinä ehto NPV = 0 on aivan liian rohkea.
optioteorian mukainen kriteeri on selvästi tiu
kempi, kun investointimenot ovat palautumat
tomia (irreversible), toisin sanoen kun niistä
aiheutuu niin sanottuja uponneita kustannuk
sia. tämän kriteerin mukaan hankkeen käyn
nistymisen ehtona on, että hankkeen tuottojen
nykyarvon V kynnysarvolle V* pätee

V* =

β1

β1 − 1

I > 0,

jossa uponneet kustannukset on yhdistetty kus
tannusmuuttujaksi � ja jossa esiintyvä paramet
ri b1 on suurempi kuin 1. esitämme tämän
perustelut liitteessä.
Uppoavista kustannuksista johtuen uuden
lääkeaineen kehittämisen idea edustaa aina op
tiota. Niinpä kuvioon liittyvä positiivisen kas
savirran �breakeven� pisteen jälkeen tulee
menestystuotteiksi osoittautuvilla olla varsin
suuri nettonykyarvo. ei riitä, että hanke kattaa
kaikki ko. tuotteen kehittämiseen liittyvät
uponneet kustannukset. siinä on huomioitava


riskikorjaus. on tärkeätä muistaa, että sen on
myös katettava ne uponneet kustannukset, jot
ka aiheutuivat niistä projekteista, jotka eivät
koskaan johtaneet tuotteeseen.
Näkymät siitä, että tutkimus ja tuotekehi
tystoiminnan menot tulevat katetuiksi, ovat il
meisesti kaiken aikaa muuttumassa aiempaa
epävarmemmiksi. kysymys ei ole vain siitä, että
uuden lääkkeen keksimistodennäköisyys pie
nenee, vaan myös siitä, että patenttisuoja on
raukeamassa muutaman vuoden aikana monel
ta myydyimmältä lääkkeeltä. Geneeriset kopioi
jat ovat kasvava lääketuotannon ala tänä päi
vänä.
yrityksillä tulee olla voittoodotuksia, jotta
ne investoisivat tutkimus ja tuotekehitystoi
mintaan. Lääketoimialaa kritisoidaan usein
kohtuuttomista voitoista ja tuotoista muihin
toimialoihin verrattuna. sijoitetun pääoman
tuoton vertailemista esimerkiksi pankki ja päi
vittäistavaratoimialoihin nähden ei tulisi tehdä
liian yksioikoisesti. on syytä huomioida, että
tutkimukseen ja tuotekehittelyyn liittyvät ai
neettomien tuotannontekijöiden (henkinen
pääoma) kustannukset ovat lääketoimialalla
merkittävästi suurempia kuin lähes millään
muulla toimialalla. Lisäksi lääketoimialan voit
toodotusten tulee olla toimialaan liittyvän ris
kin takia huomattavasti suurempia kuin esi
merkiksi korkosijoittamisessa, johon liittyvät
riskit ovat paljon vähäisemmät. edellä esitetty
jen seikkojen vuoksi sijoitetun pääoman tuoton
vertailemisessa tulee ottaa huomioon ko. eri
tyispiirteet (ks. Vogel 2007).
entä jos yrityksellä on useita potentiaalisia
investointihankkeita, V1, V2 ,…, Vn ? Jos ne ovat
riippumattomia, kutakin niitä koskeva päätös
ongelma on se, mikä yllä kuvattiin. Jos projek
tien stokastinen rakenne oletetaan yksinkertai
suuden vuoksi täysin identtiseksi, yrityksen
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markkinaarvo projektien käynnistämishetkellä
on

V = nV * .
tämä on kuitenkin ex ante arvo ts. arvo ennen
kuin tiedetään, miten ko. projektien käy. ex
post on mahdollista, että kaikki projektit on
nistuvat, osa onnistuu ja osa epäonnistuu tai
sitten, että kaikki epäonnistuvat. Jotta yritys
säilyisi eloonjäämistaistelusta, ainakin osan
projekteista tulee onnistua, jotta niiden tuotoil
la voidaan kattaa epäonnistuvien kustannukset
ja vielä sen jälkeen tehdä pääoman palautusta
yritykseen sijoittaneille osakkeenomistajille.

Lopuksi
suomessa pyritään vahvistamaan kilpailua ja
geneeristen lääkkeiden markkinaosuuden kas
vua tulevan viitehintajärjestelmän sekä muun
lääkepolitiikan avulla. Näillä sääntelytoimenpi
teillä pyritään edistämään ennen kaikkea lääke
markkinoiden staattista tehokkuutta. suomes
sa potilaan maksuosuus lääkekustannuksista on
euroopan suurimpia. Potilaiden kannalta on
kin hyvä asia, että kilpailu lääkemarkkinoilla
lisääntyy geneeristen valmisteiden tullessa
markkinoille.
sen sijaan keskustelu staattisen ja dynaami
sen tehokkuuden yhteydestä ja dynaamisen
tehokkuuden turvaamisesta on suomessa ollut
niukkaa.
Lääkemarkkinoiden toimintalogiikka ja
markkinarakenne onkin pitkälti selitettävissä
tutkimus ja tuotekehittelyyn liittyvien riskien
perusteella. Jonkun yrityksen on ensin täytynyt
ottaa riski alkuperäisvalmisteen kehittämistyös
tä tähän liittyvine investointeineen. Vain alku
peräisvalmisteen menestyksekäs kehittämis

hanke voi mahdollistaa jäljittelijöiden tuottei
den markkinoille tulon aikanaan. imitaatiokus
tannukset ovatkin vain murtoosa verrattuna
alkuperäisvalmisteen tutkimus ja tuotekehitys
kustannuksiin.
Lääkekemian erilaisten patenttien merki
tyksestä ja lääkepolitiikan keinojen vaikutuk
sista tutkimus ja tuotekehittelyn (ml. uusien
indikaatioiden tutkimuksen) edellytyksiin on
käyty keskustelua. Valitettavasti syy ja seuraus
suhteiden osoittaminen empiirisesti suomalai
sessa ympäristössä on ainakin lyhyellä aikajak
solla kutakuinkin mahdotonta. kun taloustie
teessä puhutaan dynaamisesta tehokkuusvaati
muksesta, tarkoitetaan sillä markkinarakennet
ta, jossa tutkimus ja tuotekehityskannusteet
säilyvät imitaatiosta huolimatta riittävinä. tätä
vaatimusta ei ole aihetta kyseenalaistaa myös
kään lääkemarkkinoilla. 
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LiiTe. investointihankkeen käynnistyskynnyksen johtaminen
optioteorian avulla

käynnistyskynnyksen

β1

β1 − 1

I selvittämiseksi

oletetaan, että lääkeyrityksen tutkimusprojek
tin arvo V on stokastinen ja että sitä voidaan
mallintaa geometrisen Brownin liikkeellä dV =
a Vdt + s Vdz, jossa a on projektin arvonnou
sun odotettu vauhti (per aikayksikkö) ja s on
tutkimusprojektiin liittyvä riski. Muuttuja dz
kuvaa odotetun arvon kehityksen satunnais
osaa ja sen ajatellaan noudattavan Winerpro
sessin lisäystä. tutkimushanke ei voi käynnis
tyä, elleivät sen näkymät ole kyllin suotuisat
ottaen huomioon, että projekti saattaa osoit
tautua tyystin epäonnistuneeksi. käsitykset
näkymien suotuisuudesta heijastuvat projektin
kunkin hetkisessä arvossa V. Jos tutkimuspro
jektin käynnistämisestä vastuussa oleva liik
keenjohto tulee optimistiseksi ja arvioi hank
keen arvon ylittäneen kriittisen rajan, V*, se voi
päättää investoinnin käynnistämisestä ja rahoit
tamisesta. ongelman yksinkertaistamiseksi ole
tettakoon, että hankkeen kustannus on aggre
goitavissa yhdeksi kustannuseräksi, �. se vastaa
diMasin ja Grabowskin (2007) arvioimaa 1 318
miljoonan dollarin summaa. investointioption
arvoa maksimoiva liikkeenjohto on valmis te
kemään hankkeen käynnistämispäätöksen het

kellä (T), jolla option odotusarvo on suurim
millaan. kun tuota arvoa merkitään funktiolla
F(V), se voidaan kirjoittaa

F (V ) = max E{(VT − I )e − ρT },
jossa on diskonttokorko. Ratkaisun on toteu
tettava optimaalisen harkinnan pysäyttämisen
ehto, ns. Bellmanin optiomaalisuuskriteeri
r Fdt = E(dF).
odotetun arvonnousun täytyy siten vastata
sitä, mikä on vaadittu tuotto. iton Lemmalla
ko. ehdosta voidaan kirjoittaa Blackscholes
(1973) yhtälö,

1 2 2
σs V F"(V) + a VF'(V) – rF
2

= 0. se on toisen kertaluvun differentiaaliyhtä
lö ja sen juurista kelpuutetaan positiivinen

β1 =

1
− (ρ − δ ) / σ 2 +
2
1
+ {( ρ − δ ) / σ 2 − }2 + 2 ρ / σ 2 > 1.
2

ko. ratkaisusta nähdään, että projektin riski
alentaa ratkaisua b 1��lle (∂b 1/∂s 2 < 0), mistä
seuraa, että investoinnin kynnysarvo kasvaa
riskin mukana, ∂V*/∂s 2 > 0. tämä ratkaisu on
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Kuvio 2. �nvestointipäätöksen kriteeri; F(V) = investointioption arvo
7XRWRQ Q\N\DUYR 9
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esitetty kuviossa 2. investointioption arvon ku
vaaja F(V) tangeeraa 45 asteen suoraa pisteessä,
jossa investointikynnys saavutetaan. kuviosta

0
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havaitaan, että standardin neoklassisen inves
tointipäätöksen kriteeri NPV = 0 on virheelli
nen ja oikea päätös toteuttaa ehdon NPV > 0.

