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Riikka Paasikivi

Intialaisten lääkkeiden kokonaismyynti ylitti 
vuonna 2006 kuuden miljardin USA:n dol-
larin arvon. Vuoteen 2015 mennessä alan 
liikevaihdon ennustetaan nousevan yli kol-

minkertaiseksi eli 20 miljardiin. Vuotuinen 
kasvu olisi siten 12 prosenttia.

Suurin sektori on biolääketeollisuus, jon-
ka osuus kokonaisliikevaihdosta oli runsas 
miljardi. Tänä vuonna summan veikataan 
kohoavan puoleentoista miljardiin. 

Intian valtion tiede- ja teknologiaminis-
teriön biotekniikkaosaston asiantuntijan, 
tohtori S. Nateshin mukaan biolääketeolli-
suutta kannustetaan kasvuun muun muassa 
verkottamalla yrityksiä, yliopistoja ja tutki-
muslaitoksia kansallisesti merkittävien tut-
kimushankkeiden ympärille. Intialaisfirmo-
ja rohkaistaan myös tutkimusyhteistyöhön 
kansainvälisten yritysten ja tutkimuslaitos-
ten kanssa. Mukana kehitystyössä ovat li-
säksi maailmanlaajuiset terveysjärjestöt ja 
-ohjelmat. 

Monet yritykset ovat sijoittaneet uusiin 
tuotantotiloihin, jotka täyttävät sekä USA:n  
lääkehyväksyntäviranomaisen FDA:n että 
eurooppalaisen EMEA:n laatuvaatimukset. 
Sitä kautta Intiassa valmistettujen kopiolääk-

Hyöty irti lääkepatenttien umpeutumisesta

Intiasta maailman  
 LÄÄKEJÄTTI

 Maailman lääkemarkkinoilla 

eletään aikaa myrskyn edellä: yhä 

useamman valmisteen patentti on 

umpeutumassa. Eniten myydyistä 

lääkkeistä ilman suojaa jää vuo-

teen 2010 mennessä 80 prosenttia. 

Tärkeimpiä hyötyjiä on Intia, joka jo 

nykyään on merkittävä geneeristen 

kopiolääkkeiden valmistaja ja viejä. 

Kolmen vuoden päästä tuotanto 

ampaissee hurjalle käyrälle. 

Intian suurimmat
lääke- ja bioyritykset:

Serum Institute of India
Biocon
Shanta Biotechnics
Bharat Serums
Ranbaxy Laboratories
Wockhardt
Bharat Biotech International
Dr. Reddy’s Laboratories.
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M.J. Biopharman tuotan-
tolaitos Mumbaissa on 

valmistanut insuliinia 
amerikkalaiselle Eli Lillylle 
vuodesta 1999. Oululaisen 
Medipolisin kanssa laitos 

tekee yhteistyötä biolääk-
keiden tuotannossa.

keiden tie maailmanmarkkinoille on auki.
Ulkomaisia yrityksiä puolestaan houku-

tellaan investoimaan Intiaan myöntämällä 
verohelpotuksia sekä keventämällä ja no-
peuttamalla niiden etabloitumista erikois-
talousalueen statuksilla. Kansainväliset jä-
tit ovat jo vieneet maahan tuotekehitystään, 
ja ne teettävät enenevässä määrin kliinisiä  
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Finpron Intian-toiminnasta vastaavan joh-
tajan Seppo Keräsen mukaan suomalai-

set investoinnit Intiaan ovat muutaman vii-
me vuoden aikana kasvaneet voimakkaasti. 
Maassa toimii jo toistasataa suomalaisyri-
tystä, suurimpina Nokia, Elcoteq, Kone ja 
Wärtsilä. 

Orionin Liiketoiminnat ja tuki -yksikön 
asiantuntija, dosentti Esa Heinonen kertoo, 
että Orion on jo pitkään ostanut Intiasta lää-
keraaka-aineita ja niiden välituotteita, jon-
kin verran myös valmiita lääkevalmisteita. 
Viime vuosina se on hankkinut maasta myös 
tuotehuoltoon liittyviä tuotekehityspalve-
luja. Nyt yhtiö on perustamassa Heinosen 
johdolla Mumbaihin toimistoa, jonka tarkoi-
tuksena on helpottaa yrityksen ja intialaisten 
palveluntarjoajien välistä kommunikaatiota 
ja varmistaa ostettujen tuotteiden ja palve-
luiden laatua. 

Intia kiinnostaa, sillä maassa on kohtuul-
linen hintataso ja kansainväliset kriteerit 
täyttävät lääketeollisuuden prosessit. Maan 
korkeatasoiset yliopistot tuottavat riittäväs-
ti hyvin koulutettua henkilöstöä. Tutkimus-
laitosten ja laboratorioiden varustelutaso on 
hyvä ja tutkimus laadukasta. Intialainen työ-
voima on ammatti- ja englannintaitoista ja 
lisäksi edullista, kustannustasoltaan 20–25 
prosenttia halvempaa kuin Etelä-Kiinassa. 

Erittäin merkittävä houkutin on se, että  
Intian koti- ja lähimarkkinoilla asuu huikeat 
kaksi miljardia ihmistä. Aikaero Suomeen 
on keskimäärin vain kolme tuntia ja lento-
yhteydet Euroopan parhaat. 

Haasteita ovat ilmaston kuumuus ja kos-
teus sekä huono yleinen hygienia. Paikalli-

Suomalais-intialainen Systems Biology 
Worldwide Oy on ostanut enemmistöosak-
kuuden oululaisesta Novamass Analyti-
cal Oy:stä ja turkulaisen Toxis Oy:n koko  
osakekannan. Kauppa julkistettiin 22. loka-
kuuta.

SBWW on Helsingin yliopiston rahas-
tojen ja intialaisen Tooltech Softwaren Pvt 
Ltd:n yhteisomistuksessa oleva suomalai-
nen kehitysyritys. Omistajaosapuolet täh-
täävät mittaviin yhteistyöhankkeisiin, jois-
sa yhdistyy suomalaisen osaamisen taso ja 
intialainen kustannustehokkuus. 

Novamass ja Toxis puolestaan ovat lää-
kekehityksen sopimustutkimusyrityksiä. 
Edellinen on erikoistunut lääkeainekandi-
daattien analysointiin ja lääkkeenomaisten 
ominaisuuksien tutkimiseen, jälkimmäinen 
tutkii lääkeainekandidaattien turvallisuus-
ominaisuuksia.

”Novamassin ja Toxiksen liiketoiminta-
alueet täydentävät toisiaan ja muodosta-
vat tarkoituksenmukaisen osakokonaisuu-
den lääketutkimuksen arvoketjussa. Lisäksi  
pääsemme hyödyntämään Novamassin  
akateemisen tutkimuksen tuotteistamis-
osaamista”, sanoo SBWW:n toimitusjohta-
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ja Juho Eväsoja. 
Yhtiö käy jatkuvasti neuvotteluja uusien  

sopimustutkimusyritysten ostamisesta. 
”Kaikki osapuolet tuntuvat ymmärtävän, 

että meidän on kansallisesti pakko kasvattaa 
yrityskokoamme, mikäli mielimme hyödyn-
tää osaamisemme ja ottaa markkinoilta sen 
mikä meille kuuluu”, Eväsoja jatkaa.

Novamassille yritysjärjestely on merkittä-
vä askel kohti tavoitetta olla yksi maailman 
kymmenestä suurimmasta lääketutkimuksen 
sopimustutkimusyrityksestä vuoteen 2015 
mennessä.

”SBWW:n vahvat akateemiset yhtey-
det sekä Suomessa että Intiassa vahvistavat 
osaamispohjaamme ja auttavat uusien tek-
nologioiden käyttöönottoa. Kaikki järjeste-
lyn osapuolet hyötyvät kiistatta yrityskoon 
kasvattamisesta”, toteaa Novamassin toimi-
tusjohtaja Jouko Uusitalo.

”Palveluntarjontamme laajentuu merkittä-
västi. Aikaisemmin emme ole voineet teh-
dä tiettyjä lääketutkimukseen kuuluvia ru-
tiininomaisia kehitysvaiheita, jotka voimme 
jatkossa teettää kustannustehokkaasti Intias-
sa”, kommentoi puolestaan Toxis Oy:n toi-
mitusjohtaja Mari Madetoja.

Suomalais-intialainen 
lääkekehitys uudelle tasolle 

nen infrastruktuuri on vielä suhteellisen ke-
hittymätöntä: sähkönjakelussa on ongelmia, 
tiet ruuhkaisia ja huonokuntoisia, lentoken-
tillä joutuu jonottamaan tuntikausia. Raken-
nusten taso on reilusti alle suomalaisen stan-

dardin. Kankea päätöksenteko ja byrokratia 
hidastavat toimintaa.

Tie Intiaan ei enää ole yksisuuntainen. In-
tialaiset ovat investoineet suomalaisten oh-
jelmistokehitysyritysten lisäksi bio- ja lääke-
alalle. Intialainen lääkeyhtiö MJ Biopharm ja 
sen Lontoossa pääkonttoriaan pitävä mark-
kinointiyhtiö Marvel Lifescience Ltd osti-
vat tämän vuoden alussa Oulussa sijaitsevan 
Medipolis GMP:n osake-enemmistön.

Suomi investoi Intiaan – ja päinvastoin 

Viidennes maailmasta
Intiassa asuu noin 20 prosenttia maailman väestöstä. 
Maan väkiluku ylitti miljardin rajan vuonna 2000. Väestö 
on hyvin nuorta: kolmasosa kansalaisista on alle 15-vuo-
tiaita. Pinta-alaltaan Intia on maailman seitsemänneksi 
suurin valtio. 

30 osavaltiosta koostuvassa maassa tuloerot ovat val-
tavat. Väestön koulutus- ja ansiotaso paranee kuitenkin 
nopeassa tahdissa.

Intian bruttokansantuote vuosina 2004–2005 oli 358 mil-
jardia euroa. Vuosittain talous kasvaa yli seitsemän pro-
sentin vuosivauhtia, ja ulkomaisten investointien määrä 
lisääntyy ripeästi.

Intian lääke- ja bioalan teollisuus on keskitty-
nyt kuuteen kaupunkiin. 20 000 alan tutkijaa 
tekee työtään Bangaloressa, Hyderabadissa, 

Chennaissa, Punen–Mumbain alueella, Delhis-
sä sekä Ahmedabadin–Vadodaran alueella.
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Verkonpunontaa Goassa
Finpro järjesti lokakuussa ensimmäisen suo-
malais-intialaisen yhteistyötapahtuman In- 
tian Goassa. FIND 2007 -seminaari keskittyi 
kolmeen liiketoiminta-alueeseen: terveyden-
huoltoon ja hyvinvointiin, energiaan ja ympä-
ristöön sekä informaatioteknologiaan. Muka-

kokeitaan intialaisissa yrityksissä, joissa tut-
kimustyön hinta on vielä murto-osa euroop-
palaisesta tai amerikkalaisesta. 

Bristol-Myers Squibb tekee tutkimusyh-
teistyötä Bangaloressa sijaitsevan Syngene 
Internationalin kanssa. Eli Lilly ja Nicholas 

na oli yli 70 yritystä molemmista maista.
Tavoitteena oli edistää yritysyhteistyötä 

lisäämällä ymmärrystä maiden erilaisista 
liiketoimintakulttuureista sekä -käytännöis-
tä. Lisäksi tapahtuma tarjosi oivat puitteet 
verkottumiselle. 

FIND 2007 -tapahtuman Life Sciences -osion paneelissa puhuivat Juho Eväsoja (vas.) 
Systems Biology Worldwidesta, Saara Hassinen Suomen Bioteollisuudesta, Jouko Uusi-
talo Novamass Analytical Oy:stä sekä Anna-Maija Ylimaula Oulun yliopistosta.
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Pirama India kehittävät uusia lääkeainekan-
didaatteja. Astra Zeneca avasi hiljattain 15 
miljoonaa dollaria maksaneen tutkimuslabo-
ratorion Bangaloreen. Nämä ovat vain muu-
tamia esimerkkejä voimistuvasta trendistä.

Rokotteita ja
sopimuspalveluja

Maan bioteollisuuden tärkeimpiin tuottei-
siin kuuluvat erilaiset rokotteet, joiden hin-
tatasoa pyritään laskemaan uusin tuotanto-
menetelmin. Hyderabadissa toimiva Shanta 
toi vuonna 1997 markkinoille ensimmäisen 
intialaisen yhdistelmärokotteen B-hepatiit-
tia vastaan. Tätä nykyä yritys tuottaa jo 40 
prosenttia Unicefin maailmanlaajuisesta ro-
kotetarpeesta. 

Merkittävä bioteollisuuden työllistäjä ovat 
lääketeollisuudelle tarjottavat sopimuspalve-
lut. Palveluiden osuus bioteollisuudesta on 
kuluvana vuonna 200 miljoonaa dollaria, ja 
summa kasvaa sadan prosentin vuosivauhtia. 
Suurin osa palveluista myydään eurooppa-
laisille ja amerikkalaisille yrityksille. 

Intian lääketeollisuuden kotimaisena 
haasteena on selvitä maan valtavista, koko 
ajan kasvavista terveydenhuollon ongelmis-
ta. Yleisimpiä ovat infektio- ja loissairaudet, 
mutta myös elintasosairaudet, kuten sydän- 
ja verisuonitaudit, erilaiset syövät ja diabe-
tes yleistyvät. Globaaleilla markkinoilla on 
puolestaan kyettävä vastaamaan maailman-
laajuiseen kilpailuun.

Uuden mahdollisuuden tarjoavat omat al-
kuperäislääkkeet, joiden kehittämisen intia-
laiset yritykset ovat aktiivisesti käynnistä-
mässä. Sysäyksen kehitykselle antoi siirty-
minen tuotepatenttiin vuonna 2005. 

Kirjoittaja työskentelee ohjelmajohtajana 
Culminatum Ltd Oy:ssä ja vastaa pääkaupunki-
seudun HealthBIO-terveyden bioklusterista uu-

della osaamiskeskusohjelmakaudella 2007–2013.
riikka.paasikivi@culminatum.fi

Lähde: India’s health biotech sector at 
a crossroads, Nature Biotechnology, Nature Biotechnology, Nature Biotechnology

vol. 25, number 4, April 2007.
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