
“Suomalaisen bioteollisuuden 
kolme aaltoa” 

Risto Lammintausta 



Riston kolme vaihetta 
“bioteollisuudessa” 

1. Farmos ja Orion   (1978 - ) 

–  Suomalaisten lääkekesintöjen pioneerivaihe 

2. Hormos Medical  (1997 - ) 

–   Mukaan suomalaisen bioalan verkostoon  

3. Forendo Pharma   (2013 - ) 

–   Heti kansainväliseksi peluriksi  



Suomalaisen bioteollisuuden aaltoja 

• Tutkimuksesta tuotantoon : 1980-2000 

• Uudet bisnesmallit ja bioalan verkosto :     
1990 - 2010  

• Kansainvälisten arvoverkkojen aika 2010 - 



 



“Tutkimuksesta tuotantoon”  
1980/90-lukujen saavutuksia (1) 

• Yhdistelmä-DNA-tekniikka laboratoriosta 
tuotantoon : 
– Genesit, Alko,.. Cultor ……… Genencor, Roal ja 

teollisuusentsyymit 

• Elintarviketeollisuuden uudet teknologiat: 
– Valion laktoosittomat tuotteet, probioottituotteet:  

– Cultorin ksylitoli 

– Raision stanoliesteri 

• Suomalaiset diagnostiikkakitit ja laitteet 
– Esim Wallacin DELFIA -teknologia 

 



“Tutkimuksesta tuotantoon”  
1980/90-lukujen saavutuksia (2) 

• Ensimmäiset suomalaiset lääkekeksinnöt ja 
niiden kautta rakennettu strateginen  
osaamispohja: 

– Farmoksen toremifeeni ja eläinrauhoiteperhe  

– Orionin entekaponi ja levosimendaani 

– Leiraksen “hormonikierukka” 

• Biomateriaaliteknologia 

– Bionx Implants ja biohajoavat “ruuvit” 



“Tutkimuksesta tuotantoon”  
1980/90-lukujen piirteitä 

• Yleensä kassavirtayritysten investointeja  
- Poikkeuksena Genesit ja Bionx 

• Uuden teknologian kautta uusiin tuotteisiin 
- Ensin Sitra ja sitten Tekes merkittävästi mukana  

• Monet tuon vaiheen ohjelmat ovat tämän 
päivän ydinosaamista yrityksissä 

• Kaupallinen menestys ei aina vastannut 
odotuksia ja kehityspanosten kasvu alkoi 
hidastua 

 

 



Uudet bisnesmallit ja bioalan verkosto  
 1990 - 2010  

 
• Biotie : “teknologiahypen” menestyjä  

– Selincro ™  “uuden talouden” bisnesmallin validoiva 
esimerkki lääkekehityksestä 

• Hormoksen ospemifeeni validoi lääkekehitysyrityksen 
bisnesmallin, mutta myös tytäryhtiötalouden haasteet 

• Hytest : menestyjä diagnostiikan vasta-aineiden 
markkinoilla 

• Glycos : menestyjä glykobiologian osaajana 

• Cerebricon : aivotutkimusmallien menestyjä 

• Pharmatory, Biovian, Pharmatest  jne 

 



Uudet bisnesmallit ja bioalan verkosto  
 1990-2010 

• Yrityksissä vielä usein teknologia edellä 
– Vs loppukäyttäjien markkina 
– Vs bisnesasiakkaiden markkina 

• Riskiä pyrittiin minimoimaan laajalla portfoliolla 
ja hybridi-bisnesmalleilla 

• Pääomasijoittajat oppimassa myös bioalaa  
– Pääomatarpeet ja aikajänteet yllättivät 

tuoteyrityksissä, suhdanneriski teknokuplasta 
– Osaamispalvelussakin olisi ollut 

sijoitusmahdollisuuksia 

• Yltiöpäiset teknologiahyppäykset ihanteena 
 
 
 





Mukaan kilpailuun kansainvälisistä markkinoista ja 
resursseista ja osaksi kansainvälisiä arvoverkkoja 

2010 -luvulla 

• Bisnesmalleja selkiytetään 
– Niche-rooleja kansainvälisissä arvoverkoissa 

• Loppukäyttäjän ja bisnesasiakkaan ymmärtäminen 
keskeistä 

• Uudet yritykset hakevat kansainvälisiä omistajia, 
osaajia ja partnereita 

• Kilpailu kovenee ja riskit kasvavat 
– Kertakäyttöyrityksiin totuttava 

• Toimintaympäristö kilpailutekijänä 
– Tytäryhtiöille 
– Kasvuyrityksille 

 
 

 





  
 

 
Tutkimuksesta innovaatioksi 

Kansallinen näkökulma 

Keksinnön jatkokehitys  
akateemisessa ympäristössä  

 Start-up yrityksen käynnistys 
Kotimainen VC ja julkinen rahoitus 

Aikaisen kasvuvaiheen rahoitus: 
Kotimainen VC yhdessä KV sijoittajien kanssa  

Kasvurahoitus pörssiyhtiönä: 
Kasvu suomalaisena yrityksenä 

 

Akateeminen tutkimuslöydös / idea 

Suomalainen  
KV yritys kehittää 
 Kohtaa liian harvoin 



FIB tarvitaan yhdessä bioyritysten kanssa 
kehittämään toimintaympäristöä 

• Yleinen tietoisuus “Bioalan” mahdollisuuksista  
hyvässä nosteessa, mutta kansallisen tahtotilan 
jalostuminen toimenpiteiksi vielä kesken 

– Suomi halutaan “suppean” Biotalouden ja 
“cleantechin”  edelläkävijämarkkinaksi 

– Terveysteknologia ja lääkekehitys tarjolla “Suomen 
kasvun uudeksi tukijalaksi” 

– Kansainvälisten investointien saaminen  
elinkeinopolitiikan agendassa 

 

 



Kohti uusia kasvuyrityksiä 
(2020 luvun strategisia toimijoita) 

• Suomesta pitää tehdä Euroopan houkuttelevin 
VC-sijoitusten kohde ! 

• Kasvurahastojen rahastot tulossa , mutta bioalan 
VC-sijoittajien ja kasvuyritysten kannusteet 
epäselvät 
– Pääomasijoittajien exit edelleen yrityksen myynti 
– IPR-verokannuste odottaa 

• Tarvitaan toimivampi Pohjoismainen listautumis-
/pörssimarkkina 
– Uusille yrityksille listautumiskannusteita  
– Pörssisijoittajille kannusteita- ei lisää veroa 

 
 
 

 




