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Tiivistelmä

Tuoteportfolion johtamista voidaan pitää yhtenä merkittävistä liiketoiminnan johtamisen osa-alueista.
Tuoteportfoliota hallitsemalla pystytään määrittämään oikein, mitä tuotteita yrityksessä tulee jatkossa kehittää,
myydä, valmistaa, toimittaa, huoltaa ja poistaa. Päätökset tulee pohjautua koko organisaation strategiaan, jotta
yrityksen toiminnot pysyvät yhtenäisinä. Lisäksi tuoteportfolion tuotteiden tulee tuottaa maksimaalinen arvo
yritykselle, samalla huomioimalla koko tuoteportfolion tasapaino. Tuoteportfolion johtamisen tueksi on määriteltävä
käytänteet, tavoitteet ja mittarit strategian luomiseksi. Lisäksi on määritettävä alituoteportfoliot ja niille omistajat,
sekä tuoteportfolion johtamisen prosessit.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on määrittää konfiguroitavia tuotteita valmistavalle yritykselle käytänteet
systemaattiseen tuoteportfolion hallintaan. Tehokkaiden käytänteiden löytämiseksi suoritettiin nykytilan analyysi
yrityksen tuoteportfolion johtamisesta. Tutkimusta varten koottiin kolme tutkimuskysymystä, joihin etsittiin
vastaukset. Tutkimuskysymykset ovat:
1.
2.
3.

Mitä tarkoittaa tuoteportfolion hallinta ja miten sitä voidaan hyödyntää konfiguroitavia tuotteita
valmistavassa yrityksessä?
Millainen on tapausyrityksen nykyinen tuoterakenne ja nykyiset käytänteet tuoteportfolion hallinnassa ja
tuotteistamisessa?
Kuinka tuoteportfolion hallintaa, tuotehallintaa ja tuotteistamista tapausyrityksessä voidaan kehittää ja mitä
se vaatii?

Tutkimuksessa määriteltiin kokonaiskuva kohdeyrityksen nykytilanteesta tuoteportfolion hallinnassa. Nykytilanteen
käytänteisiin perustuen luodaan malli, miten tuoteportfolion hallintaa voidaan jatkossa kehittää. Parannusehdotukset
sisältävät: Tuoteportfolion hallinnan käytänteet, tavoitteet ja suorituskyvyn mittarit; Ehdotetut vertikaaliset ja
horisontaaliset alituoteportfoliot, ja niitä hyödyntämällä määritetty tuoteportfolion hallintomalli, sekä tuoteportfolion
systemaattisen hallitsemiseen vaaditut prosessit.
Tutkimuksessa esitettyjä käytänteitä ei voida käyttää suoraan toisissa yrityksissä, sillä jokainen kehitetyn mallin
sisältämä toiminto on luotu tapausyrityksen nykytilanteeseen ja tulevaisuuden tarpeisiin peilaten. Tutkimuksessa
esitettyjä malleja voidaan kuitenkin käyttää ohjenuorana, kun halutaan kehittää tuoteportfolion hallintaa
konfiguroitavia tuotteita valmistavassa yrityksessä. Aihealueeseen liittyvä teoria on rajallista, sillä käsitteenä
tuoteportfolion johtaminen ja variaatioiden hallinta ovat uusia. Kuitenkin luotettavuutta lisää se, että eri tutkimuksissa
esitetyt tulokset ovat vahvasti samankaltaisia. Tämä tutkimus tuo aiemmin esitettyihin tutkimuksiin uuden
näkökulman liittämällä tuotevariaatioiden johtamisen tuoteportfolion johtamiseen tapauskohtaisen ratkaisumallin
kautta.

Avainsanat:

Tuoteportfolion hallinta, varioitavuuden hallinta, tuoterakenne
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Abstract

Product portfolio management can be considered as a one of the most significant areas in business management. By
managing product portfolio, company can define correctly, which items company should develop, sell, manufacture,
service and delete in the future. All the decisions should base on organization’s business strategy, so all of the
company’s operations stay solid. Additionally, products in portfolio should produce maximized value to the
company, but at the same balance of the portfolio should be considered. Product portfolio management should define
practices, targets and indicators for creation of company’s portfolio strategy. Besides that, company should define
sub-portfolios, ownerships and processes for product portfolio management.
A target for this study is to define practices for systematic product portfolio management for a case company, that
manufactures configurable products. For seeking powerful practices, a current state analyse was made for case
company. For study, three research questions were consisted and answered. Research questions were:
1.
2.
3.

What means product portfolio management and how it can be utilized in a company which manufactures
configurable products?
What kind is case company’s current product structure and current practices in product portfolio
management and productization?
How product portfolio management, product management and productization can be developed and what
it requires?

In the study, big picture of case company’s current state was defined. Based on the practices today, a model for
development of product portfolio management is consisted. Development propositions includes: Practices, targets
and key performance indicators for product portfolio management; Vertical and horizontal sub-product portfolios,
and based on them, a governance model is developed, and finally processes for systematic product portfolio
management are proposed.
Practices presented in this study cannot be utilized straight for another company, because every action included in
developed model has been created for the case company, reflecting its current state and future needs. However,
models presented in this study can be considered as a guideline, when it is required to develop product portfolio
management in a company that manufactures configurable products. Field of product portfolio management and
product variety management are new, and it limits availability of theory relating to subject. However, validation of
the study increases the fact that results of those studies are highly similar. This study brings a new view for the subject
and earlier studies, as it combines theories between product variety management and product portfolio management
via a case study.

Keywords:

Product portfolio management, variety management
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Muistan kun lukioaikana opinto-ohjaajani kertoi, että minun ei missään nimessä kannata
hakea yliopistoon. Siitä suuttuneena ainoa ratkaisu oli tietenkin lähteä opiskelemaan
diplomi-insinööriksi. Opiskeluajan alussa en voinut edes kuvitella että joskus
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tutkimuksen tekeminen on ollut mahtavaa aikaa, ja sen avulla olen voinut syventää omaa
osaamistani aihealueen ympärillä.
Kohdeyrityksestä pakko nostaa ensin esiin Aleksi, jonka halu kehittää koko liiketoimintaa
ja osaaminen tuotteiden analysoinnissa inspiroi omia tulevaisuuden tavoitteita. Toinen
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toteuttanut. Kiitokset myös kaikille muille kohdeyrityksen henkilöille. Toivottavasti
diplomityöstäni on hyötyä yritykselle jatkossa. Kiitokset myös diplomityön ohjaajalle,
tohtori Arto Toloselle, joka on saanut luentojensa avulla aihealueesta erittäin inspiroivan
ja kiinnostavan tutkimuskohteen. Arton avulla sain myös ylipäätään yhteyden
kohdeyritykseen.
Kanssaopiskelijoita kiitän myös tuesta opiskelujeni varrella. Tullessani opiskelemaan
tuotantotaloudelle, kaikki kanssaopiskelijat tuntuivat lähes perheeltä. Perheestä
puheenollen, isä ja äiti; olette tukeneet minua kaikessa lapsuudesta lähtien, oli kyseessä
sitten ylä- tai alamäki. Rakas tyttöystäväni Mia, olet tärkein ihminen elämässäni ja ilman
sinua en olisi koonnut itseäni opiskelujeni aikana.

Oulussa, 11.8.2017
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1 JOHDANTO
Ensimmäisessä kappaleessa käsitellään tutkimuksen johdanto. Johdannossa käydään läpi
tutkimuksen taustat, jonka jälkeen esitellään tutkimuksen rajaukset ja tavoitteet.
Viimeisessä kappaleessa esitellään tutkimusprosessi.

1.1 Tutkimuksen taustat
Kiireellisessä nykymaailmassa yrityksien liiketoimintamallit vaihtuvat nopeasti.
Tuotteiden elinkaaret lyhenevät ja tuotteisiin käytettävät teknologiat saattavat muuttua
hetkessä. Organisaatioiden tulisi pystyä tekemään nopeita muutoksia omiin tuotteisiin
reagoidakseen jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Näiden muutoksien
käyttöönotto

tulee

tehdä

kustannustehokkaasti,

jotta

yritys

säilyttää

oman

kilpailukykynsä. (Sääksvuori ja Immonen 2008) Kilpailukyvyn säilyttämiseksi yritykset
julkaisevat uusia tuotteita ja variaatioita kuin liukuhihnalta, eikä vanhoja tuotteita poisteta
tuoteportfoliosta. Tämä aiheuttaa noidankehän, sillä laajemmat tuotetarjonnat johtavat
vain yhä nopeampaan uusien tuotteiden ja tuotevariaatioiden julkaisemiseen. Virtauksen
hallitsemiseksi ennen tuoteportfolion räjähtämistä Tolonen ym. (2015a) esittävät
tuoteportfolion hallintaa.
Tuoteportfolion hallinnan avulla yritykset voivat päättää mihin tuotteisiin tai
tuotevariaatioihin rajalliset taloudelliset resurssit tulee investoida. (ElMaraghy ym. 2013)
Investoinnin tulee tukea yrityksen maksimaalista menestymistä (Kester ym. 2011).
Menestymisen

takaamiseksi

yrityksien

tulee

tavoitella

tuoteportfolion

arvon

maksimointia, tuotteiden strategista sopivuutta ja tuoteportfolion tasapainoa (Cooper ym.
1999). Yritykset, jotka hallitsevat heidän variaatioitaan pärjäävät todennäköisemmin kuin
yritykset, jotka julkaisevat uusia variaatioita ilman toimivaa tuoteportfolion hallintaa.
(ElMaraghy ym. 2013)
Tuoteportfolion hallinnan toteuttamiseksi varioitavia tuotteita valmistavassa yrityksessä
tulee

rajoittaa

asiakkaiden

vaikutusmahdollisuuksia

lopullisiin

tuotteisiin.

Vaikutusmahdollisuuksia voidaan rajoittaa vähentämällä tarjottavia tuotevariantteja.
Erilaisten

tuotekonfiguraatioiden

vähentäminen

toteutetaan

vähentämällä
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kannattamattomia ja tuoteportfolioon sopimattomia nimikkeitä. Tuoteportfolion
tasapainoa tulee harrastaa aktiivisesti. Ideaalisessa tilanteessa tuoteportfoliosta poistuvien
tuotteiden alasajoa toteutetaan samaan aikaan kuin uusia tuotteita ajetaan ylös (Tolonen
ym. 2014b). ElMaraghy ym. (2013) esittävät nerokkaan ohjenuoran varianttien
lukumäärän hallinnoimiseksi: “Niin vähän variantteja kuin mahdollista, mutta niin monta
kuin vaaditaan.”
Tutkimuksen tapausyrityksenä on vantaalainen ilmanvaihtoalalla toimiva yritys, joka
valmistaa konfiguroitavia ilmanvaihtokoneita. Kohdeyrityksessä on tunnistettu tarve
tuoteportfolion hallinnan käyttöönottoon yrityksessä. Tarpeeseen vastaamiseksi
yrityksessä päätettiin toteuttaa diplomityö kevään ja kesän 2017 välisenä aikana.

1.2 Tutkimuksen rajaus ja tavoitteet
Tutkimuksessa
tapauksessa,

tutkitaan
jossa

kirjallisuuskatsauksen

yritys

valmistaa

avulla

varioitavia

tuoteportfolion

tuotteita.

hallintaa

Tavoitteena

on

kirjallisuuskatsauksen pohjalta tehdä kohdeyrityksen nykytilanteesta analyysi, johon
perustuen luodaan toimintamallit systemaattiseen tuoteportfolion hallintaan yrityksessä.
Tutkimuksen

tarkoituksena

on

tunnistaa

kohdeyrityksen

haasteet

ja

tarpeet

tuoteportfolion hallinnassa, ja sitä kautta rakentaa kehitysehdotuksia, toimintatapoja ja malleja yritykselle. Tavoitteisiin perustuen, seuraavat kolme tutkimuskysymystä voidaan
koostaa tutkimukselle:
Tutkimuskysymys 1. Mitä tarkoittaa tuoteportfolion hallinta, ja miten sitä voidaan
hyödyntää konfiguroitavia tuotteita valmistavassa yrityksessä?
Ensimmäistä kysymystä käytetään pohjana tutkimuksen kirjallisuuskatsaukselle.
Tavoitteena on tunnistaa, kuinka massaräätälöintiä harjoittavassa yrityksessä voidaan
hyödyntää tehokkaasti tuoteportfolion hallintaa. Työssä tutkitaan tuoteportfolion
johtamismallin

käyttöönoton

eri

vaiheita.

Lisäksi

tutkitaan

tuotevariaatioiden

johtamiseen liittyviä näkökulmia. Saatujen tietojen pohjalta voidaan muodostaa vankka
perusta nykyisten käytänteiden analysointia varten, ja edelleen kehitysehdotuksien
rakentamista varten.
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Tutkimuskysymys 2. Millainen on tapausyrityksen nykyinen tuoterakenne ja
nykyiset käytänteet tuoteportfolion hallinnassa ja tuotteistamisessa?
Toisen kysymyksen tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen nykytilannetta, käytänteitä ja
toimintatapoja tuoteportfolion hallinnassa, sekä mallintaa yrityksen käyttämät
tuoterakenneperiaatteet.

Tutkimuksen

pohjalta

etsitään

nykytilan

haasteet

ja

ongelmakohdat. Toisen kysymyksen aihealuetta tutkitaan työn empiirisessä osiossa, eli
yrityksen nykytilan kartoituksessa.
Tutkimuskysymys

3.

Kuinka

tuoteportfolion

hallintaa,

tuotehallintaa

ja

tuotteistamista tapausyrityksessä voidaan kehittää ja mitä se vaatii?
Viimeisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on määrittää kirjallisuuskatsauksen pohjilta,
nykytila-analyysiin verraten kehitysehdotuksia tapausyritykselle. Tavoitteena on luoda
toimintamallit, joiden avulla yrityksessä voidaan implementoida tuoteportfolion hallinta
ja tuotehallinta osaksi organisaation päätöksentekoa. Työssä arvioidaan lisäksi, millaisia
kehitystarpeita systemaattinen tuoteportfolion hallinta tuo yritykselle.

1.3 Tutkimusprosessi
Tutkimus toteutettiin kevään ja kesän 2017 välisenä aikana. Yrityksessä työskenneltiin
diplomityöprojektin aikana, jolloin yrityksen toimintatapoihin tutustuttiin ja sitä kautta
muodostettiin kuva tapausyrityksen nykyisistä toiminnoista, prosesseista ja työkaluista.
Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia aihealueeseen liittyvää kirjallisuutta, ja muodostaa
tapausyrityksen

toimintamallien

sekä

kirjallisuuskatsauksen

avulla

vastaukset

tutkimuskysymyksiin.
Tutkimus voidaan jakaa viiteen pääosioon. Ensimmäinen osio on johdanto, jonka jälkeen
on kirjallisuuskatsaus. Kolmas kappale on empiirinen tutkimus yrityksen nykytilan
käytänteistä, joihin perustuen luodaan neljännessä kappaleessa esitetyt tuoteportfolion
johtamisen kehittämisehdotukset. Viimeinen kappale on koko työn yhteenveto.
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Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan tutkimuksen kannalta relevantteihin teorioihin ja
tutkimuksiin, joiden avulla keskitytään oikeisiin asioihin haastattelukysymyksissä ja
nykytilan analysoinnissa. Kirjallisuuskatsauksen alussa käsitellään tuoteportfolion eri
käsitteitä, aina kysymyksestä ”Mikä on tuote?” tuoterakenteeseen ja tuotteen elinkaaren
johtamiseen. Toisen pääkappaleen tarkoituksena on esittää tuotevariaatioiden johtamisen
eri osa-alueet aina modulaarisuudesta tuotteiden konfiguroitavuuteen. Seuraava kappale
perehtyy tuoteportfolion johtamisen käsitteisiin, ja siihen, että miten tuoteportfoliota
voidaan hallita systemaattisesti. Kappale sisältää myös haasteet, joita varioitavia tuotteita
valmistavat yritykset kohtaavat, mikäli yrityksessä ei johdeta aktiivisesti tuoteportfoliota.
Viimeinen

kirjallisuuskatsauksen

osiossa

kasataan

lyhyesti

yhteen

kirjallisuuskatsauksessa esitetyt teoriat. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta saadaan vastaus
ensimmäiseen tutkimuskysymykseen.
Tutkimuksen empiriaosassa käsitellään tapausyrityksen tuoteportfolion johtamisen
nykytilaa. Kirjallisuuskatsaukseen perustuen on luotu haastattelukysymykset (Liite 1),
joihin saatuihin vastauksiin perustuen arvioidaan yrityksen nykytilaa. Muina aineistoina
on käytetty päivittäisiä havaintoja työpaikalla, muiden työntekijöiden haastatteluita sekä
yrityksien tietojärjestelmistä saatua dataa. Yrityksen nykytilanne käydään läpi askel
askeleelta, ja empiriaosion lopuksi synteesissä kootaan yhteen tärkeimmät haasteet ja
puutteet yrityksen tuoteportfolion hallinnassa. Synteesin avulla voidaan vastata
tutkimuskysymykseen kaksi.
Tutkimuksen neljännessä kappaleessa etsitään yritykselle sopivat kehitysehdotukset
tuoteportfolion hallintaan, sekä toimintamallit ja mittarit tuoteportfolion tarkkailuun ja
analysointiin. Kehitysehdotukset perustuvat aiemmissa kappaleissa esitettyihin asioihin;
kirjallisuuskatsauksen teorioihin

ja aiempiin tutkimuksiin, sekä nykytilanteen

käytänteistä löytyneisiin ongelmiin. Tutkimuksen neljäs vaihe vastaa kolmanteen
tutkimuskysymykseen. Alapuolella sijaitseva kuvassa 1 on esitettynä kokonaisuudessaan
tutkimusprosessi.
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Kuva 1: Tutkimusprosessi
Tutkimuksen viimeisessä osassa sijaitsee tutkimuksen yhteenveto, missä käydään läpi
tutkimuksen eteneminen, siitä saadut tärkeimmät lopputulokset ja arvioidaan työn
onnistumista. Yhteenvedossa käsitellään lisäksi ehdotettujen käytänteiden perustumista
aiheeseen liittyvään teoriaan. Tutkimuksen validointi ja mahdolliset jatkotutkimuksen
aiheet esitellään yhteenvedon lopuksi.
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS
Kirjallisuuskatsauksessa kootaan aiempia tutkimuksia tuoteportfolion johtamisen ja
variaatioidenhallinnan välillä. Ensin tutkimuksessa esitetään tuoteportfolio, ja siihen
liittyvät termit ja teoriat. Toisessa kappaleessa käsitellään massakustomoitavia tuotteita
ja tuotteiden varioituvuutta. Sen jälkeen esitellään tuoteportfolion johtaminen käsitteenä
ja siihen liittyvät toimintamallit. Lopulta käsitellään tuoteportfolion hallintaa
massakustomoitavia tuotteita valmistavassa yrityksessä.

2.1 Tuoteportfolio
2.1.1 Tuote
Tuote on hyödyke, jota voidaan tarjota tarpeen tyydyttämiseksi (Peltonen 2000). Kaskin
(2002) mukaan tuote on yksilöllinen hyödyke, joka tarjoaa toimintoja käyttäjälleen.
Kropsu-Vehkaperän ja Haapasalon (2011) esittävät tuotteen olevan nimike, minkä yritys
voi myydä. Starkin (2015) mukaan yritys voi itse tuottaa tuotteita, tai hyödykkeet voi
valmistaa organisaation alihankkija. Stark jatkaa, että yrityksen tuotteet määrittävät
koko yrityksen, sillä tuotteet ovat yritysten pääasiallinen tulonlähde.
Tuote voi koostua laitteistosta (HW), ohjelmistosta (SW), palveluista ja dokumenteista,
ja yksittäinen tuote voidaan koostaa yhdestä tai useammasta elementistä. (Peltonen
2000, Kaski 2002, Kropsu-Vehkaperä ja Haapasalo 2011, Stark 2015) Sääksvuori &
Immonen (2008) lisäävät, että tuote voi olla myös pala tietoa, algoritmi tai kaava. Tuote
voi olla myös esimerkiksi tuotteen pakkaus tai paketointi (Stark 2015). Sääksvuoren ja
Immosen (2008) mielestä useammasta eri elementistä koostuva tuote on laajennettu
tuote. Tolonen ym. (2014) kutsuvat laajennettua tuotetta nimellä ratkaisu, mikä on
yhdistelmä laitteistoa, ohjelmistoa ja tuotteeseen liittyviä palveluita. On huomioitavaa,
että tässä tutkimuksessa sana ratkaisu tarkoittaa myös tuoterakenteen ylintä tasoa.
Yleisesti tuotteet jaetaan kolmeen eri kategoriaan, jotka ovat aineelliset tuotteet,
palvelutuotteet ja aineettomat tuotteet (Sääksvuori & Immonen 2008, Stark 2015).
Puhuttaessa tuotteesta, yleisin kuva tulee ensimmäisestä kategoriasta eli käsin
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kosketeltavista, aineellisista tuotteista. Toisessa luokassa ovat palvelutuotteet, jotka
koostuvat sarjasta prosesseja, ja jotka tarjoavat ratkaisun asiakkaan ongelmaan.
(Sääksvuori & Immonen 2008) Viimeinen ryhmä käsittää abstraktit, aineettomat
tuotteet, mitkä voivat olla esimerkiksi SW-tuotteita tai algoritmeja (Stark 2015).
Tuotevariaatio tarkoittaa asiakkaille tarjottavia erilaisia tuotteita. (Salvador ym. 2002).
Yritykset tarjoavat laajan variaation saman kategorian tuotteita houkutellakseen
asiakkaita (Huffman & Kahn 1998, ElMaraghy ym. 2013). Kropsu-Vehkaperän (2012)
mukaan tuotteen eri variantit luodaan täyttämään asiakkaiden erilaisia tarpeita. Uusia
tuotevariantteja voidaan luoda kehittämällä uusia tuotteita, lisäämällä uusia
ominaisuuksia vanhoihin, muuttamalla nykyisten tuotteiden mittoja tai vaihtamalla
erilaisia olemassa olevia tuotteiden moduuleja (ElMaraghy ym. 2013). KropsuVehkaperä (2012) muistuttaa, että jos olemassa olevan tuotteen muoto, sopivuus tai
toiminnallisuus eivät muutu, mutta tuotetta silti kehitetään, syntyy uusi tuotteen
tekninen versio. Kropsu-Vehkaperä jatkaa, että versioimalla tuotteita pyritään
hallitsemaan tuoteportfolion laajuutta. ElMaraghy ym. (2013) lisää, että
versiopäivityksillä tavoitellaan tuotteen parempaa laatua tai tehokkuutta. Starkin (2015)
mukaan versioiden hallinta on tärkeää, sillä samalla tuotteella voi sen elinkaaren aikana
olla useita eri teknisiä versioita, jotka voivat sisältää erilaisia komponentteja.
2.1.2 Tuotteen elinkaaren johtaminen
Tuotteen elinkaari tarkoittaa tuotteen koko elinikää, aina ensimmäisestä ideasta sen
poistamiseen asti (Sääksvuori & Immonen 2008). Tuotteen elinkaaren johtaminen on
liiketoiminnan operaatio tuotteiden tehokkaaseen hallitsemiseen niiden koko elinkaaren
ajan (Stark 2015). Sääksvuori & Immonen (2008) näkevät, että PLM on
kokonaisvaltainen liiketoimintamalli, joka on kehitetty hallitsemaan tuotteita ja niiden
elinkaarta. Stark (2015) muistuttaa, että PLM voi myös tarkoittaa tietokonepohjaista
tuotteiden hallintajärjestelmää. Kuitenkin tämä PLM:n käsite rajataan tämän tutkimuksen
ulkopuolelle. ElMaraghy ym. (2013) määrittävät tuotteen elinkaaren johtamisen olevan
kokoelma työkaluja ja teknologioita, joiden avulla saadaan kestävä yhteistyö tarvittavien
sidosryhmien välille ja läpinäkyvä tuotetieto koko tuotteen elinkaaren läpi.
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Konsepti sisältää kaikki tuotteeseen liittyvät toiminnot tuotekehitysprosessista
valmistukseen ja tilaus-toimitusketjun prosesseihin (Sääksvuori & Immonen 2008).
Tolonen ym. (2014) nostavat esiin, että tuotteille tulee määrittää elinkaaren vaiheet
kehittäessä uusia tuotteita. PLM:n tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja maksimoida
tuotteiden arvo organisaation tuoteportfoliossa, sekä kehittää nykyisten ja tulevien
tuotteiden arvoa kaikille yrityksen sidosryhmille (Stark 2015). Kropsu-Vehkaperä ja
Haapasalo (2011) lisäävät PLM:n tarkoituksena olevan myös tuotetiedon hallinta koko
tuotteen elinkaaren ajan. Tuotteiden elinkaarien toimiva hallitseminen vaatii yritykseltä
valvotun ympäristön tuotteiden ja niihin liittyvän tuotetiedon hallitsemiseen ja
kehittämiseen koko tuotteen elinkaaren ajan. (Sääksvuori & Immonen 2008)
Elinkaaren mallintamiseen on olemassa useita erilaisia tapoja ja näkökulmia, ja
esimerkiksi markkinakeskeinen tuotteen elinkaaren malli eroaa suuresti valmistukseen
keskittyvästä tuotteen elinkaaresta. Tuotteen elinkaaren vaiheet voivat lisäksi olla
hyvinkin erilaisia riippuen organisaation toimialasta. Erilaiset mallit tarjoavat
vaihtoehtoja, jotta jokainen yritys pystyy kuvaamaan omat elinkaaren vaiheensa. (Stark
2015) Sääksvuori & Immonen (2008) esittävät alapuolella sijaitsevassa kuvassa 2 olevan
elinkaaren yleisen mallin markkinoiden näkökulmasta.

Kuva 2: Tuotteen elinkaaren yleinen malli (mukaillen, Sääksjärvi ja Immonen 2008)
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Tuotteen elinkaaren yleisellä mallilla voidaan analysoida tuotteita, toimialaa ja
teknologiaa niiden markkinakypsyyden mukaan. Sisällyttämällä eri kypsyysvaiheissa
olevia tuotteita omaan tarjontaansa, voi yritys saavuttaa hyvän tasapainon omaan
tuoteportfolioon. Malli sisältää kuusi eri elinkaaren vaihetta, joita tarkastellaan niiden
tuottaman kassavirran mukaan. Suunnittelu ja tuotteen julkistaminen -vaiheet koostuvat
uuden tuotteen ideoinnista, tuotannon valmistelusta ja jakelun suunnittelusta.
Ensimmäisissä elinkaaren vaiheissa tuotteet ovat tappiollisia, koska niillä ei ole
sisäänpäin tulevaa kassavirtaa. Seuraavissa vaiheessa tuote julkistetaan ja sen volyymi
alkaa kasvaa, jolloin yrityksen tulisi varmistaa tuotteen laadun säilyvyys. (Sääksvuori &
Immonen 2008) Tuotteen julkistamiseen käytetty aika tulisi olla ElMaraghyn ym. (2013)
mukaan mahdollisimman lyhyt. ElMaraghy ym. jatkavat, että ajan minimoiminen
saavutetaan hyvällä suunnittelulla, osien ja materiaalien saatavuudella ja tuotannon
valmistautumisella.Kasvuvaiheen jälkeen tulee kypsyys-vaihe, jossa organisaation tulisi
kehittää nykyistä tuotetta houkutellakseen uusia asiakkaita. Vaiheessa on olennaista
reagoida nopeasti muutoksiin. Viimeinen vaihe on hylkäys-vaihe, missä tärkein tehtävä
on arvioida paras mahdollinen aika lopettaa tuotanto ja tuotteen toimitukset, jotta
tuotteesta saadaan maksimaalinen tuotto ja pienin mahdollinen tappio. (Sääksvuori &
Immonen 2008)
Starkin (2015) mukaan sujuva tuotteen elinkaaren hallinta vaatii viisi peruspilaria, jotka
ovat: Liiketoimintaprosessit, tuotetiedon hallinta, tietojärjestelmät, organisaation
muutosjohtaminen ja projektinhallinta. Näiden lisäksi Stark lisää uusien teknologisten
innovaatioiden nostavan uusia mahdollisuuksia tehokkaampaan tuotteen elinkaaren
hallintaan. PLM on suunnattu uusille aloille kuten Big Data, älytuotteet, esineiden
Internet, tietämyksenhallinta, sosiaalinen media, mobiili, analytiikka ja pilvipalvelut.
(Stark 2015)
Kropsu-Vehkaperän (2012) mukaan nykyistä tuotetta kehittämällä voidaan luoda uusi
versio, tuotevariantti tai kokonaan uusi tuote. Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty
tuotekehityksen vaikutukset tuotteen elinkaareen. Kun tuotteesta syntyy kehitystyössä
uusi variantti, syntyy uudelle variantille uusi tuotteen elinkaari, ja vanha variantti jatkaa
aiempaa elinkaartaan. Mikäli tuotteesta kehitetään uusi versio, jatkaa uusi revisio
edellisen version luomaa elinkaarta. (Tolonen ym. 2017b)
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Kuva 3: Tuotemuutoksien vaikutukset tuotteen elinkaareen (mukaillen,Tolonen 2014b)
Tolonen ym. (2014) korostavat, että tuotteilla tulisi olla vähintään neljä hallittavissa
olevaa elinkaaren vaihetta. Tolosen ym. esittämät elinkaaren vaiheet sisältävät uuden
tuotteen kehittämisen (NPD), ylläpidon (Maintain), takuun, varaosatoiminnot ja
huolto(Warranty) ja arkistoinnin (Archive). Tolonen ym. jatkavat, että suuremmissa
yrityksissä tuotteiden elinkaari voi sisältää useammankin vaiheen. NPD -vaiheessa
tuotteet ovat kehitysvaiheessa tai suunnittelussa. Maintain-vaihe käsittää tuotteet, jotka
ovat tulossa markkinoille; tuotteet joilla on aktiivista myyntiä sekä tuotteet jotka ovat
poistumassa markkinoilta. Warranty -vaiheessa on tuotteet, joiden tuotanto on ajettu alas
ja joilla on vain varaosien ja huollon myyntiä. Viimeisessä Archive-vaiheessa tuotetietoa
säilytetään laillisista syistä. (Tolonen ym. 2014, Tolonen ym. 2015)
2.1.3 Tuoterakenne
Yrityksen tarjonnan mallintamista helpottaa tuotteiden jakaminen tuoterakenteeseen,
jonka avulla voidaan kuvata tuotetta, siihen liittyvää informaatiota ja tuotteen osien
välisiä suhteita (Kropsu-Vehkaperä ja Haapasalo 2011). Pengin ja Trappeyn (1998)
mukaan tuoterakenne on malli joka kuvaa sitä, kuinka tuote on koottu tai valmistettu
osista. Sääksvuori & Immonen (2008) esittävät tuoterakenteen sisältävän tuotteeseen
liittyvät komponentit, osat, kokoonpanot ja dokumentit. Kaski (2002) on samaa mieltä ja
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lisää, että lopullinen tuote voi olla koostettu erilaisista moduuleista, jotka voivat olla
HW:tä, SW:tä, palveluita ja/tai dokumentteja. Kropsu-Vehkaperä ja Haapasalo (2011)
lisäävät, että yrityksen tuoterakenne saattaa sisältää tuotteita, joilla voi olla täysin
erilainen käyttötarkoitus.
Kropsu-Vehkaperä
yksinkertaisen

ja

tavan

Haapasalo
kehittää

(2011)

määrittävät

ymmärrystä

yrityksen

tuoterakenteen

tarjoavan

tarjonnasta

kaikkialla

organisaatiossa. Konseptia käytetään Kropsu-Vehkaperän ja Haapasalon mukaan yleensä
kuvaamaan yrityksen omavalmisteisia tuotteita. ElMaraghy ym. (2013) mukaan
tuoterakennetta voidaan tarkastella eri tavoilla organisaation eri toiminnoissa. KropsuVehkaperä ja Haapasalo (2011) yhtyvät ajatuksiin ja lisäävät, että tuoterakenne voidaan
mallintaa

yrityksen

tietojärjestelmissä

esimerkiksi

tuotekehityksen,

myynnin,

valmistuksen tai huollon tarpeiden mukaisesti.
ElMaraghy ym. (2013) lisäävät, että tuoterakenteen avulla myynti ja asiakas voivat valita
erilaisia tuotteen attribuutteja, tuotanto saa osalistan ja kokoonpano tunnistaa
tuoterakenteen avulla yhteneväisyydet komponenteissa ja prosesseissa. KropsuVehkaperän ja Haapasalon (2011) mukaan tuoterakennetta hyödyntämällä, yrityksen
työntekijät eri toiminnoissa saavat yleiskuvan yrityksen tuotteista. Hyvin suunniteltu
tuoterakenne auttaa ymmärtämään tuotteiden ja osien kokoonpanoa, ja sitä kautta
kaventamaan tarvittavien komponenttien lukumäärää (ElMaraghy ym. 2013).
Alapuolella

sijaitsevassa

kuvassa

4

on

kuvattu

autoteollisuuteen

soveltuva

tuotevariaatioiden ja osien hierarkiamalli, jossa on ElMaraghyn ym. (2013 ja 2009)
mukaan seitsemän tunnistettavaa tasoa. Ylin taso esittää koko tuoteportfoliota, jossa on
kaikki yrityksen tarjoamat tuotteet. Portfolion sisältämät nimikkeet jaetaan alustan
sisältäviin tuotteisiin, ja tuotteisiin, joilla ei ole alustaa. Tuotealusta on kokoelma erilaisia
tuotevariantteja, jotka jaetaan tuoteperheittäin alempiin yksiköihin. Tuoteperheet
sisältävät tuotteita, joilla on toisien tuotteiden kanssa yhtäläisyyksiä, ja tuotteita, joilla on
myös yhteisiä komponentteja ja/tai alikokoonpanoja. Tuotteet ovat kokoelma
alikokoonpanoja ja moduuleita, jotka johtavat valmiiseen tuotteeseen. Valmiit tuotteet
ovat ne lopputuotteet, joita yritys toimittaa asiakkaalle.Tuotemoduulit ja alikokoonpanot
ovat osista koottuja kokonaisuuksia, jotka toteuttavat teknisen toiminnon. Osaperhe 17

tasolla tuotteet on jaettu samanlaisen geometrian omaaviin tuotteisiin, jotta tuotteiden
suunnittelu helpottuu. Osaperheen alapuolella sijaitsee osat, jotka ovat yksittäisiä
komponentteja ja osia. Alin taso koostaa osien ominaisuudet, jotka voivat olla
geometrisia tai toiminnallisia piirteitä. Tasolla hallitaan osien parametrisia tietoja, jolloin
erikokoisten variaatioiden mallintamiseen ei tarvitse luoda uusia nimikkeitä. (ElMaraghy
ym. 2009, ElMaraghy ym. 2013)

Kuva 4: Osien ja tuotevariaatioiden hierarkia (mukaillen, ElMaraghy ym. 2013)
Jakamalla samankaltaiset tuotteet tuoteperheisiin, yritys saa perustan tuotekehitykselle,
suunnittelulle ja eri konfiguraatioiden valmistamiselle. Tuoteperhe on kokonaisuus
tuotteita, joilla on sama tarjoaja; jotka omaavat samanlaiset toiminnot tai vaatimukset ja
jotka jakavat samanlaisen suunnittelu- ja/tai kokoonpanoprosessin. (ElMaraghy ym.
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2013, Salvador ym. 2002) Tuoteperheet voivat olla myös koostua myös saman tuotteen
alituotteista. (ElMaraghy ym. 2013) Tuoteperhe voi olla myös kokoelma tuotteita, jotka
jakavat yhteisiä resursseja (Kaski 2002). ElMaraghy ym. (2013) muistuttavat, että kun
yritys tarjoaa paljon eri tuotevariantteja, tulisi samanlaiset tuotteet siirtää samaan
tuoteperheeseen.
Callahan (2006) esittää, että tuoteperheet voivat koostua myös tuotekonfiguraatioista,
mutta muistuttaa samalla, että liian paljon erilaisia tuotekonfiguraatioita tekee
tuoterakenteen mallintamisesta hankalaa. Callahan (2006) kuitenkin lisää, että
samanlaisten tuotevarianttien koostaminen saman tuoteperheen alle mahdollistaa
tuotteiden suunnittelun ja valmistamisen taloudellisesti. Salvador ym. (2002) ovat
samoilla linjoilla, ja kertovat useiden eri variaatioiden hankaloittavan tuotteiden
tunnistamista

ja

tuoterakenteen

koostamista.

Salvador

ym.

jatkavat,

että

tuotekonfiguraatio on nimikkeistä koostuva loppukokoonpano. ElMaraghy ym. (2013)
määrittävät tuotekonfiguraation olevan kokonaisuus, joka koostuu komponenteista tai
moduuleista

ja

jotka

on

koostettu

yhteen.

ElMaraghy

ym.

jatkavat,

että

tuotekonfiguraatioita käytetään tunnistamaan tuoteportfolion osat, joita voidaan tukea
yhteisellä

tuotealustalla.

Kropsu-Vehkaperä

ja

Haapasalo

(2011)

määrittävät

myyntinimikkeen hyödykkeenä, joka on mahdollista markkinoida. Myyntinimikettä
ylemmällä tasolla on toimitettava nimike, joka on tuote, joka toimitetaan asiakkaalle.
Toimitettava nimike sisältää esimerkiksi valmiin tuotteen, pakkauksen, ohjeen ja
lisävarusteet. (Kropsu-Vehkaperä ja Haapasalo 2011)
Tuoterakenteen alemmassa osassa sijaitsevat tuotteen alikokoonpanot ja komponentit,
jotka voivat edelleen koostua alemman tason alikokoonpanoista ja komponenteista (Kim
ja Kim 1996). Samalla linjalla ovat myös Salvador ym. (2002), ja he selvittävät, että
tuotteen alikokoonpanot voidaan koostaa myös vain yhdestä komponentista, valikoimasta
komponentteja tai kokoelmasta alemman tason alikokoonpanoja. Komponentit voivat
myös sisältää alimoduuleja, lähdekoodeja tai pienempiä osia (Kropsu-Vehkaperä ja
Haapasalo 2011). Callahan (2006) ja Sääksvuori ja Immonen (2008) tunnistavat osalistan
(BOM) olevan tärkein tiedonlähde tuoterakenteelle. BOM on tuotannon lista
materiaaleista ja nimikkeistä, mutta se ei ole valmiiksi hierarkinen malli, eikä se sisällä
alikokoonpanoja tai komponenttien rakennetta (Sääksvuori & Immonen 2008).
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Salvadorin ym. (2002) mielestä tuoterakenteen tasot valmiin tuotteen alapuolella voidaan
kuitenkin määrittää lähes kokonaan BOMin avulla.
Vaikka tuoterakenne voidaankin kuvata usealla eri tavalla, Sääksvuori ja Immonen
(2008) muistuttavat että usean eri tuoterakenteen samanaikainen hallitseminen on
hankalaa ja onkin suositeltavaa käyttää vain yhtä mallia tuoterakenteen kuvaamiseen.
Tolonen ym. (2014) muistuttavat, että korkea tai kompleksinen tuoterakenne vaikeuttaa
tuotteiden omistajuuksien määrittämistä tai teknisten ja kaupallisten nimikkeiden
suhteiden tunnistamista. Tolonen ym. lisäävät kompleksisen tuoterakenteen vaikeuttavan
myös tehokkuuden parantamista, sillä yhteisten moduulien ja alustojen tunnistaminen
vaikeutuu.
2.1.4 Tekninen ja kaupallinen tuoteportfolio
Tuoterakenne voidaan jakaa ylempään osaan, joka käsittelee kokonaisia tuotteita ja niiden
muodostamia kokonaisuuksia, sekä alempaan osaan, mikä koostuu kokoonpanoista ja
niiden alikokoonpanoista sekä komponenteista (Kropsu-Vehkaperä ja Haapasalo 2011,
ElMaraghy ym. 2013). Pengin ja Trappeyn (1998) mukaan tuoterakenteen ylätasoilla
määritetään, kuinka tuote koostuu useammasta eri tuotteesta, ja alemmat tasot määrittävät
miten nämä tuotteet koostuvat komponenteista. Peng ja Trappey lisäävät alimman tason
sisältävän valmistukseen tarvittavat osat ja materiaalit. Salvador ym. (2002) muistuttavat,
että on tärkeää tunnistaa tuoterakenteen kaikki eri tasot, jotta yrityksen tuoteportfoliota
voidaan tehokkaasti analysoida.
Kropsu-Vehkaperän

ja

Haapasalon

(2011)

mukaan

tuotteet

voidaan

jakaa

tuoteportfoliossa esimerkiksi niiden tuotekategorian mukaan (HW-tuotteet, SW-tuotteet,
palvelut ja dokumentit). Tämä ei kuitenkaan toimi, kun puhutaan ratkaisusta tai
laajennetusta tuotteesta. Tolonen ym. (2014) esittävät alapuolella sijaitsevassa kuvassa 5
olevan vertikaalisen tuoteportfoliomallin, joka sisältää sekä kaupallisen, että teknisen
tuoteportfolion. Mallin avulla voidaan tunnistaa, mitkä tuoterakenteen tasot tuovat
yritykselle kassavirtaa, ja millä tavalla tuotteiden kustannukset jakaantuvat (Tolonen ym.
2014). Tuotteita jakamalla eri tasoille voidaan tunnistaa niiden välisiä relaatioita, ja sitä
kautta on helpompi hallita erilaisten osien lukumäärää. Tuoterakenteen mukainen
tuoteportfolio luo läpinäkyvyyttä yrityksen tuotteista kaikille organisaation tasoille. (Kim
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ja Kim 1996) Vertikaalisen tuoteportfolion tasojen tunnistaminen on tärkeää, jotta
kaikkialla yrityksessä tunnistetaan, mikä on yrityksen “tuote”. (Tolonen ym. 2015)

Kuva 5: Kaupallinen ja tekninen tuoteportfolio (mukaillen, Tolonen ym. 2014)
Kaupallinen tuoteportfolio on myynnin ja markkinoinnin työkalu, joka on tuttu myynnin
ja markkinoinnin henkilöille, yrityksen asiakkaille ja tuotepäälliköille. Kaupallinen
tuoteportfolio sisältää koko yrityksen tuotetarjonnan, ja se jaetaan neljään eri päätasoon.
Kaupallinen

portfolio

koostuu

ratkaisu-,

tuoteperhe-,

tuotekonfiguraatio-

ja

myyntinimiketasoista, ja niihin kohdistuvat muutokset näkyvät myös asiakkaille.
(Tolonen ym. 2014, Tolonen ym. 2017)
Teknistä portfoliota yrityksessä tarkastelevat puolestaan tavarantoimittajat ja tuotannon,
tuotekehityksen, suunnittelun, testauksen, hankintatoimen ja logistiikan henkilöt, sekä
muut henkilöt jotka määrittävät tuotteen tekniset ominaisuudet. (Tolonen ym. 2014)
Tekninen portfolio sisältää versionimike-, pääkokoonpano-, alikokoonpano- ja
komponenttitasot. (Tolonen ym. 2014, Tolonen ym. 2017) ElMaraghy ym. (2013)
painottavat, että teknisen tuoterakenteen muutokset ei tule olla näkyvillä asiakkaille.
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Teknisen puolen uudistuksia ovat esimerkiksi tuotteen valmistushinnan edullistaminen
muutoksilla, jotka eivät muuta tuotteen muotoa, sopivuutta tai toimintoja. Tuotteiden
jakaminen kaupalliseen ja tekniseen tuoteportfolioon helpottaa ymmärtämään, millä
tasolla tuotteiden kustannuksia syntyy. (Tolonen ym. 2014)
Tolonen ym. (2015) painottavat, että SW-, HW- ja palvelutuotteilla on samanlainen
kaupallinen tuoterakenne, mutta eroavaisuuksia syntyy teknisessä rakenteessa. HWtuotteet koostuvat pääkokoonpanoista, alikokoonpanoista ja komponenteista; SWtuotteet jakaantuvat ohjelmiston rakenteisiin ja osiin ja palvelutuotteet toteutetaan
palveluprosesseilla. Tolonen ym. (2014) muistuttavat, että kompleksisilla tuotteilla
omistajuuksien määrittäminen voi olla hankalaa.

2.2 Massakustomoidut tuotteet ja konfiguroitavuus
2.2.1 Massakustomoidut tuotteet
Massakustomointi tarkoittaa kyvykkyyttä tarjota yksilöllisesti valmistettuja tuotteita ja
palveluita yrityksen kaikille asiakkaille joustavan tuotannon ja yhdenmukaisuuden
perusteella (Da Silveira ym. 2001, Jiao ja Tseng 1999). ElMaraghy ym. (2013)
määrittävät massakustomoinnin olevan tuotteiden ja palveluiden valmistamista
yksilöllisiin tarpeisiin tavoitellen massatuotannon taloudellisuutta ilman laadun,
toimitusten tai kustannusten muuttumista. Massakustomoinnin päätarkoituksena on luoda
yksilöllisesti kustomoituja tuotteita korkealla volyymilla, mutta samalla kustannuksien ja
tehokkuuden tulisi vastata perinteistä massatuotantoa (Da Silveira ym. 2001, Fogliatto
ym. 2012). ElMaraghy ym. (2013) painottavat, että tavoitteet saavuttaakseen, tulee
hyödyntää yhteneväisyydet ja samankaltaisuudet tuoteperheiden sisällä kaikkien eri
tuotevarianttien välillä.
ElMaraghy ym. (2013) tunnistavat neljä erilaista mallia massakustomoiduille tuotteille,
jotka ovat:
1. Adaptiivinen massakustomointi, missä

yritys tarjoaa paljon erilaisia

tuotekombinaatioita
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2. Kollaboratiivinen massakustomointi, missä tuote on tehty vastaamaan kaikkia
asiakkaan tarpeita ja tuotteet ovat erittäin yksilöllisiä.
3. Kosmeettinen massakustomointi, missä tuotteen markkinointi on toteutettu eri
tavalla eri markkinasegmenteissä.
4. Läpinäkyvä massakustomointi, missä yritys tarjoaa yksilöllisiä tuotteita ilman
kommunikointia asiakkaan kanssa.
ElMaraghy ym. (2013) korostavat, että tuotteen yksilöinti eroaa massakustomoinnista
tarkoittamalla tuotteita, jotka tehdään asiakkaan tarkkojen spesifikaatioiden mukaan.
ElMaraghy ym. jatkavat, että kustomoinnissa tuote koostuu erikseen valituista
nimikkeistä,

jotka

yhdistetään

lopulliseksi

asiakkaan

haluamaksi

tuotteen

konfiguroinniksi. Da Silveira ym. (2001) lisäävät, että massa-kustomoitujen tuotteiden
perustana tulee olla tuotteiden modulaarinen rakenne. ElMaraghy ym. (2013) ovat samaa
mieltä ja lisäävät, että moduuleja ja erilaisia ominaisuuksia yhdistelemällä saadaan
konfiguroitua

asiakkaalle

toimitettava

lopputuote.

Massakustomoidut

tuotteet

houkuttelevat asiakkaita tarjoamalla laajan valikoiman erilaisia variaatioita edulliseen
hintaan. Hyvin räätälöintiä tukeva tuotteen rakenne on monelle yritykselle sen tärkein
kilpailuetu. (Jiao ja Tseng 1999, Da Silveira ym. 2001)
Massaräätälöinti on suunniteltu hallitsemaan korkeaa variaatioiden lukumäärää, mutta
onnistunut

implementointi

vaatii

joustavia

prosesseja

sekä

tuotannossa

että

jakeluketjussa, IT-järjestelmien hyvää integrointia ja tehokasta organisaation rakennetta
(Da Silveira ym. 2001, Fogliatto ym. 2012). Van den Broeken ym. (2016) mukaan mitä
kalliimmasta kustomoitavasta tuotteesta on kyse, sitä hyväksytympää on käyttää useita
eri tuotealustoja. Van den Broeke ym. jatkavat, että mitä vähemmän alustoja on käytössä,
sitä parempi tuotteiden yhteneväisyys saavutetaan. Merkitys kasvaa Van den Broeken
ym. mukaan silloin, kun tuote on vaikeasti valmistettava. Saadakseen parhaan hyödyn
massaräätälöinnistä, yrityksien tulee kehittää heidän tilausprosesseja sekä tuotannon
seurantajärjestelmiä (Fogliatto ym. 2012, Salvador ym. 2002).
2.2.2 Tuotteiden modulaarisuus
Modulaarisuus tarkoittaa hankalan järjestelmän jakamista yksittäisten toimintojen
kokonaisuuksiin. (Kaski 2002, Ulrich & Eppinger 2008) Belkadian ym. (2016) mukaan
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tuotteen modulaarisuus tarkoittaa, että yksittäisiä osia ja nimikkeitä voidaan käsitellä
loogisina yksiköinä, joita on helppo yhdistää lopulliseksi tuotteeksi. Tu ym. (2004)
esittävät modulaaripohjaisen valmistuksen tarkoittavan komponenttien, osien ja
prosessien standardisointia, jotta tuotteet voidaan konfiguroida vastaamaan asiakkaiden
erilaisia tarpeita. Modulaariset tuotteet mahdollistavat korkean määrän erilaisia
tuotevariaatioita ilman kompleksisuuden kasvattamista, sillä useat eri kokonaisuudet
jakavat samat, standardisoidut tuotealustat. (Kaski 2002)
Modulaarisuudella tavoitellaan kompleksisuuden hallintaa, kustannussäästöjä ja
tuotteiden yksinkertaistamista parantamalla tuotteen suunnittelua (Kaski 2002, Ulrich &
Eppinger 2008). Kaski lisää, että hyvin suunniteltu modulaarinen tuote tarjoaa
laadukkaan pohjan useille eri variaatioille. Van den Broeken ym. (2016) mukaan
modulaarisuus tarjoaa perustan myös erilaisten tuotevariaatioiden hallintaan. Saman
idean jakavat myös Salvador ym. (2002) ja Callahan (2006) jotka kertovat tuotteiden
modulaarisuuden mahdollistavan samojen teknisten komponenttien jakamisen useiden eri
tuotevarianttien välillä. Salvador ym. lisäävät, että modularisoituja tuotteita valmistavalla
yrityksellä voi olla laaja tarjonta ilman vaikutuksia operatiiviseen tehokkuuteen. Belkadia
ym. (2016) esittävät hyvin optimoidun modulaarisuuden yritys voi säästävän henkilöstön
aikaa ja resursseja, parantavan laatua ja vähentävän tuotekehitykseen kuluvaa aikaa.
Modulaarisilla osilla ja kokoonpanoilla voidaan valmistaa asiakkaille suuria määriä
erilaisia lopputuotteita tarjoamalla erilaisia kustomointivaihtoehtoja, mutta samalla
voidaan saavuttaa massakustomoinnin edut (Tu ym. 2004). Yhdistämällä modulaariset
tuotteet joustavaan tuotantoprosessiin, yritys saa mahdollisuuden nopeasti muuttuviin
markkinoihin mahdollisimman pienillä kustannuksilla ja tuotteen kompleksisuuden
kasvamisella. (ElMaraghy ym. 2013) Suurimman hyödyn modulaarisuudesta saavat
yritykset, joilla tuotteet ovat erittäin monimutkaisia ja arvokkaita (Salvador ym. 2002).
Modulaarisuus parantaa yleisesti ottaen koko yrityksen tuotteiden johtamista, sillä ne
jakavat yhteisiä resursseja ja kapasiteetteja (Kaski 2002). ElMaraghyn ym. (2013)
mukaan resurssien optimoinnin kannalta tärkeää, että osien yhteensopivuus ja
vaihdettavuus varmistetaan jo pääkokoonpanojen välillä, jotta tuotannon joustavuus ei
kärsi. Salvador ym. (2002) muistuttavat, että tuotteen koostuessa useista eri
pääkokoonpanoista, on kokoonpanojen liittäminen yhteen oltava standardisoitua.
24

Resurssien optimoinnin kannalta on Victorin ja Boyntonin (1998) mukaan tärkeää
tunnistaa kaikki käytetyt eri moduulit ja hallita niitä yksilöinä, jotta niitä voidaan
tarvittaessa konfiguroida uudelleen. Moduulien tunnistamiseksi Salvador ym. (2002) sekä
Ulrich ja Eppinger (2008) esittävät alla olevassa kuvassa 6 olevat kuusi eri
modulaarisuuden ilmentymismuotoa, jotka ovat:
1. Komponenttien

jako

-modulaarisuus,

missä

tuotteet

jakavat

yhteisiä

komponentteja ja osia.
2. Kombinatorinen modulaarisuus, missä tuotteiden perusalustaan vaihdetaan
erilaisia komponentteja ja sillä tavalla luodaan uusia tuotteita.
3. Cut-to-fit -modulaarisuus, missä yhtä tai useampaa komponenttia varioidaan
asetettujen rajojen mukaisesti.
4. Sekoitusmodulaarisuus, missä tavoitellaan erilaista lopputulosta vaihtamalla ja
sekoittamalla komponentteja.
5. Linja-automodulaarisuus, missä käytetään perusrakennetta, johon komponentteja
voidaan yhdistää
6. Lohkomodulaarisuus,

missä

komponentteja

voidaan

yhdistellä

vapaasti

rajapintojen ja rajoituksien mukaisesti. Lohkomodulaarisuus tarjoaa suurimman
määrän erilaisia variantteja ja tukee parhaiten uudelleenkonfigurointia, mutta on
myös hankalin saavuttaa.
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Kuva 6: Modulaarisuuden ilmentymismuodot (mukaillen, Salvador ym. 2002)
2.2.3 Tuotteiden konfiguroitavuus
Tuotteen konfigurointi tarkoittaa ennalta määritettyjen ominaisuuksien, komponenttien ja
moduulien yhdistämistä asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. (Peltonen 2000, ElMaraghy
ym. 2013, Sääksvuori & Immonen 2008). Tuotekonfiguraatiot voivat koostua erilaisista
tuotevarianteista, ja niiden koostamista voidaan rajoittaa erilaisilla säännöillä ja
parametreillä (Kropsu-Vehkaperä 2012, Felfernig 2001). Konfiguroitavuus mahdollistaa
asiakkaalle toimitettavan lopputuotteen mahdollisimman laajan varioinnin ilman uusien
komponenttien kehittämistä (Sääksvuori & Immonen 2008). Tuotteiden konfigurointi
auttaa Tiihosen ym. (1998) mukaan myös tilaus-toimitusketjun kehittämistä, koska sen
avulla voidaan lyhentää tilaus-toimitusketjun kokonaisläpimenoaikaa.
Tiihonen ym. (1998) esittävät alla olevassa kuvassa 7 konfiguroitavien tuotteiden eron
täysin yksilöllisiin tuotteisiin ja korkean volyymin massatuotteisiin. Massatuotteista
konfiguroitava tuote eroaa asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamisella, ja yksilöllisestä
tuotteesta konfiguroitava tuote eroaa erityisesti kustannussäästöjen avulla. Säästöjä
saavutetaan

konfiguroitavuuden

parametrien

ja

sääntöjen

luomisella,

sekä

monikäyttöisellä tuoterakenteella. (Tiihonen ym. 1998)
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Kuva 7. Konfiguroitava tuote suhteessa vakiotuotteisiin ja yksilöllisiin tuotteisiin
(mukaillen, Tiihonen ym. 1998)
Tuotteiden

konfiguroitavuutta

voidaan

tukea

tuotekonfiguraattorilla,

joka

on

varioitavuuden tueksi luotu tietojärjestelmä (Tiihonen ym. 1998, Sääksvuori & Immonen
2008). Konfiguroinnin tehostamiseksi tulee hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia osia,
komponentteja, tuotetietoa ja prosesseja. Saavuttaakseen mahdollisimman matalan
tuotteen hinnan, tulee tuotteiden perustua samoille alustoille ja osille. (Kropsu-Vehkaperä
ja Haapasalo 2011) Tiihonen ym. (1998) ovat samoilla linjoilla ja lisäävät, että
konfiguroitavilla tuotteilla tulee olla modulaarinen tekninen rakenne, jotta tuotteen
varioitavuus on mahdollisimman hyvä. Kropsu-Vehkaperä ja Haapasalo (2011)
muistuttavat, että myös parametrisoiduilla osilla voidaan saavuttaa kustannustehokkaita
tuotekonfiguraatioita. Kuitenkin useat erilaiset variantit tuoteperhetasolla nostavat
merkittävästi yrityksen kustannuksia (Salvador ym. 2002)
Tiihonen ym. (1998) muistuttavat, että konfiguroitavat tuotteet tuovat haasteita tuotteiden
hallintaan. Konfiguroitavat tuotteet vaativat myynnin henkilöstöltä tarkkuutta
spesifikaatioiden määrityksissä, sillä epätarkat määritykset tuotteille luovat lisätyötä
yrityksen henkilöstölle. Lisätyön välttämiseksi yrityksen tulee panostaa läpinäkyvään
tiedonkulkuun organisaation sisällä ja panostaa selkeisiin toimintatapoihin. (Tiihonen
ym. 1998) Konfiguroinnin haasteita nostavat esiin myös Huffman & Kahn (1998)
esittämällä, että liian paljon valittavia attribuutteja vaikeuttaa asiakkaan ostopäätöstä ja
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aiheuttaa hämmennystä. Sekavuus johtaa lopulta tuotekannibalismiin ja sitä kautta
myyntimäärien laskuun (Ulrich ja Eppinger 2008). Myyntimäärien nostamiseksi,
yrityksen tulee rajoittaa vaihtoehtoja valitsemalla tärkeimmät attribuutit ja tiputtamalla
epäolennaisia. (Huffman & Kahn 1998)
Tuotekannibalismiksi kutsutaan ilmiötä, kun samanlaiset tuotteet kilpailevat keskenään
ja

vähentävät

toisten

tuotteiden

myyntivolyymia

(Tolonen

ym.

2014).

Tuotekannibalismia tapahtuu myös, kun julkaistaan uusi tuote ja se pienentää myyntiä jo
olemassa olevilta tuotteilta. Täytyy kuitenkin muistaa, että mikäli tuote julkaistaan uusille
markkinoille, ei se aiheuta myynnin vähentymistä toisilta yrityksen tuotteilta. Onkin
tärkeää tunnistaa ne tuotteet, joiden kohdalla tämä tilanne on ongelmallinen. (Srinivasan
ym. 2005) Tuotekannibalismia voi ilmaantua myös erilaisten attribuuttien välillä. Kun
asiakkaalle annetaan mahdollisuus valita erilaisista tuotteen ominaisuuksista, tuottavuus
per tuotevariantti vähenee. (ElMaraghy ym. 2013)

2.3 Tuoteportfolion johtaminen
2.3.1 Tuotevariaatioiden johtaminen
Tuotevariaatioiden johtaminen sisältää käytänteet siitä, että miten tuoteportfoliota
johdetaan yrityksessä niiden elinkaaren läpi, tavoitteena määrittää oikea määrä tuotteita
ja niiden tuotevariantteja. Ilman koko elinkaaren ajan tapahtuvaa variaatioiden hallintaa
ei voida varmistaa varianttien tarjoamaa hyötyä. (ElMaraghy ym. 2013) Tolonen ym.
(2015) samaistuvat ajatukseen ja lisäävät, että tuotteiden elinkaaria tulee hallita koko
tuoteportfolion laajuudelta, eikä sen tule keskittyä pelkästään kaupallisten nimikkeiden
hallintaan vaan myös teknisiin komponentteihin ja moduuleihin.
Tuotevarianttien lukumäärää johdetaan hallitsemalla tuotteiden konfiguroitavia
ominaisuuksia, jotta erilaisten kombinaatioiden määrä kattaa riittävästi asiakkaiden
tarpeet ja yritys saavuttaa hyvän taloudellisen suorituskyvyn (ElMaraghy ym. 2013,
Salvador ym. 2002). Ominaisuuksia rajoitetaan vähentämällä asiakkaalle arvoa
tuottamattomia attribuutteja ja tarjontaa laajennetaan lisäämällä erilaisia vaihtoehtoja
asiakkaalle. Vaihtoehdot voivat koostua uusista varianteista tai erilaisista valittavista
attribuuteista kuten toiminnot, tuotteen väritys, ulkomuoto tai hinta. Uusia variantteja
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voidaan luoda tuotekehitysprosessin kautta kehittämällä jo olemassa oleville tuotteille
uusia ominaisuuksia. (ElMaraghy ym. 2013)
Tehokkaan tuotevariaatioiden hallinnan käyttöönottamiseksi on tärkeää määrittää
organisaation toiminnalle sopiva tuoterakennemalli, joka tukee modulaarista muotoilua
(ElMaraghy

ym.

2013).

Modulaarisuutta

tukevalla

tuoterakenteella

voidaan

havainnollistaa kustannusrakennetta ja sen avulla voidaan vähentää erilaisista
komponenteista

johtuvaa

variaatioiden

lukumäärää.

Vähentäminen

tapahtuu

standardisoimalla tuotannossa tarvittavat osat jokaisella tuoterakenteen tasolla. Erittäin
tärkeäksi tuoterakenne nousee yrityksessä, jonka strategiaan kuuluu massakustomoidut
tuotteet. (ElMaraghy ym. 2013, Ripperda ja Krause 2015) Suunnitellessa tuoterakennetta
soveltuvaksi massakustomointiin, on huomioitava myös osien ja komponenttien
mahdollinen konfiguroitavuus (Jiao ja Tseng 1999). Callahanin (2006) mukaan
tuoterakenne toimii myös perusmallina tuotetiedon jakamiseen eri tuotevariaatioiden
kesken.
ElMaraghy ym. (2013) nostavat esiin, että yritys voi saavuttaa tarvittavan laajuuden
tuotevalikoimassa jakamalla ja käyttämällä uudelleen materiaaleja, komponentteja,
prosesseja, moduuleja, tietoa ja osaamista, kun yritys kehittää uusia tuotteita ja
tuoteperheitä. ElMaraghy ym. lisäävät, että tuotteiden moduulit tulee koostua helposti
tunnistettavista osaperheistä, jolloin yksittäinen moduulivariantti voidaan yhdistää
helposti toisiin moduulirakenteisiin. Tu ym. (2004) painottavat, että osaperheiden sisällä
olevat yksittäiset komponentit tulisi olla yhteneväisiä yrityksen muiden tuotteiden kanssa.
Oikeanlaisilla päätöksillä ja analysoimalla tuotteisiin käytettävät moduulit voidaan Tun
ym. mukaan vähentää yrityksessä käytettävien erilaisten osien lukumäärää huomattavasti.
ElMaraghy ym. (2013) eivät suosittele jokaisen eri variaation määrittämistä erikseen,
vaan ne tulisi suunnitella kokonaisuuksina, jotta työmäärä suunnittelussa pienenee.
ElMaraghyn ym. lisäävät, että kokonaisuuksien avulla vältetään turhaa dataa, parannetaan
varianttien välisten suhteiden määrittelyä ja versioiden päivittäminen onnistuu
helpommin. Turha tieto hidastaa tiedonvälitystä, mikä on erittäin tärkeää yksilöllisiä
tuotteita valmistavalle yritykselle. Tiedonkulun tulee olla erittäin joustavaa yrityksen ja
asiakkaan välillä, jotta tietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tiedon hyödyntäminen
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vaatii oikean datan lisäksi joustavuutta tuotantoprosessin ja logistiikan toiminnoista, jotta
yrityksen kustannukset pysyvät matalina. (Peltonen 2000)
Tuoteperheiden sisältämät variantit tulee optimoida, jotta valmistuskustannukset ja timeto-market -aika voidaan minimoida. Tuotekonfiguraatioiden kohdalla yrityksen on
selvitettävä, mitkä ovat tuotteen vaadittuja attribuutteja, mitä asiakas voi muokata ja
mitkä ominaisuudet ovat ennaltamäärättyjä. Tuotevariaatioiden analysointi tulee suorittaa
tasaisin väliajoin, jotta tunnistetaan usein ja harvoin käytettävät osat ja komponentit.
(ElMaraghy ym. 2013) Kester ym. (2011) painottaa, että erilaisten tuotevariaatioiden
vähentämiseksi kannattaa käyttää mahdollisimman selkeitä mittareita. Tuotevariaatioiden
hallintaan on olemassa myös matemaattisia malleja (ElMaraghy ym. 2013, Van den
Broeke ym. 2016, Fogliatto ym. 2012). Kester ym. (2011) varoittavat kuitenkin
matemaattisten mallien vaarallisuudesta, sillä ne eivät ole käyttäjäystävällisiä. Samoilla
linjoilla ovat myös Cooper ym. (2004), jotka paljastivat tutkimuksessaan, että vain
tuotteiden taloudellista hyötyä laskevat yritykset ovat yllättäen taloudellisesti huonoiten
pärjääviä organisaatioita.
Yleinen uskomus yrityksissä on, että laaja kirjo erilaisia tuotevariaatioita kehittää
yrityksen myyntivolyymia. Laaja tarjonta nähdään uusien markkina-alueiden,
markkinaosuuksien ja asiakassegmenttien edellytyksenä. (Wan ym. 2012) Samaa mieltä
ovat myös Thonemann ja Bradley (2002), joiden mukaan variaatioiden lisäämisellä
yritykset pyrkivät vastaamaan asiakkaiden tarpeita, jopa silloin kun sille ei olisi edes
tarvetta. ElMaraghy ym. (2013) tuovat myös esiin tutkimuksessaan, että tuotteiden
ominaisuuksia lisätään yleensä asiakkaiden mieltymyksien mukaisesti. ElMaraghy ym.
kuitenkin painottavat, että uudet ominaisuudet saattavat tuoda yrityksille hetkellisesti
lisää myyntituloja ja markkinaosuuksia, mutta eivät yleensä voittoja. Panostaminen taas
tuoterakenteessa huomattaviin, laatua kehittäviin attribuutteihin, parantavat ElMaraghyn
ym. mukaan myynnin ja markkinaosuuksien kasvun lisäksi myös viivan alle jäävää
tulosta ja myyntituottoa per myyty tuote. Tolonen ym. (2015) lisäävät, että tasaiset tai
laskevat myyntituotot ja kasvaneet tuotteiden lukumäärät tuoteportfoliossa vähentävät
myyntejä ja tuottavuutta per valmistettu tuote. (Tolonen ym. 2015)
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Parhaita taloudellisia hyötyjä tavoitellakseen, on yrityksien pystyttävä rajoittamaan
asiakkaan vapaavalintaisuutta mahdollisimman paljon. (ElMaraghy ym. 2013) Samaa
mieltä ovat myös Huffman & Kahn (1998), jotka korostavat, että yrityksen tulisi vähentää
asiakkaan vaikutusta ja ohjata myyntiä tiettyihin tuoteryhmiin tai tuotteisiin sen sijaan,
että asiakas saa tehdä vapaasti muutoksia yksilöityyn tuotteeseen. Thonemann ym. (2002)
muistuttavat, että laskemalla eri variaatioiden lukumääriä, voidaan itseasiassa kasvattaa
myyntiä. Suurempi määrä tuotevariaatioita aiheuttaa ei-haluttuja kuluja tuotteen
suunnitteluun, inventaarioihin, myyntiin ja palveluihin. Liian suuresta tarjonnasta johtuva
hämmennys ja erityisesti hämmennyksestä johtuva epävarmuus vähentävät myyntiä.
(ElMaraghy ym. 2013)
Suuret määrät eri variantteja kasvattavat myös tuotteisiin käytettävien komponenttien
lukumäärää, mikä johtaa Salvadorin ym. (2002) mukaan kasvaneisiin toimittajien
kustannuksiin ja inventaarion lukumääriin, sekä pidentyneisiin toimitusaikoihin.
ElMaraghy ym. (2013) lisäävät, että lopulta kasvanut tuotetarjonta pidentää
huomattavasti koko yrityksen tilaus-toimitusprosessiin kuluvaa aikaa, mikä johtaa
tyytymättömiin asiakkaisiin.
Variaatioiden korkean lukumäärän aiheuttamia kustannusten kasvuja aliarvioidaan usein.
Vähättely voi johtaa vielä laajempaan tarjontaan jolloin ongelmat vain lisääntyvät.
(Thonemann ja Bradley 2002)
ElMaraghy ym. (2013) ovat koonneet alapuolella sijaitsevaan kuvaan 8 tuotevariaatioiden
johtamisen eri toiminnot. Horisontaalisella akselilla sijaitsevat tuotteen elinkaaren
vaiheet, joita on mallissa kolme, design, suunnittelu ja valmistus. Vertikaalisella akselilla
sijaitsee tuotevariaatioiden johtamisen eri osa-alueet, joita ovat valmistettavat osat ja
tuotteet, organisaatio ja markkinat. Akselien risteyskohdissa sijaitsevat eri elinkaaren
vaiheissa toteutettavat aktiviteetit kunkin osa-alueen mukaisesti.
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Kuva 8: Tuotevariaatioiden johtaminen (mukaillen, ElMaraghy ym. 2013)
2.3.2 Tuoteportfolion johtaminen
Viimeisten vuosikymmenien aikana, todellinen tarve toimivalle portfolion johtamiselle
on tunnistettu, sillä yritysten tarjonta on kasvanut huimaavaa vauhtia. Tuoteportfoliot
ovat räjähtäneet, sillä yritykset ovat tarjonneet liikaa mahdollisuuksia asiakkaille
vaikuttaa tuotteen suunnitteluun. (Sääksvuori & Immonen 2008) Tuoteportfolion hallinta
voidaan nähdä kilpailukenttänä, sillä yrityksillä on tapana verrata omaa tarjontaansa
kilpailijoihin. (Sadeghi ja Zandieh 2010)
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Tuoteportfolion hallinta (product portfolio management, PPM) tarkoittaa Cooperin ym.
(1999) mukaan päätöksentekoprosessia, missä tuote- ja kehitysprojekteja pidetään yllä ja
uudistetaan. Cooper ym. jatkavat päätösten koostuvan projektien arvioinnista, valinnasta
ja priorisoinnista, ja näiden toimien pohjalta resurssien allokoinnista oikeille tuotteille.
Kester ym. (2011) muistuttavat päätöksien sisältävän myös ratkaisuja jo olemassa olevien
tuoteprojektien lopettamisesta, rahoituksen vähentämisestä. Tolonen ym. (2014) lisäävät,
että tuotteen elinkaaren johtaminen ja tuotetiedon hallinta luovat edellytyksiä
tuoteportfolion hallintaan. ElMaraghy ym. (2013) pitävät toimivaa tuoteportfolion
hallintaa erittäin tärkeänä osana organisaation päätöksentekoa. ElMaraghy ym. lisäävät,
että ilman selkeitä toimintamalleja tuoteportfolion hallinnassa, on erittäin hankalaa hallita
yrityksen tarjoamia erilaisia tuotevariaatioita. Jugend ym. (2016) muistuttavat, että
jokaisen PPM:n liittyvien päätösten tulee seurata yrityksen strategiaa.
Cooper ym. (1999) nostavat esiin PPM:n neljä tärkeintä toimintoa, jotka ovat:
1. Strategisten valintojen tekeminen tuotteille, markkinoille ja teknologioille.
2. Tuote- ja teknologiavalinnat, jotka määräävät miltä yrityksen portfolion ja
liiketoiminnan suunnan.
3. Resurssien kohdistaminen tuotekehitykselle, suunnittelulle, markkinoinnille ja
muulle operatiiviselle toiminnalle.
4. Portfolion

tasapainottaminen,

jotta

kohdistukset

menevät

oikeille

tuoteprojekteille
On

tärkeää

muistaa,

että

tuoteportfolion

johtaminen

eroaa

tuotehallinnasta.

Tuoteportfolion johtamisessa tarkastellaan ja päätetään tuoteportfolion parantamisesta
horisontaalisten ja vertikaalisten tuoteportfolioiden yli. Portfoliota hallitaan strategisten
PPM tavoitteiden, mittareiden, prosessien ja toimintatapojen avulla. Tuotehallinnassa
hallitaan teknologiaa ja erityisesti tuotekehitystä PPM:n päätöksien perusteella
unohtamatta olemassa olevien tuotteiden aktiivista analysointi ja niiden lopullista
poistamista. (Tolonen ym. 2015)
Tuotejohtamisen konsepti voidaan nähdä myös tuotteen elinkaaren johtamisen osaalueena, mutta se on myös läheinen termi tuoteportfolion johtamiselle. Tuotejohtamisessa
keskitytään hallitsemaan yksittäisiä tuotteita tuotevalikoimasta, eikä niinkään koko
tuoteportfoliota. (Stark 2015)
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Kester ym. (2011) määrittävät PPM:n olevan kokoelma eri toimintoja, jotka
mahdollistavat yrityksen valitsemaan, kehittämään ja tuotteistamaan uusia tuotteita
yrityksen

strategian

mukaisesti.

Tuoteportfolion

uudistamisella

tarkoitetaan

tuoteportfoliossa olevien tuotteiden muokkaamista, parantamista ja poistamista, sekä
uusien tuotteiden lisäämistä tuoteportfolioon. (Tolonen ym. 2015) Mcnally ym. (2009)
lisäävät, että tuoteportfolion hallinnan tulee sisältää prosessit resurssien allokointiin
tuotteiden

markkinaosuuksen

lisäämiseksi

verrattuna

tarjolla

oleviin

substituuttituotteisiin. Tolosen ym. (2014) mukaan PPM käsittää markkina-analyysin,
tuoteportfolion strategian, tavoitteiden ja mittareidenmäärittämisen sekä niiden
mukaisten

tuoteporfolioiden

analysoinnin

ja

johtamisen

horisontaalisesti

ja

vertikaalisesti. Kester ym. (2011) ovat samaa mieltä, ja lisäävät, että tuotteen koko
elinkaaren läpi toimiva hallinta auttaa saavuttamaan tuotteiden maksimaalisen
tuottavuuden. Stark (2015) lisää, että tuoteportfoliota tulee hallita tehokkaasti, jotta
tuotteiden maksimaalinen arvo saadaan tavoitettua. Stark lisää, että arvon mittaamista
varten on kerättävä dataa tuotteiden myynneistä. Tolonen ym. (2015) muistuttavat, että
tuoteportfolion analysointia varten on oltava dataa tuotteen eri elinkaaren vaiheista,
tuotetiedon

attribuuteista,

myynneistä

ja

todellisista

tuotekustannuksista

eli

tuoteportfolionhallintaa edellyttää tuotteeseen liittyvien liiketoimintatietojen hallintaa.
2.3.3 PPM tavoitteet ja hyödyt
PPM.n tavoitteena on tukea yrityksiä parempaan liiketoimintastrategiaan, resurssien
optimointiin, riskien minimointiin ja tuotannon ylösajon helpottumiseen NPD prosessissa (Cooper ym. 1999, Jugend ym. 2016). Tehokkaalla PPM-prosessilla voidaan
analysoida ja tuottaa laadukkaita päätöksiä tukemaan yrityksen strategiaa. Päätökset
tulevat siitä, että mitä tuotteita tulee kehittää, myydä, markkinoida, toimittaa, hallita ja
poistaa yrityksen tuoteportfoliosta. (Tolonen ym. 2015) Aktiivisella tuoteportfolion
hallinnalla voidaan Jugendin ym. (2016) mukaan saavuttaa asetetut liiketoiminnan
tavoitteet

huomattavasti

todennäköisemmin.

Tuoteportfolion

hallinnan

kolme

päätavoitetta ovat Cooperin ym. (1999) ja Jugendin ym. (2016) mukaan:
1. Tuoteportfolion yhdistäminen yrityksen strategiaan
Yrityksen tuoteportfolion sisältämien tuotteiden tulisi olla yhteneväisiä yrityksen
liiketoimintastrategiaan.
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2. Tuoteportfolion arvon maksimointi
Resurssien käyttö tulisi optimoida, jotta saadaan suurin mahdollinen taloudellinen
hyöty tuoteprojekteista.
3. Tuoteportfolion tasapaino
Portfolion tulee sisältää sopiva määrä tuoteprojekteja erilaisista näkökulmista
mietittynä, kuten odotetut riskit ja palkkiot projekteista tai muutokset markkinaalueilla.
Yleinen harhaluulo on, että laaja tuoteportfolio nostaa myyntivolyymeja ja houkuttelee
variaatiota etsiviä asiakkaita. Liian laaja portfolio kuitenkin vähentää myyntejä
tuotevarianttia

kohden

ja

aiheuttaa

sekaannusta

asiakkaissa,

mikä

vähentää

kokonaismyyntiä. (Tolonen ym. 2014) PPM vaikutus liiketoimintaprosesseihin
perustuukin tarjonnan rajoittamiseen, jotta tuotteiden hallinta olisi helpompaa.
Uudistamalla tuoteportfoliota, yritys voi luoda tehokkaita prosesseja tuotekehitykseen,
valmistukseen, jakeluun ja huoltoon. Kun tuotteiden tehokkuutta mitataan yrityksessä,
voidaan panostaa oikeanlaisiin tuotteisiin. Hyödykkeiden tulee olla strategisesti sopivia
ja mahdollisimman tuottavia, kuitenkin samalla tasapainottaen portfoliota. (Tolonen ym.
2015) Tuoteportfolion tehokkuuden mittaamiseksi Jugend ym. (2016) luettelevat
soveltuvien työkalujen olevan rahalliset mittarit, markkina- ja asiakasanalyysit,
pistetytys- ja priorisointimallit, tarkistuslistat, kartat, taulukot ja diagrammit.
Tolonen ym. (2014) esittävät yrityksen tuoteportfolion strategisten tavoitteiden
asettamiseksi alla olevassa kuvassa 9 sijaitsevaa MS-PPM –matriisia. Matriisi sisältää
yrityksen mission yhdeksän komponenttia, jotka voidaan nähdä määrittävän, mitä yritys
tekee

ja

miksi.

Yrityksen

tuoteportfoliota

tarkastellaan

markkinasegmenttien,

asiakkaiden, tuotteiden, teknologian, taloudellisen menestyksen, kilpailuedun, arvojen,
julkisen kuvan ja työntekijöiden mukaisesti. Mission komponentteja vertaillaan
tuoteportfolion päätavoitteisiin. Työkalun avulla voidaan määrittää liiketoimintastrategia
tuoteportfolion johtamiselle. (Tolonen ym. 2014, Tolonen ym. 2015)
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Kuva 9: Tuoteportfolion tavoitteet ja mission komponentit (mukaillen, Tolonen ym.
2014)
Jugendin ym. (2016) tutkimus paljastaa, että PPM käytänteiden formalisointi yrityksessä
vaikuttaa merkittävästi tuoteportfolion tehokkuuteen. Jugend ym. jatkavat, että
systemaattiset johtamistavat kehittävät myös tuoteportfolioon liittyvien sidosryhmien
integroitumista. Cooperin ym. (2004) mukaan järjestelmälliset PPM prosessit kehittävät
koko

organisaatiota,

sillä

tuotekehitysprojekteista

kaikkein

tuottavimmat

ja

potentiaalisimmat voidaan tunnistaa. Portfolion johtamisen eduista kertovat myös
ElMaraghy ym. 2013, joiden mukaan PPM parantaa tuotannon joustavuutta ja
reagointikykyä, nostaa tuottavuutta, vähentää tarvetta investointeihin, NPD -prosessin
kokonaisaikaa, tuotannon kustannuksia ja selkeyttää tuoterakennetta. PPM lisäksi
parantaa tuotekehityksen laatua ja vähentää testaamiseen ja sertifiointiin kuluvaa aikaa
hankalasti koottavilla tuotteilla. (ElMaraghy ym. 2013) NPD-prosessiin kuluva aika
pienenee, sillä systemaattinen PPM -aktiviteetit auttavat yrityksiä valitsemaan oikeat
tuotteet jatkokehitykseen, ja tiputtamaan vääränlaiset tuotteet prosessista ajoissa pois.
(McNally ym. 2009, Cooper ym. 1999) Systemaattisella tuoteportfolion hallinnan avulla
oikeat tuotteet julkaistaan, mikä johtaa tehokkaaseen tuoteportfolioon. (Jugend ym. 2016)
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2.3.4 PPM edellytykset
Tuoteportfolion hallinnan onnistunut implementointi vaatii yrityksen johdon tuen.
(Cooper ym. 1999) Jotta yrityksen johto voi tukea ajatusta, tulee perusidea ja konsepti
ymmärtää täysin, ja tarve mallin implementointiin yrityksessä tunnistaa. Mallin
tunnistamiseksi on ajateltava koko tuoteportfoliota ja aliportfolioita yksittäisten
tuotteiden sijaan (Kropsu-Vehkaperä ja Haapasalo 2011). Ymmärryksen puute liittyen
PPM:n eri toimintoihin on johtanut Tolosen ym. (2014) kehittämään tarvittavat
edellytykset toimivaan tuoteportfolion hallintaan. Mallissa on kuusi askelmaa, jotka ovat:
1. Perusidean ja konseptin ymmärtäminen tuoteportfolion hallinnasta.
Johtajat ja muut ylemmät toimihenkilöt tulisi käsittää mallin perusidea ja tunnistaa
oikea tarve kunnolliselle tuoteportfolion johtamiselle. Cooperin ym. (1999)
mukaan PPM:n käyttöönottoa voidaan edistää korostamalla johtoportaalle esiin
sen tuomia hyötyjä. Tolonen ym. (2015) lisäävät, että kun yrityksen johdossa on
saavutettu riittävä ymmärrys, voidaan konseptin implementointi aloittaa. Tolosen
ym. (2014) mukaan ymmärryksen nostattamisen lisäksi tulee tunnistaa
tuotehallinnan prosessit ja niiden syyt, omistajat ja aikataulut. Cooper ym. (1999)
mukaan prosessit tulee kohdistaa yrityksen toiminnalle sopiviksi.
2. Yrityksen strategisiin tavoitteisiin perustuva tuoteportfolion johtamisen
strategisten tavoitteiden sekä suorituskykymittareiden määrittäminen.
Yrityksen tulisi asettaa strategiset tavoitteet ja keskeiset mittarit PPM toimintojen
mittaamiseen koko tuotteen elinkaaren ajalle, tavoitteena tuoteportfolion
strateginen sopivuus, portfolion tasapaino ja arvon maksimointi. Tolonen ym.
esittävät vaiheen toteuttamisen avuksi kuvassa 9 sijaitsevaa MS-PPM -matriisia,
joka kuvaa tuoteportfolion johtamisen strategisten tavoitteiden suhdetta yrityksen
mission yhdeksään komponenttiin.
3. Strategisten tuoteportfolioiden ja aliportfolioiden luominen.
Tuoteportfolion eri tasot tulee tunnistaa. Modulaarisuus tuotteiden ja
tuoteperheiden välillä tulisi määrittää, jotta saavutetaan taloudellisuutta ja
rahallista hyötyä
4. Tuoteportfolion johtamiseen liittyvien omistajuuksien ja tuoteportfolion
hallinnon nimeämiset.
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Strategiseen tuoteportfolioon liittyen määritetään omistajat ja hallinnoijat
jokaiselle alituoteportfoliolle koko tuotteen elinkaaren ajaksi. Tuoteportfolion
hallintomalli luodaan ympärille tukemaan portfolion johtamista.
5. PPM prosessien ja työkalujen luominen.
Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan systemaattiset toiminnot, joilla voidaan
helpottaa päätöksentekoa. Toimintojen aikataulutukseen ottavat kantaa Tolonen
ym. (2015), joiden mukaan PPM prosessit voidaan toteuttaa esimerkiksi
kvartaaleittain, tai jopa viikoittain. Tolonen ym. jatkavat, että systemaattiset PPM
prosessit kehittävät päätöksenteon lisäksi myös yrityksen kilpailukykyä. Kester
ym. (2011) lisäävät, että tuoteportfolion prosessit tulisi integroida yrityksen muun
päätöksenteon kanssa.
6. Tuotetiedon saattaminen saataville ja raportoinnin mahdollistaminen.
Strategisen ja taktisen tuoteportfolion oikeanlaisen johtamisen hallintaan on
tärkeää saada oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Ennen tason saavuttamista, edelliset
tasot ja erityisesti ymmärrys PPM mahdollisuuksista tulee olla tiedossa jokaisella
tasolla organisaation hierarkiassa. Tuoteportfolion johtamiseen liittyvän datan
tulee olla yhteydessä yleiseen tuotedataan, jotta spesifikaatioiden vaatimukset
saadaan täytettyä.
2.3.5 PPM hallintomalli
PPM Hallintomalli on viitekehys tuoteportfolion hallitsemiseen ja tarkkailuun.
Viitekehystä voidaan pitää perustana tuoteportfolion systemaattiseen hallintaan
tuoterakenteessa ja niiden elinkaaressa. Idea PPM hallintomallin takana on se, että
yritykset tähtäävät strategisen ja taloudellisen tuoteportfolioiden uudistumiseen.
Modernisointi tapahtuu lisäämällä uusia tuotteita portfolioon, kehittämällä ja
muokkaamalla nykyisiä tuotteita ja poistamalla tappiolliset ja strategiaan sopimattomat
tuotteet. (Tolonen ym. 2014)
Tuoteportfolion johtamiseen esittää mallin myös Stark (2015), joka esittää portfoliolle
hallintomallia, missä päätöksenteon vastuu annetaan arvostelulautakunnalle, joka sisältää
yrityksen johtoryhmän jäseniä erilaisista operatiivisista toiminnoista. Starkin mukaan
lautakunnan tehtäviä ovat PPM:n liittyvä päätöksenteko ja resurssien allokointi sekä
uusille, että nykyisille tuotteille. Stark jatkaa, että lisäksi tuotteita tulee hallita
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tuoterakenteen ylätasoilta aina alimmalle tasolle asti koko niiden elinkaaren ajan.
Päätarkoituksena on Starkin mukaan kasvattaa asiakkaan saaman lopputuotteen arvoa.
Tolosen ym. (2014) esittelemä PPM hallintomalli (kuva 10) vastaa Starkin kuvailua
sopivasta hallintomallista ja lisää tuoteportfolion hallintatyöryhmän uudeksi osaalueeksi. Tolosen ym. määrittämä malli sisältää neljä pääluokkaa, jotka ovat
Tuoteportfolion hallintajohtoryhmä, Tuoteportfolion hallintatyöryhmä, Vertikaaliset
alituoteportfoliot ja horisontaaliset alituoteportfoliot. Tolonen ym. (2015) tarkentavat,
että kutakin tuoterakenteen eri tasolla olevaa portfoliota hallintaan horisontaalisesti yli
elinkaarivaiheiden. Elinkaarivaiheiden mukaiset tuoteportfoliot analysoivat ja johtavat
elinkaarivaiheita kokonaisuutena. Kokonaisuutena on tavoitteena hallittu vertikaalinen ja
horisontaalinen tuoteportfolionhallinta ja tuoteportfolion strateginen uudistaminen
kaupallisesti ja teknisesti.

Kuva 10: PPM Hallintomalli (mukaillen, Tolonen ym. 2014)
Alituoteportfolioiden omistajuus tarkoittaa tässä sekä liiketoiminta-, että tekniseen
osaamiseen liittyvää tuotetiedon hallintaa. Kuten kuvassa 10 esitetään, Tuoteportfolion
hallintomalli vaatii omistajat sekä horisontaalisiin, että vertikaalisiin tuoteportfolioihin.
Pienemmissä yrityksissä yksi omistaja voi omistaa useamman portfolion, ja kaikkein
pienimmissä yrityksissä toimitusjohtaja voi olla koko tuoteportfolion hallitsija. (Tolonen
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ym. 2014) Vertikaalisissa alituoteportfolioissa tuotteita hallitaan aina kaupallisen
tuoteportfolion Ratkaisu-tasolta aina Komponentti-tason teknisiin tuoteportfolioihin.
Vertikaalinen tuoteportfolio sisältää alituoteportfoliot tuoterakenteen mukaisesti
tuoteperheille,

tuotekonfiguraatioille,

alikokoonpanoille

ja

komponenteille.

myyntinimikkeille,
(Tolonen

ym.

2015)

kokoonpanoille,
Horisontaalisissa

aliportfolioissa analysoidaan ja päätetään mitä kaupallisisa tuotteita ja niiden teknisiä
toteutuksia pitää strategisesti, kaupallisesti ja teknisesti kehittää, ylläpitää ja poistaa..
Tuotteiden elinkaarien mukaisten alituoteportfolioiden omistajat voivat pysyä samana, tai
ne voivat vaihtua kunkin elinkaaren mukaisesti. On tärkeää kuitenkin sopia eri elinkaaren
vaiheista ja omistajuuksista, jotta vältetään epäselvyydet. Elinkaari jaetaan neljään tai
useampaa elinkaaren mukaiseen alituoteportfolioon. Elinkaaren vaiheiden mukaisesti
NPD-portfolio keskittyy uusien tuotteiden tuotekehitykseen sekä uusien tuotevarianttien
kehittämiseen. (Tolonen ym. 2014) Uusista tuoteprojekteista vastaavat henkilöt vastaavat
myös PPM-aktiviteettien levittämisestä NPD-prosessin eri vaiheisiin (Jugend ym. 2016).
Ylläpitoportfolio sisältää tuotteet jotka ovat ylösajovaiheessa, aktiivisessa myynnissä ja
toimituksissa sekä alasajovaihessa olevat tuotteet. Takuuportfolio keskittyy tuotteisiin,
joita ei enää toimiteta tuotteina vaan varaosina ja takuu-, huolto- ja korjauspalveluina.
Archive-portfoliossa säilytetään lain määräämä tuotetieto viimeisten aktiivisten
toimitusten, huolto-, korjaus- ja varaosatoimisten jälkeen vaaditun ajan. (Tolonen ym.
2014)
Tuoteportfolion hallintatyöryhmä (PPMT) koostuu pysty- ja vaakasuuntaisten
alituoteportfolioiden omistajista, ja sitä johtaa tuoteportfoliopäällikkö. PPMT:n tehtävä
on

vastata

tuotetarjonnan

uusimisesta,

tuoteportfolion

analysoinnista

ja

tiedonhankinnasta, palautteista ja ohjata päätöksentekoa. PPMT omistaa PPM konseptin
yrityksessä, ja lisäksi siihen liittyvät prosessit ja työkalut. PPMT:n jäsenet omistavat
myös heille osoitetut alituoteportfoliot, avustavat PPMB:tä määrittämään tavoitteet,
suorituskyvyn mittarit ja pitävät huolta tuoteportfolion jatkuvasta kehittämisestä.
(Tolonen ym. 2014, Tolonen ym. 2014) Jugend ym. (2016) lisäävät tuoteprojektien
pisteyttämisen, arvioimisen ja priorisoinnin PPMT vastuualueisiin. Työkaluja tuotteiden
arvioimiseen ovat esimerkiksi BCG-matriisi ja GE-kuplakaavio, jotka ovat käytännöllisiä
työkaluja määrittämään linjat portfolion tehokkuuteen, yrityksen strategiaan ja portfolion
tasapainoon. (Jugend ym. 2016)
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Tuoteportfolion hallintajohtoryhmän (PPMB) tarkoitus on olla ylin päättävä elin. Se
sisältää yleensä toimitusjohtajan lisäksi myös johtajia myynnistä, operatiivisesta
toiminnasta,

tuotekehityksestä,

taloushallinnosta,

sekä

tuoteportfolionpäällikön.

Tärkeimmät roolit PPM:ssä ovat kuitenkin teknologiaan keskittyneillä ylimmän tason
johtajilla, jonka jälkeen muilla ylimmän johdon henkilöillä ja yrityksen johtoportaalla.
(Tolonen ym. 2014, Tolonen ym. 2014) Cooper ym. (2001) ovat Tolosen ym. kanssa
samaa mieltä ja painottavat, että markkinointi- ja myyntijohtajilla tulee olla pieni rooli
PPM:n liittyvissä päätöksissä, sillä he työskentelevät asiakasrajapinnassa. PPMB:n
vastuulla on PPM:n tavoitteet ja suorituskyvynmittarit, sekä päätöksenteko sovittujen
käytänteiden mukaisesti. (Tolonen ym. 2014)
Tolonen ym. (2015) nostavat esille, että hallintomallin implementointi on helpompaa
pienemmissä yrityksissä, sillä tuoteportfolion kokonaisuus on helpommin hallittavissa.
Tolonen ym. kuitenkin painottavat, että PPM:n edellytykset ovat samat yrityksen koosta
riippumatta. Jotta malli saadaan tehokkaasti implementoitua, tulee tuoteportfolio kaikkine
aliportfolioineen tulla hyväksytyksi ja viestitetyksi kaikille tuoterakenteen tasoille
tuotteen elinkaaren yli. Implementointiin kuuluu portfolioiden omistajuuksien
määritykset, mitkä vaativat selkeitä ratkaisuita yrityksen ylimmältä johdolta.
Alituoteportfolioiden omistajuuksien puuttuminen tai epäselkeys saattaa johtaa
huonoihin tuotepäätöksiin, jotka on tehty ilman strategista analyysia tuotteiden
sopivuudesta organisaation tuoteportfolioon. (Tolonen ym. 2014)
2.3.6 Tuoteportfolion tasapaino ja liikakasvu
Yritykset luovat usein tuotteita huomattavasti enemmän kuin onnistuvat poistamaan
tarjonnastaan. Tämä johtaa negatiiviseen tuoteportfolioiden räjähtämiseen, mikä
tarkoittaa tilannetta, kun yrityksellä on liian paljon nimikkeitä tuoteportfoliossa, jolloin
portfolion hallitseminen on hankalaa. Ongelma pahenee, kun vastaavasti yrityksen
myyntituotot ja markkinaosuudet eivät kasva portfolion laajentuessa. (Tolonen ym. 2015,
Tolonen ym. 2015)
Alla olevassa kuvassa 11 on esitetty yksinkertainen syy-seuraus -suhde tuoteportfolion
räjähtämisestä. Uusia tuotteita kehitetään jatkuvalla syötöllä, mutta vanhoja ei poisteta
tuoteportfoliosta,

jolloin

tuoteportfolio

paisuu.

Tuoteportfolion

tasapainon
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saavuttamiseksi tulee täydellisessä tuoteportfoliossa vanhoja tuotteita poistaa aina, kun
uusia tuotteita julkaistaan. (Tolonen ym. 2015, Tolonen ym. 2014) Täydellinen
tuoteportfolio sisältää lisäksi Sääksvuoren ja Immosen (2008) mukaan neljänlaisia, eri
elinkaaren vaiheissa olevia tuotteita: Vanhat markkinajohtajat, joilla yritys saa tasaisen
kassavirran; lupaavia tuotteita, joilla on vielä negatiivinen tulos; juuri julkistettuja,
potentiaalisia markkinajohtajia sekä tuotteita, jotka ovat poistumassa markkinoilta.

Kuva 11: Tuoteportfolion liikakasvu (mukaillen, Tolonen ym. 2014a)
Tuotteiden tuottavuuden tunnistaminen koko tuotteen elinkaaren yli vaatii resurssien ja
investointien kohdistamiseksi oikeisiin tuotteisiin (Tolonen ym. 2015). Kasken (2002)
mukaan säilyttääkseen kilpailukykynsä, tulee yrityksessä ajatella materiaali- ja
komponenttikustannuksien lisäksi kaikkia muita resursseja, mitä tuote vie sen elinkaaren
aikana. Jotta investoinnit voidaan kohdistaa oikein koko elinkaaren yli, tulee
organisaatiossa päätöksenteon toimia tehokkaasti. Päätöksenteon tulee perustua
oikeanlaiseen informaatioon ja dataan, jotta päätöksiä ei tehdä tunteella tai intuitiolla.
(Sääksvuori & Immonen 2008)
Tutkimukset paljastavat että parhaiten pärjäävillä yrityksillä on tuoteprojektien tasapaino
selkeästi paremmin kunnossa kuin keskimääräistä huonompaa voittoa tekevillä
yrityksillä. (Cooper ym. 1999, McNally ym. 2013) Tolonen ym. (2015) esittävät uusien
tuotteiden päätöksenteon sisältävän myös päätöksen vanhojen tuotteiden siirtämisestä
eteenpäin tuotteen elinkaaressa. Tolosen ym. mukaan näin taataan aktiivinen
tuoteportfolion uusiminen ja portfolion arvo voidaan maksimoida. Stark (2015) nostaa
esille, että NPD -vaiheessa olevien tuotteiden hallintaan tuo haasteita se, että
kosketeltavaa tuotetta ei vielä ole olemassa.
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Aktiiviseen myyntiin tulevat tuotteet lanseerataan ja liiketoimintaa ajetaan määritettyjen
käytänteiden mukaisesti. Kun tuotteen kilpailukykyä halutaan parantaa ja siitä julkaistaan
uusi versio, syntyvät tuotteen muutokset vain tekniseen tuoteportfolioon ja modifioidun
tuotteen elinkaari jatkuu eteenpäin (Tolonen ym. 2015). Tuotteiden versiointi voi johtaa
myös ongelmiin, mikäli markkinat ovat osoittaneet tuotteen huonoksi. Useat yritykset
julkaisevat uusia versioita ja variaatioita tuotteistaan, vaikka olisi liiketoiminnallisesti
järkevämpää vain hylätä tuote. Haasteet välttääkseen, tulee tuotteiden elinkaaria
tarkkailla kokonaisvaltaisesti. (Sääksvuori & Immonen 2008) Ennalta sovittuja
aktiviteetteja suoritetaan siihen asti, kunnes on aika lopettaa tuotteen valmistaminen.
Jokaisessa vaiheessa portfolioita hallitaan asetettujen tavoitteiden ja mittareiden
mukaisesti. (Tolonen ym. 2015) Tuotteet myöhemmissä elinkaaren vaiheissa kohtaavat
usein enemmän ongelmia kuin tuotteet, jotka on vasta julkistettu. Haasteet johtuvat siitä,
ettei myöhemmän elinkaaren vaiheen tuotteet saa niin suurta huomiota yrityksiltä, eikä
niille ole määritettyjä käytänteitä. Onkin tärkeää määrittää käytänteet koko tuotteen
elinkaaren ajalle. (Sääksvuori & Immonen 2008)
Ripperdan ja Krausen (2015) tutkimus osoittaa, että tuottamattomat tuotteet tulisi poistaa
portfoliosta. Kannattamattomien hyödykkeiden tunnistamiseksi Ripperda ja Krause
esittävät kustannuksien laskemista koko tuotteen elinkaaren ajalta. Samoilla linjoilla ovat
myös Sääksvuori & Immonen (2008), jotka lisäävät, että myöskään vanhat ja
vanhentumassa olevat tuotteet eivät tuo paljon tuloja, mutta niitä pidetään silti
portfoliossa. Sääksvuori & Immonen pitävät vanhojen tuotteiden ylläpitoa typeränä, sillä
ne vaativat resursseja tuotannolta, huollolta ja tukitoiminnoilta.
2.3.7 Systemaattisen PPM puuttumisen tuomat haasteet
Kuten Tolonen ym. (2014, 2014 ja 2015) tuovat esiin tutkimuksissaan, PPM ei yleensä
ole täysin ymmärretty käsite yrityksissä. Tolosen ym. mukaan ymmärryksen puute
vaikeuttaa portfolioon liittyvää päätöksentekoa, hallitsemista, yhteydenpitoa ja vähentää
keskeisten sidosryhmien välillä toimivaa yhteistyötä. Cooper ym. (1999) esittävät huonon
portfoliojohtamisen johtavan huonoihin tuotteisiin liittyviin päätöksiin. Kesterin ym.
(2011) mukaan vaikeutunut päätöksenteko johtaa päätöksiin, jotka voivat pohjautua
puutteellisen tiedon lisäksi myös voimallisuuteen tai intuitioon. Voimallisuudella Kester
ym. tarkoittavat organisaatioiden sisäisten sääntöjen pohjaisia valintoja, ja intuitioon
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perustuvat päätökset pohjautuvat päättäjän omiin mielipiteisiin. Tolonen ym. (2014) lisää
intuition lisäksi improvisoinnin huonoksi tavaksi tehdä päätöksiä. Huono päätöksenteko
tuoteportfolion kannalta johtaa myös huonoihin valintoihin tuoteprojekteissa. Usein
tuotteita

suunnitellaan

ilman

pohdintaa

sen

sopivuudesta

yrityksen

omaan

tuoteportfolioon. (ElMaraghy 2009)
Normaalissa toimintaympäristössä variaatioiden määrä kasvaa tuotteiden luonnollisessa
kehittymisessä. Vaikutus moninkertaistuu, kun yritykset haluavat täyttää asiakkaiden
tarpeita yhä yksilöllisemmin. (ElMaraghy 2009) Yritykset seuraavat asiakkaiden tarpeita
ja kehittävät niiden mukaisesti uusia tuotteita, samalla unohtaen olemassa olevien
tuotteiden elinkaaren. (Tolonen ym. 2014) Lisäksi yritysostot ja organisaatioiden
fuusioituminen laajentavat herkästi tuoteportfoliota ilman uusien tuotteiden kehittämistä.
(Tolonen ym. 2015) Mikäli tuoteportfoliota ei hallita tai nykyisiä tuotteita ei seurata eikä
tuotteita määritetä, johtaa tuoteportfolion paisuminen lopulta koko tuoteportfolion
räjähtämiseen. (Tolonen ym. 2014)
Laaja tuotetarjonta aiheuttaa epäselvyyttä tuoteportfolioon, mikä johtaa useisiin
ongelmiin. Useiden eri versioiden samanaikainen ylläpito ja myynti aiheuttavat
tuotekannibalismia tuoteperheiden välillä. Jos kannibalismia ei ole hallittu, sillä on
negatiivisia vaikutuksia tuotteiden taloudelliseen tehokkuuteen. Eri versioiden ylläpito
voi aiheuttaa jopa materiaalien vanhenemista. (Tolonen ym. 2014) Tuotekannibalismin
uhka on Srinivasan ym. (2005) mukaan suurin, kun uusi tuote julkaistaan samalla nimellä
kuin jo olemassa oleva tuote. Srinavasan ym. painottavat, että organisaation kannalta on
aina tärkeää tunnistaa tuotekannibalismi sekä uuden tuotteen, että tuoteportfoliossa jo
olevan tuotteen kannalta. Aigbedon (2007) tutkimus paljastaa nimikkeiden lukumäärän
kasvattamisen

nostavan

tarvittavien

inventaarioiden

lukumäärää,

mikä

johtaa

huonompaan taloudelliseen tehokkuuteen (Fogliatto ym. 2012). Liian laaja tuotetarjonta
johtaa myös monimutkaisiin tuotteisiin, mikä aiheuttaa yritykselle samanlaisia ongelmia
kuin monimutkainen tuotantoprosessi. Kompleksisuus taas puolestaan nostaa erilaisten
varianttien lukumäärää. Kuitenkin täytyy muistaa, että erittäin monimutkainen tuote voi
olla myös suuri kilpailuetu, mikäli se tarjoaa hyvää ratkaisua asiakkaalle. (ElMaraghy
ym. 2013) Kompleksinen tuote ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yrityksen tulisi tarjota
suurta määrää erilaisia tuotevariaatioita. Monimutkaiset tuotteet paisuttavat herkästi koko
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tuoteportfoliota, sillä niiden valmistamisessa saatetaan käyttää paljon erilaisia osia ja
komponentteja (Wan ym. 2012)
Yritykset yleensä nostavat erilaisten tuotevariaatioiden lukumäärää, kun yrityksen
strategia vaatii myynnin nostamista. (Wan ym. 2012) Variaatioidenhallinnan kannalta on
huomioitava se, että yleensä myynnin henkilöstö haluaa mahdollisimman paljon erilaisia
variaatioita, sillä suuret määrät erilaisia variaatioita mahdollistavat myynnin henkilöstölle
suurempia

myyntivolyymeja.

Kasvattamalla

varianttien

lukumäärää

pystytään

vastaamaan erilaisten asiakastarpeiden täyttämiseen myynnin kohottamiseksi. Muiden
yrityksen sisäisten toimintojen tehokkuus kuitenkin laskee. Tuotannon, logistiikan ja
hankinnan näkökulmasta erilaiset variaatiot hidastavat läpimenoaikoja, kasvattavat
kustannuksia ja lisäävät hämmennystä. Lisäksi toimitusaikojen määrittäminen
hankaloituu ja inventaariotasot kasvavat. Huonoimmassa tapauksessa variaatioiden
ylläpitäminen nostaa muidenkin tuotteiden kustannuksia ja sitä kautta pienentää tuottoja
ja voittoja. (ElMaraghy ym. 2013, Salvador ym. 2002, Thonemann ja Bradley 2002)
Erilaisten tuotevariaatioiden lisääminen nostaa myös yrityksen johdon odotuksia
suuremmasta

myynnistä

ja

myyntihinnoista.

Useimmiten

vaikutuksien

määrä

yliarvioidaan, eikä kompleksisuuden aiheuttamia kustannusnousuja ajatella, jolloin
minimimyyntihinta kasvaa aiotusta. (ElMaraghy ym. 2013) Kompleksisia tuotteita varten
yrityksen tulisi panostaa asiakkaan ostoprosessin yksinkertaisuuteen. Helposti
ymmärrettävällä prosessilla voidaan tehostaa myyntiä sekä vähentää asiakkaan
hämmennystä. (Huffman & Kahn 1998)
Yrityksissä on usein ongelmana tuoteportfolion omistajuuksien määrääminen, ja
erityisesti niin, että tuoteportfolioita ja niiden aliportfolioita ei ole määritetty oikein.
Ongelmia on eniten tuotteissa, jotka ovat laajoja ratkaisuita, sillä silloin ne voivat mennä
päällekkäin toisten alituoteportfolioiden kanssa mikä johtaa haasteisiin omistajuuksien
määrittämisessä ja tuoteportfolion eri tasojen arvon laskemisessa. (Tolonen ym. 2014)
Tuoteportfolion arvo tulisi määrittää ainakin tuoteperhe -tasolla, sekä yksittäisten
myyntinimikkeiden tasolla (Sääksvuori & Immonen 2008). Tolosen ym. (2015) tutkimus
kuitenkin paljastaa, että jatkuvasti kasvava tuoteportfolio aiheuttaa haasteita
yhteneväisyyksien löytämiseksi jopa eri tuoteperheiden välillä. Tolonen ym. (2014)
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arvioivat, että PPM:n tavoitteet ovat tyypillisesti asetettu portfolion arvon maksimointiin
asettamalla taloudelliset tavoitteet yritystasolla, mutta tavoitteita ei ole asetettu
alituoteportfolioille. Tolonen ym. jatkavat, että tuoteportfolion tasapainon merkitystä ei
yleensä ole tunnistettu. Ratkaisu olisi PPM:n implementointi yritykseen, mutta Tolosen
ym. mukaan yleinen ongelma on ajankäytön vapauttaminen ja resurssien varaaminen
PPM käyttöönottoa varten.
Cooper ym. (2001) mukaan vajavaiset PPM-toiminnot johtavat huonoihin tuotteisiin
liittyviin

päätöksiin.

Cooper

ym.

nostavat

esiin

päätökset

oikeiden/väärien

tuoteprojekteihin investoimisesta/lopettamisesta. Tolonen ym. (2014) painottavat, että
yrityksien tulisi johtaa tuoteportfoliota kokonaisvaltaisesti, eikä niinkään yksittäisten
tuotteiden kannalta. Saavuttaakseen kokonaisvaltaisen tuoteportfolion hallitsemisen,
tulee yrityksen henkilöstössä olla vahvaa johtajuutta ja projektiin sitoutumista koko
organisaatiolta. (Tolonen ym. 2015)
Väärintulkitut PPM aktiviteetit tai jopa niiden puuttuminen johtaa tuotteisiin liittyvän
päätöksenteon toteutettavan vain liiketoimintatasolla ilman strategista analysointia
tuotteiden sopivuudesta yrityksen tuoteportfolioon. Jopa nuoret organisaatiot kärsivät
hallitsemattomasta tuoteportfoliosta, koska pienillä organisaatioilla ei ole kyvykkyyttä
hallita ja kehittää suurta määrää tuotteita. (Tolonen ym. 2014) Yritykset myyvät myös
tuotteitaan osana suurempia projekteja, mutta yrityksillä on harvoin keinoja analysoida
yksittäisten tuotteiden tuottavuutta (Tolonen ym. 2015). Taloudelliset tavoitteet ja
tuottavuus on usein asetettu vain yritystasolla, eikä alituoteportfolioiden taloudellisia
vaikutuksia ole mietitty ollenkaan. Taloudellisten vaikutusten lisäksi tuoteportfolion
tasapainon merkitystä ei tunnisteta, eivätkä tuotteet välttämättä tue yrityksen strategiaa.
(Tolonen ym. 2014) Tuoteportfolion johtamisen ongelmat johtavat ongelmiin sekä
kaupallisessa että teknisessä tuoteportfoliossa (Tolonen ym. 2015).
Yrityksien kesken myyntiä harjoittavat (B2B-yritykset) yritykset kärsivät eniten
tuoteportfolion räjähtämisestä. B2B-myynnissä olemassa olevia tuotteita käytetään
aktiivisesti pitkään uusien tuotteiden rinnalla. (Tolonen ym. 2015) Ammattilaisostajat
voivat tuntea epävarmuutta ja turhautumista, mikäli heille tarjotaan liian laajaa tarjoamaa.
Liiallinen tarjonta lisää myös vaaditun tuotetiedon määrää, mikä hidastaa ostopäätöstä.
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Ostajille annettua tuotetiedon määrää voidaan rajoittaa, mutta liian vähäinen määrä
informaatiota vähentää asiakasmääriä. (Huffman & Kahn 1998) Pitkään valmistettavissa
tuotteissa laaja tarjonta vaikeuttaa jakeluketjun suhteiden ylläpitämistä, mikä nostaa
kustannuksia ja pidentää läpimenoaikaa. (Salvador ym. 2002) Jugent ym. (2016) arvioivat
pitkään valmistettavien tuotteille ideaalisen tuotemixin löytämisen olevan ongelma.
Jugentin ym. mukaan on hankalaa peilata strategista sopivuutta ja arvon maksimointia
tuotteiden ollessa kompleksisia. Vain taloudellista hyötyä tavoitellessa tuotevariaatioiden
kehittäminen johtaa usein liian radikaaleihin ratkaisuihin. Erikoiset tuotteet johtavat
tuoteportfolion epätasapainoon ja sitä kautta tuoteportfolion hallitseminen hankaloituu.
(Kester ym. 2011, Cooper ym. 2004) Tarjonnan uudistaminen ja vanhan tuoteportfolion
puhdistaminen on laaja työ, joka vaatii työlle vannoutunutta ohjaajaa sekä suurta
työmäärää koko organisaatiossa. Ilman selkeitä omistajuusmalleja tuotehallintaan ja
tuoteportfolion hallintaan, yrityksen kyvykkyys hallita muutoksia tärkeimmissä
sidosryhmissä heikkenee. (Tolonen ym. 2014).

2.4 Teorian yhteenveto
Kirjallisuudessa käsitellään hyvin variaatioidenhallintaa ja sen hyväksikäyttöä
massakustomoitavia tuotteita valmistavissa yrityksissä. (Esimerkiksi Callahan 2006;
ElMaraghy ym. 2013; Ripperda ja Krause 2015; Salvador ym. 2002; Thonemann ja
Bradley 2002; Wan ym. 2012) Variaatioidenhallintaa voidaan hyödyntää myös
tehokkaasti osana organisaation tuoteportfolion hallintaa. (ElMaraghy ym. 2009;
ElMaraghy ym. 2013; Jugend ym. 2013) Lisäksi, tuotteiden ja koko tuoteportfolion
hallinnan tärkeys organisaation johtamisen osa-alueena on tunnistettu erityisesti Tolosen
ym. (2014a, 2014b, 2015) tutkimuksien osalta. Tuoteportfolion johtamisen tärkeyttä
konfiguroitaville tuotteille voidaan korostaa ongelmilla, joita on yrityksillä joissa ei ole
käytössä aktiivista tuoteportfolion hallintaa. Epäjärjestelmälliset ja passiiviset PPM
prosessit, metodit, vaillinaiset tavoitteet ja suorityskyvyn mittarit, sekä puuttelliset
tuoteportfolioiden omistajuudet ovat yleisinnät ongelmat tuoteportfolioiden johtamisessa.
(Tolonen ym. 2015) Puuttelliset PPM-toiminnot ja –käytänteet luovat myös paljon muita
haasteita liiketoiminnalle. (esimerkiksi Cooper 1999; Huffman & Kahn 1998; Fogliatto
ym. 2008; Sääksvuori & Immonen 2008, Tolonen ym. 2014a)
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Kirjallisiin tutkimuksiin perustuen voidaan muodostaa käytänteitä kokonaisvaltaiseen
tuoteportfolion hallintaan yrityksessä, missä tuotteet koostuvat erilaisista moduuleista ja
ovat erittäin konfiguroitavia tai jopa täysin yksilöllisiä. Konfiguroitavuudella tarkoitetaan
sitä, että miten kaupallisessa tuoteportfoliossa saadaan koostettua myyntinimikkeistä
yrityksen tarjoamat erilaiset tuotevariaatiot ja sitä kautta tuoteportfoliot. Teknistä
tuoteportfoliota tarkastellessa käsitellään massaräätälöintiä ja modulaarisuutta, jotka
puolestaan käsittelevät, kuinka minimimäärästä erilaisia komponentteja ja kokoonpanoja
voidaan koostaa versioidut tuotenimikkeet. Versionimikkeet ovat linkissä kaupallisen
tuoteportfolion puolella sijaitseviin myyntinimikkeisiin.
Jokaisen tuotteisiin tai erilaisiin konfiguraatioihin liittyvät päätökset tulee tukea yrityksen
strategiaa. Usein uusien tuotteiden ja tuotevariaatioiden lisäämistä perustellaan halulla
lisätä myyntiä ja laajentumisella uusille markkina-alueille. Variaatioiden lukumäärän
nostaminen mahdollistaa nämä tavoitteet, mutta eri variaatioiden kokonaismäärän kasvu
johtaa herkästi alentuneisiin tuottoihin ja kasvaneisiin kustannuksiin. Jotta negatiiviset
vaikutukset voidaan minimoida, tarvitaan avuksi hyvä tuoteportfolion hallinta koko
tuotteet elinkaaren ajalle. (ElMaraghy ym. 2013, Tolonen ym. 2015)
Kokonaisvaltainen tuoteportfolion johtaminen vaatii tavoitteita, jotka tulee pohjautua
yrityksen strategiaan. Jotta tavoitteisiin pääsyä voidaan mitata, tarvitaan suorituskyvyn
mittareita, ja valittujen mittareiden tulee keskittyä kolmelle eri osa-alueelle, joita ovat
strateginen sopivuus, tuoteportfolion arvon maksimointi ja tuoteportfolion tasapaino.
Strategisesti sopivia tuotteita voidaan mitata esimerkiksi määrittelemällä yrityksen
ydintuotteet ja niitä tukevat tuotteet, sekä strategisesti sopimattomat tuotteet.
Tuoteportfolion arvoa voidaan määrittää tuotteiden kannattavuuksien perusteella.
Tuoteportfolion tasapainoa varten voidaan soveltaa esimerkiksi tuotteen elinkaaren eri
vaiheissa olevia tuotteita. Yleisesti tuoteportfoliota tulee johtaa määrättyjen PPM
tavoitteiden ja mittareiden mukaisesti, jotka on asetettu MS-PPM –matriisin avulla.
Tuoteportfolion tehokkuutta voidaan analysoida käyttämällä hyväksi erilaisia työkaluja
(esimerkiksi ElMaraghy ym. 2013; Kester ym. 2011; Tolonen ym. 2015).
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Kun tavoitteet ja mittarit on määritetty, tulee määrittää strategiset tuoteportfoliot ja
alituoteportfoliot. Tuoteportfolioiden luomiseksi on ensin määritettävä tuotteen
elinkaaren eri vaiheet sekä tunnistettava tuoterakenteen eri tasot. Sopivan tuoterakenteen
määrittäminen on erittäin tärkeää massakustomoitavia tuotteita valmistavissa yrityksissä,
jotta voidaan hyödyntää tehokkaasti samoja osia, komponentteja ja moduuleja.
Tuoterakenteen eri tasojen määrittäminen auttaa myös teknisen ja kaupallisen
tuoteportfolion tunnistamisessa, tuotteiden kuvaamisessa, tuotetiedon jakamisessa ja
tuotteen yleisessä ymmärtämisessä yrityksessä. Kun elinkaaren vaiheet ja tuoterakenteen
eri tasot on määritetty, kaikki tuotteet tulee jakaa alituoteportfolioihin; horisontaalisesti
elinkaaren vaiheiden mukaan ja vertikaalisesti tuoterakenteen eri tasojen mukaisesti.
Vertikaalisille ja horisontaalisille alituoteportfolioille, sekä koko tuoteportfoliolle tulee
määrittää omistajat. Lisäksi tulee määrittää tuoteportfolion hallintoelimet. Omistajuuksia
tukemaan voidaan luoda esimerkiksi Tolosen ym. (2014a) tutkimuksessa esittelemä
tuoteportfolion hallintomalli.
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3 TUOTEPORTFOLION HALLINTA
TAPAUSYRITYKSESSÄ
Tässä kappaleessa esitellään yleisellä tasolla yrityksen taustat, jonka jälkeen käydään läpi
nykyiset käytänteet tuoteportfolion hallinnassa. Lopuksi nykyisiä käytänteitä verrataan
kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn teoriaan.
Tutkimukseen tarvittava data on kerätty yrityksessä työskennellessä kevään 2017 aikana.
Kerätty aineisto koostuu tapaamisista, haastatteluista, keskusteluista, dokumenteista sekä
yrityksen tietojärjestelmistä kerätystä datasta. Koottu informaatio perustuu yrityksen ja
toimialan taustoihin, nykytilanteen käytänteisiin ja yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin.
Tutkimuksen lopussa oleva Liite 1 sisältää haastattelukysymykset, jotka on esitetty
tapausyrityksen toimitusjohtajalle, myynti- ja markkinointipäällikölle sekä yrityksen
kehityspäällikölle. Kysymyksissä käydään ensin läpi yrityksen strategisiin tavoitteisiin
liittyviä kysymyksiä. Sen jälkeen tutustutaan nykyiseen tuoteportfolioon, tuoteportfolion
johtamiseen sekä tuotehallinnan, että variaatioiden hallinnan toimintoihin yrityksessä.
Kolmannessa kohdassa käydään läpi tuoteportfolion omistajuudet yrityksessä ja lopuksi
haastateltavien omat kokemukset ja tuntemukset tuoteportfolion hallinnan haasteista.
Kysymykset perustuvat kuvassa 9 olevaan MS-PPM -matriisiin, aiempiin PPM:n
liittyviin tutkimuksiin sekä kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin teorioihin.

3.1 Yrityksen ja toimialan taustat ja nykyinen tuotetarjonta
Tapausyritys toimii ilmanvaihtoteollisuudessa, missä se on yksi toimialan suurimmista
kotimaisista valmistajista. Yrityksen toiminta kohdistuu kotimaisiin yritysasiakkaisiin, ja
erityisesti urakoitsijoihin, rakennuttajiin, suunnittelijoihin ja kiinteistönomistajiin. Yritys
tarjoaa kahdenlaisia ratkaisuita asiakkailleen. Toinen ratkaisu sisältää yrityksen omalla
tehtaalla valmistettavan tuotesarjan (ilmanvaihtokoneet) sekä tuotesarjaan liittyvät
oheistuotteet. Omavalmisteiden lisäksi yritys toimii maahantuojana jäähdytysratkaisuille.
Tutkimus on kuitenkin rajattu koskemaan vain yrityksen omavalmisteisia tuotteita.
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Toimialalla kilpailu on kovaa, sillä suuri osa tuotteista menee osana kokonaisvaltaista
asiakasprojektia, joka saattaa sisältää useita hyvinkin toisistaan poikkeavia tuotteita.
Haasteita kaupantekoon luo projektiluontoisuus. Mikäli yritys ei pysty toimittamaan
kaikkia projektin vaatimia tuotteita, menee koko kauppa kilpailevalle yritykselle. Toinen
mahdollinen haaste on toimialalla käytettävät standardit, jotka päivittyvät muutamien
vuosien välein. Toimialan standardit ja direktiivit määrittävät hyvin pitkälti sen, millaisia
raja-arvoja tuotteiden tulee täyttää. Direktiivien lisäksi myös asiakkailla on omia
erikoisvaatimuksia, joihin yrityksien on kyettävä vastaamaan.
Yrityksen nykyinen tuoteportfolio koostuu suurimmaksi osaksi itse suunnitelluista ja
valmistettavista HW-tuotteista, mutta lisäksi yritys tarjoaa tarvittaessa esimerkiksi
tuotteisiin liittyviä käynnistys- ja ohjelmointipalveluita. Lisäksi yritys tarjoaa
asiantuntevaa tuotetukea asiakkaille ja tarvittaessa myös varaosia. Yrityksen tuotteet
koostuvat konfiguroitavista moduuleista, joita voidaan tilata, myydä ja toimittaa joko
suurempina kokoonpanoina, tai myös yksittäisinä moduuleina. Yksittäisiä moduuleja ei
kuitenkaan käsitellä erikseen myyntinimikkeinä, vaan yrityksen tuotteena pidetään
lopputuotteena olevaa kokonaista ilmanvaihtokonetta.

3.2 Tuoteportfolion johtamisen kehittämisen nykyiset toimenpiteet
Allaolevassa kuvassa esitellään tämän hetken tilanne tuoteportfolion johtamisen
kehittämisessa ja käyttöönotossa yrityksessä. Kuvassa on kuusi askelmaa, jotka
perustuvat Tolosen ym. (2014) esittelemiin PPM johtamisen edellytyksiin. Tällä hetkellä
ensimmäinen askel on ainoa, joka on implementoitu kokonaan. Seuraavat askelmat ovat
myös joko osin toteutettu tai suunnitteluvaiheissa. Vaiheiden toteuttamisille yrityksessä
on asetettu alustavat aikataulut.
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Kuva 11: Tämän hetken tilanne tuoteportfolion hallinnan implementoinnissa
Tässä tutkimuksessa käsitellään erityisesti vaiheita kaksi, kolme ja neljä. Yrityksessä on
myös käynnissä tuotetiedon hallintaan liittyvä projekti, jolla parannetaan tuotteiden
läpinäkyvyyttä koko organisaatiossa. Tuoteportfolion johtamista varten haastatteluissa
(Liite 1) tunnistetut tavoitteet ovat mallin implementoiminen yritykseen ja
tulevaisuudessa oikeisiin tuotteisiin ja palveluihin keskittyminen.
Yrityksen strategiassa on määritettynä yrityksen visio, missio ja arvot. Niitä ei kuitenkaan
ole käytetty hyväksi määrittämään tuoteportfolion tavoitteita. Hyödyntämällä yrityksen
missiota ja visiota voidaan kohdistaa resursseja oikein ja tavoitella yritykselle oikeita
asioita tuoteportfolion hallinnassa (Tolonen ym. 2015).

3.3 Nykyiset PPM toiminnot
3.3.1 Kaupallinen tuoteportfolio, konfiguroitavuus ja tavoitteet
Kuvaamalla yrityksen tuotteet teknisen ja kaupallisen tuoteportfolion mukaisesti saadaan
selville eri tuoterakennetasojen nimikkeiden lukumäärät ja niiden väliset relaatiot.
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Yrityksen omien tuotteiden nykyinen kaupallinen tuoteportfolio syntyy yrityksessä
käytettävästä tuotekonfiguraattorista, jonka avulla tuotteiden lopulliset määritykset
tehdään. Tuotekonfiguraattorin toiminnan mukaisesti tuotteita jaetaan niiden käyttämien
teknologioiden ja tuotealustojen mukaisesti. Organisaatiossa ei ole määritettyä
tuoterakennemallia, mutta tuotekonfiguraattorin toiminta etenee hierarkisesti alapuolella
sijaitsevan kuvan 12 mukaisesti. Konemallisto kuvaa tuotealustaa, konetyyppi kuvaa
tuotealustan toiminnallisuutta ja muotoa. Tämän jälkeen määritetään käytettävä
teknologia. Käytetty teknologia kuvaa erilaisia tuoteperheitä.

Lopulta tuote

konfiguroidaan halutunlaiseksi. Jokainen valittu taso rajoittaa seuraavia valintoja, jotta
tuotteiden lukumäärä ja valittavien attribuuttien lukumäärä rajatuksi. Tuotevalikoima on
kuitenkin rajauksista huolimatta käytännössä loppumaton, sillä tuotteisiin valittavia
attribuutteja ja toimintoja on valtava määrä. Tuotevariaatioiden lukumäärän
rajoittamiseksi ei ole tunnistettu toimivia tapoja. Yleisesti tuotteiden laajaa varioitavuutta
pidetään haasteena, ja haastatteluiden perusteella jatkossa on tavoitteena rajoittaa
erilaisten konfiguraatioiden lukumäärää.
Yrityksen tuotteiden konfiguroitavuuden suurimmiksi vahvuuksiksi on tunnistettu nopeat
vastaukset muuttuneisiin markkinoihin, nopeat ratkaisuehdotukset ja laaja varioitavuus.
Haastatteluiden perusteella konfiguroitavuudesta löytyvät suurimmat heikkoudet
puolestaan ovat varioitavuudesta johtuva hintojen optimoinnin hankaluus, kustannuksien
tarkka laskeminen ja liiallinen asiakastarpeisiin vastaaminen. Lisäksi heikkoudeksi
mainitaan tuotemuutokset, jotka vaativat tuotekonfiguraattoriin muutoksia.
Suuren tuotevalikoiman ylläpitäminen on tunnistettu yrityksessä suureksi haasteeksi,
mutta myös tärkeäksi kilpailutekijäksi. Liian suuren tarjonnan on havaittu vähentävän
tehokkuutta, mutta yrityksessä myös koetaan, että liian vähän vaihtoehtoja rajoittaa liikaa
myyntiä. Yrityksen käyttämää moduulirakennetta pidetään kilpailuetuna, sillä sen avulla
yritys voi tarjota erittäin laajan valikoiman erilaisia vaihtoehtoja. Yrityksessä käytetty
tuotealusta mahdollistaa myös erittäin nopeat vastaukset muuttuneisiin asiakastarpeisiin.
Uusien tuoteominaisuuksien lisäämistä ei kuitenkaan vieroksuta, sillä jos uusi variantti ei
luo uusia työvaiheita, se ei haastatteluiden mukaan vaikuta negatiivisesti mihinkään.
Yrityksessä ei koeta uusien kaupallisten tuotteiden vaikuttavan edellisten myyntiin
negatiivisesti,

vaan

tuotekannibalismi

nähdään

osana

tuotteiden

normaalia
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markkinakehitystä. Haastatteluiden perusteella yrityksessä on kuitenkin tavoitteena saada
ohjattua myyntiä vakiotuotteisiin ja sitä kautta vähentämään tuotannossa käytettäviä
erilaisia komponentteja ja materiaaleja. Yrityksen vakiotuotteet käsittävät myydyimmät
tuotekonfiguraatiot, jotka jakavat keskenään yhteisiä toimintoja.

Kuva 12: Tuotekonfiguraattorin toiminnan mukainen tuoterakenne yrityksessä
Yrityksessä tavoitellaan tulevaisuudessa jatkuvaa kasvua. Tavoitteena on kasvattaa
yrityksen liikevaihtoa 10% vuodessa. Tämän takia tuoteportfolion tehokkuutta mitataan
pääasiassa

ilmanvaihtokoneiden

tuomalla

liikevaihdolla.

Myynti

lasketaan

projektikohtaisesti, eikä täten yksittäisten koneiden tuomaa myyntiä voida varmasti
selvittää. Tuotteiden lopullisen myyntihinnan määrittävät valmistuskustannukset, joiden
päälle lasketaan tuotteelle haluttu kate. Katetta joudutaan kuitenkin kilpailutilanteen
luonteesta johtuen usein pudottamaan, jotta asiakasprojekti saadaan itselle. Tässä
vaiheessa alennus lasketaan keskikatteella koko projektille, eikä kustannuksia jaeta
tuotteiden kesken. Haasteita tuovat myös tuotteiden oikeat kustannukset, joita ei ole saatu
kaikissa tapauksissa määritettyä oikein.
Kaupallisen tuoteportfolion tuotteista löytyy jonkin verran dataa eri myyntityökaluista,
mutta tiedon hyödyntäminen on koettu hankalaksi. Puutteellisesta informaatiosta
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huolimatta tärkeimmät tuotteisiin liittyvät päätökset pohjautuvat kateprosenttien ja
myyntivolyymien perusteella tapahtuvaan tuotteiden luokitteluun. Yrityksessä on
tunnistettu tarve saada enemmän tietoa tuotteiden kannattavuuksien määrittämisestä.
Tuotteiden myynneistä löytyvää dataa hyödynnetään käytettyjen teknologioiden ja
konetyyppien mukaisesti. Käytetyn teknologian sekä konetyyppien mukaan pystytään
lajittelemaan

esimerkiksi

koneiden

myyntitulot

ja

myydyt

kappalemäärät.

Myyntityökaluista löytyy myös esimerkiksi dataa tuotteiden myynneistä tiettyjen
markkina-alueiden mukaisesti, mutta tätä dataa ei hyödynnetä tehokkaasti. Yrityksessä
on havaittu, että dataa tulisi kerätä tehokkaammin tarjouskyselyistä, jotta markkinoiden
tarpeet saadaan jatkossa paremmin selville.

3.3.2 Tekninen tuoteportfolio ja modulaarisuus
Yrityksen nykyinen tekninen tuoteportfolio

tulee ERP-järjestelmään

luodusta

osaluettelosta (bill of materials, BOM). BOMin luo yrityksessä käytettävä
tuotekonfiguraattori, mikä lähettää siirtotiedostona koneen

vaatimukset

ERP-

järjestelmälle. BOM sisältää tietyllä tasolla eritasoiset kokoonpanot ja niiden
alikokoonpanot. Alinta tasoa luettelossa kuvaa materiaalit, osat ja komponentit.
Kokoonpanot ovat useimmiten kokonaisia lohkoja, jotka koostuvat määritetyistä
toiminnoista. Toiminnot taas koostuvat alikokoonpanoista, osista ja komponenteista. ERP
-järjestelmä luo myös BOMin avulla tuotteille oletetut valmistusajat. Työstämiseen
kuluva työaika on tunnistettu kuitenkin osassa tapauksissa täysin riittämättömiksi, mikä
hankaloittaa oikeiden tuote- ja tuotantokustannuksien määrittämisessä.
Yrityksen tuotteet ovat massakustomoitavia suuria kokonaisuuksia, joista suurin osa on
yksilöllisiä. Teknisen tuoteportfolion rajoitukset tulevat kaupallisen tuoteportfolion
mukaisesti tuotekonfiguraattorista, vaikkakin tarvittaessa asiakkaille voidaan myydä
täysin yksilöityjä ratkaisuita.
Koska yrityksen tuotteet ovat olleet erittäin vapaasti konfiguroitavissa, on se vaatinut
tehokkaan modulaarisen tuotteen alustan. Yrityksen tuotteet koostuvat moduuleista, jotka
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ovat sekoitus lohkomodulaarisuutta, cut-to-fit -modulaarisuutta, komponenttien jako modulaarisuutta ja sekoitusmodulaarisuutta. Tuotteita konfiguroimalla voidaan vaihtaa
moduulien järjestystä ja paikkaa, kokoa ja niiden sisältämiä komponentteja.
Moduulirakenne ei kuitenkaan ole monimutkainen, vaan tuotteet ovat laajasta
varioitavuudestaan huolimatta yksinkertaisia. Haasteeksi on tunnistettu uusien
tuotetarpeiden tuomat

komponenttilisäykset,

jotka voivat vaikuttaa tuotteiden

valmistamiseen negatiivisesti. Toinen tunnistettu haaste tulee erikoistuotteista, joiden
tuottaminen vaatii henkilöstön resursseja.
Laaja valikoima erilaisia moduuleja vaatii myös laajan valikoiman erilaisia
komponentteja. Erilaisten komponenttien lukumäärän rajoittamiseksi yritys pyrkii
käyttämään suhteellisen vähän erilaisia materiaaleja tuotannossa, jotka sitten työstetään
jokaiseen tuotteeseen sopivaksi. Yrityksessä on kuitenkin tunnistettu varioitavien ja
skaalautuvien komponenttien negatiivinen vaikutus tuoteportfolion hallitsemiseen.
Teknisen tuoteportfolion muutokset johtuvat useimmiten komponenttien muutoksista,
standardien ja direktiivien muutoksista sekä tuotekehityksestä. Esimerkiksi edellisen
tuotesarjan poistuttua markkinoilta, vähenivät yrityksen teknisen tuoteportfolion
nimikkeet noin 30 prosentilla. Viime aikoina tehdyt teknisen tuoteportfolion muutokset
ovat kuitenkin jälleen kasvattaneet kaupallisen tuoteportfolion kokoa. Uusien moduulien
julkistaminen on lisännyt samalla myös tuotannossa tarvittavien komponenttien
kokonaislukumäärää.
3.3.3 Nykyinen tuoteportfolio kokonaisuutena
Kuvassa 13 on esitettynä yrityksen nykyisen tuoteportfolion laajuus tuoterakenteen eri
tasojen mukaisesti. Ratkaisuja yritys tarjoaa yhden, jonka alla on kahden käytettyjen
teknologioiden mukaisesti jaetut kymmenen erilaista tuoteperhettä. Tuoteperheiden
alapuolella sijaitsee tuotekonfiguraatiotaso, missä sijaitsee käytännössä loppumaton
määrä erilaisia tuotteita. Tason sisältämät tuotteet ovat lopulliseen tuotteeseen valitut
toiminnot, jotka ovat lähes täysin vapaasti valittavissa. Kun tuotteeseen on valittu
toiminnot, valitaan halutut moduulit. Erilaisia moduuleita löytyy myös ääretön määrä,
sillä

käytännössä

jokainen

moduuli

voidaan

varioida

erikseen.

Moduulien
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valmistamiseksi löytyy arviolta muutamia tuhansia erilaisia komponentteja, joista osaa
voidaan varioida halutunlaiseksi.

Kuva 13: Yrityksen tuoteportfolion laajuus tuoterakenteen eri tasoilla
Liikevaihto voidaan analysoida tarkasti vain ratkaisu- ja tuoteperhetasoilla ja osittain
myös

tiettyjen

tuotekonfiguraatioiden

osalta.

Edellisen

vuoden

myyntidataa

analysoimalla ilman tuoteperheiden välillä saadaan alla olevassa kuvassa 14 esitetyt
tulokset.

Kuvassa

vasemmalla

puolella

on

esitettynä

tuoteperheen

osuus

kokonaisliikevaihdosta prosentteina, ja kuvassa oikealla puolella sijaitsee kyseisten
teknologioiden

myytyjen

kappalemäärien

prosenttiosuus

kaikista

myydyistä

ilmanvaihtokoneista.
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Kuva 14: Edellisvuoden myynnit käytettyjen teknologioiden mukaan
Analyysi sisältää ilman yhtenäistä tuotealustaa myydyt ilmanvaihtokoneet. Koneet
voidaan jakaa kuvassa esitettyyn kuuteen eri tuoteperheeseen niiden käyttämien
teknologioiden mukaan. Kuten kuvasta huomataan, kappalemäärässä mitattuna myynti
jakaantuu tasaisesti kolmelle suurimmalle teknologialle, mutta liikevaihdossa yli 38%
koostuu vain vihreällä merkityn Tuote 1:n myynneistä. Toinen kahden kuvaajan välillä
muotoaan selkeästi muuttava tuoteperhe on punaisella värillä merkitty Tuote 2, jonka
liikevaihto oli alle 16% kokonaisliikevaihdosta, kun kappalemäärissä tuotteella oli suurin
yksittäinen osuus (28.97% kaikista myydyistä tuoteperheistä). Sekä kaupallisen, että
teknisen tuoteportfolion mittaaminen on koettu yrityksessä hankalaksi. Suurimpana
ongelmana heikkoon suorituskyvyn arvioimiseen pidetään sopivien työkalujen
puuttumista. Tuoteportfolion johtamiseen määritettyjä nelikenttiä tai matriiseja ei ole
käytetty, mutta tuoteportfolion analysoinnissa käytetään liiketoiminnallisia avainlukuja.
Avainlukujen lisäksi muita suorituskyvyn mittareita ei ole määritetty.
Yrityksen tuoteportfolion strategia pyritään asettamaan vuosittain johtoryhmän
tapaamisessa, missä käydään läpi yrityksen koko liiketoimintastrategia ja tulevan vuoden
tavoitteet. Lisäksi tuotesarjan uudistamiseen liittyviä päätöksiä käydään läpi vieläkin
pidemmällä tähtäimellä. Haastatteluissa paljastui lisäksi, että yleensä vuosittainen
tuotestrategia laaditaan vahvasti edellisvuoden päätöksiin pohjautuen. Käytännössä
tuoteportfolioon liittyviä strategisia päätöksiä tai linjauksia ei ole usein asetettu edes joka
vuosi, vaan harvemmin. Strategiset päätökset ovat erittäin pitkäkestoisia, ja niistä
pyritään pitämään kiinni.
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3.3.4 Päätöksentekorakenne ja -prosessi tuoteportfolion johtamisessa
Alapuolella sijaitsevassa kuvassa 15 on esitettynä tapausyrityksen ilmanvaihtokoneisiin
liittyvä organisaatiokaavio. Ylin päätösvalta yrityksessä on toimitusjohtajalla, joka
kuuluu yhdessä kehityspäällikön, myyntipäällikön ja tuotantopäällikön kanssa yrityksen
johtoryhmään. Kehityspäällikkö johtaa kehitystyötä, ja hänen alapuolellaan toimivat
mekaniikkasuunnittelu ja automaatiosuunnittelu. Myyntipäällikkö johtaa myynnin ja
markkinoinnin toimintoja ja tuotantopäällikkö johtaa yhdessä tuotantoinsinöörin kanssa
tuotannon toimintoja. Johtoryhmän ulkopuolella sijaitsevat lisäksi hankinta ja logistiikka
sekä laskutus, joiden esimiehenä toimii toimitusjohtaja.

Kuva 15: Tapausyrityksen organisaatiokaavio
Yrityksen matala organisaatiorakenne mahdollistaa nopean ja joustavan päätöksenteon.
Yleensä tuotteisiin liittyvät päätökset toteutetaan myynnin henkilöstön ja tuotekehityksen
yhteistyössä. Päätöksiä varten yrityksessä ei ole tarkemmin määrättyjä käytänteitä, vaan
jokainen tehtävä päätös käydään läpi tapauskohtaisesti. Pieniä yksittäisiä päätöksiä ei
käsitellä yrityksen johdon toimesta, vaan ne toteuttaa vastaavan osaston päällikkö. Pieniä
päätöksiä voivat olla esimerkiksi myynnin päätökset isoista kaupoista, jolloin päätöksen
toteuttaa myyntipäällikkö. Suurimmat päätökset toteuttaa johtoryhmä, jota johtaa
yrityksen toimitusjohtaja. Tuoteportfolioon liittyvät päätökset johtoryhmässä ovat
yhteisiä päätöksiä, mihin ei kuulu erikseen päätöksentekijöitä. Päätöksissä huomioidaan
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tuotannon, myynnin ja kehityksen näkökulmat. Suuria tuoteportfolion päätöksiä ovat
esimerkiksi tuotesarjan uudistukset tai toimittajien vaihtaminen.

Vakituisia käytänteitä tuoteportfolion hallintaan löytyy vuositasolla kaksi. Kaksi kertaa
vuodessa yrityksen koko myyntiorganisaatio - sisältäen yrityksen sisäiset myyjät ja
organisaation ulkopuolella toimivat jälleenmyyjät, - hakevat uusia näkökulmia
kokonaisvaltaiseen myynnin parantamiseen ja tuotteiden kehittämiseen Kick-Off palaverissa. Palaverissa käsitellään yleisellä tasolla kaikki tuotteet, ja pyritään
ennustamaan dataa hyödyntämällä tulevia trendejä. Tapausyrityksen johtoryhmä
kokoontuu

kerran

vuodessa

päivittämään

yrityksen

strategiaa.

Vuosittaisessa

strategiapäivityksessä käydään organisaation yleisen liiketoimintastrategian ohella läpi
myös tuoteportfolion strategia tulevalle vuodelle.
Tapausyrityksen tuoteportfolioille ei ole määritetty omistajia, mutta käytännössä koko
yrityksen tuoteportfolion ylimpänä päättäjänä toimii yrityksen toimitusjohtaja.
Haastatteluiden perusteella alituoteportfolioiden omistajuuksien määrittämisessä on
teknistä

tuoteportfoliota

lukuunottamatta

selkeitä

ristiriitaisuuksia,

eikä

tuoteportfolioiden omistajuuksia ole määritetty. Erityistä ongelmaa tuottavat kaupallisen
tuoteportfolion nimikkeistö, sekä tuotteen elinkaaren vaiheiden mukaisten tuotteiden
omistajuudet. Teknisellä tuoteportfoliolla puolestaan on määrätty omistaja, joka on
kehityspäällikkö.

Vaikka

toimitusjohtaja

toimii

tuoteportfolion

omistajana

ja

kehityspäällikkö omistaa teknisen tuoteportfolion, ei yrityksessä ole systemaattista
tuoteportfolioiden johtamismallia.
Allaolevassa kuvassa 16 on esitetty yleisin tuotteisiin liittyvä päätöksentekoprosessi
yrityksessä. Prosessi kuvaa yksinkertaisesti tuotteisiin liittyvää muutospyyntöä, jonka
aluksi myynti esittää muutospyynnön kehitykselle liittyen tuotteisiin. Pyyntö voi johtua
esimerkiksi muuttuneesta direktiivista tai asiakastarpeesta. Kehitys arvioi myynnin
kanssa, onko muutos tarpeellinen, ja tullaanko se toteuttamaan. Myynnin esittämät
muutospyynnöt jaetaan kahteen niiden vaatimien resurssien mukaan. Pieniin muutoksiin
kehitys tekee ratkaisun itse, ja suurempiin päätöksiin tarvitaan lupa johtoryhmältä. Suuret
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päätökset ovat yleensä päätöksiä, joiden toteuttamiseen vaaditaan resursseja. Esimerkiksi
suuria

muutoksia

ovat

erilaiset

tuotepäivitykset,

jotka

vaativat

muutoksia

tuotantoprosessiin. Pieni muutospyyntö voi olla esimerkiksi tuotekonfiguraattorissa
havaittu virhe. Muutoksenpyyntöprosessi on havaittu yksinkertaiseksi mutta tehokkaaksi.

Kuva 16: Tuotteisiin liittyvä päätöksenteko tapausyrityksessä
Nykyistä tuoteportfoliota kuvataan useimmiten Business Intelligence -ohjelmiston
avulla. Ohjelmiston avulla voidaan myytyjen tuotteiden historiatietoja jakaa erilaisiin
kuvaajiin ja diagrammeihin, jonka jälkeen näiden vuorovaikutuksia voidaan tutkia.
Tuotteisiin liittyvä päätöksenteko tuotteen elinkaaren yli
Yrityksessä ei ole erikseen määritettyjä elinkaaren vaiheita tuotteille. Kuitenkin
mittaamalla tuotesarjan koko elinkaarta, huomataan, että ilmanvaihtokoneiden elinkaari
on huomattavan pitkä. Haastatteluiden ja havainnoinnin perusteella löydetään yrityksessä
käytettävät elinkaaren vaiheet. Tunnistettavia vaiheita on kolme, jotka ovat tuotekehitys,
aktiiviset nimikkeet ja takuuajan nimikkeet. NPD -vaihe on ainoa, johon löytyy määritetyt
prosessit. Prosessi on uudistettu viimeisen kahden vuoden aikana.
Uusien tuotteiden ja niiden varianttien kehittäminen on haastatteluiden mukaan toteutettu
myynnin tarpeiden ja toivomusten mukaan. Tarpeet voivat syntyä markkina-analyysien
lisäksi myös toimialan standardien ja direktiivien muutoksista, joihin yrityksen tuotteiden
on vastattava. NPD-vaiheessa eri vaihtoehtoja priorisoidaan myyntihistorian volyymin
mukaan,

markkina-analyysien

perusteella

ja

benchmarkaamalla

kilpailijoita.

Tuotekehitysprosessin eri vaiheissa tuotteita arvostellaan koeponnistamalla erilaisia
ratkaisuita. Kehitettävistä tuotteista valitaan tuotettavaksi ne, joilla koetaan olevan suurin
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markkinatarve tai joiden markkinoiden kehitys näyttää lupaavimmalta. NPD -vaiheessa
tuotteiden tulee myyntivaiheessa täyttää markkinatarpeet ja olemaan kustannustehokas.
Kustannustehokkuus määritetään asettamalla kehitettäville tuotteille myyntitavoitteet ja
asetettuja tavoitteita peilataan tuotteiden oletettuihin kustannuksiin ja työmääriin. Uusien
tuotteiden kehittäminen toteutetaan yrityksessä ulkoisen asiantuntijan kanssa yhteistyönä,
jotta voidaan saavuttaa mahdollisimman kilpailukykyinen lopputulos. Pienemmät
tuotemuutokset toteutetaan yrityksen sisäisellä tuotekehityksellä.
Myytävistä nimikkeistä tavoitteena on pysyä kiinni vahvimmissa tuotteissa. Aktiivisia
tuotteita
jakaa

analysoidaan

ABC

-analyysin

avulla,

josta

tuotteita

voidaan

tuotekohtaisten myyntivolyymien ja projektikohtaisten kannattavuuksien

mukaisesti. Myytäviä tuotteita päivitetään tarvittaessa. Tuotemuutoksia ohjaa muuttuvat
markkinavaatimukset ja vaihtuvat direktiivit.
Myytävistä nimikkeistä poistetaan johtoryhmän päätöksellä tuotteita. Päätökset
tuotteiden poistamiseen pohjautuvat heikkoihin myyntivolyymeihin ja/tai muuttuneisiin
markkinavaatimuksiin tai direktiiveihin. Tuotteita poistetaan tarjonnasta myös, kun uusia
tuotteita tuodaan markkinoille.
Viimeisen viiden vuoden aikana tuoteportfolio on kasvanut noin 30% aiempaa
suuremmaksi, vaikka kaksi kokonaista tuoteperhettä on vähennetty tarjonnasta.
Tuoteportfolion paisuminen on johtunut myyntinimikkeiden lukumäärien kasvusta ja
yrityskaupoista

johtuneista

tuoteportfolion

rakenteiden

yhdistämisestä.

Lisäksi

keskusteluista paljastui, että turhia nimikkeitä on valikoimassa hyvin paljon, sillä
tuotteiden poistaminen tuoteportfoliosta ei ole ollut määrätietoista. Tilanne on kuitenkin
parantunut uusien tietojärjestelmien myötä, ja vanhojen tuotteiden poistaminen on
lisääntynyt.
Tarjonnasta poistetut tuotteet jatkavat kuitenkin olemista, sillä tuotteille tarjotaan
tuotevastuun mukaiset dokumentaatiot lain vaatiman ajan verran. Lisäksi tuotetukea ja
varaosia tarjotaan lain mukaisesti. Varaosista vastaavat henkilöt ovat yrityksessä myyjiä,
jotka hoitavat varaosien myynnin ja vastaukset erinäisiin tiedusteluihin. Varaosille ei
löydy määriteltyjä säilytyspaikkoja, sillä ylimääräiset varastot halutaan pitää pienenä.
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Kun nimikkeille ei tarjota enää huoltoa tai varaosia, siirretään niiden data arkistoitavaksi.
Dataa säilytetään lain vaatiman ajan.
3.3.5 Yksittäisten tuotteiden tuotejohtaminen
Yksittäisten

tuotteiden

edellyttämällä

tuotejohtamisella

(product

management)

yrityksessä ei ole määriteltyä roolia, mutta yrityksessä on ymmärretty tuotejohtamisen
merkitys. Nimettyä tuotepäällikköä ei yrityksestä löydy, eikä tuotteille löydy yrityksessä
määritettyjä omistajia. Tulevaisuuden tavoitteisiin kuitenkin kuuluu tuotejohtamisen
mallin rakentaminen yritykseen, jotta osataan jatkossa tehdä oikeita tuotteiden elinkaaren
mukaisia tehtäviä ja päätöksiä. Vaikka yrityksessä ei ole määritetty omistajia
tuotejohtamiseen, löytyy yrityksestä kuitenkin valmiita käytänteitä ja toimintatapoja
tuotteiden päivittäiseen johtamiseen. Alla olevassa kuvassa 17 on esitetty yrityksessä
olevat säännölliset käytänteet tuotejohtamiseen.

Kuva 17: Tuotejohtamisen käytänteet tapausyrityksessä
Päivittäisiä päätöksiä ovat myyjien päätökset myytävistä tuotteista, sillä myyjät
määrittävät tuotekonfiguraattorilla tarjonnan vastaamaan asiakkaiden tarjouskyselyitä.
Yksittäisissä myyntitilanteissa myyjä saa itse määrittää asiakkaalle tarjottavat tuotteet ja
tuotteille hinnat. Suuremmissa kaupoissa päätöksenteon vastuu siirtyy ensin
myyntipäällikölle ja kaikista suurimmissa kaupoissa vastuun ottaa toimitusjohtaja.
Erikoistuotteet tarkoittavat tuotteita, joita ei pystytä määrittämään valmiiksi
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tuotekonfiguraattorilla, vaan ne täytyy erikseen suunnitella suunnitteluohjelmistolla
ennen tuotannon aloittamista. Erikoistuotteiden kannalta on huomioitava, pystytäänkö
yrityksessä tuotteita ylipäätään tekemään, tai onko niiden valmistaminen kannattavaa.
Kerran viikossa on myyjien ja myyntipäällikön kesken järjestettävä viikkopalaveri, missä
käydään tuotejohtamisen kannalta läpi tuotteisiin liittyviä ongelmia ja tehdään ongelmien
pohjalta päätöksiä ja etsitään tarvittaessa ratkaisuita. Kuukausittain myyjien kesken
järjestetään myyntipalaveri, missä koostetaan ongelmat ja käydään tuotteita isommalla
otannalla läpi. Myyntipalaverin pohjalta rakennetaan suurempia tuotteisiin liittyviä
päätöksiä. Kuukausittaisessa johtoryhmän kokouksessa käydään tarvittaessa läpi
tuotteisiin liittyviä päätöksiä, mikäli ne vaativat johtoryhmän käsittelyä. Joka kuukausi
kehitys käy läpi virheitä, mitkä liittyvät yleensä yksittäisiin komponentteihin tai
virheelliseen

tuotetietoon.

Virheiden

lisäksi

kehitys

käy

kuukausittain

läpi

tuotekonfiguraattoriin tarvittavia muutoksia, jotka voivat johtua uusista myynnin
tarpeista, havaituista ongelmista tai tuoteportfolion muutoksista.

3.4 Nykyisten käytänteiden haasteet (suhteessa teoriaan)
Puutteet ja tarvittavat parannukset tuoteportfolion hallintaan tapausyrityksessä ilmenevät
yrityksen taustoista ja nykytilanteen kartoituksesta. Kuvassa 11 esitetty tämän hetkinen
tilanne tuoteportfolion hallinnassa yrityksessä toimii taustana. Analyysi perustuu
kirjallisuuskatsauksessa

esitettyihin

teorioihin

ja

niiden

vertailusta

yrityksen

nykytilanteeseen. Yrityksessä esiintyvät tärkeimmät puutteet ovat esitettynä alla.
Nykytilannetta tutkimalla selviää, että tuoteportfoliota ei johdeta yrityksessä
tarkoituksenmukaisesti. Jotta yrityksessä voidaan kehittää tuoteportfolion johtamista
eteenpäin, tulee nykytilanteen ongelmat ratkaista. Haasteiden alkulähteet voidaan
tunnistaa seuraaviksi:
Tuoteportfolion johtamiselle ei ole määritetty käytänteitä ja suorituskyvyn mittarit
ovat puutteellisia. Ilman toimivia käytänteitä ja oikeanlaisia suorituskyvyn mittareita
tuoteportfolion johtamismalli on tehoton, vaikka yksittäisten tuotteiden osalta
johtamiskäytänteitä löytyykin. Tällä hetkellä suorituskyvyn mittarit ovat lähinnä
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projektikohtaisia,

eikä

yksittäisten

tuotteiden

tarkkoja

kustannuksia

pystytä

määrittämään. Tämä on johtanut siihen, että useita tuotteita sisältävistä projekteista ei
voida määrittää yksittäisten tuotteiden myyntituottoja. Lisäksi suorituskyvyn mittareita
on asetettu vastaamaan vain taloudellista menestystä, eikä tukemaan yrityksen strategiaa
tai tuoteportfolion tasapainoa. Mittaamalla vain projektikohtaisia kannattavuuksia,
voidaan yksittäisiin tuotteisiin tai tuotekonfiguraatioihin liittyvät päätökset perustaa
väärille tiedoille.
Horisontaalisten ja vertikaalisten alituoteportfolioiden puuttumista voidaan pitää
tärkeimpinä yksittäisinä syinä, miksi tuoteportfolion hallintaan liittyviä ongelmia löytyy
yrityksestä. Jotta yrityksessä voidaan määrätä omistajat alituoteportfolioille tai
tuoteportfoliota halutaan ylipäätään mitata, tulee tuoteportfolio jakaa tuoterakenteen
tasojen sekä elinkaaren vaiheiden mukaisiin alituoteportfolioihin. Tuoterakennetta
voidaan

pitää

perustana

kokonaisvaltaiseen

tuoteportfolion

hallintaan

sekä

tuotevariaatioiden johtamiseen. Ilman yrityksen käyttöön soveltuvaa tuoterakennetta,
eivät yrityksen tuotteet ole läpinäkyviä koko organisaatiossa. Läpinäkyvyyden
parantamiseksi tuotteille tarvitaan myös helposti tunnistettavat elinkaaren vaiheet.
Yrityksessä on elinkaariajattelua jonkin verran käytössä, elinkaaria ei johdeta
systemaattisesti. Haastatteluiden perusteella kaikkialla yrityksessä ei tunnettu tarvetta
tuotteen elinkaaren eri vaiheille, mutta ilman tunnistettuja elinkaaren vaiheita, ei
esimerkiksi pystytä analysoimaan, milloin vanhentuvan tuotteen myynti tulee lopettaa.
Tämä voi johtaa siihen, että vanhentunutta tuotetta myydään liian kauan eivätkä asiakkaat
enää halua kyseistä tuotetta.
Tuoteportfolioille ja alituoteportfolioille ei ole määritetty omistajia eikä
hallintamallia. Omistajuudet ovat olleet epäselviä, lukuun ottamatta kehityksen
omistamaa teknistä tuoteportfoliota. Lisäksi toimitusjohtajalla on suurin valta yrityksen
koko tuoteportfolion omistajana. Tuoteportfoliolle tulee olla olemassa hallintomalli ja
alituoteportfolioilla omistajat.
Varioitavista tuotteista johtuva laaja tuoteportfolio on aiheuttanut ongelmia
tuoteportfolion hallinnassa. Laaja konfiguroitavuus on aiheuttanut yrityksessä
kustannuksien kasvua ja hidastanut läpimenoaikoja. Tuoteportfoliota ei kuitenkaan ole
65

kavennettu samassa suhteessa, koska sen ajatellaan vaikuttavan liian negatiivisesti
myyntiin. Päinvastoin, tuotteita on lisätty tuoteportfolioon, sillä tuotteiden välistä
kannibalismia ei pidetä yrityksessä uhkana. Jokainen kehitetty uusi variantti syö myyntiä
vanhoilta tuotevariaatioilta, mikäli variantti tulee samoille markkinoille aiempien
tuotteiden kanssa. Varioitavuudesta johtuvan kannibalismin aiheuttamat negatiiviset
vaikutukset on pyrittävä tunnistamaan ja sitä kautta minimoimaan. Mikäli tuoteportfolion
kasvattamista uusilla variaatioilla jatketaan ilman, että tuoteportfoliosta poistetaan
nimikkeitä, voi tuoteportfolio paisua hallitsemattoman suureksi.

Tehokkaalla

tuoteportfolion hallinnalla pystytään vähentämään arvoa tuottamattomat tuotevariantit ja
sitä kautta poistamaan laajan konfiguroinnin tuomat negatiiviset vaikutukset. Mikäli
tuotevariaatioita ei hallita, alati kasvava tuoteportfolio nostaa tuotteiden kustannuksia
ilman kasvavia myyntituloja. Suuri variaatioiden lukumäärä heikentää taloudellisen
tehokkuuden lisäksi myös koko tilaus-toimitusketjun tehokkuutta.
Tuoteportfolion hallinnalle ei ole määrättyjä prosesseja eikä työkaluja. Yrityksessä
on havaittavissa joitakin käytänteitä erityisesti yksittäisten tuotteiden johtamiseen, mutta
myös muutama tunnistettu tuoteportfolion johtamisen prosessi löytyy. Kuitenkaan
yrityksessä olevat toimintamallit eivät ole tarpeeksi aktiivisia, jotta yrityksen laajaa
tuoteportfoliota voidaan ylläpitää tarpeeksi tehokkaasti. Yrityksen tuoteportfolion
johtaminen koetaan vaikeaksi, sillä käytössä ei ole tarpeeksi työkaluja systemaattiseen
tuoteportfolion hallintaan. Kuitenkin ilman ennalta määritettyjä prosesseja, tulee
tuoteportfolion hallinnasta puutteellista, ja samalla työkalujen hyödyntäminen on
hankalaa.
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4 PPM MALLIN LUOMINEN TAPAUSYRITYKSELLE
Tässä kappaleessa esitetään ehdotettu malli sille, kuinka yrityksessä tuoteportfolion
hallintaa jatkossa tulisi kehittää. Ensimmäisessä kappaleessa esitetään, kuinka mallin
rakentaminen toteutetaan. Seuraavaksi käsitellään sitä, että kuinka tuoteportfolion
strategia, mittarit ja tavoitteet tulee asettaa. Kolmantena asiana määritellään
horisontaaliset ja vertikaaliset tuoteportfoliot. Pohjautuen ehdotettuihin tuoteportfolioihin
ja alituoteportfoliohin, seuraavassa kappaleessa käsitellään ehdotettua tuoteportfolion
johtamisen hallintomallia yrityksessä. Lopuksi esitellään ehdotetut käytänteet ja prosessit
systemaattiseen tuoteportfolion hallintaan.

4.1 Mallin rakentaminen
Mallin

rakentaminen

perustuu

kirjallisuuskatsauksessa

esitettyihin

teorioihin,

nykytilanteen käytänteisiin ja tämänhetkisestä tilanteesta löydettyihin ongelmiin. Mallin
rakentaminen perustuu seuraaviin toimenpiteisiin:
1. Yrityksen tuoteporfoliostrategian, tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen
2. Yritykseen sopivan tuoterakennemallin ja elinkaaren eri vaiheiden määrittäminen
3. Tuotteistaminen

ja

tuoteporfolioiden

määrittäminen

tuoterakenne-

ja

elinkaarikonseptin mukaisesti horisontaalisesti ja vertikaalisesti
4. Tuoteportfolion

johtamisen

hallintamallin

toteuttaminen

perustuen

horisontaalisiin ja vertikaalisiin tuoteportfolioihin
5. Tuoteportfolion johtamisen säännöllisten käytänteiden, prosessien luominen
Ensimmäinen tehtävä on suunnitella ja toteuttaa tuoteporfolion hallinnan strategia,
tavoitteet ja mittarit. Tämän jälkeen on suunniteltava ja toteutettava sopiva tuoterakenneja elinkaarikonsepti tuotteistamisen ja tuoteporfolioiden muodostamisen perustaksi.
Ilman määrättyjä horisontaalisia ja vertikaalisia alituoteportfolioita PPM:n tuomia
hyötyjä ei saavuteta. Kun alituoteportfoliot on määritetty, luodaan niiden pohjalta
yritykseen sopiva PPM hallintomalli, jonka avulla voidaan määrittää omistajat jokaiselle
alituoteportfoliolle.
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4.2 Tuoteportfolion strategia, tavoitteet ja mittarit
Toimiva tuoteportfolion hallinta vaatii pitkäntähtäimen strategian, jonka tulee ohjata
tuoteportfolion päätöksentekoa. Strategian tulee vastata yrityksen visiota, arvoja ja
missiota. Tällä hetkellä tapausyrityksen strategiassa on osana tuoteportfolio, mutta sen
määrittäminen on koettu hankalaksi. Tuoteportfolion tavoitteet on asetettu vain arvon
maksimoinnin kannalta, eikä tuoteportfolion sopivuutta yrityksen strategiaan tai
tuoteportfolion tasapainoa ole juurikaan mietitty. Sopivilla tavoitteilla voidaan allokoida
resursseja oikein sekä uusille kehitettäville tuotteille, että ylläpidettäville tuotteille. Jotta
tavoitteisiin pääsyä voidaan kuvata, tulee määrittää sopivat suorituskyvyn mittarit.
Jokaiselle

valitulle

alituoteportfoliolle

tulee

määrätä

strategiset

tavoitteet

ja

suorituskyvyn mittarit. Tavoitteiden tulee tukea tuoteportfolion strategista sopivuutta,
maksimaalista arvoa ja tasapainoa. Mittarit voidaan asettaa tarkkailtaviksi esimerkiksi
kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain. Kun tarvittavat mittarit on tunnistettu ja
asetettu, nimetään tuoteportfolion johtajat elinkaaren eri vaiheille (Kehitettävät tuotteet,
aktiiviset tuotteet, huollettavat tuotteet ja tarvittaessa arkistoidut tuotteet).
Alapuolella sijaitsevassa kuvassa 18 on esitettynä ehdotus tuoteportfolion päättävälle
elimelle luodusta työkalusta, jonka avulla voidaan määrittää yrityksen tuoteportfolion
strategiaa. Työkalua voidaan käyttää myös päätöksenteon tukena muihin tuoteportfolioon
liittyvissä päätöksissä. Työkalu pohjautuu Tolosen ym. (2015) esittämään MS-PPM matriisiin (Kuva 9) ja ElMaraghyn ym. (2013) suunnittelemaan tuotevariaatioiden
johtamisen eri toimintoihin (Kuva 8).
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Kuva 18: Ehdotettu MS-PPM matriisi tapausyritykseen
Mallissa on käsitelty tuoteportfolion ja tuotevariaatioiden johtamisen keskeisimmät
alueet tapausyrityksessä. Matriisi käsittää yhdeksän eri komponenttia, jotka ovat
markkinasegmentit, asiakkaat, tuotteet, teknologia, taloudellinen menestys, kilpailuetu,
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arvot, julkinen kuva ja sosiaalinen vastuu sekä työntekijät. Esitettyä yhdeksää yrityksen
mission komponenttia verrataan tuoteportfolion johtamisen kolmeen osa-alueeseen, jotka
ovat strateginen sopivuus, arvon maksimointi ja tuoteportfolion tasapaino.
MS-PPM -matriisin lisäksi tarvitaan mittaustyökaluja ja tavoitearvoja, joilla voidaan
luotettavasti mitata tuoteportfolion suorituskykyä. Alapuolella sijaitsevassa kuvassa 19
on esitettynä esimerkkejä tuoteportfolion mittaamiseen käytettävistä työkaluista ja
mittauksista ulos saatavista arvoista.

Kuva 19. Tuoteportfolion suorituskyvyn mittarit ja esimerkit työkaluista
Yrityksessä käytetään jo nykyään organisaation taloudellisen informaation analysointiin
tehokasta BI-ohjelmistoa, jota tulee hyödyntää tulevaisuudessa paremmin koko
tuoteportfolion analysoinnissa. Tulevaisuudessa on erittäin tärkeää pystyä määrittämään
yksittäisten tuotteiden kannattavuudet, sen sijaan että kannattavuudet tiedetään vain
projektitasolla. Mikäli tuotteita mitataan vain projektitasolla, voidaan resursseja keskittää
vääriin tuotteisiin, ja päätöksiä voidaan tehdä vääriin olettamuksiin perustuen. BIohjelmistoon kerättävän datan avulla voidaan määrittää esimerkiksi, kuinka paljon
tuotteista tuo esimerkiksi 80% liikevaihdosta, ja mitkä kokoluokat ovat kasvattaneet
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myyntiä. Samalla tuotteista tulee määrittää tarkat kustannukset per tuote, jotta voidaan
määrittää oikeat tuotteiden kannattavuudet.

4.3 Vertikaaliset ja horisontaaliset tuoteportfoliot
4.3.1 Tuoterakenne ja vertikaalinen tuoteportfolio
Konfiguroitavia tuotteita valmistavassa yrityksessä on erittäin tärkeää olla varioitavuutta
tukeva tuoterakenne. Yritykselle ehdotettava tuoterakennemalli ilmenee allaolevasta
kuvasta 20.

Kuva 20: Ehdotettu vertikaalinen tuoteportfoliomalli
Tuoterakenne jakaantuu yrityksessä 12 eri tason mukaisesti. Tasot on koostettu
silmälläpitäen tuotekonfiguraattorin toimintaa, tuotteiden osalistauksia ja yrityksessä
käytettyjä toimintamalleja. Tuoterakenteen tasojen perusteella voidaan tuotteet jakaa
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ensin tekniseen ja kaupalliseen tuoteportfolioon. Kaupallinen tuoteportfolio sisältää
ratkaisu-,

tuoteperhe-,

myyntinimiketasot.

alituoteperhe-,

Tekninen

kokoluokka-,

tuoteportfolio

koostuu

tuotekonfiguraatioversiomoduuli-,

ja

moduulin

kokoonpano-, moduulin alikokoonpano-, osaperhe- ja komponenttitasoista. Lisäksi
kuvassa 20 on esitettynä rajapinta, joka sisältää myyntinimikkeet ja versiomoduulit.
Kuvasta 20 selviää, että kaupallinen tuoteportfolio on myynnin työkalu, ja tekninen
tuoteportfolio puolestaan kehityksen ja tuotannon näkökulma tuotteisiin. Tuotteille
voidaan laskea kustannuksia aina tuoteperhetasolta komponenttitasolle asti, kun taas
tuloja tuovat vain kaupallisen tuoteportfolion nimikkeet.
Ylhäältä alaspäin edetessä kaupallisen tuoteportfolion ensimmäinen luokka on
ratkaisutaso, joka sisältää kaikki yrityksen tarjoamat ratkaisut asiakkaille. Tuoteperhetaso
koostuu kahdesta päätuoteperheestä (jotka ovat samalla ilmanvaihtokoneen konetyypit).
Tuoteperheet

jakaantuvat

käytetyn

teknologian

mukaisesti

alituoteperheisiin.

Hierarkiassa alituoteperheen alapuolella ovat ilmanvaihtokoneen kokoluokat, joita
voidaan pitää myös ylimmän tason tuotekonfiguraatioina. Kokoluokka rajoittaa tuotteen
varioitavuutta, ja se on yrityksen tuotteiden ominaisuuksien johdosta oltava omana
tuoterakenteen tasona.
Tuotekonfiguraatiotasolla määritetään yrityksen tuotteeseen valittavat toiminnot
valittavien myyntinimikkeiden avulla. Myyntinimikkeet ovat yksittäisistä moduuleista
koostuvia tarkasti määritettyjä toimintoja, joita voidaan toimittaa tarvittaessa myös
erikseen.
Teknisen tuoteportfolion ylin taso on versiomoduuli, joka on myyntinimikkeen tekninen
toteutus. Versiointi on erittäin tärkeää, mikäli moduuleja halutaan käyttää useissa eri
tuotteissa, ja moduulin elinkaarta halutaan seurata. Versiomoduuli koostuu moduulin
kokoonpanoista, jotka voivat koostua useista eri alikokoonpanoista. Kokoonpanot
etenevät hierarkisesti suurimmasta kokoonpanosta pienimpään. Alikokoonpanot
sisältävät osaperheet, jotka ovat osien ja komponenttien varioitavuuden johdosta oma
luokkansa. Saman osaperheen alla ovat kaikki samanlaisen osan eri osavariaatiot.
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Esimerkiksi ruuvit -osaperheen alapuolella olisi kaikki yrityksessä käytettävät ruuvit.
Alin tuoterakenteen taso sisältää yksittäiset osat ja komponentit ja materiaalit.
4.3.2 Tuotteen elinkaaren vaiheet ja horisontaalinen tuoteportfolio
Tuotteiden läpinäkyvyyden ja tehokkaan hallinnan kannalta on tärkeää tuoterakenteen
lisäksi määrittää myös elinkaaren eri vaiheet. Tällä hetkellä yrityksen johto keskittyy
tuotekehityksen investointeihin, eikä niinkään nykyiseen tuotetarjontaan. Alapuolella
sijaitsevassa kuvassa 21 on esitettynä ehdotetut elinkaaren eri vaiheet. Määritetyt tuotteen
elinkaaren eri vaiheet auttavat henkilöstöä ymmärtämään, mitä tuotteita yrityksessä
kehitetään; mitkä tuotteet ovat aktiivisessa myynnissä ja mitkä tuotteet on ajettu alas
mutta tarvitsevat yhä varaosia.

Kuva 21: Ehdotetut elinkaaren vaiheet
Ehdotetussa mallissa on neljä eri vaihetta, jotka ovat tuotekehitys, aktiivinen, huollettavat
ja arkisto. Tuotekehitykseen kuuluvat uudet kehitettävät tuotteet ja tuotevariaatiot. Kun
tuote julkaistaan, se siirtyy elinkaaressaan seuraavaan vaiheeseen. Aktiivinen vaihe
sisältää vastajulkaistujen tuotteiden lisäksi yrityksen aktiivisessa myynnissä olevat
nimikkeet ja alasajossa olevat tuotteet. Aktiivisia tuotteita valmistetaan, myydään,
markkinoidaan, toimitetaan, huolletaan ja korjataan. Kehittämällä aktiivisista nimikkeistä
uusia versioita tai kokonaan uusia tuotevariantteja, voidaan ylläpitää tuotteiden
kilpailukykyä. Mikäli tuotteesta syntyy kehittämällä kokonaan uusi variantti, alkaa
variantin elinkaari kokonaan alusta. Kun tuotteen aktiivinen myynti on lopetettu,
siirretään se elinkaaressaan huollettaviin nimikkeisiin. Huollettaville tuotteille tarjotaan
varaosia ja tarvittaessa muita lakien vaatimia tukitoimintoja. Tuotteeseen kohdistuvat
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toiminnot ja muutokset tulee pitää mahdollisimman pieninä, sillä tuotteet eivät tuo enää
yritykselle kassavirtaa. Kun tuotevastuun alainen aika on ohi, siirtyy tuote arkistoon,
missä sen tuotetietoa säilytetään lain määräämän ajan. Kun lain asettama aika on ohi,
tuotetieto poistetaan lopullisesti.
Yrityksessä pitää sisäisesti asettaa kriteerit, joilla tuote siirretään elinkaaren vaiheessa
eteenpäin. Kriteerinä voi olla esimerkiksi tuotteen julkaisu ERP -järjestelmään tai
tuotteen myynnin aloittaminen/lopettaminen. Ennakkoon sovituilla kriteereillä vältetään
epäselvyyksiä siitä, että mihin elinkaaren vaiheeseen mikäkin tuote sisältyy.

4.4 PPM omistajuudet ja hallintomalli
4.4.1 PPM hallintomalli
Tuoteportfolion hallintaa varten on tärkeää määrittää omistajuudet sekä vertikaalisille,
että horisontaalisille alituoteportfolioille. Yksi omistaja voi omistaa useita eri
vertikaalisen tuoteportfolion eri alituoteportfolioita. Kaupallinen tuoteportfolio voidaan
nähdä kokonaisuudessaan myynnin osa-alueena, ja tekninen tuoteportfolio kehityksen
näkökulmana. Kuitenkin täytyy muistaa, että varioitavuudesta johtuen rajapinnassa
tapahtuvat myyntinimikkeiden ja versiomoduuleiden omistajuudet on määritettävä
tarkasti myynnin ja kehityksen yhteistyönä, jotta myyntihenkilöstö ei vaikuta liikaa
kehityksen tehtäviin, eikä kehitys vaikeuta myyntihenkilöstön työtä.
Tuoterakenteen tasoihin ja esitettyihin elinkaaren eri vaiheisiin perustuen, on alapuolella
sijaitsevassa

kuvassa

22

esitettynä

ehdotettu

tuoterakenteen

hallintomalli

tapausyrityksessä. Esitetyn PPM hallintomallin tarkoitus on toimia viitekehyksenä
tapausyrityksen tuoteportfolion hallitsemiseen, tarkkailuun ja analysointiin.
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Kuva 22. Tuoteportfolion hallintomalli tapausyrityksessä
Malli sisältää tuoteportfolion hallinnalle päättävän elimen, joka päättää tuoteportfolioon
liittyvistä linjauksista ja strategiasta. Päättävä elin omistaa koko yrityksen
tuoteportfolion, ja vastaa tuoteportfolion tavoitteista, tuotetarjonnan uusimisesta,
tuoteportfolion analysoinnista ja päätöksenteosta. Ylimmän päätösvallan elimessä omaa
yrityksen toimitusjohtaja, jota tukee johtoryhmä. Esitetyssä mallissa kolmantena
osapuolena tuoteportfolion päättävässä elimessä on yrityksen tuotteiden tuotepäällikkö,
joka antaa omalta osaltaan tietoa tuotteiden arvioimiseksi.
Koska tapausyritys on vielä suhteellisen pieni yritys, ja sillä on matala
organisaatiorakenne, mallin mukaisia alituoteportfolioita voidaan jakaa useampia yhdelle
henkilölle. Kuitenkin on tärkeää, että jokaisella mallin mukaisella alituoteportfoliolla on
yrityksessä omistaja, jotta huonoilta tuotteisiin liittyviltä päätöksiltä vältyttäisiin.
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Alituoteportfolioiden omistajat pysyvät perillä oman tuoteportfolionsa tapahtumista ja
muutoksista.
Tehtäväkohtaisesti ajateltuna, teknisen tuoteportfolion omistaa kokonaisuudessaan
jatkossakin kehityspäällikkö. Kehityspäälliköllä on myös jatkossa suurin vastuu
tuotekehitysprojekteista. Kaupallisen tuoteportfolion puolella muutoksia syntyy.
Myyntinimike-, tuotekonfiguraatio-, ja kokoluokkatasojen omistajaksi tulisi nimittää
tuotepäällikkö, joka vastaa kyseisten alituoteportfolioiden analysoinnista ja tiedon
keräämisestä päättävälle elimelle päätöksentekoa varten. Ratkaisu- ja tuoteperhetasot
tulee omistaa joko myyntipäällikkö tai toimitusjohtaja.
Hallintomallin implementoiminen aloitetaan perustamalla PPM:n päättävä elin, ja
määräämällä jokaiselle jäsenelle oma tehtävä tuoteportfolion johtamisen kannalta.
Yrityksen johdon on yhdessä määritettävä, millä tasolla tuoteportfoliota ja
alituoteportfolioita johdetaan. Kun hallintomalli on luotu, tulee kaikille tuoteportfolioon
ja yrityksen tuotteisiin liittyville sidosryhmille ilmoittaa tarvittaessa muutoksista.
Kun hallintomalli on luotu, voidaan aloittaa tarvittavan datan kerääminen. Datan tulee
olla relevanttia, eikä turhan tiedon keräämiseen kannata tuhlata resursseja. Mikäli jotakin
tärkeää dataa ei ole saatavilla, tulee luoda toimintamallit sen keräämiseen
tulevaisuudessa. Kun informaatiota on kerätty tarpeeksi, tulee data järjestää sovittujen
mittareiden

ja

kriteereiden

perusteella

koko

tuoteportfolioon

ja

halutuille

alituoteportfolioille.
4.4.2 Tuotepäällikön rooli yrityksessä
Tuotepäällikkö toimii yrityksen tuotehallinnasta vastaavana henkilönä, ja hänellä on
lisäksi vahva rooli koko tuoteportfolion hallinnassa tuoteportfolionhallinnassa asetettujen
tavoitteiden

mukaisesti.

Tuotepäällikön

vastuulla

on

vastata

tuotteiden

liiketoiminnallisesta tehokkuudesta sekä teknisessä että kaupallisessa tuoteportfoliossa
läpi tuotteen elinkaaren. Hän varmistaa yrityksen tuotteiden kannattavuuden ja
kilpailukyvyn.

Kuten

alapuolella

sijaitsevassa

kuvassa

23

esitetään,

organisaatiorakenteessa tuotepäällikkö sijaitsee suoraan toimitusjohtajan alla, ja hän
tekee yhteistyötä erityisesti myynnin ja kehityksen kanssa. Huomioitavaa on, että
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tuotepäällikön nimike voi olla myös tuoteportfoliopäällikkö, mutta koska hän tulee
kohdeyrityksessä todennäköisesti toimimaan tuoteportfolion analysoinnin ohella myös
myynnin henkilönä, on hänen nimikkeensä tuotepäällikkö.

Kuva 23: Tuotepäällikön rooli organisaatiossa
Kuten kuvissa 23 ja 22 esitetään, tuotepäällikkö on osa tuoteportfolion päättävää elintä.
Tuotepäällikkö omistaa tuoteportfolion osia, joko kokonaisia alituoteportfolioita tai
yksittäisiä nimikkeitä. Tuotepäällikkö tutkii ja valmistelee informaatiota tuotteista
päätöksenteon tueksi tuoteportfolion päättävälle elimelle. Tuotehallinnan tavoitteena on
maksimoida operatiivisella tasolla yksittäisten tuotevariaatioiden, konfiguraatioiden tai
tuotesarjojen arvo.

4.5 PPM prosessit, käytänteet ja työkalut
4.5.1 PPM prosessit ja käytänteet
Alapuolella sijaitsevassa kuvassa 24 on esitettynä ehdotetut käytänteet aktiiviselle
tuoteportfolion hallinnalle ja tuotehallinnalle. Kuvassa eri toiminnot on lajiteltu niiden
toteuttamissyklien mukaan. Ensimmäinen sarake esittää käytänteen nimen ja seuraavassa
toiminto on avattu. Kolmas sarake paljastaa toteutusaikataulun, eli kuinka usein kyseinen
aktiviteetti tulee toteuttaa. Viimeisessä sarakkeessa on esimerkkinä mahdollinen
arviointityökalu kyseiselle toiminnolle.
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Kuva 24: ehdotetut PPM ja tuotehallinnan prosessit yrityksessä
Nykyiset tuotehallinnan käytänteet pysyvät edelleen aktiivisessa käytössä yrityksessä,
mutta niiden rinnalle tuodaan järjestelmällisen tuoteportfolion hallinnan toteuttamiseksi
erinäisiä prosesseja ja tapaamisia. Nykytilanteeseen verrattuna esimerkiksi tapaamisien
lukumääriä ei tarvitse lisätä, vaan tuoteportfolion hallinnan käytänteet voidaan yhdistää
esimerkiksi kuukausittain järjestettävään johtoryhmän kokoukseen.
Päivittäiset tuotehallinnan prosessit yrityksessä säilyvät ennallaan, eli myyjien tarjotessa
tuotetta, tulee ensin tarkistaa, voidaanko tuotetta valmistaa ja tämän jälkeen tulee
määrittää tuotteen arvioitu myyntituotto suhteessa myyntihintaan. Kerran viikossa
tapahtuvaan myyntipalaveriin osallistuu jatkossa myyjien lisäksi myös tuotepäällikkö.
Palaverissa käydään läpi myyntitilanteissa tapahtuneita ongelmia, tai yllättäviä
asiakastarpeita. Kuukausittain päivitetään tietojärjestelmät, jotta ylimääräinen data
saadaan siivottua pois ja toiminta pysyy jouheana. Kuukausittain järjestetään myös
johtoryhmän kokous ja myyntipalaveri, joissa molemmissa käydään tarvittaessa läpi sekä
yksittäisiin tuotteisiin, tai koko tuoteportfolioon liittyviä asioita.
Tuoteportfolion päättävän elimen tulee kokoontua kerran kvartaalissa. Kokoontuminen
voi tapahtua esimerkiksi joka neljännessä johtoryhmän kokouksessa, jolloin käydään läpi
yrityksen tuoteportfolioon liittyviä päätöksiä tai linjauksia. Tapahtumaan tulee osallistua
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kaikki päättävän elimen jäsenet sekä alituoteportfolioiden omistajat. Tehtävien päätösten
tulee pohjautua oikeanlaiseen dataan, ja niiden tulee olla yrityksen strategian mukaisia.
Kahdesti vuodessa järjestettävään myynnin Kick-offiin osallistuu organisaation sisäisen
ja ulkoisen myynnin henkilöstön lisäksi tuotepäällikkö. Kick-offissa käsitellään aktiivisia
nimikkeitä, ja etsitään mahdollisesti tulevaisuuden trendejä. Aktiivisista nimikkeistä
tutkitaan niistä saatua myyntidataa, jota hyödynnetään päätöksenteossa.
Vuosittain tapahtuva prosessi on portfolion uudistaminen, jossa käydään läpi
tuoteportfoliota, ja erityisesti eri variaatioista saatavaa hyötyä tai niistä aiheutuvaa haittaa.
Tapaamisessa käydään läpi eri alituoteportfoliot ja niiden sisältämät nimikkeet yleisellä
tasolla. Mikäli jossakin alituoteportfolioissa havaitaan tehottomuutta, etsitään ongelman
syyt ja päätetään sopivat korjausliikkeet. Vuosittain päivitetään myös tuoteportfolion
strategiset tavoitteet ja suorituskyvynmittarit. Kokoontuminen tapahtuu vuosittaisen
yritysstrategian asettamisen yhteydessä. Edellisvuoden mittarit päivitetään uusiin
tavoitteisiin, ja tarvittaessa mittareita voidaan vaihtaa. Strategian asettamista tukevat
ERP-järjestelmästä ja BI-ohjelmistosta saatava tuotteiden myynti- ja kustannusdata,
BCG-matriisi ja erityisesti MS-PPM -matriisi ja sen määrittämisessä käytettävät työkalut
(kuva 19). Pitkäaikaisin prosessi on pitkän ajan tuotestrategian luominen, missä
käsitellään nykyistä tuoteportfoliota, ja erityisesti tulevaa. Kuvaava kysymys on
“Millaisena näen tuotteen vuoden, kolmen tai viiden vuoden päästä?”
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5 YHTEENVETO
Yhteenvedon ensimmäisessä osiossa esitellään tutkimuksen tulokset. Tulokset esitellään
tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin nojautuen. Toinen kappale käsittää
tutkimuksen luotettavuutta ja sen validointia. Kolmannessa kappaleessa ovat
aihealueeseen liittyvät tulevaisuuden potentiaaliset tutkimuskohteet.

5.1 Tutkimuksen tulokset
Tässä tutkimuksessa tutkittiin tuoteportfolion johtamisen käytänteiden kehittämistä
konfiguroitavia tuotteita valmistavalle yritykselle. Tutkimuksen kohteena oli yksi yritys,
ja se toteutettiin, kun tarve tuoteportfolion hallinnalle oli tunnistettu tapausyrityksessä.
Tutkimus toteutettiin työskentelemällä yrityksessä, ja sitä kautta tunnistamalla nykyiset
käytänteet. Nykyisiä toimintamalleja tutkimalla löydettiin puutteita, ongelmia ja
haasteita. Tunnistettuihin haasteisiin perustuen luotiin yrityksen toimintaa tukevat
kehitysehdotukset.
Tuoteportfolion johtaminen on järjestelmällinen johtamismalli, jota käytetään yrityksen
kilpailukyvyn parantamiseen ja tuotteiden läpinäkyvyyden kehittämiseen yrityksen
sisällä. Massakustomoitavia tuotteita valmistavassa yrityksessä tuoteportfolion hallinta
auttaa lisäksi varioitavuuden hallinnassa ja koko tuotetarjonnan tehokkaassa johtamisessa
läpi tuotteen elinkaaren. Tuoteportfolion hallinnan avulla voidaan määrittää, mitä
tuotevariaatioita kannattaa myydä ja mitä tuotemoduuleja variaatioiden toteuttamiseksi
kannattaa valmistaa. Tuoteportfolion johtaminen tulee toteuttaa perustuen yrityksen
strategisiin tavoitteisiin, ja sen tulee käsittää tuotteen elinkaaren vaiheiden mukaisen
horisontaalisen tuoteportfolion lisäksi myös tuoterakenteen mukaiset vertikaaliset
alituoteportfoliot. Tuoteportfolion johtamisen tavoitteena on maksimoida tuoteportfolion
arvo, taata tuoteportfolion strateginen sopivuus ja varmistaa tuoteportfolion tasapaino.
Tavoitteita saavutetaan uusimalla yrityksen tarjoamaa julkistamalla uusia tuotteita,
kehittämällä

nykyisten

tuotteiden

kilpailukykyä

versioimalla

ja

poistamalla

kannattamattomat tuotteet.
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Yrityksen nykytilanteen analysoinnissa paljastui, että yrityksessä on joitakin käytänteitä
tuoteportfolion hallintaan. Kuitenkaan osa käytänteistä ei ollut tarkoituksenmukaisia eikä
yrityksessä ole käytössä systemaattista tuoteportfolion hallintaa. Lisäksi tuoterakenteen
eri tasoja ei ollut tunnistettu, eikä tuotteen elinkaarelle ollut asetettu koko yrityksessä
tunnistettavia eri vaiheita. Nykytilanteen haasteita olivat lisäksi epäselvät tai puutteelliset
omistajuusmallit, vajavaiset tuoteportfolion tavoitteet sekä vähäiset suorituskyvyn
mittarit. Tuotehallintaa ei yrityksessä toteutettu tarkoituksenmukaisesti, mutta
tuotehallinnan käytänteitä yrityksestä löytyi myynnin toiminnoista. Tuoteportfolion
johtaminen on ymmärretty käsitteenä yrityksen johdon puolesta, ja tuoteportfolioon
liittyvät päätökset perustuivat suorituskyvyn mittareihin. Mittareina yrityksessä käytetään
liikevaihtoa ja tuotteiden kannattavuuksia. Mittarit olivat kuitenkin puutteellisia, sillä
tuotteiden kannattavuuksia ei pystytty määrittämään yksittäisten tuotteiden tasolla, vaan
ainoastaan projektitasolla. Lisähaasteen mittaamiseen toi se, että tuotteiden todellisia
kustannuksia ei ollut määritetty oikein, eikä tuotteiden hallintaa toteutettu sidottuna
yrityksen strategiaan ja tuoteportfolion tasapainoon.
PPM

mallin

luominen

perustuu

kirjallisuuskatsauksen

sisältämiin

teorioihin,

nykytilanteen analysointiin ja yrityksen tarpeisiin perustuen. Toimintatapojen luominen
edellyttää tuoteportfolion strategian, tavoitteiden ja mittareiden määrittämistä. Tämän
jälkeen tulee muodostaa tuotteistamisen konsepti tuoterakenne- ja elinkaarikonseptin
mukaisesti. Horisontaalisia ja vertikaalisia tuoteportfolioita hyödyntämällä luotiin PPM
hallintomalli ja tuotejohtajuuden vakanssi. PPM hallintomallia varten kehitettiin
tuoteportfolion päättävä elin, jotta tuoteportfoliota hallitaan jatkossa systemaattisesti.
Tuoteportfolion johtamisen kehittämiseksi luotiin PPM sopivat prosessit ja käytänteet.

5.2 Tutkimuksen validiointi ja luotettavuus
Tutkimuksessa löydettiin useita puutteita ja haasteita tapausyrityksen tuoteportfolion
hallinnasta. Haasteita peilattiin kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin teorioihin. Edelleen,
löydetyille haasteille kehitettiin ratkaisuita, jotka tukevat kirjallisuuskatsauksessa
esitettyjä aiempia tutkimuksia, sekä yrityksen nykyisiä toimintamalleja. Tutkimuksen
validiteetin varmistamiseksi on hyödynnetty laaja-alaisesti erilaisia kirjallisia lähteitä ja
ajankohtaisia tutkimuksia. Lähteiden tutkiminen on toteutettu lähdekriittisesti, mutta
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tuotevariaatioiden ja tuoteportfolion johtaminen ovat käsitteinä uudehkoja, eikä
aihealueista ole saatavana paljon tutkimustuloksia. Saatavilla olevia lähteitä voidaan
kuitenkin pitää valideina, sillä aihealueen tutkimukset saavat samankaltaisia
lopputuloksia toimialasta riippumatta.
Tutkimuksen luotettavuus kuitenkin kärsii siitä, että se kohdistettiin vain yhteen
tapausyritykseen. Vain yhteen yritykseen kohdistuva tutkimus aiheuttaa sen, että
empiirisen tutkimuksen toistettavuus on arvoltaan heikko. Tutkimuksessa esitettyjä
malleja ei täten voida suoraan implementoida toiseen yritykseen. Itseasiassa, kehitettyjä
malleja ei ole vielä toteutettu edes tapausyritykseen, joten tuloksia esitettyjen
toimintamallien ja työkalujen käytöstä yrityksestä ei ole vielä saatavilla. Luotettavuutta
heikentää myös se, että tutkimukseen osallistui vain yksi henkilö. Ei voida tietää, olisiko
tutkimuksen lopputulos ollut sama, mikäli tutkijana olisi toiminut toinen henkilö, tai
aiheeseen olisi perehdytty erilaisella lähestymistavalla.
Työssä esitettyjä toimintamalleja voidaan kaikesta huolimatta pitää ohjenuorana siitä, että
miten tuoteportfolion hallintaa tulisi toteuttaa konfiguroitavia tuotteita valmistavassa
yrityksessä. Tutkijasta riippumatta yrityksessä tunnistetut haasteet ovat selkeästi
sidoksissa

teoriaosuudessa

esitettyihin

tuoteportfolion

johtamisen

haasteisiin

konfiguroitavia tuotteita valmistavassa yrityksessä.

5.3 Mahdolliset tulevaisuuden tutkimuskohteet
Tämä tutkimus käsittelee tapausyrityksen tuoteportfolion hallinnan nykytilannetta, ja
nykytilannetta peilaten tuoteportfolion toimintatapojen ja työkalujen kehittämistä
kohdeyritykselle. Aihealueeseen sopiva jatkotutkimus koskisikin tulevaisuuden
toimenpiteitä; mallin implementointia, käyttöä ja jatkokehittämistä. Tutkimuksen voisi
toteuttaa toimintamallien implementoinnista ja sitä kautta verrata tuoteportfolion
tehokkuutta ennen ja jälkeen mallin käyttöönoton. Kun käyttöönotto on onnistunut, voisi
sopivia tutkimuskohteita olla suorituskyvyn mittareiden päivittäminen ja miten tämän
tutkimuksen ulkopuolelle jätetyn tuotetiedon hallinnan kehittäminen vaikuttaa
tuoteportfolion johtamiseen.
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Työn pohjalta voidaan tutkimuksia jatkaa myös keskittymällä tarkemmin tapausyrityksen
eri toimintaprosessien kehittämiseen tietojärjestelmien kautta. Tietojärjestelmillä voidaan
hallita tehokkaammin tuoteportfoliota, sen suorituskyvyn mittareita ja tavoitteita.
Tutkimus voisi käsittää yleisellä tasolla, miten tietojärjestelmiä voidaan käyttää hyväksi
tuoteportfolion hallinnassa, ja miten tuotteiden varioitavuutta voidaan rajoittaa
tietojärjestelmien avulla.
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LIITE
Liite 1: Haastattelukysymykset
Kysymykset:
Nykyinen roolisi yrityksessä:
Kokemuksesi yrityksessä:
Roolisi liittyen tuotteisiin:
YRITYKSEN MISSION KOMPONENTIT
1. Markkinasegmentit, millä markkinasegmenteillä yritys toimii ?
2. Yrityksen asiakkaat, keitä he ovat ja miten he hyötyvät yrityksestä
3. Tuotteet/palvelut; Mitkä ovat yrityksen päätuotteita ja –palveluita, ja mikä erottaa
tuotteet kilpailijoista?
4. Teknologia; Mikä on yrityksen teknologian perusta?
5. Taloudellinen pärjääminen; Tavoitellaanko yrityksessä taloudellista kasvua ja
tuloksen parantamista?
6. Yrityksen arvot; Mitkä ovat yrityksen vakaumukset, arvot ja kulttuuri jotka ohjaavat
yritystä?
7. Sisäinen kilpailukyky; Mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja kilpailuedut?
8. Julkinen kuva; Onko yritys sosiaalisesti vastuullinen ja ympäristöystävällinen?
9. Työntekijät; Kuinka yritys kohtelee työntekijöitään?

NYKYINEN TUOTEPORTFOLIO
1. Minkäkokoinen on nykyinen yrityksen tuotetarjonta?
1.1. Tuoteperhe –tasolla?
1.2. Tuotekonfiguraatio –tasolla?
1.3. Myyntinimike –tasolla?
1.4. Komponentti –tasolla?
1.5. Jonkun muun tuoterakenteen tasolla?
2. Koostuuko

tarjonta

HW-tuotteista,

SW-tuotteista,

palveluista,

tai

näiden

sekoituksista?
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3. Kuinka kaupallista tarjontaa kuvaillaan, dokumentoidaan, jaetaan tai kuvataan
3.1. Tuotteiden elinkaarien vaiheiden mukaan?
3.2. Käytettyjen teknologioiden mukaan
3.3. Markkina-alueiden mukaan?
3.4. Tuotealustojen tai -sovellusten mukaan?
3.5. Tuoteperhettäin?
3.6. Muiden tuoterakenteen tasojen mukaan, sisältäen ratkaisut, tuotekonfiguraatiot?
3.7. Muita tapoja, tai ylläolevien yhdistelmiä?
4. Tuoteportfolion uudistaminen:
4.1. Kuinka paljon tuotteita on poistettu tuoteportfoliosta?
4.2. Paljonko tuotteita on kehityksen alla?
4.3. Kuinka tuoteportfolion koko on muuttunut viime vuosina?
5. Mitkä ovat olleet syitä tuoteportfolion muutoksiin?
TUOTEPORTFOLION JOHTAMINEN YRITYKSESSÄ
1. Minkälainen rooli tuoteportfolion johtamisella on yrityksessä?
2. Mitkä ovat tuoteportfolion johtamisen tavoitteet yrityksessä?
2.1. Voidaanko
mitä

tavoitteisiin

pyrkimistä

mitata,

ja

jos

voidaan,

suorituskyvynmittareita käytetään?

2.2. Kuinka tuotteiden taloudellista suorituskykyä mitataan?
2.3. Kuinka tuoteportfolion tasapainoa hallitaan?
3. Kuinka tuotteisiin liittyvä päätöksenteko toteutetaan yrityksessä?
3.1. Mitkä ovat päätöksentekoon liittyvät kriteerit?
4. Mitä tuoteportfolion johtamiseen liittyviä käytänteitä toteutetaan:
4.1. Päivittäin?
4.2. Viikottain?
4.3. Kuukausittain?
4.4. Vuosittain?
4.5. Harvemmin?
5. Onko portfolion johtamiselle määritetty käytänteitä tai prosesseja, ja jos on, mitä?
6. Kuinka tuoteportfolion johtamista harjoitetaan:
6.1. Uuden tuotteen kehitysprosessissa?
6.2. Tällä hetkellä myytäville nimikkeille?
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6.3. Huollettaville/Ei-aktiivisille nimikkeille?
6.4. Poistetuille nimikkeille?
7. Minkälaisia käytänteitä ja työkaluja käytetään tuoteportfolion johtamisen?
7.1. Strategiset metodit?
7.2. Diagrammit?
7.3. Nelikentät tai matriisit?
7.4. Suorituskyvyn mittarit?
7.5. Matemaattiset mallit?
7.6. Muut?
TUOTEJOHTAMINEN YRITYKSESSÄ
1. Minkälainen rooli tuotejohtamisella on yrityksessä?
2. Mitkä ovat tuotejohtamisen tavoitteet yrityksessä?
3. Kuinka tuotteisiin liittyvä päätöksenteko toteutetaan yrityksessä?
3.1. Mitkä ovat päätöksentekoon liittyvät kriteerit?
4. Mitä tuotehallintaan liittyviä käytänteitä toteutetaan:
4.1. Päivittäin?
4.2. Viikottain?
4.3. Kuukausittain?
4.4. Vuosittain?
4.5. Harvemmin?
5. Onko tuotehallinnalle määritetty käytänteitä tai prosesseja, ja jos on, mitä?
6. Kuinka tuotehallintaa harjoitetaan:
6.1. Uuden tuotteen kehitysprosessissa?
6.2. Tällä hetkellä myytäville nimikkeille?
6.3. Huollettaville/Ei-aktiivisille nimikkeille?
6.4. Poistetuille nimikkeille?
7. Minkälaisia käytänteitä ja työkaluja käytetään tuotejohtamiseen?
VARIAATIOIDEN HALLINTA, KONFIGUROINTI JA MODULAARISUUS
1. Onko yrityksellä kykyä tarjota suuria määriä erilaisia tuotevariantteja?
2. Luovatko kaikki yrityksen tarjoamat varioitavuudet arvoa asiakkaalle?
2.1. Jos eivät, ovatko ne yrityksen strategian kannalta tärkeitä?
3. Ovatko yrityksen tuotteet monimutkaisia?
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3.1. Jos ovat, minkälaisia tuotannon haasteita mielestäsi aiheuttaa tuotteiden
varioitavuus?
4. Pystyykö yritys lisäämään variantteja ilman, että lisääminen vaikuttaa negatiivisesti
tuotantoon?
5. Tarjoaako yritys mielestäsi liikaa/liian vähän tuotevariaatioita?
5.1. Rajoittaako varianttien lukumäärä mielestäsi yrityksen kasvua, ja jos kyllä, niin
miten?
6. Millä tavalla asiakas voi vaikuttaa tuotteen suunnitteluun?
6.1. Millä tavalla asiakkaan valintoja rajoitetaan?
7. Tukeeko yrityksen tuotteiden tekninen rakenne hyvin massakustomointia?
8. Pystyykö yritys vastaamaan nopeasti muuttuneisiin tuotetarpeisiin?
9. Mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet tuotteiden konfiguroitavuudessa?
TUOTEPORTFOLION HALLINTAMALLI
1. Ketkä omistavat tuotteet/alituoteportfoliot?
1.1. Kaupallisen tuoteportfolion nimikkeet?
1.2. Teknisen tuoteportfolion nimikkeet?
1.3. Onko

käytössä

joku

toinen

tapa

kuvata

nimikkeiden/aliportfolioiden

omistajuuksia?
2. Löytyykö tuoteportfolion johtamiselle prosesseja, ja jos löytyy, voidaanko ne kuvata?
3. Ketkä ovat vastuussa tuoteportfolion hallintaan liittyvistä päätöksistä?
3.1. Mitä ovat eri henkilöiden vastuualueet?
4. Onko joillekin päätöksille määritetty aikatauluja, ja jos on, mitä nämä päätökset
ovat,ja mitkä ovat aikataulut – vuosittain, kuukausittain, viikottain?.
5. Mitkä ovat päätöksenteon kriteerit ja miten tuotteita priorisoidaan niiden eri
elinkaaren vaiheissa?
5.1. Uudentuotteen kehitys –prosessi?
5.2. Miten eri tuotteet arvioidaan tuotekehitysprosessin eri vaiheissa?
5.3. Ramp-Up/Tuotteen julkistus?
5.4. Miten valitaan tuotteet, joiden valmistus aloitetaan?
5.5. Maintain/ aktiivinen myynti?
5.6. Ramp-Down/Tuotteen alasajo?
5.7. Miten valitaan tuotteet, jotka ajetaan alas/poistetaan tarjonnasta?
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5.8. Poistetut tuotteet?
6. Mitkä ovat yrityksen tuoteportfolion johtamisen hyvät puolet?
6.1. Miten kehittäisit edellämainittuja hyviä puolia?

TUOTEPORTFOLION HALLINNAN HAASTEET
1. Mitkä ovat mielestäsi tuoteportfolion hallinnan haasteet yritykselle?
1.1. Onko tuotteiden laaja variointi mielestäsi haaste? Jos on, miten olet lähestynyt
sitä?
1.2. Oletko

kiinnittänyt

huomioita

tuotteiden

väliseen

kannibalismiin

tuotekehityksessä, tai pidätkö sitä ongelmallisena?
1.3. Tunnistetaanko muutokset markkinasegmentteihin ja –osuuksiin, kun uusi tuote
tuodaan markkinoille?
1.4. Tunnistetaanko muutokset muihin yrityksen tuotteisiin, kun uusi tuote tuodaan
markkinoille?
1.5. Koetko, että yrityksen tuoteportfolio kärsii liian hankalista/kompleksisista
tuotteista? Jos koet, mi(t)kä on syitä kompleksisuuteen?
1.6. Muita haasteita?
2. Mitä haasteita tunnistat liittyen tuoteportfolion suorituskyvyn mittareihin ja
analysointiin?
3. Mitä haasteita tunnistat liittyen muihin tuoteportfolion prosesseihin?
4. Onko tuotteisiin liittyvää dataa tarpeeksi saatavilla, ja onko data oikeaa?
5. Oletko itse törmännyt tuoteportfolioon liittyviin haasteisiin, ja jos olet, mihin?
6. Kuinka itse kehittäisit yrityksen tuoteportfolion hallintaa?
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