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Tässä tutkimustyössä käytettiin kirjallisuuden teorioita ja empiiristä analyysia kohdeyrityksen tilasta tehdäksemme 

parannusehdotuksia tulevaisuuden tuotehallintaan. Nykytilan ymmärtäminen (avainhenkilöiden haastattelut ja 

laajempi kysely ovat suuressa roolissa sekä tutkimustyön tekijän oma rooli yrityksessä) ja teorioiden soveltaminen 

olivat avainroolissa parannusehdotusten tekemisessä. Kyselyjen suuri vastausprosentti (91%) kertoo asian 

tärkeydestä kohdeyrityksessä ja siitä, että tuotehallinnan nykytilaan halutaan muutosta. 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä pohdittiin, mitkä asiat tulee ottaa huomioon hyvässä tuotehallinnassa? 

Kirjallisuuden perusteella asiaa tutkittiin ja voidaankin todeta, että hyvä tuotehallinta on erittäin laaja ja vaativa asia. 

Siinä tulee asioita pohtia hyvinkin laajasti alkaen yrityksen visiosta strategian kautta yksittäisiin toimenpiteisiin. 

Tiivistettynä hyvän tuotehallinnan piirteinä voidaan esittää; yrityksen mission määrittävät avainasiat määriteltynä, 

tuotehallinnan tavoitteet asetettuna kolmelle ydinalueelle, määritetyt osatuoteportfoliot tuotteen elinkaaren mukaan 

ja jatkuva avaintavoitteiden seuranta.  

 

Kohdeyrityksen tuotehallinnan nykytilaa (tutkimuskysymys 2) analysoitiin laajasti luvussa 3, missä tiivistettiin 

kohdeyrityksen avainhenkilöstölle tehty kirjallinen kysely. Yleisesti tunnettu SWOT-analyysi toimi tähän työhön 

erinomaisena työkaluna, jotta saatiin selville kohdeyrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tämän 

lisäksi analyyseissa on mukana muutamalle tuotepäällikölle tehty kysely ja haastattelu. Yhteenvedoista käy ilmi, että 

kohdeyrityksellä on monta asiaa hyvällä tasolla; hajautettu riskien hallinta, nykyisistä tuotteista voittoa, hyvin 

määritellyt asiakassegmentit sekä saatavilla oleva tuotehallinnan aineisto oli pääosin hyvälaatuista.  Kehityskohteina 

löytyy; johtamiskulttuurina tuotehallinnan toiminta on pitkälti kulttuurin ja jopa henkilöiden mukaista, selkeää 

strategiaa tuotehallinnan johtamiseen ei ole, eikä selkeitä operatiivisia suunnitelmia sekä vajaa mittaristo.  

 

Luvussa 4 tehtiin ehdotus kohdeyritykselle tuotehallinnan kehityskohteiksi (tutkimuskysymys 3) tuleville vuosille. 

Listauksessa käytettiin hyväksi tutkimustyön esille nostamia teorioita sekä analyysin mukaisia kehityskohteita. 

Kehityskohteista rajattiin tarkoitukselle pois tuotetietojärjestelmät ja tekniset/kaupalliset tuoteportfoliot tämän työn 

rajaamiseksi. Yleisesti voidaan todeta, että kohdeyrityksen suurimpana kehityskohteena todettiin tuotehallinnan 

organisointi ja aidot omistajuudet, jotka tulisi tunnistaa johtoryhmätasolla. Kun tuotehallinnan johtaminen olisi 

selvää, myös tavoiteasetanta ja mittariston rakentaminen helpottuisi ja saattaisi olla koko kohdeyritystä palveleva. 

Näiden muutosten myötä kohdeyrityksen vision viestiminen koko henkilöstölle helpottuisi. Myös uusien tuotteiden 

markkinoille tulo voisi olla tehokkaampaa tuotteen elinkaariajattelu huomioiden, kun tuotehallinta tunnistettaisiin 

kohdeyrityksen yhtenä tärkeimmistä prosesseista. Se kannattaisi! 
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This research drew from literature and empirical analysis of the current state of the examined company with a view 

to providing proposals for improving product management. The proposals were thus based on an understanding of 

the current state (interviews with key personnel as well as broader surveys and the author’s own role in the company) 

and the application of theories. The high response rate of the surveys (91%) shows that the issue is important to the 

company and there is a desire to introduce changes in product management. 

 

The first research question examined which issues should be considered in good product management. The question 

was investigated based on literature, and good product management was found to be an extensive and demanding 

topic. It requires broad-based analysis, starting from the company's vision, through its strategy to individual measures. 

As a summary of good product management could be considered the situation when following topics would be 

implemented in the company; company vision defined and communicated for the organization, key success 

components are analyzed and recognized, objectives are set and measured for all focus areas and finally all targets 

are continuously measured. 

 

The current state of product management in the company (research question 2) is explored extensively in Chapter 3, 

which was used to draw up a written questionnaire for the company’s key personnel. The well-known SWOT analysis 

provided an excellent tool for determining the company’s strengths, weaknesses, opportunities and threats. In 

addition, the analyses included questionnaires and interviews with several product managers.  

Based on questionnaires and interviews, it is obvious that company have many product management related topics 

in good level like risk management, healthy profit levels and attractive customer segments. In addition to this data 

available was reliable and good level although the volume was not so wide one. But there are plenty of development 

areas too; the whole product management culture is based on local practices and even individual view of the topic. 

Secondly, the direction from the top management is missing and naturally supportive measures are missing in this 

situation too. 

 

Chapter 4 contains a proposal on development measures for product management (research question 3) for the coming 

years. They are based on theories drawn from research as well as development areas identified in the analysis. 

Production information systems and technical/commercial product portfolios were intentionally excluded to restrict 

the scope of the research. As a general finding, it emerged that the most important issues in need of improvement 

were the organization of product management on one hand and genuine ownership on the other hand, which should 

be determined at the executive management level. Clarifying the leadership of product management would facilitate 

goal-setting and creating a set of indicators and could benefit the company as a whole. These changes would also 

help effectively communicate the company’s vision to all personnel. Further, when product management is 

recognized as one of the key processes, new products could also be launched more efficiently, considering the life 

cycle approach. This would be highly beneficial. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Organisaation tuotehallinnan malli ja johtamiskäytännöt vaikuttavat nopeasti ja suorasti 

yrityksen tekemisen tehokkuuteen uusien tuotteiden ja/tai uusien optioiden parissa. 

Organisaation eri ryhmät voivat siis merkittävästi auttaa yrityksen tuotekehityksen 

menestystä uusien tuotteiden ja/tai optioiden kehittämisessä (O´Reilly, 2004). 

Organisaatioiden eri osat käyttäytyvätkin hyvin eri lailla tuotehallinnan ja 

tuotetiedonhallinnan ympärillä. Cooper (2001) on tutkimuksessaan todennut, että 

yrityksen ylin johto ja teknologinen johto ymmärtävät tuotehallinnan merkityksen 

paremmin kuin myynti ja markkinointiosastot, jotka usein työskentelevät asiakkaiden 

edessä ja joutuvat tekemään päätöksiä hyvinkin nopeasti asioihin reagoiden. Tyypillisesti 

markkinointijohtaja haluaa nopeita, helposti lisäarvoa tuovia optioita markkinoille, kun 

taas teknologiajohtaja pohtii asioita teknologia mielessä paljon harkitummin pidemmälle. 

Kester (2009) osoittaa tutkimuksessaan, että riippumatta yrityksen kulttuurista tai sen 

päätöksenteko prosesseista, yrityksien tulokset yleisesti paranevat, mikäli niiden 

tuotehallinta on tavoitteellista eikä vain vaistonvaraista. 

Tuotejohtamisen merkitys on kasvanut nykypäivän teollisuuden parissa. Vaikka sen 

tärkeys on osaltaan myönnetty monessa yrityksessä, niin sen tutkimiseen, johtamiseen ja 

erityisesti organisointiin käytetään yllättävän vähän resursseja ja aikaa. Tämä väite 

perustuu osaltaan noin 25 vuoden kokemukseeni eri yritysten operatiivisen johdon 

parissa. Yritykset, joissa olen työskennellyt, ovat toimineet hyvin erilaisilla toimialoilla. 

Myös tuoteportfoliot, joiden parissa olen saanut työskennellä, ovat olleet hyvin erilaisia 

muoviteollisuuden lääkeannostimista kaakeliuunien kautta ruostumattomasta teräksestä 

valmistettuihin puhtaanveden tislaimiin ja sterilaattoreihin.  Lisäksi olen saanut nähdä 

tuotejohtamista eri maiden kulttuureissa, vaikkakin saman yrityksen sisällä. 
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Tuotejohtamisen tehokkuus tai heikkous ei ole siis yksinomaan riippuvainen yrityksen 

toimialasta, koosta, tuoteportfoliosta tai edes kulttuurista.  

Johtuen tuotejohtamisen tärkeydestä ja nykyisen työantajani hienosta tuoteportfoliosta, 

päädyin tekemään tämän diplomityön tukemaan omaa, jokapäiväistä johtamista sekä 

vakuuttamaan yrityksemme ylimmän johdon tuotejohtamisen merkittävyydestä. 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, missä tilassa on kohdeyrityksen yhden 

toiminta-alueen eli divisioonan tuotehallinta ja miten sitä voitaisiin kehittää 

varmistaakseen jatkuva kilpailukyky tulevaisuuden pelikentällä. Ja välttääkseen tämän 

diplomityön laajentumisen liian laajaksi, pääpaino tässä työssä on Suomessa toimivan 

yrityksen valmistamien tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen tuotehallinnassa. 

Tutkimuskysymys 1: Mitkä asiat tulee ottaa huomioon hyvässä tuotehallinnassa? 

Kirjallisuuskatsaus ja -näkemys hyvästä tuotehallinnasta nykypäivän teollisuudessa.  

Tutkimuskysymys 2: Mikä on tuotehallinnan nykytila kohdeyrityksessä? Analyysi 

kohdeyrityksen tuotehallinnan nykytilasta käyttäen apuna eri menetelmiä ja vertaamalla 

teoriaa yrityksen toimintoihin. Samalla pyritään määrittämään kohdeyrityksen vahvuudet 

ja heikkoudet sekä uhat ja mahdollisuudet.  

Tutkimuskysymys 3: Mitkä voisivat olla kohdeyrityksen tuotehallinnan 

kehityskohteet tuleville vuosille? Perustuen kirjallisuuteen ja teorioihin sekä 

luonnollisesti kohdeyrityksen nykytilan analyysiin, tarkoituksena on luoda 

kohdeyritykselle lista kohteista, jotka voisivat olla kehityskohteita tulevaisuudessa. 
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1.3 Tutkimusprosessi  

Tämä empiirinen tutkimustyö koostuu kohdeyrityksen eri toimintojen havainnointiin ja 

mittaamiseen sekä näiden tulosten/asioiden vertaamiseen saatavilla olevaan teoreettiseen 

tarkasteluun. Työn ensimmäinen osa on kirjallisuuskatsaus, missä käydään 

tuotejohtamisen tärkeimpiä osa-alueita läpi. Tämän jälkeen tutkitaan kohdeyrityksen 

tuotejohtamisen tilannetta soveltaen ja peilaten niitä samoja osa-alueita, joita käytiin läpi 

kirjallisuuskatsauksessa. Lisäksi aineisto-osuudessa painotetaan yrityksen 

avainhenkilöiden näkemystä tuotejohtamisesta. Nämä näkemykset selvitetään 

yksinkertaisella SWOT-kyselykaavakkeella, joka on kaikille vastaajille samasanainen.  

Kuva 1. Tutkimuksen päävaiheet 
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2 TUOTEHALLINTA 

Tuotehallinnan tehtävänä yrityksessä on optimoida olemassa olevien tuotteiden 

kaupallinen menestys, valita parhaat aihiot uusille innovaatioille, määrittää tuotteiden 

toiminnallisuus vastaamaan asiakastarpeita sekä varmistaa tuotteiden ostamisen ja 

myymisen helppous (Pendolin, 2009).  

Ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä tuotehallintaa eli tuotehallinnan rooli vaihtelee yrityksestä 

toiseen liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Myyntiyhtiöt eivät esimerkiksi tarvitse 

tuotekehitystä tai joissain yrityksissä tuotemarkkinointi voidaan hoitaa kokonaan 

maayhtiöissä. Ohjelmistotuotteiden ja digitaalisten palveluiden kehitys voi jatkua koko 

tuotteen elinkaaren ajan, kun taas esineillä tuotanto tapahtuu ennen myyntiä jne. 

Tuotehallinnan perustehtävät ovat kuitenkin useasti samoja ja yleissääntö päätehtävistä 

pätee yleisesti lähes kaikkiin yrityksiin (Pendolin, 2009).  

Tuotehallinta on tai ainakin pitäisi olla osa organisaatiota. Omana organisaation osana 

tuotehallinta on vielä nuori, mutta koko ajan yleistyvä palanen. Tuotejohtajia on 

suhteellisesti vähän, teknologiayrityksissä yleensä yhtä tuotepäällikköä kohti on puoli 

tusinaa tuotekehittäjää sekä useita henkilöitä myynnissä ja markkinoinnissa. Pienistä 

yrityksistä tuotehallinta organisaation osana yleensä puuttuu tai se on laitettu joko 

tuotekehityksen, markkinoinnin tai myynnin alle. Itsenäisellä tuotehallinnalla on 

kuitenkin tärkeä tehtävä tasapainottaa myynnin ja tuotekehityksen tarpeita tuotteen 

elinkaaren vaiheen mukaan. Tuotehallinta on siis johtamista, kokoelma kompetensseja ja 

usein myös osa organisaatiota. Tuotejohtaja on kuin toimitusjohtaja tuotetasolla. Hän on 

tekemisissä yrityksen kaikkien osastojen kanssa ja hänen tulee ymmärtää koko tuotteen 

elinkaari markkinan ja asiakastarpeiden analysoimisesta tuotteen suunnitteluun, 

markkinointiin, myyntiin ja tukeen. Moni osaa jonkun alueista hyvin, mutta harvaa taitaa 

kaiken.  (Pendolin, 2009).  

Tuoteportfolion hallinnan rooli yrityksen muiden prosessien joukossa voidaan tiivistää 

seuraavasti: muut toiminnot eli prosessit voivat kehittää toimintaansa siten, että se ei näy 
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tuoteportfolion hallinnassa. Mutta mikäli parannat tuoteportfolion hallintaprosessia, niin 

se näkyy hyvin nopeasti muiden prosessien parantuneena toimintona. Hyvä tuote ja 

erityisesti hyvä tuotehallinta ovat iso etu kaikissa yrityksen prosesseissa (Kuva 2, 

Tolonen, 2013). Kuvasta 2 näkyy myös se, kuinka tuoteportfolion hallinta ja kaikki 

muutkin prosessit ovat yhteydessä tuotetiedon (PDM) hallintaan, josta puhutaan lisää 

myöhemmin tässä tutkimuksessa. 

 

Kuva 2. Esimerkki yrityksen pääprosessit ja niiden vuorovaikutus (mukaillen Tolonen 

2015b). 

 

Mitä on siis tuotehallinta? Kirjallisuudessa on useita määritelmiä ja myös useita 

näkökulmia. Yksinkertaisuudessaan hyvänä tuotehallinnan määritelmänä voidaan pitää; 

hyvä tuotehallinta on erinomaista liiketoiminnan hallitsemista tuote-, tuotelinja- ja/tai 

tuoteperhetasolla (Haines, 2009).  

Yksi haaste puhuttaessa tuotehallinnasta on eri termien käyttö. Varsinkin kun puhutaan 

vielä asioista eri kielillä kuten suomeksi ja englanniksi. Yritys saavuttaakin paremman 

tehokkuuden, mikäli yrityksessä sovitaan heti alusta alkaen yhteinen terminologia 

tuotejohtamisen ympärille perustuen alan yleisiin käytäntöihin (Haines, 2009). 
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2.1 Tuoteportfolion hallinta 

2.1.1 Tuoteportfolion hallinnan päätehtävät 

Tuoteportfolion hallinta on jatkuva, dynaaminen prosessi, joka alkaa tuotekehityksestä 

jatkuen läpi koko tuotteen elinkaaren aina tuotteen lopettamiseen asti (Van De Weerd et 

al., 2006). Tämä jatkuva, dynaaminen prosessi mahdollistaa yrityksen ylimmälle johdolle 

päätöksen teon mahdollisuuden perustuen todelliseen dataan, eikä pelkästään asiakkaan, 

myynnin tai jonkun muun organisaation osan hetkellisen tahtotilaan (Cooper et al., 1997).  

Hyvä tuoteportfolion hallinta on oleellinen osa yrityksen strategiaa, jonka avulla 

maksimoidaan yrityksen (samalla tuoteportfolion) kokonaisarvoa sekä hajautetaan riskejä 

hallitusti eri tuotekehitysprojektien välillä (Cooper et al.,1997). Yksinkertaistaen voidaan 

todeta nämä kolme asiaa: 

• Yrityksen strategia vaatii hyvää resurssien allokointia oikeille tuoteportfolioille, 

realistista tavoiteasentaa ja niiden seurantaa. 

• Yrityksen taloudelliset mittarit ovat hyvin oleellinen osa tuoteportfolion seurantaa 

ja johtamista. Onkin tärkeätä, että päätöksen tekoa tukevaa tietoa on saatavilla 

riittävän tarkasti oikein määritetyiltä osa-alueilta, kuten eri tuoteportfolioista.   

• Tuoteriskien hajauttaminen on osa yrityksen kokonaisriskien hallintaa, missä 

riskejä hajautetaan eri perusteilla; raha, aikataulu, markkina ja teknologia. 

Jotta voidaan päästä hyvään tuoteportfolion hallintaan, pitää seuraavat lähtökohdat 

yrityksessä ymmärtää ja olla vähintäänkin tyydyttävällä tasolla (Tolonen, 2013): 

• Ymmärtämys tuoteportfolion hallinnasta ja tahtotila rakentaa se yrityksen sisälle. 

• Rakentaa strategiaa tukevat kehityskohteet ja niitä seuraavat mittarit 

• Muodostaa tuoteportfoliot ja niiden osatuoteportfoliot 

• Organisoida tuoteportfolioiden johtaminen (vastuut ja valtuudet) 

• Luoda johtamisen prosessit ja työkalut koko tuotteen elinkaaren ajaksi 

• Kerätä luotettavaa dataa ja jakaa sitä asianosaisille oikea-aikaisesti 
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Kuva 3. Hyvän tuoteportfolion hallinnan osa-alueet Tolosen (2015) mukaan. 

Tuoteportfolioiden hallinta on monimuotoinen tehtävä ja sitä tapahtuu joka yrityksessä. 

Hallinta tapahtuu monella eri tavoin ja eri organisaatioiden osien voimin, mutta voidaan 

todeta kolmen osa-alueen olevan aina mukana kaikkien tuoteportfolion hallinnassa 

(Clarkson & Eckert, 2005): 

• Markkinointi tuo mukaan asiakasnäkökulman (pyrkimyksenä löytää aina sopiva 

tuote jokaiseen asiakaskohtaamiseen). 

• Tuotanto lisää soppaan modulaarisuuden ja yksinkertaistamisen (tuotantohan 

haluaisi valmistaa yhtä tuotetta ja pitkiä sarjoja). 

• Mausteena lisätään tuotekehityksen tavoitetila kehittää vain yhtä tuotetta 

kerrallaan (saadaan kerralla-valmiiksi mahdollisimman nopeasti). 
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2.1.2 Tuotteen elinkaariajattelu  

Syntyä, elää ja kuolla. Nämä tapahtuvat kaikille, tapa vaihtelee. Tämä pätee niin ihmisiin 

kuin tuotteisiin. Yksi määritelmä on, että tuotteen elinkaariajattelu on strateginen 

prosessi, joka alkaa konsepti-ideasta aina tuotteen varaosien toimituksen loppuun saakka. 

Tämä saattaa kestää tyypillisesti kymmeniä vuosia (CIM data, 2014). Mutta tämä ei ole 

todellakaan ainoa tapa määritellä tuotteen elinkaarta. Niitä on useita ja alla muutamia eri 

määritelmiä: 

• 3 vaihetta; elämän alku, keski-ikä ja elämän loppu (Kiritsis, 2011). 

• 4 vaihetta; uuden tuotteen kehitys, ylläpito, takuu ja arkistointi (Tolonen, 2015). 

• 5 vaihetta; kehitys, määritys, toteutus, tuki ja eläköityminen (Stark, 2007). 

• 6 vaihetta; suunnittelu, esittely, kasvu, kylläisyys, lasku, eläköityminen 

(Sääksvuori & Immonen, 2008). 

Ei siis voida sanoa yhtä ja ainoata tapaa määritellä tuotteen elinkaarta. Alla onkin yksi 

esimerkki tuotteen elinkaarigrafiikasta sekä analysoituna talouslukujen valossa.  

 

Kuva 4. Erään tuotteen elinkaarimalli kassavirtamallilla (mukaillen Sääksvuori & 

Immonen, 2008). 
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Suunnittelussa (planning) pohditaan jo valmiiksi mm. valittujen raaka-aineiden käyttö. 

Luonnollisesti tuotteen tekniset ja kaupalliset asiat ovat vahvasti esillä. Tuotteen 

kustannukset ovat hyvin pitkälti lyöty lukkoon ja usein myös markkinahinta tiedetään. 

Tässä vaiheessa kulujen suhde tuloihin on suuri. (Sääksvuori & Immonen, 2008). 

 

Esittely-vaiheessa (introduction) tuote esitellään yleisölle, runsaasti 

markkinointiviestintää. Tämän ajoitus on tuotteen elinkaaren ja myynnin volyymin 

kannalta usein merkittävässä roolissa. Markkinointikustannukset ovat usein merkittävät, 

mutta tulot vielä maltilliset. Usein kassavirtamielessä tämä on haastavin vaihe. 

(Sääksvuori & Immonen, 2008). 

 

Myynti kasvaa (growth) nopeasti, tuote valtaa markkinoita ja alkaa tuottamaan, ostajien 

enemmistö kiinnostuu tuotteesta, kilpailijoita ilmestyy. (Sääksvuori & Immonen, 2008). 

 

Kylläisessä vaiheessa (maturity) voitto on kyllä suurimmillaan, mutta markkinoilta 

poistumista on jo harkittava (ei vielä päätöstä), koska kilpailu alkaa olla kovimmillaan ja 

uusia tuotteita on erittäin todennäköisesti tulossa.  (Sääksvuori & Immonen, 2008). 

 

Myynnin laskuvaiheessa (decline) tuotto on jo vähäistä, annetaan alennuksia ja tuote 

poistuu pian markkinoilta. Markkinointiviestintä muistuttaa asiakkaita tuotteen 

poistumisesta ja liikevaihtoa saadaan varaosamyynnillä. (Sääksvuori & Immonen, 2008) 

 

Eläköityminen (retirement) - tuote poistuu tai on jo poistunut markkinoilta. (Sääksvuori 

& Immonen, 2008). 
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Huomioitavaa on, että hyvä tuotteen elinkaariajattelu ei keskity pelkästään yhden tuotteen 

hallintaan, vaan se johtaa tuotteen kaikkia osia sekä koko tuoteportfoliota. Lisäksi hyvin 

toimiva tuotteen elinkaariajattelu tukee tuoteperheen liikevaihdon kasvua, kustannusten 

laskua unohtamatta koko tuoteperheen arvonkasvatusta. Myös asiakkaan ja omistajan 

huomioinen ovat avainroolissa tuotteen elinkaariajattelussa (Stark, 2007). 

 

Valitettavasti tuotteen elinkaaren ajattelu ei ole kuitenkaan näin yksinkertaista, vaan usein 

siihen täytyy liittää mukaan jälkihuollon mukanaan tuoma lisäaika (kuva 5). Voidaankin 

todeta, että vaikka useiden tuotteiden myynnillinen elinkaari on lyhentynyt, niin niiden 

operatiivinen elinaika on kasvanut huomattavasti. Myös ns. vihreät arvot ovat luomassa 

tuotteille pidemmän elinkaaren vaatimuksia (Sääksvuori & Immonen, 2008). Nämä ovat 

äärimmäisen tärkeitä asioita huomioonotettavaksi, kun pohditaan tuotteen 

kokonaiselinkaarikustannuksia. 

 

Kuva 5. Erään tuotteen elinkaarimalli huoltovelvoitteilla ja kassavirtamallilla (mukaillen 

Sääksvuori & Immonen, 2008). 

NPL vaihtelee paljon tuotteittain 
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2.1.3 Tuoteportfolion johtamismallit 

Tuoteportfoliojohtaminen on, kuten kaikki johtaminen suurelta osin, päätöksentekoa.  

Tuoteportfoliojohtamisessa päätöksenteon kyky korostuu, sillä asioilla on yleensä erittäin 

monta eri näkökantaa. Yksi merkittävimmistä päätöksistä on, mihin sijoitetaan resursseja 

ja mikä ajetaan alas. Oleellista on, että kaikkia tuoteportfolioita käsitellään vertaillessa 

samalla tavalla ja samoista lähtökohdista, jotta saadaan aito näkökulma oikeista 

päätöksistä (Haines, 2009). Jotta lähtökohdat ovat kaikille tuoteportfolioille samat, täytyy 

käytössä olevan tiedon olla virheetöntä päätöksen teon tueksi. Tähän tarvitaan 

omistajuutta ja vastuuta, jotka molemmat ovat oleellinen osa tuoteportfolion johtamista 

(Kropsu-Vehkaperä, 2009).  

Tutkimuksessaan (Haines, 2009) osoittaa, että tuoteportfolion johtaminen olisi järkevää 

pitää omana korkean tason erillistoimintona, missä olisi ylimmän johdon edustajia laajasti 

yrityksen eri toiminnoista. Tämä johtajisto katsastaisi tuoteportfolioita säännöllisin 

väliajoin ja toimisi lähinnä go/no go-päätösten tekijöinä. Haasteena onkin saada näin 

korkean tason henkilöt jalkautumaan hyvään yhteistyöhön alemman tason johdon ja 

käytännön työntekijöiden kanssa. Tämä yhteistyö olisikin ensiarvoisen tärkeää 

saadakseen tehokkaita ja oikeita päätöksiä aikaiseksi. Tämä toimintamalli on kuitenkin 

erittäin yleinen isommissa yrityksissä ja haasteet sen mukaiset. 

Toinen hieman erilainen johtamismalli on kuvassa 6 (Tolonen et al., 2014), missä 

linkitetään matriisiksi tuotteen elinkaaren vaiheet (vaaka-akseli) sekä tuotteen 

kaupallinen – ja teknillinen tuoterakenne (pystyakseli). Kaikkea näitä asioita johtaa 

kaksivaiheinen johtajisto; erillinen tuoteportfolio johtoryhmä ja tuoteportfolio 

ohjausryhmä. Tällaisella johtamismallilla saadaan aikaan tehokas ja kattava 

päätöksenteko neljässä eri vaiheessa. Lisäksi tällaisen johtamismallin ehdoton etu on 

siinä, että kaupallinen ja teknillinen tuoterakenne ovat vahvasti erillään. Näin ollen 

voidaan antaa myynnille/asiakkaalle syvä katsaus valittuihin rakenteisiin, mutta pidetään 

tietyt tekniset rakenneosat piilossa asiakkailta teknisessä ja/tai taloudellisessa mielessä. 

Samalla teknisen puolen kehitys ei ole heti muuttamassa kaupallisen puolen rakenteita.  
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Kuva 6. Eräs tuoteportfolion johtamismalli (mukaillen Tolonen et al., 2014) 

1) Pystyakseli. Erillinen tekninen ja kaupallinen tuoteportfolio. Ehdoton etu tässä 

mallissa on se, että molempia voidaan muuttaa tarvitsematta muuttaa molempia 

yhtaikaa. Samalla saadaan kaikille osapuolille tunne, että heillä on hyvä näkyvyys 

tuoteportfolioon. (Tolonen et al., 2014) 

 

2) Vaaka-akseli. Tämä edustaa siis tuotteen elinkaariajattelua. Tässä mallissa vaiheita 

on neljä; uuden tuotteen kehitys, ylläpito, takuu ja arkistointi. Uuden tuotteen 

kehitykseen kuuluu konseptisuunnittelu, kehitys ja insinöörisuunnittelu. Ylläpitoon 

kuuluu mm. tuotteen startti, myynti, tuotanto ja tuotteen alasajo. Takuun puolella 

tärkeitä asioita ovat mm. varaosien varmistettu saatavuus. Arkistoinnin tehtäväksi jää 

dokumentaation arkistointi vuosiksi eteenpäin. (Tolonen et al., 2014) 
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3) Tuoteportfolio johtoryhmän (PPMT) tehtävänä on varmistaa vaaka- ja pystyakselien 

portfoliot ovat tietoisia toistensa tekemisistä. Tuoteportfolio johtoryhmä on vastuussa 

tämän johtamistavan konseptista ja kehittämisestä. Myös tavoitteiden seuranta ja 

tulosten kommunikointi ovat tämän ryhmän tehtäviä.  (Tolonen et al., 2014) 

 

4) Tuoteportfolio ohjausryhmän (PPMB) tehtävänä on asettaa päätavoitteet ja mittaristo. 

Ryhmä koostuu yrityksen eri toimintojen johtohenkilöistä, jotta saadaan riittävä 

kattavuus asioille, jotka ovatkin yrityksen kannalta merkityksellisiä. (Tolonen et al., 

2014) 

 

Olkoon johtamismalli mikä tahansa, tärkeintä on se, että se on pohdittu ja suunniteltu 

yrityksen käyttöön. Punaisella merkitty alue korostaa sitä aluetta, joka tulee räätälöidä 

yrityksen tarpeen mukaan. Ja lisäksi, johtamismallin on oltava käytössä! Tuoteportfolio 

on yritykselle kannattavampi ja myös operatiivisesti järkevämpi vaihtoehto kuin 

yksittäisten tuotteiden johtaminen. Lisäksi olemassa oleva ja aktiivisessa käytössä oleva 

johtamismalli määrittää ja tuo läpinäkyvyyttä vastuisiin ja valtuuksiin 

tuoteportfoliojohtamisessa (Tolonen et al., 2014). 
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2.1.4 Tuotehallinnan osapuolet 

Tuotehallinta on eri organisaatioita, osastoja, ryhmiä ja jopa yksilöitä, jotka kaikki 

tuntevat olevansa tuotehallinnan suhteen asioiden omistajana. Tämä on positiivinen 

haaste, missä oikeat roolit, vastuut ja valtuudet tulee selvittää mahdollisimman hyvin.  

Osa tuotehallinnan omistajista on sisäisiä ja osa ulkoisia. Voidaan yleistää, että sisäiset 

asianomistajat ovat mukana kehittämässä tai tuottamassa tuotetta, kun taas ulkoiset 

omistajat ovat pääsääntöisesti tuomassa vaatimuksia ja tarpeita tuotteelle (Van de Weerd, 

2006). Tästä johtuen tuotehallinnan yksi vaikeimmista asioista on itse hyvä johtajuus, 

sillä eri osa-alueiden omistajien näkökulmat ja vaateet saattavat poiketa hyvinkin paljon 

toisistaan. Saadakseen kaikki omistajat tuntemaan itsensä tärkeiksi ja kuulluksi, on hyvän 

tuotepäällikön osattava luovia kaikkien vaatimusten parissa joustavasti (Haines, 2009). 

Alla olevassa kuvassa on ehkä yksinkertaisin näkemys tuotehallinnan omistajista. Tämä 

kuva antaa hyvän näkemyksen tämän päivän yleisesti käytössä olevasta 

tuotejohtamisesta, mutta myös useissa tapauksissa asianomistajia ja eri näkökulmia on 

huomattavasti enemmän. Mutta tämä voi olla omistajuutta yksinkertaisimmillaan jo 

olemassa olevalle tuotteelle. (Kropsu-Vehkaperä & Haapasalo, 2011a). 

Kuva 7. Yksi näkemys kriittisimmistä osapuolista tuotehallinnassa (myynti, tuotanto, 

huolto) tuotejohtamisessa (mukaillen Kropsu-Vehkaperä, 2012). 

olemassa olevalle tuotteelle. (Kropsu-Vehkaperä & Haapasalo, 2011a).

Yksi näkemys kriittisimmistä osapuolista tuotehallinnassa (myynti, tuotanto, 

huolto) tuotejohtamisessa (mukaillen KropsuKropsuK -Vehkaperä, 2012).
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Kuten edellä mainittiin, tuotehallinnan omistajuus on laaja käsite ja sisältää hyvin erilaisia 

funktioita yrityksen organisaatioista. Eri funktioiden omistajuuden taso ja aktiviteetti 

tuotteeseen vaihtelee huomattavasti tuotteen elinkaaren aikana ja tämän asian 

ymmärtäminen on toimivan tuotehallinnan yksi perusasioista. 

 

Kuva 8. Eräs kuvaus tuotehallinnan eri rooleista ja omistajuuksista (mukaillen Raver, 

2014) 

Seuraavassa lyhyet kuvaukset eri toimintojen tyypillisistä rooleista tuotehallinnassa 

perustuen kuvaan 8. Luonnollisesti nämä tehtävät vaihtelevat eri yrityksien, eri tuotteiden 

ja tuotteen elinkaaren mukaan (Raver, 2014). 

• Lakiosasto varmistaa esimerkiksi uuden tuotteen patentti- ja tuotemerkkiasioita 

sekä varmistaa kriittisimmät sopimukset. 

Tyypillisesti osto, materiaalien hallinta 

ja laatutoiminnot 
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• Markkinointiosasto tekee myyntimateriaalit myynnin tueksi sekä analysoi 

markkinoita ja kilpailijoita.  

• Myynti tekee myyntityötä, tarjouksia, kampanjoita sekä tapaa asiakkaita. 

• Materiaalien hallinta valitsee toimittajat, huolehtii materiaalien saatavuudesta ja 

inventaarioista. 

• Tuotanto ja suunnittelu valmistavat tuotteet asiakasvaateiden ja/tai 

tuotespesifikaatioiden mukaisesti oikea-aikaisesti. 

• Asiakaspalvelu kuuntelee asiakasta, hoitaa tilaukset järjestelmään ja usein myös 

laskutuksen. 

• Tuotekehitys on usein tuotehallinnan yksi kivijaloista, sillä useimmat uudet 

tuotteet syntyvät siellä. Heidän tulee tuntea omistajuus heti alusta alkaen 

ollakseen täydellä sydämellä tuotehallinnan tukena. Mutta vain tukena! 

• Talous usein määrittää heti tuotejohtamisen alussa, onko tuotteen elinkaarella 

tulevaisuutta perustuen tuotejohtamisen avainodotuksiin tulevaisuudesta ja 

taloudellisista luvuista. Lisäksi talous on merkittävässä roolissa koko tuotteen 

elinkaaren ajan, jotta oikeita päätöksiä voidaan tehdä oikea-aikaisesti ja oikeisiin 

lukuihin perustuen.  

Käytännössä on hyvin oleellista tunnistaa eri toimintojen roolit tuotehallinnassa. 

Luonnollisesti kaikki kriittiset toiminnot tilaus-toimitusprosessista (myynti, tuotanto, 

jälkihuolto) tulee olla mukana, mutta myös tuotekehityksen ja markkinoinnin tulisi olla 

osa tuotehallintaa. Näin saadaan laajempi näkemys tuotetiedosta ja sen hallinnasta. Jos 

eri toimintoja ja heidän vastuitaan ei ole mitenkään määritelty, on tuotetiedon hallinta 

lähes mahdotonta. (Kropsu-Vehkaperä et al., 2011). Kuvassa 9 on esimerkki taulukon 

muodossa eri osapuolten rooleista ja heidän vastuualueistaan tuotetiedon hallinnassa. 
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Taulukko 1. Kuvaus tuotehallinnan eri rooleista ja tuotetiedon hallinnasta (mukaillen 

Kropsu-Vehkaperä et al., 2011) 

 

Hyvä tuotehallinta ottaa huomioon mm. kaikki edellä mainitut asiat, mutta ei anna 

minkään niistä olla ylivaltainen toisiin nähden. Tämän vuoksi hyvä tuotepäällikkö tai 

tuotejohtaja osaa termin ”Leadership”, mutta tarvittaessa käyttää sanaa ”Management”. 
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2.2 Tuotetiedonhallinta  

2.2.1 Tuote 

Mikä on tuote? Siitä on erittäin monia eri määritelmiä olemassa ja alla on vain muutamia 

kuvauksia kirjallisuudesta: 

• Tuote on fyysinen ja aineellinen tai huolto ja työ tai myöskin tietokoneen ohjelma 

täyttää tuotteen tunnusmerkistön (Sääksvuori & Immonen, 2008). Myös niiden 

yhdistelmät voidaan laskea tuotteeksi (Kropsu-Vehkaperä, 2012).  

• Tuote on aineellisen ja aineettoman elementtien summa, jota voidaan tarjota 

asiakkaalle täyttääkseen heidän tarpeensa (Härkönen, 2015). 

• Tuote voi merkitä eri asiaa asiakkaalle ja yritykselle. Jopa kaikki osat eri tasoilla 

tuotteen sisällä voivat olla omia tuotteitaan, ainakin lopputuotteen tekijälle. Tosin 

jotkut kutsuvat niitä komponenteiksi. (Peltonen, 2000).  

• Entä dokumentaatio? Osa dokumenteista tukee itse tuotetta, kuten manuaalit ja 

esitteet. Mutta toisaalta raportti tai lehti on itsessään myyvä tuote. 

Yksi asia on varma. Tuotteiden määrä yritysten tuoteportfolioissa kasvaa jatkuvasti. 

Syynä tähän muutokseen on asiakasvaatimusten kasvu ja niihin vastaaminen (Sääksvuori 

& Immonen, 2008). Ja jotta tuotteiden määrä ei räjähtäisi käsiin, yritykset ovat alkaneet 

tehdä erilaisia tuoteversioita, variantteja tai konfiguraatioita tuotteisiin. Tosin erot näiden 

kaikkien eri termien välillä ovat yleisessä käytössä hieman menneet sekaisin (Kropsu-

Vehkaperä, 2012). Alla on yksi määritelmä terminologiasta: 

• Tuoteversio korvaa aikaisemman tuotteen parantamalla sitä toiminnallisesti ja/tai 

laadullisesti. Myös kustannusten säästö on yleinen syy version vaihtoon. 

Tyypillinen tuote sisältää useamman version elinaikanaan. Huomattavaa on, että 

tuoteversio ei lisää yrityksen tuotteiden määrää (Kropsu-Vehkaperä, 2012). 

• Tuotevariantti kustomoidaan asiakkaan tarpeen mukaiseksi alkuperäisestä 

tuotteesta. Näitä asiakastarpeita on usein hyvin erilaisia ja sen vuoksi ei ole 

järkevää kaikista tuoteversioita, vaan tehdä niistä tuotevariantteja. Tosin riskinsä 
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siinäkin on, että tuotevarianttien määrä karkaa käsistä. Monet ovatkin päätyneet 

puhumaan tuoteoptioista, joita voidaan lisätä tuotteeseen hallitummin (Kropsu-

Vehkaperä, 2012). 

• Toinen keino välttää valtavaa määrää tuotevariantteja on tuotekonfikurointi. Siinä 

lopputuote muodostetaan optioiden ja varianttien muodossa tiettyjen 

konfikurointisääntöjen mukaan. Koska säännöt ovat usein monimutkaiset, niin 

tämä tuotteen valmistustapa vaatii jonkinlaista volyymia taakseen. Lisäksi nämä 

säännöt tulee ottaa huomioon hyvin varhaisessa vaiheessa tuotekehityksessä. 

2.2.2 Tuotetieto ja sen hallinta 

Tuotetieto on tuotteen koko elinkaaren mukana kulkevaa, tuotteeseen liittyvää tietoa. 

Paljouden vuoksi sen hallinta on yksi tuotteen elinkaaren vaikeimmista johdettavista 

asioista (Stark, 2011). Tuotetiedon tarve ja sen käyttö vaihtelevat eri ryhmien ja tuotteen 

elinkaaren aikana valtavasti. Myös tuotetiedon luonti ei ole symmetristä tuotteen 

elinkaaren aikana, vaan suuri osa sitä tapahtuu heti tuotteen alkuvaiheessa. 

Erään määritelmän mukaan tuotetieto voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Tuotteen 

määrittelytieto, tuotetieto eri elinkaaren vaiheissa ja yleisdata, jota voidaan pitää näiden 

kahden yhdistelmänä (Sääksvuori-Immonen, 2008): 

• Tuotteen toiminnalliset ja fyysiset tiedot määritetään usein heti alussa tuotteen 

määrittelytiedoissa. Usein puhutaan esimerkiksi tuotespesifikaatioista. Nämä 

tuotespesifikaatiot voivat olla hyvin eri näköisiä riippuen tarkastusnäkökulmasta. 

Tuotespesifikaatio asiakkaalle on hyvin erilainen kuin valmistajalle tehtaalle. 

• Tuotetieto on vaikeampi määritellä tarkasti, mutta oleellisempaa on ymmärtää 

tarvittavan tuotetiedon varastointi ja saatavuus, kun sitä tarvitaan. Lisäksi on 

erittäin tärkeätä ymmärtää sen merkitys yrityksen kokonaistoiminnan kannalta 

(Kropsu-Vehkaperä 2012). Tuotetieto määrittää myös tuotteen tilan elinkaaressa. 

On tärkeätä ymmärtää, onko tuote tutkimus-, suunnittelu-, ylösajo-, tuotanto- vai 

alasajovaiheessa (Sääksvuori & Immonen, 2008). 

• Yleisdata määrittää sen, missä tieto on, kuka ja milloin se on tehty.   
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On myös toinen tapa määrittää tai luokitella tuotetieto: staattinen ja dynaaminen 

tuotetieto. Staattinen tuotetieto sisältää tuotteeseen itsessään liittyvää tietoa Usein jo 

tuotekehityksen aikana muodostunutta tuotetietoa, joka säilyy ns. hautaan asti.  

Dynaaminen tuotetieto sisältää tilaus-toimitusprosessiin liittyvää dataa tuotteen 

elinkaaren ajalta mm. huoltoasioita ja tuotteen käyttöä (Kropsu-Vehkaperä 2012). 

Tuotetiedon hallinnassa on hyvä ottaa huomioon mm. seuraavat asiat (Stark, 2011): 

• Tietoon käsiksi pääsy ja käytettävyys. Tämäkin vaihtelee tuotteen eri elinkaaren 

vaiheissa. Tiedon hallinnan perussääntönä on, että oikeaan aikaan ja oikeassa 

paikassa.  

• Vanhan ja epäkelvon tiedon hävitys pitää olla tehokasta sekaantumisen 

välttämiseksi.  

• Tiedon määritys ja nimitys ovat äärimmäisen tärkeätä sen myöhemmän käytön 

helpottamiseksi. Lisäksi määritykset tulee olla kaikille osapuolille yhteisesti 

ymmärrettäviä. 

• Tuotetiedon tulee olla oikeata. Se ei saa muuttua itsestään tai sitä ei voida väärin 

manipuloida. Oikeaan tuotetietoon perustuu monet tärkeät päätökset.  

• Tuotetieto elää tuotteen mukana. On tärkeätä, että myös vanhaan tuotetietoon 

päästään helposti käsiksi tarvittaessa.  

• Tuotetiedon järjestelmät tulee rakentaa loogisesti ja analyyttisesti. Tieto pitää 

löytyä loogisella, varmennetulla tavalla.  

 

Tuotetiedon hyvä hallinta tuo yritykselle paljon lisäarvoa ja menestystä. Onnistuakseen 

siinä, yrityksen tulee hallita ainakin seuraavat asiat (Kropsu-Vehkaperä, 2012):  

• Hallittu, järkevästi rakennettu tuoterakenne, 

• Tuotetiedon ymmärrys, 

• Oikean tuotetiedon rohkea käyttäminen avainorganisaatioissa ja 

• Toteuttaa ylhäältä-alas filosofiaa tuotetiedon johtamisen osalta. 
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2.2.3 Tuoterakenne osana tuotehallintaa 

Tuoterakenne on hierarkkinen, monitasoinen malli, missä tuote jaetaan pienemmiksi 

osakokonaisuuksiksi ja/tai komponenteiksi (Itkonen, 2015). Paras malli johtaa 

tuoterakennetta olisi vain yksi tuoterakenne yhdessä informaatiojärjestelmässä. Lisäksi 

siihen pääsisi kiinni koko tuotteen elinkaaren ajan (He, 2006). 

Tuoterakenteen tehtävänä on lisätä tietoa ja ymmärrystä yrityksen tuotteista ja palveluista 

eri toimintojen sisällä. Hyvä tuoterakenne auttaa hallitsemaan tuotevariaatioita ja erilaisia 

optioita (Kropsu-Vehkaperä 2012). 

Alla yksinkertainen, geneerinen yleiskuva tuoterakenteesta. Tuoterakenne on tässä 

selkeästi nähtävissä ja määriteltävissä. Myös osarakenteet ja jopa komponentit ovat 

selvästi eroteltavissa.  

 

Kuva 9. Geneerinen yleiskuva tuoterakenteesta 
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Tolonen et al. (2014) ehdottaa tuoterakenteen jakamista kahteen osaan: kaupalliseen ja 

tekniseen osaan.  Tämä esitysmalli onkin huomattavasti pidemmälle ajateltu ja sen 

ymmärrys ja käyttäminen toisi yritykselle selvää lisäarvoa. Kaupallinen tuoterakenne 

(kts. alla kuva 9a, yläosa) kuvaa sen rakenteen, mitä (ja miten rakennettu) kaupallisia 

optioita yritys voi tuotteesta tarjota ja myydä. Tyypilliset tasot kaupallisessa portfoliossa 

ovat kokonaisratkaisu, tuoteperhe ja yksittäinen myytävä tuote. Kaupallisen portfolion 

omistajat ovatkin tyypillisesti myynti, markkinointi ja asiakkaat. 

Tekninen tuoterakenne kuvaa kuinka tuote on rakennettu ja kuinka eri tuoteosat ja 

komponentit voidaan yhdistää. Teknisen portfolion omistajia ovatkin tyypillisesti 

tuotekehitys, valmistus, testaus, logistiikka ja toimittajat (Tolonen et al. 2014). Kuvasta 

näkyy myös hyvin, kuinka tulos = liikevaihto - kulut on linkitetty tuoterakenteeseen.  

Kuva 9a. Kaupallinen ja tekninen tuoterakenne (mukaillen Tolonen et al., 2014). 
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2.2.4 Tuotetietojärjestelmä osana tuotehallintaa 

Keskitetty tuotetietojärjestelmä on kaiken tuotehallinnan ydin. Parhaillaan se kerää 

oikeaa tietoa eri järjestelmistä, yhdistää sitä ja jakaa oikea-aikaisesti laajalle joukolle 

valikoituja käyttäjiä (Parviainen, 2014). Perustoiminnot toimivalle 

tuotetietojärjestelmälle ovat; osien ja dokumentaation hallinta, tuoterakenteen hallinta, 

muutosten hallinta ja kyky integroitua muihin eri järjestelmiin. Näiden toimintojen 

perusteella voi päätellä tuotetietojärjestelmän linkittyvän erittäin vahvasti eri toimintoihin 

ja järjestelmiin mukaan (Peltonen, 2000). Tämä näkyy myös kuvasta 10. 

 

Kuva 10. Eräs järjestelmäkuvaus tuotetiedonhallinnasta (mukaillen Tolonen, 2015). 

Ennen tuotetiedon hallinnan järjestelmät keskittyivät useimmiten suunnitteluun ja 

valmistukseen. Nykyään järjestelmiä valjastetaan tämän saman tiedon lisäksi myynnin, 

markkinoinnin, oston ja valmistuksen tarpeisiin (Sääksvuori & Immonen, 2008). Kuvasta 

10 voi nämä toiminnot nähdä oikeassa reunassa. 

Monta eri 

järjestelmää 

syöttää tietoa 
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2.3 Tuotehallinnan kulmakivet 

Kuten tutkimuskysymyksessä 1 esitettiin, mitkä asiat tulee ottaa huomioon hyvässä 

tuotehallinnassa? Tämän luvun tarkoituksena on vastata siihen kirjallisuuskatsauksen 

perusteella. Kirjallisuuden mukaan kysymykseen ei todellakaan ole vain yhtä ja oikeaa 

vastausta. Mutta kuten luvussa 2.2.1 on todettu, seuraavat ehdot (Tolonen et al., 2013) 

hyvin toteutettuna loistava perusta onnistuneelle tuotehallinnalle. 

• Hyvä ymmärtämys tuoteportfolion hallinnasta rakennettuna yrityksen sisälle 

• Kyky rakentaa strategiaa tukevat kehityskohteet ja niitä seuraavat mittarit 

• Osaaminen muodostaa tuoteportfoliot ja niiden osatuoteportfoliot 

• Tuoteportfolioiden johtamistaito (vastuut ja valtuudet) 

• Johtamisen prosessit ja työkalut koko tuotteen elinkaaren ajaksi 

• Luotettava data kerättynä ja saatavilla asianosaisille oikea-aikaisesti 

Saman ryhmän (Tolonen et al., 2015) toinen, mutta hieman myöhemmin tekemä määritys 

tuotehallinnasta tuotteen koko elinkaaren ajan on myös erinomainen esitys tuotehallinnan 

kulmakiviksi. Esityksessä on neljä kulmakiveä: 

1. Yrityksen mission määrittävät avainasiat määriteltynä (kts. taulukko 2a), 

2. Tuotehallinnan tavoitteet asetettuna kolmelle ydinalueelle (kts. taulukko 2a), 

3. Määritetyt osatuoteportfoliot tuotteen elinkaaren mukaan (kts. kuva 11) ja 

4. Jatkuva avaintavoitteiden seuranta 
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Taulukko 2a. Tuoteportfoliohallinnan mission määritys, fokusalueet ja niiden 

päämittarit (mukaillen Tolonen et al., 2015) 

 

 

 

Kuva 11. Tuoteportfolion hallinta tuotteen elinkaaren mukaan (mukaillen Tolonen et al., 

2015). 
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3 KOHDEYRITYKSEN NYKYTILAN ANALYSOINTI 

3.1 Nykytilan analysointi 

Tutkimuksen nykytilan analysoinnissa (kuva 12) on hyödynnetty kohdeyrityksen sisäistä 

dokumentaatiota, kahta kyselyä sekä tutkimuksen tekijän kokemusta kohdeyrityksestä. 

 

Kuva 12. Tutkimuksen empiirisen osan toteutusmalli 

Nykytilan määrittämisen perustana toimi kirjallisuuskatsaus hyvistä, olemassa olevista 

käytännöistä sekä edeltävät tutkimukset aiheesta. 

Kohdeyrityksen kuvaus tehtiin julkisesti saatavilla olevalla materiaalilla, sillä 

kohdeyritys on osa laajempaa pörssiyhtiötä. Tämän vuoksi kuvaus jäi suhteellisen 

suppeaksi. 

Kohdeyrityksen tuotehallinnan nykytilan analysointi tehtiin kohdeyrityksen sisäistä 

dokumentaatiota, kahta avainhenkilöille kohdennettua kyselyä sekä tutkimuksen tekijän 

kokemusta kohdeyrityksestä hyväksi käyttäen. Kirjallinen (Liite 1) kysely tehtiin 

avainhenkilöille maaliskuussa 2018. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 23 kappaletta ja niihin 

saatiin vastauksia yhteensä 21 kappaletta. Vastausprosenttia voidaan pitää todella hyvänä 

ja se kertoo myös siitä tavoitetusta viestistä, minkä ylin johto on organisaatiolle antanut: 

mielipiteellänne on nyt merkitystä ja vastaamalla voitte vaikuttaa liiketoimintomme 

tuotehallintaan tulevaisuudessa. Myös se, että henkilöstöllä oli mahdollisuus vastata 

nimettömänä, vaikutti varmasti osallistumisprosenttiin. Kysely tehtiin laajasti eri 

organisaatio-osille ja -tasoille, koska mukana vastauksissa oli huollon ja myynnin 

Kirjallisuuskatsaus 
tuotehallinnasta

Tutkimuskysymys 1

Kohdeyrityksen 
kuvaus

Kohdeyrityksen 
tuotehallinnan 

nykytila 
Tutkimuskysymys 2

Tuotehallinnan 
kehityskohteet 

kohdeyrityksesssä

Tutkimuskysymys 3
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edustajia, tuotehallinnan ammattilaisia, tuotekehityksen näkemystä sekä koko yrityksen 

ylintä johtoa. Myös maantieteellisesti jakaumaa oli Euroopan, Aasian ja Amerikan välillä. 

Sukupuolijakaumakin otettiin kyselyssä huomioon. Tosin miehet ovat kyselyssä selkeänä 

enemmistönä, sillä tämä jakauma kuvaa hyvin myös ko. liiketoimintoa. Liitteissä on koko 

kyselyn yksittäiset vastaukset englannin kielellä ja siinä näkyy rajauksilla eri henkilöiden 

näkemykset. Mutta kuten aikaisemmin on mainittu, kysely haluttiin tehdä nimettömänä 

aidompien ja kehittävimpien vastausten uskossa sekä hyvän vastausprosentin toivossa. Ja 

näin kävi. 
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3.2 Taustaa työn kohdeyrityksestä 

STERIS-konserni on nykyään Englannissa kirjoilla oleva ja Yhdysvaltojen pörssissä 

(NYSE; STE) noteerattu yritys, jonka liikevaihto on noin 2,6 miljardia dollaria. 

Liikevaihto koostuu seuraavasti; huoltotoiminnot 56%, kemikaalit 22% ja laitteet 22%. 

Huoltotoiminnot muodostavat siis suurimman osan yrityksen liikevaihdosta ja tämä onkin 

syytä pitää mielessä, kun tarkastellaan tämän työn seuraavia vaiheita. Yhtiön pääkonttori 

sijaitsee Ohion Mentorissa, Yhdysvalloissa. Yhtiö koostuu organisatorisesti neljästä 

liiketoiminta-alueesta, joista on kuvaus alla (kuva 13). Yhtiön palveluksessa on noin 

13.000 työntekijää. Yhtiöllä on toimintaa kaikilla mantereilla, kuitenkin niin, että 

Yhdysvallat ja Eurooppa ovat yhtiön päämarkkina-alueet. Yhtiöllä on noin 20 

valmistavaa (laitteet tai kemikaalit) tehdasta, joista 4 sijaitsee Euroopassa. Sen lisäksi 

yhtiöllä on yli 50 hyvin erilaisten tuotteiden sterilointiin (kaasu tai säteily) erikostunutta 

tehdasta ympäri maailman. STERIS on maailman johtava sterilointiin erikoistunut yritys. 

Kuva 13. STERIS-konsernin liiketoiminta-alueet ja STERIS Finn-Aqua osana konsernia 

Tässä työssä analysoidaan tarkemmin Life Sciences-liiketoiminta-alueen organisaatiota 

(ympyröity punaisella) ja siinä erityisesti Capital & Service - liiketoiminta-alueiden 

tuotteita ja niiden johtamismalleja (kts. kuvat 14 & 15). 

STERIS Plc
100% ( $2,6 Billion)

Life Sciences (LS)
13%

STERIS Finn-Aqua
2%

Applied Sterilization 
Technologies (AST)

18%

Healthcare Products 
48%

Healthcare Specialty 
Service (HSS)

21%

Kuva 13. STERIS-konsernin liiketoiminta

Life Sciences (LS)
13%

STERIS Finn-Aqua
2%

Applied Sterilization 
Technologies (AST)
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3.3 Tuotehallinnan organisointi kohdeyrityksessä 

3.3.1 Life Sciences-tason (LS) organisaatio ja tuotehallinta 

Tämän diplomityön alkamisen aikana (alkuvuosi 2017) LS-tason liiketoiminta jakautui 

kolmeen, liikevaihdoltaan lähes tasakokoiseen toiminta-alueeseen kuvan 14 mukaisesti. 

Myöhemmin (alkuvuosi 2018) tämän diplomityön tekemisen aikana LS-toiminta-alueen 

Capital ja Service osa-alueet yhdistettiin toisiinsa ja hiiden hallinta yhden johtajan 

alaiseksi (kuva 14b). Tuotehallinnan merkitys ja mahdollisuus sen kehittämiseen tulivat 

siis vielä ajankohtaisemmaksi korostaen kokonaisvaltaista tuotteen elinkaariajattelua, 

sillä nyt tuotekehitys ja huolto olivat saman johtajan alla (kts. kuva 11, sivu 30). 

 

Kuva 14. Life Sciences-liiketoiminta-alueen osa-alueet ennen muutosta  

 

Kuva 15. Life Sciences-liiketoiminta-alueen osa-alueet ja STERIS Finn-Aqua osana sitä 
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Yhdistetyssä Capital & Service -toiminnossa ei ole suoraa tuotehallintaan liittyvää 

funktiota kuten kuvasta 16 näkee. Juuri voimaan astunut, uusi organisaatio (kuva 15) on 

pitkälti ns. 1+1 malli eli siinä vanhojen organisaatioiden johtohenkilöt siirtyivät yhtenä 

kokonaisuutena uudelle johtajalle. Muutoksia organisaatioon ei ole vielä siis tehty, joten 

mahdollisuus muutoksiin on olemassa tai jopa hyvin todennäköinen. Lisäksi puhtaaseen 

markkinointiin liittyviä asioita johdetaan hyvin pitkälti Consumables-toimintojen (kuva 

15) alla olevassa markkinointitiimissä ja tämäkin asia tulisi ottaa huomion tulevaisuuden 

toimintoja suunniteltaessa. 

Capital & Service-organisaatiossa olemassa olevien, nykyisten tuotepäälliköiden 

työpaikat ovat fyysisesti eri tehtailla ja he raportoivat paikallisten tehtaiden johtajille 

organisaatioissa (Manufacturing; Meksiko, Kanada, USA ja Suomi). Näin ollen 

tuotehallinnan eri toimenpiteet perustuvat pitkälti tähän toimintamalliin paikallisen tavan 

ja kulttuurin mukaisesti. Yhteisiä toimintatapoja on muutamia, mutta niitä ei ole 

erityisesti pyritty yhdenmukaistamaan. 

Kuva 16. Life Sciences-liiketoiminta-alueen nykyiset osa-alueet (johtaja ja voimassa 

olevat 12-16 johtamisen osa-aluetta).  

• Sales, area 1

• Sales, area 2

• Sales, area 3

• Sales, area 4

• Sales, area 5

• Marketing, Capital

• Strategy & Marketing, Service

• Customer Operations

• Service, Room Dec Business

• Service, Engineering

• Customer applications, Capital

• Administration

• Manufacturing in 4 different locations (product managers located in factories)
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Saadakseen paremman näkemyksen tuotehallinnan laajuudesta ja merkityksestä Capital 

& Service-liiketoiminnossa, on hyvä selventää, miten tuotteet ja liikevaihto jakautuu eri 

tehtaiden / tuoteperheiden välillä tällä hetkellä. Capital & Service-liiketoiminnon alla 

tehdään siis seuraavia tuotteita / tuoteperheitä (suluissa valmistuspaikka ja liikevaihto 

suuntaa antavana tunnuslukuna) vuosittain noin 100 miljoonan dollarin arvosta: 

• GMP-pesulaitteet (Quebec, Kanada, 10), lääketeollisuus 

• Research-pesulaitteet (Quebec, Kanada, 15), ei-lääketeollisuus 

• VHP-laitteet ja -kemikaalit huonesterilointiin (Mentor, USA, 15), lääketeollisuus 

• Research-autoklaavit (Monterrey, Mexico, 25), ei-lääketeollisuus 

• VHP-matalalämpösterilaattorit (Tuusula, Suomi, 10), lääketeollisuus 

• Research- ja GMP-autoklaavit (Tuusula, Suomi, 15), lääketeollisuus 

• Höyryn kehittimet ja vedentislaimet (Tuusula, Suomi, 10), lääketeollisuus 

Kuten edellisestä näkee, on lääketeollisuus Capital & Services-liiketoiminnon 

ylivoimaisesti suurin kohderyhmä. Liiketoiminnon asiakkaana onkin tämän hetken 

kymmenen suurinta yritystä taulukon 3 mukaan. Tämä on asia, mikä on syytä pitää 

mielessä, kun puhutaan yrityksen nykyisestä ja erityisesti tulevasta tuotehallinnasta. 

Taulukko 3. Lääketeollisuuden TOP10 liikevaihdolla mitattuna vuonna 2016. 
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3.3.2 STERIS Finn-Aquan organisaatio ja tuotehallinta 

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti tuotehallinta-prosessin nykyrooli STERIS Finn-Aquan 

(SFA) organisaatiossa. Kuten kuvasta 17 näkyy, tuotehallinta on nostettu esiin 

voimakkaasti yhtenä yhtiön pääprosessina, jota tukemaan on myös organisaatio 

rakennettu. Voidaankin todeta, että tuotehallinta (jaettuna neljään aliprosessiin) on tilaus-

toimitusprosessin lisäksi yhtiön toinen pääprosessi. Tukitoiminnot eri muodoissaan 

muodostavat kolmannen prosessialueen, joita ei ole esim. laatujärjestelmä mielessä 

tarkemmin kuvattu. Tämä johtamismalli on ollut muutaman vuoden ja voidaankin todeta, 

että SFA on onnistunut tuotehallinnassa etenkin uusien tuotteiden markkinoille luomisen 

osalta. Yhtiö on tuonut uusia, menestyviä tuotteita markkinoille ehkä eniten kaikista 

Capital & Service liiketoiminnon tehtaista viimeisen viiden vuoden aikana. Samaan 

aikaan SFA:n perinteiset tuotteet ovat myyneet hyvin osaltaan hyvän tuotehallinnan 

myötä. Tuotteet ovat perinteisesti ehkä koko STERIS-konsernin asiakasräätälöidympiä 

tuotteita, mutta samalla hyvin määriteltyjä myynti- ja teknisten optioiden osalta. 

 

Kuva 17. STERIS Finn-Aquan organisaatiokaavio ja pääprosessit (SF, PD ja PM). 
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Taulukko 4. SFA:n tuotehallinnan (Product Management) roolitus tuotteiden osalta. 

 

Tuotehallintaa johdetaan Product Management-prosessissa (kuva 17), missä yrityksen 

kaksi tuotepäällikköä ja tuotekehityspäällikkö työskentelevät.   Yrityksen eri tuotteet ovat 

jaettu vastuullisesti kahden tuotepäälliköiden kesken. Kaikkien uusien tuotteiden 

kehitysvastuu sekä NPD-prosessin kehitysvastuu on tuotekehityspäälliköllä. Hän ei 

kuitenkaan vastaa tuotteista NPD-prosessissa, vaan tuotteita johtaa aina toinen 

tuotepäälliköistä.  

Yrityksen tuotepäälliköt työskentelevät hyvin läheisesti usean Capital & Service-

organisaation osan kanssa jo olemassa olevien tuotteiden ja myös uusien tuotteiden osalta. 

Tämä yhteistyö on päivittäistä, vähintäänkin viikoittaista. Luonnollisesti eri tuotteiden 

osalta eletään eri vaiheita (siis kirjallisuuden määritelmien mukaan, sillä yrityksellä ei ole 

tuotteiden eri elinkaari vaiheita selkeästi määritelty tuotteiden osalta) tuotteen 

elinkaaressa, joten painotus yhteistyöstä eri toimintojen kanssa vaihtelee tapauksittain. 

Kuten kuvasta 19 näkyy, että yhtiö otti käyttöön (osana tätä DI-työtä ja parannuksena 

entiseen toimintaan) tehtäväympyrän tuotehallinnan helpottamiseksi vuoden 2017 

aikana. Tämä kirjallisuudesta (kts. kuva 8, sivu 20) hieman modifioitu johtamismalli on 

ollut yritykselle erinomainen työkalu, kun vuosittain pohditaan tilivuoden tulevia, 

suunniteltuja tapahtumia. Tehtaan johto ja tuotepäälliköt tekivät päätöksen modifioida 

tehtäväympyrää paremmin yrityksen operatiivista toimintaa tukevaksi, jokapäiväiseksi 

työkaluksi. 
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Kuva 19. STERIS Finn-Aquan tuotehallinnan roolitus eri toimintojen kanssa 

3.4 Tuotejohtamisen nykytila  

Tässä tutkimuksessa keskitytään siis STERIS Life Science divisioonan tuotehallinnan 

analysointiin. Ja vielä täsmennettynä Life Science divisioonan Capital and Service-

liiketoiminnan tuotehallintaan erityiskohteena tuotehallinta STERIS Finn-Aquan 

tuotteiden näkökulmasta. Tuotehallinnan nykytilan analysoinnissa käytettiin 

kohdeyrityksen sisäistä dokumentaatiota, kahta avainhenkilöille kohdennettua kyselyä 

sekä tutkimuksen tekijän kokemusta kohdeyrityksestä. 

3.4.1 Tuotehallinnan määrittely kohdeyrityksessä 

Kuten edellä on mainittu, oli kirjallinen kysely avainhenkilöille oleellinen osa 

tuotehallinnan määrittelyä. Kirjallisessa kyselyssä oli neljä seuraavanlaista kysymystä: 

1. Kuvaile, miten ymmärrät yleisesti käsitteen tuotehallinta. 

2. Miten edellisessä kuvailemasi tuotehallinta toteutuu mielestäsi Capital & Service-

liiketoiminnossa tänä päivänä? 
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3. Kirjoita Capital & Service liiketoiminnon tuotehallinnasta vähintään yksi asia 

jokaisesta seuraavista asioista (nykyinen vahvuus, nykyinen heikkous, 

mahdollisuus tulevaisuuteen ja uhka tulevaisuuteen).  

4. Miten organisoisit tuotehallinnan Capital & Service liiketoiminnassa 

tulevaisuudessa sen optimoimiseksi? 

Kysymykseen 1 eli kuvaukseen henkilöiden omasta näkemyksestä yleisestä 

tuotehallinnasta tuli luonnollisesti monia eri vastauksia, mutta vastaukset voidaan 

tiivistää analysoituna seuraavasti (TOP 6 asiaa; 21 vastausta): 

• Yleisin näkemys oli se, että tuote-elinkaari ajattelu on tuotehallinnan ydinasia ja 

sen merkitys on suuri hyvässä tuotehallinnassa (6 vastausta). 

• Asiakasnäkökulman huomioon ottaminen ja sen merkitys on tuotehallinnan 

peruskivi ja se on tuotehallinnan onnistumisen perusedellytys (4 vastausta). 

• Tuotehallinta helposti henkilöityy ja prosessi itsessään unohtuu. Puhutaan 

enemmänkin tuotepäälliköstä ja hänen toimistaan osana tuotehallintaa, kuin 

tuotehallinnasta kokonaisuutena (3 vastausta). 

• Osa vastauksista (3 vastausta) näki tuotehallinnan lähinnä markkinointina. Tästä 

johtuen tuotehallinnan onnistuminen tai epäonnistuminen on pienestä kiinni. 

• Myös hieman rajattu näkemys oli myös se, että tuotehallinta olisi lähinnä uuden 

tuotteen kehitysprosessi (3 vastausta). Tässäkin tapauksessa tuotehallinnan 

onnistuminen tai epäonnistuminen nähdään aika kapealta sektorilta. 

• Valitettavan harvinainen (vain 2 vastausta) oli näkemys siitä, että tuotehallinta on 

olemassa yrityksen strategian toteuttamista varten. Tässä asiassa on yrityksen 

johdolle hieman pohdittavaa tulevaisuutta ja erityisesti kommunikointia ajatellen. 

Kysymykseen 2 eli vastanneiden mukaiseen näkemykseen tuotehallinnan toteutumisesta 

Capital & Service-liiketoiminnoissa saatiin seuravanlaisia vastauksia: 

• Tuote-elinkaariajattelun kasvu on ollut hyvää ja asian ymmärtämys on mennyt 

hyvään suuntaan. Vastauksissa korostuu etenkin muutamat tuotepäälliköt, jotka 
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ymmärtävät asian tärkeyden tuotehallinnassa. Kehityskohteena koetaan erityisesti 

huollon rooli, jota ei saisi unohtaa uuden tuotteen kehittämisessä. 

• Asiakasnäkökulmaa ei korosteta tarpeeksi ja tässä asiakasnäkökulmaan katsotaan 

myös huollon rooli tuotteiden tulevaisuuden korjaajina / ylläpitäjinä. 

• Tuotepäälliköiden rooli osana tuotehallintaa koetaan hyvänä; henkilöt ovat 

kyselyyn vastanneiden mukaan aidosti omistautuneita ja teknisesti päteviä omille 

tuotteilleen. Henkilöiden eri osaamisen tasot tulisi ottaa paremmin huomioon 

töiden kokonaisuutta suunnitellessa. 

• Markkinoinnin osuus nykyisessä tuotehallinnassa nähdään selkeästi puutteena 

kahdesta eri syystä; vähäiset resurssit ja niiden hajauttaminen sekä 

kokonaismarkkinoinnin linjauksen puute. 

• Uusien tuotteiden kehittäminen on parantunut huomattavasti ja viime vuosina 

uusia tuotteita on saatu markkinoille. Kehityskohteena nähdään kilpailijoiden 

seuraaminen/kopioiminen ja tuotteiden kiirehtiminen myyntiin markkinoille 

laadullisesti/teknisesti vajaana. 

• Strategian ja/tai sen kommunikoinnin puute koetaan osana heikkoa tuotehallintaa. 

Pahimmillaan saman tyyppiset tuotteet kilpailevat keskenään siten, että se ei ole 

tarkoituksenmukaista. Ylimmän johdon tukea hyvään tuotehallintaan kaivataan. 

3.4.2 Tuotehallinnan SWOT -analyysi 

Kysymys 3 oli sitten vielä laajempi ja se tunnetaan laajasti nimeltään SWOT-analyysi. 

Siinä vastanneiden tuli pohtia ja kirjata liiketoiminnon tuotehallinnan kannalta 

vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tämä olikin selvästi haastava tehtävä 

ja vastauksia oli hyvin laaja kirjo. Ne ovat yksilöitynä luettavissa liitteessä. Seuraavassa 

on tiivistettynä eri osa-alueiden yleisimmät vastaukset per osa-alue (TOP 3-5): 

VAHVUUDET 

• Tuotehallinnan tekninen osaaminen koetaan olevan huippuluokkaa (8 vastausta). 

Tuotepäälliköt ovat useimmiten omien tuotteidensa huippuosaajia, joiden 

tekniseen näkemykseen luotetaan kuin vuoreen.  
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• Tuotepäälliköiden sijainti tehtailla lähellä valmistusta (6 vastausta) luo 

mahdollisuuden välittömään reagointiin laadullisissa asioissa sekä tukee vahvasti 

uusien tuotteiden kehittämistä. Myös tuotehallinnan tehokkuus on noussut pitkälti 

paikallisen tuotepäällikön lokalisaation takia.  

• Tuotepäälliköiden sitoutuminen omien tuotteidensa tuotehallintaan koetaan 

erittäin hyvänä (4 vastausta) ja heidän ymmärtämys vastuustaan tuotteiden 

taloudellisessa tuloksesta on kasvussa. Tuotepäälliköiden ollessa lähellä 

valmistavaa tehdasta, he sitoutuvat ”omiin” tuotteisiinsa paremmin. 

HEIKKOUDET 

• Vision puute johdon toimesta oli yleisin kommentti (6 vastausta) kyselyssä. 

Koetaan, että suurin osa tuotehallinnan kehityskohteista ovat hyvin lyhytnäköisiä, 

jopa ainoastaan korjaavia toimenpiteitä kilpailijoiden tai asiakkaiden liikkeiden 

mukaan. Vastauksista ilmenee, että tuotehallinnan visionäärejä on organisaatiossa 

vain vähän. Heitä tulisi kuunnella. 

• Huollon ja asiakkaiden palautetta tuotteiden toiminnasta / laadusta kuunnellaan 

liian verkkaisesti ja mahdollisia puutteita/virheitä ei korjata riittävän nopeasti (4 

vastausta). 

• Markkina- ja kilpailija-analyysit ovat tekemättä ja tästä johtuen johtaminen 

muuttuvilla markkinoilla koetaan epävarmana (3 vastausta). Osaavan henkilöstön 

määrä ja yleinen tuotehallinnan työmäärä tällä osa-alueella eivät kohtaa oikein. 

• Tuotekehitys sotketaan liian usein olemassa olevien tuotteiden virheiden 

korjaamiseen tai uusien, pienten teknisten lisätoimintojen kehittämiseen. Näin 

ollen uusien tuotteiden markkinoille tuleminen viivästyy merkittävästi ja 

lupaukset asiakkaille eivät toteudu sovitussa ajassa (3 vastausta). 
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MAHDOLLISUUDET 

• Suurimpana mahdollisuutena nähdään olemassa olevien asiakkaiden, maailman 

luokan lääketeollisuus asiakkaiden kuunteleminen ja heidän 

toiveisiinsa/näkemyksiinsä vastaaminen (6 vastausta). 

• Asiakkaiden vaatimuksiin vastaamisen luonnollisena jatkumona nähdään 

nopeampi uusien tuotteiden kehitysprosessi, jotta uudet, suunnitellusti toimivat 

tuotteet saadaan nopeammin markkinoille (4 vastausta). 

• Koska tuotepäälliköt ovat jo pitkälti tehtailla sijoitettuna, hyvänä mahdollisuutena 

nähdään lokalisoidut, mutta yhtenäiset toimintatavat tuotehallinnassa. Yhteinen 

markkinointi tuli esiin monessa vastauksessa esimerkkinä yhtenäisessä tavassa 

toimia (4 vastausta). 

• Vision selventäminen ja sen kommunikointi koko toimintaympäristölle loisi 

näkemystä ja toimintaa yhteisen päämäärän eteen (4 vastausta). 

UHKAT 

• Erikoista kyllä, vaikka tuotepäälliköiden sijainti tehtailla koetaan erittäin suuresti 

vahvuutena, samalla se koetaan suurimpana uhkana (7 vastausta). Syynä tähän 

nähdään eri toimintatapojen lisääntymisen, omien paikallisten etujen ajamisen 

unohtaen yhteisen päämäärän. Suurin yksittäinen huoli on markkinoinnin 

ympärillä. Mikä on yhteinen viestimme asiakkaillemme ympäri maailmaa? 

• Yllättävää ei ollut kylläkään se, että vision puute (4 vastausta) koetaan uhkana 

hyvälle tuotehallinnalle.  

• Uutena asiana tuli ilmi henkilöstön työkuorma (4 vastausta). Tämä huoli koski 

sekä tuotepäälliköitä että tuotekehityksen henkilöstöä. 

• Henkilöstön vaihtuvuus tuotehallinnassa, erityisesti markkinoinnissa (3 vastausta) 

koetaan uhkana. Viime vuosina vaihtuvuus on ollut ehdottomasti liian suurta ja 

hyvää tulosta ei voi syntyä jatkuvasti uusilla henkilöillä. 
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Viimeisenä eli neljäntenä kysymyksenä vastaajia pyydettiin esittämään ajatuksia siitä, 

miten Capital & Service toimintojen tuotehallinta tulisi järjestää ja organisoida 

tulevaisuudessa? Näyttää siltä, että tämä kysymys ymmärrettiin pitkälti niin, että miten 

tuotepäälliköt tulisi organisatorisesti sijoittaa. Tämä oli hieman sääli, sillä tällä 

kysymyksellä haettiin hieman laajempaa näkemystä tuotehallinnasta. Mutta 

kiinnostavan asiasta ja vastauksista tekee sen, että mielipiteet ja näkemykset poikkeavat 

hyvinkin radikaalisti toisistaan. 

• Tuotehallinnan keskittämistä kannatti 10 henkilöä eli melkein puolet vastaajista. 

Useimmat perusteista liittyivät yhteiseen viestiin markkinoinnissa ja 

samanlaiseen tuotehallinnan prosessiin. Tällä uskotaan myös huollon roolin 

nousevan tuotteen elinkaariajattelussa. 

• Tuotehallinnan pitämistä tehtailla kannatti 6 henkilöä ja heidän perustelunsa 

olivat pääsääntöisesti tuotehallinnan tehokkuuden ja asian omistajuuden puolesta. 

Useat heistä olivat myös kuitenkin sitä mieltä, että yhteinen markkinointi olisi 

kaikkien etu. Osaamiset tulisi ottaa huomioon, kun tuotehallinnan henkilöstöä 

tehtäviin valittaisiin. 

• Muita organisaatio muutoksiakin ehdotettiin, jotka voisivat vaikuttaa selkeästi 

tuotehallintaan; keskitetty ja vahvistettu tuotekehitys (2 vastausta), jolle 

kommunikoitaisiin selkeästi vastuu uusista, toimivista laitteista. Ja tämä 

kommunikointivastuu haluttaisiin antaa uudelle tuotehallinnan johtotiimille (2 

vastausta). 

3.4.3 Tuotetiedon hallinnan nykytila  

Toisena kirjallisena kyselynä tähän lopputyöhön käytettiin Suomessa olevien 

tuotepäälliköiden näkemystä eri asioista; tuotetiedon hallinnasta, erityisesti sen 

organisoinnista ja tuotetiedon/tuotehallinnan tavoiteasetannasta. Missä tilassa 

tuotetiedon hallinta on tällä hetkellä ja miten sitä voisi parantaa tulevaisuudessa? 

Liitteissä 2 ovat yksittäiset vastaukset, joista ilmenee selkeästi tuotehallinnan nykytila 

STERIS Finn-Aquan tuotteiden osalta. Tuotetiedon hallinnan organisoinnissa ja 

kyselyssä käytettiin apuna markkinoilla yleisesti tunnettua tuotetiedon omistajuusmallia 
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(kts. kuva 8, sivu 18). Lisäksi tähän työhön tehtiin tuotepäälliköiden haastattelut 

tuotehallinnan / tuotetiedon osalta. Seuraavat yhteenvedot perustuvat kyselyyn ja 

haastatteluiden tuloksiin.  

Markkinointi / Capital & Service-taso: 

• Tuote-esitteet, bannerit ja mainokset 

• Markkinoinnin asiakastietokanta ja sovellukset  

• Tapahtumarekisteri 

 Voidaan todeta, että lähes kaikki markkinointiin liittyvät asiat päätetään ja 

tehdään loppuun USA:ssa, vaikkakin moni asia lähteekin liikkeelle ja/tai tehdään 

paikallisesti tehtailla. Tässä koetaan yhteisen linjan tarvetta kaikkien tuotteiden 

osalta. Myös resurssointi tulisi hoitaa sen mukaisesti. 

 

Myynti / Capital & Service-taso: 

• Asiakastiedot ja projektitiedot myyntialueittain 

• Kilpailutietoa alueittain 

• Liikevaihto ja kate tuotteittain vuosittain 

 Myynnin hankkimat tiedot kootaan hyvin vahvasti USA:ssa ja tämän tiedon 

jakaminen ulos tuotepäälliköille on hyvin vaihtelevaa eri tuotteiden ja eri 

asioiden osalta. Tämä on osa-alue, johon kaivataan eniten tuotetiedon hallinnan 

muutosta. 

 

Tukitoiminnot (osto, HSE, HR, laatu) / SFA: 

• Raaka-aineiden, ostokomponenttien ja alihankintatuotteiden hinnat/hintakehitys 

• Tuotteiden laatudata, laitteiden testausdata, testausprotokollat ja menetelmät 

• Tuotteiden vaatimuksenmukaisuus, lait yms. ja standardit  
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 Nämä tiedot ovat yleisesti hyvin tuotehallinnan (tuotepäälliköiden) saatavilla. 

Tämä saattaa osaltaan johtua siitä, että tuotepäälliköt sijaitsevat tehtailla ja tieto 

on yleisesti helposti saatavilla. Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti ja prosessi 

toimii haastateltavien mukaan hyvin. 

 

Tuotanto ja Suunnittelu / SFA: 

• Tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen dokumentaatio 

• Suunnittelujärjestelmädata (Aton-nimikkeet) 

• Asiakasprojektien ja erikoisuuksien suunnittelu- ja kustannushistoria 

 Nämä tiedot ovat yleisesti hyvin tuotehallinnan (tuotepäälliköiden) saatavilla. 

Tämä saattaa osaltaan johtua siitä, että tuotepäälliköt sijaitsevat tehtailla ja tieto 

on yleisesti helposti saatavilla. Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti ja prosessi 

toimii haastateltavien mukaan hyvin. 

 

Asiakaspalvelu / SFA- ja Capital & Service-taso: 

• Asiakastietokanta 

• Oracle -järjestelmänimikkeet ja data 

• Sales Connection -järjestelmänimikkeet ja data 

• Myyntihinnastot 

 Nämä tiedot syötetään järjestelmiin paikallisesti ja keskitetysti. Viesti 

tuotepäälliköiltä oli, että tämän tiedon saatavuus ja hallittavuus on parantunut 

merkittävästi. Tosin tämän tiedon oikeellisuus on ollut liikaa tuotepäälliköiden 

vastuulla. 

 

Tuotekehitys / SFA: 

• Tuotekehitystestausdata ja historia 

• Syvä tuotetieto (teknologiset perusteet ja ominaisuudet) 
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• Feasibility-testausdata ja projektidata 

 Tämä tuotetieto on saatavissa niin pyydettäessä. Tieto on hyvin lokaalia tehtaalla 

ja sen jakelu on hyvin rajattua. Syynä on useasti tuotetiedon tekniset uudet 

ratkaisut ja asiakkaiden kanssa sovitut liikesalaisuudet. 

 

Talous- ja lakiosasto / SFA- ja Capital & Service-taso: 

• Infor-järjestelmänimikkeet ja muu data 

• Tuotekustannusdata ja historia 

• Patentti- ja trademark -tietokanta 

 Tämä tuotetieto on hyvin jäsenneltyä ja säänneltyä sen taloudellisen luonteen 

vuoksi. Tuotetiedon hallinnan näkökulmasta haasteena on tiedon suuri määrä ja 

sen päivittäminen lyhyessä ajassa per kalenterivuosi.  

 

Huolto / Capital & Service-taso 

• Huollon asiakasrekisteri ja historia 

• Huollon projektien data 

• Huoltomenetelmät ja ohjeet 

• Huollon tuotteiden kustannukset ja hinnat (Oracle ja Sales Connection) 

 Tämä tuotetieto on pääasiassa tai melkein ainoastaan huollon käytössä. Lisäksi 

siihen keskitytään pääasiassa USA:ssa, Euroopan tuotetiedon käyttö hyvin 

vajavaista. Uusien tuotteiden tuotetieto kuten esim. huoltomanuaalit tehdään 

tosin yhä enemmän uuden tuoteprojektin yhteydessä tehtailla. 
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3.4.4 Tuotetiedon hallinnan parannuskohteet  

Kyselyssä ja haastatteluissa kysyttiin myös SFA:n tuotepäälliköiden näkemystä 

tulevaisuuden kehitystä tuotetiedon hallinnan parantamisesta. Alla tiivistetysti heidän 

näkemyksiään mahdollisista kehityskohteista tuotetiedon hallinnan parantamisesta eri 

omistajuusalueille. 

Markkinointi / Capital & Service-taso 

• Markkinatutkimukset ja markkinoiden kuuntelu (social media engagement) 

 

Myynti / Capital & Service-taso 

• Tarjousten voitto/tappio – data, jotta tuotepäälliköt voivat todella ymmärtää 

markkinoiden hinnoittelun tuotteiden osalta. Tämä on numero yksi toiveissa! 

 

Tuotanto ja Suunnittelu / SFA 

• Toteutunut tuotekustannusdata valmistuksen tehokkuuden arvioimiseksi sekä 

oikeiden tuotekustannusten määrittämiseksi. 

 

Tuotekehitys /SFA 

• Uudet teknologiat ja tutkimustulokset aikaisemmin saataville päätösten tueksi 

 

Talous- ja lakiosasto / SFA- ja Capital & Service-taso 

• Business intelligence platform data-alusta 
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Huolto / Capital & Service-taso 

• Tuotteen elinkaaridata huollon osalta, jotta tuotepäälliköt voisivat tehdä 

parempaa yhteistyötä huollon kanssa suunnitellessaan tuotteen koko elinkaarta. 

 

3.4.5 Tuotehallinnan mittaristo 

Kohdeyrityksessä tuotehallinnan mittaristo oli tutkimuksen mukaan erittäin vajavainen, 

sillä varsinaisia toiminnan seurantamittareita ei suuremmin ollut. Eri tuotteiden osalta 

mitattiin lähinnä kolme asiaa; myydyt kappalemäärät per tuote, myyntihinnat ja 

myyntikatteet. Jopa vuosittainen, tavoitteellinen myyntibudjetti tehtiin enemmänkin 

tuoteryhmäkohtaisesti kuin tuotekohtaisesti. Nämäkin tavoitteet tehtiin lähinnä edellisten 

vuosien perusteella, ei niinkään markkinatilanteen mukaan. Myöskään alueittain ei ollut 

tarkempaa dataa saatavilla. Tässä onkin kohdeyritykselle selkeä parannuskohde 

tulevaisuuteen. 

Kuitenkin kokemukseen perustuen voidaan todeta, että eri tuotteiden eri teknisiä optioita 

ja niiden myyntiä on satunnaisesti seurattu ja toimenpiteitä tehty, esim. joistakin optioista 

on luovuttu vähäisten myyntimäärien takia. Tämä ei ollut kuitenkaan mitenkään 

systemaattista tai jonkin prosessin mukainen, vaan lähinnä yksittäisen tuotepäällikön 

toimenpide (työ) tilanteen mukaan. 

3.5 Tuotejohtamisen nykytila 

Nämä tutkimuksessa löydetyt, nykytilaa kuvaavat asiat puoltavat ehdottomasti sitä, että 

uusi johto haluaa panostaa hyvään tuotehallintaan ja myöntää myös tarvitsevansa tukea 

sen määrittämiseen. Lisäksi henkilöstöllä on näkemystä asioiden parantamiseen ja myös 

tahtotilaa siihen. Nyt olisi tärkeätä yhdessä analysoida löydökset ja jatkaa mahdollisesti 

tämän tutkimustyön yhteenvetoa tarkemman analyysin myötä. 

 



51 

 

4 KUINKA PARANTAA TUOTEHALLINTAA YRITYKSESSÄ 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, missä tilassa on kohdeyrityksen yhden 

toiminta-alueen eli Life Science-divisioonan (Capital & Service-toiminta-alue) 

tuotehallinta ja miten sitä voitaisiin kehittää varmistaakseen jatkuva kilpailukyky 

tulevaisuudessa. Lisäksi keskitymme STERIS Finn-Aquan tuotehallinnan mahdollisiin 

kehityskohteisiin tehtyjen analyysien perusteella. 

Koska määrä ei korvaa laatua, tässä diplomityössä pyritään tuomaan esille ne muutamat 

parannuskohteet, joilla voisi suhteellisen nopeasti saada merkittäviä muutoksia aikaan 

kohdeyrityksen tuotehallinnassa. Pieniä, yksittäisiä parannuskohteita olisi 

kohdeyrityksessä lukematon määrä, joihin ei valitettavasti ole aikaa tai resursseja 

riittävästi tämän työn puitteissa. 

4.1 Tuotehallinnan ja sen organisoinnin parannusehdotukset 

Kun puhutaan tuotehallinnasta ja sen organisoinnista, rajaamme tässä työssä pois 

parannusehdotuksina kaupalliset ja tekniset tuoterakenteet sekä tuotetiedon 

hallintajärjestelmät. Nämä ovat asioita, joita voisi tutkia tulevaisuudessa lisää. 

Keskitymme tuotehallinnassa ja sen organisoinnissa lähinnä kohdeyrityksen 

tulevaisuuden organisaatiomallin ja yhteisen tehtäväkentän luomiseen, jotka voisivat 

toteuttaa hyvän tuotehallinnan neljää kulmakiveä:  

1. Yrityksen mission määrittävät avainasiat määriteltynä 

2. Tuotehallinnan tavoitteet asetettuna kolmelle ydinalueelle 

3. Määritetyt osatuoteportfoliot tuotteen elinkaaren mukaan 

4. Jatkuva avaintavoitteiden seuranta 

Luonnollisesti 3.luvun aineistolla on suuri merkitys kaikkien parannusehdotusten 

luomisessa. Kyselyyn osallistuneilla henkilöillä (21/23 henkilöä) on yhteensä yli 200 

työvuoden kokemus kohdeyrityksen palveluksessa, joten kokemusta ja myöskin 
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näkemystä löytyy. Tämän lisäksi Capital & Services liiketoiminnon ylimmän johdon ja 

muutaman tuotepäällikön useat, toistuvat haastattelut toimivat pohjana tämän luvun 

esityksille. Kyselyn ja haastattelujen perusteella käykin selvästi esille viisi asiaa, joihin 

kohdeyrityksen kannattaisi miettiä jopa nopeata muutosta tulevaisuudessa: 

 

Kuva 20. Kohdeyrityksen parannuskohteet analyysin perusteella 

Tässä hieman perusteellisemmat selitykset sille, mitä kuva 20 analyysin perusteella 

tarkoittaa: 

1. Tuotehallinnan pitäisi olla omana toimintona osa Capital & Service-toiminnon 

johtoryhmätoimintaa. Yritys on olemassa asiakkailleen tuotteidensa (mm. laite, 

ratkaisu tai palvelu) takia! Johtoryhmä tasolla pitäisi olla henkilö tai henkilöitä, 

joilla on näkemystä tuotehallinnasta laajemmassa mittakaavassa sekä 

ymmärtämystä kokonaisstrategian luomisesta. Lisäksi tällä tuotehallinnan 

ryhmällä olisi selkeä vastuu tulevaisuuden tuotestrategian luomisesta muiden 

sidosryhmien kanssa. Strategia voisi olla hyvinkin erilainen esim. Pharma- ja 

Research-puolen asiakkailla, koska toimintatavat ja ansaintalogiikka ovat hyvin 

1. Tuotehallinta omana osana Capital & Service-
toiminnossa

2. Capital & Service-toiminnossa yhteinen tapa toimia

3. Johdon visio ja sen kommunikointi

4. Elinkaariajattelun korostaminen

5. Capital & Service -oma, vastuullinen tuotekehitys
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erilaiset. Lisäksi jakamalla tuotehallinta hieman useampaan toimintaan, yrityksen 

ei täytyisi etsiä ihmemiestä, joka osaa kaiken. Lisäksi riskien hallinnan kannalta 

tuotehallinta parantuisi, koska osaajia olisi useampia. Tässä yksi esimerkki 

mahdollisesta organisaatiomallista: 

 

 

Kuva 21. Ehdotettu organisaatiomalli 

Tässä organisaatiomallissa 5 alueellista myynnin tulosyksikköä (profit centers), 

jotka keskittyvät pääasiallisesti nykyhetkeen ja siinä tuloksen maksimointiin 

strategian mukaisesti; omalla liikevaihdolla, omilla myynnin ja huollon kuluilla 

sekä pääsääntöisesti jo olemassa olevilla tuotteilla. Nämä aluekohtaiset 

tulosyksiköt keskittyisivät historiallisesti erillään olleiden laite- ja 

huoltotoimintojen yhdistämiseen operatiivisesti ja taloudellisesti. Lisäksi nämä 

tulosyksiköt ostaisivat olemassa olevat, määritellyt tuotteet ja palvelut 

tukitoiminnoista (cost centers) standardikustannuksilla. Mahdolliset 

tukitoimintojen allokoinnit tehtäisiin alueittain seuraavassa vaiheessa, kun uudet 

tulosyksikköjen johtajat olisivat siihen valmiita. 
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Omana toimintona organisaatiossa tuotehallinta tukisi tulosyksikköjä 

asiakastyytyväisyydessä hyvillä, jo olemassa olevilla tuotteilla sekä omaisi 

vastuun tulevaisuudesta kuuntelemalla asiakasta ja/tai markkinoita suoraan sekä 

erityisesti kuuntelemalla asiakasta & myyntiä alueellisten tulosyksiköiden kautta. 

Alla olevasta kuvasta 22 näkee sen, että eri liiketoiminta alueella painotettaisiin 

eri tavalla tuotteita ja huoltoa. Lisäksi huolto erittäin merkittävänä taloudellisena 

toimintona sekä vaativan tuotehallinnan (erittäin suuri määrä tuotteita / 

hinnoitteluhaaste) takia otettaisiin mukaan omana johtamisalueenaan. 

 

 

Kuva 22. Tuotehallinnan rooli suhteessa tulosyksiköihin ja asiakkaisiin 

2. Capital & Service-toiminnossa kannattaisi pohtia esim. yhteistä tuotehallinnan 

omistajuusympyrää, jonka perusteella saataisiin luotua ensin eri tuoteperheille 

(pharma ja research), sitten eri tuotteille ja lopuksi eri toiminnoille selkeämmät 

pelisäännöt (mitä tehdään, kuka vastaa mistäkin asiasta ja milloin). Tämä 
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tuotehallinnan omistajuus-/toimenpideympyrä (kts. hyvä malli sivulla 18 tai 34) 

mahdollistaisi tehokkaamman asioiden johtamisen & tiedottamisen. Samalla 

ympyrämallilla määritettäisiin paikallisten tuotepäälliköiden, strategisten 

tuoteperheiden johtajien ja mahdollisesti myös muiden sidosryhmien 

vastuutehtävät. Esimerkkinä voisi ajatella tilannetta, missä Pharma-tuoteperheelle 

sovittaisiin 8 eri asiaa tehtäväksi. Parhaimmillaan nämä asiat tehtäisiin vielä 

kullekin Pharma-tuotteelle yhteisesti ja yhtä aikaa. Painoarvo eri asioiden välillä 

luonnollisesti vaihtelisi yrityksen tilanteen ja tuotteiden elinkaaren mukaan. Kun 

tämä tehtäväjako lisäksi kommunikoitaisiin hyvin, saataisiin valtava muutos 

tiedonkulussa ja tuotehallinnan toimenpiteissä tässä tapauksessa yhden 

tuoteperheen eli Pharma-tuoteperheen sisällä. Sama prosessi tulisi tehdä 

Research-tuotehallinnan puolella huomioiden yrityksen strategia ja 

markkinatilanne. Näin saataisiin kymmeniä yhteisiä asioita sovittua kaikkien 

toimintojen kesken ja vähintäänkin parempi tuotehallinta kahden eri tuotehallinta-

alueen välillä.  

 

Kuva 23. Yksi esimerkki tuotehallinnan omistajuusympyrästä 
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3. Johdon visio ja sen kommunikointi. Tämä ei tule tehtäväksi yhden eikä kahden 

henkilön toimesta, vaan tuotehallinnan tiimillä olisi siinä erittäin merkittävä rooli. 

Kohdeyrityksestä ei löydy tällä hetkellä yhtä superhenkilöä, joka yksin pystysi 

tämän asian hoitamaan, vaan siihen tarvitaan loistavaa yhteistyötä. Kun visio ja 

strategia on valittu Capital & Service-johtoryhmän toimesta, ne tulisi 

kommunikoida säännöllisen väliajoin koko henkilöstölle johdon näkemyksenä 

tulevaisuuden linjasta. Tässä kommunikoinnissa tuotehallinnalla olisi selkeän 

tärkeä rooli. Toivottavasti visiona on kaksi eri business-aluetta, joilla molemmilla 

on oma tuotehallinta yhdistettynä yhteiseen visioon. 

 

4. Elinkaariajattelun korostaminen. Kohdeyrityksen tämän hetken ongelmana on 

uusien tuotteiden hidas markkinoille tulo sekä huollon vähäinen osallistuminen 

uusien tuotteiden elinkaariajatteluun. Tästä johtuen tuotehallinnan tiimissä tulisi 

olla henkilöitä, jotka miettivät tuotteiden elinkaarta aina tutkimuksesta tuotteen 

kuolemiseen saakka. Tämän ajattelun korostaminen tarkoittaisi sitä, että 

tuotehallinnan tiimissä ja samalla koko Capital & Service-johtoryhmän sisällä 

olisi kunkin osa-alueen vastuullisia huippuasiantuntijoita. Näyttää siltä, että yritys 

ei ole valmis yhdistettyyn R&D-toimintoon juuri nyt, joten tuotehallinnan rooli 

olla johtamassa tehtaiden alla olevaa tuotekehitystä on merkittävässä asemassa. 

Huollon osalta tilanne on toinen ja yhdistetty tuotehallinta huollon osalta on 

realistista organisoida nopeasti. 

 

5. Uudet tuotteet. Capital & Service-toiminto kaipaa ehdottomasti vastuullisen 

tuotekehityksen, missä tuotehallinta ehdottaa Capital & Service-johtoryhmälle 

tehtävät projektit. Tuotehallinnan tehtävänä olisi suorittaa projektikatselmukset 

sovitun proseduurin mukaisesti ennen johtoryhmälle esittämistä. Johtoryhmän 

tehtävänä olisi myös yhdessä tuotehallinnan kanssa miettiä resurssien käyttö 

strategian mukaisesti. Koska yrityksessä ei siis yhteistä R&D-osastoa, vaatisi 

tuotekehityksen organisointi hyvää pelisilmää tuotehallinnan vetäjiltä. Tämä on 

iso haaste, jotta kehitys eri tuotteissa, eri tehtailla ja eri maanosissa ei ajaudu 
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väärillä tavoilla eri teille. Toisaalta asioiden haastamisessa eri tavoin on hyvät 

puolensa, jotka ovat jo viime vuoisina tuulleet todistetuksi. 

4.2 Tuotehallinnan tavoiteasetanta ja mittaristo 

Tässä on taas aihepiiri, missä on helppo lähteä toivomaan & pyytämään valtavaa määrää 

parannettavia asioita. Kolmannesta luvusta käy ilmi oleellisimpiä toiveita hyviksi 

tavoitteiksi ja samalla mitattaviksi asioiksi. Koska tuotehallinta on niin laaja asia, niin 

myös rakennettava mittaristo voisi olla hyvinkin laaja. Kuitenkin tärkein ehdotus 

mittariksi perustuen tehtyihin kyselyihin ja haastatteluihin oli seuraava:  

• Uusien tuotteiden voitetut tarjoukset / tehdyt tarjoukset. Tämä mittari koetaan 

uusien tuotteiden tuotehallinnan kannalta ehkä tärkeimmäksi mittariksi. Tämä 

kertoo niin monta asiaa mm. myynnin ja asiakkaiden kiinnostuksen tuotteesta, 

tehdyn myyntityön määrän, tuotteen hinnoittelun onnistumisen kilpailijoihin 

nähden sekä tuotteen arvon yleisesti markkinoilla. 

Lisäksi muita tärkeitä, toivottuja mittareita olivat: 

• Uudet tuotejulkaisut markkinoille verrattuna tavoitteisiin  

• Uudet optiot vanhoihin tuotteisiin verrattuna tavoitteisiin  

• Vanhojen tuotteiden poistaminen markkinoilta verrattuna tavoitteisiin 

• TOP10 eniten myyvät tuoteoptiot per tuote(linja) 

• TOP5 vähiten myyvät tuoteoptiot per tuote(linja) 

• Huollon TOP10 myyvät huolto-osat / palvelut per tuote(linja) 

• Perustalousluvut eli volyymit, liikevaihto ja tulos per tuote(linja) 

• Markkinointitoimenpiteet (esim. seminaarit, konferenssit, messut, sosiaalinen 

media, asiakaskontaktit) verrattuna tavoitteisiin 

• Tuotteiden valmistuskustannusten kehitys verrattuna tavoitteisiin 
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5 ARVIOINTI JA YHTEENVETO 

5.1 Tutkimuksen kontribuutio 

Tutkitun kirjallisuuskatsauksen mukaan erilaisten yritysten hyvässä tuotehallinnassa 

korostuvat mm. seuraavat asiat: hyvä ymmärtämys tuoteportfolion hallinnasta, strategian 

tukemiseen rakennetut operatiiviset kehityskohteet, monipuoliset tuoteportfoliot, hyvä 

johtamiskulttuuri tuotteiden koko elinkaaren ajan sekä kaiken tämän mahdollistava oikea 

data. Lisäksi avainasemassa hyvässä tuotehallinnassa ovat voiton maksimointi hyvällä 

riskien hallinnalla sekä tuotteiden oleminen merkittävä osa yrityksen tulevaisuuden 

näkemystä.  

Analyysi kohdeyrityksen tuotehallinnan nykytilasta nostaa esille monet näistä asioista 

joko hyvässä tai pahassa. Vaikkakin tutkimus oli rajattu, niin monet kirjallisuuden aiheet 

tulivat näkyviin tässä tehdyssä tutkimuksessa. Hyvänä puolina tuotehallinnan kannalta 

yrityksessä voidaan pitää mm. hajautettua riskien hallintaa ja nykyisistä tuotteista 

saatavaa voittoa. Asiakaskunta on hyvin määritelty tuotehallinnan kannalta; ryhmänä 

asiakaskunta on lojaali ja samalla vaikeasti uusille kilpailijoille saavutettavissa. Myöskin 

saatavilla oleva tuotehallinnan aineisto oli pääosin hyvälaatuista, tosin sen määrä oli 

selkeästi rajattua. Johtamiskulttuuri tuotehallinnan osalta on selkeästi paikkariippuvaista 

eli tapa hallita tuotteita tapahtuu pitkälti kulttuurin ja jopa henkilön mukaan. Myöskään 

selkeää strategiaa tuotehallinnan johtamiseen ei ollut ja siitä johtuen myös selkeät, 

operatiiviset suunnitelmat ovat vajavaisia. Ja kun suunnitelmat eivät ole selvät, niin myös 

mittaristo on yrityksessä erittäin vajaa niin määrällisesti kuin laadullisesti. 

Aikaisemman tutkimuksen ja nykytila-analyysin perusteella tärkeimpinä kehityskohteina 

voidaan pitää sivulla 51 kuvassa 20 esitettyjä toimenpiteitä. Tutkimuksen mukaan 

yrityksen pitäisi erottaa kaksi hyvin erilaista liiketoimintoaluetta toisistaan ja rakentaa 

tuotehallinta sen mukaisesti. Koska näiden liiketoimintoalueiden ansaintalogiikka on 

hyvin erilainen, on myös tuotehallinta hyvin eri lähtökohdista ponnistavaa. Erityisesti 

elinkaariajattelu painottaa hieman eri asioita eri liiketoimintoalueilla. Lisäksi 
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tuotehallinta tulisi nostaa ja keskittää Capital & Service-liiketoimintotasolle, jotta parhaat 

käytännöt tulisivat koko liiketoimintotasolla käyttöön. Keskityksen myötä myös koko 

vision ja strategian kommunikointi helpottuisi sitä janoavalle henkilöstölle. Ehkä tämä 

myös lisäisi painetta tuotekehitykseen luoda tehokkaammin uusia tuotteita.  

5.2 Tutkimuksen arviointi ja sen rajoitukset 

Tuotejohtamisen kirjallisuutta on rajallisesti saatavilla ja etenkin Suomen kielellä tiedon 

hankkiminen oli haasteellista. Kirjallisuudesta kävi ilmi myös se, että aihe on monessa 

yrityksessä hyvin nuori ja sen moninaisuuteen on vasta viime vuosina herätty toden teolla. 

Toisaalta edellisten tutkimusten materiaali, joka oli saatavilla (etenkin Suomessa), oli 

laadukasta ja viimeaikaista. Sen lisäksi se oli luotettavista lähteistä saatavilla. Näin ollen 

yleiskuva teoriasta oli mahdollista muodostaa hyvälle tasolle ja eteneminen tutkimuksen 

seuraavaan vaiheeseen oli järkevää. 

Tutkimustyön analysointivaiheessa tehtiin kyselyt ja haastattelut. Niihin saatiin kattava 

otos ihmisiä ko. aihealueen ympäriltä kohdeyrityksessä, mutta luonnollisesti ajankohta 

oli vain noin kaksi kuukautta tuotehallinnan pitkässä ajanjaksossa. Vastauksissa näkyy 

selvästi kohdeyrityksen nykytila mm. viime aikoina tapahtuneet organisaatiomuutokset 

sekä kohdeyrityksen sisäiset, viimeaikaiset keskustelut eri tuotelanseerausten ja 

tuotelopetusten parissa. Toisaalta kyselyt ja haastattelut tehtiin pääosin nimettöminä, 

mikä mahdollisti korkean vastausprosentin. Vaikka otos ei ole kauhean suuri ja kyselyn 

ajanjakso lyhyt, voidaan tutkimusta pitää luotettavana ja hyvin suuntaa antavana. Lisäksi 

kyselyn tulokset etenkin kysymyksen 1 osalta heijastavat hyvin kirjallisuuden näkemystä 

hyvästä tuotehallinnasta. Mutta koska kysymyksessä on vain yhden kohdeyrityksen 

analyysi, on tulosten ja ehdotusten yleistäminen mahdotonta. Lisäksi esitetyt 

kehityskohteet ovat vain kohdeyritykselle pohdittuja, eikä näin ollen yleispäteviä. 
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5.3 Jatkotutkimustarpeet 

Vaikka tämä työ antaa hyvän kuvan kirjallisuuden mukaan tuotehallinasta, yrityksen 

tuotehallinnan nykytilasta ja uusia parannusideoitakin saatiin aikaiseksi, niin on siellä 

vielä mahdollisuuksia parantaa montaa asiaa. Ja luonnollisetsi tutkimuksen kautta. 

Ehdotukseni yritykselle on jatkaa tuotehallinnan tutkimista mm. seuraavilta alueilta: 

- Tuotetiedon hallinta eri järjestelmissä. Nykyinen järjestelmien määrä on aika 

suuri ja sen hallinta on varmasti suuri haaste. 

- Kaupalliset ja tekniset tuoteportfoliot. Miten tuotehallinta vastaa jatkuviin 

muutoksiin ja kuka vastaa mistäkin osasta portfolioita suunnitellusti nyt ja 

tulevaisuudessa? 
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7 LIITTEET 

Liite 1. Questionnaire for key persons (21/23 replied) in English 

Survey regarding Life Sciences’ product management function 
for: Petri Huhti 

 

Question 1: Please define the function of product management, according to your 

understanding of the discipline. 
 • Define market needs 

• Work with R&D to develop the final product 

• Work with Marketing for all product collaterals and promotion 
activities 

• Continuous monitoring and improvement through product cycle 

• Evaluate the need and plan for product retirement or next 
generation 
 

• First, we need to agree on which level of product management (PM) 
we are talking about. Clearly, the expectations for an associate PM 
cannot be the same as those for a Senior PM. My comments will 
apply to the mid-level, i.e., Product Manager. 

• For me, a PM is responsible for developing and maintaining a vision 
(3 to 5 years) for a product line and the strategies and tactics to 
implement that vision. The PM should perform the necessary 
market research to align new product development, market 
development, product marketing, promotions and sales support to 
achieve global revenue, gross margin and marketing objectives. 
Main duties should be as follows: 

• Determine market needs, develop business plans and strategic 

objectives, create product specifications and determine product 

positioning, utilizing various market research methods. 

o Develop business case for new product development 

projects and presents them to business leader to gain 

support and approval. 

o Manage product line profitability, develops and 

implements pricing strategies. 

o Gather and analyzes information on competitive product 

offerings and technologies, determine competitive 

strategies and tactics. 

o Monitor and analyze sales and marketing data to 

determine trends and market share. 

o Participate in cross-functional, new product development 

teams. 

o Regularly interact with customers through site visits, 

showroom presentations, professional societies and 

tradeshow activities. 

o Develop and deliver sales training programs. 
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o Collaborate with Marketing Communications to create and 
maintain marketing collaterals, advertising campaigns and 
sales tools. 

o Provide field support regarding application and use of 
products on a daily basis 

o Monitor quality indicators/warranty costs and drive 
continuous product and process improvement 

 

• Product Managers should have an in-depth understanding of the 
product they support.  This should include design, operation, 
manufacture.  Additionally, product managers should have a 
thorough grasp of the market, including market conditions (past, 
present, future) and the competition. 

 

• Aside from the famous 4 P’s, the function is separated in two areas: 
Strategy and Execution. 

• The strategy portion includes several activities to uncover market 
opportunities and understand Customer needs. Once this is done, 
documents must be generated to present the viability of a potential 
new product/feature. 

• If the project is approved and funded, it is then executed by R&D or 
Engineering. The product manager is part of the whole project 
duration, from PRD creation to Sales Launch. The PM gets really 
active towards the end of the design and testing portion as it is vital 
to create a variety of collaterals, technical documents and tools, 
allowing Sales to understand the product and features and 
ultimately explain it to Customers.  

• Outside of NPD, the product manager is responsible for several 
Marketing aspects. He or she is the product ‘’gatekeeper’’ and must 
work with all functions, from Finance/Accounting to Production, to 
Engineering, to Quality to ensure that the product remains 
competitive, is in line with price/cost objectives, complies with 
applicable industry standards, has the latest technologies, etc. 
 

• Product management should be responsible for overseeing the 
development, planning, monitoring, marketing and obsolescence of 
a product throughout its life-cycle. 
 

• The function of product management is to manage the products 

with all stakeholders (Operations, R&D, Marketing, Service, 

Finance/Costing etc.). Product managers are the product owners. 

 

• Responsible for managing the entire process of the product road-
map implementation, leads the development of the product to 
ensure that all requirements have been addressed before it is put 
into mass production and launching/marketing 

 
Product management includes but is not limited to: 

• Understanding what the market and Customers want and need for 
the development of new products and the enhancement of existing 
products – VOC  
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• Working with R&D and Mfg to make sure that the previously 
mentioned features are part of the new products 

• Oversight of product quality 

• Oversight of the NPD process for new products 

• Pricing – and maintaining price lists. 

• Working with MFG for cost reductions 

• Developing Services for new products, suggesting aftermarket 
services for existing installed base of equipment. 

• Training on new products 

• Development and delivery of Marketing information 

• Product Obsolescence 
 

• I believe that product management includes owning a product 
throughout its lifecycle, including planning VOC, defining the 
features, pricing, the launch of the product, marketing and 
promotions, maintaining the skus, and analyzing the 
sales/profitability. 
 

• Product management defines technical attributes of equipment and 
maintains all collateral associated with that equipment.  They should 
be aware of market trends and competitive activity.  The serve as a 
bridge between field sales, R&D, engineering and manufacturing. 
 

Standard definition will be: 

• The mission of the Product Manager is to design and deliver a 
product to obtain the objectives of the Company and in phase with 
the market needs. 

• A Product Manager manage a strategic element of the Company. 

• Product management, if it is well conducted and has the conditions 
to be implemented, often makes the difference between winning or 
retaining and losing a customer. 

• In my mind the most important is also to obtain enough feedback 
from the Customers and the field based employees to understand 
the market expectation and develop a product that will fit this need. 

• The Product Manager should also be able to anticipate the next step 
forward to stay ahead from the competition. 

• He should prioritize the next development as he will be in the 
middle of the Sale, Service and marketing team. 
 

• Product management is the owner of the value stream of the 
product. The most important part being that the Customer needs or 
requests are provided in the product (or service) that the Customer 
is willing to pay for since these need or requests bring them value.  

 
The product manager’s job is to communicate these requirements 
internally to the organization to: 

• Develop the product 

• Manufacture and service the product (if it is capital item for 
example) 

• Develop sales tools to promote the value of the product and show 
its functions and limitations 

• Servicing and maintaining the product. 
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• Develop a product lifecycle plan for the product 
 

• The product manager gets their inputs from 

• Industry Data and Trends 

• The Customer 

• The Sales and Marketing team 
 

• It is an interesting job as it touches many aspect within the 
company-Product development, manufacturing, engineering, sales, 
and even direct Customer contact.  

 
In a sense the product is their child-They bring it into the world, help 
it grow, be proud as it flourishes, and guide it to retirement.  

 

 
 

• The function of product management varies greatly by company and 
industry.  In general, the role of product management is to lead the 
development and execution of product strategy and manage the 
“product line P&L” by working cross functionally, coordinating the 
activities of traditional business departments.  The product manager 
is the hub of the wheel, orchestrating the activities of all the spokes 
which represent sales, engineering, finance, service, R&D, marketing 
and supply chain.  The product manager acts as the CEO of his 
product line, working to meet revenue and margins goals and 
maximize the returns to shareholders / the company.  The product 
manager’s “board of directors” are the business functional leaders 
and senior leadership of his company. 
 

• Product management is one of the most critical functions for the 
business.  If there was a budget constraint, this would be one of the 
last areas to cut as it is our life-blood for the organization.  It is 
intended to support and manage the product lifecycle (end-to-end) 
of their specific product solutions (both Capital and Service as they 
are co-dependent on each other).   

• Key activities include developing, marketing and selling a product 
from inception through to obsolescence while monitoring Key 
Performance Indicators (KPIs) throughout, adjusting specific actions 
/ strategies as required.   
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• Part of the function of the Product Manager is to fully understand 
the competitive Market Environment and engage our Customers 
relative to the Voice of the Customer to help make the best 
recommendations and decisions possible with as much information 
that is possible to optimize our value proposition and solution set.   

• Be a key communication conduit, internally (from Sales to 
Manufacturing to Customer Operations to Supply Chain to 
Leadership, etc.) and externally (Customers, Trade Organizations, 
Dealer Partners, etc.), transcending all key disciplines. 
   

• Align product offering with current market needs 

• Identify gaps in product offering 

• Identify unmet market needs and drive innovation to fill this gap 

• Prioritize above objectives based on resources/payback opportunity 
and collaborate with R&D/Mfg on NPD 

 

• Product Management ensures our current product lines have the 
necessary characteristics to meet customer demand, functionality, 
and regulatory compliance.  Supporting documentation must be 
maintained to provide our engineering data, descriptions, and 
advertising.  The product manager should keep up with both 
industry and competitive trends to ensure STERIS remains a leader 
in the market.  The Product Manager should identify gaps in our 
offering and offer innovative ideas to the R&D group to maintain our 
leadership in the market.  
 

• Product management describes the ownership of the product 
line.  This includes VOC to RND to commercialization to Product life 
cycle management.  Product managers own strategy, pricing and 
promotion. 
 

• Product management is in control of the product.  They are not 
marketing, just fully responsible from creation to being ready to 
sell.   

 

• A product manager is a person who would need to have a dual 
knowledge.   A) he should have a very high experience on the 
product he represents and   B) he should also know very well our 
competitors. What are they doing, which are the products that 
compete with us, he should list our strength and eventual 
weaknesses compared to our competitors and obviously be able to 
determine our economic competitiveness.  
 

• Product management means product line responsibility, considering 

all aspects from new product development and launch through 

product lifecycle management. Product manager is responsible for 

following the business, considering stakeholder needs, maintaining 

and renewing the product line, taking on strategic initiatives, 

training and marketing the product and technology to the customers 

and influencing the industry at best. Product management also 

needs to consider the entire portfolio for best fit strategy for the 

company and its targets. 
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• My education in Marketing and Business instructed me that the 
Product Manager is the owner of the product and the main 
developer and driver of strategy as it relates to their product 
line.  They should always be aware of their product’s place in the 
market and what the competition is doing.   

 

 
 
Question 2: Contrast your understanding of product management in general with the design and 
scope of the current product management function in the Capital & Service businesses of Life Sciences. 
 

 • Define market needs - market needs not fully captured 

• Work with R&D to develop the final product - final products are 
rushed and not “perfect” when released 

• Work with Marketing for all product collaterals and promotion 
activities - OK 

• Continuous monitoring and improvement through product cycle – 
OK, though at times it is more about fixing the initial design 

• Evaluate the need and plan for product retirement or next 
generation – OK 

 

• Our current PM function is close to what is described above. At 
least, this is what we are looking for when hiring PM’s. Of course, 
some PM’s are still at the “associate” level and are in the process of 
developing the necessary skills/competencies and are not able to 
perform all the duties. Some senior PM’s go beyond what is 
indicated above. As an example, some participate in relevant 
standards committees (BPE for instance) and help with developing 
industry standards, or are involved in business development 
activities. 
 

• I feel the product managers in the Capital and Service business are 
reactive to the market and do not proactively position STERIS as a 
leader in the market.  We do not drive the market and share with 
the sales and service teams what the next “big” market and pricing 
strategy needs will be.  Rather, the Product Managers seem to 
develop “me too” offerings to compete. 

 

• I think that the current STERIS job definition is in line with what can 
be seen in other industries except that sometimes, the function is 
split in two distinct positions: product manager and product 
marketer. The first focuses on the product; internal environment, 
while the latter on the market; external environment. As a product 
manager, I try to know as much as possible about competitors and 
the various markets into which my products are being sold but it is 
not always possible to dedicate enough time to really mastering this 
aspect of the job. Also, my impression is that the product marketer 
deals more closely with Customers/End-Users than the product 
manager. 

 

• The primary gap I see between my perception of product 
management in general vs. how it functions within STERIS is the lack 
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of life-cycle planning that exists within STERIS.  The methods we 
employ to develop and manage products through their life-cycle 
seem very haphazard.  There doesn’t appear to be any strategy 
around how long a product will be manufactured & sold, when a 
new model will be developed, what the exit or obsolescence 
strategy is for a particular model, etc. 
 

• There seems to be some variation in the roles. It is pretty marketing-
oriented for some products and closer to the definition in question 1 
for some products. This seems to depend on the facility and 
educational backgrounds of the PM’s. 
 

• Indirect responsibility in terms of quality and delivery besides the 
marketing and product role. 

 

• We ask a lot of the product managers. Our current team performs 
all the traditional PM functions. However, they are limited on their 
ability to “go deep” into certain areas. Some do a better job 
understanding the “market” and some do a better job managing 
product development. 
 

• I am unsure about the capital product management, but Service 
product management has mainly focused on updating skus and 
system maintenance.  They work on promotions here and there, but 
there is very little VOC work or new products coming out of the 
team. 
 

• We have decent product management but we lack strong product 
marketing.  I don’t feel they are the same function.  The product 
manager should deliver a package to marketing for field promotion.  
  

• In my mind most of the time we are not looking at the full picture in 
our Organization. We missed bits and piece that make us lose 
credibility to our Customer and profit for our Company.   Very often 
Product Management is not enough Customer and field oriented. 

 

• I think the product managers display many of the elements 
described above, however, they are more execution focused and 
sometimes need to step back with a strategic focus of the product 
cycle.  

 

• Since Life Sciences decentralized its product management team, the 
product managers report in to local plant/business leaders and 
there is no centralized management of the product managers.  This 
drives excellent focus on product lines.  However, under this 
structure, there is no portfolio management, no strategic focus on 
Life Science Capital Equipment as whole. There is little 
standardization across product lines, little best practice sharing, no 
high level competitive strategy, no coordinated market research, 
little coordinated marketing communications.  Another difference is 
that in Life Sciences, product management does not have control of 
pricing, sales does.  This isn’t necessarily bad, it’s just different.   
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• STERIS has some very strong Product Marketing individuals (features 
/ benefits orientated).  However, a key challenge is that some are 
very good technically, being able to manage legacy solutions, but 
may not have the bigger vision, strategic marketing overview as a 
core part of their skillset. 

• There is collaboration across the Team, but in practice, the Team 
tends to act individually or fragmented. 

• Turnover has also been an issue in the Marketing Team over the 
years, which can be counter-productive. 

• Marketing’s ability to execute effectively, timely and consistently is 
mixed, especially around new product development as the time to 
market and product impact legs the competition and what would be 
considered reasonable industry benchmarks. 

• We are rarely on time and on budget in the end, reducing our ability 
to accelerate our growth organically, below our real potential 

• Historically the LS Product Managers may or may not have been 
close to the products or factories (factory based individuals and 
their connectivity to the operation provides an inherent advantage 
versus being decentralized, but it is also unproductive to function 
completely independently, without best practices / alignment / 
harmonized with the rest of the organization.     

        

• I believe scope of Cap/Svc LS Product management is consistent 
with above, but in certain cases spend excess time on one-off type 
projects vs broader product roadmap 
 

• STERIS is more engineering oriented when it comes to our product 
documentation.  We do not spend as much time advertising in the 
Market and reaching our customers with a strong message.  We 
have improved our overall message by standardizing our 
documentation.  
 

• Life Sciences product managers are valuable influencers but not 
business owners.  Very little thought is given to product life cycle or 
after sale revenue opportunity. 
 

• LS product management seems to be different in each business 
unit.  There is no overall product management strategy governing 
them all.  Seems to be a race to see who’s better to get it done and 
make money. 
 

• In my opinion, current Product Managers have a very strong 
technical knowledge of the pieces of equipment they represent. 
They don’t really supply us (Sales Team) with competitor’s 
information, either from a technical or from a price perspective. 

 

• Currently I see there are different types of product managers and 

roles within Life Sciences. Some are more marketing oriented, some 

more technical product support oriented, and some with broader 

responsibility and view. 



72 

 

• In STERIS Life Sciences, the Product Manager wears many hats but 
at the end of the day, they control the success or failure of their 
products.  Most of the time, they also act as project managers.  This 
is true through the life cycle of the product. In the NPD process, they 
are the project manager, on CPS projects, they are usually the 
project manager and even in obsolesce, they manage the project. 
The Product Manager also is the product expert and trainer for the 
sales team. The product managers act as a catch all of everything 
related to their product. A lack of standard work and proper systems 
at STERIS creates additional work for the product managers.  

 

 

Question 3: For the Life Sciences product management function, please define at least one: 
 

Strength • Currently, we do have dedicated product managers 
 

• Good product knowledge, in general. 

• Good involvement in new product development 

• Relatively good job with training and development of sales tools 

• Excellent field support 

• In terms of skills/competencies, I would say that most of our 

product managers: 

o Demonstrate a “Customer first and always” 

mindset. 

o Understand the impact they have on the 

organization. 

o Can build constructive and effective relationships 

cross-functionally 

o Are able to voice their ideas, opinions and 

recommendations in a constructive way. 

o Are results oriented 

o Are committed to and initiates self improvement, 

learning, and growth. 

o Can communicate clearly and concisely 

o Inspire trust and demonstrate a great deal of 

integrity 

• product managers have specific product lines- they are not tasked 
with supporting too many products 
 

• in general, if the work is well done and presented, the Corporation 
will support projects $$$ 
 

• Experience and technical understanding of product manager’s 
responsible for Washers & Finn Aqua products (Dion & Mattila). 

• Proximity – PM’s based at the plants allows them to more 
effectively monitor manufacturing quality & collaborate with 
engineering on projects. 
 

• Product managers are located at the factories, close to the products, 
engineering and Customers. 
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• Project management skills. 
 

• Knowledge of current Customer needs (washers and sterilizers in 
particular) 
 

• Knowledge of current products 
 

• Starting to see more consistency across factories for product roll out 
material and features but this is more obvious for research 
platforms such as LS sterilizers and XLS washers. 
 

• Lessen and be innovative 
 

• The team is generally knowledgeable about their products and 
generally provide good sales tools and media for the newer 
products. We also some good experienced team members that 
know the market. 
 

• We have weeded out the weaker managers and have emerged with 
a talented product management team. 
 

• Good technical competencies 

• Strong brand recognition / market awareness  

• Seen as a market leader in some areas such as MDs / LTS-Vs 
(solutions, feasibility testing, etc.), integrated VHP systems, etc. 

• Financial / funding capabilities. 
 

• Knowledge of existing products 
 

• Strong documentation portfolio and solid product offering.  
 

• Technical acumen and embedded in operations / manufacturing 
 

• Great expertise on the product lines for most PMs 
 

• Competence on own products range 
 

• Product managers located at factories where the products are. 
 

• Product Knowledge 
 
 

Weakness • Product managers are limited by R&D resources 
 

• In general, we are lacking the strategic side of the function. First 

bullet point above…Few have a vision for their product line.  

• Our team is operating in a reactive mode as opposed to proactive. 

We usually do things in reaction to something (competitive threat, 

field issues, Customer’s complaint, etc…). Most of the PM work is 

short term based, maximum one year. 

• Some of our PM’s do not know their competition 
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• We do little in terms of monitoring and analyzing data such as 

market trends, quality metrics, warranty 

• In terms of skills/competencies, some of our product managers (one 

in fact) have difficulty with communicating clearly and concisely, 

mostly because of language barriers. 

• Many are new to role and do not have experience with market nor 
product line management 
 

• Decentralized Marketing group, lack of 
harmonization/uniformity/focus 
 

• Current organizational structure makes it more difficult to drive 
consistency across the different LS product offerings. 

• Limited consideration for the service revenue opportunities offered 
with the products. 

 

• Product portfolio management is weaker than it should be. This is a 
particular problem for products, which are manufactured at several 
facilities (lab/GLP sterilizers as an example). 
 

• Tools to measure the customer needs 
 

• Mostly home-grown experience, Limited forward thinking market 
knowledge 
 

• Lack of resources to move forward with new innovative products 
 

• We sometimes push products to the field that we want to sell as 
opposed to asking the field and our Customers what they would like 
to have.  For GMP equipment, we don’t always align in how we 
approach certain Customer needs.  This most often occurs around 
automation.   
 

• To be a me too 
 

• We tend to be transactional on products and don’t always look at 
the larger scope of maintaining products and phasing out 
products.  For example, we need a update plan for control systems 
and probably should have a new one every 2-years as this is a fast 
paced industry.  We can fall behind market needs quickly without 
such planning.  Sometimes we also fit maintenance projects as R&D 
projects and this slows the process.  
 

• We have defined the job of the product manager so broadly that 
they don’t have time to focus on the more value-added parts of 
their job.  LS Product mangers spend too much time on marketing 
communications, industry engagement (webinars, speaking events) 
and not enough time on competitive analysis, VOC / market 
research and general business development.  LS marketing 
communications needs to own more and support the PMs more and 
LS sales needs to be more involved in industry engagement. This will 
free up PMs to do that more value-added strategic work.   
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• Limited longer-term strategic planning and vision competencies 

• Retainage / turnover of professional Marketing talent  

• Ability to bring new, disruptive technologies consistently to market 

• Products brought to market and launched many times are plagued 
with unforeseen quality related challenges 

• Lack of bundling of the Capital equipment with Service and 
Consumable or recurring revenue  

• Equipment solutions that at times miss or do not meet market 
expectations or requirements, making the selling cycle more difficult 
and time consuming 

• Delivering on what we say we are going to ultimately do according 
the projected schedules 

• Resource constrained in true R&D, especially the R portion (much of 
what is done is CPS / maintenance) 

• At times commercial understandings may be limited relative to 
broader implications of decisions or non-decisions. 
 

• Lack of ability to influence shared R&D resources 
 

• Can be too reliant on old approach to marketing, need to listen to 
customers more, we can be less standardized when crossing from 
one factory to the next.  

  

• Lack consistent strategy 
 

• No overall business strategy 
 

• Competitors information distribution 
 
Too little holistic view and deep understanding of technology, lack 

of co-operation in strategy between products and services. 

• Strategic Focus 
 

Threat to our current 
effectiveness 

•  Organization changes 
 

• The current de-centralization model limits our ability to work as a 

team, share experiences, harmonize and head in the same direction. 

There is a risk that each team will head in different directions, 

projecting an image of a company that is not working as a team. 

• Little coordination at the division level generates internal 

competition. 

• too slow to react and develop new offerings.  This will constrict our 
product pipeline sales, and eventually service revenue annuity. 
 

• See weakness 
 

• Inconsistent approaches to product updates and new product 
development could create confusion and complications in the 
release process, particularly as it pertains to service preparedness. 
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• Continued launch of subpar product offerings, i.e. VHP X10, AMSCO 
450LS, VHP LS60, Reliance 300XLS, Finn Aqua BIER, etc.   

• Product update and development on SSQ orders (VHPM10, MD-
series VHP sterilizers, VHP M1000 T4 PLC, etc.) 
 

• Lack of coordination leading to everybody doing stuff in their own 
silos and not knowing what the others are doing. 
 

• Limited resources for the projects, my resources are shared for LS 
and HC. 

 

• Current structure could lend itself to multiple/conflicting strategies 
 

• We won’t be able to compete operating so lean, because we won’t 
put anything new out there; also, the marketing teams are not 
working under the same leader, so best practices aren’t shared 
 

• Our product management is decentralized and as mentioned 
previously, we do not always approach the same objectives in the 
same ways.  Too much inconsistency in features, documentation, 
etc. feels incohesive especially when projects include products from 
multiple factories. 
 

• Believe that we are number one 

 

• We used to have a more centralized team. We are now spread more 
in the factories. This can cause product divergence in some key 
areas like launch material, common features, etc. Since our sales 
team sells all of our products it is important to deliver similar 
messages and shared industry features. 

 

• Generally speaking, STERIS R&D group is small (less effective?) and 
the company relies mainly on acquisitions for growth.  I have not 
seen a very strong commitment to organic growth and NPD from 
the CEO suite.  Product management therefore, has limited R&D 
resources to draw on for new products.  The company is not doing 
any real research to support LS capital products – all activity is focus 
on development.  There have been few, if any, truly new products 
launched in the past decade (organically). 
 

o The competition is catching-up in several key areas and 
even taking the lead (real or perceived) 

o Achieving our potential revenue and OI growth targets 
o Poor execution can have negative impacts on the selling 

channel and broader Team, reducing motivation and 
productivity 

o Marketing should be able to articulate and message the 
how and why and the Sales Channel should execute well 

o Customers purchase from others, not STERIS.  
 

• Slow to identify product gaps or excess time to develop new 
products/features 
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• Competition seems to be more active in marketing 
 

• Turnover 
 

• So broken, no high-level management and communicated and no 
effectiveness insight either.  It’s each segment vs the other. 
 

• Sometimes, unless sales people discover competitor’s news 
autonomously, we run the risk of being unprepared in front of 
customers 
 

• Lack of technology knowledge and CTO-type strategic leadership as 

technology and applications knowledge meeting customer needs 

will become even more important than local sales presence as 

digitalization and its service possibilities grow. We need to be in the 

lead with this or we face fierce competition in the future and can 

lose the current market position especially in LS.  

 

• Lack of processes and support from other groups.  Product Manager 
has too many tasks.  
 

Opportunity to 
improve 

• Group product management according to product and not function 
 

• NPD process, from the development of the business case to 

approval and execution of projects. 

• Encourage PM’s to think outside of the box, look for solutions 

outside of the regular product development process (examples: 

acquisitions, partnership…) 

• spend more time in field with sales and service, meeting Customers 
and gathering their candid input to implement necessary product 
and pricing changes across ALL LS products (capital, service, CECS, 
form chem). 
 

• See weakness 
 

• Compliance to standard processes for product development and/or 
updates. 

 

• Similar concept for product management for every product. 
 

• add resources dedicated for LS and improve collaboration among 
functional areas 
 

• Communication. Strategy alignment. Communication 
 

• staff appropriately, give the product managers time to explore what 
the Customers want and create relevant offerings 
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• We need to solicit more feedback from field sales and spend time 
completing voice of Customer activities.    

 

• Lessen to the field feedback and be reactive 
 

• The biggest improvement opportunity is to look forward at product 
lifecycle and to make sure the team are providing the similar 
messages to the sales team.  
 

• (same as weakness) We have defined the job of the product 
manager so broadly that they don’t have time to focus on the more 
value-added parts of their job.  LS Product mangers spend too much 
time on marketing communications, industry engagement 
(webinars, speaking events) and not enough time on competitive 
analysis, VOC / market research and general business 
development.  LS marketing communications needs to own more 
and support the PMs more and LS sales needs to be more involved 
in industry engagement. This will free up PMs to do that more value-
added strategic work.  
 

• Leverage our strengths above  

• Build upon and address our identified weaknesses 

• Focus individuals in a strategic marketing manner such that we 
execute well on the big-picture area while managing / executing our 
general Product Marketing competencies 

• Leverage the broader organizational talent as there are many 
competent individuals whom can offer insight into various markets 
and segments 

• Realize the benefit from a concentrated, effective MARCOM 
engagement to harmonize our messaging and market presence, 
which at time is inconsistent and not coordinated from Capital to 
Service to the broader LS segment. 
  

• Speed up NPD process, include design to manufacture, get closer to 
customer/market to identify unmet needs, include specific time for 
innovation/breakout products 

 

• More customer and field input to improve product 
offering.  Regulatory requirements are constantly changing requiring 
we continue to improve our compliance with standards.  We need 
to make sure our product documentation packages provide 
necessary industry information in up to date formats.   
 

• Understand total product lifecycle and opportunity to drive annuity 
sales. 
 

• With the reorg, empower better leaders.  Create high level strategy. 
Inform all so we can work towards the same goals. Set priorities so 
we can effectively work better all together! 
 

• Make some real marketing evaluation.  
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• LS, HC and AST cover all sterilization modalities as the only such 

provider in the industry. This is our unique property that we can 

further develop.  

• Free up the product managers to do what they were hired to 
do.  Drive strategy and develop the product roadmaps.  
 

 

Question 4: Provide your thoughts on how to organize the LS product management function for 
optimum performance in the future. 
 

 • More efforts to understand market needs 

• Do not rush to launch products until it is ready. Better late than to 
fix design issues later 

• Product management and R&D should be tightly linked to the 
factory 

 

• We need to continue to leverage our strengths and improve upon 
our weaknesses. There would be benefits in combining all capital 
and service PM teams under one group to maximize opportunities 
for growth, maintain harmonization, improve collaboration and 
sharing of good practices. However, capital PM’s have shown to be 
more efficient when located in their respective factories, at least for 
most of the job functions. 

 

• All Product managers should report to a senior marketing leader 
who can help guide them as a team.  I feel we are too decentralized 
and there is no consistency in our market strategy, products, and 
pricing.   There is much opportunity to bundle our capital, service, 
CECS, and form chem products together, however we don’t 
effectively do so.  We operate too much in some silo as independent 
business units. 

 

• Additionally, we need a designated product manager for: 
o autoclaves manufactured in Monterrey 
o autoclaves manufactured in Finland 
o Washers manufactured in Quebec 
o VHP 
o Service (contracts, parts, upgrades) 
o Form chem 

 

• I feel that the current Marketing group is limited due to its 
decentralized organization. We used to hold annual marketing 
meetings were good practices were exchanged, training provided 
and were colleagues could become friends. I would like to see this 
again. 

 

• Although the current structure has benefits from an accountability 
perspective and could function quite well with stricter compliance 
to standard processes, I’m of the opinion that centralized leadership 
is the ideal structure for the LS product management function.  
Organizing in this fashion helps drive consistency, alignment and 
better resource prioritization / utilization across the function. 
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• I would keep the product managers physically at the manufacturing 
facilities. PM should be close to the products not only mentally but 
also physically. At the same time, I feel we need more coordination 
and similar concept for all PM’s. Portfolio management should be 
stronger (a good example is sterilizers manufactured in Tuusula and 
Monterrey). Particularly, R&D needs stronger coordination between 
facilities (currently there is practically no coordination at all). There 
should be a CTO in Life Sciences. 
 

• Have a dedicated resource for Life Sciences (engineering and 
manufacturing). 
 

• Consolidation under one person who is less of a Product Manager 
and more of an overall Marketing (not just MarCom) expert who can 
help drive the commercial strategy. 
 

• I think product management should be under one leader so we can 
create a unified strategy and execute on it, while leveraging best 
practices because it would improve communication. 
 

• I would suggest our many product managers report indirectly to a 
central marketing director so that we can more effectively promote 
our solutions. 
 

• I would like to see workshop involving different level of employees 
in the Company to discuss next step by product type or what next. 
Debrief of those working session will be communicate as in my mind 
there is value in those type of exercise.  Strategic product decision 
will be share with the Company to make everybody understand the 
strategy.  If we Manage to convince our employees that we are 
taking the good decision, they will become more confident in front 
of our Customer and will certainly convince them to buy from us.  
Reported issue will have to be fix as a priority and solution 
communicated.  New product launch will be shared across the 
entire LS organization and benefit for our Customer highlighted. 

 

• The structure at the factories is OK and provides a good synergy 
with the product development teams. If I were a product manager I 
would definitely attend FAT’s and always take the opportunity to 
have Customer interface. This is a big advantage with our structure, 
especially with GMP units.  But we need to have a central voice on 
how we move our products forward and how we market them most 
effectively so we don’t drift too far from each other.  We have done 
a pretty good job with this but need to be mindful as we 
progress.  We also need some LEAN tools and standard work that 
we all follow as this will help in the development and maintenance 
of our products.  

 

• I believe there should be one to two “Life Science Capital & Service 
“Portfolio Managers” or “Directors of Product Management” (1 for 
Pharma, 1 for research and other?).  Product Managers from the 



81 

 

various product lines would have a dotted line report into these 
leaders. 

• As I indicate in the weakness question, I think marketing 
communications and sales should pick up certain responsibilities to 
free up PMs to be more strategic. 
 

• Ensuring that the structure is properly balanced between traditional 
Products and strategic Marketing taking into account and improving 
the alignment and execution according to the above opportunity 
areas.  
 

• Segment to create more collaboration on NPD and innovation 
 

• If money were no object, I would add headcount to increase our 
Marketing focus.  A centralized Marketing group would help with 
creativity in advertising, messaging, and customer reach.  I would 
place the Marketing Group in Mentor to take advantage of the 
Corporate synergies established.  Our current structure is Product 
Manager focused.  Product Managers have a heavy burden to keep 
up with documentation and product compliance globally.  I believe 
they do a great job but can only do so much.   

 

• With the reorg, empower better leaders with the right skills or 
higher better educated business leaders.  Create high level strategy. 
Push the strategy down.  Inform all so we can work towards the 
same goals. Communicate better! Set priorities so we can effectively 
work better all together! 
 

• I see it is important that the product managers are at the factories 
where their products are. But we need leadership that understands 
the two different worlds we have for strategy in LS, that are Pharma 
GMP business and research business. Those two cannot be lead the 
same way, and the products, product management and service vs. 
capital structures and strategies are very different. So perhaps the 
answer is having two product portfolio leaders – one for GMP and 
one for research. GMP production is nearly 100% in Finland and 
Canada for LS, and majority of research equipment production for LS 
is in North America (US, Canada, Mexico). However, product 
management needs to cover product lifecycle management. This 
means working out strategies and NPD projects together with 
service from the beginning. What comes to IoT strategy, this should 
be an independent business function that serves all equipment, and 
not only developed individually for specific products. 
 

• I think that a centralized marketing organization may help drive an 
overall business strategy. I think at times; the product managers 
focus too much on their plants and not enough on the whole life 
sciences business.  I also think we should find a way to free up the 
product managers from tasks that other groups can handle.  At 
times, product managers are forced to participate more than they 
should in Marcom activities, engineering products and sales 
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training.  Clearly defined roles for product managers across the life 
sciences business would be helpful.  
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Liite 2. Tuotetiedon hallinnan näkemys STERIS Finn-Aquan tuotepäälliköiltä 

Tuotetiedon hallinnan osapuolet ja heidän hallinnoima tuotetieto nykytila: 

Markkinointi / Marketing Communications 

- Tuote-esitteet, bannerit ja mainokset 

- Markkinoinnin asiakastietokanta ja sovellukset  

- Tapahtumarekisteri 

Myynti / Sales 

- Asiakastiedot ja projektitiedot myyntialueittain 

- Kilpailutietoa alueittain 

- Liikevaihto ja kate tuotteittain vuosittain 

Tukitoiminnot (osto, HSE, HR, laatu) SFA 

- Ostokomponenttien ja alihankintatuotteiden hinnat ja hintakehitys 

- Raaka-aineiden hinnat ja hintakehitys 

- Tuotteiden laatudata, laitteiden testausdata, testausprotokollat ja menetelmät 

- Tuotteiden vaatimuksenmukaisuus, lait yms. ja standardit  

Tuotanto / Suunnittelu 

- Tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen dokumentaatio 

- Tuotetieto 

- Suunnittelujärjestelmädata (Aton-nimikkeet) 

- Asiakasprojektien ja erikoisuuksien suunnittelu- ja kustannushistoria 

Asiakaspalvelu / SFA ja LS 

- Asiakastietokanta 

- Oracle -järjestelmänimikkeet ja data 

- Sales Connection -järjestelmänimikkeet ja data 

- Myyntihinnastot 

Tuotekehitys /SFA 

- Tuotekehitystestausdata ja historia 

- Syvä tuotetieto (teknologiset perusteet ja ominaisuudet) 

- Feasibility-testausdata ja projektidata 

Talous- ja lakiosasto /SFA ja LS 

- Infor-järjestelmänimikkeet ja muu data 
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- Tuotekustannusdata ja historia 

- Patentti- ja trademark -tietokanta 

Huolto / LS 

- Huollon asiakasrekisteri ja historia 

- Huollon projektien data 

- Huoltomenetelmät ja ohjeet 

- Huollon tuotteiden kustannukset ja hinnat (Oracle ja Sales Connection) 

 

Tuotetiedon hallinnan osapuolet ja heidän hallinnoima tuotetieto tulevaisuudessa: 

Markkinointi / Marketing Communications 

- Tuote-esitteet, bannerit ja mainokset 

- Markkinoinnin asiakastietokanta ja sovellukset  

- Tapahtumarekisteri 

- Market listening -data (social media engagement) 

Myynti / Sales 

- Win/Loss data 

- Asiakastiedot ja projektitiedot myyntialueittain 

- Kilpailutietoa alueittain 

- Liikevaihto ja kate alueittain tuotteittain / projektit 

Tukitoiminnot (osto, HSE, HR, laatu) SFA 

- Ostokomponenttien ja alihankintatuotteiden hinnat ja hintakehitys 

- Raaka-aineiden hinnat ja hintakehitys 

- Tuotteiden laatudata, laitteiden testausdata, testausprotokollat ja menetelmät 

- Tuotteiden vaatimuksenmukaisuus, lait yms. ja standardit 

- Feasibility-testausdata ja projektidata 

Tuotanto / Suunnittelu 

- Tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen dokumentaatio 

- Tuotetieto 

- Suunnittelujärjestelmädata (Aton-nimikkeet) 

- Asiakasprojektien ja erikoisuuksien suunnittelu- ja kustannushistoria 

- Toteutunut tuotekustannusdata 

Asiakaspalvelu / SFA ja LS 

- Asiakastietokanta  
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- Oracle -järjestelmänimikkeet ja data 

- Sales Connection -järjestelmänimikkeet ja data 

- Myyntihinnastot 

Tuotekehitys /SFA 

- Tuotekehitystestausdata ja historia 

- Syvä tuotetieto (teknologiset perusteet ja ominaisuudet) 

- Uudet ja liittyvät teknologiat / exploratory/research -data 

Talous- ja lakiosasto /SFA ja LS 

- Business intelligence platform data-alusta 

- Tuotekustannusdata ja -historia 

- Patentti- ja trademark -tietokanta 

- Infor-järjestelmänimikkeet ja muu data 

 

Huolto / LS 

- Tuotteen elinkaaridata huollon osalta 

- Huollon asiakasrekisteri ja historia 

- Huollon tuotteiden kustannukset ja hinnat 

- Huoltomenetelmät ja ohjeet 

 

Muuta: 

1. Tuotehallinnan organisoinnin parannuskohteet…? 

• Tarvitaan keskitetty LS-tason strateginen tuotejohtaminen (Pharma ja Research 

-puolet erikseen), tähän liittyy R&D:n koordinointi 

• Product lifecycle management yhdessä huollon kanssa 

• Tarvitaan keskitetty tuotedata (business intelligence -alusta) jota tuotehallinta 

johtaa ja analysoi 

• Tuotehallinnan ja markkinoinnin selkeä roolittaminen jäsennetysti ja samoilla 

periaatteilla kaikilla tehtailla 

 

 

2. Tuotehallinnan tavoiteasetanta ja mittaristo…?  

• Uusien tuotteiden (kpl) myynnin osuuden tavoitteet (jaettu myynnin kanssa) 

• Uudet tuotejulkaisut / ominaisuudet / markkinointitavoitteet 

• Uusien asiakkaiden kontaktointimäärätavoitteet (jaettu myynnin kanssa) – esim. 

uudet leadit ja feasibility testit 

• Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystavoitteet 

 


