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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan idea- ja innovaatioportfolion hallintaa, portfoliojohtamista 

sekä näihin soveltuvia erilaisia menetelmiä yrityksen näkökulmasta. Tavoitteena on luoda 

yleiskatsaus yleisimpiin käytettyihin menetelmiin ja viitekehyksiin. Lähteinä työssä on käytetty 

sähköisiä tietokantoja ja alan kirjallisuutta. Käytetyimmät portfolion hallintamenetelmät voidaan 

jakaa neljään ryhmään: taloudelliset ja rahamääräiset mittarit, liiketoimintastrategiat, portfoliokartat 

tai kupla-diagrammit, scorecard:it eli pisteytystaulukot sekä tarkistuslistat. Idea- ja 

innovaatioportfolion hallinnan tavoitteena on luoda yrityksen kannalta mahdollisimman tehokas ja 

tuottava portfolio, joka on kuitenkin linjassa yrityksen strategian kanssa. Portfolion projekteille 

jaettavissa olevat resurssit ovat niukat, joten resurssien jakoon ja tehokkaaseen hyödyntämiseen 

tulee kiinnittää huomiota. Portfolion tasapainottamiseksi on hyvä tarkastella kehitys- ja 

tutkimusprojektien määrää, kokoa ja riskiä. Teknologiatiekartta on yrityksen strateginen työkalu, 

jolla se voi suunnata toimintaansa kohti sen visiota. Teknologiatiekartta koostuu yrityksen 

valitsemista markkinoista, niille suunnatuista tuotteista tai palveluista, sekä näiden vaatimista 

tuotekehitysprojekteista ja teknologioista. Projektien etenemistä voidaan tarkastella stage-gate -

mallin avulla. Stage-gate jakaa projektin porteilla eri vaiheisiin. Jokaisen portin läpäistäkseen 

projektin tulee täyttää sille asetetut vaatimukset. 

 

Menetelmät eivät takaa menestystä, vaan yrityksen on valittava itselleen sopivat menetelmät siten, 

että ne tukevat portfoliojohtamista ja sopivat yhteen yrityskulttuurin kanssa. Pelkkä mittareihin 

tuijottaminen ei riitä, vaan niiden taakse on myös osattava katsoa ja huomioida yrityksen strategia. 
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1 Johdanto 

 

Tämä kandidaatintyö käsittelee idea- ja innovaatioportfolion hallintaa, portfoliojohtamista sekä 

näihin soveltuvia erilaisia menetelmiä. Raportissa käydään läpi eräs yksinkertainen idea- ja 

innovaatioportfolion hallintamenetelmien jaottelutapa, ja joitain yleisiä yksittäisiä menetelmiä 

käsitellään pääpiirteittäin. Projektien etenemistä tarkastellaan laajemmin Stage-gate -

viitekehyksessä, joka varsinkin amerikkalaisissa yrityksissä on erittäin yleisesti käytössä. Työssä 

sivutaan myös yhteistyösuhteiden hyödyntämistä, avointa innovaatiota, ja tarvittavia yrityksen omia 

puitteita menestyksekkääseen idea- ja innovaatioportfolion hallintaan. Läpi käydään myös 

portfolion kehittämistä tasapainoiseksi ja strategian mukaiseksi. Lisäksi käsitellään ideoiden, 

innovaatioiden ja projektien priorisointia ja karsintaan sekä resurssien allokointia eri projekteille. 

 

Toiminnan kehittäminen paitsi tuotekehityksen, myös palveluiden, prosessien, toimintatapojen ynnä 

muiden parantamisen muodossa korostuu yrityksissä kilpailukeinona yhä enemmän, sillä 

toimintakenttä muuttuu yhä syklisemmäksi ja sykleiltään nopeammaksi. Innovatiivinen keksintö voi 

monilla toimialoilla muuttaa koko kilpailukentän tilannetta ja nostaa yhden yrityksen suureenkin 

etulyöntiasemaan kilpailijoihinsa nähden. Työssä kerrotaan mitkä menetelmät ovat yleisimmin 

tuotekehitykseltään menestyvien yritysten käytössä, mutta suoraan menetelmien paremmuuteen tai 

huonommuuteen ei voida ottaa kantaa, sillä kyse on paljolti tavoista, joilla tiettyä menetelmää 

yrityksessä hyödynnetään. Lisäksi olennaista on huomata, että eri menetelmiä voidaan käyttää 

rinnakkain, täydentämässä toisiaan. Yrityksillä on myös esimerkiksi toimialasta riippuen erilaiset 

tarpeet, mahdollisuudet ja osaamistasot eri menetelmien hyödyntämiseen. Järjestelmällinen ja hyvin 

suunniteltu portfolion hallintamenetelmä, tuotekehitysprosessi ja innovatiivinen ilmapiiri sekä toki 

riittävät resurssit vievät yritystä jo pitkälle, käytetyistä yksittäisistä menetelmistä riippumatta. 

 

2 Työn rajaus ja tutkimuskysymys 

 

Tässä työssä tarkastellaan minkälaisia idea- ja innovaatioportfolion hallintaan soveltuvia työkaluja 

ja viitekehyksiä kirjallisuudessa on, miten niitä voidaan käyttää ja hyödyntää ja millaisia puutteita 

tai vahvuuksia ne antavat niiden käyttäjille. Työn näkökulma on yrityksen näkökulma, eli idea- ja 

innovaatioportfolion hallinnan on katsottu palvelevan yrityksen tai siihen rinnastettavan 

organisaation etua ja olevan kiinteä osa sen toimintaa. 
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Työ on kirjallisuustyö, missä lähteinä on käytetty sähköisiä artikkelitietokantoja ja alan 

kirjallisuutta innovaatioista sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Tavoitteena on luoda yleiskatsaus 

idea- ja innovaatioportfolion hallintaan ja esitellä se lukijalle tiiviinä pakettina. 

 

3 Idea- ja innovaatioportfolion hallintamenetelmät 

 

Toimialojen lisääntyvän syklisyyden ja syklien nopeutumisen myötä tuotekehityksen tärkeys 

korostuu monilla toimialoilla yhä enemmän. Kehityksessä jälkeen jääminen voi merkitä yrityksen 

olemassaolon perustan sortumista kun taas innovatiivinen keksintö voi avata merkittäviä 

kasvumahdollisuuksia. Samalla kun tuotekehityksen merkitys kasvaa, muuttuu myös 

portfoliojohtaminen yrityksissä yhä tärkeämmäksi. Portfoliojohtamisen tarkoituksena on idea- ja 

innovaatioportfolioiden hallinta ja sen päätösalueita ovat projektien valinta ja priorisointi, resurssien 

allokointi ja liiketoimintastrategian toimeenpano. (Cooper, Edgett ja Kleinschmidt 1998, s. 20). 

 

Idea- ja innovaatioportfolioiden hallintaan käytetään yrityksissä monia erilaisia menetelmiä. Myös 

itse tuotekehitysprosessit poikkeavat toisistaan toimialan luonteen ja yrityksen käytäntöjen mukaan. 

Raportin tulevissa kappaleissa esitellään erilaisia portfolion hallintamenetelmiä sekä perehdytään 

hieman Stage-gate:iin eli Vaihe-Portti -menetelmään, joka ainakin USA:ssa on käytetyin 

tuotekehitysprosessimalli. (Cooper 2009, s. 47). Portfolion hallintamenetelmiä läpikäytäessä esille 

tulee se, millä perusteella voidaan määritellä ne projektit joihin yrityksessä panostetaan. Lisäksi 

käsitellään projektien tarkkailua niiden edetessä. Työssä käydään läpi myös portfolion rakennetta eli 

sitä millaisista projekteista sen tulisi koostua. Tähän liittyen pohditaan, missä suhteessa yritysten 

kannattaa suosia pieniä ja suuria projekteja sekä kuinka moneen projektiin niiden kannattaa 

määrällisesti panostaa.  

 

Idea- ja innovaatioportfolion hallitaan liittyviä suurimpia ongelmia ovat, the Industrial Research 

Institute:n tekemän tutkimuksen, mukaan projektien liiallinen määrä ja erilaisten projektityyppien 

huono suhde portfoliossa. Lisäksi yleinen ongelma on projektien myöhästyminen alkuperäisestä 

aikataulusta. Liiketoimintastrategian ja idea- ja innovaatioportfolion välinen yhteys toimii yleisesti 

ottaen yrityksissä kohtalaisesti, kuten myös resurssien jakaminen strategian mukaisesti. 

Parannettavaa useimmilla yrityksillä on kuitenkin näilläkin osa-alueilla. (Cooper et al. 1998, s. 21–

22). 

 

Käytetyimmät portfolion hallintamenetelmät voidaan jakaa neljään ryhmään: taloudelliset ja 

rahamääräiset mittarit, liiketoimintastrategiat, portfoliokartat tai kupla-diagrammit, scorecard:it eli 
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pisteytystaulukot sekä tarkistuslistat. (Cooper et al. 1998, s. 27). Muut käytetyt menetelmät ovat 

usein edellisten muunnoksia tai yhdistelmiä. Eri työkaluja samasta tai eri ryhmästä voidaan käyttää 

ja käytetäänkin rinnakkain. Erilaisten menetelmien käyttäminen onkin yleensä järkevää, sillä se 

monipuolistaa näkemystä ja eri menetelmät paljastavat projekteista erilaisia ongelmia ja 

mahdollisuuksia. (Cooper et al. 1998, s. 29). 

 

3.1 Taloudelliset mittarit 

 

Taloudellisiin mittareihin kuuluvat esimerkiksi RONA, ROI, NPV ja takaisinmaksuaika. 

Tutkimuksen mukaan yli 75 % yrityksistä käyttää taloudellisia mittareita idea- ja 

innovaatioportfolionsa hallinnassa, ja noin neljässäkymmenessä prosentissa yrityksistä taloudelliset 

mittarit ovat tärkein käytetty mittaristo. Taloudellisia mittareita käytetään lähinnä projektien 

priorisoinnin apuna, mutta myös projektien jatkopäätöstenteon apuna niiden edetessä. (Cooper et al. 

1998, s. 27) Vaikka taloudelliset mittarit ovatkin yrityksissä yleisimmin käytetty mittaristo, ja 

yleisin käytetyistä mittareista tärkeimpänä pidetty, ei se suinkaan ole parhaita tuloksia poikiva 

vaihtoehto. The Industrial Research Institute:n suorittaman tutkimuksen mukaan 

tuotekehitystoiminnassaan parhaiten menestyneet yritykset turvautuvat huomattavasti vähemmän 

taloudellisiin mittareihin kuin heikosti menestyneet. (Cooper et al. 1998, s. 29). 

 

3.2 Liiketoimintastrategia 
 

Liiketoimintastrategian hyödyntäminen idea- ja innovaatioportfolion hallinnassa on myös 

yrityksissä yleistä; lähes 65 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä käytti 

tutkimuksentekoajankohtana kyseistä menetelmää. Kuitenkin yrityksistä vain reilun neljäsosan 

kohdalla se oli tärkein käytetty metodi. Liiketoimintastrategian hyödyntäminen perustuu yleensä 

projektien jakamiselle ryhmiin tai niin sanottuihin projektisalkkuihin, joita hyödynnetään resurssien 

allokoinnissa ja idea- ja innovaatioportfolion sisällön ja tasapainon määrittämisessä. (Cooper et al. 

1998, s. 27). Liiketoimintastrategian hyödyntäminen portfolion hallinnassa näyttäisin johtavan 

yrityksissä hyviin tuloksiin, sillä tuotekehitystoiminnassaan tutkimuksen mukaan parhaiten 

menestyneessä viidenneksessä yrityksistä noudatettiin yleisesti liiketoimintastrategian ohjaamaa 

portfolion hallintamenetelmää, toisin kuin huonosti menestyneissä. (Cooper et al. 1998, s. 29). 

 

3.3 Portfoliokartat 
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Portfoliokartat tai niin sanotut kupla-diagrammit ovat menetelmiä, joissa projektit asetetaan 

valittujen x- ja y-koordinaattien mukaisesti rajattuun kenttään tai portfoliomalliin. Sijainti tässä 

kentässä antaa projektista tiettyä informaatiota, jonka pohjalta voidaan tehdä tiettyjä johtopäätöksiä. 

(Cooper et al. 1998, s. 27). Portfoliokarttojen käyttö on jokseenkin työlästä ja hidasta, mikä 

vähentää muutoin havainnollisen menetelmän käyttöä (Cooper et al. 1998, s. 31). Menetelmä onkin 

yrityksissä harvoin tärkein portfolion hallintatyökalu. Yleisimmin käytetty portfoliokartta jaottelee 

projektit riskin ja saavutettavissa olevan hyödyn perusteella. (Cooper et al. 1998, s. 27). 

 

3.4 Pisteytystaulukot ja tarkistuslistat 

 

Pisteytystaulukoita käytettäessä projektit pisteytetään tiettyjen kriteerien mukaan. Pisteytystä 

käytetään projektien keskinäisessä vertailussa ja niiden menestysmahdollisuuksien arvioinnissa. 

Pisteytystaulukot ja portfoliokartat ovat yrityksissä tutkimuksen mukaan kutakuinkin yhtä yleisiä ja 

niitä käyttää noin neljäkymmentä prosenttia yrityksistä. Tarkistuslistat puolestaan ovat vielä 

harvinaisempia, ja niitä käytetään vain alle viidesosassa yrityksistä. (Cooper et al. 1998, s. 27). 

Tarkistuslistat ovat usein sopivia Stage-gate -prosessin yhteydessä käytettäviksi. Tarkistuslistojen 

ideana on, että projektin on täytettävä ennalta määritellyistä listan kriteereistä tietty määrä, yleensä 

kaikki, jotta sille myönnetään jatkoon tarvittavat resurssit. (Cooper 2009, s. 51). Aiheesta kerrotaan 

lisää Stage-gate:n käsittelyn yhteydessä.  

 

Esitetyt tutkimustulokset pohjautuvat Best Practices for Managing R&D Portfolios -artikkelin 

päätelmille the Industrial Research Institute:n tekemästä tutkimuksesta, johon on osallistunut 205 

yritystä. Tutkimus on kohdistettu tuotekehitykseltään aktiivisille yrityksille Pohjois-Amerikassa ja 

käsittää yrityksiä useilta eri toimialoilta. Samaiseen tutkimukseen viitataan myös myöhemmin 

tekstissä. (Cooper et al. 1998, s. 21). 

 

4 Portfoliokartat, kupla-diagrammit ja matriisit 

 

Portfoliojohtamisessa käytetään yleisesti päätöksenteon apuna erilaisia graafisia esityksiä, joiden 

avulla havainnollistetaan projektikenttää ja sen mahdollisuuksia. Erilaisia esitystapoja on monia, 

mutta yleisimpiin kuuluvat portfoliokartat, kupla-diagrammit ja erilaiset matriisit. Menetelmillä 

voidaan havainnollistaa muiden portfolion hallintamenetelmien antamia tietoja ja yhdistellä niitä 

päätöksenteon helpottamiseksi.  
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Diagrammien merkittävin vahvuus muihin menetelmiin verrattuna on se, että niillä pystytään 

yhdistämään eri näkökulmia. Menetelmän heikkoutena on se että sen avulla on yleensä hankala 

allokoida resursseja, eivätkä diagrammit useinkaan ota resurssien rajallisuutta huomioon. 

Diagrammit mahdollistavat kuitenkin idea- ja innovaatioportfolion projektikokonaisuuden 

peilaamisen strategisiin linjauksiin. Toisaalta, jotta menetelmä olisi helppokäyttöinen ja ohjaisi 

johtopäätöksiin tulee sen olla riittävän yksinkertainen, ja täten siihen ei voida sisällyttää kaikkea 

käytössä olevaa informaatiota. Diagrammit ovat yleensä erittäin käyttäjäystävällisiä, joskin niiden 

tekeminen on usein työlästä. (Cooper et al. 1998, s. 31). 

 

4.1 Portfolioanalyysi ja GE-matriisi (General Electric) 

 

Yrityksessä tehtävät analyysit voidaan yleisesti ottaen jakaa neljään ryhmään: ympäristöanalyysit, 

sisäisen tehokkuuden analyysit ja synteesianalyysit. Portfolioiden itsessäänkin voidaan jo nähdä 

olevan synteesianalyysimenetelmä, tarvitaanhan idea- ja innovaatioportfolionkin kokoamiseen ja 

hallintaan tietoja sekä yrityksen sisältä että sen ympäristöstä. (Kamensky 2008, s. 122). 

 

Perinteinen portfolioanalyysi voidaan kuvata kupla-diagrammina, eli asettamalla x,y-kenttään eri 

strategisia liiketoiminta-alueita kuvaavat pallot. Kuten kuvassa 1 x ja y voivat olla esimerkiksi 

toimialan tulevaisuuden vetovoima ja strateginen asema, jolloin kyseessä on GE-matriisi. 

Strategista asemaa voidaan tällöin kuvata esimerkiksi kannattavuudella ja toimialan tulevaisuuden 

vetovoimaa kannattavuus-, kasvu- tai kilpailunäkymien avulla. Pallojen koko kupla-diagrammissa 

kertoo liikevaihdon suuruuden joko oman yrityksen osalta tai kokonaisuudessaan, jolloin oman 

yrityksen osuus kuvataan yleensä lohkona pallosta. Portfolioanalyysin tulkinnan helpottamiseksi on 

kehitetty erilaisia ajattelukehikoita. Niiden ratkaisut ovat kuitenkin kaavamaisia ja 

yksinkertaistettuja, joten niiden varsinainen tarkoitus on lähinnä ohjata oikeaan suuntaan ja herättää 

ajatuksia. (Kamensky 2008, s. 208–209). 
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Kuva 1. GE-matriisi (Kamensky 2008, s. 209) 

 

4.2 Portfolioanalyysin ongelmat 

 

Portfolioanalyysi ei aja asiaansa, eikä sen avulla pystytä tekemään valveutuneita johtopäätöksiä, jos 

kriteerit, joiden perusteella se on rakennettu, eivät kuvaa todellista tilannetta, tai jos skaalavalinta on 

väärä ja asteikot vääristyneitä. Myöskään matriisiin asetettu asiasisältö ei välttämättä palvele 

tarkoitustaan tai tietopohja ei ole luotettava. Lisäksi väärä aikajänne ja liika menneisyyteen 

tuijottaminen johtaa vääriin johtopäätöksiin. Portfolioesityksestä saattaa myös puuttua tarvittava 

objektiivisuus, jolloin se osoittaa haluttuun suuntaan, olivat faktat sitten mitkä hyvänsä. Myös 

synergian oikeanasteinen huomioonottaminen on usein tulkinnassa kompastuskivenä. (Kamensky 

2008, s. 210–211). 

 

4.3 Bostonin matriisi eli BCG-matriisi (Boston Consulting Group) 

 

Idea- ja innovaatioportfolioden hallinnassa voidaan toki käyttää hyväksi strategisiin bisnesalueisiin 

pohjautuvaa portfoliojakoa, mutta toisaalta diagrammiin voidaan asettaa myös yksittäisiä projekteja 

tai tuotteita. Kuten edellä esitettyyn Kamenskyn portfolioanalyysiesimerkkiin myös Bostonin 

matriisiin voidaan mallin käyttötarkoituksesta riippuen asettaa kumpia vain. Kuten alla olevasta 

kuvasta 2 näkyy, BCG-matriisi on nelikenttä, jossa markkinoiden kasvun ja yrityksen omaavan 
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markkinaosuuden kautta luokitellaan tuotteet neljään ryhmään: tähtiin, kysymysmerkkeihin, 

lypsylehmiin ja koiriin. (Johnson ja Scholes 2002, s. 284). 

 

 

Kuva 2. Bostonin matriisi. (Jaakkola ja Tunkelo 1987, s. 51) 

 

Tähdet-kategoriaan kuuluvat tuotteet tai strategiset liiketoiminta-alueet (SBA) omaavat suuren 

markkinaosuuden kasvavilla markkinoilla. Kysymysmerkit puolestaan ovat kasvavilla markkinoilla, 

mutta niiden markkinaosuus on pieni, joten niiden jatkokehitys ja markkinaosuuden kasvattaminen 

vaatisi yritykseltä suuria panostuksia. Lypsylehmät ovat tuotteita tai SBA:ita kypsillä markkinoilla, 

mutta omaavat suuren markkinaosuuden, kun taas koirat ovat kypsien markkinoiden ja pienen 

markkinaosuuden tuotteita tai SBA:ita, joista on yrityksille yleensä enemmän haittaa kuin hyötyä. 

(Johnson et al. 2002, s. 285). 

 

BCG-matriisin SBA-kategorioita voidaan suoraan peilata tuotteen elinkaarimalliin, jolloin 

kysymysmerkkien oletetaan olevan tuotteita aivan elinkaarensa alussa ja lypsylehmien tuotteita 

kypsyysvaiheessa. Tähdet ovat näiden välissä ja koirat lypsylehmien jälkeen. Kuten jo edellä on 

mainittu, koira-kategorian SBA:ita ei yleensä yrityksissä kuitenkaan kaivata. (Jaakkola et al. 1987, 

s. 51) Kuten edellä esitettyä portfolioanalyysiä, myös BCG-matriisia voidaan käyttää kupla-

diagrammina, jolloin voidaan elinkaarijaon mukaan tarkastella tuoteohjelman tasapainoisuutta ja 

kehitystarpeita (Jaakkola et al. 1987, s. 54).  
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4.4 Muita käytettyjä matriiseja 

 

Nelikenttämatriisilla, jossa toinen akseli kuvaa strategisen bisnes-yksikön (SBU) tai strategisen 

bisnes-alueen (SBA) tai jopa yksittäisen tuotteen liityntää yrityksen yleiseen linjaan ja 

ydinosaamiseen kun toinen akseli kuvaa SBU:n tai SBA:n hallittavuutta. Matriisi on yksinkertainen, 

mutta herättää ajattelemaan jatkomahdollisuuksia ja muutostarpeita. (Johnson et al. 2002, s. 293). 

 

Kilpailuasemoinnin arvo-kustannus-matriisia voidaan hyödyntää portfoliojohtamisessa muun 

muassa tuotteiden ja prosessien kehityssuunnan määrittämiseksi. Kilpailuasemoinnin arvo-

kustannus-matriisissa y-akselilla on asiakkaalle tuotettu arvo ja x-akselilla kustannustehokkuus. 

Matriisiin asemoidaan tietty SBU/SBA/tuote ja sen kilpailijat. Läpileikkauslinja vasemmasta 

yläkulmasta oikeaan alakulmaan kuvaa arvo-kustannussuhdetta, jolla SBU on kilpailukykyinen 

kyseisessä tilanteessa, eli SBU:n tulisi olla viivalla tai sen yläpuolella. Jos näin ei ole tulee asia 

korjata parantamalla kustannustehokkuutta tai/ja lisäämällä asiakkaiden kokemaa arvoa. (Kamensky 

2008, s. 170–171). 

 

Koko yrityksen, SBU:n, SBA:n tai yksittäisen tuotteen riskianalyysiä tehtäessä voidaan hyödyntää 

riskikarttaa, jossa tietyt toimintaa haittaavat tekijät ryhmitellään matriisiin riskin todennäköisyyden 

ja toteutumisen vaikutusten suuruuden mukaan. Näin pystytään havaitsemaan merkittävimmät riskit 

ja niiden toteutumista voidaan yrittää ehkäistä ja vaikutuksiin varautua. (Kamensky 2008, s. 338).   

 

Innovaatiostrategian arvon määrittämisessä voidaan käyttää tulevien kassavirtojen diskonttausta 

nykyhetkeen tai reaalioptiolaskentaa. Kun reaalioptiolaskennan avulla on määritelty optioavaruus, 

voidaan projektit luokitella sen sisällä kuuteen eri ryhmään volatiliteettinsa ja arvo-

kustannussuhteensa mukaan alla olevan kuvan mukaisesti. Volatiliteetti on kohde-etuuden tuoton 

standardipoikkeama per periodi jaettuna päätöksentekoon käytettävissä olevalla ajalla. (Apilo, 

Taskinen ja Salkari 2007, s. 90–91). 
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Kuva 3. Projektien luokittelu optioavaruudessa. (Apilo et al. 2007, s. 91) 

 

5 Projektien luokittelu 

 

Portfolion projektien arviointia ja päätöksentekoa helpottamaan projekteja voidaan luokitella 

käyttäen erilaisia visuaalisia nelikenttiä ja piirasmalleja. Esimerkiksi kuvassa 4 projektit on 

luokiteltu voiton ja riskin mukaan nelikenttään, minkä lisäksi pallojen koko voi kertoa esimerkiksi 

projekteihin tähän mennessä sitoutuneen pääoman. Kuvassa 5 puolestaan projektit on luokiteltu 

teknologisen kilpailukyvyn ja teknologian kypsyyden mukaan. Pallojen koolla voidaan merkitä 

projektien odotettua tuottoa tai vaikka niiden resurssitarpeita. 
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  Kuva 4. Voitto vs. riski (Apilo et al. 2007, s. 70) 

 

Yrityksen on valittava arviointikriteerinsä siten, että ne aidosti auttavat päätöksenteossa. Kriteereitä 

ei saa olla liikaa, sillä muuten niihin hukkuu ja niiden tuoma hyöty vähenee. Hyviä kriteereitä ovat 

esimerkiksi projektin strateginen sopivuus, riski, tuotto-odotukset, haasteellisuus, suojattavuus 

(esimerkiksi patentoitavuus) ja sopiminen yrityksen ydinosaamiseen. 

 

Kun arviointikriteerit on valittu, voidaan tehdä arviointilomake jossa jokaisella arviointikriteerillä 

on oma numeerinen pisteytys. Jotkut kohdat voivat olla myös tarkistuskohtia, joilla varmistetaan 

jonkin kriteerin täyttymisestä, esimerkiksi ”onko joku muu jo patentoinut tämän keksinnön?” 

Taulukossa 1 on esimerkki yksinkertaisesta arviointilomakkeesta. 

 

Taulukko 1. Arviointilomake (Jaakkola ja Tunkelo 1987, s. 137) 

  -2 -1 0 1 2 

Liikeidean sopivuus         x 

Markkinanäkymät   x       

Tuotantomahdollisuudet     x     

Tuotekehitystekijät       x   

Kilpailuedut       x   

Kannattavuus     x     
 

Projektit voidaan jakaa myös omiin projektisalkkuihin. Esimerkiksi kuvassa 6 projektit on jaettu eri 

salkkuihin niiden tavoitteiden mukaan. Tämä jako tekemällä voidaan seurata, ettei mikään näistä 

osa-alueista jää liian pieneksi tai toisaalta pääse paisumaan tarpeettoman suureksi. 
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Kuva 5. Kypsyys vs. kilpailukyky (Apilo et al. 2007, s. 70) 

 

 

 
Kuva 6. Projektityypeittäin (Apilo et al. 2007, s. 70) 

 

6 Tuotekehitysprojektit investointeina 

 

Investointeina pidetään suuria rahamääräisiä sijoituksia, joiden tulonodotusaika jakaantuu pitkälle 

aikavälille (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen. 2005, s. 195). Tuotekehityshankkeet vaativat 

aina yritykseltä rahamäärässä mitattavia panoksia ja onnistuessaan ne tuottavat yritykselle 

rahamääräistä tuloa tai säästöä. Tuotekehitysprojektit ovat siis investointeja ja niitä voidaan verrata 

keskenään niiden tuottavuuden ja kannattavuuden näkökulmasta. 

 

Pienet parannukset

Uudet projektit

Uuudet palvelut

Prosessikehitys

Palvelujen kehitys
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6.1 Nykyarvo 
 

Nykyarvomenetelmän kaava on seuraava: 

H
i

JA

i

S
NA

n

t
n

n

t

t

1 )1()1(
 missä n on vuosien lukumäärä, 

tS on vuotuinen tuotto, 
nJA  

jäännösarvo, i laskentakorko ja H investointi. Nykyarvomenetelmää käytettäessä paras hanke on se, 

joka saa suurimman nykyarvon. Jos nykyarvo on negatiivinen, hanke tuottaa tappiota (Kärri 2009, 

s. 26). 

 

Nykyarvomenetelmä on herkkä laskentakoron muutoksille, mutta se ei haittaa vertailtaessa 

projekteja toisiinsa jos laskentakorko pidetään samana. Vertailtaessa nykyarvomenetelmä kuitenkin 

suosii kooltaan suurempia projekteja. Nykyarvomenetelmän etuina on hankkeiden helppo 

vertailtavuus ja mahdollisuus käyttää vuosien mukaan muuttuvaa laskentakorkoa. 

 

6.2 Sisäinen korko 

 

Sisäisen koron kaava on seuraava: 

0
)1()1(1

H
r

JA

r

S
n

n
n

t
t

t  missä r on sisäinen korko ja muut symbolit ovat samat kuin 

nykyarvomenetelmän kaavassa (Kärri. 2009, s. 30). 

 

Sisäinen korko -menetelmä kertoo millä laskentakorolla investoinnin nykyarvo olisi nolla. Mitä 

suurempi sisäinen korko, sitä kannattavampi investointi. Sisäinen korko ei huomioi projektien 

kokoa ja menetelmä saattaa antaa kahden eri kokoluokan investoinneille saman tuloksen. Sisäinen 

korko on siitä hyvä mittari, että sitä voi verrata sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin ja ROI:hin. 

 

6.3 Takaisinmaksuaika 

 

Takaisinmaksuaika voidaan laskea joko korollisena tai korottomana. Korottoman kaava on 

*

1

0
n

t

t HS missä *n takaisinmaksuaika ja muut symbolit ovat samat kuin aiemmin. Korollinen 

kaava on puolestaan 

*

1

0
)1(

n

t
t

t H
i

S
   (Kärri 2009, s. 36). 
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Takaisinmaksuaika ei mittaa niinkään hankkeen kannattavuutta, vaan sen vaikutusta yrityksen 

likviditeettiin. Mitä pienempi takaisinmaksuaika on, sitä vähemmän se haittaa yrityksen 

maksukykyä. 

 

6.4 Tuottavuusindeksi eli Productivity Index 
 

Tuottavuusindeksi (PI) on laskennallinen menetelmä, joka helpottaa projektien priorisointia ja 

resurssien allokointia. Yleisimmin menetelmää käytetään portfoliojohtamisen tilannekatsauksissa 

jaettavissa olevien resurssien ollessa rajalliset.  

 

PI = Forecasted net present value (NPV) , missä  Forecasted NPV = nettonykyarvo 

Person-Day to Complete Project Person-Days to Complete Project = 

henkilötyöpäivää projektin valmistumiseksi 

tai 

 

PI =          Forecasted NPV       _, missä   Cost to Complete Project = projektin  

          Cost to Complete Project  valmistumiseen kuluva rahamäärä 

 

(Cooper 2006, s. 7). 

 

7 Portfolion tasapainoisuus 

 

Tutkimus- ja kehitysporfolio pitää sisällään useita eri projekteja, jotka vaihtelevat kooltaan ja 

resurssitarpeiltaan. Resurssit ovat aina niukkoja ja niihin voidaan laskea esimerkiksi käytettävissä 

oleva laboratorioaika, rahamääräinen budjetti tai käytettävissä oleva henkilöstö. Portfoliossa olevat 

projektit voivat olla eri vaiheissa, toiset lähellä valmistumista ja toiset aivan alussa. Monet projektit 

epäonnistuvat ja ne päätetään keskeyttää, toiset onnistuvat ja saavuttavat niille saavutetut tavoitteet. 

Portfolio elää siis koko ajan, ja sen resurssitarve muuttuu samalla jatkuvasti. (Twiss 1982, s. 153). 

 

Twissin mukaan portfolion tehtävä on tuottaa organisaatiolleen uusia tuotetyyppejä tai prosesseja 

oikeaan aikaan siten, että ne auttavat organisaatiota saavuttamaan tavoitteitaan. Tämä on tehtävä 

käyttäen rajattuja resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Resurssien allokoinnista on huolehdittava 

siten, että projektit eivät kärsi niiden puutteesta. (Twiss 1982, s. 153). 
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7.1 Projektion koko ja lukumäärä 

 

Portfolion sisältävien projektien lukumäärä riippuu Twissin mukaan kahdesta tekijästä: projektien 

koosta niiden vaatimien resurssien mukaan mitattuna, sekä niiden kestosta, eli kuinka paljon ne 

vaativat resursseja tietyllä aikavälillä. Jos portfolioon valitaan vain muutama iso projekti, saattaa 

käydä niin, että mikään projekteista ei onnistu. Kun projektien lukumäärää kasvatetaan ja kokoa 

pienennetään, on todennäköisempää, että edes joku niistä onnistuu. Toisaalta pienempien projektien 

saavutukset ovat myös usein pienempiä ja johtavat usein vain esimerkiksi tuoteparannuksiin. 

Pienempien projektien valinta kuitenkin helpottaa niiden yhteensovittamista ja resurssien 

allokointia. Suuri projekti saattaa vaatia jonkin tietyn niukan resurssin kokonaan itselleen ja samalla 

jättää toisia resursseja käyttämättä, mikä vaikeuttaa muiden projektien samanaikaista toteuttamista 

ja saattaa johtaa resurssien käyttämättä jättämiseen. Toisaalta taas useiden pienten projektien 

seuranta, hallinta ja johtaminen on haastavampaa ja vaatii johdolta huomion jakamista useaan eri 

suuntaan. (Twiss 1982, s. 154). 

 

7.2 Sarjassa vai rinnan? 

 

Valittujen projektien toteuttaminen voidaan tehdä joko sarjassa, eli jokainen projekti toteutetaan 

peräkkäin yksi toisensa jälkeen, tai rinnakkain, eli jokainen projekti aloitetaan samaan aikaan ja 

resurssit jakautuvat niille tasaisesti. Kolmas ja ehkä yleisin vaihtoehto on yhdistää näitä molempia. 

 

Mikäli projekteja toteutetaan sarjassa, voidaan kaikki saatavilla olevat resurssit keskittää aina 

yhdelle projektille kerrallaan, jolloin projekti saadaan nopeasti valmiiksi. Twiss toteaa yhtenä 

suurimpana etuna olevan myös se, että projektien toteuttaminen sarjassa mahdollistaa aina parhaan 

tutkimus ja kehitys -johtajan käyttämisen, eikä projektien lukumäärä vaadi huonompien johtajien 

käyttämistä muiden projektien johtamiseen (Twiss 1982, s. 154). Projektien toteutus sarjassa antaa 

niiden tuomat hyödyt nopeasti yrityksen käyttöön. Jos kyseessä on esimerkiksi uuden tuotteen 

kehitysprojekti, saadaan tuote nopeasti markkinoille ja siitä saatavat tulot siirtyvät lähemmäksi 

nykyhetkeä kassavirtakaaviossa. Tämä puolestaan parantaa projektin nykyarvoa. Lisäksi sarjassa 

kehittäminen mahdollistaa yrityksen nopean reagoinnin ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, sillä 

yritys voi priorisoida nopeasti odottavien projektien jonon kärkeen tarvitsemansa kehitysprojektin. 

Toisaalta lyhyt kehitysaika saattaa haitata projektia, mikäli ilmenee joitain ongelmia, joiden 

ratkaisuun ei olekaan käytettävissä niin paljon aikaa. 
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Projektien toteutus rinnan lisää projektien kestoa ja lykkää siten niiden tuotto-odotuksia 

kauemmaksi kassavirtakaaviossa, mikä heikentää niiden nykyarvoa. Toisaalta rinnankehittäminen 

vähentää kehitysprojektien viivästymisriskiä, sillä yhden projektin aikatauluongelmat eivät viivytä 

muita projekteja. Taulukossa 2 on verrattu kahden identtisen kehitysprojektin toteutusta rinnan ja 

sarjassa. 

 

Taulukko 2. Projektien A ja B kassavirrat 

Vuosi 

Rinnakkainen kehitys Sarjassa kehitys 

Kulu Tulo 
Nettokassavirta 

Kulu Tulo 
Nettokassavirta 

A B A B A B A B 

1 -10 -10 
  

-20 -30       -30 
2 -20 -20 

  
-40 -50 

   
-50 

3 -20 -20 
  

-40   -30 10 
 

-20 
4 -30 -30 

  
-60   -50 40 

 
-10 

5 
  

10 10 20   
 

40 10 50 
6 

  
40 40 80   

 
40 40 80 

7 
  

40 40 80   
 

40 40 80 
8 

  
40 40 80   

 
40 40 80 

9 
  

40 40 80   
 

40 40 80 
10 

  
40 40 80   

 
40 40 80 

11 
  

40 40 80   
 

40 40 80 
12     20 20 40     20 20 40 

Yhteensä -80 -80 270 270 380 -80 -80 350 270 460 

 

Taulukon 1 esimerkin tapauksessa sarjassa kehittäminen olisi parempi valinta, sillä sen tuottama 

kassavirta on kahdentoista vuoden aikavälillä 21 % suurempi kuin rinnan kehitettäessä. 

Kassavirtojen diskonttaus vielä lisää kokonaisnettokassavirtojen eroa, esimerkiksi 5 %:n 

laskentakorolla ero on jo 30 %. Kuvissa 7 ja 8 on kuvattu projektien 5 %:n laskentakorolla 

diskontatut kassavirrat ensin rinnan kehitettäessä ja sitten sarjassa kehitettäessä. 

 

 

Kuva 7. Rinnakkain kehitys 
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Kuva 8. Sarjassa kehitys 

 

Useiden projektien vetäminen rinnan saattaa olla ongelmallista myös johtamisen kannalta, sillä 

yrityksen pätevin tutkimus ja kehitys –johtaja ei voi johtaa kaikkia projekteja samaan aikaan tai 

ainakaan hän ei voi keskittää huomiotaan niihin kaikkiin samoin, kuin jos hänellä olisi vain yksi 

projekti johdettavanaan. Useiden projektien rinnakkaisuus vaatii yrityksen vähemmän pätevien 

johtajien käyttöä, mikä saattaa heikentää joko tutkimusprojektien tulosten laatua, resurssien 

tehokasta käyttöä tai niiden toteutusaika voi pidentyä. Toisaalta projektien toteutus rinnan voi 

parantaa vähemmän käytettyjen resurssien hyödyntämisen tehokkuutta, esimerkiksi jos 

kehitysprojektit käyttävät keskimäärin 10 % yrityksen laboratorioajasta, voidaan laboratorion 

käyttöaika maksimoida pitämällä kymmentä kehitysprojektia rinnan, kun taas sarjassa kehittäessä 

laboratorioajasta tulisi hyödynnettyä vain 10 %. 

 

8 Käytetyimmät projektien valintakriteerit 

 

The Industrial Research Institute:n suorittaman tutkimuksen mukaan käytetyimmät projektien 

valintakriteerit ovat strateginen sopivuus ja ydinkompetenssien hyödynnys sekä odotettu 

tuotto/voitto. Muita yleisiä valintaperusteita ovat projektin riski ja menestymisen todennäköisyys, 

ajoitus sekä yrityksen teknologinen valmius projektille. Valintakriteereitä määriteltäessä on ehkä 

olennaisinta että kriteerejä on riittävästi, eikä päätöksiä tehdä liian suppein perustein. Toimivana 

pidetään hierarkkista lähestymistapaa, jossa tiettyjen tärkeimpien kriteerien mukaan ensin karsitaan 

huonot projektit pois ja sitten jatketaan uusilla karsintakierroksilla, joilla on jälleen eri kriteerit. 

Useiden kierrosten jälkeen saadaan muutama huippuprojekti, joihin ryhdytään panostamaan. 

(Cooper et al. 1998, s. 32–33). 
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9 Stage-gate Approach eli Vaihe-Portti-menetelmä 

 

Stage-gate -menetelmä on Robert G. Cooperin 1980-luvun puolivälissä esittelemä toimintaperiaate 

tuotekehitysprosessin systematisoimiseksi. Menetelmä on esitetty kuvassa 9. Alkuperäinen Stage-

gate -malli perustui tutkimukseen, joka keskittyi projektitiimien ja yritysten toimiin niiden 

kehittäessä menestystuotteita (Cooper 2009, s. 47). Pohjois-Amerikassa Stage-gate -malli on niinkin 

yleinen, että yrityksistä noin 70 prosenttia käyttää sitä tai vastaavaa menetelmää 

tuotekehitysprosesseissaan (Cooper 2009, s. 57). Stage-gate:n suomenkielinen ilmaus on, suoran 

suomennoksen mukaisesti, Vaihe-Portti -menetelmä (Haverila et al. 2005, s. 272). Yleisemmin 

suomenkielisessäkin tekstissä kuitenkin käytetään englanninkielistä termiä. Suomenkielinen ilmaus 

on osuva siinä missä englanninkielinenkin, mutta englanninkielisen termin yleisyyden vuoksi tässä 

tekstissä käytetään enimmäkseen ilmausta Stage-gate -menetelmä/-malli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Stage-gate -prosessin eteneminen suuressa uuden tuotteen kehityshankkeessa. (Haverila et 

al. 2005, s. 273) 

 

Stage-gate -mallissa tuotekehitysprosessi jaetaan useampaan vaiheeseen. Yleensä vaiheita on 

neljästä kuuteen. Näiden vaiheiden välillä on kuvainnolliset portit, jotka läpäistäkseen projektin 
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pitää täyttää tietyt menestyksen edellytykset. Alla olevasta kuvasta nähdään Stage-gate -mallin 

rakenne. Kuvaan on merkitty myös uuden tuotteen kehitysprosessin eri vaiheiden ominaisuus. 

Vaiheesta toiseen siirryttäessä kuljetaan portin läpi. Käytännössä niin sanottu portti on 

tarkistuspiste, jossa päätetään projektin tulevaisuudesta. (Haverila et al. 2005, s. 272). Yhtenään 

projektin parissa työskentelevät henkilöt esittelevät siinä projektistaan tiettyä faktatietoa, jonka 

perusteella yrityksen hierarkiassa heitä ylemmät henkilöt tekevät päätöksensä projektin jatkosta 

(Cooper 2009, s. 48). Yksinkertaisimmillaan tarkistuspisteessä varmistetaan vain tietyt 

standardoidut seikat ennalta laaditun kysymyslistan perusteella. Tässä toimintamallissa kaikkiin 

kysymyksiin tulee saada myöntävä vastaus. (Haverila et al. 2005, s. 272). 

 

9.1 Stage-gate -mallin ongelmia 

 

Jo edellä on tullut esille muutama Stage-gate:n käyttöön liittyvistä pahimmista ongelmista. Yleinen 

ja erittäin vakava ongelma on se, etteivät portit käytännössä toimi vaan lähes poikkeuksetta 

jokainen aloitettu projekti myös päätetään. Kun keskeyttämispäätöksiä ei tehdä ja projekteja ei 

karsita, menettää Stage-gate -malli edellytyksensä todella parantaa tuotekehitysprosessia. Syitä 

tarkastuspisteiden toimimattomuudelle on yleensä monia ja niinpä voidaankin eritellä useita Stage-

gate -mallin ongelmia, jotka aiheuttavat porttien lamautumista. Yleinen prosessin toimivuutta 

heikentävä seikka on lisäksi jo aiemmin mainittu myönnettävien resurssien määrittämättä 

jättäminen. (Cooper 2009, s. 48–49). 

 

Tarkistuspisteissä tehtävää päätöstä vaikeuttaa useissa yrityksissä esiteltävän tiedon paljous. 

Yrityksessä olisi tärkeä määritellä mitä tietoa kyseisissä kokouksissa esitellään ja mitä kriteerejä 

päätöksentekoon käytetään. Kuten jo aiemmin on mainittu, tämä voidaan toteuttaa suoran 

kysymyslistan avulla. Aina tämä ei kuitenkaan ole paras tapa, sillä päätöksen kannalta olennaista 

tietoa saattaa jäädä esittämättä. Olennaista on, että päätöksentekijät saavat päätöksen kannalta 

olennaisen informaation, mutta heidän ei tarvitse sitä etsiessään kahlata läpi suurta määrää 

materiaalia, josta vain murto-osa todella vaikuttaa päätökseen. Olennaista näin ollen on, että 

yrityksessä on tehty selväksi mitä informaatiota tarkistuspisteiden raportoinnilta vaaditaan. Kun 

esitysmateriaalin laajuutta rajataan, säästetään myös esityksen valmisteluun kuluvaa aikaa ja 

nopeutetaan päätöksentekoa. (Cooper 2009, s. 49). 

 

Stage-gate -prosessin kannalta on tärkeää, että tarkistuspisteissä projektin jatkosta päättävät henkilöt 

on valittu oikein. Suurilla ja pienillä sekä riskiltään eriävillä projekteilla vaatimukset 

portinvartijoilta ovat hyvin erilaiset. Jos projekti on suuri ja siinä on paljon riskejä, on tärkeää, että 
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päätöksentekijät ovat yrityksen hierarkiassa korkeassa asemassa ja heillä on valtuudet antaa 

projektille sen tarvitsemat resurssit. Heillä tulee tarvittaessa olla myös rohkeutta lopettaa koko 

projekti. Päätöksentekoryhmässä tulee olla osaamista yrityksen toiminnan eri osa-alueilta ja ryhmän 

jäsenten tulee olla keskenään samanvertaisia. Päätöksentekoryhmän muut jäsenet ovat jokseenkin 

turhia jos päätös jää loppupeleissä vain yhden henkilön harteille. Portinvartioita ei myöskään saa 

olla liikaa ja jokaisella tulee olla tietty selkeä rooli ja vastuu päätöksentekoryhmässä. Lisäksi 

portinvartioilla tulee olla yrityksessä riittävästi valtaa tehdä päätöksiä resurssien jaosta. Pienissä tai 

vähäiset riskit omaavissa projekteissa Stage-gate -prosessi vaatii vähemmän portteja ja 

päätöksentekijöiden ei tarvitse olla yhtä korkeassa asemassa kuin merkittävämpien projektien 

kohdalla. (Cooper 2009, s. 49–50). 

 

Jotta Stage-gate -malli toimisi yrityksessä toivotulla tavalla, tulee päätökset tekevän ylemmän 

johdon toimia niin, että organisaatio sitoutuu valittuun menettelyyn. Organisaatio seuraa suurelta 

osin johdon esimerkkiä, joten haluttu sitoutuminen saavutetaan kun johto sitoutuu prosessiin. Toisin 

sanoen päätöksentekijöiden tulee osallistua kokouksiin sovittuina ajankohtina ja tehdä niiden 

perusteella päätökset ja resurssien jako pikaisesti sen jälkeen. Jos päätöksentekoryhmän jäsen ei 

pääse kokoukseen ja pysty osallistumaan päätöksentekoon tulee hänen delegoida vastuu toiselle 

pätevälle henkilölle, jotta päätös saadaan tehtyä eikä prosessi veny. Johdolla tai sen jäsenillä ei saa 

olla omia suosikkiprojekteja, tai se ei ainakaan saa näkyä päätöksenteossa. Päätöksentekokriteerien 

tulee lisäksi olla näkyviä ja vankkoja. (Cooper 2009, s. 50). 

 

9.2 Stage-gate ja portfoliojohtaminen 

 

Kun yrityksessä on käytössä Stage-gate -mallin mukainen tuotekehitysjärjestelmä, tulee sen 

muodostaa portfoliojohtamisen kanssa yhtenäinen kokonaisuus, jonka avulla tehdään päätökset 

projektien jaosta ja resurssien allokoinnista. Vaihe-Portti -menetelmä tähtää yksittäisten projektien 

arviointiin reaaliaikaisesti niiden edetessä, kun taas portfoliojohtaminen luo yleislinjaukset, joiden 

pohjalta Stage-gate -prosessin päätöksetkin tehdään. Portfoliojohtaminen tähtää näin ollen 

laajempaan projektikokonaisuuden arviointiin, joka kuitenkin projektikohtaisesti on Stage-gate:a 

huomattavasti pinnallisempaa. (Cooper 2009, s. 50). 

 

Portfoliojohtamisen tilannekatsauksia tehdään yrityksissä yleensä kahdesta neljään kertaa vuodessa. 

Niissä keskitytään oikean tuote- ja palvelu-mix:in saavuttamiseen ja portfolion projektien 

tasapainottamiseen, priorisointiin ja strategianmukaistamiseen. Jos portfoliojohtamisen tulokset 
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eivät vaikuta Stage-gate -prosessin päätöksentekoon, ja näy sen kautta yrityksen 

tuotekehitystoiminnassa, on niiden merkitys vähäinen. (Cooper 2009, s. 50–51). 

 

9.3 Menetelmiä portfoliojohtamiseen Stage-gate:ssa 

 

Seuraavassa esitellään muutamia metodeja, joiden avulla portfoliojohtamisen vaikutusta Stage-

gate:ssa voidaan lisätä. Näiden lisäksi yrityksissä käytetään yleisesti useita taloudellisia mittareita, 

joita ei tässä eritellä. (Cooper 2009, s. 51). 

 

9.3.1 Strategic buckets – ”Strategiset ämpärit” 

 

”Strategisilla ämpäreillä” pyritään projektikokonaisuuden tasapainoon ja oikeaan koostumukseen. 

Taustalla ovat ylemmän johdon toiveet resurssien jaosta, ja kantavana ajatuksena se, että strategia 

muotoutuu todeksi vasta kun siihen ohjataan resursseja. Projektit jaetaan tässä menetelmässä jonkin 

perusteen mukaan erillisiksi ryhmiksi, pitkälti kuten strategisten liiketoiminta-alueiden (SBA) 

jaossakin. Jakoperuste voi liittyä esimerkiksi tuoteominaisuuksiin, teknologiaan, projektin 

luonteeseen, asiakkaisiin tai maantieteelliseen sijaintiin. Kun resurssit on jaettu strategian 

mukaisesti eri ryhmille ja projektien vaatimat resurssit jäljitetty, voidaan näitä keskenään verrata 

esimerkiksi kuvaamalla molemmat piirakkamallina. Menetelmä on erittäin havainnollinen, sillä siitä 

näkyy suoraan ovatko resurssit menneet niihin kohteisiin, mihin niiden strategian perusteella olisi 

pitänyt. Vertailuun palataan vuoden aikana esimerkiksi portfoliojohtamisen tilannekatsauksissa. 

(Cooper 2009, s. 51). 

 

9.3.2 Pisteytystaulukko eli scorecard 

 

Scorecard-menetelmän tarkoitus on helpottaa päätöksentekoa ja priorisointia, ja nostaa laadullisten 

tekijöiden vaikutus ylitse laskennallisista. Tämä on erityisen järkevää innovatiivisten tuotteiden 

kohdalla ja Scorecard:ia käytetään yleensä projektien alkuvaiheessa. Pisteytystaulukoissa on 

yleensä lueteltu kuudesta kahdeksaan menestyksen kriteeriä, joiden pohjalta projektit pisteytetään 

Stage-gate:n tarkistuspisteissä. Menetelmää käytetään hyväksi myös portfoliojohtamisen 

tilannekatsauksissa.  (Cooper 2006, s. 6). 

 

9.3.3 Tarkistuslistat 
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Tarkistuslistat laaditaan projektikohtaisesti jokaiselle Stage-gate:n portille erikseen. Määritellyt 

menestyksen kriteerit hyväksytetään sekä projektiryhmällä että johdolla, minkä jälkeen niitä 

voidaan käyttää projektien arvioimiseen kullakin portilla. Käytetyt kriteerit ovat usein 

laskennallisia, kuten esimerkiksi odotettu tuottavuus, lanseeraus päivämäärä ja odotettavissa oleva 

myynti. Jos projekti ei täytä kaikkia määriteltyjä kriteerejä, harkitaan sen lopettamista vakavasti. 

(Cooper 2009, s. 51). 

 

9.4 Stage-gate:n parantaminen 

 

Robert G. Cooper esittää artikkelissaan “How Companies are Reinventing their Idea-to-Launch 

Methodologies” useita tapoja, joilla Stage-gate -prosessia on yrityksissä kehitetty 

monipuolisemmaksi ja paremmin niiden tarpeita vastaavaksi. Stage-gate -prosessia on pyritty 

muokkaamaan tehokkaammaksi, sopeutuvammaksi ja skaalautuvammaksi. Lisäksi huomiota on 

kiinnitetty yhä enemmän lanseerauksen jälkeiseen arviointiin, prosessin sisäisen innovointivaiheen 

luomiseen ja avonaisen systeemin omaksumiseen. (Cooper 2009, s. 51). 

 

9.4.1 Skaalautuva prosessi 

 

On selvää, ettei Stage-gate -malli sovi kaikkiin projekteihin samanmuotoisena ja, että pienien ja 

vähäriskisten projektien tarpeet ovat hyvin erilaiset kuin kooltaan ja riskiltään suurten. Kun 

katsotaan aiemmin kuvassa 9 esitettyä viisivaiheista ja viisiporttista Stage-gate -mallia huomataan, 

ettei se suinkaan sovi, eikä sitä ole tarkoitettu pienille projekteille. Niinpä jos yrityksellä on 

käytössään vain kyseinen malli, jäävät nämä projektit kokonaan sen ulkopuolelle. Siksi yrityksissä 

tarvitaankin useita erilaisia Stage-gate -malleja eri tarkoituksiin. Esimerkkeinä mainittakoon 

kolmivaiheinen kohtuullisen riskin omaaville hankkeille tarkoitettu Stage-gate Xpress ja erittäin 

pienille projekteille tarkoitettu kaksivaiheinen Stage-gate Lite. (Cooper 2009, s. 53–54). 

 

Stage-gate:a ei myöskään enää sovelleta vain uusien tuotteiden kehityksessä vaan sen on täytynyt 

muovautua sopimaan myös monille muille hankkeille. Paljon käytetty on muun muassa 

nelivaiheinen ja neliporttinen systeemi, joka soveltuu fundamentaaliseen kehitystyöhön sekä 

teknologioiden ja sovellusalustojen kehitykseen. (Cooper 2009, s. 53). 

 

9.4.2 Resursseja säästävä, sopeutuva ja joustava prosessi 
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Lean production eli resursseja säästävä tuotanto on periaate, jonka avulla tuotantoprosesseja on 

monissa yrityksissä tehostettu. Tuotantoprosesseista ajatus on adoptoitu myös tuotekehityksen 

piiriin. Menetelmän taustalla on arvoketjuajattelu, jota hyödynnetään arvoketjukarttojen avulla. 

Arvoketjukartta sisältää kaikki käsiteltävän prosessin vaiheet. Näiden vaiheiden vaatimiin 

resursseihin ja niiden tuotteelle luomaan arvoon perehtymällä voidaan prosessista löytää sen heikot 

kohdat. Arvoketjun analysoinnilla voidaan parantaa Stage-gate -mallin porttien toimintaa ja 

prosessin tehokkuutta kokonaisuutena. (Cooper 2009, s. 52). 

 

Prosessin sopeutuvuutta voidaan edesauttaa esimerkiksi spiraalikehitystä käyttämällä. Menetelmä 

on yleinen varsinkin ohjelmistojen kehityksessä. Projektin vaiheet käydään järjestyksessä läpi 

useaan kertaan, keräten jokaisella uudella kierroksella lisää tietoa seuraavan varalle. Prosessi 

lopetetaan kun seuraavasta kierroksesta ei enää koeta olevan merkittävää hyötyä. (Cooper 2008, s. 

1–2). 

 

Tuotekehitysprosessin joustavuutta voidaan lisätä antamalla projektitiimille enemmän valtaa sen 

suhteen miten projekti etenee. Stage-gate -mallin tarkistuspisteissä projektitiimi voi esimerkiksi 

esittää jatkosuunnitelman, jonka perusteella jatkopäätös tehdään joko kokonaan tai osittain ja 

projektille annetaan sen tarvitsemat resurssit. Toinen tapa, jolla joustavuutta voidaan lisätä, on 

Stage-gate:n vaiheiden päällekkäisyyden salliminen. Tämä yleensä lisää projektiin liittyviä riskejä. 

On tilanteita, joissa seuraavassa vaiheessa tarvittaviin seikkoihin täytyy tehdä panostuksia jo 

aikaisemmin, esimerkiksi pitkien toimitusaikojen vuoksi. Päällekkäisyydestä aiheutuvan riskin tulee 

ehdottomasti olla hallittu. (Cooper 2009, s. 53). 

 

9.4.3 Lanseerauksen jälkeinen arviointi 

 

Lanseerauksen jälkeinen projektin arviointi pidentää projektitiimin vastuuvelvollisuutta yli 

varsinaisen Stage-gate -mallin. Samalla jatkuvan parantamisen kulttuuri vahvistuu yrityksessä. 

Lanseerauksen jälkeisessä arvioinnissa tärkeää on mittareiden sopivuus ja oikeellisuus, mitattaessa 

tuotteen menestystä, tuottavuutta ja lanseerauksen oikea-aikaisuutta. Tärkeää on myös, että vastuu 

tuloksista osoitetaan projektitiimille. Äärimmäisen olennaista on prosessista ja virheistä oppiminen. 

Kun projekti ei olekaan menestynyt oletetulla tavalla tulee syihin perehtyä kunnolla, jotteivät samat 

virheet toistu tulevaisuudessa. Lanseerauksen jälkeisessä arvioinnissa saavutettuja tuloksia 

verrataan ennen lanseerausta esitettyihin menestyksen kriteereihin. (Cooper 2009, s. 54–55). 
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9.4.4 Sisäänrakennettu keksintövaihe 

 

Yritykset pyrkivät yleensä tasaiseen mahdollisuuksia luovaan ideoiden virtaan. Joissain yrityksissä 

tämä on saavutettu muuttamalla Stage-gate -mallin alkupäätä. Teknologiavetoisessa Stage-gate TD 

-prosessissa teknologian kehitysprosessi ruokkii tuotekehitystä ja mahdollistaa erilaisia kokeiluja ja 

takaisinpäin iterointeja prosessissa. Keksintövaihetta voidaan tukea myös asiakasrajapintaa 

hyväksikäyttäen ja strategian pohjalta tehtävän ideoinnin avulla sekä sisäistä ideointia tukemalla ja 

avointa innovaatiota hyödyntämällä. (Cooper 2009, s. 9). 

 

9.4.5 Automatisointi 

 

Soveltuvilla tietokoneohjelmilla voidaan merkittävästi helpottaa myös Stage-gate -prosessia. 

Automatisointi helpottaa projekteihin osallistumista ja mahdollistaa yhteydenpidon välimatkasta 

huolimatta. Projektiportfolion seuraaminen ja tiedon löytäminen helpottuvat merkittävästi kun 

käytössä on riittävän laaja ja silti toiminnaltaan yksinkertainen ohjelmisto. Toki automatisointi 

vaatii panostuksia paitsi ohjelman kehityksen ja hankinnan myös koulutusten muodossa. Hyödyt 

ovat kuitenkin kiistattomat. (Cooper 2009, s. 55). 

 

10 Teknologiatiekartta 

 

Teknologiatiekartta (engl. technology road-map) on strateginen viitekehys, joka linkittää yhteen 

markkinat, tuotteet, teknologiat ja tuotekehitysprojektit. Tiekartta kuvaa näiden kaikkien neljän 

kehitystä aikajanalla ja osoittaa niiden riippuvuussuhteet. Tiekartta on suunnittelu- ja 

koordinointimenetelmä, joka esittää selkeästi ja visuaalisesti koko organisaatiolle muuttuvien 

markkinoiden vaatimukset sekä kehittyvien teknologioiden tuomat mahdollisuudet. (Kässi, 

Miettinen ja Tahvanainen 2008, s. 133–134). 

 

Tiekartta voidaan piirtää historiasta ja kuvata siihen yrityksen jo aikaisemmin hyödyntämät 

markkinat, millä tuotteilla markkinoilla oltiin, mitä tuotekehitysprojekteja näiden tuotteiden 

valmistamiseen vaadittiin ja mikä teknologia oli kehitysprojekteissa pohjalla. Tiekartta toimii myös 

tulevaisuuden suuntaan, jolloin ennakoidaan markkinoiden kehitys ja harkitaan mahdollisille uusille 

markkinoille siirtymistä. Kun kartalla kuvataan tulevaisuutta, voidaan sitä käyttää suunnistamiseen 

oikeaan suuntaan ja ohjaamaan innovaatioportfolion hallintaa siten, että se noudattaa yrityksessä 

valittua strategiaa. 
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Teknologiatiekarttaa tehtäessä nykyhetki on helpoin kuvata, sillä nykyiset markkinat, tuotteet, 

hallitut teknologiat ja meneillään olevat tuotekehitysprojektit ovat tiedossa. Tiekartan toiseen 

ääripäähän tulee yrityksen vision mukainen tavoite tulevaisuuden tilasta. Näiden väliin jää 

suunnitteluaukko, joka pitää täyttää. Kuvassa 1 visio sijoittuu oikeaan laitaan ja nykyhetki 

vasempaan laitaan. 

 

Suunnitteluun vaikuttaa toisaalta valittujen markkinoiden veto, eli minkälaisille tuotteille on 

kysyntää markkinoilla ja toisaalta valittujen teknologioiden työntö, eli mihin 

tuotekehitysprojekteihin on mahdollista ryhtyä olemassa olevilla teknologioilla. Yrityksen 

voimavaroista riippuen, sillä voi olla mahdollisuus kehittää uusia teknologioita, mikä tuo 

lisämahdollisuuksia markkinavedon tyydyttämiseen. (Groenveld 2007, s. 53) 

 

 

Kuva 10. Kuvitteellinen teknologiatiekartta 

 

Teknologian kehitys on ollut viimeaikoina todella nopeaa ja sen odotetaan myös säilyvän nopeana 

tulevaisuudessakin. Kaikki yritykset eivät pysyt vaikuttamaan alalla vallitseviin teknologioihin ja pienemmät 

yritykset joutuvatkin vain seurailemaan teknologisia trendejä. Teknologiatiekartta sopii myös 

seurantatyökaluksi. (TEKES 2001, s.20). 

11 Kytkeminen strategiaan 

 

Markkina 1 Markkina 2 

Tuote 1 

Tuote 2 

Tuote 3 

 

Tuote 5 

Tuote 4 Tuote 6 

Tuote 7 

Tekn. 1 

Tekn. 2 

Tekn. 3 

Tekn. 4 
Teknologia 2 

Tekn. 3 

t&k1 

 
t&k2 

 

t&k3 

 

 

t&k4 

 

t&k6 

 

t&k7 

 
t&k8 

 

t&k9 

 

t&k5 



   

25 

 

Mika Kamensky määrittelee strategian kolmella eri tavalla: 

 

 ”Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta 

muuttuvassa maailmassa.” 

 ”Strategian avulla yritys hallitsee ympäristöään.” 

 ”Strategian avulla yritys hallitsee tietoisesti ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden välisiä 

vuorovaikutussuhteita siten, että yritykselle asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja 

kehittämistavoitteet pystytään saavuttamaan.” 

(Kamensky 2008, s. 19). 

 

Innovaatioportfolion hallinta on siis yksi osa yritystä ja portfoliopäätöksiä tehtäessä on hyvin 

tärkeää noudattaa yrityksessä valittua strategiaa. Strategia on usein mukana eri kehitysprojektien 

arviointiin käytettävissä pisteytys- tai vertailukaavioissa ja sillä onkin usein suuri painoarvo. On 

kuitenkin mahdollista, että seulaan tulee arvioitavaksi sellainen projekti, joka saa huippupisteet 

kannattavuudesta, suojattavuudesta, resurssien riittävyydestä, toteutettavuudesta ynnä muista 

arvioitavista kohdista, mutta se ei ole strategian mukainen. Tällöin tämän projektin ottaminen 

mukaan portfolioon saattaa olla erittäin houkuttelevaa ja se saattaisi parantaa tutkimus- ja 

kehitysosaston tuloksia mittaristolla, mutta se ei olisi yrityksen keskeisten tavoitteiden mukaista ja 

siksi haitallista toiminnalle. 

 

Valittaessa kehityshankkeita ja –projekteja portfolioon yrityksen strategian tulisi olla keskeinen 

ohjaaja valintaprosessissa. Kamensky vertaa liiketoimintaa joukkueurheiluun, missä jokaisen 

pelaajan täytyy pelata yhteen ja missä pelaajat ovat selvillä toistensa aikeista ja tekemisistä. Erona 

liiketoimintaan ovat lähinnä selkeämmät ja pysyvät pelisäännöt (Kamensky. 2008, s. 18). Tutkimus- 

ja kehitysosasto on myös oma joukkue ja osaa isompaa joukkuetta. Strategia on joukkueen 

pelisuunnitelma, jota seuraamalla on tarkoitus voittaa peli ja menestyä. Jos yksi pelaaja alkaa 

sooloilla ja keskittyy omien tehojensa ja pisteiden laskuun, on todennäköisempää että peli kärsii ja 

menestystä ei niin helposti tule. Strategiaa ei siksi ehkä tulisikaan asettaa pisteytyskaavakkeelle 

suurella painotuksella, vaan mieluummin tehdä oma portti, jossa tarkastetaan portfolioon pyrkivän 

projektin yrityksen strategiaan sopiminen. 

 

Kamensky jakaa väitteen ”Strategian avulla yritys hallitsee ympäristöään” kolmeen eri tasoon: 

 

 ”Yritys sopeutuu ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.” 

 ”Yritys muokkaa ympäristöä ja vaikuttaa ympäristöönsä.” 
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 ”Yritys valitsee oman toimintaympäristönsä.” 

(Kamensky 2008, s. 20). 

 

Teknologiatiekarttaa hahmoteltaessa yritys voi joko tyytyä alalla yleisessä käytössä oleviin 

teknologioihin ja soveltaa niitä tai ottaa aktiivisen roolin ja pyrkiä itse vaikuttamaan alalla 

käytettävään teknologiaan ja standardeihin. Mikäli yrityksellä on riittävästi resursseja käytettävissä, 

voi omilla valinnoillaan ja toimilla vaikuttaa teknologiatiekarttansa teknologioihin ja luoda alalle 

omia standardejaan, joihin puolestaan kilpailijat joutuvat sopeutumaan. Kamenskyn mukaan parhaat 

yritykset toimivat juuri näin, eli ne vaikuttavat aktiivisesti ympäristöönsä eivätkä tyydy 

seurailemaan ja muita (Kamensky 2008, s 20). 

 

Teknologiatiekartan lopussa, tai kauimpana nykyhetkestä on yrityksen visio, mitä kohti 

teknologiatiekartalla on tarkoitus suunnistaa. Kamensky toteaa hyvän vision olevan suunnan 

näyttäjä koko yritykselle (Kamensky 2008, s. 87), eli visiota tulee käyttää kuten kompassia. Ero 

suunnistajaan tulee siinä, että ajassa matkustettaessa karttaan voi itse vaikuttaa ja muutokset 

näkyvät myös muille kilpailijoille. 

 

12 Erilaiset päätöksentekomenetelmät prosessin tukena 

 

Kuten jo aiemmin on selvästi tullut esille, ei idea- ja innovaatioportfolion hallintaan löydy yhtä 

kattavaa ja aina oikeaan päätökseen johtavaa ratkaisua. Yleisesti ottaen ne yritykset, jotka parhaiten 

osaavat yhdistää eri tekniikoita ja informaatiotasoja pärjäävät tällä toiminnan osa-alueella parhaiten. 

The Industrial Research Institute:n tekemän tutkimuksen mukaan portfoliojohtamisen alueella 

parhaiten menestyvät yritykset pohjaavat päätöksensä voimakkaammin strategialleen ja 

taloudellisten menetelmien kuten tunnuslukujen vaikuttavuus jää päätöksenteossa pienemmäksi. 

Myös analyysikartat ja muut graafisesti havainnolliset analyysitekniikat osoittautuvat tutkimuksen 

mukaan erittäin hyödyllisiksi. Silti monissa yrityksissä ensisijainen päätöksentekoon vaikuttava 

menetelmänä on jokin yksittäinen taloudellinen menetelmä tai niiden yhdistelmä. (Cooper et al. 

1998, s. 29). 

 

Ensiarvoisen tärkeää idea- ja innovaatioportfolion hallinnassa on se, että käytännöntason päätökset 

seuraavat yrityksen strategisia linjauksia. Näin päätöstenteossa vaikuttaa myös pitkän tähtäimen 

suunnittelu, ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin osataan paremmin tarttua. Jotta strategia saadaan 

näkymään jokapäiväisessä toiminnassa, on se pystyttävä viestimään koko henkilöstön tietoon ja se 
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täytyy esittää mielekkäänä toimintatapana tietyn vision saavuttamiseksi. Ilman vahvaa strategista 

arkkitehtuuria portfoliojohtaminen on yrityksessä vaikeaa ja tehotonta eikä johda haluttuihin 

tuloksiin. Vahva strateginen arkkitehtuuri puolestaan vaatii osaavaa ja määrätietoista johtamista, 

minkä tärkeys on nähtävissä kaikissa yrityksen toiminnoissa, ei vain idea- ja innovaatioportfolion 

hallinnassa. (Kamensky 2008, s. 56 ja 375). 

 

Ideointiin on innovatiivisessa yrityksessä hyvä valjastaa henkilöstön osaamista koko toiminnan 

alueelta ja myös yrityksen ulkopuolelta. Asiakkaiden, toimittajien, yhteistyökumppaneiden ja jopa 

kilpailijoiden taholta voidaan saada paljon virikkeitä ideointiin. Innovatiivinen ja avoin ilmapiiri on 

tärkeä, mutta huomattavasti helpompi saavuttaa pienissä yrityksissä kuin suurissa. Suurilla 

yrityksillä on kuitenkin lähes poikkeuksetta käytössään suuremmat resurssit kuin pienillä. 

(Hautamäki 2009, s. 1). 

 

 

Yhteistyön avoimuutta helpottaa yhteistyökumppaneiden huolellinen valinta ja luottamuksen 

rakentaminen pitkällä aikavälillä. Yhteistyö vaatii myös projekteilta ja niiden kuvaamiseen ja 

ohjaamiseen käytetyiltä menetelmiltä tiettyä yhteensopivuutta yritysten/organisaatioiden välillä. 

Yhteistyön kannalta on olennaista, että molemmat osapuolet hyötyvät siitä. Mitä tasavertaisempi 

yhteistyösuhde on, sitä hedelmällisempi se yleensä on. Toinen tapa saavuttaa kestävä 

yhteistyösuhde, on sitoa toinen yritys niin voimakkaasti omaan toimintaan, ettei se edes selviytyisi 

yksin. Suurten yritysten yhteistyösuhteet ovat usein rakentuneet tälle pohjalle. Ongelmana kuitenkin 

on suhteen epätasaisuus ja toispuoleisuus, mikä heikentää innovatiivisuutta. (TEKES 2008, s. 4). 

 

 

Sitä näkyykö yrityksen laajempi strategia idea- ja innovaatioportfolion hallinnassa tulee tarkistaa 

vähintäänkin määräajoin. Kyse on resurssien jaosta oikeille projekteille ja oikeanlaisen projektien 

tasapainon ylläpidosta portfoliossa. Apuvälineiksi portfolion sisällön ja resurssien jaon 

tarkistamiseksi sopivat useat sekä numeeriset että graafiset menetelmät. Varsinkin niin sanotuilla 

kupla-diagrammeilla voidaan kuvata portfolion projekteja ja niiden jakautumista. Toisaalta 

menetelmä ei ota huomioon resurssien rajallisuutta, eikä siksi aina ole riittävän karsiva. 

Taloudellisista mittareista monet ovat karsintatekijöinä petollisenkin yksinkertaisia. On kuitenkin 

muistettava, että tunnusluvut antavat projektista hyvin suppean kuvan ja niiden taakse on osattava 

katsoa. Pisteytystaulukot ja tarkistuslistat soveltuvat karsintatarkoitukseen hyvin. Niiden kohdalla 

olennaista on, että määrittely on ennalta tehty huollella ja päätökset tehdään oikeiden kriteerien 

perusteella. Erilaisten menetelmien käyttö rinnakkain ja projektin luonteesta riippuen eri 



   

28 

 

painotuksin on osoittautunut yhdeksi menestyksekkään tuotekehityksen avaimeksi. Kun 

tuotekehitysprosessi ja projektien priorisointi ja resurssien allokointi kriteerit ovat hyvässä 

keskinäisessä harmoniassa ja yrityksessä vallitsee innovatiivinen ilmapiiri, on sen 

tuotekehitysprosessi hyvällä mallilla. Kun tähän yhdistetään vahva johtamiskulttuuri, hyvä 

rahoitustilanne ja tarkoin valittu ja ajan kanssa vahvistettu yhteistyökumppaneiden verkko on 

kyseessä jo lähes varma menestystarina. (Cooper et al. 1998, s. 27–31). 

 

12.1 Teknologia 

 

Idea- ja innovaatioportfolion hallinnan eri aspektien avuksi on kehitetty monia erilaisia 

tietokoneohjelmia. Esimerkiksi Stage-gate -prosessia helpottaville ja sen kanssa yhteensopiville 

sovelluksille on jopa myönnetty niin sanottuja Stage-gate -sertifikaatteja. Kyseisen sertifikaatin 

omaava/-ia sovelluksia on muun muassa IBM:llä, Planisware:lla, Sopheonilla ja CA:lla. Kehittyvät 

tietokoneohjelmat helpottavat suurien informaatiomäärien käsittelyä, luokittelua ja löytämistä sekä 

erilaisten analyysien tekoa ja jopa tulkintaa. Mikä tärkeintä, hyvillä ja käyttötarkoitukseensa 

sopivilla ohjelmilla voidaan nopeuttaa portfoliojohdon tehtävistä monia ja tätä kautta myös päästä 

nopeammin päätöksentekovaiheeseen. (Stage-Gate International. 2010, s. 1 ja 2). 

 

Lähes alasta riippumatta yritysten toimintakentät kansainvälistyvät koko ajan. Internet-yhteys 

mahdollistaa helpon ja halvan yhteydenpidon pitkistäkin välimatkoista huolimatta. Se myös 

helpottaa muuta viestintää ja muun muassa varteenotettavien mahdollisten yhteistyökumppanien 

kartoitusta. Kansainvälistymisen lisäksi merkittävä yrityskentän muuttumista leimaava tekijä on yhä 

innovatiivisempien toimialojen syntyminen ja nopeammat kehityssyklit kaikilla innovatiivisilla 

toimialoilla. Niinpä prosessin nopeus ja tehokkuus korostuu entisestään, kuten myös se, että 

yrityksessä panostetaan juuri potentiaalisimpiin hankkeisiin tiettynä ajankohtana. Näin ollen 

teknologiaan panostaminen sekä viestinnän että idea- ja innovaatioportfolion hallinnan 

helpottamiseksi on yrityksiltä järkevää, ellei jopa menestyksen kannalta ehdotonta.  

13 Johtopäätös 

 

Idea- ja innovaatioportfoliota hallitessa projekteja voidaan luokitella eri tavoin, laittaa niitä 

paremmuusjärjestykseen eri menetelmin ja niitä voidaan karsia käyttäen eri kriteereitä. Tavoitteen 

on kuitenkin aina saada paras mahdollinen yhdistelmä projekteja portfolioon siten, että yritys 
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hyötyy siitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä kaikki pitää kuitenkin tehdä resurssien 

niukkuuden vallitessa. 

 

Jokainen tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittava yritys joutuu miettimään oman tapansa valita 

tutkimus- ja kehitysprojekteja. Se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Esimerkiksi 

prosessiteollisuudessa lopputuotteeseen vaikuttamaton prosessin parannus- tai optimointiprojektin 

arviointiin saattaa hyvinkin riittää pelkkä taloudellinen arviointi. Toisaalta esimerkiksi kuluttajille 

suunnatun elektroniikkatuotteen kehittämisprojektin arviointiin tarvitaan useita eri näkökulmia 

alkaen tuotteen kysynnästä, suojattavuudesta, kilpailijoiden teknologisesta kompetenssista aina 

taloudellisiin lukuihin ja vaikutukseen yrityksen brändiin saakka. Jokaisen yrityksen on siis 

valittava itselleen käyttötarkoitukseen sopivimmat menetelmät portfolion hallintaan: Yhtä ainoaa 

oikeaa ratkaisua ei ole. 

 

Stage-gate –systeemi on erittäin suosittu varsinkin Pohjois-Amerikassa, mutta sekään ei taivu 

kaikille. Stage-gate –systeemi vaikuttaisi sopivan erityisesti vakiintuneille yrityksille, joiden 

tutkimus- ja kehitystoiminta säilyy hyvin samankaltaisen vuodesta toiseen. Stage-gate:n käyttö 

vaatii porteilla aitoja päätöksiä ja niiden ei saa antaa olla pelkkiä kumileimasimia. Menetelmä vaatii 

johdon sitoutumista ja muun organisaation yhteensovittamista järjestelmään. Stage-gate:a on 

viimevuosina kehitetty joustavammaksi ja siitä on olemassa myös kevytversio, jossa porttien 

lukumäärää on karsittu. Oikein implementoituna stage-gate -prosessi helpottaa ja selkeyttää 

tuotekehitysprojektin etenemistä huomattavasti. 

 

Kaikille tutkimus- ja kehitysprojekteille on tärkeää tarkistaa niiden yhteensopivuus yrityksen 

strategian kanssa, jotta yritys pelaisi joukkueena ja pyrkisi saavuttamaan yhteisen tavoitteen. Jos 

kehitysprojekti ei ole yrityksen strategian kanssa linjassa, se voidaan kuitenkin toteuttaa antamalla 

muille kriteereille suurempi painoarvo. Tähän ei kuitenkaan pitäisi sortua, vaan päätöksenteossa 

olisi osoitettava rohkeutta sanoa ”ei” houkuttelevillekin projekteille. Pelkkä mittarien tuijottaminen 

ei takaa menestystä. 

 

14 Yhteenveto 

 

Idea- ja innovaatioportfolion hallinta koostuu erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden arvioinnista 

eri menetelmin, näiden hankkeiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja resurssien jakamisesta 

valituille hankkeille tai projekteille. Kun projekti on käynnistynyt, sitä ei pidä unohtaa vaan 

seurannasta ja valvonnasta on pidettävä huolta, esimerkiksi stage-gate -systeemillä. 
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Projekteja arvioitaessa näkökulmia on paljon. Projekteja voidaan arvioida puhtaasti kannattavuuden 

kannalta, voiton ja riskin, teknologisen haastavuuden tai esimerkiksi strategiaan sopivuuden 

kannalta. Vertailua voidaan suorittaa erilaisilla tarkastuslistoilla, pisteytystaulukoilla tai graafisilla 

monikentillä ja piirakkamalleilla. Portfolion hallintaan soveltuvia tietoteknisiä sovelluksia tulee 

markkinoille yhä enenevässä määrin ja erityisesti ne helpottavat suurten informaatiomäärien 

käsittelyä. 

 

Yksi tärkeimmistä kriteereistä portfolion hallinnassa on portfolion projektien yhteensopivuus 

yrityksen strategian kanssa. Tutkimus- ja kehitysosaston on pelattava samaa joukkuepeliä koko 

yrityksen kanssa ja työskenneltävä yhteisen vision saavuttamiseksi. 

 

Resurssien jakoa pohdittaessa tulee ottaa huomioon mahdollinen teknologiatiekartta, siinä olevat 

kriittiset polut ja optimoida projektien määrää ja kokoa. Resurssien jakoa voi helpottaa jakamalla ne 

ensin omiin strategisiin ämpäreihin tai salkkuihin ja jatkaa sitten näiden sisäistä jakoa tarkemmin. 

 

Jokainen yritys joutuu itse valitsemaan omat menetelmänsä idea- ja innovaatioportfolionsa 

hallintaan. Yksi menetelmä harvoin riittää antamaan projekteista tarpeeksi laajaa näkökulmaa, 

mutta liian monen menetelmän käyttäminen saattaa puolestaan heikentää kokonaiskuvan selkeyttä. 
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