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Työssä tarkastellaan teknologia- ja teollisuusyritysten strategiaprosesseissa käytettyä 

roadmapping-menetelmää ja kartoitetaan roadmapping-menetelmän tutkimusta 

johtamiskirjallisuudessa ja tieteellisissä julkaisuissa. 

Roadmapping on strategisen johtamisen välineenä vahva visuaalisen ja aikasidonnaisen 

luonteensa ansiosta. Menetelmää käytetään kaikilla teollisuuden aloilla, mutta eniten 

informaatio- ja kommunikaatiotekniikan aloilla. 

Työssä käsitellään eri tilanteisiin soveltuvia roadmapping-prosesseja ja pohditaan 

strategisen johtamisen vaatimuksia työkaluille. Roadmapping-työkalun käyttö 

asiantuntijoiden yhteistyön orkestroinnissa on yleistä ja muihin johtamisjärjestelmiin 

integroituja kaupallisia roadmapping-sovelluksia on tarjolla yhä useampia. 

Roadmapping-menetelmän hyödyt saadaan esille kiinnittämällä huomiota prosessiin. 

Roadmapping-menetelmän tarkoituksenmukainen käyttötapa ja motivoituneet käyttäjät 

ovat tehokkaasti toimivan organisaation sydän. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Strategisen johtamisen välineet 
 

Yrityksen strateginen johtaminen on tärkeä kilpailukeino kaikissa yrityksissä. Hyvä 

strateginen johtaminen vaatii yritysjohdolta ja sen käyttämiltä strategiaprosesseilta paljon. 

Yritysjohdon on tehtävä valintoja sekä muodostettava selkeä ja uskottava strategia. 

Yritysjohdon on kommunikoitava tämä strategia kaikille organisaation tasoille tehokkaasti ja 

siksi strategia on esitettävä yksinkertaisessa ja toteuttamiskelpoisessa muodossa. 

 

Strategialla pyritään saavuttamaan asetetut pitkän aikavälin päämäärät ja tavoitteet 

kilpailutilanteessa. Yritys toteuttaa omaa strategiaansa ja yrityksen muilla sidosryhmillä ja 

kilpailijoilla on vastaavasti omat strategiansa. 

 

Strateginen johtaminen korkean teknologian ympäristössä on erityisen haastavaa. 

Teknologiayritys pyrkii maksimoimaan pitkän aikavälin menestyksen tunnistamalla 

tehokkaasti tarjolla olevista mahdollisuuksista ne, jotka sopivat yrityksen toimintaan. 

Strategian mukaan yritys pyrkii toimimaan siten että tuotetaan suurin mahdollinen arvonlisäys 

käytettävissä olevin resurssein ja taloudelliset realiteetit huomioiden. Yrityksen strategisen 

johdon suorittamien valintojen merkitys on suuri ja siksi strategiaprosessissa käytetyt 

menetelmät ovat eräs tärkeä kehitysalue kun kilpailukykyä ylläpidetään ja kehitetään 

yrityksessä. Roadmapping-menetelmän avulla organisointi on selkeää, tarkoituksenmukaista 

ja tehokasta. Roadmapping-menetelmän käyttö palkitsee ja motivoi onnistuessaan koko 

organisaatiota. 

1.2 Tutkimusongelma 
 

Innovatiivisessa yrityksessä strategisen teknologiajohtamisen kasvaneisiin vaatimuksiin 

pyritään vastaamaan kehittämällä ja hyödyntämällä soveltuvia johtamisen välineitä. 

Roadmapping on paljon käytetty menetelmä teknologiajohtamisessa ja se soveltuukin hyvin 

rakennetta ja selkeyttä tuovaksi johtamisvälineeksi vaativiin teknologiaprojekteihin. 

Menetelmä valjastaa hyvin toteutettuna, fasilitoituna ja dokumentoituna yritykselle relevantin 
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tiedon tehokkaaseen strategiatyöhön ja havainnollistaa strategian eri vaiheet ja niiden 

vaikuttimet aikasidonnaisesti. 

 

Tutkimuskysymykset asetimme seuraavasti: 

1. Mitä on roadmapping? 

2. Miksi strategiajohtamisessa tarvitaan roadmapia? 

3. Miten roadmapping-menetelmä vastaa strategiatyön vaatimuksiin? 

4. Miten roadmapping prosessi etenee 

 

Pohdimme työssä myös roadmappingvälineen ja menetelmän lisäksi myös johtamiseen 

vaikuttavien strategiaprosessien tavoitteita. 

1.3 Tavoitteet ja rajaukset 
 

Strategisen johtaminen yrityksessä on syklinen prosessi, jossa intensiivisintä 

suunnitteluvaihetta seuraa toteutusvaihe. Toteutusvaiheessa strategiaan ei yleensä tehdä suuria 

muutoksia vaan sitä ylläpidetään. Strategiasykleissä toteutuksen operatiivisen vaiheen 

seurannan, analysoinnin ja reflektoinnin jälkeen palataan jälleen suunnitteluvaiheeseen. 

Työssä tarkastelimme useiden johtavien teknologia- ja teollisuusyritysten 

strategiaprosesseissa käytettyä roadmapping-menetelmää ja kartoitimme menetelmän 

tutkimusta johtamiskirjallisuudessa ja tieteellisissä julkaisuissa. 

 

Tämän työn tavoitteena oli lisäksi tutkia roadmapping-menetelmän käyttöä, muodostustapoja 

sekä hyötyjä yrityksen strategiselle johdolle yleisellä tasolla teknologiajohtamisen ja 

innovaatiojohtamisen kentällä. Tässä työssä painopiste on kirjallisuuden keskeisten 

havaintojen esittelyssä ja peruskäsitteiden kuvailemisessa. Olemme myös pohtineet 

yritysympäristön muutoksen vaikutusta yrityksen strategiaprosessin haasteisiin ja 

teknologiajohtamiseen. Työssä on pyritty muodostamaan lukijalle yleiskuva roadmapping-

tekniikasata, sen eduista, vahvuuksista ja roadmapping-prosessin vaatimuksista. 

1.4 Työn rakenne ja käytetyt menetelmät 
 

Tämä tekniikan kandidaattitutkielma kertoo roadmapping-menetelmästä ja sen roolista 

strategisessa johtamisessa. Aluksi tutkimme yrityksen strategisen johtamisen ja 
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teknologiajohtamisen asettamia vaatimuksia johtamismenetelmille, sitten kerromme 

roadmapping-menetelmästä ja sen käyttötavoista ja sovellusaloista. Työssä myös esitellään 

roadmapping-menetelmään liittyviä käsitteitä ja kuvataan menetelmää yleisellä tasolla kuvin 

ja taulukoin. Lopuksi esitetään johtopäätökset ja pohditaan mahdollisia tulevia kehityssuuntia 

ja mielenkiintoisia tutkimusaiheita ja sovelluksia. 

 

Teoriaosuudessa painopiste on oleellisimpien ja havainnollisimpien löydösten esittely 

kirjallisuudesta. Esittelemme menetelmiin liittyen myös roadmapping-menetelmän historiaa. 

ja tutkimme roadmapping-menetelmän sovelluksia eri teollisuuden aloilla. 

 

Kirjallisuuskatsauksena toteutetun kandidaatintyön lähdemateriaaleina käytimme strategisen 

johtamisen ja innovaatiojohtamisen tieteellisiä artikkeleja suomen- ja englanninkielisiä 

tieteellisiä julkaisuja. Käytimme myös roadmapping-menetelmään ja strategiseen johtamiseen 

liittyviä oppikirjoja sekä internet julkaisuja ja konsulttiyhtiöiden julkaisuja. 
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2 STRATEGIA JA TEKNOLOGIAJOHTAMINEN 

 

Yritys toteuttaa markkinaympäristössä strategiaansa, joka voidaan muodostaa tietoisella 

prosessilla tai se voi muodostua muun toiminnan ja ympäristön yhteisvaikutuksesta – tällöin 

puhutaan emergentistä strategiasta. Strategialla pyritään saavuttamaan asetetut pitkän 

aikavälin päämäärät ja tavoitteet. Ydinosaamisen käsite (Prahalad & Hamel 1990) näkee 

yrityksen strategian integroituina ja koordinoituina toimintana osaamisen hyödyntämiseksi 

siten, että liiketoiminnassa saavutetaan kilpailuetu.  

 

Klassinen lähestymistapa yrityksen strategiaan Chandlerin (1962) ja Ansoffin mukaan (1990), 

perustuu rationaaliseen analyysiin, strategian teon erottamiseen strategian toteuttamisesta, ja 

voiton maksimointiin strategian tärkeimpänä tavoitteena. Nykykäsityksen mukaan yritysten 

on otettavan huomioon teknologiajohtamisessa ja strategiassa myös sosiaaliset, poliittiset, 

ympäristöön, riskienhallintaan, turvallisuuteen, kestävään kehitykseen ja liiketoiminnan 

jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät näkökohdat (Thomsen & Pedersen 2000).  

 

Strategia määrittelee ne erottuvat ominaisuudet ja osaamisen, joilla on keskeinen vaikutus 

yrityksen menestymiseen strategian toteuttamisessa ja yrityksen mission toteutumisesta 

kilpailijoiden puristuksessa (Learned et al. 1969). 

 

Ei ole selvää empiiristä näyttöä siitä, mikä strategian muodostustyyli tuo parhaan tuloksen ja 

miten yritykset käytännössä luovat strategiat (Grant 2003). Keskustelua käydään siitä onko 

onnistuneimmat strategiat suunniteltuja vai muodostuvatko ne tilanteen mukaan. 

 

Teknologiajohtamisen syvällinen ymmärtäminen ja valmiudet ovat ratkaisevan tärkeitä 

yrityksille, koska teknologian rooli yrityksen strategian luomisessa ja toteuttamisessa on 

kriittinen (Burgelman et al. 2001). Strategista johtamista ja teknologiajohtamista on tutkittu 

40 vuoden ajan omana tieteenalanaan. Yleisesti tunnustettua teoreettista tai käytännön 

viitekehystä ei ole löydetty (Phaal et al. 2000, Phaal et al. 2004). 

 

Strategian muodostusprosessissa teknologiset näkökohdat on otettava huomioon sillä 

teknologia on mukana kaikkialla yrityksen arvoketjussa (Porter 1985). Siksi yritysten 



7 
 

 

liiketoiminta- ja tuotestrategian tulee sisältää teknologia-asiat. Liiketoiminnan ja teknologian 

strategiat on yrityksessä synkronoitava keskenään yhtiön suorituskykyvyn ja kilpailukykyvyn 

takaamiseksi tai vaihtoehtoisesti teknologiastrategia on johdettava liiketoimintastrategiasta 

(Burgelman et al. 2001). 

 

Teknologioiden roolin kasvu yrityksen strategiaprosessissa tarkoittaa väistämättä strategisen 

teknologiajohtamisen tarpeen kasvua. Liiketoimintaympäristön muutos lisää tehtävien 

monimutkaisuutta strategiaprosessissa ja strategian johtamisessa (esim. Bossidy & Charan 

2002, Mankins & Steele 2005, Sull 2007, Kaplan & Norton 2008) 

 

Yritykset ovat kehittyneet yhtä osa-aluetta optimoivista toimijoista monia osa-alueita 

hallitseviksi strategisiksi toimijoiksi. Tarve optimoida yhtiön tuotto ja suorituskyky 

kokonaisuutena vaatii strategista johtamistaitoa yrityksissä. (Ansoff 1979, Ansoff 1987.) On 

syntynyt useita koulukuntia strategian muodostamisessa markkinoiden dynamiikan, 

kilpailuasemien ja suunnittelun tarpeisiin (Minztberg 1978, Porter 1980). Oikea strategia on 

kriittinen menestystekijä yrityksille, koska strategian toteutus tuottaa erottuvaa osaamista ja 

valmiuksia, jotka määrittävät yrityksen kilpailuaseman ja menestyksen markkinoilla (Learned 

et al, 1969).  

 

On myös syntynyt erilaisia lähestymistapoja kilpailustrategiaan - esimerkiksi 

resurssiperusteinen näkökulma strategiaan (Wernerfeldt 1984), ydinosaamiseen perustuvat 

strategiat (Prahalad & Hamel, 1990) ja dynaamiseen osaamiseen perustuva strategia 

(Leonard-Barton 1992, Teece et al. 1997, Eisenhardt & Martin 2000). Kaikki nämä 

lähestymistavat pyrkivät määrittämään strategian sisällön siten että yritys menestyisi 

muuttuvassa ympäristössä. 

 

Innovaatiojohtamisen tärkeimpiä tehtäviä on arvon tunnistaminen, ja se miten omaksutaan ja 

sovelletaan tietoa kaupallisesti. Tässä aikaisemmin omaksuttu tieto ja osaaminen ovat 

avainasemassa. Oppiminen ja ulkoisen tiedon hyödyntäminen ovat sitä tehokkaampia, mitä 

enemmän relevanttia osaamista ja tietoa organisaatiossa on ja mitä paremmin sitä hallitaan. 

Puhutaan organisaation omaksumiskapasiteetista - absorbtive capacity - joka viittaa myös 

tiedon hyväksikäyttämiskykyyn organisaatiossa. Korkea absorbtive capacity on yhdistetty 
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tuotekehityksen, suunnittelun ja markkinoinnin läheiseen suhteeseen ja hyvään 

kommunikaatioon näiden toimintojen välillä yrityksessä. (Cohen & Levinthal 1990)  

 

Teknologian kiihtyvä kehitys, kustannusten nousu ja yritysympäristön kompleksisuuden 

kasvu luovat haasteita johtamiselle. Hitaan ja epätasaisen globaalista taantumasta toipumisen 

myötä yritysten johtajat pyrkivät saavuttamaan kasvua taloudellisesti vaikeina aikoina. 

Kilpailu markkinoilla globalisoituu ja niin myös teknologian lähteet (Phaal et al. 2001). 

Yritysten strategisen johdon on sen vuoksi oltava kyvykkäitä vastaamaan teknologian 

kehityksen haasteisiin. Johdon on kiinnitettävä enemmän huomiota teknologisen pääomaansa 

strategiseen johtamiseen. Yhä vaativammat asiakkaat, lyhenevät tuotesyklit ja nopeasti 

kehittyvät teknologiat ovat tunnusomaisia nykyajan liiketoimintaympäristöissä. (Groenveld 

1997). 

 

Yrityksen strategiaprosessin tulee vastata edellä kuvattuihin haasteisiin ja strategiaprosessissa 

käytettyjen välineiden on tuettava uudistuvaa toimintakulttuuria ja viestintämuotoja. Erilaisia 

strategisen johtamisen välineinä käytetään roadmappingin lisäksi monia menetelmiä. 

Strategisen suunnittelun, asiakassegmentoinnin, benchmarkingin, ydinkyvykkyyksien, 

mission ja vision, toimitusketjun hallinnan, skenaariosuunnittelun, kasvustrategiatyökalujen, 

balanced scorecardin, asiakassuhteiden johtamisen, laatujohtamisen, liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelun, lean Six-Sixman, strategisten kumppanuuksien, strategisten 

yhteenliittymien, ulkoistamisten ja uusien työkalujen kuten päätösoikeustyökalujen, 

asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus johtamisen, downsizingin, Big Data -analyysien, 

fuusioiden ja yritysostojen, muutosjohtamisen, kompleksisuuden vähentämisen, 

nollabudjetoinnin ja hintaoptimoinnin sekä muiden johtamistyökalujen ja johtamiskäytäntöjen 

soveltamisen on oltava tarkoituksenmukaista ja tehokasta. (Bain & Co, 2013) 

 

Asiakassuhteiden johtaminen (CRM), työntyytyväisyyskyselyt, benchmarking ja balanced 

scorecard olivat käytetyimmät työkalut Bain & Co kyselytutkimuksen mukaan. 

Roadmapping-menetelmää ei esiinny tässä Bain & Co konsulttiyrityksen tekemässä 

tutkimuksessa, mutta roadmapping menetelmä on vahva kilpailija näille menetelmille. 

HTutkimuksen mukaan strategisen johtamisen välineitä käytetään haastateltujen 1208 

johtajan toimesta nyt vuonna 2013 aiempaa valikoivammin ja harkitsevammin ja 

lukumääräisesti välineitä on hyödynnetty yhä vähemmän viime vuosina. (Bain & Co, 2013) 
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3 ROADMAPPING-MENETELMÄ 

3.1 Roadmapping-menetelmän määritelmä 
 

Yritysmaailmassa tuote-teknologia-roadmappeja käytetään tuotteen evoluution suunnittelussa 

yhdistämällä liiketoimintastrategia tuotteen piirteiden kehitykseen ja strategisten tavoitteiden 

saavuttamiseen tarvittavien uusien teknologioiden kustannuksiin. (Albright & Kappel 2003, s. 

31) Roadmap on visuaalinen työkalu, joka auttaa tunnistamaan ja kuvaamaan asiakastarpeiden 

ajamia teknologioita ja klustereita. Se auttaa johtoa hahmottamaan potentiaalisia 

epäjatkuvuuskohtia ja teknologiapäätösten kannalta kriittisiä vaatimuksia ja oleellisia asioita. 

(Strauss & Radnor 2004, s. 52) Visuaalisen roadmapping-työkalun avulla suuria 

kokonaisuuksia voidaan koostaa, esittää ja kommunikoida ymmärrettävästi ja osien suhteet on 

mahdollista kuvata havainnollisesti aika-akselilla. Eri alojen asiantuntijoiden välisessä 

yhteistyössä roadmapping helpottaa kommunikointia ja lisää ymmärrystä ja sitoutumista. 

Osatekijöiden vaikutukset on helppo havaita roadmapistä ja mahdollisten muutosten 

vaikutukset ovat ymmärrettävissä ja kommunikoitavissa työkalun avulla. 

 

Roadmapping-menetelmää kuvataan kirjallisuudessa erityisesti teknologiajohtamisen 

välineeksi. Roadmapping edistää liiketoiminnan ja teknologian integrointia ja 

teknologiastrategian määrittelyä esittämällä tuote- ja teknologiakehityksen vuorovaikutusta 

ajan kuluessa ottaen huomioon sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tuote- ja 

teknologianäkökohdat (Groenveld 2007, s. 50). Roadmapit tarjoavat yksimielisen näkymän 

tulevaisuuden teknologiatarjontaan ja niitä käytetään päätöksenteon aputyökaluina toiminnan 

ja resurssien koordinoinnin parantamiseksi yhä monimutkaistuvissa ja epävarmemmissa 

toimintaympäristöissä (Lichtenthaler 2008, s. 46). Roadmap jaetaan tavallisemmin kolmeen 

osaan: markkinoihin, tuotteisiin ja teknologioihin (Kuva 1).  
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Kuva 1. Geneerinen teknologiaroadmap (mukaillen: Rinne 2004, s. 69) 

 

Kappelin (2000, s. 39-40) mukaan roadmapping-menetelmän määritteleminen on haastavaa, 

sillä termiä käytetään tarkoittamaan monenlaisia eteenpäin katsovia dokumentteja. Lisäksi 

roadmapping menetelmää voidaan soveltaa monenlaisiin tarkoitusperiin ja roadmapping on 

käytössä ongelmanratkaisussa eri yhteyksissä. Kuvassa 2 esitellään Kappelin esittämä 

roadmap-luokittelu. Pystysuuntaisella akselilla roadmapit erotellaan toisistaan roadmapin 

käytön painotuksen perusteella ja vaakasuuntaisella akselilla roadmapin käytön tarkoituksen 

perusteella. 

 

Kuva 2. Roadmappien luokittelu (mukaillen: Kappel 2000, s. 40) 
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Roadmapping mahdollistaa teknologian kehityksen tehokkaan hahmottamisen ja 

hyödyntämisen tuotetarjooman kehitysprosessissa ja markkinoiden mahdollisuuksien 

analysoinnissa (Phaal et al. 2003). Roadmapping-välineitä käytetään yhä laajemmassa mitassa 

strategiajohtamisessa, sillä liiketoimintaympäristön radikaalien muutosten vauhti kasvaa 

markkinoiden globalisoituessa ja teknologian kehittyessä. Yritykset joutuvat sopeutumaan 

globaaliin kilpailuun. Globaalissa kilpailussa toimivan yrityksen paikallisesti tarjoamien 

pitkälle räätälöityjen ratkaisujen kilpailuasema heikkenee, sillä globaalit markkinat tarjoavat 

yhä suuremman valikoiman tarkoitukseensa alusta asti suunniteltuja ja valmistettuja tuotteita. 

Myös palvelut ja ratkaisumarkkinat altistuvat globaalille kilpailulle. Kaikilla markkinoilla on 

tarjolla yhä enemmän pitkälle kehitettyjä modulaarisia kokonaisuuksia ja yhdistelmiä. Yhä 

useammin yrityksellä on suuri maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myös muut sidosryhmät 

saattavat olla eri puolilla maailmaa. Teknologian strateginen johtaminen on yhä 

haastavampaa, sillä sidosryhmien kanssa kommunikointi ja tiedonvälityksen tarve lisääntyy. 

 

Roadmapping parantaa strategisen johtamisen mahdollisuuksia johtaa tehokkaammin kaikkia 

yrityksen toimintoja kun tavoitellaan optimaalista asemaa markkinoilla – tuotekehityksen 

haaste on saada teknologiatuotteet menestymään. Yrityksen tulee olla jatkuvasti 

kilpailukykyinen tärkeimmillä markkinoilla. Sen tulee jatkuvasti kyetä tuomaan oikeat 

tuotteet ja oikeaan aikaan markkinoille ollakseen menestyvä pitkällä aikavälillä. (Groenveld 

1997). Roadmapping on joustava prosessi. Phaal et al. (2004b) ja Kappel (2001) toteavat, että 

sitä voidaan soveltaa eri tarkoituksiin ja lisäksi roadmapping-prosessi ratkaisee monia 

suunnittelun ongelmia. Tuotekehitykselle roadmapping tarjoaa hyötyjä tuotekehitysprosessien 

koordinoinnin parantumisen myötä. Roadmapping konkretisoi uusien tuotteiden polut ja 

aikataulut markkinoille tuloon asti sekä esittää kokonaisuuden helposti kommunikoitavassa 

muodossa (Groenveld 1997). 

 

Yritykset käyttävät roadmapping-menetelmää koska se on yksinkertainen tapa esittää 

monimutkaisia kysymyksiä. Roadmapping havainnollistaa ja rajaa monimutkaisten prosessien 

vaiheet kokonaisuuden kannalta ymmärrettävään muotoon. Se virittää osallistujat 

analysoimaan oleellisimpia kysymyksiä teknologioiden valjastamiseksi yrityksen tarpeisiin. 

Roadmapping-tekniikka mahdollistaa nopean ja laadukkaan kehittyvien teknologioiden 

arvioinnin roadmapping-prosessista saadun oppimispääoman avulla. (McCarthy 2003.) 
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Roadmapping tukee strategian kommunikointia ja täytäntöönpanoa. Roadmapit ovat linkki 

markkinointistrategian ja tuotesuunnitelmien välillä. Roadmapit ovat myös samalla perusta 

liiketoiminnan suunnittelulle, tarpeiden, puutteiden, vahvuuksien ja heikkouksien 

tunnistamiselle. Roadmapping on parhaimmillaan kuin yhteinen kieli yrityksen sisällä tai 

yritysten välillä. Roadmapping auttaa kohdentamaan huomiota tulevaisuuteen ja pitkän 

tähtäimen suunnitteluun. (Albright & Kappel 2003.) 

 

Roadmapping menetelmän edut tulevat esiin suurissa monien toimijoiden projekteissa 

yhteistyön mahdollistajana ja toiminnan koordinoinnin välineenä. Roadmapping-prosessi 

parantaa kommunikaatiota ja selkeyttää suunnitelmien ja projektien omistajuutta. 

Roadmapping tarjoaa välineen laadukkaaseen tiedon jakamiseen ja mielipidevaihtoon ja 

parantaa yrityksen eri toimintojen ihmisten yhteistyön laatua (Albright & Kappel 2003; Phaal 

et al. 2001). 

 

Roadmapping-prosessi auttaa yrityksen strategista johtoa tunnistamaan ja keskittymään 

strategian ja tuotekehityksen tärkeimmille painopistealueille suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 

Roadmapping-prosessin kuluessa tiimi tunnistaa mahdolliset osaamis-, ominaisuus-, 

toiminnallisuus- tai teknologia-aukot ja toimet aukkojen täyttämiseksi. Näin tuotteeseen 

pyritään saamaan ominaisuudet, jotka houkuttelevat tavoiteltuja asiakkaita tai tyydyttävät 

muun markkinatarpeen. (Albright & Kappel 2003). Roadmapping-prosessia voidaan pitää 

tapana luoda yhteinen näkemys tulevaisuudesta ja tulevaisuuden tavoitteista ryhmän jäsenten 

kesken (Probert & Radnor 2003). Roadmap voidaan nähdä tietojen keräämisen ja jakamisen 

muodollisena mekanismina kumppanuustoiminnassa (McMillian 2003). Hyvä roadmap-

prosessi sisältää aktiivista oppimista ja viestintää, jotka ovat oleellisia asioita yhteistyössä 

(Albright 2003). Roadmapping auttaa yritystä kommunikoimaan visionsa ja strategiansa 

organisaation sisällä sekä asiakkaiden, toimittajien, kumppanien ja muiden sidosryhmien 

kanssa. (Probert & Radnor 2003.) 

 

Johdon käyttöön tarkoitukseen soveltuvia roadmapping-työkaluja on tarjolla yhä 

tehokkaampina ratkaisuina. Selainpohjaiset roadmapping-työkalut yleistyvät tulevaisuudessa 

muiden selainpohjaisten ratkaisujen vanavedessä.  
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3.2 Roadmap teknologiastrategian välineenä 
 

Roadmapit muodostavat pohjan yrityksen teknologiasuunnittelulle. Roadmappien avulla 

pystytään tunnistamaan yrityksen tarpeita, teknologia-aukkoja, vahvuuksia ja heikkouksia ja 

kommunikoimaan niitä yrityksen eri osastoille yhteisellä kielellä. (Albright & Kappel 2003, s. 

31) Bob Galvin, joka toimi Motorolan toimitusjohtajana roadmaptekniikan vakiintumisen 

aikana, määrittelee roadmapin seuraavanlaisesti: ”Roadmap on pitkitetty katsontakanta 

tulevaisuuteen valitulla tiedustelualueella, joka koostuu kyseisen alueen tärkeimpiin 

muutosajureihin liittyvistä kollektiivisesta tiedosta ja mielikuvituksesta.” Tämä määritelmä 

painottaa tiedon ja kokemuksen tärkeyttä prosessissa ja lähestymistavan eteenpäin katsovaa 

luonnetta ja joustavuutta. (Phaal & Probert 2009, s. 2) 

 

Roadmappeja käytetään pääasiallisesti teknologiastrategian esittämiseen, kommunikointiin, 

suunnitteluun ja koordinointiin sekä tiettyyn rajaan asti teknologian ennustamiseen ja 

valintaan. (Rinne 2004, s. 68) Roadmappaamiseen on kehitetty useita lähestymistapoja ja 

roadmap voi saada useita muotoja, mutta yleensä nämä keskittyvät graafiseen esitykseen, joka 

tarjoaa korkeastrategisen näkymän kiinnostavaan aihepiiriin. Joustavin ja voimakkain kehys 

roadmappaamiselle on esitetty kuvassa 3, josta nähdään monikerroksinen aikapohjainen 

kaavio, joka yhdistää lukuisia näkökulmia yhteen visuaaliseen kaaviokuvaan. Tämän 

tyyppinen esitys roadmapista mahdollistaa sekä kysyntä- että tarjontanäkökantojen 

edustamisen tasapainottaen ”markkinavetoa” ja ”teknologiatyöntöä”. (Phaal & Probert 2009, 

s. 2)  

 

Tämä kokonaisvaltainen roadmap-runko liittyy suoraan perustaviin kysymyksiin, jotka 

pätevät kaikissa strategisissa konteksteissa: 

1. Mihin haluamme mennä? Missä olemme nyt? Miten pääsemme sinne minne 

haluamme mennä? 

2. Miksi meidän pitää toimia? Mitä meidän pitäisi tehdä? Miten meidän pitäisi tehdä se? 

Mihin aikamäärään mennessä? (Phaal & Probert 2009, s. 2) 
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 Kuva 3. Kaavamainen monikerroksinen roadmap, jolla yhdenmukaistetaan useita näkökulmia 

(mukaillen: Phaal & Probert 2009, s. 2)  

 

Kuvassa 3 esitetty roadmap korostaa lähestymistavan joustavuutta, mitä voidaan muokata 

sopimaan useisiin tavoitteisiin ja konteksteihin. Pohjimmiltaan roadmapit ovat yksinkertaisia 

ja muokattavia ”strategisia linssejä”, joiden läpi voidaan tarkastella monimutkaisten 

systeemien kehitystä ja joiden avulla tuetaan vuoropuhelua ja kommunikointia. (Phaal & 

Probert 2009, s. 2-3) 

3.3 Roadmapin toiminnot 

 

Tuote-teknologia-roadmappien käyttö vaatii hyvää ymmärrystä markkinoista ja 

tuotesovelluksista, jotta tuotteet voidaan määrittää asiakasvaatimusten mukaisiksi. 

Asiakasvaatimuksista määritetään kehitettävän tuotteen tekniset toiminnot ja sen jälkeen 

määritetään teknologiat, joita tarvitaan kyseisten toimintojen toteuttamiseksi. Kaikki nämä 

toiminnot avustavat erityisesti tuotteen luontiprosessin etupään (konsepti- ja ideointivaiheen) 

parantamisessa tarjoamalla parempaa tietoa tulevasta. Tutkimus- ja kehitysprojektit auttavat 

tarpeellisten teknologiavalmiuksien rakentamisessa. Kuva 4 esittää näiden osa-alueiden 

keskinäistä suhdetta. (Groenveld 2007, s. 50) 

  

Roadmapilla esitettävän aikajanan pituus riippuu tuotteen tyypistä ja yksityiskohtien tasosta. 

Roadmapit, joilla kuvataan lyhyen elinkaaren tuotteita (esimerkiksi kannettavat audiolaitteet), 
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harvemmin suunnittelevat kolmea tai neljää vuotta pidemmälle tulevaisuuteen kun taas 

yleisemmistä tuotekategorioista (esimerkiksi optiset tiedontallennusvälineet) tietoa antavat 

roadmapit voivat ulottua jopa kymmenen vuoden päähän tulevaisuuteen. (Groenveld 2007, s. 

50) 

 

Kuva 4. Tuote-teknologia-roadmapit ovat keskeisessä asemassa markkina-tuote-teknologia-

tutkimus-ketjussa. Roadmappien rakentaminen vaatii läheistä yhteistyötä eri toimijoiden 

välillä (mukaillen: Groenveld 2007, s. 51) 

 

Syvällisen roadmapping-prosessin varmistamiseksi organisaatiossa tarvitaan sekä korkean 

kokonaistason roadmappeja, joita käytetään liiketoimintastrategiakeskusteluiden apuna, että 

operatiiviseen toimintaan liittyviä tarkempia roadmappeja. Lähimmät kahdesta kolmeen 

vuotta ovat suunnitteluvaihetta. Ajureina ovat ennalta suunnitellut tuoteohjelmat ja 

kehitykseen kohdennetut resurssit. Visiovaihe on 3-6 vuoden päässä. Roadmapping-prosessi 

on voimakkaasti riippuvainen vision rakentamisesta (Groenveld 2007, s. 50-51) 

 

Roadmappingia ei pidä nähdä pelkkänä prosessin tuotoksena vaan pikemminkin rullaavana 

strategian tilannekatsauksena. Tämän määritelmän pohjalta roadmapilla on kaksi selkeästi 

erottuvaa tehtävää: 1) se vakiinnuttaa tarpeelliset yhteydet eri liiketoimintojen välillä tietyllä 

suunnitteluaikavälillä priorisoitujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 2) se tarjoaa rungon, jonka 
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pohjalta voidaan arvioida vaihtoehtoisia strategioita, tulevaisuuden liiketoimintaskenaarioita 

ja innovaatioiden ajamia mahdollisuuksia. Roadmapit täten tarjoavat kehyksen, jonka 

puitteissa kaikki yrityksen aikapohjaisia liiketoimintastrategioita pystytään linjaamaan 

jatkuvalla tarkasteluvälillä yrityksen tavoitteiden tukemiseksi. (Whalen 2007, s. 40) 

3.4 Roadmapien käyttö eri teollisuudenaloilla 
 

Menestyneiden yritysten sisäisiä roadmapeja on esitelty kirjallisuudessa vähän, mutta 

erilaisten teollisuuden keskusjärjestöjen ja julkisen hallinnon tai muiden hallinnollisten 

tahojen sekä public domain eli vapaasti käytettäviä roadmapejä on julkaistu ja tutkittu paljon. 

Niistä lähes 1250 julkisen domainin roadmapista, jotka Robert Phaal (2008) valitsi 

Internetistä tutkimuksessaan, tieto- ja viestintäteknologian osuus oli suurin - noin 23%. 

Phaalin (2008) mukaan tämä johtuu strategisen suunnittelun tärkeydestä korkean teknologian 

alalla verrattuna muihin aloihin.. 

Phaal jatkaa tutkimustyötä roadmappien parissa, ja on koostanut eri yritysten käyttämistä 

roadmapeista listan internet-sivustolleen. Phaalin julkaisema lista päivittyy edelleen ja 

dokumentissa on tänään jo yli 2000 public domain -roadmapia. Tämä tieteen, teknologian ja 

teollisuuden kattava public domain roadmap -listaus kokoaa kattavasti yhteen eri alojen 

julkisesti saatavilla olevat roadmapit. Näissä roadmapeistä on yritysjohdon strategiseen 

johtamiseen ja yritysten roadmapping-prosessiin otollisia kiinnittymiskohtia. Public domain 

roadmapien joukko muodostaa tietolähteen, josta kuka tahansa voi löytää hyödyllistä tietoa. 

Roadmapeista on helppo omaksua tietoa tai luoda ideoita. Suuri kokoelma roadmapeja on 

tiivis tietopaketti, josta voi hakea tukea roadmapping prosessilleen ja vertailukohtia oman 

yrityksen roadmapin validioimiseksi. 

 

Phaal (2008) on laskenut myös kuinka usein teknologiaroadmapping-työkalu oli käytössä eri 

aloilla. Taulukossa 1 esitetään teollisuudenaloittain lukumäärät ja osuus prosentteina kaikkien 

tutkimuksessa löydettyjen roadmappien lukumäärästä (Phaal 2008). Roadmapping on 

taulukon mukaan suhteelllisesti eniten käytetty tieto-ja viestintätekniikan alalla – alalla tehtiin 

lähes 23 prosenttia kaikista roadmapeistä. Toiseksi eniten roadmappejä löytyi 

perusteollisuudesta - lähes 13 prosenttia. Sitten seurasivat suuruusjärjestyksessä 

energiatuotanto ja julkinen hallinto ja yhteisöt noin 11 prosentin osuuksillaan. Kemian 

teollisuuden osuus tässä vertailussa on vain puolitoista prosenttia.  
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Taulukko 1. Public domain -roadmapit. Phaal (2008) luokitteli roadmapit teollisuuden- tai 

tieteenalan mukaan ja esitti niiden lukumäärän ja suhteellisen osuuden tutkimukseen internet 

lähteistä valituista roadmapeista. 

 

Samassa tutkimuksessa Phaal (2008) tutki edelleen public domain roadmapien käyttöä kemian 

teollisuuden kannalta ja havaitsi, että aloilla, jotka liittyvä läheisesti kemiaan ja kemian 

prosessitekniikkaan käytetään erityisen paljon roadmapping-menetelmää - kemian 

teollisuuden osuus roadmapeista 18-kertaistuu, jos kaikki kemian alaan liittyvät roadmapit 

lasketaan mukaan. Tämä heijastaa Phaalin mukaan roadmapping työkalun sopivuutta 

erityisesti kemian teknologiaan linkittyvän yritystoimintaan. Kemiaan liittyvien roadmapien 

määrät ja prosentuaaliset määrät on esitetty liitteessä 1. (Phaal 2008) 

3.5 Roadmapping-menetelmän historiaa ja sovelluksia 
 

Probert ja Radnor (2003) kirjoittavat roadmapping-menetelmän juurten olevan Yhdysvaltain 

autoteollisuudessa. Myös teknologiayritykset Motorola ja Corning kehittivät roadmapping-

menetelmiä 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. Motorola on käytti roadmapping-

menetelmää näkyvästi ja menestyksekkäästi ja menetelmä onkin saavuttanut suosiota 
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kulutuselektroniikanyritysten strategisessa johtamisessa, alkuvaiheessa menetelmää käyttivät 

erityisesti Philips ja Lucent Technologies. (Probert & Radnor 2003) 

 

Roadmap on levinnyt menestyneiden yritysten prosesseista myös lukuisiin muihin erilaisiin 

tarkoituksiin, joissa sitä arvostetaan selkeyttä tuovana tehokkaana yhteistyömenetelmänä. 

Myös monet muut strategisen teknologiajohtamisen välineet, menetelmät ja työtavat liittyvät 

tiiviisti teknologia-roadmappingiin. Ennustusten laatiminen, ennakointi, futuurit, Delphi-

menetelmä, skenaario suunnittelu, backcasting ja muut yleiset lähestymistavat tekniikan 

strategiseen kehittämisen ja johtamisen alueella ovat sukua roadmappingille. (Probert & 

Radnor 2003) 

 

Roadmap on usein näkyvässä osassa yrityksen johdon ja keskijohdon kommunikaatiota ja se 

on erityisen hyödyllinen liiketoimintojen välisessä kommunikaatiossa erityisesti strategisissa 

ja innovaatiivisissa toiminnoissa. (Probert & Radnor, 2003) 

 

Teknologia-roadmapping-prosessin kulku on samankaltainen niin yrityksen kuin koko 

teollisuudenalan roadmapia muodostettaessa. Alan roadmapin muodostaminen vaatii 

luonnollisesti enemmän resursseja ja aikaa kuin yksittäisen yrityksen roadmapping-prosessi.  

 

Esimerkkinä tehokkaasta teknologia-roadmapping-prosessista Phaal et al. (2001) käytti T-

planiksi kutsuttua menetelmää. Menetelmä oli käytössä projektissa, jossa muodostettiin 

saksalaisten yritysten käyttöön yli 20 roadmappia teollisuuden eri aloilta. (Phaal et al. 2001). 

T-plan on käytännön opas – prosessi teknologiaroadmapin muodostamisen tueksi. Ajatuksena 

on, että T-plan prosessin avulla organisaatioiden olisi helpompi ja nopeampi muodostaa 

ensimmäinen roadmappinsä. T-plan opas keskittyy roadmapping menetelmän sovelluksiin 

suurimmilla teollisuudenaloilla. T-plan -prosessi rakentuu seminaareista, jotka jatkuvat läpi 

koko prosessin sen suunnittelusta tulosten hyödyntämiseen. T-plan -prosessiin kuuluu neljä 

työpajaa – työpajoista kolme ensimmäistä keskittyy roadmapin kolmeen ensimmäisen tasoon 

(markkinointi- ja liiketoimintataso, tuote ja palvelutaso sekä teknologiataso). Viimeinen 

työpaja yhdistää nämä tasot aika-akselille. Työpajoissa työskentelyä ohjaa fasilitaattori. 

(Phaal et al. 2001). 
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Albright ja Kappel (2003) kuvasivat teknologia-roadmapping -menetelmän käyttöä Lucent 

Technologiesilla saatujen kokemusten tuloksena. Heidän käyttämässään menetelmässä 

teknologia-roadmapin muodostamiseksi järjestetään neljä seminaaria: markkinointi-, tuote- ja 

teknologia-, toimintasuunnitelman luonti -seminaari ja riskianalyysiseminaari.. Menetelmän 

viimeisessä vaiheessa, teknologia-roadmapping altistetaan kritiikille – ryhmä arvostelee, 

validoi ja hyväksyy roadmapin. Kirjottajat toteavat myös, että roadmapin jatkuvan ylläpidon 

vaativuus koetaan suurimpana esteenä sen tehokkaaseen käyttöön. (Albright & Kappel 2003) 

 

Roadmapping prosessin ensimmäisessä osassa määritellään yleensä rajaukset, tavoitteiden 

joukko, ja strategia jolla pyritään saavuttamaan ne - roadmapin "miksi". Strategia-roadmapin 

muodostaminen aloitetaan yleensä markkinoiden ja kilpailuympäristön arvioinneilla sekä 

mahdollisten yleisten strategioiden hahmottamisella. Toisessa vaiheessa määritellään 

suunnitelmat - roadmapin "mitä". Mitä haasteita, millaisia vaihtoehtoja on ja miten yleinen 

strategia voisi kehittyä. Siinä määritellään myös se, miten edistymistä mitataan matkalla 

tavoitteeseen. Kolmas osa kuvaa kehitystekniikoita, joita tavoitteen saavuttamiseksi käytetään 

- roadmapin "miten". Teknologia-roadmap on suunnitelma teknologioista ja muista 

osatekijöistä, joita tarvitaan matkalla tavoitteeseen. Roadmap määrittää toiminnot ja huomioi 

niiden riskit – roadmapin tehtävälistan. Toimintasuunnitelmassa määritellään toiminnot, 

tarvittavat resurssit, mahdolliset riskit ja teknologian käyttö. Roadmapillä osatekijät saadaan 

aika-akselille - roadmapin "kun". (Phaal et al. 2003a)  
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4 ROADMAP-PROSESSIN JOHTAMINEN 

4.1 Roadmapping-prosessi 
 

Vaikka roadmapin käsitteen kuvailu on helppoa, roadmapin rakentamisprosessi on vähemmän 

yksinkertainen. Roadmappia rakentaessa on otettava huomioon yrityksen eri osastoissa 

työskentelevien ihmisten erilaiset taustat, ajattelutavat sekä työskentelymenetelmät. Eri 

osastojen välille on rakennettava ja ylläpidettävä luottamusta yrityksen johdon toimesta 

onnistuneen roadmappaamisprosessin aloittamisen ja loppuun saattamisen varmistamiseksi. 

(Groenveld 2007, s. 51) 

 

Roadmapin rakentaminen voidaan aloittaa perustamalla projektiryhmä, johon osallistuu 

(strategisen) markkinoinnin, tuotejohtamisen, tutkimus-, kehitys- ja insinööriosastojen väkeä. 

Ryhmä valitsee joukostaan johtajan, joka ”omistaa” roadmapit ja on vastuussa niiden 

ylläpidosta niiden luomisen jälkeen. Projektijohtaja käynnistää asianmukaiset roadmapin 

päivitystoimenpiteet ja on keskeinen henkilö lisätietojen tarjoamiseen pyydettäessä. 

(Groenveld 2007, s. 51-52)  

 

Cosner et al. (2007, s. 36) tutki kuuden yrityksen lähestymistapoja roadmapping-menetelmän 

käyttöön. He tunnistivat kolme eri tapaa roadmapin rakentamiseen: keskitetty prosessi, 

workshop-lähestymistapa ja hajautettu lähestymistapa. Näitä lähestymistapoja vertaillaan 

taulukossa 2. Taulukon tiedot ovat suuntaa antavia ja ovat riippuvaisia jokaisen yrityksen 

prosessien yksityiskohdista. 

 

Keskitetyssä prosessissa yrityksen roadmapping-ryhmä tapaa sidosryhmien kanssa 

kerätäkseen ja analysoidakseen suunnitteludataa. Yrityksen roadmapping-ryhmä rakentaa 

näiden tietojen pohjalta roadmapeja, jotka se sitten jakaa liiketoimintayksiköille. Tämä 

lähestymistapa tuottaa roadmapeja, joiden sisältö ja muotoilu on yhtenäistä ja 

johdonmukaista. Lisäksi tämän lähestymistavan avulla pystytään luomaan kokonaisuutta 

kuvaavia - roadmapeja, jotka käsittelevät kaikkia liiketoimintayksiköitä samanaikaisesti. 

Tämä lähestymistapa myös maksimoi roadmapien välisten synenergioiden löytämisen. 

(Cosner et al. 2007, s. 36) 
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Taulukko 2. Lähestymistapoja roadmapping-prosessiin (mukaillen: Cosner et al. 2007, s. 37) 

 

Workshop-lähestymistavassa yritysryhmä suorittaa useita workshopeja liiketoiminta-

yksiköiden sisällä. Workshopin alkuosuus on opetuspainotteinen keskittyen roadmapien 

tarkoitukseen, rakenteeseen ja sisältöön. Myöhemmissä osuuksissa yrityksen keskusryhmä ja 

liiketoimintayksikön edustajat tekevät yhteistyötä rakentaakseen liiketoimintayksikön 

roadmapit käyttäen hyväksi liiketoimintayksikön kokoukseen tuomaa materiaalia. (Cosner et 

al. 2007, s. 36) 

 

 Keskitetty prosessi Workshop-lähestymistapa Hajautettu lähestymistapa 

Prosessia johtaa:  Yksi henkilö yritystasolla.  Yksi henkilö yritystasolla.  Koordinointiryhmä 

jokaisesta 

liiketoimintayksiköstä 

LTY:stä. 

Roadmapin luo:  Keskusryhmä liiketoiminta-

yksikön (LTY) tarjoaman 

datan avulla. 

 Liiketoimintayksikkö 

keskusryhmän avustamana 

workshopeissa. 

 LTY ja johtajat prosessin 

omistajan ohjeistamana. 

Keskusryhmän koko  Noin 6 täysipäiväistä työn-

tekijää. 

 2-3 täysipäiväistä työn-

tekijää. 

 1-2 täysipäiväistä työn-

tekijää (pelkästään koor-

dinointiryhmä) 

Vahvuudet  Roadmappien sisältö ja 

muoto on johdonmukaista. 

 LTY:iden vähäinen 

kuormitus. 

 Roadmappien sisältö ja 

muoto on johdonmukaista. 

 LTY:t tuntevat omistavansa 

prosessin. 

 Edistää LTY:n omista-

juussuhdetta roadmappiin. 

 Roadmappeja voidaan 

päivittää milloin vaan. 

Heikkoudet  LTY:iden edustajilla on 

vähäinen omistajuussuhde 

roadmap-peihin 

 Ei päivityksiä muodollisten 

roadmappaamissyklien 

ulkopuolella 

 Ylläpitäminen muodollisten 

syklien ulkopuolella on 

hankalaa. 

 Vaatii prosessin tuntijoita 

jokaisessa LTY:ssä. 

 Suuri hajonta roadmappien 

sisällössä ja laadussa 

Haasteet  LTY:iden roadmapin 

täydentämiseen sitoutumisen 

ylläpitäminen 

 Organisaationsa 

suunnitelmia, tarpeita ja 

rajoituksia ymmärtävien 

avainhenkilöiden mukaan 

saaminen workshoppeihin. 

 Sisällön ja muodon 

standardien ylläpito 

roadmappien jatkuvaan 

käyttöön. 
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Hajautetussa lähestymistavassa jokaisesta osallistuvasta organisaatiosta valitaan muutama 

edustaja, jotka hallitsevat ja johtavat roadmapping-prosessia. He kouluttavat ja tukevat 

roadmapping-prosessiin osallistuvia liiketoimintayksiköiden edustajia, jotka luovat ja 

ylläpitävät roadmapit omille yksiköilleen. Tämä lähestymistapa edistää roadmappien 

omistajuuden tunnetta liiketoimintayksiköissä, mutta johtaa myös huomattaviin vaihteluihin 

roadmappien sisällöissä, muodoissa ja laadussa. (Cosner et al. 2007, s. 36-37) 

4.2 Roadmapping-prosessin tavoitteet 
 

Roadmappien käyttöönotto auttaa yritystä saavuttamaan monet tärkeimmistä tavoitteistaan. 

Kunkin tuotelinjan roadmap yhdistää markkinastrategian tuote- ja teknologiasuunnitelmiin. 

Tuotelinjatasolla luodut roadmapit toimivat pohjana yrityksen teknologiasuunnittelulle 

tunnistaen tarpeet, teknologia-aukot, vahvuudet ja heikkoudet yritykselle yhteisellä kielellä. 

Roadmapit auttavat keskittämään huomiota pitkän aikavälin suunnitteluun ja parantamaan 

kommunikointia ja suunnitelmien omistajuutta. Lisäksi prosessi auttaa keskittämään 

työskentelyryhmän ajatuksia kunkin suunnitteluvaiheen tärkeimpiin prioriteetteihin. (Albright 

& Kappel 2003, s. 31) 

 

Ensimmäinen tavoite on strategian yhdistäminen tuote- ja teknologiasuunnitelmiin. Roadmap-

tarinan luominen tarkoittaa suunnitelman avainpäätösten syiden selkeää kuvausta. 

Tyypillisesti strategiat, tuotesuunnitelmat ja teknologiasuunnitelmat luodaan toisistaan 

riippumatta kunkin osaston tai alan asioista vastuussa olevien toimesta. Roadmapit luovat 

selkeitä yhteyksiä eri toimintojen välille. Ne yhdistävät markkinatarpeiden perusteella tehdyt 

strategiapäätökset kilpailuympäristöön. Edelleen roadmap havainnollistaa yhteyden tuote-

evoluutioon ja tuotepiirteiden toteutukseen ja yhdistää tuotesuunnitelmat teknologian 

toteutussuunnitelmiin. (Albright et al. 2003, s. 31) 

 

Toinen tavoite on mahdollistaa yritystason teknologiasuunnitelmia. Useille tuotelinjoille 

tehdyillä roadmapeillä on mahdollista etsiä eri tuotelinjoille yhteisiä tarpeita, joita voidaan 

tyydyttää yksittäisellä kehitysprojektilla tai teknologiahankinnalla. Tämä voidaan tehdä 

analysoimalla roadmap-tietokantaa tai risteyttämällä roadmap-arviointeja, joissa 

tuotetyöryhmävastaavat yhteistyössä tunnistavat yhteisiä tarpeita. Näin voidaan lyhentää 

markkinoillevientiaikaa. Roadmap auttaa löytämään muita sovellusalustan mahdollisuuksia. 
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Yrityksen sisäisestä synergiasta hyötyvien osien lisäksi roadmapeja ristiin vertaamalla 

pystytään paikallistamaan suunnitelmien aukkoja ja tunnistamaan yrityksen avainvahvuuksia, 

joita voidaan käyttää yrityksen muilla osa-alueilla. (Albright et al. 2003, s. 31) 

 

Kolmas tavoite on keskittyä pitkän tähtäimen suunnitteluun. Roadmapping auttaa 

keskittämään huomiota tulevaisuuden tuotesukupolviin, aloittamaan pitkän aikavälin 

projekteja tai tekemään teknologiahankintoja niin että niiden tuotokset ovat valmiita kun niitä 

tarvitaan. Teknologioilla, joilla on pitkä läpimenoaika, päätös kehittää tai hankkia on lyhyen 

tähtäimen päätös, jolla on pitkän tähtäimen vaikutukset. (Albright et al. 2003, s. 31) 

 

Neljäs tavoite on parantaa kommunikaatiota ja suunnitelmien omistajuutta. Eri yksiköiden 

edustajista koostuvien työryhmien käyttö tuotesuunnitelman luomiseksi antaa mahdollisuuden 

kehittää yhteinen suunnitelma. Kaikilla on edustus suunnitelman luontiprosessissa, mikä 

edistää suunnitelman omistajuuden tunnetta eri toimintojen keskuudessa. Roadmapping 

tarjoaa yhteisen kielen taustoiltaan erilaisten eri liiketoimintaosastoilla (esimerkiksi 

tuotejohtaminen, markkinointi, myynti, tutkimus ja kehitys, valmistus, projektijohtaminen ja 

logistiikka) työskenteleville ihmisille. Tälläisessä roadmapping-työryhmässä roadmap 

muodostetaan rakentamalla työryhmän jäsenen erikoistietämykselle vastaava osa roadmapia 

ja yhdistämällä nämä työryhmän kunkin jäsenen erikoisosaamiselle perustuvat palat yhteen 

roadmapiin. Prosessi on tavallisemmin iteratiivinen, ja korjaukset voidaan tehdä aina, kun 

työryhmä huomaa, ettei suunnitelma ole toteutettavissa tai että on olemassa parempi 

vaihtoehto. (Albright & Kappel 2003, s. 31) 

 

Strateginen roadmap tarjoaa kehyksen tulevaisuutta valottavan oikeanlaisen dialogin 

helpottamiseksi yrityksen eri osastojen välillä. Petrickin ja Martinellin (2012, s. 51) mukaan 

kyseinen dialogi keskittyy seuraaviin ydinaiheisiin: 1) keskeiset strategiset haasteet, joita 

yritys on kohtaamassa, 2) tulevaisuudessa mahdollisesti esiin nousevia uudet mahdollisuudet, 

3) uudet mahdollisuudet markkinoiden ilahduttamiseksi ja 4) mitä toimenpiteitä tarvitaan ja 

milloin. 

 

Työryhmän tutkiessa näitä avainaiheita tarvitaan oikeanlainen rakenne helpottamaan 

ympäristön tutkimista trendien ja mahdollisuuksien havaitsemiseksi ja ohjaamaan työryhmä 
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lähemmäksi oikeita väyliä strategisten haasteiden kohtaamiseksi. (Petrick & Martinelli 2012, 

s. 51) 

 

Viides tavoite on keskittää suunnittelu korkean prioriteetin aiheisiin. Roadmapping-prosessin 

avaintavoite on tunnistaa ja keskittää strategiaa ja tuotekehitystä kaikkein tärkeimpiin 

menestyselementteihin. Roadmapin kehittämisen jokaisessa vaiheessa työryhmä pyrkii 

määrittelemään kaksi tai kolme tärkeintä ajuria, elementtiä tai ongelmaa. Tällä tavoin 

painopiste pidetään korkeimmissa prioriteeteissa. Kun roadmapia ollaan kehittämäsä ja sitä 

otetaan käyttöön, työryhmä tunnistaa aukkoja ja kehittää keinoja aukkojen sulkemiseksi. 

Aukot voivat olla avainteknologioita, jotka pitää kehittää tai hankkia, tai ominaisuuksia, jotka 

pitää sisällyttää tuotteeseen korkean prioriteetin asiakas- tai markkinatarpeen tyydyttämiseksi. 

(Albright & Kappel 2003, s. 31) 

 

4.3 Roadmap-prosessin onnistumistekijät 

 

Vuonna 2003 Alankomaiden talousministeriö sponsoroi tutkimusta, jolla haluttiin selvittää 

maailmalla tehtyjen roadmapping-prosessien tehokkuutta. Tavoitteena oli saada selville 

kuinka hyvin roadmapping soveltuu innovaatiokäytäntöjen tukemiseen. Tutkimus kävi läpi 

yhteensä 78 roadmapping-prosessia pääasiassa Euroopassa, USA:ssa, Kanadassa ja Japanissa, 

joiden johtopäätöksenä tunnistettiin seuraavia hyväksi todettuja käytäntöjä (Phaal & Probert 

2009, s. 4): 

Suunnittelu 

 Roadmapping-prosessit tulee selkeästi yhdistää suoraan laajempiin strategia-

prosesseihin. 

 Roadmapping-prosessin aloittaminen on helpompaa jo olemassa olevan sosiaalisen 

rakenteen sisällä, esimerkiksi teollisuusyhdistyksessä. Sosiaalisten rakenteiden 

ongelmaa ei ole raportoitu yritystason sovelluksissa. 

 Osallistujien liikekannalle saamiseksi roadmappaamiseen pitää liittyä kiireellisyyden 

tunne. 

 Yrityksen päätöstentekijöiden sitouttaminen alusta asti on ensiarvoisen tärkeää koko 

prosessin ajan. 
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 Visiointi ja tavoitteiden asettaminen on tärkeässä osassa yhteisön yksimielisyyden 

kehittämiseksi. 

 Teollisuusorientoituneet roadmap-aktiviteetit pitäisi olla teollisuuden omistamia alusta 

asti käyttöönoton rohkaisemiseksi 

Käyttöönotto 

 Mikään yksittäinen malli ei sovellu kaikkiin tilanteisiin. Lähestymistapa pitää usein 

räätälöidä yrityksen tarpeisiin. 

 Roadmapping-prosessin momentin pitää olla jatkuvaa, jotta osallistujien mielenkiinto 

ja halu osallistua pysyvät yllä. 

 Roadmapping on luonnoltaan tutkivaa. Tällöin suunnitelman pitää olla kyllin joustava, 

jotta oppimiselle on tilaa prosessin edetessä. 

 Taloudellisen näkökulman pitää olla selkeä – tavallisemmin roadmapping-prosessin 

kulut jaetaan prosessia hallitsevien ja prosessiin osallistuvien kesken. 

Seuranta 

 Roadmapping on iteratiivinen prosessi, joka hyötyy uudelleenarvioinneista 

ensimmäisen roadmapin luomisen jälkeen. 

 Roadmapping vaikutuksia tulee seurata. 

 

Nämä onnistumistekijät tai elementit tuovat roadmapping-prosessin hyödyt organisaatiolle. 

Roadmapping-menetelmän tehokas käyttö vaatii paljon organisaatiolta.  

 

Kappel (2000, s. 44) totesi, että roadmapping-menetelmän käyttö on todennäköisemmin 

menestyksekästä tuoteryhmissä, jotka: 

1. ovat erittäin tärkeitä yritykselle ja roadmapping-prosessiin osallistujille tulojen, 

voittojen ja maineen kannalta organisaation avainhenkilöiden osallistumisen 

rohkaisemiseksi. 

2. sisältävät merkittäviä tai pitkän aikavälin investointeja teknologiaan, mikä antaa 

oikeutuksen vaivan näköön markkinoiden ja tuoteparametrien ennakointiin yhden 

tuotesukupolven julkaisua pidemmälle. 

3. sisällyttävät näennäisen uhan markkinoilta. 
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Nämä tekijät tarjoavat kollektiivisesti organisaatiolle motivaation tehdä merkittävää työtä 

luodakseen ulkoisesti merkittävän, sisäisesti johdonmukaisen ja teknologisesti realistisen 

dokumentin. Lisäksi liitteen 2 kolmannessa sarakkeessa tunnistetut olosuhteet osoittavat 

luonnollisen soveltuvuuden työkalun käyttöön. Yhdessä nämä tekijät tarjoavat suotuisat 

olosuhteet roadmap-menetelmän käyttöön ulkoisen uhan ollessa ilmeisin motivoija (Kappel 

2000, s. 44) 

4.4 Roadmapping-prosessiin osallistujien merkitys 
 

Roadmapping-prosessiin osallistuvan ryhmän toivottu koostumus ja osaamisprofiili on 

tärkeää määrittää tarpeen mukaiseksi. Osallistujien motivaatio, kompetenssi ja asema 

yrityksessä vaikuttavat prosessin tuloksiin ratkaisevasti. Mikäli roadmapping-prosessin 

merkitystä ei kommunikoida eikä johto tue prosessia riittävästi, ei voida odottaa saatavan 

täyttä hyötyä menetelmästä. 

 

Tabrizi & Walleigh (1997) toteavat, että ylin johto muodostaa roadmapin ja myös ylläpitää 

roadmap-dokumenttejä. Kuitenkaan tämä ei ole yleisesti käytetty lähestymistapa. Yleensä 

roadmapping-prosessiin kootaan osallistujat yrityksen eri toiminnoista tai eri organisaatioista, 

kuten esim. Lehtola et al. (2005), ja Li & Kameoka (2003) toteavat. Roadmapping-tiimit 

muodostetaan koollekutsutuista sidosryhmistä. Näissä tiimeissä jaetaan tietoa ja eri 

näkökulmia ja tehdään päätökset, jotka sitten esitetään roadmap-dokumentissä (Lehtola et al. 

2005). Tutkimuksen mukaan tärkeimpiä sidosryhmiä roadmapping-prosessissa ovat 

tuotejohdon, myynnin ja myyntikanavan ihmiset sekä muut yhteistyökumppanit ja asiakkaat. 

Tuotekehittäjiä ei pidetty tärkeä sidosryhmänä tutkituissa roadmapping-prosesseissa, mutta 

samaa ryhmää pidettiin tärkeänä kustannusten arvioinnissa (Lehtola et al. 2005). 

 

Vain ydintiimi osaallistuu roadmapping-prosessiin, mutta johdon tuki tarvitaan, koska 

roadmapping kuluttaa henkilöstöresursseja ja aiheuttaa kustannuksia. Tutkimuksen mukaan 

roadmapping-tiimi jäsenten tulisi edustaa yrityksen toimintoja - tutkimus ja kehitys toiminnot, 

teknologiajohtaminen, liiketoiminnan kehitys, rahoitus, ja lisäksi tiimin jäsenten tulisi olla 

omien alojensa avainhenkilöitä yrityksessä. McCarthy (2003). 

 



27 
 

 

Tiimi muodostaa yksityiskohtaisen analyysiprosessin ja päättää siitä mitä tekijöitä ja 

mittareita käytetään prosessin arviointiin. Roadmapping-tiimi vastaa myös tarvittavien 

teknologioiden analysoinnista sekä muodostaa roadmapin sekä ylläpitää sitä. (McCarthy 

2003.)  

 

Phaal et al. (2003) mukaan roadmapping-prosessissa tarvitaan monien alojen osaajista 

koostuva tiimi. Tässä tiimissä pitäisi olla sekä kaupallista että teknistä näkemystä, kuten 

esimerkiksi tutkimus-, kehitys-, valmistus-, markkinointi- ja rahoitusaloilta (Phaal et al. 

2000). Lisäksi Phaal et al. (2003) uskovat, että sekä liiketoimintavastaavan ja prosessin 

omistajan pitäisi osallistua roadmapping-prosessiin. Näiden vastuuhenkilöiden tulisi olla 

mukana jo suunnitteluvaiheessa, ja senkin jälkeen koko roadmapping-prosessissa. Heidän 

mukaansa liiketoiminnan vastuuhenkilö on vastuussa liiketoiminnallisesta osasta prosessin 

lopputulosta ja prosessin omistaja puolestaan vastaa roadmapping-prosessin toteutuksesta. 

(Phaalet al. 2003)  

 

Prosessin omistajat ovat vastuussa myös roadmapping-tiimin henkilövalinnoista, ratkaisevat 

roadmapin käyttöön liittyviä ongelmia ja heillä osaamista ja tietoa roadmapping- 

ympäristöstä. (Phaal et al. 2003). Fasilitoija voi myös olla tarpeen roadmapping-prosessin 

tehokkaan ja jouhevan toteuttamisen apuna. (Phaal et al. 2003). Fasilitoija tukee 

roadmapping-prosessia ja ohjaa roadmapping-tiimiä (Albright 2002).  

 

Albrightin ja Kappelin (2003) mukaan fasilitoijalla tulisi olla aktiivinen rooli roadmapping-

prosessissa rajausvaiheessa ja tiiminmuodostuksessa sekä työsuunnitelman ja yksilöiden 

tehtävien arvioinnissa osana suurempaa prosessia. Fasilitoijan tulisi kyseenalaistaa ryhmän 

oletukset ja vaalia prosessin kurinalaisuutta (Albright & Kappel 2003). 

 

Roadmapping-prosessista saadaan paras tulos kun kokenut fasilitoija ohjaa eri alojen osaajista 

koostettua tiimiä. Koko prosessin ajan fasilitoija ohjaa tiimiä kohti realististista ja 

toteuttamiskelpoista suunnitelmaa. Eri alojen osaajista koostettuun tiimiin kuuluu osaajia 

toiminnoista, jotka ovat tekemisissä tuotevalikoiman tai liiketoiminnan kanssa - 

markkinointijohtajia, alueellisen markkinoinnin tekijöitä, tuotejohtajia, tutkimus- ja 

tuotekehitysosaajia, valmistuksen osaajia, palveluosaajia ja muita alan osaajia. Roadmapping-

tiimin tarkoituksena on muodostaa kuva mahdollisesta tulevaisuudesta tai hahmottaa useita 
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tulevaisuuden näkymiä, asettaa tavoitteet ja tehdä suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi, 

sekä varmistaa, että vaaditut kyvykkyydet ja teknologiat ovat saatavilla oikeaan aikaan. 

(Albright 2002.)   
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5 ROADMAP-MENETELMÄN ARVIOINTIA 

5.1 Roadmapit innovaatioiden ajureina 
 

Jopa yksinkertaisimmat teknologiaroadmapit yllyttävät jokaisen kuvittelemaan mielessään 

millainen tuote tai teknologia nousee seuraavaksi menestyjäksi. Teknologia-roadmappien arvo 

innovaatioille perustuu olemassa olevien tuotteiden ja teknologioiden kehityskulkuihin ja 

rinnakkaisasetteluun, mistä herää ideoita uusille tuotteille ja teknologioille. Innovointi 

useamman tuotesukupolven päähän vaatii virtuaalista innovointia (virtual innovation). 

Teknologia-roadmappien käyttäminen systemaattiseen innovointiin vaatii innovaatiotehtaita. 

(Rinne 2004, s. 69-70) 

 

Virtuaalisessa innovoinnissa pyritään innovoimaan ilman fyysisten prototyyppien tai 

tuotteiden luomista. Perinteinen innovointi siirtyy ideoinnista prototyyppien luomiseen ja 

lopputuotteen valmistukseen. Prototyyppien luomisen ollessa tyypillisesti kallista 

prototyyppivaiheeseen pääseminen merkitsee sitoutumista valmiin tuotteen valmistukseen. 

Yhä kasvavissa määrin prototyypit ovat väistymässä mallien ja simuloinnin tieltä. Nämä 

virtuaaliprototyypit määrittävät vaatimuksia ja spesifikaatioita tuotettaville tuotteille. Kasvava 

painotus virtuaaliseen testaukseen kasvattaa halua virtualisoida innovointiprosessia itseään. 

(Rinne 2004, s. 70) 

 

Teknologiaroadmapit ovat kriittisiä virtuaaliselle innovoinnille, koska ne tarjoavat 

mekanismin jatkuvuudelle ja täten tuoden vakiintumista yksittäisille virtuaalisille 

innovaatioille. Kuvassa 5 sekä tuotteet P6 ja P7 esittävät virtuaalisia innovaatioita, mutta 

tuotteen P7 visiointi ei ole mahdollista pelkästään P3:n ja P5:n perusteella. Ilman P6:n 

esittämistä roadmapissa P7 ei olisi välttämättä koskaan syntynyt tai ainakin olisi ihan eri 

tuote. 
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Kuva 5. Virtuaalinen innovointi (mukaillen: Rinne 2004, s.70) 

 

Esimerkki tämän tyyppisestä innovoinnista on Sonyn Pen-Tablet työpöytä. Sen 

ominaisuuksiin kuului kosketusnäyttö, jota voitiin pitää sylissä piirtämistä ja datan 

lisäämiseen osoitinkynällä. Kosketusnäyttö oli kuitenkin lieassa alustaan, eikä sitä voitu 

liikutella kauas tietokoneesta. Vaikka Sony päätti tuottaa kyseisen kappaleen, markkinat 

kyseiselle tuotteelle olivat epävarmat. Sony hylkäsi VAIO Pen-Tablet-linjan jo vuoden 

jälkeen huolimatta siitä, että tuote oli päässyt jo kolmanteen sukupolveen, johtuen 

verkkaisesta myynnistä. (Rinne 2004, s. 70) 

 

Ennen tuoteidean hyllyttäminen johti usein koko konseptin katoamiseen kokonaisuudessaan. 

Pitämällä kuitenkin Pen-Tablet-idean virtuaalisena, mutta toteuttamatta jääneenä teknologiana 

tai tuotteena (P6), Sony saattoi vauhdittaa tablettitietokoneiden (P7) kehitystä, joilla on suuret 

markkinat nykyään. Vaikuttaakseen tulevaisuudessa virtuaalisten innovaatioiden on jätettävä 

jälkensä teknologiaroadmappiin nimen ja ominaisuuksiensa kanssa tarjotakseen 

ponnahduslaudan tuleville innovaatioille. (Rinne 2004, s. 70-71) 

5.2 Teknologiaroadmapeistä kirjallisuudessa 

 

Roadmapping on paljon käytetty menetelmä teknologiajohtamisessa ja muilla korkean 

teknologian aloilla. Tieteellisissä julkaisuissa on seuraavat määritelmät teknologia-

roadmappingin tarpeesta. Teknologia-roadmapit ovat usein käytetty menetelmä, sillä 

roadmapping yhdistää teknologioita, tuotteita ja markkinoita yleisellä ja käsitteellisellä tasolla 

visuaalisesti, sillä on potentiaalia innovaation infraksi (Rinne, 2004). 
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Teknologia roadmapin avulla organisaatio voidaan nähdä moniulotteisena kokonaisuutena ja 

roadmapping auttaa tunnistamaan mielenkiintoisimmat mahdollisuudet ja havainnollistaa 

investoinnit taloudellisten resurssien, aikaresurssien ja muiden resurssien käytön kautta jo 

suunnitteluvaiheessa (Phaal et al., 2004). Roadmapping-menetelmä auttaa jäsentämään 

suunnitteluprosessia ja havaitsemaan aukot strategisessa suunnittelussa. Roadmap yhdistää 

tavoitteet ja käynnissä olevat aktiviteetit. Roadmappingin avulla voidaan tunnistaa ja 

priorisoida kestävän kilpailuedun lähteet ja jakaa organisaation teknologiset ja 

henkilöresurssit oikein (Phaal et al., 2004).  

 

Teknologia-roadmapping prosessi on tehokas menetelmä tukemaan teknologian johtamista ja 

toimintojen suunnittelua. Erityisesti roadmapping on hyödyksi resurssien, organisaation 

tavoitteiden ja ympäristön muutosten hallinnassa sekä näiden dynaamisen vuorovaikutuksen 

havainnollistamisessa ja kommunikoinnissa (Phaal et al., 2004). 

 

Petrick ja Echols (2004) toteavat, että teknologia-roadmapping on väline, jonka avulla 

organisaatiot voivat tehdä päätöksiä paremmin tiedostaen, välttäen ajanhukkaa ja säästäen 

arvokkaita resursseja. Roadmapping auttaa vähentämään päätöksentekoon liittyviä riskejä ja 

epävarmuustekijöitä.  

 

Mullerin (2005) mukaan roadmapping yhdistää samalle aikataulurakenteelle liiketoiminnan 

johtamisen oleelliset osat (markkinoinnin, tuotteiden, teknologian, prosessien, ja ihmisten 

johtamisen). Edelleen Kappel toteaa, että roadmapping erottuu strategian työkalujen kirjossa 

aikaulottuvuuden keskeisen aseman vuoksi. (Kappel 2001) 

5.3 Roadmapping-menetelmän rajoitukset 

 

Roadmapping saatetaan nähdä itsenäisenä toimena, joka pannaan alulle vastauksena tiettyyn 

näennäiseen kriisiin ja täten prosessi ei integroidu osaksi jatkuvaa johtamista. Vaikka haluttu 

jaettu ymmärrys saavutetaan roadmappien kehittämisprosessissa, kyseistä ymmärrystä on 

jatkuvasti uudistettava, jotta päätöksenteko on jatkuvasti tukevalla perustalla. Tämä on 

erityisen tärkeää dynaamisissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. (Strauss & Radnor 2004, s. 52) 
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Roadmappien suunnittelu tai käyttöönotto ei ole yritykselle houkuttelevaa, kun käytännöt tai 

toimeksiannot muuttuvat nopeasti ja sattumanvaraisesti. Roadmapping voi tuottaa 

käyttökelvottoman tuloksen, kun suunnitelmiin tulee epävakaita, nopeita ja odottamattomia 

muutoksia. Yritykset voivat silloin yrittää suunnitella liian yksityiskohtaisesti. Yrityksessään 

tehdä monimutkaisesta systeemistä helpommin käsiteltävän operatiiviset suunnittelijat 

saattavat ajautua liian kapeaan ja suoraviivaiseen katsontakantaan, mikä rajoittaa haettua 

innovatiivisuutta ja tehokasta reagointia muutokseen. Vaikka roadmapping menetelmä ottaa 

huomioon teknologian kehityssuunnat ja kilpailuympäristön vaikutukset, tyypillisesti 

käytettynä oletuksena on suoraviivainen kehityskulku tai yksittäisskenaario. (Strauss & 

Radnor 2004, s. 52) 

 

Tulevaisuuden tarpeista tehtävien selkeiden oletusten puute voi siirtää keskittymisen 

asiakkaiden tarpeista teknologian kauneuteen eli toisin sanoen teknisen yhteisön 

mukavuusalueelle. (Strauss & Radnor 2004, s. 52) Jos käytetty roadmap ei ole todellisten 

asiakastarpeiden mukainen, sen käytöllä on huonommat seuraukset kuin jos roadmappia ei 

olisi luotu lainkaan. (Cosner et al. 2007, s. 40) 

 

Kriittiset aukot nousevat pintaan tietämyksessä ja kaukokatseisuudessa koskien tulevaisuuden 

olosuhteita ja tapahtumia. Johtajilla on usein kokemuksen puutetta ja voivat tuntea olonsa 

epämukavaksi määrittämättömässä tai epätarkasti rajatussa tilassa. Vahvuudet ja 

mahdollisuudet voivat jäädä huomaamatta tiedon puutteen tai heikon ympäristön seurannan ja 

analysoinnin vuoksi erityisesti globaalin kilpailun paineen alla. (Strauss & Radnor 2004, s. 

52) 



33 
 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET, KRITIIKKI JA TUTKIMUSKOHTEET 

 

Globalisaatio ja teknologian roolin kasvu yrityksen toimintaympäristössä ja 

strategiaprosessissa tarkoittaa väistämättä strategisen teknologiajohtamisen vaatimusten 

kasvua. Liiketoimintaympäristön uudet piirteet lisäävät tehtävien kirjoa strategiaprosessissa ja 

johtamisessa. Oikea ja tehokkaasti toteutettu strategia on kriittinen menestystekijä yrityksille. 

Onnistunut strategia mahdollistaa pitkällä aikavälillä kyvyn tuottaa erottuvaa osaamista ja 

valmiuksia, jotka määrittävät yrityksen kilpailuaseman ja menestyksen markkinoilla  

 

Tämä kirjallisuuskatsaus kuvaa roadmapping-menetelmää yrityksen strategisen johtamisen ja 

teknologiajohtamisen välineenä. Esittelimme työssämme alan kirjallisuuden roadmapping 

määritelmiä ja erilaisia roadmapping-prosesseja.  

 

Roadmapping on strategisen suunnittelun ja strategianviestinnän välineenä toimiva erityisesti 

korkean teknologian aloilla. Se lisää organisaation ymmärrystä oleellisesta toiminnasta ja 

tulevaisuudesta havainnollistamalla suuria eri vaiheita sisältäviä kehitysprojektien 

kokonaisuuksia aikajanalla. Roadmapping parantaa strategisen teknologiajohtamisen 

syvällistä ymmärtämistä ja strategisia valmiuksia. Hyvin johdettavissa oleva strategia on 

ratkaisevan tärkeä yrityksille. Roadmapping-menetelmä parantaa yrityksen toimintojen 

johdettavuutta ja mitattavuutta sekä yhteistyömahdollisuuksia yrityksen sisällä sekä 

ulkopuolisten resurssien käyttöä. 

 

Tiedon lisääntyessä ja tiedonkäsittelyn vaikutusten levitessä kaikkiin yritysympäristöihin on 

tärkeää, että organisaatiolla on selkeä käsitys omasta toiminnastaan ja ympäristöstään. 

Roadmapping-menetelmä on parhaimmillaan monimutkaisten kehitysprojektien 

hahmottamisen apuna ja johtamisen välineenä. Strateginen johtaminen on nopeatempoista ja 

vaativaa ja käytettyjen menetelmien merkitys yhteistyön, ajattelun, päätöksenteon tukena 

kasvaa. Roadmapping vastaa tuottavuusvaatimusten kasvuun ja auttaa avoimen innovaation 

hyödyntämisessä.  

 

Maailmanlaajuinen kilpailu ja toisaalta mahdollisuudet maailmanlaajuiseen yritystoimintaan, 

ulkoistamiseen ja verkostoitumiseen vaativat roadmapping-menetelmän kaltaisen 
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aikasidonnaisen työkalun, joka selkeyttää toimintaa matkalla tavoitteeseen ja tehostaa 

suunnittelua ja toteutusta. Selkeä kokonaiskäsitys auttaa hahmottamaan teknologian 

mahdollisia kehityskulkuja suhteessa markkinoihin ja auttaa havainnoimaan ympäristöä ja 

reagoimaan proaktiivisesti. Roadmapping-menetelmä auttaa yrityksiä pysymään kilpailun 

etulinjassa.  

 

Tulevaisuudessa roadmapping-menetelmä on tärkeä osa yrityksen johtamistyökalupakkia ja 

integroituu muihin tietojärjestelmiin ja johtamisjärjestelmiin. Pilvipalveluiden ja 

johtamisjärjestelmien teknologian kehittyessä organisaatiot voivat yhä paremmin käyttää 

päätöksenteossa parasta asiantuntemusta ja saavat tarkkoja tietoa markkinoista nopeasti. Yhä 

enemmän tietoa on yhä suuremman joukon käytettävissä yhä laadukkaammassa muodossa. 

Roadmappingin vahvuudet ovat omiaan vastaamaan tähän kehitykseen informaation 

merkityksen hahmottamisen ja tehokkaana kommunikoinnin välineenä roadmapping on 

nykyaikainen väline. 

 

Kriittisesti tarkasteltuna roadmapping-menetelmä voi olla työläs toteuttaa ja ilman hyvää 

fasilitointia tai ohjelmistoa sen vahvuuksia on vaikea saada esille täydessä mitassa. 

Roadmapping on yksinkertaistettu kuvaus tietystä kehityksestä ja sitä käytettäessä tulee 

muistaa välillä nostaa katse ylös ja ajatella asioita myös roadmapin ulkopuolelta.  

 

Mikäli perusasiat roadmapin taustalla ja ympäristössä muuttuvat saattaa roadmapin orjallinen 

toteuttaminen johtaa rajalliseen näkemykseen esimerkiksi radikaalien innovaatioiden tai 

suurten poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten, teknologisten, ekologisten tai muiden 

toimintaympäristön muutosten vuoksi. Siksi roadmapping-menetelmän kanssa on hyvä 

käyttää muita menetelmiä, jotka auttavat muutosten vaikutusten arviointia.  

 

Pitkällä tähtäimellä on menestyvälle yritykselle jatkuva ja riittävän monipuolinen 

strategiaprosessi on perusedellytys menestyksen mahdollistamiseksi ja oleellisen 

oivaltamiseksi. Roadmapping-menetelmä auttaa tehokkaassa johtamisessa globalisaation ja 

teknologioiden kehityksen puristuksessa. 

 

Työssämme määritimme roadmapping käsitettä strategisen johtamisen kontekstissa. 

Kiinnostavaa olisi tutkia, miten roadmapping koetaan yrityksissä suhteessa muihin 



35 
 

 

työkaluihin. Mielenkiintoista olisi myös tutkia roadmapping-menetelmän toteutustapoja 

pilvipalveluina sekä roadmapping-menetelmän muita käytännön toteutuksia suomalaisissa 

kansainvälisissä yrityksissä. Roadmapping on mahdollisesti visuaalisena työkaluna erittäin 

kilpailukykyinen ja tehokas ratkaisulta hajautetun organisaation kommunikoinnin tueksi. 

Menetelmän hyödyistä olisi erittäin mielenkiintoista saada mittaustuloksia. Tarvitaan tietoa 

siitä lisääkö ja kuinka paljon roadmappingin käyttö yrityksissä lisää tehokkuutta 

organisaatioissa.  
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Liite 1. Phaalin (2008) listaamat roadmapit, jotka liittyvät kemiaan ja kemian teollisuuden 

prosesseihin muilla aloilla ja näiden vastaavat määrät prosenttiosuudet 

Ala Roadmapien määrä Roadmapien prosenttiosuus 

Teollisuus - energia. 140 40,0 

Materiaalit 67 19,1 

Bioteknologia 34 9,7 

Kemian teollisuus 19 5,4. 

Geotieteet 16. 4,6 

Teollisuus - yleinen 15. 4,3. 

Teollisuus – elektroniikka 15 4,3 

Teollisuus – auto- ja liikenne 9 2,6 

Julkinen/hallitus/yhteisö 7 2,0 

Teollisuus - rakentaminen 7 2,0 

Terveydenhuolto 6 1,7 

Teollisuus 

valmistus/toiminnot 

6 1,7 

Yleiset tieteet 5 1,4 

Fysiikka 4 1,1 

Yhteensä 350 100,0 

  



 
 

 

Liite 2. Roadmapping-menetelmän rajat (mukaillen: Kappel 2000, s. 44) 

Roadmapilla on… Roadmap ei sovellu… Roadmap soveltuu kun… 

Lineaarinen suuntaus  teknologia- tai 

markkinahäiriöiden 

ennakointiin (esim., 

arkkitehtuuri) 

 tuote tai markkinat on 

kasvuvaiheessa 

Teknologiataipumus  ei-teknologisten 

vaihtoehtojen ja ei-

numeeristen tekijöiden 

huomiointiin 

 tuote- tai prosessiteknologia 

tunnistetaan kilpailun perusteella 

Tekninen/rationaalinen 

keskittyminen 

 organisaationallisten tai 

poliittisten ongelmien 

käsittelyyn 

 organisaatio sopii ympäristöönsä 

Implisiittinen varmuus  skenaarioiden ja 

vaihtoehtojen tutkimiseen 

 järjestelmät ovat ennakoitavia tai 

ulkoiseen ympäristöön on 

olemassa vahva vaikutusvalta 

Sitkeä ennakkoasenne  luovuuden rohkaisemiseen  olemassa olevat markkinat ja 

arkkitehtuurit kokevat jatkuvaa 

(ehkä nopeaa) edistymistä 

Soveltuvuus monimutkaisiin 

ongelmiin 

 yksinkertaisiin ongelmiin  koordinoiminen on muuten 

hankalaa 

Ulkoinen orientaatio  pohtimaan mikä strategia on 

paras meille? 

 asiakkaan ääni tarvitsee 

vahvistamista 

 

 


