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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten lääketeollisuusyritys 

toteuttaa tuoteportfolioidensa hallinnointia ja miten tämän caseyrityksen portfo-

lioprosessi vastaa kirjallisuuden näkemystä tuoteportfolion hallinnoinnista. Tutki-

musongelmaa lähestyttiin tapaustutkimuksella caseyrityksen portfolioprosessista, 

ja tätä prosessia verrattiin kirjallisuuden näkemykseen aiheesta. Empiiristä aineis-

toa kerättiin pääosin teema- ja lomakehaastatteluilla caseyrityksen projektin 

avainhenkilöiltä. 

 

Tutkimuksessa havaittiin portfolioprosessin olevan vaiheittainen toimintamalli, 

jonka tavoitteena on hankkia mahdollisimman kannattava tuotevalikoima. Caseyri-

tyksen portfolioprosessi vastasi pääosin aiheen teorian kuvaamaa mallia, mutta 

prosessia ja etenkin karsintakriteereitä monipuolistamalla voidaan tulevaisuudessa 

saavuttaa parempia tuloksia. Lääketeollisuudella toimialana on tiettyjä ominaispiir-

teitä, mutta nämä eivät suoraan näy varsinaisessa portfolioprosessissa. Kuitenkin 

esimerkiksi erityyppisten liiketoimintayksiköiden tarpeet olisi syytä huomioida tuo-

teportfolion hallinnointiprosessissa.  
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The purpose of this master thesis study was to find out how a pharmaceutical 

company manages their product portfolios and how this management process 

corresponds to literature's view on product portfolio management. This problem 

was approached with a case study concerning a case company's portfolio process 

and this process was then compared to literature's view on the subject. Theme 

interviews and form interviews with case company's key personnel were mainly 

used to collect the empirical data. 

 

It was discovered in the study that portfolio process is a phased procedure and it 

aims to achieve a product range that is as profitable as possible. Case company's 

portfolio process corresponds mostly to the subject's theoretical model but if pro-

cess and especially elimination criteria are diversified in the future it will be possi-

ble to achieve better results. As a branch of business pharmaceutical industry has 

certain characteristic features but these features do not show themselves directly 

in the actual portfolio process. However, for example business units' different 

needs should be taken into account in the product portfolio's management pro-

cess.   
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1 JOHDANTO 

 

Lääketeollisuus on joutunut tilanteeseen, jossa kasvun ja laajentumisen mahdolli-

suudet ovat harvassa (Rao 2009, 39). Tuotteiden kannattavuutta joudutaan tarkas-

telemaan lääketeollisuudessa erityisesti markkinoilta tulevien paineiden seurauk-

sena. Tämä on saanut alan yritykset pohtimaan tarkemmin omia tuoteportfolioi-

taan. (Rotstein et al. 1999, S883) Yhtenä tekijänä kannattavuuden kriittisen tarkas-

telun taustalla voidaan pitää lääketutkimusten määrän pienentymistä, joka on voitu 

havaita kansainvälisestikin (Ramboll 2012, 12). Kannattavuuden heikentyminen on 

monesti johtanut erilaisiin liiketoimintastrategioihin, kuten maantieteelliseen laajen-

tumiseen tai yrityskauppoihin, joiden seurauksena yritysten valikoimiin on kertynyt 

myös sellaisia tuotteita, jotka kilpailevat yrityksen tuotevalikoiman sisällä keske-

nään (Rao 2003, 99). 

 

Portfolioanalyysiä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä päätöksenteon malleista. 

Tätä analyysia voidaan pitää toimivana esimerkiksi silloin, kun valittavina olevat 

vaihtoehdot käyttävät samoja resursseja. (Salo et al. 2011, 4–5) Lääkevalmistus 

on säänneltyä toimintaa, jossa valmistetaan erilaisia lääkevalmisteita hyödyntäen 

lääkeyhtiön samoja resursseja. Tällä perusteella portfolioanalyysi soveltuisi hyvin 

lääketeollisuusyrityksen tarpeisiin. Lisäksi portfolioanalyysin voidaan nähdä olevan 

lääketeollisuudelle tuttu lähestymistapa, sillä lääketeollisuudessa on aiempaa 

kokemusta portfoliojohtamisesta lääketutkimuksen projektien suunnittelussa (Sto-

nebraker & Keisler 2011, 133). Tuoteportfolioiden hallinnoinnista lääketeollisuus-

yrityksissä näyttäisi kuitenkin löytyvän tieteellisessä kirjallisuudessa varsin vähän 

artikkeleita, minkä vuoksi tällaiselle tutkimukselle olisi tarvetta.  
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1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Kun mietitään uusia tuotteita, on liiketoiminnalla kaksi tapaa menestyä: huolehdi-

taan siitä, että tuoteprojektit toteutetaan oikein, tai siitä, että tehdään oikeita pro-

jekteja. Portfoliojohtamisella pyritään vastaamaan tähän jälkimmäiseen tilantee-

seen eli valitsemaan ja tekemään oikeita projekteja. (Cooper et al. 2000, 18) Port-

foliojohtamista tai -analyysia voidaan soveltaa myös yrityksellä jo olemassa ole-

vaan tuotevalikoimaan ja varmistaa sen avulla, että valikoimassa on ainoastaan 

kannattavia tuotteita. Yksinkertaistettuna portfolioanalyysillä tarkoitetaan päätök-

sentekoanalyysin soveltamista erilaisia portfolioita koskeviin päätöksiin. Portfoliot 

voivat koostua esimerkiksi projekteista, omaisuuseristä, mahdollisuuksista tai 

muista objekteista. (Keisler 2011, 31) 

 

Portfolion hallinnointi tai johtaminen tulisi nostaa yrityksissä tärkeään asemaan 

ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin yritys tarvitsee menestyäkseen sopivia tuot-

teita, ja portfoliojohtamisen avulla voidaan löytää nämä tulevaisuuden menestysta-

rinat. Toiseksi portfoliojohtamisella voidaan varmistaa tuotevalikoiman vastaavan 

yrityksen strategiaa. Kolmanneksi portfoliojohtamisessa on kyse resurssien allo-

koimisesta, ja oikein kohdennetuilla resursseilla on mahdollista taata parhaiden 

projektien onnistuminen. (Cooper et al. 1997, 47) Lisäksi portfolioanalyysin käyttöä 

suositellaan erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa valittavina olevat vaihtoehdot 

hyödyntävät samoja resursseja tai vaihtoehtojen suoriutuminen tulevaisuudessa 

on riippuvaista siitä, mitkä vaihtoehdot niistä valitaan (Salo et al. 2011, 5). Lisäksi 

tuotevalikoimien arvioinnissa tulisi muistaa niin sanottu Pareton periaate eli 80 % 

myynnistä tai tuotoista saadaan 20 % tuotteista. Näin ollen tärkeimpiä tuotteita 

tulisi valvoa jatkuvasti ja muita tuotteita huomioida jaksoittain. (Gorchels 2000, 

133) Portfolioanalyysia ja -johtamista tullaan käsittelemään tarkemmin luvussa 2. 

 

Onnistunut portfoliojohtaminen pohjautuu tutkimusten mukaan ensisijaisesti hyville 

prosesseille (Siemens 2009, 13). Portfoliojohtamista toteutetaan prosessien kautta 
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hyödyntäen olennaista informaatiota, taitoja, työkaluja ja menetelmiä. Jotta portfo-

liojohtamisella voidaan saavuttaa menestystä, siihen osallistuvien tulee ymmärtää 

yrityksen strategia, löytää portfolioon vaikuttavat tekijät, tarkastella kaikkia portfoli-

on komponentteja ja noudattaa sovittuja prosesseja. Yhdysvaltalainen Project 

Management Institute on esitellyt teoksessaan yleisesti hyväksytyn mallin portfo-

lioprosesseille. (PMI 2006, 23) Tätä mallia ja muutamaa muuta kirjallisuudessa 

esiintynyttä portfoliojohtamisen prosessia esitellään luvussa 2.3, ja samalla etsi-

tään tälle tutkimukselle sopivaa teoreettista viitekehystä. 

 

Lääketeollisuusyritykset joutuvat toimimaan monien kansallisten ja esimerkiksi EU-

aluetta koskevien lakien, ohjeiden ja viranomaisvalvonnan alaisena (Valliluoto 

2012, 8, 13). Lisäksi suurella lääketeollisuusyrityksellä on portfoliossaan useita 

lääkekehitysprojekteja eri kehitysvaiheissa kilpailemassa keskenään yrityksen 

niukoista resursseista (Stonebraker & Keisler 2011,135). Myös vakuutusyhtiöt ja 

viranomaiset ovat viime vuosina luoneet lääkemarkkinoille paineita, joiden seu-

rauksena lääkkeen kehityskustannuksia ei pystytä samalla tavoin siirtämään uu-

sien lääkkeiden hintoihin (Rao 2003, 92). Tämä valvottu markkinaympäristö ja 

resurssien kriittisyys vaativat alan yrityksiä etsimään parhaan mahdollisen portfoli-

on itselleen, jotta olisi mahdollista saavuttaa riittävää kannattavuutta. Lisäksi uu-

sien lääkkeiden löytäminen ja valikoimaan saaminen on muuttunut aiempaa haas-

teellisemmaksi johtuen korkeammista ja monipuolisemmista vaatimuksista mark-

kinaluvan saamiseksi (Ramboll 2012, 12). Myös täysin ainutlaatuisten uusien 

lääkkeiden kehittäminen on hankaloitunut, ja markkinoille tuodaan usein sellaisia 

lääkkeitä, jotka vain eroavat hieman alkuperäisestä, ja näille valmisteille on mo-

nesti vaikeaa löytää tilaa markkinoilta (Rao 2003, 92). Nämä tekijät johtavat monet 

lääketeollisuusyritykset siihen tilanteeseen, että riittävän kannattavuuden saavut-

tamiseksi tulee yrityksen ajatella kriittisesti sekä olemassa olevaa valikoimaa että 

uusia tuotemahdollisuuksia. Kyseisen toimialan ominaispiirteitä ja näiden piirteiden 

mahdollisia vaikutuksia portfoliohallinnointiin tullaan käsittelemään tarkemmin 

luvussa 3.  
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Tämä tutkimus pureutuu tähän lääketeollisuudessa olevaan kannattavuusongel-

maan erityisesti erään caseyrityksen projektin kautta. Caseyritys on lääketeolli-

suuden yritys, joka sekä tekee itse lääketutkimusta että myy ja markkinoi erilaisia 

lääkevalmisteita ihmisille ja eläimille (Caseyritys 2014). Caseyritys on toteuttanut 

vuonna 2013 tuoteportfolion hallinnointiprojektin kolmessa eri liiketoimintayksikös-

sään (Caseyritys 2012, 2). Tämän projektin vaiheita esitellään tarkemmin luvussa 

5.2. Projektin tavoitteina oli muun muassa tuottavuuden nostaminen, valikoiman 

kompleksisuuden pienentäminen sekä vaihto-omaisuuden ja käyttöpääoman pie-

nentäminen (Projektin vastuuhenkilö 2013). Projektiin lähdettiin, koska eri liiketoi-

mintayksiköiden tuotevalikoimia ei arvioitu systemaattisesti ja säännöllisesti ja 

käytetyt arviointikriteerit vaihtelivat (Caseyritys 2012, 2). Lisäksi caseyrityksen oma 

tuotantokapasiteetti on jo kokonaan käytössä, joten kasvua ja parempaa kannatta-

vuutta joudutaan hakemaan muualta (Controller B 2013, tutkimushaastattelu 3). 

 

Caseyritys on jo vuonna 2011 tehnyt pienempimuotoisen portfolioprojektin yhdes-

sä liiketoimintayksikössä. Aiemman pilottiprojektin lopputuloksena päätettiin ottaa 

tuoteportfolion läpikäymisestä vuosittain tehtävä projekti, jota johtaa kyseisen 

liiketoiminnan controller. (Caseyritys 2011, 4, 32) Tässä tutkimuksessa tutustutaan 

caseyrityksen laajempaan vuoden 2013 projektiin lähinnä projektiin osallistuneiden 

henkilöiden haastatteluiden kautta. Lisäksi caseyrityksestä on saatu käyttöön 

muutamia raportteja lähinnä liittyen yrityksessä toteutettuun portfoliohallintaan. 

Jotta luottamuksellisuus caseyritystä kohtaan voidaan säilyttää, tullaan tarkastel-

tavia liiketoimintayksiköitä nimittämään tutkielmassa liiketoimintayksiköiksi A, B ja 

C. 

 

Edellä on tuotu esille portfoliohallinnoinnin merkitys päätöksentekomallina ja lää-

keteollisuuden sopivuus kyseisen teorian käyttökohteena. Näiden asioiden pohjal-

ta voidaan myös perustella tämän tutkimuksen tarpeellisuus. Luvuissa 2.7 ja 3.7 

tullaan esittelemään aiempaa tutkimusta aiheesta. Tästä huomataan, että vaikka 

aihepiiristä löytyy useita lähteitä, suoraan kyseisestä rajatusta aiheesta on kirjoitet-

tu tieteellisissä lähteissä varsin vähän. Lisäksi caseyrityksen toiveena oli verrata 
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portfolioprojektinsa toteutusta aiheen tieteelliseen viitekehykseen ja mahdollisuuk-

sien mukaan löytää tieteellisestä kirjallisuudesta kehitysideoita tulevaan tuoteport-

folion hallintaan. Nämä kaikki tekijät tukevat omalta osaltaan sitä, miksi tämän 

tutkimuksen tekemiseen on päädytty. 

 

1.2 Tutkimustavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkielman päätavoitteena on mallintaa caseyrityksen tuoteportfolion hallinnointi-

prosessia ja löytää tämän prosessin erityispiirteitä. Samalla pyritään ymmärtä-

mään yleisesti tuoteportfolion hallinnointiprosessia lääketeollisuusyrityksen kannal-

ta. Tutkielman tavoitetta lähestytään sekä portfolioanalyysin että caseyrityksen 

näkökulmasta. Lisäksi caseyrityksen tekemää tuoteportfolion hallinnointiprojektia 

verrataan kirjallisuuden tarjoamiin esimerkkeihin portfoliohallinnoinnista ja pohdi-

taan mahdollisia eroavaisuuksia ja syitä mahdollisiin eroihin. Näistä tekijöistä 

päästään tämän tutkielman päätutkimuskysymykseen, joka on: 

 kuinka tuoteportfoliota hallinnoidaan lääketeollisuusyrityksessä ja mitkä 

ovat tämän prosessin erityispiirteet? 

 

Päätutkimuskysymykseen pyritään löytämään vastaus alatutkimuskysymysten 

kautta. Alatutkimuskysymykset on pyritty rakentamaan siten, että tutkittavaa aihe-

kokonaisuutta olisi helpompi lähestyä pienempien osakokonaisuuksien kautta. 

Alatutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 minkälaisista vaiheista caseyrityksen tuoteportfolion hallinnointiprosessi 

koostuu? 

 mitkä ovat tuoteportfolion hallinnointiprosessin lopputulokset caseyritykses-

sä? 

 vaihteleeko, ja jos vaihtelee niin miten eroaa, tuoteportfolion hallinnointi ca-

seyrityksen eri liiketoimintayksikköjen välillä? 
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 mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia caseyrityksen tuoteportfolion hallin-

nointiprosessilla on aiheen teoriapohjan ja muun kirjallisuuden esimerkkien 

kanssa? 

 kuinka tuoteportfolion hallintaa voitaisiin kehittää caseyrityksessä tutkittavan 

projektin, aiheen teorian ja esimerkkien pohjalta? 

 

Kolme ensimmäistä alatutkimuskysymystä liittyvät lähinnä caseyrityksen toteutta-

maan tuoteportfolion hallinnointiprosessiin, sen käytännön toteutukseen ja tämän 

projektin tuloksiin. Näistä erityisesti ensimmäisen alatutkimuksen avulla pyritään 

löytämään rakennusaineita päätutkimuskysymyksen taakse. Neljännen alatutki-

muskysymyksen avulla pyritään pääsemään caseyrityksen projektia yleisemmälle 

tasolle, kun toteutettua projektia heijastetaan aihepiirin teoriaa ja kirjallisuutta vas-

ten. Viimeinen alatutkimuskysymys liittyy erityisesti caseyrityksen portfoliohallin-

nan ja samalla myös koko aihepiirin tulevaisuuteen. Lisäksi tämä viimeinen tutki-

muskysymys liittyy tiiviisti tästä tutkielmasta tehtäviin johtopäätöksiin. 

 

Teorioiden puolelta tehtävä tutkielma rajoittuu pääosin portfolioanalyysiin ja siihen 

liittyvään teoriaan. Tämän lisäksi tutkielma rajoittuu lähinnä caseyrityksen näkö-

kulmaan ja sen tavoitteisiin tuoteportfolionsa hallinnoinnissa. Ajallisesti tutkielma 

rajautuu empirian puolelta pääosin caseyrityksen projektin ajankohdan perusteella 

kevääseen 2013, jolloin on myös toteutettu ensimmäinen haastattelukierros. Empi-

rian ajallinen rajaus ei ole tiukka, koska osa käytettävistä raporteista on tehty en-

nen varsinaista projektia ja osa varsinaisen projektin jälkeen. Lisäksi toinen kierros 

tutkimushaastatteluista on tehty vasta varsinaisen projektin jälkeen. Teorian puo-

lella ei ole tehty ajallisia rajauksia, tosin käytetyssä kirjallisuudessa on pyritty hyö-

dyntämään mahdollisimman tuoreita lähteitä, kuitenkaan unohtamatta aihepiirin 

relevantteja vanhempia artikkeleita. 
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1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkielman tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullisessa tutkimuk-

sessa on perusajatuksena mallintaa todellista elämää, ja siinä on tavoitteena luo-

da tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman kattava kuva. Laadullinen tutkimus on 

yleensä myös erittäin ihmislähtöistä, koska tutkijan arvomaailma ohjaa tutkimusta 

eikä täysi objektiivisuus ole mahdollista. (Hirsjärvi et al. 2005, 152) Tämän tutkiel-

man voidaan katsoa sijoittuvan pääosin johdon laskentatoimen kenttään, koska 

tarkastelussa on yrityksen päätöksentekoprosessi. Johdon laskentatoimi ymmärre-

tään yrityksen sisällä tahoksi, joka tekee yrityksen liikekirjanpidosta ja muusta 

tietovirrasta tulkintoja yrityksen päätöksenteon tueksi (Suomala et al. 2011, 10–

11). 

 

Tämän tutkielman tehtävänä on kuvailla tuoteportfolion hallinnointiprosessia lääke-

teollisuusyrityksessä sekä tässä hallinnoinnissa käytettäviä päätöksentekokritee-

reitä. Näin ollen tutkielman tehtävä on pääosin kuvaileva, koska tässä pyritään 

tallentamaan ilmiöstä sen olennaisimpia piirteitä. Tutkielman tehtävä antaa yleen-

sä suuntaa tutkimusstrategialle. Kuvailevassa tutkimuksessa käytetään yleensä 

strategiana joko kenttätutkimusta tai survey-tutkimusta. (Hirsjärvi et al. 2005, 128, 

130) Tässä tutkielmassa tarkastellaan kuitenkin lähinnä vain tutkimukseen valittua 

yksittäistapausta, jonka tarkastelun tavoitteena on esittää lopputuloksena jotain 

uutta tutkittavasta ilmiöstä, eli tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Tapaustut-

kimuksessa tutkitaan usein prosesseja ja yksittäisiä ilmiöitä niiden normaalissa 

ympäristössä, ja tavoitteena on kuvailla kyseistä ilmiötä. Tapaustutkimukselle on 

myös tyypillistä hankkia aineistoa usein eri tavoin. (Hirsjärvi et al. 2005, 126)  

 

Tiedon tai aineistonkeruumenetelmät voidaan jakaa neljään perusmenetelmään: 

kysely, haastattelu, havainnointi ja dokumenttien käyttö (Hirsjärvi et al. 2005, 181). 

Tässä tutkielmassa tullaan käyttämään tapaustutkimukselle tyypillisesti useita 

menetelmiä aineiston hankinnassa. Perusmenetelmistä käytetään pääosin haas-
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tattelua ja dokumenttien käyttöä, koska empiirinen aineisto kerätään pääasiassa 

caseyrityksestä haastatteluilla sekä muutamiin aiempiin projektiraportteihin tutus-

tumalla. 

 

Tutkielmassa käytettävä aineisto voidaan jakaa pääpiirteissään teoriaan ja empiiri-

seen aineistoon. Tutkielmassa hyödynnetään teoreettisina rakennusaineina portfo-

lioanalyysin teoriaan ja portfolioiden hallinnointiprosesseihin liittyvää tieteellistä 

keskustelua. Käytettävät teoriat saadaan näin ollen erityisesti portfoliojohtamises-

ta. Teoria-aineisto tulee tältä osin olemaan pääosin peräisin tieteellisistä artikke-

leista. Pieni osa teoreettisesta pohjasta tulee myös lääketeollisuustoimialan omi-

naispiirteiden esittelystä. 

 

Näihin teorioihin yhdistetään empiiristä aineistoa markkinoiden puolelta eli tässä 

tapauksessa pääosin caseyrityksen tarjoamasta aineistosta. Tutkielman empiiri-

nen osa perustuu lähes kokonaan caseyrityksestä hankittuun aineistoon ja tämän 

aineiston analysointiin. Tämä aineisto on pääosin haastattelumateriaalia. Haastat-

teluja pidettiin projektin alkuvaiheessa teemahaastatteluina seitsemän projektiin 

osallistuvan henkilön kanssa sekä projektin lopputuloksien valmistuttua lähetettiin 

puolistrukturoidut lomakehaastattelut viidelle projektissa mukana olleelle henkilöl-

le. Lisäksi saatavilla on ollut muutamia erilaisia yrityksen omia raportteja tehtävän 

projektin taustoista, projektin toteutuksesta sekä yrityksessä aiemmin toteutetun 

tuoteportfolioprojektin lopputuloksista. Näiden aineistojen pohjalta pyritään mallin-

tamaan tieteellisesti tätä tuoteportfolion hallinnointiprosessia. Caseyrityksen mate-

riaalin lisäksi muuta empiiristä aineistoa saadaan välillisesti tutkielmassa käytettä-

vistä tieteellisistä artikkeleista. Tämän empiirisen aineiston lisäksi caseyrityksen 

projektin onnistumista tullaan vertailemaan kirjallisuuden näkemyksiin portfoliohal-

linnoinnista. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Työn alussa olleessa johdannossa on esitelty tutkielman taustoja, tutkimusmeto-

dologia, tutkimuksen sisältö ja tehdyt rajaukset. Toinen ja kolmas pääluku käsitte-

levät työn teoreettisia lähtökohtia. Toisessa luvussa esitellään portfolioanalyysia ja 

-johtamista, näiden historiaa ja aiheeseen liittyvää teoriaa. Lisäksi pohditaan suun-

taviivoja tuoteportfolion hallintaprosessille kirjallisuudesta löydettävien portfo-

lioprosessien kautta. Tässä luvussa esitellään myös portfoliohallinnasta saatavia 

hyötyjä ja siihen sisältyviä haasteita. Kolmannessa pääluvussa esitellään lääkete-

ollisuutta toimialana ja pohditaan sen ominaispiirteitä erityisesti portfoliohallinnoin-

nin kannalta. Lisäksi toisen ja kolmannen luvun lopussa käsitellään näiden aihepii-

rien parissa tehtyä aiempaa tutkimusta ja siitä johdettavissa olevat ajatukset tä-

män työn taustalle. 

 

Neljännessä pääluvussa keskitytään empiiriseen tutkimukseen, sen toteutukseen 

ja tutkimuksen tieteelliseen uskottavuuteen. Tässä luvussa tutustutaan ensin em-

piirisen aineiston hankinnan toteuttamiseen, esitellään tutkimusprosessin vaiheita 

ja tutkimusmenetelmää. Tämän luvun lopussa pohditaan tehdyn tutkimuksen tie-

teellistä uskottavuutta eli sen reliabiliteettia ja validiteettia.  

 

Viidennessä pääluvussa siirrytään varsinaiseen portfoliohallinnoinnin prosessiin 

caseyrityksessä. Tässä käsitellään ensin caseyrityksen portfoliohallinnoinnin taus-

toja, kuten sitä, minkälaisilla eri tarkastelutasoilla tuotevalikoimassa olevia tuotteita 

voidaan käsitellä ja caseyrityksen aiemmin toteuttamaa pienempimuotoista portfo-

lioprojektia. Caseyrityksen portfolioprojektia tarkastellaan myös mukana olleiden 

kolmen eri liiketoimintayksikön näkökulmista ja taustojen yhteydessä esitellään 

näiden yksiköiden keskinäisiä eroavaisuuksia. Tämän jälkeen kuvaillaan portfolion 

arviointikriteereitä ja sitä, kuinka tarkasteltava portfolioprojekti toteutettiin käytän-

nössä caseyrityksessä. Seuraavana tässä luvussa esitellään caseyrityksen portfo-

lioprojektin lopputuloksia. Luvun loppupuolella pohditaan portfoliohallinnan tulevai-
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suutta caseyrityksessä ja vertaillaan caseyrityksen portfolioprosessia kirjallisuuden 

esimerkkeihin aiheesta. 

 

Kuudennessa pääluvussa vedetään työssä käsitellyt asiat yhteen ja pohditaan 

tutkielman johtopäätöksiä. Johtopäätöksissä pyritään esittelemään teorian ja empi-

rian yhdistämisestä löydettäviä asioita ja vastaamaan tutkielmalle asetettuihin pää- 

ja alatutkimuskysymyksiin. Tässä luvussa pohditaan myös tutkimuksen rajoituksia, 

tulosten yleistettävyyttä ja esitetään ehdotuksia lisätutkimuksille. 
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2 PORTFOLIOANALYYSI JA PORTFOLION HALLINNOINTIPRO-

SESSI 

 

Tutkielman teoreettinen tausta perustuu portfolioanalyysiin sekä sen soveltami-

seen lääketeollisuusyrityksen tuoteportfolioon. Portfolioanalyysia pidetään yleisesti 

yhtenä päätöksentekoanalyysin alateoriana (Salo et al. 2011, 6). Tässä luvussa 

tullaan ensin kuvailemaan lyhyesti portfolioanalyysin ja -johtamisen historiaa. Sen 

jälkeen esitellään portfolioanalyysin ja -johtamisen määritelmiä ja teorioita sekä 

näiden soveltamista käytäntöön. Lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka portfolionhallin-

nan prosessin on kuvattu etenevän tieteellisessä kirjallisuudessa. Tästä pyritään 

löytämään teoreettinen viitekehys, johon myöhemmin voidaan vertailla caseyrityk-

sen toteuttamaa tuoteportfolion hallintaprosessia. Tämän jälkeen pohditaan portfo-

liojohtamisen onnistumisen edellytyksiä, sen tuomia etuja sekä käyttöön liittyviä 

haasteita. Viimeisessä alaluvussa kerrotaan vielä aihepiirin aiemmista tutkimuksis-

ta. 

 

2.1 Portfolioanalyysin ja -johtamisen tausta 

 

Portfolio terminä yhdistetään yleensä ensin rahoitukseen maailmaan ja sen käyt-

tämiin erilaisiin optimointimalleihin, joilla pyritään antamaan investointisuosituksia 

huomioiden odotettavissa oleva tuotto ja riski. Rahoituksen optimointimallit kuiten-

kin eroavat portfolioanalyysistä siten, että optimointimalleissa hyödynnetään 

yleensä investointi-instrumentin markkinahistoriaa ja päätösmuuttujat ovat jatkuvia 

eli investointi on mahdollista tehdä minä tahansa ajanhetkenä. Esille nousee usein 

myös modernin portfolioteorian oppi-isä Harry Markowitz (Elton & Gruber 1997, 

1744). Rahoituksen optimointimallien lisäksi portfolioanalyysin taustaa on yhdistet-

ty muun muassa pääoman budjetointi- ja projektien valikointimalleihin, mutta port-

folioanalyysin juuret ja teoreettinen kehys on peräisin päätöksentekoanalyysistä. 

Yleisesti ottaen portfolioanalyysissa seurataan päätöksentekoanalyysin perinteitä 

ja portfolioanalyysilla pyritään parantamaan päätöksenteon laatua hyödyntämällä 

päätösehdotusten kehittämisessä matemaattisia malleja. (Salo et al. 2011, 4, 6, 8) 
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1960- ja 1970-luvuilla nähtiin ensimmäisiä portfoliovalintoihin liittyviä malleja. Nä-

mä mallit olivat kuitenkin erittäin matemaattisia ja perustuivat esimerkiksi lineaari-

seen ohjelmointiin. Matemaattisen luonteensa vuoksi nämä mallit vaativat toimiak-

seen monipuolista informaatiota esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta, resursseis-

ta ja todennäköisyyksiä projektien valmistumiselle ja onnistumiselle. Tällaisen 

tiedon hankkiminen osoittautui monesti mahdottomaksi. Lisäksi nämä matemaatti-

set lähestymistavat eivät usein kyenneet käsittelemään riskejä, epävarmuuksia tai 

kriteerien tai asioiden keskinäisiä vuorovaikutuksia. Näiden tekijöiden vuoksi nämä 

mallit saivat lähinnä huomiota tieteellisessä kirjallisuudessa eikä niinkään yritys-

maailman käytössä. (Cooper et al. 1999, 335) Kun päätöksentekoanalyysin mene-

telmät kehittyivät pidemmälle, alettiin niitä 1960- ja 1970-luvuilla kasvavassa mää-

rin soveltaa myös portfolio-ongelmiin. Ensimmäisiä käytännön sovelluksia tehtiin 

yrityksien tutkimus- ja kehityssuunnitelmien analysoinnissa siten, että ensin nämä 

yksittäiset projektit analysoitiin päätösmallien avulla ja sitten nämä tulokset yhdis-

tettiin portfoliotasolla. 1980- ja 1990-luvuilla alettiin kehittää lähestymistapoja tuo-

teportfolion hallintaan. Tähän tuli vaikutuksia projektihallinnoinnista, mutta päätök-

sentekoanalyysin muodollinen jäykkyys jätettiin pois näistä lähestymistavoista. 

1990-luvulla alettiin yrityksissä laajasti käyttämään portfolioita lähestymistapana: 

erityisesti lääketeollisuudessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa tehtiin onnistuneita 

portfolioprojekteja. 2000-luvun taitteessa portfolio-ongelmia ratkottiin sekä julkisel-

la että yksityisellä sektorilla laajasti monikriteerisillä päätöksentekomalleilla. Lisäksi 

tietotekniikan ja ohjelmistojen kehitys on ollut tärkeä ajurina portfoliojohtamisen 

yleistymiselle. Erilaisten teorioiden, menetelmien ja käytännön vuorovaikutusten 

kautta portfolioanalyysilla on nykytilassaan hyvät mahdollisuudet vastata yritysten 

monipuolisiin päätöksenteko-ongelmiin. (Salo et al. 2011, 10–13, 23) 

 

Portfoliojohtamista on hyödynnetty jo vuosikymmenten ajan parhaiden investointi-

kohteiden määrittämiseksi. Tässä on pidetty tausta-ajatuksena sitä, että eri inves-

toinnit ovat riskien ja tuottojen vaihtokauppoja. Tämä perinteinen lähestymistapa 

on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi rahoitussektorin ulkopuolella, koska se 

ei huomioi kaikkia riskin ja tuoton ulkopuolisia ulottuvuuksia. Tämän vuoksi pitkä-

jänteiseen mutta epävarmaan tutkimustoimintaan perustuvat toimialat, kuten lää-



13 
 

keteollisuus, ovat edistäneet sopivamman portfoliojohtamisen kehitystä yhdistä-

mällä siihen muun muassa päätöksentekoanalyysiä. (Aurentz et al. 2011, 25)  

 

Kuten useimmat johtamistyökalut, on myös portfoliojohtaminen käynyt läpi erilaisia 

vaiheita. Lääketeollisuuden parissa ensimmäiset kokeilut portfoliojohtamisessa 

tehtiin 1980-luvulla. Tällöin sen suosio johtamistyökaluna alkoi kasvaa mutta vai-

kutukset liiketoimintaan olivat vielä pienet, koska sitä käytettiin vasta pienikokoisiin 

portfolioihin. 1990-luvun puolivälistä alkaen portfoliojohtamiselta on odotettu paljon 

ja myös monet yritykset ovat siirtyneet käyttämään sitä liiketoiminnassaan. Samal-

la portfolioiden kokoa kasvatettiin, jolloin päästiin niiden sisällä tekemään selke-

ämpää priorisointia. 2000-luvun alussa lääketeollisuudessa alettiin kohdata vai-

keuksia uusien lääkeinnovaatioiden löytämistahdissa, ja lääketutkimuksen ja lää-

kekehityksen tuottavuus on laskenut siitä lähtien. Tämä johti myös yritysjohdon 

parissa skeptisyyteen portfoliojohtamisen toimivuutta kohtaan, ja sen käytöstä 

luovuttiin monessa yrityksessä. 2000-luvun puolivälissä portfoliojohtamisen käyttö 

alkoi kuitenkin elpyä sen syvimmästä vaiheesta ja sen käyttö on jälleen saavutta-

nut hyväksynnän monissa organisaatioissa. (Aurentz et al. 2011, 25–26) 

 

2.2 Portfolioanalyysi ja -johtaminen 

 

Yksinkertaistettuna portfolioanalyysi on päätöksentekoanalyysin soveltamista 

päätöksiin erilaisista portfolioista, jotka koostuvat projekteista, omaisuuseristä, 

mahdollisuuksista tai muista objekteista (Keisler 2011, 31). Salo et al. (2011, 4–5) 

pitävät portfolioanalyysiä yhtenä tärkeimmistä päätöksenteon malleista. He määrit-

televät portfolioanalyysin tai portfoliopäätösten analyysin tarkoittavan teorioita, 

toimintamalleja ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on auttaa päätöksentekijöitä 

tekemään monia harkittuja valintoja. Nämä valinnat määritellään vaihtoehdoista 

matemaattisesti siten, että samalla huomioidaan tarpeelliset rajoitteet, suositukset 

ja epävarmuustekijät. Päätöksentekoanalyysit keskittyvät perinteisesti yksittäisiin 

valintoihin, sen sijaan portfolioanalyysissä valittavana on kokonaisia portfoliota. 
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Tosin portfolion valinta pitää sisällään useita yksittäisiä valintoja. Erityisesti silloin, 

kun käytettävät resurssit tai valittavana olevat vaihtoehdot ovat yhteydessä toisiin-

sa, saadaan portfolioanalyysillä usein todellisempi tilannekuvaus ja siten myös 

parempia päätösehdotuksia kuin jos valintoja tehdään yksittäisinä erillisinä toisis-

taan. Koska portfolioanalyysissä on yleensä useampia vaihtoehtoja, tulee tällaista 

analyysiä suunniteltaessa ensin pohtia, voidaanko kyseisien vaihtoehtojen ajatella 

kuuluvan samaan portfolioon. Portfolioanalyysi ei yksiselitteisesti määrittele millai-

sia näiden vaihtoehtojen tulisi olla, mutta samassa portfoliossa olevat vaihtoehdot 

esimerkiksi käyttävät samoja resursseja tai ovat kustannuksiltaan samansuuruisia. 

Portfoliot ovat kuitenkin keinotekoisia rakennelmia, jonka rajat ovat päätöksenteki-

jän määriteltävissä (Keisler 2011, 31). 

 

Pohjimmiltaan portfoliojohtamisessa on kyse kolmesta asiasta: resurssien allo-

koinnista, projektien valikoinnista ja strategian toteuttamisesta. Toisin sanoen 

portfoliojohtaminen tarkoittaa sitä, kuinka yritys hyödyntää sen rahalliset ja henki-

löstöresurssit ja mitä projekteja tai vastaavia se toteuttaa sekä miten yrityksen 

strategiaa toteutetaan käytännön toiminnassa. (Cooper et al. 2000, 18) Portfo-

liojohtamisella tarkoitetaan prosesseja, joissa kerätään tietoa ja arvioidaan portfo-

lion komponenttien suoriutumista suhteessa avainmittareihin ja strategisiin tavoit-

teisiin (PMI 2006, 15). Kester et al. (2009, 328) määrittelevät portfoliojohtamisen 

monimutkaiseksi systeemiksi, joka koostuu toisiinsa liittyvistä ja itseään toistavista 

päätöksentekoprosesseista. Portfoliopäätökset perustuvat usein epävarmaan 

tietoon, ja siksi niiden taustalla tulisi olla pitkäaikaisia strategisia tavoitteita. Portfo-

liojohtaminen on jatkuva liiketoimintaprosessi, jossa tiettyjä toimintoja suoritetaan 

järjestelmällisesti yrityksen tekemän suunnitelman mukaan ja suunnitelmaa tarkis-

tetaan häiriöiden ilmaantuessa (PMI 2006, 16). Yleisesti ottaen portfoliojohtamisel-

la voidaan pitää olevan kolme päätavoitetta: portfolion arvon maksimointi, portfoli-

on tasapainottaminen riskin ja tuoton suhteen sekä portfolion sovittaminen yrityk-

sen strategiaan (Cooper et al. 1997, 47). Näiden lisäksi yhtenä portfoliojohtamisen 

tavoitteena voidaan pitää rajallisten resurssien allokointia parhaille mahdollisille 

projekteille tai tuotteille (Siemens 2009, 6). Tuoteportfolion johtamista on yleisesti 

pidetty yrityksissä strategisesti tärkeänä, ja erityisen tärkeää se on silloin, kun 
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kyseessä ovat tuotekehityksen liittyvät tehtävät tai prosessit (Cantamessa 2005, 

430). Onnistuneen portfoliojohtamisen edellytyksenä on kaikkien johdon tasojen 

tuki toimintamallille ja portfoliojohtamisen arvon ilmaiseminen organisaatiolle (PMI 

2006, 18). 

 

Kester et al.:n (2009, 332) tutkimuksen mukaan portfoliojohtamisen päätöksenteko 

voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin. Formaalisti reagoivilla päättäjillä on jäykät 

suunnitteluprosessit, käytössä ovat pääasiallisesti määrälliset kriteerit ja portfo-

liojohtamista tehdään lähinnä vastauksena kilpailijoiden toimiin. Intuitiiviset päättä-

jät käyttävät oppimisprosesseja ja laadullisia kriteerejä, ja päätöksenteko pohjau-

tuu lähinnä johdon kokemuksiin. Integroituneet päättäjät hyödyntävät sekä määräl-

lisiä että laadullisia kriteerejä, ja portfoliopäätökset tähtäävät suunnittelun, oppimi-

sen ja strategisen vision kautta markkinajohtajuuteen. Jokaiseen näistä päätök-

sentekotavoista liittyy omat haasteensa, mutta integroituneilla päättäjillä on par-

haat mahdollisuudet menestykseen pitkällä tähtäimellä (Kester et al. 2009, 339). 

 

2.3 Portfoliohallinnan prosessi 

 

Ennen yksittäisten tuotteiden tarkempaa arviointia tulisi tuotteet ensin priorisoida 

niiden kannattavuuden ja strategisen potentiaalin suhteen. Tässä voidaan hyödyn-

tää esimerkiksi Pareto-periaatteen mukaista 80/20-sääntöä. Tuotteista, asiakkaista 

ja kilpailijoista tulisi kerätä informaatiota jatkuvasti, jotta voidaan löytää ja hyödyn-

tää tuotteiden koko potentiaali ja mahdolliset markkinat. Yksittäisten tuotteiden 

arvioinnin lisäksi tulisi arvioida koko tuotantolinjaa tai tuotevalikoimaa ja karsia 

sieltä heikkoja tuotteita tai lisätä tarpeen mukaan uusia tuotteita tilalle. (Gorchels 

2000, 143) Nämä Gorchelsin (2000) kirjassa esitellyt neuvot tuoteportfolion arvi-

ointiin vastaavat monelta osin portfoliohallinnan periaatteita. Seuraavassa esitel-

lään erilaisia portfoliohallinnan prosesseja ja mietitään tähän toimivinta mahdollista 

ratkaisua.  
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Tutkimusten mukaan onnistunut portfoliojohtaminen perustuu ensisijaisesti hyville 

prosesseille (Siemens 2009, 13). Portfoliojohtamista toteutetaan prosessien kaut-

ta, ja onnistuakseen portfoliojohtamiseen osallistuvien tulee ymmärtää yrityksen 

strategia, löytää portfolioon vaikuttavat tekijät, tarkastella kaikkia portfolion kom-

ponentteja ja noudattaa sovittuja prosesseja. Portfolion hallintaprosessien onnis-

tunut implementointi edellyttää: 

 organisaatiota, joka, johto mukaan lukien, omaksuu portfoliojohtamisen 

teorian, 

 yrityksessä on projekteja, ohjelmia tai vastaavia portfolioihin, 

 saatavilla on riittävän pätevää henkilöstöä portfolion hallinnointiin, 

 projektijohtamisen prosessit ovat jo olemassa, 

 organisaation sisäiset tehtävät ja vastuut on määritelty, ja 

 yrityksellä on viestintäsuunnitelma, jolla liiketoimintapäätökset viestitetään 

koko organisaatioon. (PMI 2006, 23–24) 

 

Yhdysvaltalainen Project Management Institute (PMI) kuvailee teoksessaan (PMI 

2006) portfoliojohtamisen prosesseja ja siihen liittyviä käsitteitä. Teoksen ulkopuo-

lelle on jätetty sijoitustoimintaan liittyvät portfoliot, ja pääpaino on projektiportfoli-

oissa. Projekteilla tarkoitetaan määräaikaisia toimintoja, joilla pyritään luomaan 

yksittäisiä tuotteita, palveluita tai tuloksia. Heidän määritelmän mukaan portfolio on 

kokoelma projekteja ja/tai projektiohjelmia ja muita tehtäviä, jotka on ryhmitelty 

yhteen tehokkaan johtamisen helpottamiseksi ja strategisten tavoitteiden saavut-

tamiseksi. PMI esittelee myös yleisesti hyväksytyn toimintamallin useimpien pro-

jektiportfolioiden hallintaan, mitä voidaan soveltaa maailmanlaajuisesti eri toi-

mialoilla. (PMI 2006, 3–4, 23) 

 

Seuraavassa kuvassa 1 on esitetty Project Management Instituten näkemys port-

foliojohtamisen prosessista. Koko prosessi muodostuu toisiinsa liittyvistä vaiheista, 

eikä sille voida valita yksiselitteistä alkupistettä. Tarkastelu lienee kuitenkin järke-

vintä aloittaa sen vasemmasta reunasta ja nykyisestä strategiasuunnitelmasta. 
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Strategiasuunnitelmaa voidaan pitää kaiken portfoliojohtamisen perustana, ja 

käytettävien arviointikriteereiden tulisi perustua yrityksen strategiaan. Strategia-

suunnitelman pitäisi myös heijastaa yrityksen tavoitteita ja huomioida käytettävissä 

oleva kapasiteetti. Strategiasuunnitelmassa tulisi myös olla tavoitekategoriat, mihin 

portfolioiden komponentteja voidaan luokitella esimerkiksi strategisten tavoitteiden 

tai yhtäläisten arviointikriteereiden mukaan. (PMI 2006, 25–26, 29) 

 

 

Kuva 1. Portfoliojohtamisen prosessi (PMI 2006, 25) 

 

Strategiasuunnitelmasta siirrytään tunnistamiseen, jolla tarkoitetaan portfolioon 

kuuluvien komponenttien tunnistamista. Tässä vaiheessa tehdään lista näistä 

komponenteista ja niiden avainominaisuuksista. Lisäksi listataan portfolioon kuu-

lumattomat komponentit. Seuraavana on vuorossa luokittelu, missä tarkoituksena 

on lajitella edellä määritellyt komponentit sopiviin liiketoiminnallisiin ryhmiin. Tä-

män luokittelun perusteet ovat peräisin yrityksen strategiasuunnitelmasta, ja luokit-

telu perustuu muun muassa strategisiin tavoitteisiin ja kriteereihin. Jos jokin kom-

ponentti ei sovi mihinkään ryhmään, tulee portfoliota hallinnoivien päättää, pide-
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täänkö sitä mukana vielä seuraavissa vaiheissa. Kun kaikki komponentit on luoki-

teltu sopiviin kategorioihin, siirrytään arviointiin, jossa kaikki komponentit arvote-

taan painotettujen arviointikriteereiden mukaan. Arvioinnin taustalle kerätään 

useista lähteistä eri puolilta organisaatiota sekä laadullista että määrällistä infor-

maatiota. Arvioinnin tuloksena saadaan listat arvotetuista komponenteista, graafi-

sia esityksiä komponenteista sekä suosituksia seuraavan vaiheen valikointia var-

ten. Valikointivaiheessa verrataan arvioinnin tuloksia ja arviointikriteereitä ja teh-

dään suosituksia tulevaa priorisointia varten. Suosituksia voidaan antaa yksittäisis-

tä komponenteista, kategorioista tai kokonaisista portfolioista. Priorisointivaihees-

sa on tarkoituksena järjestää kaikki komponentit tunnustettujen kriteereiden mu-

kaan listaksi. Kriteerit koskevat strategista tai rahoituksellista asemaa, investoinnin 

kestoa, riski/tuottoprofiilia ja organisatorista painopistettä. Nimensä mukaisesti 

priorisointivaiheessa pyritään määrittelemään se, minkä komponentin tulisi olla 

portfoliossa etusijalla. (kuva 1) (PMI 2006, 26–32) 

 

Prosessin seuraavaa vaihetta, portfolion tasapainotusta, voidaan pitää portfoliojoh-

tamisen ytimenä, sillä siinä on kyse suunnittelusta ja resurssien allokoinnista stra-

tegian mukaisesti sekä portfoliotuoton maksimoinnista. Tämän vaiheen tarkoituk-

sena on muodostaa portfolion komponenteista sellainen yhdistelmä, joka kollektii-

visesti tukee organisaation strategisia tavoitteita. Portfolion tasapainotuksessa 

huomioidaan edellä mainittu lista priorisoiduista komponenteista, kapasiteettirajoit-

teet, portfoliojohtamisen arviointikriteerit ja suorituskykymittarit sekä suositukset 

portfolion uudelleentasapainotukseen, jotka saadaan jaksoittain toteutettavalta 

portfolion raportoinnilta ja arvioinnilta. Portfolion tasapainottamisessa tulisi huomi-

oida myös portfoliossa olevat päällekkäisyydet ja mahdolliset synergiat, koska 

näiden tekijöiden sopivalla käsittelyllä voidaan saavuttaa portfoliosta paras mah-

dollinen tuotto pienimmällä mahdollisella investoinnilla. Tämän vaiheen tuloksena 

saadaan lista portfolioon hyväksyttävistä komponenteista sekä päivitetty lista hy-

väksytyistä, inaktiivisista ja lopetettavista komponenteista sekä niille allokoiduista 

resursseista. Seuraavana vaiheena on valtuutus, jossa vahvistetaan edellä valittu-

jen komponenttien hyväksyntä, inaktivointi tai lopettaminen. Tämän lisäksi viesti-

tään portfolion tasapainotuksen päätökset ja komponentteihin kohdistuvat odotuk-
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set asianomaisille tahoille sekä allokoidaan rahalliset ja henkilöresurssit päivitettyä 

portfoliota tukevasti. (kuva 1) (PMI 2006, 33–35)  

 

Edellä kuvatut portfolioprosessin vaiheet tunnistamisesta valtuutukseen muodos-

tavat varsinaisen portfolion hallinnan käytännön prosessin. Toinen osa portfo-

liojohtamista liittyy jaksoittain toteutettavaan portfolion suorituskykymittareiden 

yhdenmukaistamiseen strategisten tavoitteiden kanssa. Tämän prosessin osan 

vaiheet on kuvattu kuvan 1 oikeassa reunassa. Portfolion raportoinnin ja arvioinnin 

tarkoituksena on kerätä suorituskyvyn tunnusluvut, raportoida ne ja arvioida sopi-

vin väliajoin portfolion resurssien tehokasta hyödyntämistä ja portfoliota suhteessa 

organisaation strategiaan. Tässä on perimmäisenä tarkoituksena varmistaa, että 

portfoliossa on vain sellaisia komponentteja, jotka tukevat yrityksen tavoitteita. 

Tässä vaiheessa raportoidaan myös se, kuinka hyvin portfolio on saavuttanut sille 

asetetut tavoitteet. Tästä vaiheesta voi olla seurauksena hiottuja komponenttien 

valikointikriteereitä tai suorituskyvyn mittareita, suosituksia portfolion uudelleenta-

sapainottamiseksi tai suosituksia strategiasuunnitelman muuttamiseksi. Jos portfo-

liota tai strategiasuunnitelmaa joudutaan muuttamaan, siirrytään portfolioproses-

sissa takaisin kuvan 1 osoittamalla tavalla. Olosuhteet organisaation sisällä tai 

ulkopuolella voivat muuttua siten, että yrityksen strategiaan joudutaan tekemään 

muutoksia. Riippuen siitä, onko strategiamuutos merkittävä vai ei, siirrytään joko 

koko portfolioprosessin alkuun ja implementoidaan tarvittavat muutokset tai siirry-

tään portfolion tasapainottamiseen. (PMI 2006, 24, 36, 39–41) 

 

Edellä esitetty portfoliojohtamisen prosessi on tarkoitettu ensisijaisesti projektiport-

folioiden johtamiseen, mutta sitä voidaan kriittisesti arvioiden käyttää viitekehykse-

nä myös muunlaisten portfolioiden johtamiseen tai hallinnointiin. Cooper et al. 

(1997, 47) toteaa usean erityyppisten teollisuusyritysten portfoliojohtamista tutki-

neessa artikkelissaan, että portfoliojohtamiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa lä-

hestymistapaa, vaan kaikki johtamismallit olivat erittäin yrityskohtaisia. He kuiten-

kin määrittelevät suosituksen portfoliojohtamisprosessille, jota heidän mukaansa 

tulisi lähestyä neljän päätöksentekoprosessin kautta (Cooper et al. 1997, 50). 
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Lääkeyhtiö SmithKline Beecham oli 1990-luvun alkupuolella yritysfuusionsa jäl-

keen tilanteessa, jossa kehitysmenojen kasvaessa lääkekehitysprojekteja täytyi 

järjestellä siten, että resurssit allokoitaisiin menestyneimpiin projekteihin. Tavoit-

teena oli tehdä myös organisaation mielestä uskottava arviointimetodologia, joka 

muodostaisi tarvittavan päätöksentekoprosessin lääkekehitysprojektien arviointiin. 

Tuloksena oli kolmivaiheinen prosessi, jossa pyritään löytämään paras mahdolli-

nen arvo lääkekehityksen kokonaisportfoliolle. (Sharpe & Keelin 1998, 45–46) 

Seuraavassa kerrotaan lyhyesti näiden artikkeleiden näkemyksistä portfoliopro-

sessiin ja vertaillaan niitä edellä kuvailtuun PMI:n (2006) malliin portfoliojohtami-

sen prosessista. 

 

Cooper et al.:n (1997, 50–51) esittelemässä portfolioprosessissa ensimmäinen 

asia on yrityssuunnittelu, jolla tarkoitetaan yrityksen resurssien allokointia liiketoi-

mintojen kesken. Toisena mainitaan strategian kehittäminen liiketoimintotasolle: 

portfoliojohtamisesta tulee lähes mahdotonta, jos toiminnoille ja uusille tuotteille ei 

ole kehitetty strategiaa. Nämä kaksi ensimmäistä vaihetta vastaavat PMI:n (2006, 

25) prosessissa strategiasuunnitelmaa ja sitä, kuinka suunnitelmasta saatavat 

tavoitteet, kapasiteettirajoitteet ja arviointikriteerit ovat koko portfoliohallinnoinnin 

perusta. Cooper et al.:n (1997, 50–51) mukaan kolmas prosessi koskee, erityisesti 

uusien, tuotteiden ja projektien etenemistä. Yritykseen tulisi vaiheittainen prosessi, 

jossa tuotetta tai projektia arvioidaan monipuolisilla ja tiukoilla kriteereillä ennen 

kuin se saa jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Tämä prosessi heijastelee PMI:n 

(2006, 25) määrittelemää käytännön portfolioprosessia, tunnistamisesta valtuutuk-

seen, sillä molemmissa on kyseessä vaiheittainen prosessi, jonka eri vaiheissa 

arvioidaan portfolion osia. Neljäs prosessi on portfolioarviointi, jota tulisi tehdä 

jaksoittain koko portfoliossa. Portfolioarvioinnissa tulisi muistaa tarkastella koko 

portfoliota kokonaisuutena eikä vain yksittäisiä projekteja tai tuotteita. Tämä vii-

meinen vaihe on vastine PMI:n (2006, 25) kuvailemalle portfolion raportoinnille ja 

arvioinnille. Sekä Cooper et al.:n (1997) että PMI:n (2006) prosesseissa on kyse 

jaksoittain toteutettavasta arvioinnista, jossa tarkastellaan koko portfoliota. 

 



21 
 

Sharpe & Keelin (1998, 45–57) esittelevät artikkelissaan lääkeyhtiö SmithKline 

Beechamin lääkekehityksen portfolion hallinnan prosessia. Tämän prosessin en-

simmäisessä vaiheessa projektitiimien tehtävänä oli luoda vaihtoehtoja, joista 

keskusteltiin ja kehitettiin edelleen johdon jäsenistä koostuvan ryhmän kanssa. 

Vaihtoehtoja tuli tehdä jokaista projektia kohden vähintään neljä: projektin resurssit 

pysyisivät ennallaan, resursseja kasvatettaisiin tai pienennettäisiin tai projekti 

lopetettaisiin säilyttäen mahdollisimman paljon jo hankitusta arvosta. Tämä vaihe 

ei suoraan vastaa edellä esiteltyä PMI:n portfolioprosessia, mutta siinä on samoja 

piirteitä kuin PMI:n prosessin tunnistamis- ja luokitteluvaiheissa. Toinen vaihe 

käsitteli vaihtoehtojen arviointia, ja se toteutettiin päätöksentekoanalyysina hyö-

dyntäen päätöspuuta. Tässä vaiheessa mukaan otettiin luotettavista lähteistä 

kaikista projekteista vastaavat tiedot, joita arvioitiin poikkitoiminnallisesti pyrkien 

löytämään jokaisen muuttujan vaikutus projektin odotettavissa olevaan arvoon. 

Tämä vaihe vastaa lähes täysin PMI:n (2006, 25) prosessin arviointivaihetta. Vii-

meisessä vaiheessa luodaan korkeimman sijoitetun pääoman tuoton omaava 

portfolio ja allokoidaan resurssit sen mukaisesti. Tämä vaihe näyttäisi olevan suo-

ra vastine PMI:n (2006, 25) prosessin portfolion tasapainotus -vaiheelle. SmithKli-

ne Beechamin portfolioprosessin seurauksena osa projekteista sai lisärahoitusta ja 

osan rahoitusta pienennettiin. Artikkelissa huomattiin myös se, että resurssien 

allokointiin tai portfolion hallinnointiin liittyviä päätöksiä ei tule perustaa vain yhteen 

arviointimenetelmään vaan yhdistellä eri menetelmiä. Tämä Sharpe & Keelinin 

(1998, 45–57) artikkelin käsittelemä portfolioprosessi ei täysin vastaa PMI:n portfo-

lioprosessia, mikä johtuu kenties siitä, että Sharpe & Keelinillä tarkasteltavana oli 

lääkekehityksen portfolio, minkä voidaan seuraavassa pääluvussa 3 huomata 

tuovan omat erityispiirteensä portfoliohallinnointiin. Portfolioprosessien väliltä löy-

dettiin kuitenkin yhtäläisyyksiäkin, mikä tukee PMI:n prosessin soveltuvuutta tie-

teellisen kirjallisuuden viitekehykseksi portfolion hallintaprosessille. 

 

Nämä kirjallisuuden esimerkit vahvistavat osaltaan sitä näkemystä, että edellä 

esiteltyä PMI:n (2006, 25) portfoliojohtamisen prosessia voidaan pitää sopivana 

teoreettisena viitekehyksenä portfoliojohtamisen tai -hallinnoinnin prosesseja arvi-

oitaessa. Tätä kirjallisuuden näkemystä tullaan myöhemmin tässä tutkimuksessa, 
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luvussa 5.4.2, vertailemaan caseyrityksen toteuttamaan portfoliohallinnoinnin 

prosessiin. 

 

2.4 Portfoliojohtamisen onnistumisen edellytykset 

 

Kuten edellä on todettu, voidaan onnistuneella portfoliojohtamisella saavuttaa 

parempaa kannattavuutta olemassa olevasta tuotevalikoimasta ja varmistaa, että 

portfolio tukee yrityksen strategisia tavoitteita. Portfoliojohtamisen onnistumisen 

edellytykset voidaan esimerkiksi erotella seitsemäksi ratkaisevaksi tekijäksi. Nämä 

tekijät ovat valikoimajohtaminen, tuotosjohtaminen, mittaristo, järjestelmät, pro-

sessit, johdon tuki ja keskittyminen. Valikoima- ja tuotosjohtaminen ovat portfo-

liojohtamisen peruskiviä. Valikoimajohtamisella pyritään valitsemaan portfolioon 

vain sellaiset projektit, joilla pystytään optimoimaan portfolion arvo. Tässä vai-

heessa määritellään portfoliokriteerit, tunnistetaan portfolion sisäiset riippuvuudet 

ja synergiat ja lopulta optimoidaan portfolion sisältö. Tutkimuksen mukaan portfo-

liojohtamisella saavutetaan parhaita tuloksia silloin, kun tähän käytetään vakiintu-

nutta, täsmällistä ja kaavamaista menetelmää ja käytetään useita menetelmiä 

samanaikaisesti (Cooper et al. 1999, 349). Tuotosjohtaminen on samantyyppistä 

kuin valikoimajohtaminen, mutta sillä pyritään uusien tuotteiden kehittämisen var-

mistamiseen. Tuotosjohtamisessa on tarkoituksena priorisoida kehitysprojektit, 

tunnistaa projektin kriittiset vaiheet ja allokoida resurssit oikein eri projekteille. 

Oikein suunnitellulla mittaristolla kyetään tuottamaan päätöksenteon taustalle 

tarvittavaa määrällistä informaatiota. (Siemens 2009, 8–10) Tähän voidaan liittää 

myös parhaan portfoliojohtamisen menetelmän valinta. Yleisesti yrityksissä käyte-

tyimpiä menetelmiä ovat erilaiset taloudelliset mallit, mutta niillä ei kuitenkaan 

yleensä saada parhaimpia tuloksia, vaan seurauksena saattaa olla portfolio, jossa 

on heikkolaatuisia projekteja ja projekteja on liikaa käytettävissä oleviin resurssei-

hin nähden. Sen sijaan strategisilla menetelmillä, jotka ovat taloudellisten mene-

telmien jälkeen suosituimpia, saavutetaan usein parhaimmat tulokset. (Cooper et 

al. 1999, 346, 349) 
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Lisäksi päätöksenteon onnistuminen edellyttää sellaisia järjestelmiä, joista saa-

daan ajallaan integroitua informaatiota portfolion onnistumisesta. Uusien tuottei-

den kehitysprojektien ja tuoteportfolioiden johtamisen tulisi olla hierarkkisen pro-

sessiperusteista koko elinkaaren aikana. Prosessien pitäisi huomioida projektien 

eteneminen ja samalla mukauttaa työnkulkua edistymisen mukaisesti. Erityisesti 

ylimmän johdon on olennaista osallistua aktiivisesti portfoliostrategian määrittelyyn 

ja sen käytännön toteuttamisen valvontaan. Tässä yhteydessä johdon tulisi myös 

varmistaa portfolion arviointikriteerien kautta, että portfolioiden osalta tehdään 

oikeanlaisia päätöksiä. Viimeinen tekijä, keskittyminen, liittyy koko organisaation 

suhtautumiseen strategiaan. Jotta portfoliojohtamisen on mahdollista onnistua, 

tulee koko organisaation ymmärtää portfolion tavoitteet ja yrityksen tuotestrategia. 

Tämän saavuttamiseksi saatetaan joutua jakamaan strategiaa paloiksi siten, että 

jokainen ymmärtää tehtävänsä strategian toteutuksessa ja tähän sovellettavat 

suorituskykymittarit. (Siemens 2009, 11–13) Aurentz et al.:n (2011, 34) mukaan 

avaintekijänä portfoliojohtamisen onnistumisessa onkin osallistujien riittävän ajan 

omistaminen tehokkaan portfolioanalyysin tekemiselle prosessin alusta lähtien.  

Erityisesti johdon suhtautuminen portfoliojohtamiseen on ratkaisevaa, sillä tutki-

muksen mukaan portfoliojohtamisella on saavutettu hyviä tuloksia sellaisissa yri-

tyksissä, joissa portfoliojohtamista on pidetty erittäin tärkeänä (Cooper et al. 1999, 

349). Jotta portfoliojohtamisessa voidaan onnistua ja saavuttaa haluttuja tuloksia 

portfolion kannattavuudessa, tulee ainakin edellä mainittujen asioiden olla kunnos-

sa. 

 

2.5 Portfoliojohtamisen edut 

 

Portfoliojohtamista voidaan pitää olennaisena etenkin menestyvien uusien tuottei-

den saavuttamiseksi (Cooper et al. 1999, 350). Cooper et al. (2001, 361–380) 

esitelevät artikkelissaan tuloksia portfoliojohtamisen käytäntöjä tarkastelleesta 

tutkimuksestaan. Artikkelissa on esillä kahdeksan avaintekijää sille, miksi portfo-

liojohtaminen on tärkeää. Ensimmäisenä yrityksissä mainitaan yleensä taloudelli-

set syyt: portfoliojohtamisella kyetään maksimoimaan tutkimuksen ja tuotekehityk-
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sen tuottavuus sekä sitä kautta maksimoimaan tuotot ja saavuttamaan taloudelli-

set tavoitteet. Toisena tekijänä mainitaan kilpailuaseman säilyttäminen tai jopa 

parantaminen. Onnistuneella portfoliojohtamisella löydetään sopivimmat uudet 

tuotteet, jotta yrityksen on mahdollista säilyttää kilpailuasemansa (Cooper et al. 

1999, 350). Kolmantena asiana on niukkojen resurssien tehokas ja oikeanlainen 

allokointi. Nykyään liiketoiminnan menestyminen edellyttää usein uusien tuotteiden 

markkinoille saamista entistä nopeammin, mutta yritysten resurssit eivät kuiten-

kaan ole kasvaneet samassa tahdissa. Portfoliojohtamisen avulla pystytään allo-

koimaan käytettävissä olevat niukat resurssit oikeille projekteille eikä niitä hukata 

turhaan toimintaan tai yritetä toteuttaa resursseihin nähden liian monia projekteja 

(Cooper et al. 1999, 350). Neljäntenä mainitaan se, että portfolion tulisi olla yrityk-

sen strategian ilmentymä. Tällä viitataan siihen, että strategian tulisi ohjata resurs-

sien allokointia ja portfoliojohtamista tarvitaan luomaan pohja näiden liiketoiminnal-

listen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisin sanoen strategiaa kyetään implemen-

toimaan portfoliojohtamisen avulla. (Cooper et al. 2001, 364–366)  

 

Kaksi seuraavaa tekijää liittyy sopivan portfolion muodostamiseen. Ensinnäkin 

valittaessa projekteja portfolioon tulisi säilyttää fokus eli ei pyritä tekemään liian 

monia projekteja rajallisiin resursseihin nähden. Sen sijaan portfoliojohtamisella 

pyritään varmistamaan, että resurssit ja fokus ovat potentiaalisissa menestyspro-

jekteissa. Toiseksi portfolion sisällä tulisi saavuttaa tasapaino pitkäaikaisten ja 

lyhytaikaisten projektien kesken. Portfoliojohtamisen avulla voidaan varmistaa, 

että resurssien käyttö vastaa sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia liiketoiminnallisia 

tavoitteita. Seitsemäntenä tekijänä artikkelissa mainitaan kommunikaation paran-

tuminen sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Vertikaalisessa näkökulmassa 

portfoliojohtaminen on tehokas kommunikaatiotyökalu esimerkiksi johtajien ja 

päälliköiden välille, ja lisäksi se tuo läpinäkyvyyttä projekteihin, jolloin jokaisen on 

mahdollista ymmärtää projektin tarkoitus. Horisontaalisesti portfoliojohtamisella 

kyetään välittämään tehokkaasti tietoa projekteista yrityksen eri toimintojen välillä. 

Viimeisenä avaintekijänä mainitaan objektiivisuuden lisääntyminen projektien 

valinnassa. Portfoliojohtamisen avulla voidaan helpommin karsia pois heikkoja 

projekteja, koska silloin kaikkia projekteja arvioidaan objektiivisesti eikä projekteja 
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jatketa ainoastaan jonkin henkilökohtaisen mieltymyksen vuoksi. (Cooper et al. 

2001, 364, 366) Näitä kahdeksaa edellä esiteltyä avaintekijää voidaan pitää myös 

portfoliojohtamisen tuomina etuina.  

 

2.6 Portfoliojohtamisen haasteet 

 

Portfoliojohtamisella pyritään maksimoimaan portfolion arvo ja tasapainottamaan 

portfolio siten, että se myös vastaa yrityksen strategiaa. Näiden kaikkien tavoittei-

den saavuttamiseen ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa tapaa, vaan portfoliojohtami-

sessa kohdataan monentyyppisiä haasteita. (Cooper et al. 1997, 47) Useita mer-

kittäviä haasteita liittyy yrityksen sisäisiin rakenteisiin ja yritysjohdon toimintaky-

kyyn. Jotta portfoliojohtamisella olisi mahdollisuudet onnistua, tulee koko organi-

saation ymmärtää yrityksen strategia ja soveltaa sitä käytännön toiminnassaan. 

Strategian yhtenäisen, koko organisaation toimintaan vaikuttavan, implementoin-

nin onnistumiseen vaikuttaa esimerkiksi sisäinen yrityspolitiikka, henkilöstön erilai-

set taustat ja yritysjohdon toiminnan järjestäytyneisyys. (Siemens 2009, 7) Yritys-

johdolla voi olla myös vaikeuksia tehdä oikeita päätöksiä sellaisissa tilanteissa, 

joissa portfoliossa olevia projekteja tulee priorisoida keskenään (Cooper et al. 

2000, 19). Yritysjohto saattaa myös suhtautua skeptisesti koko portfoliojohtamisen 

prosessiin ja luottaa päätöksenteossa enemmin omaan kokemukseen kuin muiden 

prosessiin osallistuvien henkilöiden tekemiin analyyseihin portfoliosta. Rajoittava-

na tekijänä voi olla se, että portfoliojohtamisesta on tullut byrokraattinen prosessi, 

jota ei ole sulautettu organisaation toimintaan. Haasteita ilmenee myös silloin, jos 

portfolioprosessiin osallistuvat henkilöt kokevat prosessin vain lisätyönä jo raskaa-

seen työtaakkaansa ilman mitään näkyviä etuja. Tästä voi seurata myös se, että 

prosessiin osallistuvat henkilöt eivät ole halukkaita vaikuttamaan voimakkaiden 

esimiestensä toteuttamaan päätöksentekoon. (Aurentz et al. 2011, 28) 

 

Toinen haastetyyppi portfoliojohtamisessa liittyy käytettävissä oleviin resursseihin. 

Tämä ilmenee kahdella tavalla: joko resursseja on ylipäänsä liian vähän käytettä-
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vissä tai niitä ei osata allokoida tehokkaasti. Käytettävien resurssien vähyys liittyy 

tyypillisesti siihen, että toteutettavana on liian monia projekteja suhteessa resurs-

sien määrään. Allokointiongelma on osittain peräisin myös portfoliojohtamisessa 

käytettävistä malleista ja menetelmistä. Esimerkiksi taloudellisissa malleissa keski-

tytään lähinnä tuottoihin ja kustannuksiin, ja sen sijaan resurssien aiheuttamat 

rajoitteet eivät yleensä ole osa näitä malleja. Resurssiongelmat voivat johtaa muun 

muassa siihen, että mikään projekti ei pysty etenemään kunnolla tai heikon työn 

laadun seurauksena useammat projektit epäonnistuvat. Tässä on jo sivuttu seu-

raavaa portfoliojohtamisen haastetta, eli käytettävien mallien ja menetelmien ai-

heuttamia ongelmia. Monet käytettävistä taloudellisista menetelmistä, esimerkiksi 

nettonykyarvon laskenta, arvottavat projekteja ainoastaan vasten objektiivisia 

taloudellisia kriteereitä eivätkä huomioi resurssirajoitteita tai kykene vertailemaan 

projekteja toisiaan vasten. Tämä johtuu pääosin siitä, että nämä menetelmät on 

kehitetty yksittäisiin päätöksiin, kuten investoinneista päättämiseen, eivätkä ne 

siten kykene arvottamaan samoja resursseja hyödyntäviä projekteja keskenään. 

(Cooper et al. 2000, 20–22) 

 

Eräs portfoliojohtamisen haaste saattaa johtaa tilanteeseen, jossa portfolio sisäl-

tää ainoastaan pieniä projekteja, kuten muunnoksia ja päivityksiä jo olemassa 

oleviin tuotteisiin. Tämä saattaa haitata liiketoiminnan onnistumista pitkällä täh-

täimellä, koska kehityksellä ei kyetä tuottamaan lainkaan uusia suuria myyntime-

netyksiä. Tämä voi johtua siitä, ettei ole tehty tuoteinnovaatiostrategiaa, jolla ohjat-

taisiin kehitystoimintaa ja investointien priorisointeja. Tällöin seurauksena on usein 

se, että tehdään vain nopeita ja pieniä projekteja. Tällainen toiminta voi olla seu-

rausta myös siitä, että taloudelliset arvioinnit suosivat usein pieniä, hyvin määritel-

tyjä ja nopeita projekteja, tai siitä, että dynaamiset markkinat ja kilpailutilanne 

tekevät pitkäaikaisten projektien arvioinnista vaikeaa. (Cooper et al. 2000, 23) 

 

Lisäksi eräs olennainen haaste liittyy päätöksenteon tueksi tarvittavan informaati-

on hankintaan, sillä usein tarvittava tieto on ripoteltu useisiin eri järjestelmiin. Tä-

män seurauksena tietoa joudutaan yleensä hakemaan esimerkiksi taloushallinnon, 
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markkinoinnin, myynnin, tuotekehityksen ja valmistuksen järjestelmistä. Tiedonke-

ruun lisäksi saatu informaatio tulee integroida keskenään, ja vasta tämän jälkeen 

informaatiota päästään analysoimaan portfoliojohtamista varten. (Siemens 2009, 

7) Erityisesti projektien alkuvaiheessa tulisi hankkia riittävästi luotettavaa informaa-

tiota päätöksenteon tueksi, jotta kyetään valitsemaan jo varhain sellaiset projektit, 

joita on kannattavaa jatkaa (Cooper et al. 2000, 23). Monet edellä esitellyistä 

haasteista linkittyvät toisiinsa, ja ilman kaikkien haasteiden ratkaisemista on port-

foliojohtamisen onnistuminen varsin vaikeaa (Cooper et al. 2000, 19). 

 

2.7 Aiempi tutkimus 

 

Cooper et al. ovat kirjoittaneet portfoliojohtamisesta ja -prosesseista useita artikke-

leita. Tässä tutkielmassa on hyödynnetty näistä neljää (Cooper et al. 1997, 1999, 

2001 ja 2000), ja nämä ovat olennaisia myös aiheen aiemman tutkimuksen näkö-

kulmasta. Cooper et al. (1997) on jälkimmäinen osa kaksiosaista artikkelikokonai-

suutta, joka perustuu 35 erityyppisessä johtavassa teollisuusyrityksessä tehtyyn 

tutkimukseen. Näistä yrityksistä viittä analysoitiin tarkemmin, koska niiden lähes-

tymistapaa portfoliojohtamiseen pidettiin muita ainutlaatuisempana ja pätevämpä-

nä. Tässä artikkelissa keskitytään yrityksen strategian yhdistämiseen sen portfo-

liojohtamiseen ja lisäksi esitellään strategisia lähestymistapoja, portfoliojohtamisen 

merkitystä sen tavoitteita ja haasteita. Artikkelissa esitellään myös suositus portfo-

liojohtamisprosessille, jota kirjoittajien mukaan tulisi lähestyä neljän päätöksente-

koprosessin kautta. Tästä prosessista on kerrottu tarkemmin edellä luvussa 2.3. 

(Cooper et al. 1997, 43–52) Cooper et al. (1999) käsittelee portfoliojohtamisen 

käytäntöihin liittyviä havaintoja tutkimuksesta, joka toteutettiin 205 yhdysvaltalai-

sessa yrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada käsitys siitä, mitä portfolio-

menetelmiä yritykset käyttävät, ovatko yrityksiä tyytyväisiä käyttämiinsä menetel-

miin, minkälaisia tuloksia eri menetelmillä saadaan ja mitä voidaan suositella port-

foliojohtamista harkitseville tahoille. Tutkimuksessa löydettiin neljän tyyppisiä yri-

tyksiä suhteessa portfoliomenetelmien laatuun ja siihen, kuinka yrityksen johto 

suhtautuu portfoliojohtamiseen. Lisäksi havaittiin, että taloudellisia menetelmiä 
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käytetään yrityksissä eniten, mutta strategisilla menetelmillä saavutetaan portfoli-

oista yleensä parhaat tulokset. Huomattavaa oli myös se, että portfoliojohtamisen 

kannalta parhaissa yrityksissä hyödynnettiin useita menetelmiä, yrityksen johto 

arvosti portfoliojohtamisen erittäin tärkeäksi ja portfoliojohtamiselle oli vakiintunut 

ja täsmällinen prosessi. (Cooper et al. 1999, 333–351)  

 

Cooper et al. (2001) on jatkoa heidän aiemmalle artikkelilleen (Cooper et al. 1999), 

sillä tämäkin artikkeli perustuu samaan 205 yhdysvaltalaisyrityksessä toteutettuun 

tutkimukseen. Tässä artikkelissa pohditaan esimerkiksi sitä, miksi portfoliojohtami-

nen on yrityksille tärkeää. Näitä etuja on esitelty tarkemmin edellä luvussa 2.5. 

Lisäksi artikkelissa esitellään portfoliojohtamisen menetelmiä ja sitä, kuinka niitä 

voidaan hyödyntää. Artikkelin lopussa annetaan yritysjohdolle suosituksia siihen, 

kuinka onnistua portfoliojohtamisessa. (Cooper et al. 2001, 361–380) Cooper et al. 

(2000) keskittyy artikkelissaan portfoliojohtamisen haasteisiin ja samalla esitellään 

kaksi lähestymistapaa portfoliojohtamisesta suoriutumiseen. Heidän mukaansa 

haasteet voidaan neljään pääongelmaan: resursseja ei osata tasapainottaa oikein, 

projekteja ei kyetä priorisoimaan toisiinsa nähden, lopetus- ja investointipäätöksiä 

joudutaan tekemään vähäisellä informaatiolla tai portfoliossa on liian paljon pieniä 

projekteja. Artikkelissa suositellaan myös ratkaisuja näihin haasteisiin: joko vai-

hearviointiin tai portfolioarviointiin perustuvaa lähestymistapaa portfoliojohtami-

seen. (Cooper et al. 2000, 18–33) Tämän artikkelin esittelemiä haasteita on esitel-

ty tarkemmin edellä luvussa 2.6. Seuraavassa taulukossa 1 esitetään lyhyt yh-

teenveto näistä mainituista ja tutkimuksen yhteydessä analysoiduista Cooper et 

al.:n artikkelien tutkimuksista liittyen portfoliojohtamiseen ja -prosesseihin. 
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Taulukko 1. Aiempia tutkimuksia portfolioanalyysistä ja -johtamisesta 

Tutkimus Tutkimuksen aihe Tulokset 

Cooper et 

al. (1997) 
Yrityksen strategian yhdis-

täminen sen portfolioihin. 

Suositus portfoliojohtamisprosessille, joka 

koostuu neljästä päätöksentekoprosessista 

(yrityssuunnittelu, strategian kehittäminen 

liiketoimintotasolle, vaiheittainen prosessi 

projektien etenemiselle ja jaksoittainen 

portfolioarviointi). 

Cooper et 

al. (1999) 

Portfoliojohtamisen käytän-

nöt ja saavutukset 205 

yhdysvaltalaisessa yrityk-

sessä. 

Neljänlaisia yrityksiä suhteessa portfolio-

menetelmien laatuun ja johdon suhtautumi-

seen.  

Portfoliomenetelmien laadulla eniten merki-

tystä portfolion saavutuksiin. 

Taloudelliset menetelmät käytetyimpiä, 

mutta strategisilla menetelmillä parhaat 

tulokset. 

Cooper et 

al. (2001) 

Portfoliojohtamisen rooli, 

käytettävät menetelmät, 

niiden suosio sekä onnistu-

misen edellytykset (jatkoa 

artikkelille Cooper et al. 

1999). 

Portfoliojohtamisen merkitys yrityksille ja 

syitä sen tärkeyteen. 

Käytettävien menetelmien suosio ja kuinka 

niitä hyödynnetään. 

Suosituksia yritysjohdolle siitä, kuinka portfo-

liojohtamisella voidaan menestyä. 

Cooper et 

al. (2000) 

Portfoliojohtamisen haasteet 

ja keinoja näistä suoriutumi-

seen. 

Portfoliojohtamisen neljä päähaastetta: 

resurssien tasapainottaminen, projektien 

priorisointi, lopetuspäätösten teko vähäisellä 

informaatiolla ja portfoliossa on liikaa pieniä 

projekteja. 

Kaksi lähestymistapaa portfoliojohtamiseen, 

vaihearviointi tai portfolioarviointi. 

 

Tuoteportfolion hallinnointi erityisesti lääketeollisuusyrityksissä näyttäisi jääneen 

tieteellisessä kirjallisuudessa varsin vähälle huomiolle. Sen sijaan lääketutkimuk-
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seen ja -kehitykseen liittyvästä portfoliohallinnasta ja tämän aihepiirin tutkimukses-

ta on kirjoitettu useitakin artikkeleita. Seuraavassa taulukossa 2 esitetään lyhyt 

yhteenveto näistä mainituista ja tutkimuksen yhteydessä analysoiduista aiemmista 

tutkimuksista liittyen portfoliojohtamiseen ja -prosesseihin lääketeollisuuden paris-

sa. 

 

Taulukko 2. Aiempia tutkimuksia portfoliohallinnasta lääketeollisuudessa 

Tutkimus Tutkimuksen aihe Tulokset 

Aurentz 

et al. 

(2011) 

Merck Seronon panostus 

lääketutkimuksen ja lääke-

kehityksen portfolion hallin-

taprosessin kehittämiseksi. 

Havaittiin haasteita liittyen portfoliohallintaan, 

joihin vastaukseksi kehitettiin nelivaiheinen 

prosessi lääketutkimuksen ja -kehityksen 

portfolion hallintaan. 

Sharpe & 

Keelin 

(1998) 

SmithKline Beechamin 

lääkekehitysportfolion pää-

töksentekoprosessin kehit-

täminen. 

Kolmivaiheinen prosessi (luodaan vaihtoeh-

dot, arvioidaan ne ja luodaan portfolio) lääke-

kehitysportfolion hallintaan. 

Mohr et 

al. (2008) 

Portfoliohallinnan mahdolli-

suudet lääketutkimuksen 

alkuvaiheissa. 

Organisatorinen malli lääketutkimuksen 

tuottavuuden lisäämiseksi. 

Dynaamisen simuloinnin mahdollisuudet 

portfolion arvon maksimointiin. 

Nickisch 

et al. 

(2009) 

Liiketoimintamallien ja 

portfolion hallinnan vaiku-

tukset lääketutkimuksen 

kannattavuuteen. 

Onnistuneet portfoliopäätökset edellyttävät 

huolellisia taloudellisia arvioita. 

Lääkekehitysportfoliot kannattaa tasapainot-

taa matalariskisillä projekteilla. 

 

Aurentz et al. (2011, 24–36) kuvailevat artikkelissaan sitä, kuinka Merck Serono -

lääkeyhtiö alkoi panostaa portfoliohallintaan yritysfuusion jälkeen ja loi itselleen 

uuden ja menestyvän nelivaiheisen portfolion hallintaprosessin lääketutkimukseen 

ja -kehitykseen. Artikkelissa on myös kerrottu lyhyesti portfoliojohtamisen histori-

asta ja siihen liittyvistä haasteista, ja ne on tuotu esille aiemmin luvuissa 2.1 ja 2.6. 
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Edellä luvussa 2.3 kerrottiin erään toisen lääkeyhtiön lääkekehitysportfolion pää-

töksentekoprosessin kehittämisestä (Sharpe & Keelin 1998, 45–57). Tuloksena oli 

kolmivaiheinen prosessi, jossa ensin luotiin projekteille vaihtoehtoja, jotka sitten 

arvioitiin, ja lopulta muodostettiin portfolio. Lisäksi Mohr et al. (2008, 44–50) ovat 

pohtineet artikkelissaan portfoliohallinnan mahdollisuuksia ja edellytyksiä erityises-

ti lääketutkimuksen alkuvaiheessa. Artikkelissa esitellään organisatorinen malli, 

jonka avulla lääketutkimuksen tuottavuutta voitaisiin lisätä. Artikkelin mukaan dy-

naamisilla simulaatiotyökaluilla voidaan maksimoida portfolion arvo. Nickisch et al. 

(2009, 309–323) ovat tarkastelleet artikkelissaan kahden eri liiketoimintamallin, 

suuriin myyntimenetyksiin tähtäämisen tai tietyille terapeuttisille alueille keskittymi-

sen, ja portfoliohallinnan vaikutuksia lääketutkimuksen kannattavuuteen lääketeol-

lisuus- ja bioteknologiayrityksissä. Heidän analyysinsä mukaan onnistuneet pää-

tökset edellyttävät huolellisia taloudellisia arvioita, jotka ottavat huomioon myös 

mahdollisuudet kehitysprojektien epäonnistumiseen. Lisäksi lääketeollisuusyritys-

ten kannattaisi tasapainottaa lääkekehitysportfolioitaan myös matalariskisillä pro-

jekteilla. (Nickisch et al. 2009, 321–322)  
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3 LÄÄKETEOLLISUUDEN OMINAISPIIRTEET 

 

Lääketeollisuuden voidaan määritellä olevan prosesseista, toiminnoista ja organi-

saatioista muodostuva kokonaisuus, joka tähtää lääkkeiden löytämiseen, kehittä-

miseen ja valmistukseen (Shah 2004, 929). Lääketeollisuudella on toimialana 

sellaisia ominaispiirteitä, jotka tulee vähintäänkin ottaa esille, kun tarkastellaan 

lääketeollisuusyrityksen tekemää tuoteportfolion hallinnointia.  Tällaisia ominais-

piirteitä ovat toimialan sääntely, lääketutkimus, geneerinen kilpailu, hinnoittelu, 

sekä erityyppiset itsehoito- ja reseptilääkemarkkinat että oman valmistuksen tuot-

teiden ja ostotuotteiden erot. Monia näistä piirteistä voidaan pitää sellaisina, että 

ne rajoittavat alan yritysten toimintaa ja kannattavuutta siten, että tuotevalikoiman 

hallinnointi nousee tärkeään asemaan. Seuraavissa alaluvuissa pyritään kuvaile-

maan näitä toimialan ominaispiirteitä sekä erityisesti pohtimaan lääketeollisuutta 

portfolioanalyysin mahdollisuuksien näkökulmasta. Viimeisessä alaluvussa esitel-

lään lisäksi aihepiiriin liittyvää aiempaa tutkimusta. 

 

3.1 Toimialan sääntely 

 

Muista toimialoista poiketen lääketeollisuutta hallitsevat erilaiset oikeudelliset ra-

joitteet ja toimialan tulee toimia noudattaen monia viranomaisvaatimuksia 

(Wratschko 2009, 92). Lääketeollisuuden toiminnan sääntelyä ja valvontaa tarvi-

taan, koska lääkkeillä voidaan nähdä olevan vaikutuksia koko väestöön eikä kulut-

tajan itse ole mahdollista määritellä tuotteiden laatua (Fefer 2012, 6.2). Lääketeol-

lisuus kohtaakin toimialana monipuolista ja erittäin tarkkaa viranomaisvalvontaa, ja 

alan toimijoiden tulee noudattaa erilaisia säädöksiä. Viranomaiset säätelevät esi-

merkiksi lääketehtaiden perustamista sekä lääkkeiden markkinointia että niiden 

korvattavuuksia. Viranomaissääntelyn lisäksi lääketeollisuudella on omia eettisiä 

ohjeita esimerkiksi lääkkeiden markkinoinnista kuluttajille ja terveydenhuollon 

ammattilaisille täydentämässä toiminnan vastuullisuutta (Lääketeollisuus ry 

2014e). Lisäksi sellaisten lääkeyhtiöiden, jotka myyvät valmisteitaan kotimaansa 



33 
 

ulkopuolella, tulee huomioida myös kohdemaidensa säädökset ja myyntilupakäy-

tännöt. (Laihosola 1994, 35–36)  

 

Maailmanlaajuisesti lääkkeillä on kolme päämarkkina-aluetta, Yhdysvallat, Eu-

rooppa ja Japani, joilla kaikilla on erilliset myyntilupaprosessinsa, vaikka näissä 

onkin pyritty prosessien harmonisointiin (Keegan 2008, 59). Lisäksi markkinoilla 

olevia valmisteita valvotaan asianmukaisen ja turvallisen käytön varmistamiseksi 

(Keegan 2008, 65). Esimerkiksi Suomessa myyntiluvista tulee yleensä myös mak-

saa vuosimaksuja niitä hoitavalle viranomaiselle ja luvat on uusittava viiden vuo-

den välein (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2013, 24–25). Jo tämän 

kuluerän vuoksi lääkeyhtiön tulisi huolehtia siitä, ettei se pidä markkinoilla sellaisia 

valmisteita, joilla ei ole riittävästi myyntiä. Lääketeollisuuden sääntely tulee esille 

myös siinä, että monet lääkevalmisteista on kuluttajien saatavilla ainoastaan lää-

kärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön määräyksellä (Okunade & Kara-

kus 2008, 237). Lääketeollisuuden sääntely kannustaa lääkeyhtiöitä huolehtimaan 

tuotevalikoimiensa sopivuudesta. Tämä sääntely tuo päätöksentekoprosessiin 

lisää muuttujia, ja portfolioanalyysi on tarkoitettu sellaisiin valintatilanteisiin, joissa 

on useita vaikuttavia tekijöitä tai tehdään useita toisiinsa liittyviä päätöksiä.  

 

3.2 Lääketutkimus 

 

Lääketutkimus voidaan määritellä prosessiksi, jossa otetaan yhdisteitä tutkittavak-

si, osoitetaan niiden turvallisuus ja tehokkuus sekä valmistellaan ne kaupalliseen 

tuotantoon. Tämä nähdään perinteisesti lääketeollisuuden yritysten ydinosaamise-

na. Nämä bioteknologian projektit ovat kuitenkin pitkäaikaisia, korkeariskisiä ja 

teknisesti epävarmoja, ja yhden tuotteen markkinoille saaminen vaatii suuria kehi-

tyskustannuksia. (Keegan 2008, 7, 179) Mestre-Ferrandiz et al. (2012, 38–39) 

ovat arvioineet yhden uuden lääkevalmisteen markkinoille saamisen kustantavan 

keskimäärin 0,9 miljardista dollarista 1,5 miljardiin dollariin riippuen siitä, huomioi-

daanko kokonaissummassa myös pääomakustannukset. 
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Lääketutkimuksella saavutettavat uudet innovaatiot ja niiden kaupallistaminen ovat 

kuitenkin tämän teollisuuden alan ainoita kasvunmahdollisuuksia. Lääkkeille 

myönnetään yleensä 20 vuoden patenttisuoja alkaen hakemuksen jättämisestä. 

Patenteista on tärkeää huomata, että patenttihakemukset jätetään yleensä jo lää-

ketutkimuksen alussa, joten patenttisuojan aika kuluu koko tutkimusprosessin 

ajan. Näin ollen varsinainen jäljelle jäävä patenttisuoja on yleensä vain 7–12 vuot-

ta. (Keegan 2008, 40, 43, 179) Lisäksi todellinen hyöty näistä patenteista jää ny-

kyisellään entistä lyhyemmäksi, koska kilpailevia alkuperäislääkkeitä tulee markki-

noille lyhyen ajan kuluttua lääkeryhmän ensimmäisestä valmisteesta. Lääketeolli-

suudessa on myös havaittu lääketutkimuksen hidastuneen, hankaloituneen ja 

kallistuneen uusille lääkeaineille asetettujen kiristyneiden vaatimusten seuraukse-

na. (Ramboll 2012, 12) Lääkkeen tyypillinen elinkaari on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Lääkkeen elinkaari (Lääketeollisuus ry 2014b) 

 

Lääketutkimusta voidaan luonteensa perusteella pitää yritysjohdon kannalta jopa 

kirouksena, koska uuden valmisteen löytäminen edellyttää useiden lopulta toimi-
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mattomien aineiden kallista testaamista (Aurentz et al. 2011, 26). Koska uusien 

lääkeinnovaatioiden aikaansaaminen ja kaupallistaminen on hankalaa ja kallista, 

tulee lääketeollisuusyrityksen kiinnittää entistä enemmän huomiota sen jo olemas-

sa olevaan tuotevalikoimaan. Tämän seurauksena portfolioanalyysia voidaan 

harkita yhtenä työkaluna sopivan tuotevalikoiman löytämiseen. Lisäksi lääketeolli-

suudessa on kokemusta portfolioanalyysin käytöstä lääkekehityksen projektien 

hallinnoinnin osalta (Stonebraker & Keisler 2011, 133). 

 

3.3 Geneerinen kilpailu 

 

Alkuperäisvalmisteen patentin raukeamisen jälkeen lääkemarkkinat avautuvat 

geneeriselle kilpailulle. Suomen lääkelain mukaan ”vaihtokelpoisiksi voidaan mää-

ritellä lääkevalmisteet, joiden vaikuttavat aineet ja niiden määrät ovat samanlaisia 

ja jotka ovat keskenään biologisesti samanarvoisia” (Lääkelaki 1987/395, 6. luku 

57 c §). Tällöin markkinoille voi tulla muita vaihtokelpoisia eli geneerisiä valmistei-

ta, jotka kilpailun kautta yleensä alentavat hintoja (Keegan 2008, 44). Esimerkiksi 

Suomen markkinoilla lääkevaihtoa on 2000-luvun alkupuolella laajennettu useilla 

toimenpiteillä, joilla on pyritty lisäämään markkinan sisäistä hintakilpailua (Lääke-

teollisuus ry 2014f). Caseyrityksen myynnin controllerin arvion mukaan tuotteen 

generisoituminen laskee alkuperäistä hintaa ensin 40 %, ja geneerisen kilpailun 

seurauksena hinta tippuu lopulta jopa 80–90 % alkuperäisestä hinnasta (Myynnin 

controller 2013, tutkimushaastattelu 5). Yhtenä syynä geneeristen valmisteiden 

alhaisempiin hintoihin on se, ettei niiden tarvitse läpikäydä samoja kalliita kliinisiä 

tutkimuksia, joilla on varmennettu vastaavan alkuperäisvalmisteen toimivuus 

(Wratschko 2009, 90). 

 

Lisäksi voimakkaampi geneeristen lääkkeiden markkinoille tulo vaatii usein lääke-

yhtiöiltä uudenlaisia tuotestrategioita (Ramboll 2012, 12). Jouduttaessa hintakilpai-

luun tai uuteen strategiseen tilanteeseen, nousee tuotteiden kannattavuus tärke-

ään asemaan lääkeyhtiön kannalta. Tällöin voi esimerkiksi portfolioanalyysi olla 
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toimiva ratkaisu. Patenttisuojien seurauksena alkuperäisvalmisteet on mahdollista 

hinnoitella siten, että niiden katteet ovat selvästi parempia kuin geneerisillä valmis-

teilla (Controller A 2013, tutkimushaastattelu 4). Koska geneeristen valmisteiden ja 

alkuperäisvalmisteiden markkinoita, etenkin hinnoittelun osalta, voidaan pitää 

erilaisina, tulisi tämä ero huomioida myös näiden markkinoiden tuoteportfolioiden 

hallinnoinnissa. Koska geneerisillä markkinoilla katteet ovat alkuperämarkkinoita 

alhaisemmat, tulisi kannattavuuden varmistamiseksi geneeristen valmisteiden 

portfoliota tarkastella kriittisemmin kuin alkuperäisvalmisteiden portfoliota. 

 

3.4 Hinnoittelu 

 

Lääkkeiden kustannukset jakautuvat monista muista kuluttajahyödykkeistä poik-

keavalla tavalla. Yleensä valtiot tai yksityiset vakuutusyhtiöt maksavat vakuutusten 

kautta osan kuluttajien hankkimista reseptivalmisteista (Okunade & Karakus 2008, 

237). Lääketeollisuuden kannattavuutta tarkastellessa tulee myös huomioida lääk-

keiden hinnoittelun sääntely. Esimerkiksi Suomessa lääkkeen korvattavuuden 

saamiseksi tulee lääkeyhtiön saada sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä 

toimivalta lääkkeiden hintalautakunnalta (Hilalta) hyväksyntä kohtuulliselle tukku-

hinnalle. Tämä tarkoittaa sitä, ettei lääkeyhtiön ole mahdollista hinnoitella lääket-

tään tätä hintaa korkeammalle, mikäli se halutaan säilyttää korvattavuuden piiris-

sä. (Lääketeollisuus ry 2014d) Korvauksen piirissä olevat lääkkeet muodostavatkin 

Suomessa noin 80 % apteekkien kokonaismyynnistä (Lääketeollisuus ry 2014f). 

 

Tämä hinnoittelun sääntely aiheuttaa myös sen, että lääkkeiden hinnat kehittyvät 

eri tavoin kuin muiden hyödykkeiden hinnat. Korvattavuuden piirissä olevien lääk-

keiden hinnat yleensä laskevat, kun taas muiden hyödykkeiden hinnat nousevat 

inflaation myötä. (Lääketeollisuus ry 2014c) Lääkkeiden hintatason lasku on nähty 

toimialan uhkana jo 1990-luvulla tehdyssä analyysissa (Laihosola 1994, 25). Hin-

noittelun sääntely ja sen seurauksena laskevat hinnat pienentävät lääkeyhtiölle 

jääviä katteita, minkä vuoksi yhtiöiden tulisi kiinnittää entistä enemmän huomioita 
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oman tuotevalikoimansa kannattavuuteen. Hinnoittelun sääntely aiheuttaa sen, 

että hinnalla kilpailemisen sijaan tarvitaan muita keinoja kannattavuuden varmis-

tamiseen. Portfolioanalyysi voi osoittautua tässä yhteydessä toimivaksi työkaluksi, 

koska siinä valitaan useiden päätösten kautta kokonaisia portfolioita. 

 

3.5 Itsehoito- ja reseptilääkemarkkinat 

 

Lääkemarkkinat koostuvat erityyppisistä osamarkkinoista, ja siksi kokonaisuuden 

ymmärtäminen edellyttää näiden erilaisten osien tarkastelua. Edellä luvussa 3.3 

mainittiin jo erilaisista katetasoista, kun vertaillaan alkuperäis- ja geneerisiä val-

misteita. Lääkemarkkinat voidaan myös jakaa erityyppisiin lääkeryhmiin. Ryhmillä 

tarkoitetaan tässä yhteydessä jakoa joko apteekkimyynnissä tai sairaalamyynnissä 

oleviin valmisteisiin, ja edelleen apteekkimyynnin jakoa resepti- tai itsehoitolääk-

keisiin. Suomessa apteekkimyynnin osuus on lähes kolme neljäsosaa ja sairaala-

myynti reilun neljänneksen. Apteekkimyynti koostuu suurelta osin reseptilääkkei-

den myynnistä, ja näin ollen tässä ryhmässä tapahtuvat hinta- tai korvattavuus-

muutokset vaikuttavat selvästi siihen, mitä valmisteita myydään koko markkinalla. 

(Lääketeollisuus ry 2014f)  

 

Tämä jako on olennainen myös tämän tutkielman kannalta, koska tehdyissä haas-

tatteluissa kävi ilmi, että kilpailu on usein erilaista riippuen siitä, minkä ryhmän 

markkina on kyseessä. Kotimaan myynnin controllerin arvion mukaan sairaala-

myynnissä pelataan lähinnä hinnalla, jos oma toimitusvarmuus on taattu. Resepti-

lääkkeissä uusien lääkkeiden hinta on usein viranomaisen sääntelemä, mutta 

lääkkeen generoitumisen jälkeen hinnat laskevat selvästi kilpailun seurauksena. 

Itsehoitopuolella vaikuttavana tekijänä on usein brändi ja riittävillä markkinointipa-

noksilla saavutetaan yleensä suunniteltu kannattavuustaso. (Myynnin controller, 

tutkimushaastattelu 5) Brändin ja markkinoinnin merkitys itsehoitopuolella johtuu 

osittain myös siitä, että esimerkiksi Suomessa niitä voidaan mainostaa kuluttajille, 

kun taas reseptivalmisteiden mainonta on suunnattava terveydenhoitohenkilöstölle 
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(Laihosola 1994, 26). Tuoteportfolion hallinnoinnissa tulisi näin ollen huomioida 

näiden ryhmien väliset eroavaisuudet, ja tarvittaessa hallinnointia tulisi tehdä eri 

ryhmissä erilaisilla kriteereillä. 

 

3.6 Oma valmistus ja ostotuotteet 

 

Lääketeollisuuden yrityksillä on yleensä tuotevalikoimissaan sekä oman tuotannon 

valmisteita että niin sanottuja ostotuotteita eli sopimusvalmistuksena teetettyjä 

valmisteita. Sopimusvalmistuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ”lääketehdas voi 

teknisten, taloudellisten tai tuotannollisten seikkojen sitä vaatiessa suorituttaa 

lääkevalmisteen valmistuksen tai tarkastuksen osittain tai kokonaan toisessa lää-

ketehtaassa tai vastaavasti laitoksessa” (Lääkelaki 1987/395, 2. luku 10 §). Oman 

valmistuksen tuotteet ja ostotuotteet usein eroavat toisistaan tuotantopaikkansa 

lisäksi myös kustannusrakenteeltaan. Omassa valmistuksessa pystytään yleensä 

kohdistamaan kustannuksia helpommin ja suurempi osa kustannuksista suoraan 

tuotteelle kuin ostotuotteiden kohdalla. Lisäksi oman valmistuksen tuotteilla on 

usein ostotuotteisiin verrattuna paremmat katerakenteet. Ostotuotteiden kannatta-

vuusongelmat liittyvät usein myös tiettyihin toimittajiin tai tietyntyyppisiin tuotteisiin. 

(Controller B 2013, tutkimushaastattelu 3) Lisäksi caseyrityksen liiketoimintayksi-

kön B controllerin mukaan "oma valmistus ja ulkopuolinen toimittaja pitää ottaa 

huomioon, kun tuotteita arvioidaan, sillä niillä on erilainen vaikutus tuotteen ylläpi-

tokustannuksiin ja tekemiseen" (Controller B 2013, tutkimushaastattelu 9). 

 

Koska oman valmistuksen tuotteet ja ostotuotteet eroavat toisistaan selvästi kus-

tannus- ja katerakenteiltaan, tulisi nämä eroavaisuudet huomioida myös tuotevali-

koimien hallinnoinnissa. Esimerkiksi näille tuoteryhmille voisi pohtia erilaisia arvi-

ointikriteereitä portfoliohallinnointiin. 
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3.7 Aiempi tutkimus 

 

Lääketeollisuudesta toimialana on mahdollista löytää tietoa muun muassa useiden 

alan järjestöjen ja muiden vastaavien toimijoiden kautta. Esimerkiksi suomalaises-

ta lääketeollisuudesta on mahdollista lukea Lääketeollisuus ry:n kotisivuilta (Lää-

keteollisuus ry 2014a). Euroopan tasolla toimialaan liittyvää informaatiota on saa-

tavilla muun muassa EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries 

and Associations) kotisivuilta (EFPIA 2014). Maailmanlaajuisella tasolla voi tutus-

tua esimerkiksi IFPMA:n (International Federation of Pharmaceutical Manufactu-

rers & Associations) kotisivujen tarjontaan (IFPMA, 2014). Järjestölähteiden lisäksi 

tietoa on mahdollista hakea useilta viranomaistahoilta. 

 

Kirjallisuutta lääketeollisuudesta on olemassa runsaasti. Tässä yhteydessä raa-

paistaan vain pintaa ja esille nostetaan kaksi teosta, joita on myös hyödynnetty 

tässä tutkielmassa. Ensinnäkin Karl Keeganin kirja bioteknologian arvioinnista 

investointimielessä. Kirjan tavoitteena on toimia oppaana bioteknologian yritysten 

arviointiin, arviointimenetelmiin ja erilaisiin investointimahdollisuuksiin. Tämän 

lisäksi kirjassa on luku, jossa kerrotaan lääkekehityksen prosessista ja siihen liitty-

vistä asioista. (Keegan 2008) Toisena kirjana mainittakoon Katharina Wratschkon 

teos yrityksen strategian ja sen allianssien portfolion yhteenliittämisestä. Kirjassa 

pääpaino on yrityksen allianssien ja verkostojen tutkimuksessa ja strategisten 

valintojen teoriassa sekä näiden yhteenliittämisen tutkimisessa. Tämän lisäksi 

kirjassa on oma lukunsa lääketeollisuudesta, jonka parissa kirjan tutkimus toteute-

taan. Tässä luvussa on kuvailtu lääketeollisuuden ominaispiirteitä erityisesti sen 

arvoketjun kannalta. (Wratschko 2009) Seuraavassa taulukossa 3 on lyhyt yh-

teenveto analysoiduista aiemmista tutkimuksista liittyen lääketeollisuuteen ja sen 

ominaispiirteisiin. 
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Taulukko 3. Aiempaa kirjallisuutta lääketeollisuudesta 

Tutkimus Tutkimuksen aihe Tulokset 

Keegan (2008) 

Bioteknologian yritysten arvioin-

ti, arviointimenetelmät ja inves-

tointimahdollisuudet. 

Opas bioteknologian yritysten 

arviointi- ja investointimaailmaan. 

Tälle tutkielmalle: lääkekehityksen 

prosessi ja siihen liittyvät tekijät.  

Wratscko 

(2009) 

Yrityksen verkostot ja strategiset 

valinnat. 

Allianssiportfolion ominaisuudet 

eroavat sen mukaan, minkälainen 

strategia yrityksellä on käytössä. 

Tälle tutkielmalle: lääketeollisuuden 

ominaispiirteet arvoketjun kannalta. 

Rusu et al. 

(2011) 

Katsaus lääketeollisuuden tren-

deihin. 

Löydetyt trendit: erilaistuminen, 

tuotekehityksen hallinnointi, genee-

rinen kilpailu ja yrityksen sosiaali-

nen vastuu. 

Aurentz et al. 

(2011) 

Lääketutkimuksen ja -kehityksen 

portfolion hallinta. 

Lääketeollisuudessa esiintyviä 

rajoitteita portfolioiden hallinnalle. 

 

Tieteellisiä artikkeleita koskien lääketeollisuutta toimialana tai sen portfoliohallintaa 

on myös paljon tarjolla. Tähän on nostettu näistä vain muutamia, painottaen erityi-

sesti tämän tutkimuksen kannalta olennaisia artikkeleita. Rusu et al. (2011, 437–

440) tekevät artikkelissaan lyhyen katsauksen lääketeollisuuden trendeihin analy-

soiden casetutkimuksena neljää lääketeollisuusyritystä. Heidän mukaansa lääke-

teollisuus elää murroksessa, kun perinteisestä tutkimuskeskeisestä liiketoiminta-

mallista, jossa on tavoitteena saada markkinoille seuraava menestystuote, siirry-

tään uuteen toimintamalliin. Artikkelissa esitellään tarkemmin neljä alan trendiä: 

erilaistuminen, tuotekehityksen hallinnointi, geneerinen kilpailu ja yrityksen sosiaa-

linen vastuu. Koko toimialaan yleistäen, erilaistumista pyritään saavuttamaan 

uusista liiketoiminnoista ja uusilta maantieteellisiltä alueilta, geneeriseen kilpailuun 

pyritään vastaamaan patenttien ja käräjöinnin yhdistelmillä sekä samalla tavoitel-

laan alalle parempaa mainetta monipuolisten sosiaalista vastuuta korostavien 

yritystoimintamallien kautta. (Rusu et al. 2011, 437–440) Aurentz et al. (2011, 24–

36) ovat keskittyneet tutkimuksessaan lääketutkimuksen portfoliohallintaan, ja he 
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tuovat artikkelissaan esille myös lääketeollisuudesta yleisesti löydettäviä rajoitteita 

portfolioiden hallinnalle. Näistä rajoitteista on jo kerrottu tarkemmin edellä luvussa 

2.6. Nämä tekijät tulisi huomioida myös silloin, kun pyritään onnistuneeseen tuote-

portfolion hallintaan.  
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

Tutkielman empiirinen osa perustuu pääosin caseyrityksessä toteutettuihin haas-

tatteluihin ja niistä tehtyihin havaintoihin. Tämän lisäksi käytettävissä oli muutamia 

caseyrityksen tuottamia projektiraportteja. Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin 

tämän empiirisen tutkimuksen toteutuksesta. Ensin kuvaillaan käytettyä tutkimus-

menetelmää ja -aineistoa. Tämän jälkeen kerrotaan varsinaisesta tutkimusproses-

sista ja sen vaiheista. Viimeinen alaluku käsittelee tehdyn tutkimuksen tieteellistä 

uskottavuutta eli sen reliabiliteettia ja validiteettia.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto sekä tutkimusprosessin kuvaus 

 

Tutkielman empiirinen osa on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Tämä 

tutkimusmetodologia on kuvailtu tarkemmin johdannon luvussa 1.3. Tutkielman 

aineisto koostuu seitsemästä teemahaastattelusta sekä viidestä lomakehaastatte-

lusta. Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin teemahaastatteluina, ja haasta-

teltavina olivat caseyrityksen projektin vastuuhenkilö, myynnin asiantuntija ja viisi 

yrityksen controlleria. Toinen haastattelukierros tehtiin puolistrukturoiduilla loma-

kehaastatteluilla, ja vastaamassa näihin olivat pääosin samat henkilöt kuin en-

simmäisellä kierroksella. Toisella kierroksella haastattelumäärä kuitenkin rajattiin 

viiteen ja haastateltavina olivat projektin vastuuhenkilö, myynnin asiantuntija ja 

kolmen tarkasteltavan liiketoimintayksikön edustajat.  

 

Empiirisen tutkimusaineiston muodostaminen aloitettiin keskustelemalla aiheesta 

caseyrityksen projektin vastuuhenkilön kanssa. Tämän keskustelun tavoitteena oli 

ymmärtää caseyrityksen projektin taustoja, lähtökohtia ja tavoitteita. Samalla pyrit-

tiin löytämään ja rajaamaan tästä projektista sopivaa kohdetta tälle tutkimukselle. 

Tutkimusprosessin vaiheita ennen varsinaista aineiston analysointia ja johtopää-

tösten muodostamista on esitelty seuraavassa kuvassa 3. 
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Kuva 3. Tutkimusprosessin eteneminen 

 

Kuten kuvasta 3 nähdään, siirryttiin projektin lähtökohtien ja tutkielman tutkimus-

kysymysten määrittämisen jälkeen sopivien haastateltavien valintaan. Nämä valin-

nat tehtiin pääosin caseyrityksen vastuuhenkilön ehdotusten perusteella, koska 

hänellä katsottiin olevan paras tieto projektiin osallistuvista henkilöistä. Ensimmäi-

sellä kierroksella haastateltiin projektin vastuuhenkilöä, myynnin asiantuntijaa sekä 

viittä controlleria. Näistä kolme controlleria olivat tarkasteltavien liiketoimintayksi-

köiden vastuuhenkilöitä, neljäs oli myynnin controller ja viidettä haastateltiin lähin-

nä partnerimyynnin näkökulmasta. Haastateltavien yleiset tiedot on eritelty liittees-

sä 1. Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin caseyrityksen projektin alkuvai-

heessa, ja kaikki haastattelut pidettiin noin kuukauden sisällä haastatteluiden aloit-

tamisesta. 

 

Ensimmäiselle haastattelukierrokselle valittiin haastattelutavaksi teemahaastattelu, 

koska tavoitteena oli kartoittaa haastateltavien lähtökohtia ja odotuksia toteutetta-
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valle projektille. Teemahaastattelulla tarkoitetaan puolistrukturoitua haastattelu-

menetelmää, joka on varsin vapaa lukuun ottamatta siihen määriteltyä aihepiiriä eli 

teema-aluetta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). Teemahaastattelua haluttiin tässä 

tapauksessa käyttää juuri sen lähes strukturoimattoman luonteen vuoksi, jotta 

haastateltavilla olisi mahdollisuus kertoa ajatuksistaan mahdollisimman vapaasti. 

Teemahaastatteluiden runko on esitelty liitteessä 2. Tämä runko on ainoastaan 

suuntaa-antava, koska haastatteluissa pyrittiin etenemään varsin vapaasti kuiten-

kin pysyen haastattelun teeman sisällä. 

 

Teemahaastattelut nauhoitettiin ja purettiin myöhemmin litteroimalla eli puhtaaksi-

kirjoittamalla ne tekstiksi, mikä lienee tyypillisin tapa tallenteiden purkamiselle 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 138). Purettua aineistoa pyrittiin analysoimaan etenemäl-

lä aineistokokonaisuudesta osiin, joiden kautta on mahdollista muodostaa tutkitta-

vasta ilmiöstä teoreettisia kokonaisuuksia (Hirsjärvi & Hurme 2001, 144). Näistä 

havainnoista saadaan aineistoa sekä tähän tutkielmaan että toiselle haastattelu-

kierrokselle. 

 

Tutkimuksen toiselle haastattelukierrokselle valittiin haastateltaviksi projektin vas-

tuuhenkilö, myynnin asiantuntija sekä kolme liiketoimintayksiköiden controlleria. 

Näistä yhden liiketoimintayksikön controller jouduttiin kuitenkin vaihtamaan tämän 

yksikön tuoteryhmäpäällikköön, koska ensimmäisellä kierroksella haastateltu cont-

roller ei ollut henkilöstömuutoksien vuoksi käytettävissä tällä kierroksella. Haasta-

teltavien yleiset tiedot on eritelty liitteessä 1. Toisella haastattelukierroksella mene-

telmäksi valittiin puolistrukturoitu lomakehaastattelu, koska sen katsottiin olevan 

tässä tilanteessa sopivin vaihtoehto. Vaikka lomakehaastattelua käytetään yleensä 

kvantitatiivisen aineiston hankinnassa, voidaan sitä pitää sopivana menetelmänä, 

kun halutaan vahvistusta muodollisille hypoteeseille tai ennakkoon tiedetään, 

millaista haastateltavien antama tieto on (Hirsjärvi & Hurme 2001, 45; Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 74). Puolistrukturoitua haastattelua suositellaan käytettävän silloin, 

kun halutaan vastauksia vain tiettyihin asioihin ja haastattelutilanne halutaan rajoit-

taa vain näihin kysymyksiin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Lisäksi 
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lomakehaastatteluun päädyttiin, koska yhteisten haastatteluajankohtien löytämi-

nen osoittautui hankalaksi.  

 

Toisen haastattelukierroksen kysymyslistat lähetettiin haastateltaville sähköpostit-

se, ja myös vastaukset saatiin tätä kautta. Liitteessä 3 on tässä lomakehaastatte-

lussa käytetyt kysymykset. Suurin osa kysymyksistä oli kaikille haastateltaville 

samoja. Projektin vastuuhenkilön kysymyslistaa kuitenkin hieman muokattiin ja 

siihen lisättiin muutama projektin kokonaisuuteen liittyvä kysymys. Koska toisen 

haastattelun aineisto saatiin kirjallisessa muodossa, ei tätä materiaalia tarvinnut 

erikseen litteroida vaan aineistoa päästiin analysoimaan heti sellaisenaan. Kun 

lomakehaastatteluiden aineisto saatiin analysoiduksi, voitiin haastatelluille lähettää 

tarpeen mukaan vielä tarkentavia kysymyksiä saadusta aineistosta. Tämän vai-

heen jälkeen siirryttiin analysoimaan kaikkea haastatteluaineistoa, ja muodosta-

maan tästä johtopäätöksiä. 

 

Aineistoa analysoidaan käyttäen teoriaohjaavaa analyysiä. Tässä menetelmässä 

analyysin taustalla tai apuna pidetään aiheen teoriaa tai muuta aiempaa tietoa, 

mutta tarkoituksena ei ole testata olemassa olevaa vaan ajatella aihetta uudella 

tavalla. Teoriaohjaava analyysi asettuu menetelmänä aineistolähtöisen ja teo-

rialähtöisen analyysin välille. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97) Teoriaohjaavuus 

tulee myös esille tutkielman johtopäätöksissä, jotka muodostetaan yhdistämällä 

empiriasta saatua tietoa aiheen teoriapohjaan. Koko tutkielma annettiin caseyri-

tyksen vastuuhenkilön luettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen sen julkaisua, koska 

empiirisessä aineistossa oli caseyrityksen luottamukselliseksi määriteltyä materi-

aalia, ja tämä toimintatapa sovittiin työn alussa tutkimuksen tekemisen edelly-

tykseksi. 
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4.2 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimusmenetelmien luotettavuuden tarkastelussa käytetään yleensä validiteetin 

ja reliabiliteetin käsitteitä. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tehty tutkimus käsitte-

lee sitä, mitä siihen on alussa määritelty. Reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että saadut 

tutkimustulokset on mahdollista toistaa uudella tutkimuksella. Nämä käsitteet ovat 

kuitenkin saaneet kritiikkiä siitä, etteivät ne sovellu laadulliseen tutkimukseen, 

vaan niiden käyttötarkoitukset ovat peräisin määrällisen tutkimuksen tarpeista. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 136) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa validiteettia tulisi arvioida perinteisen määritelmän 

sijaan erityisesti rakennevaliditeetin kautta. Rakennevalidius tarkoittaa sitä, että 

tutkimuksesta käy ilmi, miten tutkittavaa ilmiötä ja tutkittavien maailmaa on kuvailtu 

ja miksi tämä on toteutettu kyseisellä tavalla. Tässä yhteydessä erityisesti tutki-

muksessa käytettävien käsitteiden tulisi vastata tutkittavaa ilmiötä. Laadullisen 

tutkimuksen reliabiliteetti liittyy lähinnä aineiston laatuun. Tässä kiinnitetään erityi-

sesti huomiota tutkijan toimintaan, ja tavoitteena on määrittää, onko tutkijan teke-

mä analyysi käytettävissä olevasta aineistosta tehty luotettavasti. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 187, 189) 

 

Tämän tutkimuksen validiteetista pyrittiin huolehtimaan valitsemalla aihetta tukeva 

tutkimusmetodologia, joka on perusteltu johdannossa. Lisäksi tutkimuksen validi-

teettia pyrittiin tukemaan laatimalla selkeät tutkimuskysymykset, ja johtopäätöksis-

sä tullaan arvioimaan, kuinka hyvin näihin kysymyksiin on pystytty tutkielmassa 

vastaamaan. Portfoliohallinnoinnista on haastateltu useita caseyrityksen projektiin 

osallistuneita henkilöitä, millä on pyritty lisäämään haastatteluista tehtävien tulkin-

tojen luotettavuutta. Lisäksi kaikki haastattelut on toteutettu ilman olemassa olevia 

vastausvaihtoehtoja, jolloin kaikkien haastateltavien omat näkemykset aiheesta 

pääsevät parhaiten esille. Caseyrityksen projektin toimintamalleja ja tuloksia pyri-

tään varmentamaan vertailemalla niitä kirjallisuuden esimerkkeihin luvun 5 loppu-
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puolella. Tutkielman tuloksia ei kuitenkaan voida kovin laajasti yleistää, sillä tut-

kielma on keskittynyt pääosin yhden yrityksen tapaukseen. Tutkielmasta voidaan 

lähinnä saada suuntaviivoja vastaavien projektien toteuttamiseen lääketeollisuu-

den yrityksissä, mutta johtopäätöksiä ei voida suoraan yleistää muihin portfolion 

hallinnointiprojekteihin. 

 

Tämä tutkimus on tehty tapaustutkimuksena, ja sen tulokset ovat peräisin pääosin 

haastateltujen henkilöiden kertomuksista caseyrityksen projektista. Koska kysees-

sä on lähinnä yksittäistapauksen kuvailu, saataisiin aiheesta todennäköisesti eri-

laisia tuloksia, jos tutkimukseen osallistuisi eri henkilöitä tai tutkittavana olisi eri 

tapaus. Jos haastateltavat olisivat kuitenkin samasta caseyrityksestä, olisivat erot 

todennäköisesti pienempiä kuin haastateltaessa jonkin muun lääketeollisuusyrityk-

sen henkilöitä. Kaikki haastattelut toteutettiin pääosin samalla tavoin. Tosin en-

simmäisen kierroksen haastattelut olivat varsin strukturoimattomat, vaikka kaikissa 

haastatteluissa käsiteltiin samoja teemoja. Näiden teemahaastatteluiden toistetta-

vuutta olisi voitu parantaa, jos esimerkiksi haastatteluita varten haastateltaville olisi 

etukäteen toimitettu kysymyslistat. Toinen haastattelukierros oli selvästi ensim-

mäistä strukturoidumpi, ja sen toistaminen samalla tavoin olisi kohtuullisen helpos-

ti toteutettavissa. Jos tutkimus toteutettaisiin samoilla haastateltavilla henkilöillä 

ajallisesti selvästi myöhemmin, olisivat tulokset todennäköisesti erilaisia. Lääke-

markkinoiden tilanteen voidaan olettaa elävän jatkuvasti, ja tällä caseyrityksen 

projektilla vaikutettiin sen tuotevalikoimaan, joten tällöin voidaan olettaa myöhem-

min tehtävän portfolioprojektin vastaavan eri tavoin erilaiseen markkina- ja yritysti-

lanteeseen. Lisäksi caseyrityksen portfoliohallinnoinnin prosessi on vasta kehitteil-

lä, joten tämä prosessi voi olla tulevaisuudessa erilainen, mikä vaikuttaa tutkimuk-

sen toistettavuuteen. Edellä mainittujen asioiden perusteella tehdyn tutkimuksen 

toistamista samanlaisena voidaan pitää hankalana, mutta tämän tutkimuksen 

aineistoa analysoimalla voidaan suurella todennäköisyydellä päätyä samoihin 

johtopäätöksiin kuin tässä tutkielmassa. 
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5 TUOTEPORTFOLION HALLINNOINTIPROSESSI CASEYRITYK-

SESSÄ 

 

Caseyrityksessä toteutettiin vuonna 2013 kolmessa eri liiketoimintayksikössä port-

folioprojekti, jonka kokonaistavoitteena oli löytää kannattamattomia tuotteita ja 

karsia niitä mahdollisuuksien mukaan pois tuotevalikoimasta. Tarkasteltavia liike-

toimintayksiköitä nimitetään tässä työssä liiketoimintayksiköiksi A, B ja C. Projekti 

toteutettiin pääpiirteissään samalla tavoin näissä jokaisessa liiketoimintayksikössä. 

Tämän tutkielman analyysi keskittyy pääasiallisesti tämän projektin prosessiin. 

Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan tarkemmin tämän projektin taustoista, liiketoi-

mintayksiköiden välisistä eroavaisuuksista, käytettävistä karsintakriteereistä, pro-

jektin käytännön toteutuksesta ja sen lopputuloksista. Lopputuloksia avataan sekä 

koko tuotevalikoiman osalta että eri liiketoimintayksiköiden osalta. Lisäksi pohdi-

taan, mikä on tuoteportfolion hallinnoinnin tulevaisuus tarkasteltavassa caseyrityk-

sessä. Tämän luvun loppupuolella verrataan myös caseyrityksen portfolioproses-

sia kirjallisuuden näkemykseen portfoliohallinnoinnin prosessista sekä verrataan 

muutenkin portfoliojohtamiseen liittyvää teoriaa tämän tutkimuksen empiriaan. 

Luvun lopussa pohditaan lyhyesti portfoliojohtamisen sopivuutta lääketeollisuuden 

tarpeisiin. 

 

5.1 Portfoliohallinnoinnin taustat caseyrityksessä 

 

Tuoteportfolion hallinta nostettiin caseyrityksessä esille, koska havaittiin, että eri 

liiketoimintayksiköiden tuotevalikoimia ei arvioida systemaattisesti ja säännöllises-

ti. Lisäksi käytetyt arviointikriteerit vaihtelivat keskenään. (Caseyritys 2012, 2) 

Caseyrityksen portfolioprojektin taustalla oli myös se, että kaikkia kustannuksia ei 

saatu allokoitua tuotteille asti siten, että ne olisivat myös myynnin ihmisten tiedos-

sa (Vastuuhenkilö 2013, tutkimushaastattelu 1). Myös caseyrityksen oma valmis-

tuskapasiteetti on kokonaan käytössä, joten kasvua ei pystytä enää hankkimaan 

tuotantoa lisäämällä (Controller B 2013, tutkimushaastattelu 3).  
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Nämä tekijät johtivat vuonna 2013 kolmessa liiketoimintayksikössä tuoteportfolioi-

den hallintaprojektiin. Projektin tavoitteina oli tuotemäärän vähentäminen, kiintei-

den kulujen pienentäminen sekä kompleksisuuden vähentäminen (Vastuuhenkilö 

2013, tutkimushaastattelu 11). Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan muun muassa 

siitä, millä erilaisilla tasoilla tuotevalikoimia voidaan tarkastella. Lisäksi käsitellään 

caseyrityksessä aiemmin, vuonna 2011, toteutettua pienempää tuoteportfoliopro-

jektia. Viimeisessä alaluvussa kuvaillaan vuoden 2013 projektiin osallistuneiden 

kolmen liiketoimintayksikön eroavaisuuksia. 

 

5.1.1 Caseyrityksen erilaiset portfoliot 

 

Yrityksestä on mahdollista löytää monenlaisia portfolioita riippuen valittavasta 

tarkastelutasosta. Erilaisilla tarkastelutasoilla mahdollistetaan myös erityyppiset 

analyysit erilaisissa portfolioissa. Seuraavassa esitellään caseyrityksen käyttämiä 

erilaisia tarkastelutasoja eli dimensioita. Nämä dimensiot on kuvattu kuvassa 4. 

Karkeimpana tasona yrityksen sisällä on eri liiketoiminta-alueet tai liiketoimintayk-

siköt. Esimerkiksi caseyrityksen liiketoiminta on jaettu kolmeen pääasialliseen 

liiketoimintayksikköön. Liiketoimintayksiköiden sisällä voidaan tehdä jakoja eri 

maantieteellisiin alueisiin tai eri maiden markkinoihin. Liiketoimintayksikkö- tai 

alueellinen jako voivat olla tarkastelutasoina myös osittain limittäisiä. Esimerkiksi 

caseyrityksessä on omat controllerit eri liiketoimintayksiköille ja omansa eri maille 

tai maantieteellisille alueille, mutta heidän huolehdittavana olevat tuotteet ovat 

osaksi samoja. Caseyrityksen organisaatio onkin järjestetty matriisiorganisaation 

muotoon (Controller A 2013, tutkimushaastattelu 4). 
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Kuva 4. Portfolioiden erilaiset dimensiot caseyrityksessä 

 

Alueellisen jaon jälkeen päästään tuoteperheiden tasolle. Tuoteperheet voivat 

usein olla samoja eri maantieteellisillä alueilla, mutta yksittäisen tuoteperheen 

tarkastelulla päästään jo aluetta tarkempaan ja erityyppiseen analyysiin. Tuote-

perheen sisällä ovat yksittäiset tuotenimikkeet, millä tarkoitetaan lääkevalmistei-

den tapauksessa esimerkiksi saman lääkevalmisteen erivahvuisia tai pakkauskool-

taan erilaisia tuotteita. Tuotenimikkeistä tulee lääkeyhtiön kohdalla huomioida 

myös niin sanotut monimaapakkaukset, joilla tarkoitetaan sellaisia valmisteita, 

joista samaa pakkausta voidaan myydä useamman maan markkinassa (Vastuu-

henkilö 2013, tutkimushaastattelu 11). Lisäksi kustannusten allokoiminen onnistuu 

eri tavoin riippuen siitä, kuinka tarkasta tarkastelutasosta on kyse. Yleensä kaikkia 

kustannuksia ei pystytä allokoimaan yksittäisille tuotenimikkeille. (Projektin vas-

tuuhenkilö 2012) 

 

Kuvaan 4 on myös otettu esimerkkejä portfolioista tarkasteltavista muuttujista. 

Tällaisia muuttujia ovat muun muassa kannattavuus, myynnin kasvu, tuotteen 
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kompleksisuus ja markkinoillaolovaihe. Nämä muuttujat ovat caseyrityksen käyt-

tämiä tekijöitä erityisesti tässä tutkielmassa tarkasteltavassa portfolioprojektissa. 

Näistä muuttujista pääpaino projektissa oli kuitenkin kannattavuudella, mutta myös 

muut tekijät huomioitiin lopullisissa lopetuspäätöksissä. Caseyrityksen portfoliopro-

jektissa käytettiin periaatteessa kaikkia edellä mainittuja dimensioita, vaikka pää-

paino olikin tuotenimiketasolla, kuten voidaan myös luvussa 4.1.3 esiteltävistä 

arviointikriteereistä huomata. (Projektin vastuuhenkilö 2012) 

 

5.1.2 Caseyrityksen aiempi portfolioprojekti 

 

Ennen vuoden 2013 portfolioprojektia caseyrityksessä on kerran aiemmin, vuonna 

2011, tehty pienempimuotoinen tuoteportfolion hallintaprojekti sen liiketoimintayk-

sikössä B. Tämän vuoden 2011 projektin oli myös tarkoitus toimia pilottina caseyri-

tyksen muille liiketoimintayksiköille. Tämä projekti toteutettiin, koska kyseinen 

liiketoimintayksikkö oli nopeassa kasvussa, mutta kasvun kannattavuus haluttiin 

varmistaa, etenkin kun kaikkien kustannusten kohdentaminen, etenkään yrityksen 

ulkopuolelta ostettaville, tuotteille asti ei ollut mahdollista. (Caseyritys 2011, 4) 

Projektin yhtenä tavoitteena oli myös tietoisuuden kasvattaminen siitä, että tuote- 

ja pakkaustasolle on mahdotonta allokoida kaikkia kustannuksia, mikä pitäisi huo-

mioida kannattavuustarkastelussa (Controller B 2013, tutkimushaastattelu 3). 

Tuotevalikoiman nopea kasvu on lisännyt valikoiman kompleksisuutta, ja sen seu-

rauksena kustannukset ovat lisääntyneet muun muassa rekisteröinti- ja pakkaus-

toiminnoissa. Tämän seurauksena valikoimaan oli tullut myös tuotteita, joilla on 

heikko kannattavuus ja jopa kannattamattomia tuotteita. (Caseyritys 2011, 5–6) 

 

Projekti toteutettiin vuonna 2011 ja siinä analysoitavana olivat vuoden 2010 luvut. 

Projektin pohjalla käytettiin konsultilta saatua viitekehystä. Tämän viitekehyksen 

mukaan tuotteet asetettiin nelikenttään niiden kannattavuuden ja strategisen mer-

kityksen perusteella. Strategisen merkityksen arviointi osoittautui kuitenkin hanka-

laksi muun muassa siksi, että osa valmisteista voitiin nähdä elintärkeiksi potilaiden 

kannalta ja toisilla valmisteilla nähtiin olevan merkitystä kattavan portfolion saavut-
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tamiseksi yrityksen kannalta tärkeissä indikaatioissa. (Controller B 2013, tutkimus-

haastattelu 3) 

 

Projektin lopputulemana havaittiin, että koko liiketoimintayksikkö on kokonaisuute-

na selvästi kannattava, mutta sen sisällä on kannattamattomia tuoteperheitä (Ca-

seyritys 2011, 13). Seurauksena oli joitain tuotteiden lopetuksia ja joidenkin tuot-

teiden valmistuksen ulkoistuksia omasta tuotannosta (Controller B 2013, tutkimus-

haastattelu 3). Lisäksi yrityksen prosesseja suunniteltiin muutettavan muun muas-

sa siten, että tuotevalikoima arvioitaisiin liiketoimintayksikön controllerin johdolla 

läpi vuosittain. Muut prosessimuutokset liittyivät allokoimattomien kustannusten 

laskennan muuttamiseen sekä viitekehyksen luomiseen tuoteperheen strategisen 

arvon arvioinnille. (Caseyritys 2011, 32) 

 

5.1.3 Liiketoimintayksikköjen väliset eroavaisuudet 

 

Caseyrityksen vuoden 2013 portfolioprojektiin osallistuneet kolme liiketoimintayk-

sikköä, A, B ja C, eroavat toisistaan pääosin tuotevalikoimiensa ja sitä kautta myös 

markkinoidensa osalta. Caseyrityksen sisällä nämä yksiköt eroavat toisistaan 

myös kokonsa perusteella, jos sen mittarina käytetään yksikössä myytävien myyn-

tipakkausten lukumäärää. Seuraavassa kuvassa 5 on esitetty liiketoimintayksiköi-

den osuudet vuonna 2012 koko tuotevalikoimasta mitattuna myytävillä myyntipak-

kauksilla. Tässä yhteydessä myyntipakkausmäärillä ei tarkoiteta yksiköiden koko-

naismyyntimääriä, vaan sitä, kuinka monta yksittäistä tuotenimikettä kyseisen 

liiketoimintayksikön valikoimaan kuuluu. 
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Kuva 5. Caseyrityksen liiketoimintayksiköiden osuudet yrityksen koko tuotevali-

koimasta myyntipakkausten lukumäärillä mitattuna vuonna 2012 (mukaillen Cont-

roller B 2014a) 

 

Kuvasta 5 nähdään, että liiketoimintayksikkö B on caseyrityksen selvästi suurin 

yksikkö tuotemäärällä mitattuna. Liiketoimintayksiköt A ja C ovat keskenään suurin 

piirtein samansuuruisia yksiköitä, ja näiden kummankin yksikön tuotemäärä vastaa 

noin neljäsosaa liiketoimintayksikön B tuotemäärästä. Kuvasta 5 nähdään myös, 

että pieni osa caseyrityksen tuotteista on niin sanottua sopimusvalmistusta eli 

tuotteita, joita tehdään muille lääkeyhtiöille (Controller B 2014b). 

 

Liiketoimintayksikössä A tuotevalikoima koostuu sellaisista valmisteista, joiden 

kehitystyöhön caseyritys on osallistunut. Kehitystyön merkitys ilmenee myös siinä, 

että valmisteen toimivuutta pidetään joissain tapauksissa jopa tuotteen kustannus-

rakennetta tärkeämpänä tekijänä. Näillä valmisteilla on kuitenkin yleensä jonkinlai-

nen patenttisuoja, jonka seurauksena tuotteet voidaan hinnoitella siten, että kate-

tasot jäävät hyviksi. Tämän seurauksena liiketoimintayksikössä A katteet ovat 

selvästi parempia kuin esimerkiksi liiketoimintayksikön B valmisteilla. Liiketoimin-

tayksikössä A katerakenteet ovat tärkeitä jo lanseerausvaiheessa, ja yleensä sel-

laisia valmisteita, joilla katerakenne on heikko, ei lainkaan lanseerata. Tässä yksi-

kössä hinnoittelupaineet tulevat sen sijaan yleensä viranomaisten suunnalta, kos-

ka terveydenhuollon kokonaiskulujen hillitseminen lääkemenojen kautta koetaan 

15%

65%

17%

3%

Liiketoimintayksikkö A
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usein helpoimmaksi ratkaisuksi. Lisäksi tässä yksikössä on sen luonteen vuoksi 

tuotteita huomattavasti vähemmän kuin liiketoimintayksikössä B, kuten voitiin 

huomata myös caseyrityksen tuotevalikoiman jakautumisesta (kuva 5). Liiketoimin-

tayksikön A controllerin mielestä portfolioanalyysi ei numeerisen luonteensa vuoksi 

sovellu tähän yksikköön yhtä hyvin kuin liiketoimintayksikköön B, koska siitä saa-

tavia tuloksia tulee tulkita enemmän. (Controller A 2013, tutkimushaastattelu 4) 

 

Liiketoimintayksikössä B on tuotevalikoimassa paljon tuotenimikkeitä, ja liiketoi-

mintayksikköön A verrattuna katteet ovat yleensä pienemmät (kuva 5; Controller A 

2013, tutkimushaastattelu 4). Suuri tuotenimikkeiden määrä aiheuttaa myös haas-

teita tuotevalikoiman hallinnointiin, koska jokaisen yksittäisen tuotenimikkeen 

markkinoille saaminen ja siellä pitäminen teettää työtä ja kustannuksia. Tuote-

nimikkeiden suuren määrän ja maiden erityyppisten markkinoiden vuoksi myynti-

organisaation tuki tuotevalikoiman analysoinnissa oli tärkeässä asemassa caseyri-

tyksen portfolioprojektissa (Controller B 2013, tutkimushaastattelu 9). Lisäksi ca-

seyrityksen oma tuotantokapasiteetti on kokonaan käytössä, joten tämän yksikön 

kannattavuutta voidaan parantaa joko ostotuotteiden lisäämisellä tai olemassa 

olevan tuotevalikoiman läpikäynnillä. (Controller B 2013, tutkimushaastattelu 3) 

Liiketoimintayksikön B valikoimassa on eroja myös silloin, jos verrataan keske-

nään ostotuotteita ja oman valmistuksen tuotteita. Näistä oman valmistuksen tuot-

teet ovat pääosin kannattavia, ja ostotuotteiden katteet ovat yleensä matalammat. 

Nämä tekijät tulee huomioida myös tuotevalikoiman hallinnoinnissa. (Controller B 

2013, tutkimushaastattelu 9) Kuten edellä esimerkiksi luvussa 5.1.2 on käynyt ilmi, 

on tässä yksikössä toteutettu jo aiemmin vuonna 2011 pienempimuotoinen portfo-

lioprojekti. Liiketoimintayksikön B voidaan siten ajatella tavallaan vetävän tätä 

portfolioprojektia, koska projekti tehty erityisesti tämän yksikön tarpeisiin (Control-

ler A 2013, tutkimushaastattelu 4).  

 

Verrattuna liiketoimintayksiköihin A ja B, eroaa liiketoimintayksikön C markkina 

selvästi, sillä se ei ole yhtä säännelty viranomaisten puolelta, minkä vuoksi myös 

hinnanasetantaa voidaan tehdä vapaammin. Liiketoimintayksikön C markkina on 
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kuitenkin kilpailtu, joten tällä on vaikutusta myös hinnoitteluun. Liiketoimintayksi-

kössä C suurin osa tuotevalikoimasta on ostotuotteita, joiden kannattavuudet kat-

sotaan lähinnä lanseerausvaiheessa yleisellä tasolla eikä tässä vaiheessa huomi-

oida paljoakaan tuotteeseen liittyvää kompleksisuutta esimerkiksi toimitusketjussa. 

Lisäksi ostotuotteiden katteet ovat keskimääräisesti heikommat kuin oman valmis-

tuksen tuotteilla. Caseyrityksen oman valmistuksen volyymit ovat kuitenkin tässä 

yksikössä selvästi pienemmät kuin muissa yksiköissä. (Controller C 2013, tutki-

mushaastattelu 6) Näiden tekijöiden vuoksi liiketoimintayksikön C voidaan odottaa 

hyötyvän tuotevalikoiman hallintaprojektista. 

 

5.2 Tuoteportfolion hallinnointiprosessin käytännön toteutus caseyri-

tyksessä 

 

Caseyrityksessä on vuoden 2013 keväällä toteutettu tuoteportfolion hallintaprojekti 

kolmessa sen liiketoimintayksiköistä. Seuraavassa tullaan kertomaan tämän pro-

jektin käytännön toteutuksesta. Ensin kuvaillaan projektiin valitut tuotevalikoiman 

arviointikriteerit ja se, kuinka näihin kriteereihin päädyttiin. Viimeisessä alaluvussa 

käsitellään tämän projektin etenemistä yrityksen sisällä. 

 

5.2.1 Tuoteportfolion arviointikriteerit 

 

Toisin kuin caseyrityksen aiemmassa, pienempimuotoisessa portfolioprojektissa 

vuonna 2011, tässä vuoden 2013 projektissa tuoteportfolion arviointikriteerit eivät 

perustuneet mihinkään tieteelliseen viitekehykseen. Sen sijaan kriteerit valittiin 

pääosin projektin vastuuhenkilön kokemuksen ja katejakaumatietämyksen perus-

teella (Vastuuhenkilö 2013, tutkimushaastattelu 11). Ensin projektiin ehdotettiin 

kriteereiksi tuotteen kannattavuutta, tuotteen myynnin vuosittaista kasvua sekä 

toimitusketjun kompleksisuutta. Näistä kannattavuus ja myynnin kasvu arvioitaisiin 

vielä eri tavoin riippuen tuotteen elinkaaren vaiheesta. Lisäksi kannattavuuden 

arviointi tehtäisiin eri kriteereillä sekä tuoteperhe- että tuotenimiketasolla. (Caseyri-
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tys 2012, 3) Koska ehdotetuilla kriteereillä ei ollut tieteellistä taustaa, huomattiin 

niiden olevan liian tiukkoja, eikä kriteereitä ylittäviä tuotteita ollut caseyrityksen 

tuotevalikoimassa kovinkaan monia. Tämän seurauksena niitä muutettiin varsinai-

seen projektiin. (Vastuuhenkilö 2013, tutkimushaastattelu 2) 

 

Varsinaisessa projektissa ensisijaisena rajaavana tekijänä käytettiin yksittäisten 

myyntipakkauksien vuosittaisia myyntikatteita (gross profit). Myyntikate laskettiin 

tuotetasolla vuoden 2012 nettomyynnistä vuoden 2013 tuotekustannuksilla. 

(Myynnin asiantuntija 2013, tutkimushaastattelu 2) Myyntikatteesta valittiin caseyri-

tyksessä kaksi euromääräistä raja-arvoa, € ja €€. Myyntipakkaus, jonka myyntika-

te on alle € euroa, joutuu punaiselle, ja sen lopettamista tulisi harkita. Myyntipak-

kaus, jonka myyntikate jää välille €–€€ euroa, joutuu keltaiselle, ja tuote on silloin 

alustavasti ehdolla lopetusuhan alle. Tuotteet, joiden myyntikate on yli €€ euroa, 

jäävät jatkoanalyysin ulkopuolelle, koska niiden katteen katsottiin olevan riittävä 

tässä projektissa. Punaisten ja keltaisten tuotteiden tilanne arvioidaan maittain. 

Erikseen arvioidaan tuotteiden kompleksisuus, joka yhdistetään kannattavuusarvi-

ointiin liiketoimintatasolla. (Caseyritys 2013c, 2) Tuoteperhetasolla mukaan ote-

taan lisäksi sellaisia kustannuksia, kuten myynnin ja markkinoinnin kuluja, joita ei 

tuotetasolle saada allokoitua. Tuoteperhetasolle ei kuitenkaan ole määritelty vas-

taavalla tavalla euromääräisiä kriteereitä. (Myynnin asiantuntija 2013, tutkimus-

haastattelu 2) Myynnin asiantuntija kuitenkin mainitsi, että pelkän kannattavuuden 

tarkastelun lisäksi karsintaa tehtiin, "mikäli ei ollut markkinapotentiaalia, potentiaa-

lia tuotekustannusten alentamiseen tai tuote ei sopinut liiketoimintamalliin" (Myyn-

nin asiantuntija 2013, tutkimushaastattelu 8). 

 

5.2.2 Tuoteportfolioprojektin eteneminen 

 

Varsinainen portfolioprojekti toteutettiin caseyrityksessä kolmessa liiketoimintayk-

sikössä kevään 2013 aikana. Kuvassa 6 esitellään pääpiirteissään portfolioprojek-

tin käytännön toteutus. Projekti aloitettiin määrittelemällä tuotteiden myyntikattei-

siin perustuvat karsintarajat, minkä perusteella tuotteiden poistamista tuotevali-
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koimasta harkitaan. Rajoina pidettiin € ja €€ euroa vuosittaista myyntikatetta per 

myyntipakkaus. Karsintakriteerien määrittelystä on kerrottu tarkemmin edellä lu-

vussa 5.2.1. 

 

 

Kuva 6. Caseyrityksen tuoteportfolion hallintaprojektin eteneminen 

 

Tuotevalikoiman läpikäymistä varten caseyrityksessä luotiin Excel-malli, johon 

ajettiin toiminnanohjausjärjestelmästä kaikkien tuotevalikoimaan kuuluvien myynti-

pakkauksien myynti- ja kustannustiedot vuodelta 2012. Mallissa esitetään tuotteen 

nettomyynti vuonna 2012, myyntikate vuoden 2013 laskennallisilla tuotekustan-

nuksilla ja myynnin keskimääräinen kasvuprosentti kolmelta viime vuodelta. Näi-

den tietojen ja asetettujen karsintarajojen perusteella malli listaa punaiselle ja 

keltaiselle menevät myyntipakkaukset. Myyntikatteet on mallissa laskettu myös 

vuoden 2012 toteutuneilla tuotekustannuksilla, jotta näitä kahta myyntikatetta 

vertaamalla havaitaan, jos jonkun myyntipakkauksen kustannukset ovat selvästi 

muuttuneet (Vastuuhenkilö 2013, tutkimushaastattelu 1). Mallissa on lisäksi mah-

dollista tarkastella myyntipakkauksia esimerkiksi myyntialueittain, maittain tai jaot-

telemalla erilleen oman tuotannon tuotteet ja ostotuotteet. (Myynnin asiantuntija 

2013, tutkimushaastattelu 2) 

Karsintarajojen 
määrittäminen

Tuotetietojen 
ajaminen 

laskentamalliin

Lopetusuhan alla 
olevat tuotteet 
maiden tietoon

Maat analysoivat 
lopetusuhan alla 
olevat tuotteet

Keskustelut myynnin 
kanssa/

Workshopit 
lopetuksista

Johtoryhmän 
hyväksyntä 
lopetuksille
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Tästä mallista saadaan eri maiden tai alueiden controllereille listat lopetusuhan 

alla olevista tuotteista. Maat koostavat globaalin myynnin avustuksella näistä listan 

keltaisista ja punaisista tuotteista liiketoimintayksiköiden controllereille. Näissä on 

listattu maittain lopetusten vaikutukset muun muassa nettomyyntiin ja myyntikat-

teeseen. Lisäksi jokainen maa tekee listan niistä tuotteista, jotka halutaan pitää 

vaikka ne ovat punaisella tai keltaisella. Tässä listassa tulee myyntipakkauksittain 

myös kertoa perustelut valikoimassa säilyttämiselle. Näiden listojen pohjalta teh-

dään myös taulukko, jossa on laskettu lopetusten vaikutukset tuotannon kiinteisiin 

kustannuksiin. (Caseyritys 2013c, 2, 4–5) 

 

Liiketoimintayksiköiden controllerit käyvät saamansa listat läpi myynnin ja toimi-

tusketjun henkilöiden avustuksella, jotta ymmärretään lopetusten vaikutukset (Ca-

seyritys 2013c, 2). Esimerkiksi liiketoimintayksikössä B järjestettiin workshopit, 

joissa käytiin läpi lopetettavat ja säilytettävät tuotteet. Näiden keskusteluiden jäl-

keen lopetuspäätökset annettiin liiketoiminnan johtoryhmän hyväksyttäväksi. Joh-

toryhmä hyväksyi ehdotetut lopetuspäätökset. Varsinainen tuotteiden lopettaminen 

vie kuitenkin projektin jälkeen oman aikansa, jopa vuosia, koska esimerkiksi varas-

tot tulee ensin myydä loppuun tai toimittajasopimuksia ei voida katkaista välittö-

mästi. (Controller B 2013, tutkimushaastattelu 9) 

 

5.3 Tuoteportfolion hallinnointiprosessin lopputulokset 

 

Caseyrityksen vuoden 2013 tuoteportfolion hallintaprojektin seurauksena oli myyn-

tipakkauksien lopetuksia jokaisessa kolmesta tutkitusta liiketoimintayksiköstä (Ca-

seyritys 2013b, 3). Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan tarkemmin näistä projektin 

lopputuloksista, ensin koko tuotevalikoiman kannalta ja sitten tarkemmin liiketoi-

mintayksiköittäin. Viimeisessä alaluvussa pohditaan tuoteportfolion hallinnan tule-

vaisuutta caseyrityksessä. 
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5.3.1 Koko tuotevalikoiman lopputulokset 

 

Seuraavassa kuvassa 7 on esitetty tuoteportfolion hallinnointiprosessin tuloksia 

vuodelta 2013, kun tarkastellaan caseyrityksen koko tuotevalikoimaa. Kuvassa 7 

esitetyt luvut on suhteutettu caseyrityksen portfolioprojektin todellisista lopputulok-

sista siten, että koko tuotevalikoiman koon ajatellaan olevan 1 000 myyntipakkaus-

ta. Kuvasta 7 nähdään, että projektissa analysoitiin tarkemmin noin kolmasosa 

caseyrityksen koko tuotevalikoimasta, eli myyntikatteen perusteella punaisella ja 

keltaisella olleet tuotteet. 

 

 

Kuva 7. Lopetusuhan alla olevat tuotteet ja lopetettavat tuotteet caseyrityksen 

koko tuotevalikoimassa (mukaillen Caseyritys 2013b, 2) 

 

Tästä analysoidusta myyntipakkausten määrästä hieman yli kolmasosa päätettiin 

lopettaa. Lopetettavista tuotteista yli 90 % oli sellaisia, jotka alkuperäisen määritte-

lyn mukaan olivat punaisella, eli niiden myyntikate oli alle € euroa. Kaiken kaikki-

aan punaisella olleista tuotteista lopetetaan noin 39 %, sen sijaan keltaisella olleis-

ta tuotteista lopetukseen joutui vain noin 18 %. (Kuva 7) Punaisella olleiden tuot-

teiden suurempi lopetettavien osuus on pääosin perusteltavissa sillä, että näillä 

tuotteilla on keltaisia tuotteita heikompi kannattavuus. 
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Kaiken kaikkiaan tuotevalikoimasta lopetettavaksi joutuu noin 15 % koko valikoi-

masta. Projektin vastuuhenkilön mukaan "suurin osa lopetuksista oli myyntipak-

kaustasolla, joiden vaikutus sisäistä työtä vähentävästi jää pieneksi". Hänen mu-

kaansa oli kuitenkin yllättävää, että ”15 % lopetus ei vapauta kiinteitä kuluja juuri 

yhtään”. Tämän vuoksi portfolion hallinnoinnin fokusta tullaan tulevaisuudessa 

siirtämään enemmän tuoteperhetasolle, jolloin lopetuksilla saadaan paljon enem-

män vaikutuksia eri puolille organisaatiota. Tuoteperhelopetusten lisäksi ongelmal-

lisiksi tuotteiksi osoittautuivat monimaapakkaukset, koska osa maista halusi tällais-

ten tuotteiden lopetuksia mutta osa maista taas ei, minkä vuoksi näitä jäi vielä 

jäljelle tuotevalikoimaan. (Vastuuhenkilö 2013, tutkimushaastattelu 11) Tuloksissa 

ei juurikaan ollut maakohtaisia eroja, mutta myynnin asiantuntijan mukaan oli "re-

gioonien välillä isojakin eroja: toiset regioonat haluavat pitää kiinni myös tappiolli-

sista tuotteista, eikä välttämättä ymmärretä, mikä on caseyritykselle parasta, vaan 

haetaan oman regioonan etua" (Myynnin asiantuntija 2013, tutkimushaastattelu 8). 

Osa heikosti kannattavista tuotteista jätettiin lopettamatta muun muassa siksi, että 

ne ovat niin sanottuja palvelutuotteita tai niin sanottuja aloituspakkauksia jonkin 

kroonisen sairauden hoitoon (Controller A 2013, tutkimushaastattelu 10). Palvelu-

tuotteella tarkoitetaan sellaista tuotetta, jolla on tärkeä asema jossain tuoteper-

heessä eikä tuoteperhe toimi ilman kyseistä tuotetta (Myynnin controller 2013, 

tutkimushaastattelu 5). 

 

Projektin lopputuloksissa tulee myös huomioida se, että koska kyseessä on lääke-

teollisuuden yritys, edellyttää tuotteiden lopettaminen yrityksen omien toimenpitei-

den lisäksi yhteydenpitoa viranomaisiin, koska kaikki tuotteet ovat jonkin myyntilu-

van alaisia (Vastuuhenkilö 2013, tutkimushaastattelu 11). Lopetusten lisäksi pro-

jektissa keskusteltiin myös mahdollisuuksista parantaa tuotteiden kannattavuuksia 

tai myyntejä (Myynnin asiantuntija 2013, tutkimushaastattelu 8). Liiketoimintayksi-

kön B controllerin mukaan "säästöä saattaa syntyä, kun osan tuotteista kannatta-

vuutta tarkastellaan uudestaan ja lähdetään neuvottelemaan esimerkiksi uusia 

ostohintoja toimittajien kanssa. Keskustelu ja analyysit saattavat johtaa myös 

myyntihinnan nostoon ja sitä kautta kannattavuuden parantumiseen" (Controller B 

2013, tutkimushaastattelu 9). Lisäksi projektista pitäisi saada tulevaisuudessa 
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nopeampi, etenkin jos siitä tehdään jatkuva prosessi (Myynnin asiantuntija 2013, 

tutkimushaastattelu 8). Kokonaisuudessaan projektilla saavutettiin pieniä säästöjä, 

jotka vaikuttavat parantavasti caseyrityksen kannattavuuteen. Säästöt olivat pää-

osin välillisiä, kun sopimattomat tai kannattamattomat tuotteet eivät enää rasita 

esimerkiksi tuotehuoltoa, rekisteröintiä ja ostoa. Lisäksi tärkeät tuotteet priorisoitiin 

järjestelmiin omalla A-kategorialla, jolla pyritään ohjaamaan tuotteisiin kohdistuvia 

toimintoja. (Vastuuhenkilö 2013, tutkimushaastattelu 11) Tällainen tuotteiden kate-

goriointi sopii yhteen myös niin sanotun Pareto-periaatteen kanssa, koska tällöin 

tärkeimmistä eli kannattavimmista tuotteista huolehditaan jatkuvasti (Gorchels 

2000, 133). 

 

5.3.2 Liiketoimintayksikköjen lopputulokset  

 

Tuoteportfolion hallintaprojekti toteutettiin caseyrityksessä kolmessa liiketoimin-

tayksikössä pääosin samoilla edellä luvussa 5.2.1 kuvatuilla karsintakriteereillä. 

Lopputulokset kuitenkin erosivat selvästi liiketoimintayksikköjen välillä toisistaan. 

Kuten tässä luvussa tullaan huomaamaan, vastaavat nämä eroavaisuudet portfo-

lioprojektin lopputuloksissa kuitenkin monelta osin edellä luvussa 5.1.3 esiteltyjä 

eroavaisuuksia liiketoimintayksiköiden ominaispiirteissä.  

 

Seuraavassa kuvassa 8 on eritelty näitä yksikköjen lopputuloksia. Kuvassa 8 esi-

tetyt luvut on suhteutettu todellisista lopputuloksista siten, että jokaisen liiketoimin-

tayksikön tuotevalikoiman koon ajatellaan olevan 1 000 myyntipakkausta. Kuvasta 

8 nähdään, että analysoitujen myyntipakkausten määrä oli kaikissa liiketoimintayk-

siköissä suunnilleen kuudesosa yksikön koko myyntipakkausmäärästä. Kuitenkin 

liiketoimintayksikön B valmisteista analysoitiin suhteellisesti eniten. Kaikissa liike-

toimintayksiköissä päädyttiin myyntipakkausten lopetuksiin, mutta näiden lisäksi 

jokaisessa yksikössä oli sellaisia myyntipakkauksia, jotka oli päätetty lopettaa jo 

ennen tätä projektia. Näiden tuotteiden jättäminen kokonaan tämän analyysin 

ulkopuolelle olisi voinut myös selkeyttää projektia (Controller B 2013, tutkimus-

haastattelu 9). 
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Kuva 8. Caseyrityksen liiketoimintayksikköjen lopputulokset portfolioprojektissa 

(mukaillen Caseyritys 2013b, 3; Controller B 2014a) 

 

Liiketoimintayksikössä A analyysi erosi hieman muista yksiköistä johtuen tämän 

yksikön lähtökohtaisesti paremmasta katerakenteesta. Tämän portfolioprojektin 

analyysin yhteydessä lopetettavaksi päätyi vain muutamia myyntipakkauksia tässä 

yksikössä. Näiden lisäksi tällä puolella lopetettavaksi joutui sellaisia myyntipak-

kauksia tuoteperheistä, joiden kannattavuuksia oli arvioitu samoihin aikoihin osana 

liiketoimintayksikön normaalia toimintaa. (Controller A 2014) Näin ollen kuvassa 8 

kerrottu analysoitujen tuotteiden määrä sisältää myös tämän projektin ulkopuolella 

lopetettavina olevia myyntipakkauksia. Kuten liiketoimintayksikön A controller 

asian ilmaisi "tuoteperhetasolla kannattavuudet ovat kunnossa, paitsi tuotteessa, 

joka oli jo muutenkin poistolistalla. Tuotetasolla oli enemmän variaatiota ja jotkut 

tuotteet joutuivatkin tappolistalle". Liiketoimintayksikössä A päätettiin kuitenkin 

jättää lopettamatta sellaisia heikosti kannattavia tuotteita, jotka olivat vasta lansee-

rausvaiheessa tai tukivat tulossa olevia lanseerauksia tai niin sanottuja aloituspak-

Liiketoiminta-
yksikkö A
- 1 000 

myyntipakkausta

Analysoidut 
tuotteet
- 126 kpl

•Lopetettavat 
tuotteet
- 11 kpl

•Ennakkoon 
lopetuksessa olevat 
tuotteet
- 115 kpl

•Analysoiduista 
säilytettävät tuotteet
- 0 kpl

Liiketoiminta-
yksikkö B

- 1 000 
myyntipakkausta

Analysoidut 
tuotteet
- 187 kpl

•Lopetettavat 
tuotteet
- 123 kpl
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tuotteet
- 39 kpl
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säilytettävät tuotteet
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Analysoidut 
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- 57 kpl

•Ennakkoon 
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•Analysoiduista 
säilytettävät tuotteet
- 34 kpl
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kauksia kroonisten sairauksien hoitojen aloitukseen. Yleisesti ottaen lopetuksia oli 

liiketoimintayksikössä A vain vähän, eikä tuloksissa ollut liiketoiminnan controllerin 

mukaan yllätyksiä. Vaikka tässäkin yksikössä "tavoitteena oli tuotteiden karsinnan 

kautta saada kustannussäästöjä, ne jäivät saavuttamatta, kun tuotteita ei lopetettu 

riittävästi". (Controller A 2013, tutkimushaastattelu 10) 

 

Edellä luvussa 5.1.3 mainitut liiketoimintayksikön A ominaispiirteet vastaavat myös 

tämän portfolioprojektin tuloksia. Liiketoimintayksikössä A tuotevalikoima on pa-

remmin kontrollissa kuin esimerkiksi liiketoimintayksikössä B, koska liiketoimin-

tayksikössä A edellytetään lähtökohtaisesti parempaa kannattavuutta. Tämän 

seurauksena myös lopetuksia tämän projektin seurauksena oli vähemmän kuin 

liiketoimintayksikössä B (kuva 8). Liiketoimintayksikön ominaispiirteiden vuoksi 

tällä puolella tulisi olla muita yksiköitä tiukemmat kriteerit tulevissa projekteissa. 

Vaikka tuotekannattavuus ei ole tällä puolella suuri ongelma, saavutetaan portfoli-

on läpikäymisellä etuja siinä, että jokaisen tuotteen paikka ja tuottama lisäarvo on 

tiedossa sekä resurssit saadaan kohdistettua oikeisiin asioihin. (Controller A 2013, 

tutkimushaastattelu 4 ja 10) 

 

Liiketoimintayksikön B tuotevalikoimasta analysoitiin projektissa lähes viidesosa. 

Näistä myyntipakkauksista päätettiin lopettaa lähes kaksi kolmasosaa. Lisäksi 

viidesosa analysoiduista tuotteista oli suunniteltu lopettaa jo ennen tätä projektia. 

Ainoastaan 13 % analysoiduista tuotteista päätettiin säilyttää tuotevalikoimassa. 

(kuva 8) Liiketoimintayksikössä B tuloksissa oli myös paljon maakohtaisia eroja, ja 

eniten lopetuksia tuli sellaisilta alueilta, joilla oli paljon pienikatteisia tuotteita. Toi-

sin kuin liiketoimintayksikössä A, liiketoimintayksikössä B heikosti kannattavia 

tuotteita löytyi tasaisesti sekä oman valmistuksen tuotteista että ostotuotteista. 

Vaikka liiketoimintayksikössä B analysoitiin selvästi eniten tuotteita, eivät lopputu-

lokset olleet liiketoiminnan controllerille yllättäviä vaan lopetuksia tuli lähinnä en-

nakoiduista kohteista. Kuitenkaan kokonaisia tuoteperheitä ei kyetty lopettamaan 

vaan lopetuksia tehtiin myyntipakkaustasolla. Lopetuksia arvioitaessa tuleekin 

liiketoimintayksikön controllerin mukaan muistaa "se, että karsitaan yksittäisiä 
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myyntipakkauksia, ei vaikuta kustannuksiin ollenkaan niin paljon kuin se, että 

lopetetaan joku tuote kaikissa maissa ja luovutaan myyntiluvista." Portfolioprojektin 

etuna nähtiin kuitenkin se, että pystyttiin lisäämään kustannustietoisuutta ja karsi-

maan pois ylimääräistä tuottamatonta työtä. (Controller B 2013, tutkimushaastatte-

lu 9) Edellä luvussa 5.1.3 esiteltiin myös liiketoimintayksikön B ominaispiirteitä. 

Nämä ominaispiirteet ilmenivät tässä projektissa esimerkiksi siten, että tällä puolel-

la analysoitiin suurin lukumäärä tuotteita ja lopetuksia oli myös määrällisesti eni-

ten. 

 

Liiketoimintayksikössä C analysoitavana oli kuudesosa koko yksikön tuotevalikoi-

masta. Näistä myyntipakkauksista lopetettavaksi joutui kolmasosa, ja lisäksi lähes 

puolet analysoiduista myyntipakkauksista oli jo lopetettavana ennen tätä analyy-

sia. Noin viidesosa analysoiduista tuotteista sai jäädä valikoimaan. (kuva 8) Liike-

toimintayksikössä C huomattiin, että maakohtaisten erojen vuoksi osa tuotteista 

tulee käsitellä tapauskohtaisesti. Lisäksi oman valmistuksen tuotteilla ajateltiin 

olevan parempi toimitusvarmuus kuin ostotuotteilla, koska omaa tuotantoa on 

helpompi valvoa. Myöskään tässä yksikössä ei tullut yllätyksiä projektin lopputu-

loksissa. Liiketoimintayksikön tuoteryhmäpäällikkö kuvaili projektia seuraavasti: 

”Tuotteisto perattiin, mutta rajaavia kriteereitä ei ollut riittävästi. Tämä näkyi vähäi-

senä tuotteiston karsimisena, ja toivottuja hyötyjä ei saavutettu siinä mittakaavas-

sa mitä ajateltiin ja toivottiin. Projekti itsessään oli teknisesti onnistunut ja antoi 

hyvät viitearvot suorittaa ”review” uudestaan tarkennetuilla kriteereillä myöhem-

min.” (C:n tuoteryhmäpäällikkö 2014, tutkimushaastattelu 12) Edellä luvussa 5.1.3 

esiteltiin myös tämän yksikön ominaispiirteitä, jotka vastaavat myös portfoliopro-

jektin tuloksia. Analysoitavia ja lopetettavia tuotteita oli kohtuullisen paljon koko 

tuotevalikoimasta, mikä voi johtua esimerkiksi siitä, että suurin osa tuotevalikoi-

masta on ostotuotteita, joiden kannattavuus on yleensä heikompi kuin oman val-

mistuksen tuotteilla. 

 

Kuvan 8 perusteella portfolioprojektilla oli määrällisesti eniten vaikutusta liiketoi-

mintayksikköön B, koska siellä analysoitiin eniten tuotteita ja myös lopetuksia oli 
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suhteellisesti eniten. Kuitenkin muidenkin yksiköiden tulokset osoittavat, että pro-

jektille oli tarvetta, koska niistäkin löytyi useita lopetettavia myyntipakkauksia. 

Kuten edellä huomattiin, monet näistä liiketoimintayksiköiden lopputulosten eroa-

vaisuuksista oli kuitenkin selitettävissä näiden yksiköiden toimintojen erilaisuudel-

la. Myynnin asiantuntija mainitsikin portfoliohallinnan suurimmaksi haasteeksi 

"tarkastella maasta tai liiketoiminta-alueesta huolimatta tasavertaisesti tuotteita" 

(Myynnin asiantuntija 2013, tutkimushaastattelu 8). 

 

5.4 Portfolioprosessin analyysi ja kehittäminen 

 

Edellä on esitelty caseyrityksen toteuttamaa portfolioprojektia ja tämän projektin 

lopputuloksia. Seuraavissa alaluvuissa siirretään näkökulma enemmänkin tulevai-

suuteen, sillä ensin pohditaan tuoteportfolion hallinnan tulevaisuutta caseyrityk-

sessä. Tämän jälkeen käsittely siirtyy caseyrityksen projektin ja tieteellisen kirjalli-

suuden taitekohtaan, ja tässä yhteydessä vertaillaan muun muassa caseyrityksen 

portfolioprosessia kirjallisuuden näkemykseen kyseisestä aiheesta. 

 

5.4.1 Tuoteportfolion hallinnan tulevaisuus caseyrityksessä 

 

Portfoliohallinnan sopivuutta caseyritykselle kuvaa varsin osuvasti myynnin asian-

tuntijan kommentti siitä, että "on hyvä juttu, että varataan aikaa optimaalisen port-

folion mietinnälle, sekä siitä syntyvä keskustelu/näkökulmien vaihto on myös opet-

tavaista" (Myynnin asiantuntija 2013, tutkimushaastattelu 8). Myös liiketoimintayk-

sikön B controllerin mielestä "yleisesti ottaen ihmisten ymmärrys katteista paranee, 

kun asioita käydään systemaattisesti läpi: se nostaa meidän kaikkien tietoisuutta 

katteista ja siinä tarkasteltavaksi nostetaan tuotteita, joiden kannattavuuteen ei 

välttämättä muuten ole kiinnitetty niin paljon huomiota". Lisäksi hänen mukaansa 

"portfolion hallinnalla voidaan varmasti hidastaa tätä yleistä katetason laskua eli 

nostaa tuotteiden kannattavuutta, jos se vain nykytilanteessa on mahdollista". 

(Controller B 2013, tutkimushaastattelu 9) Liiketoimintayksikön A controllerin mu-
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kaan "portfolion hallinta on avain hyvään yksikön kannattavuuteen pitkällä täh-

täimellä". Tässä yhteydessä hänen mukaansa tulisi huomioida myös elinkaariajat-

telua "jotta varmistetaan tuoteportfolion kannattavuus pitkällä tähtäimellä, tulisi 

tuotteita olla tasaisesti eri vaiheessa tuotteen elinkaarta". (Controller A 2013, tut-

kimushaastattelu 10) 

 

Useissa vuoden 2013 projektin taustahaastatteluissa mainittiin, että tuoteportfolion 

läpikäynnistä tulisi tehdä vuosittain toistuva prosessi (Tutkimushaastattelut 3, 4 ja 

6). Projektin vastuuhenkilön mukaan "portfolioanalyysi on päätetty tehdä säännöl-

liseksi prosessiksi, joka toteutetaan talousosaston toimesta kerran vuodessa 

Q1:llä, ja seuraavan kierroksen kriteerejä monipuolistetaan" (Vastuuhenkilö 2013, 

tutkimushaastattelu 11). Seuraavan kierroksen tulisi perustua tiukempiin myyntika-

te- ja myynnin kasvun kriteereihin. Lisäksi tulisi painottaa kokonaisten tuoteperhei-

den lopettamiseen yksittäisen myyntipakkausten sijaan, jotta saataisiin vapautet-

tua edellistä projektia enemmän sisäisiä kustannuksia. Myynnin asiantuntijan mu-

kaan "myynnissä ei käyty pahemmin tuoteperhetasoa läpi, ainoastaan tuotetaso, 

ja tässä olisi parantamisen varaa" (Myynnin asiantuntija 2013, tutkimushaastattelu 

8). Näiden lisäksi arviointiprosessi pitäisi toteuttaa aiempaa nopeammalla aikatau-

lulla. Yhtenä nopeuttavana tekijänä olisi se, että analyysin ulkopuolelle jätetään 

sellaiset myyntipakkaukset, jotka ovat jo lopetettavina. (Caseyritys 2013b, 7) Port-

folioprojektista opittiin myös se, että kyseessä ei ole pelkkä tuotteiden lopetuspro-

sessi, vaan mahdollisuuksia tulisi hakea myös esimerkiksi ostotuotteiden hinta-

neuvotteluista (Myynnin asiantuntija 2013, tutkimushaastattelu 8). 

 

Vuoden 2013 portfolioprojektissa pääasiallinen karsintakriteeri oli tuotteen myynti-

kate. Edellä on kuitenkin huomattu, että pelkkien numeeristen tulosten käyttämi-

nen ei sovellu, vaan tulee myös miettiä esimerkiksi lääketeollisuuden toimitusket-

jun kompleksisuutta ja tuotteen markkina- tai tuoteperheasemaa. Kuten edellises-

sä luvussa 5.1.3 huomattiin, ovat tutkitut kolme liiketoimintayksikköä erilaisia kes-

kenään. Näiden asioiden pohjalta tuoteportfolion hallinnassa käytettäviä kriteereitä 

olisi hyvä monipuolistaa ja mahdollisesti muokata erilaisiksi eri liiketoimintayksiköil-
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le. Lisäksi vuoden 2013 projektin pohjalta ehdotettiin katekriteerin muuttamista 

euromääräisestä tasosta kateprosentin tarkasteluun, jolloin mukaan saataisiin 

sellaiset tuotteet, joilla on heikko suhteellinen kannattavuus. Liiketoimintayksikön B 

controller toi myös esille, että "kriteerejä on varmasti tarpeen myös muuttaa vuosit-

tain." (Controller B 2013, tutkimushaastattelu 9) 

 

Vuonna 2014 caseyrityksessä järjestettiin uudelleen tuoteportfolion hallintaprojekti, 

jossa käytettiin aiempaa projektia selvästi monipuolisempia kriteereitä. Tässä 

projektissa oli tehty omat kriteerit oman valmistuksen tuotteille ja omansa ostotuot-

teille. Molemmilla tuoteryhmillä oli omat euromääräiset kriteerit tuotenimikkeille ja 

tuoteperheille. Näiden lisäksi omassa tuotannossa arvioitiin valmistuksen komp-

leksisuutta, pakkaustyön tiheyttä ja varastotasoja. Ostotuotteiden kohdalla pohdit-

tiin toimitusvarmuutta, varastotasoja, aikoja tilauksen tekemisestä valmiin tuotteen 

toimittamiseen sekä toimittajasuhteen kompleksisuutta. Ostotuotteiden kohdalla oli 

myös tavoitteena vähentää toimittajien lukumäärää. Lisäksi lopetuksissa pyrittiin 

painottamaan kokonaisten kannattamattomien tuoteperheiden lopettamista pelk-

kien tuotteiden lopettamisen sijaan. (Caseyritys 2013d, 2, 3) Näissä kriteereissä oli 

kuitenkin painotus edelleen myyntikatekriteereillä, ja muut kriteerit olivat lähinnä 

tätä tavoitetta tukevia (C:n tuoteryhmäpäällikkö 2014, tutkimushaastattelu 12). 

Tässä projektissa pyrittiin antamaan tilaa myös liiketoimintayksiköiden erilaisuudel-

le, sillä lopulliset kriteerit annettiin liiketoimintojen johdon ja controllerin päätettä-

väksi (Caseyritys 2013d, 4). Vuoden 2014 projektilla saavutettiin jo parempia tu-

loksia, sillä muun muassa arviointikriteerien monipuolistamisen seurauksena lope-

tettaviksi päätettiin useita sellaisia tuotteita, jotka oli tunnistettu ongelmallisiksi jo 

edellisessä projektissa (C:n tuoteryhmäpäällikkö 2014, tutkimushaastattelu 12).  

 

Viimeistään vuoden 2014 tuoteportfolion hallintaprojekti osoittaa, että tuoteportfoli-

oiden hallinnoinnista on tullut caseyrityksessä toimintamalli eikä puhuta enää vain 

projektista. Nämä edellä käsitellyt projektit, vuonna 2011 ja 2013, osoittavat, että 

tuoteportfolion paremmalle hallinnalle oli caseyrityksessä tarvetta ja siitä on syytä 

tehdä jatkuva prosessi. Kuten näiden projektien vastuuhenkilö asian ilmaisi, on 
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portfolion hallinnointiprosessi "osa normaalia business-johtamista" (Vastuuhenkilö 

2013, tutkimushaastattelu 11). Tämä vastaa hyvin myös kirjallisuuden näkemystä 

siitä, että portfoliojohtaminen on liiketoimintaprosessi, joka edellyttää onnistuak-

seen toisiinsa liittyviä peräkkäisiä portfolioprosessin vaiheita (PMI 2006, 23). Tä-

män varsinaisen keväisin toteutettavan kannattavuuteen perustuvan portfoliopro-

sessin lisäksi liiketoimintayksiköissä tehdään päivätasolla analyysia, jossa huomi-

oidaan kannattavuuden lisäksi mahdollisia riskejä ja valmistuksen tai hankinnan 

vaikeuksia (Caseyritys 2013a, 7). 

 

5.4.2 Caseyrityksen portfolioprosessin vertailu kirjallisuuden esimerkkeihin 

 

Caseyritys on toteuttanut tuoteportfolion hallinnointiprosessin ilman mitään tieteel-

listä viitekehystä, kuten edellä esimerkiksi luvussa 5.2.1 on kerrottu. Osittain tä-

män vuoksi yhtenä tämän tutkielman tavoitteena oli verrata caseyrityksen proses-

sia aiheen teoriaan ja kirjallisuuden esimerkkeihin. Edellä on esitelty caseyrityksen 

portfolioprojektin etenemistä. Luvussa 2.3 on esitelty kirjallisuuden näkemyksiä 

portfoliojohtamisen tai -hallinnoinnin prosessista, erityisesti tässä yhteydessä oli 

esillä yhdysvaltalaisen Project Management Instituten näkemys portfoliojohtami-

sen prosessista (PMI 2006, 25–41). Tätä PMI:n portfolioprosessia verrattiin sa-

massa luvussa muutamaan muuhun kirjallisuudessa esiteltyyn portfolioprosessiin. 

Näissä prosesseissa havaittiin olevan monia yhteneväisyyksiä, joten PMI:n pro-

sessia voidaan pitää sopivana teoreettisena viitekehyksenä tässä tutkimuksessa. 

Seuraavassa tullaan vertailemaan keskenään caseyrityksen toteuttamaa portfolion 

hallintaprosessia ja kirjallisuuden näkemystä tämän prosessin toteuttamisesta. 

 

Kirjallisuuden ja caseyrityksen portfolioprosesseja vertailtaessa voidaan ensin 

huomata kirjallisuuden näkemyksen olevan yksityiskohtaisempi tai ainakin sisältä-

vän useampia vaiheita. Lisäksi prosessien käsittelemistä portfolioista on löydettä-

vissä selkeä eroavaisuus, sillä kirjallisuuden prosessit käsittelevät pääosin projek-

tiportfolioita ja caseyrityksen prosessi kohdistuu tuoteportfolioihin. Tämä ei kuiten-

kaan kerro koko totuutta, vaan prosesseista on löydettävissä myös useita yhte-
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neväisyyksiä. Molemmat prosessit lähtevät liikkeelle yrityksen strategiasta, tavoit-

teista ja kapasiteettirajoitteista. Caseyritys ryhtyi portfolioprosessiin kapasiteetin 

rajoittuneisuuden vuoksi, ja arviointikriteerit heijastavat yrityksen strategiaa, vaikka 

perustuvatkin suoraan vastuuhenkilön kokemukseen ja katejakaumaan. Tässä on 

samoja piirteitä kuin PMI:n (2006, 25) prosessin strategiasuunnitelmavaiheessa. 

 

PMI:n (2006, 25) prosessin seuraavat vaiheet, tunnistamisesta valtuutukseen, 

muodostavat varsinaisen portfolion hallinnan käytännön prosessin. Caseyrityksen 

prosessista voidaan löytää samankaltaisuuksia verrattaessa tähän prosessiin. 

Kirjallisuuden näkemyksen mukaan lähdetään liikkeelle arviointikriteerien määrit-

tämisellä, jonka jälkeen tunnistetaan ja luokitellaan portfolion komponentit. Ca-

seyrityksessä projekti aloitettiin karsintarajojen määrittämisellä ja tuotetietojen 

ajamisella malliin. Näiden vaiheiden voidaan havaita olevan keskenään varsin 

samanlaiset. Tämän jälkeen caseyrityksessä alettiin analysoida ja arvioida tuottei-

ta, jotka eivät läpäisseet asetettuja karsintakriteereitä. Tämän vaiheen voidaan 

nähdä vastaavan PMI:n prosessin arviointivaihetta. PMI:n prosessin valikointivai-

heessa verrataan arvioinnin tuloksia ja arviointikriteereitä ja tehdään suosituksia 

tulevaa priorisointia varten, ja priorisointivaiheessa pyritään määrittelemään se, 

minkä komponentin tulisi olla portfoliossa etusijalla. Näissä vaiheissa on saman-

kaltaisuuksia caseyrityksen pitämien workshoppien ja myynnin keskusteluiden 

kanssa, joissa pyrittiin päättämään portfoliossa pidettävät tuotteet. Näillä toimenpi-

teillä pyritään myös PMI:n kuvailemaan portfolion tasapainotukseen, jossa tarkoi-

tuksena on muodostaa portfolioon sellainen yhdistelmä, joka kollektiivisesti tukee 

organisaation strategisia tavoitteita huomioiden kapasiteettirajoitteet, portfoliossa 

olevat päällekkäisyydet ja mahdolliset synergiat. Caseyrityksen portfolioprojektin 

viimeisessä vaiheessa johtoryhmät hyväksyi portfoliosta lopetettavat tuotteet, mikä 

vastaa PMI:n prosessin valtuutusvaihetta.  

 

Edellä tehdystä vertailusta voidaan huomata caseyrityksen prosessin olevan kirjal-

lisuuden näkemystä yksinkertaistetumpi. Suurin tekijä tämän taustalla on var-

maankin se, että arvioitavana on caseyrityksen portfolioprojekti, jota varmastikin 
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hiotaan ennen kuin siitä tulee varsinainen liiketoiminnan prosessi. Pääpiirteissään 

molemmat prosessit etenivät kuitenkin samalla tavoin, tosin caseyrityksen proses-

sista näyttäisi puuttuvan PMI:n (2006, 25) prosessissa mainittu jaksoittain toteutet-

tava portfolion suorituskykymittareiden yhdenmukaistaminen strategisten tavoittei-

den kanssa. Tämän vaiheen tarkoituksena on arvioida sopivin väliajoin portfoliota 

ja portfolion resurssien tehokasta hyödyntämistä suhteessa organisaation strate-

giaan, ja varmistaa, että portfoliossa on vain sellaisia komponentteja, jotka tukevat 

yrityksen tavoitteita. Kuitenkaan ei ole todennäköistä, että caseyritykseltä puuttuisi 

kokonaan tämänkaltainen toimintamalli, vaan se lienee osa muuta liiketoimintajoh-

tamista, jota ei suoranaisesti tarkasteltu tässä tutkimuksessa. Suurelta osin ca-

seyrityksen toiminta portfolion hallinnassa näyttäisi vastaavan kirjallisuuden näke-

myksiä, ja kirjallisuuden malleja voidaan hyödyntää kehitettäessä portfolion hallin-

taprosessia edelleen caseyrityksessä. 

 

Aiemmin luvussa 2.2 esiteltiin Kester et al.:n (2009, 327–341) artikkelia, jossa oli 

määritelty portfoliojohtamisen päätöksenteko kolmeen eri tyyppiin: formaali, intui-

tiivinen ja integroitunut. Jos mietitään caseyrityksen portfolioprojektin toteutusta, 

havaitaan sen vastaavan eniten intuitiivista päätöksentekoa mutta siitä voidaan 

löytää myös integroituneen päätöksenteon piirteitä. Kuten edellä luvussa 5.2.1 

kerrottiin, eivät caseyrityksen projektin arviointikriteerit perustuneet tieteelliseen 

viitekehykseen vaan johdon kokemukseen. Caseyrityksen portfolioprojekti voidaan 

nähdä myös oppimisprosessina, koska siinä sovellettiin aiemmin toteutettua pie-

nempää pilottiprojektia ja projektin aikana hyödynnettiin eri puolilta organisaatiota 

saatavaa tietoa. Nämä piirteet vastaavat intuitiivista päätöksentekoa. Integroitu-

neesta päätöksenteosta kertoo se, että määrällisten kriteereiden lisäksi lopullisissa 

lopetuspäätöksissä huomioitiin myös laadullisia tekijöitä. Muuttamalla portfoliojoh-

tamisen päätöksentekoa tulevaisuudessa integroituneeseen suuntaan voidaan 

hankkia entistä paremmat menestysmahdollisuudet pitkällä aikavälillä. 

 

Luvussa 2.4 kerrottiin portfoliojohtamisen onnistumisen edellytyksistä ja tässä 

yhteydessä esiteltiin seitsemän avaintekijää (Siemens 2009, 8–13). Näistä tekijöis-
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tä tuotosjohtaminen, järjestelmät, johdon tuki ja keskittyminen eivät ole suoraan 

olleet tutkittavana tässä caseyrityksen prosessin tarkastelussa, joten niiden toteu-

tumista ei tässä yhteydessä voida arvioida. Valikoimajohtaminen on portfoliojoh-

tamisen ytimessä ja tämän tekijän tavoitteet vastaavat myös caseyrityksen tavoit-

teita. Projektin vastuuhenkilön mukaan projektin tavoitteina oli muun muassa tuot-

tavuuden nostaminen ja valikoiman kompleksisuuden pienentäminen (Projektin 

vastuuhenkilö 2013). Valikoimajohtamisen ja prosessien tavoitteita ei kuitenkaan 

vielä saavutettu caseyrityksen prosessissa, sillä projektin vastuuhenkilö mainitsi 

portfoliojohtamisen suurimmiksi haasteiksi "selkeät kriteerit, nopea päätöksenteko 

ja standardoitu lopetusprosessi" (Vastuuhenkilö 2013, tutkimushaastattelu 11). 

Tämä on osaltaan selitettävissä sillä, että tarkasteltu caseyrityksen portfoliopro-

sessi ei vielä ollut muotoutunut yrityksessä vakiintuneeksi käytännöksi vaan kyse 

oli vasta projektista. Caseyrityksen käyttämä mittaristo perustui pääosin myynti-

pakkauksien vuosittaisiin myyntikatteisiin, ja tämän lisäksi huomioitiin markkinapo-

tentiaalia ja sopivuutta liiketoimintamalliin (Myynnin asiantuntija 2013, tutkimus-

haastattelu 2 ja 8). Lisäksi arviointikriteerejä monipuolistettiin vuoden 2014 projek-

tiin (Vastuuhenkilö 2013, tutkimushaastattelu 11). Näiden pohjalta caseyrityksen 

käyttämän mittariston voidaan nähdä olevan riittävällä tasolla. Näihin kolmeen 

avaintekijään liittyvien havaintojen pohjalta voidaan sanoa caseyrityksellä olevan 

jo joitain edellytyksiä onnistuneeseen portfoliojohtamiseen mutta prosessia on 

tarpeen kehittää edelleen. 

 

5.4.3 Portfoliojohtamisen etujen ja haasteiden ilmeneminen caseyrityksessä 

 

Portfoliojohtamisen teorian esittelemisen yhteydessä käsiteltiin myös portfoliojoh-

tamisen tuottamia etuja ja siinä kohdattavia haasteita luvuissa 2.5 ja 2.6. Edut 

liittyivät liiketoiminnan kannattavuuteen, resurssien oikeanlaiseen allokointiin, 

strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja yrityksen sisäisen kommunikaation 

parantumiseen (Cooper et al. 2001, 364–366). Useita tämän tyyppisiä asioita 

ilmeni myös caseyrityksen projektissa ja tehdyissä haastatteluissa. Empiirisen 

aineiston perusteella keskeisimmät edut, joita portfoliojohtaminen tuottaa yrityksel-

le, liittyvät tuotevalikoiman hallintaan. Projektin vastuuhenkilön mukaan ”portfolion 
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hallinta on osa pysyvää toimintaa kompleksisuuden kurissa pitämiseksi” (Vastuu-

henkilö 2013, tutkimushaastattelu 11). Liiketoimintayksikön A controller mainitsi 

portfoliohallinnan kannattavan, koska "muuten portfolioon voi kertyä kannattamat-

tomia tuotteita, ja toisaalta hyvä portfoliohallinta auttaa ymmärtämään jokaisen 

tuotteen paikan ja lisäarvon portfoliossa" (Controller A 2013, tutkimushaastattelu 

10). Liiketoimintayksikön B controllerin mukaan portfolioprojektin etuna oli ”lisään-

tynyt kustannustietoisuus, turhan tuottamattoman työn karsiminen" (Controller B 

2013, tutkimushaastattelu 9). Tuotevalikoiman hallinnoinnin kautta voidaan saada 

myös kannattavuuteen liittyviä etuja, ja myös caseyrityksen projektin vastuuhenkilö 

vahvisti tehokkaan portfoliohallinnan parantavan koko yhtiön kannattavuutta (Vas-

tuuhenkilö 2013, tutkimushaastattelu 11).  Myös resurssien oikeanlainen allokointi 

tuli esille esimerkiksi liiketoimintayksikön A controllerin kommentissa: "Mikäli jokai-

sen tuotteen osalta ei voida miettiä sen paikkaa portfoliossa, hukataan helposti 

resursseja huonosti kohdennettuun työhön" (Controller A 2013, tutkimushaastatte-

lu 10). Yrityksen sisäistä kommunikaatiota ei varsinaisesti tutkittu, mutta sen hyö-

dyllisyys tuli kuitenkin esille haastatteluissa. Esimerkiksi liiketoimintayksikön B 

controller kertoi seuraavaa, "tuotteita on paljon, ja pääkonttorinäkökulmasta on 

vaikea ymmärtää markkinaa, joten myyntiorganisaation tuki portfolioanalyysissa 

on erityisen tärkeää" (Controller B 2013, tutkimushaastattelu 9). 

 

Portfoliojohtamisen haasteet voivat liittyä esimerkiksi yrityksen sisäisiin rakentei-

siin, yritysjohdon toimintakykyyn, prosessin byrokraattisuuteen, resurssien oikean-

laiseen hyödyntämiseen tai päätöksenteon tueksi tarvittavan informaation hankin-

taan (Aurentz et al. 2011, 28; Cooper et al. 2000, 20; Siemens 2009, 7). Näitä 

haasteita tuli esille empiirisessä aineistossa vain rajallisesti johtuen pääosin siitä, 

että tutkimuksessa keskityttiin portfolioprosessin tarkasteluun. Sisäisten rakentei-

den haastavuutta sivuttiin kuitenkin liiketoimintayksikön B controllerin kommentis-

sa projektista: "ehkä vähän raskas, koska siihen piti osallistuttaa niin paljon ihmi-

siä". Hän kommentoi myös, liittyen informaation hankinnan haasteellisuuteen, 

seuraavasti: "meidän on saatava uusia tuotteita markkinoille, muuten emme voi 

kasvattaa liikevaihtoa; kuitenkin on vaikea etukäteen tietää, mitkä lanseeraukset 

onnistuvat ja mitkä eivät". (Controller B 2013, tutkimushaastattelu 9) 
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Teoriaosuudessa esiteltyjen portfoliojohtamisen haasteiden lisäksi caseyrityksessä 

tunnistettiin muita portfoliojohtamisen kehitysalueita. Empiirisen materiaalin kautta 

esille nousi erityisesti portfoliojohtamiseen suhtautumiseen liittyvä haaste siitä, 

kuinka kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeää portfoliohallinnan onnistumises-

sa. Myynnin asiantuntija ilmaisi tämän haasteen seuraavasti: "tarkastella maasta 

tai liiketoiminta-alueesta huolimatta tasavertaisesti tuotteita ja löytää siten opti-

maalisin ratkaisu caseyrityksen näkökulmasta" (Myynnin asiantuntija 2013, tutki-

mushaastattelu 8). Myös esimerkiksi liiketoimintayksikön C tuoteryhmäpäällikön 

kommentti toi tämän esille, sillä hänen mukaansa portfoliohallinnan suurin haaste 

on "saada aikaan koherentti ymmärrys, että kaikki tuotteet eivät ole korvaamatto-

mia ja että järkevä karsinta itse asiassa edistää kannattavaa liiketoimintaa" (C:n 

tuoteryhmäpäällikkö 2014, tutkimushaastattelu 12). 

 

Vaikka portfoliojohtamisen edut ja haasteet eivät olleet suoranaisesti tarkastelta-

vana tässä tutkimuksessa, tuli niitä esille empiirisessä aineistossa edellä kerrotulla 

tavalla. Tulevaisuudessa erityisesti haasteiden tunnistamista ja niihin puuttumista 

voidaan pitää tärkeänä, jotta portfoliojohtamisella kyetään saavuttamaan mahdolli-

simman paljon hyötyjä. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tässä luvussa tullaan esittämään tiivistetysti tämän tutkielman keskeinen sisältö ja 

tutkimuksen johtopäätökset. Johtopäätökset käsitellään tutkielmaan valittujen 

tutkimuskysymysten kautta. Luvun loppupuolella pohditaan tutkimuksen rajoituksia 

ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

6.1 Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka tuoteportfoliota hallinnoidaan 

lääketeollisuusyrityksessä ja mitkä ovat tämän portfolioprosessin erityispiirteet. 

Aihetta lähestyttiin ensin teorian puolelta, ja esiteltiin teoriaa portfolioanalyysista ja 

-johtamisesta, kirjallisuuden esimerkkejä portfolioprosesseista sekä portfoliojohta-

misen etuja ja haasteita. Portfolioanalyysiä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä 

päätöksenteon malleista. Portfolioanalyysillä tarkoitetaan teorioita, toimintamalleja 

ja käytäntöä, joiden tarkoituksena on auttaa päätöksentekijöitä tekemään useita 

harkittuja valintoja. Nämä valinnat määritellään vaihtoehdoista matemaattisesti 

huomioiden samalla rajoitteet, suositukset ja epävarmuustekijät. Erityisesti silloin, 

kun käytetään samoja resursseja tai valintavaihtoehdot ovat yhteydessä toisiinsa, 

saadaan portfolioanalyysillä usein todellisempi tilannekuvaus ja siten myös pa-

rempia päätösehdotuksia kuin tekemällä erillisiä valintoja. Portfoliot ovat kuitenkin 

keinotekoisia rakennelmia, jonka rajat ovat päätöksentekijän määriteltävissä.  

 

Portfoliojohtamista toteutetaan prosessien kautta, ja onnistuminen edellyttää yri-

tyksen strategian ymmärtämistä, portfolioon vaikuttavien tekijöiden löytämistä, 

kaikkien portfolion komponenttien tarkastelemista ja sovittujen prosessien noudat-

tamista. Portfolioprosesseista esiteltiin erityisesti PMI:n (2006) näkemys portfo-

liojohtamisen prosessista. Tiivistettynä tämä prosessi perustuu yrityksen strategia-

suunnitelmaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Tämän 

pohjalta tarkasteltavaa portfoliota käydään läpi usean vaiheen kautta, joilla pyri-
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tään saavuttamaan tasapainoinen portfolio. Varsinaista portfoliohallinnan käytän-

nön prosessia tulisi seurata jaksoittain toteutettava portfolion suorituskykymittarei-

den yhdenmukaistaminen yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa. Tätä PMI:n 

portfolioprosessia verrattiin muihin kirjallisuuden esimerkkeihin portfolioprosesseis-

ta, ja näiden prosessien havaittiin muistuttavan pääpiirteissään toisiaan. Näin ollen 

PMI:n prosessia voidaan pitää sopivana viitekehyksenä tämän tutkimuksen portfo-

lioprosessille. 

 

Portfoliojohtamiseen havaittiin sisältyvän useita etuja ja haasteita. Tärkeimpinä 

etuina mainittiin taloudelliset ja kilpailuasemaan liittyvät tekijät. Portfoliojohtamisel-

la voidaan maksimoida tuotekehityksen tuottavuus sekä löytää sellaiset tuotteet, 

jotka vahvistavat yrityksen kilpailuasemaa. Tämän lisäksi etuja saadaan sillä, että 

portfoliojohtamisella kyetään allokoimaan yrityksen niukat resurssit parhaalla 

mahdollisella tavalla, ja samalla näiden allokointien kautta kyetään implementoi-

maan yrityksen strategiaa. Portfoliojohtamisen kautta voidaan myös tehostaa 

yrityksen sisäisten tahojen välistä kommunikaatiota. Portfoliojohtamisen haasteet 

voivat liittyä yrityksen sisäisiin rakenteisiin ja yritysjohdon toimintakykyyn, mikä voi 

ilmentyä esimerkiksi liian byrokraattisena prosessina, jossa päätöksiä tehdään 

lähinnä yritysjohdon kokemuksen perusteella. Haasteita voi myös esiintyä rajallis-

ten resurssien oikeanlaisessa allokoinnissa tai arviointimenetelmien soveltumat-

tomuudessa portfolio-ongelmien ratkaisuun. Lisäksi päätöksentekoon tarvittavan 

informaation hankkiminen useista eri järjestelmistä ja tämän informaation keski-

näinen integrointi voi osoittautua haasteelliseksi. 

 

Portfoliojohtamisen lisäksi lääketeollisuuden ominaispiirteet toimialana ovat osa 

tämän tutkimuksen teoriapohjaa. Näistä piirteistä keskityttiin sellaisiin piirteisiin, 

jotka rajoittavat toimialan yritysten toimintaa ja kannattavuutta, ja/tai piirteisiin, 

jotka tulisi huomioida toteutettaessa portfoliojohtamista lääketeollisuusyrityksessä. 

Käsiteltyjä ominaispiirteitä olivat toimialan sääntely, lääketutkimus, geneerinen 

kilpailu, hinnoittelu, sekä erityyppiset itsehoito- ja reseptilääkemarkkinat että oman 

valmistuksen tuotteiden ja ostotuotteiden erot. Näistä ominaispiirteistä voidaan 
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tiivistetysti todeta, että ne rajoittavat lääketeollisuusyritysten toimintaympäristöä ja 

nostavat siten kannattavuudesta huolehtimisen entistä tärkeämpään asemaan. 

Erityisesti alkuperävalmisteiden ja geneeristen valmisteiden markkinat eroavat 

kustannus- ja katerakenteiltaan selkeästi toisistaan. Lisäksi hinnoitteluun vaikutta-

vat lääkevalmisteiden erilaiset korvattavuudet valtioilta tai vakuutusyhtiöiltä. Eri-

tyyppisten tuotteiden markkinat johtavat siten myös siihen, että eri tuoteryhmien 

portfolionhallinnan olisi hyvä erota toisistaan. 

 

Empiirisen osuuden aluksi kuvailtiin käytettyä tutkimusaineistoa ja tutkimusproses-

sin vaiheita. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, ja sen ai-

neisto kerättiin pääosin kahdella haastattelukierroksella caseyrityksessä. Ensim-

mäinen haastattelukierros toteutettiin teemahaastatteluina ja toinen kierros puo-

listrukturoituina lomakehaastatteluina. Tutkimuksen tieteellistä uskottavuutta eli 

sen reliabiliteettia ja validiteettia tullaan käsittelemään tutkimuksen rajoituksien 

yhteydessä luvussa 6.3. Empiirisen osuuden pääpaino oli caseyrityksen tuoteport-

folion hallinnointiprosessin tarkastelussa. Tässä yhteydessä käytiin läpi portfolio-

hallinnoinnin taustat caseyrityksessä, tuoteportfolion hallinnointiprosessin käytän-

nön toteutus ja tämän prosessin lopputulokset. Luvun lopussa pohdittiin tuoteport-

folion hallinnoinnin tulevaisuutta caseyrityksessä ja verrattiin caseyrityksen portfo-

liohallintaa kirjallisuuden esimerkkeihin. Tähän tutkimukseen määriteltiin alussa 

viisi alatutkimuskysymystä, joiden tarkoituksena oli muodostaa osakokonaisuuksia 

päätutkimuskysymykselle. Näiden tutkimuskysymysten kautta käsitellään seuraa-

vassa pääosin empiiristen lukujen asioita sekä erityisesti koko tämän tutkimuksen 

tulokset. 

 

6.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkielman tavoitteena, ja samalla päätutkimuskysymyksenä, oli caseyrityksen 

tuoteportfolion hallintaprosessin mallintaminen ja prosessin erityispiirteiden ha-
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vainnointi. Tätä tavoitetta lähestytään seuraavaksi tutkimukseen valittujen alatut-

kimuskysymysten kautta. 

 

Ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä oli se, minkälaisista vaiheista caseyri-

tyksen tuoteportfolion hallinnointiprosessi koostuu. Tämä tutkimuskysymys 

on erityisesti ollut esillä luvussa 5.2.2 ja kuvassa 6 on esitetty tämän prosessin 

olennaisimmat vaiheet. Kuten tästä havaitaan, caseyrityksen prosessi voidaan 

jakaa kuuteen päävaiheeseen, joiden aikana portfolioita käsitellään eri tasoilla 

organisaation sisällä. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin käytettävät karsinta-

kriteerit tuotteille. Ensisijaisena karsintakriteerinä oli myyntipakkauksen vuosittai-

nen myyntikate. Myyntikatteesta valittiin kaksi karsintarajaa, € ja €€ euroa, joiden 

mukaan tuotteet joutuivat joko lopetusuhan alle tai alustavan lopetusuhan alle.  

Tämän jälkeen tuotevalikoiman tiedot syötettiin laskentamalliin, minkä perusteella 

eri alueiden controllerit saavat tiedot lopetusuhkien alla olevista tuotteista. Neljän-

nessä vaiheessa tehtiin liiketoimintayksiköiden controllereille tuotelistat, joista käy 

ilmi, mitkä tuotteet ovat lopetusuhan alla ja mitkä tuotteet halutaan heikosta kan-

nattavuudesta huolimatta säilyttää tuotevalikoimassa. Tarve valikoimassa säilyt-

tämiselle tuli myös erikseen perustella. Tämän jälkeen liiketoimintayksiköiden 

controllerit kävivät listat läpi muun muassa myynnin henkilöiden avustuksella ja 

tekivät ehdotuksen tuotteiden lopetuksista. Prosessin lopuksi johtoryhmä hyväksyi 

edellä mainitut lopetusehdotukset. 

 

Toinen alatutkimuskysymys koski sitä, mitkä ovat tuoteportfolion hallinnointi-

prosessin lopputulokset caseyrityksessä. Tämän tutkimuskysymyksen vas-

taukset ovat esiteltyinä luvussa 5.3. Tässä yhteydessä hallinnointiprosessin loppu-

tuloksia esiteltiin kahdella tasolla, ensin kuvailtiin caseyrityksen koko tuotevalikoi-

man lopputuloksia ja sitten esiteltiin eri liiketoimintayksiköiden lopputuloksia. Koko 

tuotevalikoimasta päätettiin lopettaa noin 15 % myyntipakkausten lukumäärällä 

mitattuna. Lopetettaviksi joutuneista tuotteista yli 90 % oli sellaisia tuotteita, joiden 

myyntikate oli jäänyt alle € euron. Lopetuksilla ei kuitenkaan päästy täysin halut-

tuun lopputulokseen, sillä koko portfolioprojektin pääpaino oli tuotetasolla ja tämän 
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seurauksena myös suurin osa lopetuksista tehtiin myyntipakkaustasolla. Prosessin 

seurauksena päätettiin myös priorisoida järjestelmissä tärkeät tuotteet A-

kategoriaan, ja siten ohjata tuotteisiin kohdistettavia tulevia toimenpiteitä. Kolmen 

tarkastellun liiketoimintayksikön lopputulokset erosivat toisistaan muun muassa 

lopetettavien tuotemäärien suhteen. Liiketoimintayksikköjen eroavaisuudet liittyvät 

kuitenkin kolmanteen alatutkimuskysymykseen, joten myös näiden lopputulosten 

erot esitellään tämän kysymyksen yhteydessä seuraavassa. 

 

Kolmantena alatutkimuskysymyksenä oli se, että vaihteleeko, ja jos vaihtelee 

niin kuinka, tuoteportfolion hallinnointi caseyrityksen eri liiketoimintayksik-

köjen välillä. Tässä työssä oli tarkasteltavana caseyrityksestä kolme liiketoimin-

tayksikköä, A, B ja C. Edellä luvussa 5.1.3 on todettu tutkittujen liiketoimintayksi-

köiden eroavan toisistaan. Liiketoimintayksikössä A tuotteiden katetasot ovat usein 

parempia kuin muissa liiketoimintayksiköissä johtuen pääosin näiden valmisteiden 

patenttisuojista. Liiketoimintayksikön B valikoimassa on näistä kolmesta yksiköstä 

selvästi suurin määrä yksittäisiä myyntipakkauksia. Näistä kolmesta yksiköstä 

liiketoimintayksikköön C kohdistuu vähiten viranomaissääntelyä, mutta hinnoittelua 

rajoittaa kuitenkin markkinan sisäinen kilpailu. Liiketoimintayksikön C valikoima 

koostuu pääosin ostotuotteista, joiden katetasot ovat yleensä omaa valmistusta 

alhaisemmat, mikä myös asettaa haasteita kannattavuudelle. Näiden liiketoimin-

tayksiköiden erilaisuuksien voidaan olettaa johtavan eroavaisuuksiin yksiköiden 

portfoliohallinnassa. Eroavaisuuksista huolimatta tässä tarkasteltu portfolioprojekti 

toteutettiin kaikissa yksiköissä pääosin samalla tavoin. 

 

Karsintakriteerien perusteella portfolioprojektissa tarkasteltavaksi joutui noin kuu-

desosa yksikön koko myyntipakkausmäärästä kaikissa kolmessa yksikössä. Näis-

tä tuotteista päätettiin lopettaa portfolioprojektin seurauksena liiketoimintayksikös-

sä A vain muutama myyntipakkaus, liiketoimintayksikössä B lopetettavaksi joutui 

melkein kaksi kolmasosaa analysoiduista tuotteista ja liiketoimintayksikössä C 

noin yksi kolmasosa analysoiduista tuotteista. Liiketoimintayksikössä A analyysiin 

joutui paljon sellaisia tuotteita, jotka oli jo aiemmin päätetty lopettaa. Liiketoimin-
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tayksikössä B tällaisia tuotteita oli noin viidesosa analysoiduista ja liiketoimintayk-

sikössä C lähes puolet analysoiduista. Näin ollen määrällisesti portfolioprojektin 

vaikutukset kohdistuivat lähinnä liiketoimintayksikköön B, vaikka vaikutuksia ilmeni 

myös muissa yksiköissä. Yksiköiden lopputulokset kuitenkin erosivat toisistaan, 

mikä osoittaa sen, että tuoteportfolion hallinnan tulisi tulevaisuudessa olla ainakin 

osittain erilaista eri liiketoimintayksiköissä. 

 

Neljäs käsiteltävä alatutkimuskysymys oli se, mitä yhtäläisyyksiä ja eroavai-

suuksia caseyrityksen tuoteportfolion hallinnointiprosessilla on aiheen teo-

riapohjan ja muun kirjallisuuden esimerkkien kanssa. Tähän kysymykseen on 

erityisesti pyritty vastaamaan luvussa 5.4.2. Edellä on todettu, että tässä tutkimuk-

sessa portfolioprosessin teoreettisena viitekehyksenä käytetään PMI:n (2006) 

näkemystä tästä prosessista. Sekä caseyrityksen prosessi että PMI:n prosessi 

pohjautuu yrityksen strategiaan, tavoitteisiin ja kapasiteettirajoitteisiin. Lisäksi 

molempien prosessien käytännön portfoliohallintaan liittyvät vaiheet ovat pääpiir-

teissään yhtäläiset. Tästä on kuitenkin huomattava, että caseyrityksen prosessi on 

selvästi yksinkertaisempi kuin PMI:n prosessi. Selvin eroavaisuus tarkasteltujen 

prosessien välillä on kuitenkin siinä, että caseyrityksen prosessissa ei tullut esille 

PMI:n kuvailemaa jaksoittain toteutettavaa portfolion suorituskykymittareiden yh-

denmukaistamista strategisten tavoitteiden kanssa. Tämän vaiheen on kuitenkin 

mahdollista olla osa caseyrityksen muita prosesseja, joita ei tässä yhteydessä 

tutkittu. 

 

Viimeinen alatutkimuskysymys käsitteli sitä, kuinka tuoteportfolion hallintaa 

voitaisiin kehittää caseyrityksessä tutkittavan projektin, aiheen teorian ja 

esimerkkien pohjalta. Luvussa 5.4.1 pohdittiin tuoteportfolion hallinnan tulevai-

suutta caseyrityksessä ja lisäksi luvun 5.4.2 loppupuolella caseyrityksen näkökul-

masta portfoliojohtamisen onnistumisen edellytyksiä. Yleisesti ottaen portfoliopro-

jekti koettiin caseyrityksessä onnistuneeksi, ja siitä päätettiin tehdä säännöllinen 

vuosittain toteutettava prosessi. Tulevassa prosessissa karsintakriteereitä moni-

puolistetaan, prosessia nopeutetaan ja painotusta siirretään yksittäisistä myynti-
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pakkauksista kokonaisiin tuoteperheisiin. Lisäksi liiketoimintayksiköiden erilaisuuk-

sia pyritään huomioimaan antamalla liiketoimintojen johdon ja controllerin päättää 

yksikön lopulliset karsintakriteerit. Näillä toimenpiteillä kyetään jo entistä paremmin 

vastaamaan luvussa 5.4.2 esille nostettuihin puutteisiin portfoliojohtamisen onnis-

tumisen edellytyksissä. Kester et al. (2009) mukaan integroitunut päätöksenteko 

portfoliojohtamisessa tarjoaa yritykselle parhaat mahdollisuudet menestyä pitkällä 

aikavälillä. Näin ollen portfoliojohtamisen päätöksentekoa tulisi kehittää tähän 

suuntaan, jolloin hyödynnetään suunnittelua, oppimista sekä laadullisia että mää-

rällisiä kriteereitä. Lisäksi empiirisestä aineistosta nousi esille haasteita liittyen 

sisäisiin rakenteisiin, informaation hankinnan haastavuuteen ja portfoliokokonai-

suuden ymmärtämiseen. Näiden ja mahdollisten muiden haasteiden tunnistaminen 

ja niihin puuttuminen ovat myös tärkeitä tuoteportfoliohallinnan kehittämisessä. 

Lisäksi käytännön portfolioprosessin kehittämiseen olisi hyvä ottaa mallia esimer-

kiksi tässäkin tutkimuksessa esitellystä PMI:n portfolioprosessista. 

 

Päätutkimuskysymyksenä oli, kuinka tuoteportfoliota hallinnoidaan lääketeolli-

suusyrityksessä ja mitkä ovat tämän prosessin erityispiirteet. Vastaus tähän 

on pyritty löytämään edellä esiteltyjen alatutkimuskysymysten kautta. Kolmen 

ensimmäisen alatutkimuskysymyksen kohdalla on kerrottu tuoteportfolion hallin-

noinnista käytännössä. Portfoliohallinnan tulisi olla vaiheittainen prosessi, jossa 

yrityksen tavoitteita palvelevien karsintakriteerien avulla muokataan tuoteportfolio-

ta mahdollisimman kannattavaksi. Lääketeollisuusyrityksen tapauksessa karsinta-

kriteerit tulisi lisäksi sovittaa eri liiketoimintayksiköiden ominaispiirteisiin ja siten 

myös erityyppiset kriteerit ovat tarpeen.  Tämän tutkimuksen perusteella ei kuiten-

kaan löydetty varsinaisesta portfolioprosessista toimialalle tyypillisiä erityispiirteitä, 

koska caseyrityksen prosessi vastasi pääosin tutkimukseen valittua teoreettista 

viitekehystä, kuten neljännen alatutkimuskysymyksen kohdalla todettiin. Lääkete-

ollisuus toimialana tuo portfolion hallintaan luvussa 3 esiteltyjä ominaispiirteitä, 

mutta nämä piirteet eivät näyttäneet suoranaisesti vaikuttaneen itse prosessiin. 
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Tämä tutkimus on osoittanut tuoteportfolion hallinnan tarpeellisuuden ainakin ca-

seyritykselle. Jaksoittain toteutettavalla portfolioprosessilla kyetään tukemaan 

yrityksen kannattavuutta, ja siten tällainen talousohjaus on yritykselle tärkeää. 

Tässä yhteydessä kannattaa myös muistaa Pareto-periaate, jonka mukaan yrityk-

sen tuotoista 80 % saadaan vain 20 % tuotteista. Lisäksi lääketeollisuuden omi-

naispiirteiden perusteella voidaan löytää syitä portfoliohallinnan hyödyntämiselle 

lääketeollisuusyrityksissä. Tämän tutkimuksen perusteella portfolioanalyysia voi-

daan pitää toimivana työvälineenä sekä caseyrityksen projektin tuloksien näkö-

kulmasta että lääketeollisuuden ominaispiirteiden näkökulmasta. 

 

6.3 Tutkimuksen rajoitukset 

 

Tutkimuksen rajoituksia mietittäessä nousee esille tehdyn tutkimuksen uskotta-

vuus eli sen reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti liittyy lähinnä tutkimuksen 

toistettavuuteen. Tehdyn tutkimuksen toistamista samanlaisena voidaan pitää 

hankalana, koska kyseessä oli lähinnä yksittäistapauksen tutkiminen. Kuitenkin 

tämän tutkimuksen aineistoa analysoimalla voidaan suurella todennäköisyydellä 

päätyä samoihin johtopäätöksiin kuin tässä tutkielmassa. Validiteetti tarkoittaa sitä, 

että tehty tutkimus käsittelee sitä, miten se on määritelty. Validiteettia on pyritty 

tukemaan valitsemalla sopiva tutkimusmetodologia, mutta jo tässä käytetyn meto-

dologian vuoksi näiden tutkimustulosten laaja yleistäminen ei ole mahdollista. 

Tutkimuksen validiteetin onnistumista voidaan tarkastella sitä kautta, kuinka hyvin 

tutkimus vastaa sille asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Edellisessä luvussa 6.2 on 

esitetty vastaukset tutkimuskysymyksiin, ja tämän perusteella voidaan todeta tä-

män tutkimuksen vastanneen hyvin sen tutkimuskysymyksiin. Kaikkiin tutkimusky-

symyksiin esitettiin tutkielmassa vastaus, ja tutkielmassa esiteltiin varsin vähän 

sellaisia asioita, jotka eivät suoranaisesti liittyisi tutkimuskysymyksiin.  

 

Tapaustutkimuksiin liittyy tyypillisesti myös niiden luonteen vuoksi rajoitteita. Yhte-

nä rajoittavana tekijänä voidaan pitää sitä, että tutkimus toteutettiin vain yhdessä 
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yrityksessä, minkä seurauksena myös haastateltavia henkilöitä oli suhteellisen 

vähän. Tutkimuksessa keskityttiin pääosin caseyrityksen portfolioprosessiin ja sen 

vertailemiseen aiheen teoreettiseen viitekehykseen. Tämän vuoksi tutkimuksen 

tuloksia ei voida pitää suoraan yleistettävinä, sillä ne perustuvat pääosin caseyri-

tyksen projektista tehtyihin havaintoihin. Muut alan yritykset voivat kuitenkin olla 

vastaavanlaisten kysymysten edessä omien tuoteportfolioidensa kanssa, ja silloin 

tästä tutkimuksesta on mahdollista saada suuntaviivoja myös heidän portfolioiden-

sa hallinnointiin. 

 

6.4 Jatkotutkimusaiheita 

 

Koska tämä tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena ja siinä keskityttiin pääasiallisesti 

vain caseyrityksen portfolioprojektiin, jää tähän aihepiiriin vielä tarvetta jatkotutki-

muksille. Jatkotutkimuksissa voitaisiin esimerkiksi keskittyä näiden tutkimustulos-

ten yleistämiseen koskemaan koko toimialaa. Tämän toteuttamiseksi tarvittaisiin 

aineistoa myös toimialan muiden yritysten portfolioprosesseista. Tässä tutkimuk-

sessa caseyrityksen portfolioprosessia verrattiin lähinnä teoriasta löydettyyn viite-

kehykseen portfolioprosessille. Tulevissa tutkimuksissa voisi myös lääketeollisuu-

den portfolioprosesseja verrata suoraan jonkin muun toimialan portfolioprosessei-

hin. Tällöin olisi mahdollista löytää portfolioprosesseista tätä tutkimusta selvemmin 

eri toimialojen tuomia ominaispiirteitä. Yksi mahdollisuus olisi myös ottaa tarkaste-

luun mukaan elinkaaren vaiheen vaikutuksia portfolioiden hallintaan. Tässä yhtey-

dessä voisi esimerkiksi tutkia, kuinka paljon tuotteita tulisi olla eri elinkaaren vai-

heissa, jotta koko portfolio olisi optimaalinen. 

 

Yksiselitteisen portfolioprosessin tutkimisen sijaan tulevia tutkimuksia voitaisiin 

suunnata prosessiin osallistuvien henkilöiden tuntemuksiin prosessin suorittami-

sesta. Tämä voisi olla kiinnostava näkökulma, koska tässäkin tutkimuksessa esi-

tellyistä portfoliojohtamisen haasteista osa liittyi nimenomaan osallistujien suhtau-

tumiseen portfolion hallintaan.  
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Puolistrukturoidut lomakehaastattelut, 5 kpl, lisätiedot liitteessä 1 

 

Teemahaastattelut, 7 kpl, lisätiedot liitteessä 1 



 
 

LIITTEET 

 

LIITE 1. Haastatellut henkilöt 

Tekstiviittaus Haastateltavan tehtävä Haastattelutyyppi Haastattelun pvm / 
vastausten pvm 

Haastattelun kesto 

Vastuuhenkilö, tutkimus-
haastattelu 1 

Portfolioprojektin vastuu-
henkilö 

Teemahaastattelu 4.2.2013 31 min 

Myynnin asiantuntija, 
tutkimushaastattelu 2 
tai Vastuuhenkilö, tutki-
mushaastattelu 2 

Myynnin asiantuntija ja 
portfolioprojektin vastuu-
henkilö 

Teemahaastattelu 4.2.2013 25 min 

Controller B, tutkimus-
haastattelu 3 

Liiketoimintayksikön B 
controller 

Teemahaastattelu 4.2.2013 49 min 

Controller A, tutkimus-
haastattelu 4 

Liiketoimintayksikön A 
controller 

Teemahaastattelu 4.2.2013 30 min 

Myynnin controller, tutki-
mushaastattelu 5 

Kotimaan myynnin ja 
markkinoinnin controller 

Teemahaastattelu 25.2.2013 45 min 

Controller C, tutkimus-
haastattelu 6 

Liiketoimintayksikön C 
controller 

Teemahaastattelu 25.2.2013 17 min 

Partner sales:n control-
ler, tutkimushaastattelu 7 

Partner salesin controller Teemahaastattelu 6.3.2013 31 min 

Myynnin asiantuntija, 
tutkimushaastattelu 8 

Myynnin asiantuntija 
Puolistrukturoitu 
lomakehaastattelu 

2.8.2013  

Controller B, tutkimus-
haastattelu 9 

Liiketoimintayksikön B 
controller 

Puolistrukturoitu 
lomakehaastattelu 

9.8.2013  

Controller A, tutkimus-
haastattelu 10 

Liiketoimintayksikön A 
controller 

Puolistrukturoitu 
lomakehaastattelu 

30.8.2013  

Vastuuhenkilö, tutkimus-
haastattelu 11 

Portfolioprojektin vastuu-
henkilö 

Puolistrukturoitu 
lomakehaastattelu 

31.10.2013  

C:n tuoteryhmäpäällikkö, 
tutkimushaastattelu 12 

Liiketoimintayksikön C 
tuoteryhmäpäällikkö 

Puolistrukturoitu 
lomakehaastattelu 

20.5.2014  



 
 

LIITE 2. Teemahaastatteluiden runko 

 

Haastatteluiden pääasiallinen aihepiiri: tuoteportfolion hallinnointiprojektin aloitus 

ja projektiin liittyvät odotukset. 

- mitä tekijöitä on projektiin lähtemisen taustalla? 

- mistä tilanteesta projektissa lähdetään liikkeelle? 

- onko projektin taustalla jotain tieteellistä viitekehystä? 

- millainen on projektissa käytettävä malli? 

- millä kriteereillä tuoteportfoliota on tarkoitus projektissa hallinnoida? 

- minkälaista prosessia portfolioprojektin toteuttamiseksi on suunniteltu? 

- minkälaisia erityispiirteitä projektin kannalta on eri liiketoimintayksiköillä? 

- odotetaanko maa- tai valmistajakohtaisia eroja tuoteportfolioiden kannatta-

vuuksissa? 

- kuinka usein portfolion hallinnointia olisi tarpeen tehdä? 

  



 
 

LIITE 3. Lomakehaastatteluiden kysymykset 

 

Kaikille yhteiset kysymykset: 

1. Mitä projektissa on tehty edellisen haastattelun jälkeen? 

2. Miten projekti on edennyt? 

3. Minkälaisia tuloksia on saatu sekä brändi- että tuotetasolla? 

4. Mitä eroja on kun asiaa tarkastellaan joko brändi- tai tuotetasolla? 

5. Onko tuloksissa maakohtaisia eroja? Jos on, niin mitä? 

6. Onko tuloksissa eroja, kun verrataan oman valmistuksen tuotteita ja osto-

tuotteita? 

7. Tuliko tuloksissa esiin jotain yllättävää? 

8. Mitä projektin osalta tullaan vielä tekemään? 

9. Mitä tässä projektissa opittiin? 

10. Löytyikö jotain toimintamalleja tai vastaavia, mitä tulisi ottaa tulevassa toi-

minnassa mukaan? 

11. Mitä projektissa olisi voitu tehdä toisin? 

12. Mitä erityispiirteitä portfolion hallinnointiin liittyy, kun mietitään vastuualuet-

tasi? 

13. Millä kriteereillä tuotteita karsittiin/karsitaan pois valikoimasta? 

14. Käytettiinkö tämän projektin taustalla jotain kirjallisuuden tarjoamia kriteerei-

tä tai teorioita? Jos käytettiin, niin mitä? / Mihin käytetyt kriteerit perustuvat? 

15. Portfolion hallinnan suurin haaste? 

16. Portfolion hallinnan helppous? 

17. Miten koet portfolionhallinnointiprosessin? 

18. Portfolion hallinnan tuomat edut oman yksikön kannalta? 

19. Minkälaisia kustannussäästöjä syntyy tämän projektin seurauksena? Entä 

tuleeko jotain uusia kustannuksia? 

20. Miten tehokas portfolion hallinta vaikuttaa oman yksikkösi kannattavuu-

teen? 

21. Kannattaako portfolion hallinta? Miksi? 

22. Mitä mielestäsi olivat tämän projektin tavoitteet? Saavutettiinko ne? 

23. Tuleeko tämän projektin jälkeen portfolion hallinnasta teille jatkuva proses-

si? 

24. Jos tulee, niin millä tavoin sitä tehdään tulevaisuudessa? 

25. Jos ei tule, niin miksi ei? 

26. Lisähuomioita aiheesta? 

 

(jatkuu) 

 



 
 

(liite 3 jatkoa) 

Kysymykset projektin vastuuhenkilölle: 

1. Mitä projektissa on tehty edellisen haastattelun jälkeen? 

2. Miten koko projekti on edennyt? 

3. Minkälaisia tuloksia on saatu sekä brändi- että tuotetasolla? 

4. Mitä eroja on kun asiaa tarkastellaan joko brändi- tai tuotetasolla? 

5. Onko tuloksissa maakohtaisia eroja? Jos on, niin mitä? 

6. Onko tuloksissa eroja, kun verrataan oman valmistuksen tuotteita ja osto-

tuotteita? Jos on, niin mitä? 

7. Tuliko tuloksissa esiin jotain yllättävää? 

8. Mitä erityispiirteitä portfolion hallinnointiin liittyy, kun mietitään lääketeolli-

suuden yritystä? 

9. Käytettiinkö tämän projektin taustalla jotain kirjallisuuden tarjoamia kriteerei-

tä tai teorioita? Jos käytettiin, niin mitä? 

10. Millä kriteereillä tuotteita karsittiin/karsitaan pois valikoimasta? 

11. Mihin käytetyt kriteerit (myyntikate alle € eur=punainen; alle €€ 

eur=keltainen) perustuvat? 

12. Mitä vaikutuksia tuotteiden lopetuksilla on mm. valikoimaan, varasto- ja tuo-

tantotilanteeseen sekä erityisesti kannattavuuteen? 

13. Mitä projektin osalta tullaan vielä tekemään? 

14. Mitä tässä projektissa opittiin? 

15. Löytyikö jotain toimintamalleja tai vastaavia, mitä tulisi ottaa tulevassa toi-

minnassa mukaan? 

16. Mitä projektissa olisi voitu tehdä toisin? 

17. Portfolion hallinnan suurin haaste? 

18. Portfolion hallinnan helppous? 

19. Miten koet portfolionhallinnointiprosessin? 

20. Portfolion hallinnan tuomat edut koko yhtiön kannalta? 

21. Minkälaisia kustannussäästöjä syntyy tämän projektin seurauksena? Entä 

tuleeko jotain uusia kustannuksia? 

22. Miten tehokas portfolion hallinta vaikuttaa koko yhtiön kannattavuuteen? 

23. Kannattaako portfolion hallinta? Miksi tai miksi ei? 

24. Mitä mielestäsi olivat tämän projektin tavoitteet? Saavutettiinko ne? 

25. Kuinka pitkä koko portfolioprosessi oli yrityksessänne? / Kuinka paljon ai-

kaa tällaiseen prosessiin tulisi varata? 

26. Tuleeko tämän projektin jälkeen portfolion hallinnasta teille jatkuva proses-

si? 

27. Jos tulee, niin millä tavoin sitä tehdään tulevaisuudessa? 

28. Jos ei tule, niin miksi ei? 

29. Lisähuomioita aiheesta? 

 


