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Työn tavoitteena on kuvata case-yksikön stage-gate-mallin etenemistä
selkeämmin, jotta se saataisiin tehokkaammin käyttöön koko henkilöstölle, sekä
tutkia ovatko eri toimintojen roolitukset mallin mukaan optimaaliset. Tavoitteena
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mahdollisimman tehokasta.
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henkilöstö saadaan ymmärtämään mallin vaiheet ja tärkeimpänä, ymmärtämään
oman roolinsa kussakin stage-gate-mallin vaiheessa.
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The starting point of this study is a stage-gate model that has been created for the
case-unit in the year 2009. The understanding and usage of this model hasn’t been
on the level that the company requires. Reasons why some of the employees don’t
recognize this model in their work, even though it is used in every product development project, are a lack of orientation and attitude towards the model.
The aim of this work is to describe the stage-gate model of the case-unit more
clearly to get the employees to use it more effectively. The purpose of this work is
also to study if the roles of every function are optimally described in the model
and how to improve the communication between the functions during projects to
make it as effective as possible.
To collect all the information needed for the work there were two kinds of actions.
Literature was used to cover the theory part and to explore the problems and current status, 14 employees of the case-unit were interviewed. In addition a benchmark to a unit whose business is alike to the case-units was carried out.
According to the interviews, the knowledge of the stage-gate model was on a relatively poor level. Only around half of the interviewees recognized the model in
their daily work. Problems in using the model were found and many of them concerned sales and marketing department and also the project manager.
On the basis of the detected problems, a chart to describe the roles of each function more clearly was made for all to understand the process better. In addition
ideas to improve the information sharing between the functions and how to involve them better in using the stage-gate model were given. With the aid of these,
all the personnel will understand the phases of the stage-gate model better and the
most importantly; they will understand their own role in every phase.
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1

JOHDANTO

Uuden tuotteen kehittämisprosessille ei ole yksiselitteistä mallia, jolla jokainen
yritys pystyisi jalostamaan saadut ideat tuotteiksi. Erilaisia tapoja on lähes yhtä
paljon kuin yrityksiäkin, mutta monesti prosessimallit noudattelevat kuitenkin
pitkälti samoja rakenteita. Suurimmalla osalla yrityksiä tuotekehitys on se
toiminto, minkä ympärille koko muu prosessi rakentuu, mikä on toki luonnollinen
ratkaisu etenkin teknologiateollisuudessa.
Organisaatioissa syntyy monia ongelmia kun uutta tuotetta aletaan kehittää.
Mikäli nämä ongelmat pystytään tunnistamaan projektien aikana tai sen jälkeen,
on mahdollista kehittää toimintaa entistä tehokkaammaksi. Monesti ongelmia
aiheuttaa esimerkiksi tiedonkulku yrityksen eri toimintojen välillä tai ylipäänsä
toimintojen kyky hahmottaa heidän roolinsa osana tuotekehitysprojekteja.

1.1 Työn tausta
Työssä tarkasteltava Asennustuotteet-yksikkö on tuotteillaan ollut jo pitkään aivan
Suomen kärkeä ja pystynyt pitämään onnistuneilla tuotekehitysprojekteilla itsensä
monesti askeleen edellä kilpailijoita. Vuonna 2009 yksikkö kuitenkin vaihtoi
omistajaa ja siirtyi suuren kansainvälisen yrityksen omistukseen, mikä pakotti
yksikön muuttamaan tiettyjä käytäntöjä tai ainakin omaksumaan ostaneen
yrityksen käyttämät prosessimallit. Tämä koski myös tuotelanseerausprosessia ja
asennustuotteet-yksikölle

luotiin

oma

stage-gate-malli,

joka

noudattelee

emoyrityksen yleistä tapaa kuvata ideasta-tuotteeksi prosessia.
Malli ei sinänsä muuttanut yksikössä jo olemassa olevia toimintatapoja itse
prosessien osalta, mutta se toi uuden kielen jolla projekteista puhutaan. Jos
aikaisemmin projektien aikana tehtiin päätöksiä, kun todettiin niiden olevan
tarpeellisia ja vaiheita ei ollut sen enempää kuvattu, niin nyt vaiheet täytyi avata
tarkemmin ja vaiheiden väliin luotiin niin sanotut portit, joilla pysähdytään ja
katsotaan onko edellinen vaihe sujunut halutulla tavalla.
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Stage-gate-mallia yksikölle kokoontui luomaan pääasiassa johdosta, tuotejohdosta
ja tuotekehityksestä koostunut ryhmä, joka liitti silloiset toimintatavat ja jakoivat
ne

eri

vaiheisiin.

Asennustuotteet

Näin

yksikölle.

syntyi

ensimmäinen

Ongelmaksi

on

versio

stage-gate-mallista

muutaman

vuoden

kuluessa

muodostunut etenkin myynnin ja markkinoinnin toiminta mallin aikana, sillä
heidän edustajiaan ei ensimmäistä versiota luodessa ollut, joten prosessikuvaukset
heidän osaltaan jäivät vajavaisiksi.
Toinen selkeä ongelma on ollut havaittavissa asenteissa. Toisaalta myös
perehdytyksen puute on aiheuttanut sen, että osa henkilöstöstä ei tunnista stagegate-mallia juuri ollenkaan työskentelyssään. Osa kokee, että asiat tehdään nyt eri
tavalla kuin aikaisemmin, vaikka itse prosessit taustalla ovatkin tai ainakin pitäisi
olla samat kuin ennen. Kyseessä on vain uusi kieli kommunikoida, mikä helpottaa
kommunikointia muiden saman yrityksen yksiköiden kanssa.
Kokemusten perusteella yksiköllä on paljon kehitettävää prosessikuvauksissa,
etenkin myynnin ja markkinoinnin osalta. Lisäksi on havaittu, että tiedonkulun
osalta on selkeitä katkoksia etenkin toimintojen välillä. Edellä mainitut ongelmat
luovatkin tarpeen työn tekemiselle.

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus
Työn tavoitteena on kuvata Asennustuotteet-yksikön stage-gate-mallin etenemistä
selkeämmin, jotta se saataisiin tehokkaammin käyttöön koko henkilöstölle.
Työssä tutkitaan myös ovatko eri toimintojen roolitukset mallissa optimaaliset ja
kuinka tiedon tulisi kulkea toimintojen välillä, jotta se olisi mahdollisimman
tehokasta. Työssä otetaan vahvasti kantaa siihen, kuinka ensimmäistä stage-gatemallia tehdessä poissa olleet markkinointi ja myynti saadaan paremmin liitettyä
prosessiin.
Ylipäänsä

Asennustuotteet-yksikössä

eri

toimintojen

liittyminen

mukaan

prosessiin on mietityttänyt ja nyt onkin hyvä hetki tarkastella asiaa jokaisen
toiminnon osalta. Tavoitteena onkin luoda prosessikaavio, josta näkisi jokaisen
toiminnon aktiivisuuden stage-gate-mallin aikana. Lisäksi tavoitteena on tarkentaa
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eri vaiheissa tapahtuvia toimenpiteitä eri toimintojen osalta ja pohtia kuinka nämä
saataisiin paremmin kuvattua.
Henkilöstön vastahakoisuutta tai tietämättömyyttä stage-gate-mallin käyttöä
kohtaan tulee kartoittaa ja pohtia kuinka heidät saadaan paremmin sitoutumaan
mallin käyttöön, sillä mallia tullaan käyttämään myös jatkossa. Asennustuotteetyksikössä havaittuja ja havaitsemattomia tietokatkoksia on tavoitteena tutkia ja
arvioida

miten

näiltä

voidaan

välttyä

ja

millä

tavalla

tieto

kulkisi

saumattomammin.
Työssä keskitytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin toiminnan kehittämiseen
sekä prosessikuvauksen parantamiseen, mutta myös muut toiminnot otetaan
huomioon kokonaiskuvan luomiseksi. Asennustuotteet-yksikön stage-gate-mallia
käydään läpi vaiheittain, mutta tarkoituksena ei ole porautua liian syvälle
etenkään tuotekehityksen toimintaan, sillä samanaikaisesti tämän työn kanssa
tehdään yksikössä toista työtä, joka keskittyy enemmän tuotekehitykseen.

1.3 Työn toteutus
Työtä varten on tehty kirjallisuustutkimusta tarkastelemalla erilaisia ideastatuotteeksi-malleja sekä tuotelanseerausta etenkin markkinoinnin osalta. Työn
alkupuolella

suoritettiin

myös
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haastattelua

kasvokkain

niin,

että

Asennustuotteet-yksikön kaikista toiminnoista haastateltiin vähintään yhtä
henkilöä ja lähes jokaisesta saatiin vähintään kaksi haastateltavaa. Haastattelut
suoritettiin anonyymisti siltä osin, että haastateltujen nimiä ei käytetä työssä, eikä
heidän kommenttejaan jaeta nimeen liitettynä muutenkaan kenellekään.
Haastatteluiden perimmäisenä tavoitteena oli kartoittaa henkilöstön tietämystä
käytössä olevasta stage-gate-mallista ja kartoittaa kokemukseen perustuvia
ongelmakohtia sekä kerätä mahdollisia olemassa olevia parannusehdotuksia.
Lisäksi työn tukevoittamiseksi sen aikana suoritettiin benchmark toiselle saman
yrityksen yksikölle heidän tavastaan käyttää stage-gate-mallia. Alun perin
tavoitteena oli suorittaa vertailu vastaavia tuotteita valmistavaan ulkomaiseen
tehtaaseen, mutta he eivät olleet suostuvaisia jakamaan tietoa riittävällä tasolla,
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joten tarkastelun kohteeksi otettiin mahdollisimman lähellä Asennustuotteiden
liiketoiminta-aluetta oleva yksikkö Suomesta. Huomiona tässä benchmarkissa oli
erityisesti haastatteluissa havaittujen ongelmakohtien vertaaminen benchmarkyrityksen toimintatapoihin.

1.4 Raportin rakenne
Työssä verrataan yrityksen käytössä olevaa stage-gate-mallia muihin mahdollisiin
ideasta - tuotteeksi malleihin, sekä muihin kirjallisuudesta löydettyihin hyväksi
havaittuihin käytäntöihin. Lähtötila kartoitetaan jo olemassa olevan tiedon
perusteella, sekä haastattelemalla yksikön eri toimintojen henkilöitä. Tällöin
saadaan selkeämpi näkökulma siitä, miten käytössä oleva malli tällä hetkellä
mielletään ja saadaan kartoitettua mahdollisia ongelmakohtia. Jotta saadaan
vertailukohtaa myös käytössä oleviin malleihin, niin työn ohella toteutetaan
benchmark yrityksen samantyyppisen yksikön välillä.
Diplomityön rakenne on esitetty kuvassa 1, jossa esitetään kussakin luvussa
hyödynnettävät lähtötiedot sekä saatavat tulokset. Johdannon jälkeisessä
kirjallisuusanalyysiin perustuvissa luvuissa 2 ja 3 selvitetään erilaisia ideastatuotteeksi-malleja

stage-gate-mallin

lisäksi

sekä

tarkastellaan

lähemmin

tuotelanseerausprosessin vaiheita ja käsitteitä.
Luvussa 4 luodaan pohja Asennustuotteet-yksikön nykytilalle eli tarkastellaan
kuinka stage-gate-mallia käytetään nykyisin ja verrataan myös sen käyttöä
benchmark-yksikön käytäntöihin. Kun nykytila on kartoitettu, tarkastellaan
yksikön kokemusten perusteella olevia ongelmakohtia sekä haastattelujen
perusteella havaittuja ongelmia eri toiminnoissa ja tiedonkulussa.
Kun ongelmakohdat on tunnistettu, ryhdytään pohtimaan ratkaisuja tärkeimpiin
ongelmakohtiin. Luvussa 6 otetaan kantaa kuinka havaitut ongelmakohdat
voitaisiin ratkaista ja päästä työn tavoitteisiin. Lopuksi kerrataan tiiviinä
kuvauksena työn tärkeimmät seikat, analysoidaan työn tuloksia sekä esitetään
tärkeimmät kehitysehdotukset.
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2

IDEASTA – TUOTTEEKSI MALLIT

Tämän

luvun

tavoitteena

on

esitellä

erilaisia

prosessimalleja

tuotekehitysprojekteihin. Ensimmäisenä niistä esitellään stage-gate-malli, joka on
kohdeyrityksen käytössä oleva malli ja tämän jälkeen tarkastellaan kahta muuta
yleisesti käytössä olevaa mallia.

2.1 Tuotekehitysprosessi
Tuotekehitysprosessi voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan, jotka muodostuvat
tuotekehityksen ympärille, mikä voidaan havaita myös myöhemmin esiteltävistä
kolmesta mallista. Nämä vaiheet on esitetty kuvassa 2. Tuotekehitystä edeltää
vaihe, jonka tavoitteena on kartoittaa asiakkaiden tarpeita tai luoda itse omia
ideoita mahdollisille uusille tuotteille. Rosenau (2000, s. 12) käyttää tästä
vaiheesta termiä ”the fuzzy front end” eli karkeasti suomennettuna ”sumea alku”.
Termi selittyy sillä että siinä etsitään mahdollisuuksia ilman rajoja ja tarkempia
tietoja onko idea edes mahdollisuus toteuttaa. Tämän vaiheen tulee johtaa
tarkemmin määriteltyyn tuotekehitysprojektiin, jotta varsinainen tuotekehitys voi
alkaa.

Ennen
tuotekehitystä
tehtävät asiat

Tuotekehityksen
jälkeen tehtävät
asiat

Tuotekehitys

Kuva 2. Tuotekehitysprosessi.

Rosenaun

määrittelemä

sumea

alku

on

tyypillinen

sellaisissa

tuotekehitysprosesseissa, joissa haetaan jotain markkinoilla ennenäkemätöntä.
Tavoitteena on siis keksiä jotain, mitä asiakkaat eivät ole edes kuvitelleet
tarvitsevansa. Tällaisten ideoiden keksiminen on kuitenkin alalla kuin alalla
hidasta ja harvinaisempaa. Yleensä tuotekehitysprojektit keskittyvät johonkin jo
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olemassa olevaan tuotteeseen ja sen paranteluun tai uuden tuotteen luomiseen,
joka kuitenkin sopii johonkin nykyisistä tuoteperheistä
Tuotekehitysvaiheessa olennaista on itse tuotteen suunnittelu ja kehitys sekä
lopulta myös sen testaus. Kun nämä on kunnossa, voidaan siirtyä kolmanteen
vaiheeseen, jossa tuote siirretään tuotantoon ja lanseerataan. Olennaista kaikille
kolmelle vaiheelle, riippumatta siitä mitä mallia noudatetaan, on että ne koostuvat
pohjimmiltaan kuitenkin erillisistä vaiheista ja ne voivat toimia myös osittain
rinnakkain. Esimerkiksi markkinointiosasto on voinut valmistella lanseerausta jo
samaan aikaan kuin tuote on vielä kehitys- tai testausvaiheessa.

2.2 Stage-gate-malli
1980-luvulla kehitetty niin kutsuttu stage-gate-malli on yksi yleisimmin
käytetyistä tuotekehitysmalleista. Mallin kehittäjien Cooperin ja Edgettin (2005, s.
133) mukaan jopa yli 50% yrityksistä käyttää sitä sen syvimmässä olemuksessa,
eli niillä on hyvin kehitetyt vaiheet (stage), niihin synkronoidut portit (gate),
joissa päätetään jatketaanko projektia ja kuhunkin vaiheeseen kuuluvat toiminnot.
Tämän lisäksi on todennäköisesti jonkin verran yrityksiä, jotka käyttävät stagegate-mallia ainakin jossain muodossa. Itse malli (kuva 3) on kehitetty tutkimalla
lukuisia tuotekehitysprojekteja vuosien ajan. (Cooper & Edgett 2005, s. 133)

Vaihe
0

Vaihe
1

Portti
1

Vaihe
2

Portti
2

Vaihe
3

Portti
3

Vaihe
4

Portti
4

Vaihe
5

Portti
5

Kuva 3. Cooperin & Edgetin Stage-gate –malli. (mukailtu Cooper & Edgett 2005, s. 133)

Stage-gate-malli

toimii

yleensä

konkreettisena

toimintamallina

etenkin

tuotekehityksessä, mutta se voidaan nähdä myös filosofisena ajattelutapana.
Perimmäisenä tavoitteena on luoda yrityksen tuotekehitykselle selkeä prosessi,
jossa on tarkasti määritellyt vaiheet ja päätökset. Vaiheet sisältävät ennalta
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määrättyjä toimenpiteitä, jotka täytyy suorittaa ennen kuin voidaan siirtyä
päätökseen ja arvioida kannattaako edetä seuraavaan vaiheeseen vai päättää
projekti. Projekti voidaan siis päättää millä vain portilla. Malli koostu alunperin
kuudesta vaiheesta ja viidestä portista niiden välissä, mutta yritykset ovat tehneet
tästä omia sovelluksia tarpeidensa mukaan. Malli ei siis ole valmis toimintatapa
yritykselle vaan ennemminkin ohjerunko, johon jokainen yritys liittää omat
toimintatapansa. (Cooper & Edgett 2005, s. 136-137)
Malli alkaa niin sanotulla 0-vaiheella, jossa pyritään tunnistamaan ja luomaan
tuoteideoita ja mahdollisuuksia edistää toimintaa. Tässä vaiheessa on prosessin
etenemisen kannalta hyvä tunnistaa onko kyseessä täysin uusi tuote vai päivitys
vanhaan, sillä toimintatavat saattavat erota paljon tämän jälkeen. Ensimmäisellä
portilla arvioidaan syntyneitä ideoita ja päätetään mitkä niistä ovat toteuttamisen
arvoisia ja saavat jatkotoimenpiteitä. Kaikki ideat eivät välttämättä aiheuta
välittömästä toimenpiteitä vaan osa saatetaan jättää odottamaan otollisempaa
hetkeä niiden toteutukselle. (Cooper & Edgett 2005, s. 138)
Ideat, jotka ovat saaneet hyväksynnän, jatkavat vaiheeseen yksi, jossa niille
tehdään lyhyt kartoitus niiden potentiaalista tuottaa lisäarvoa yritykselle. Kyseessä
on lähinnä pintapuolinen raapaisu, jolla pyritään nopeasti kartoittamaan mitä
ideoita kannattaa kehittää eteenpäin. Portilla kaksi käydään läpi idean pohjalta
saadut tutkimustulokset ja päätetään jatketaanko projektia. (Cooper & Edgett
2005, s. 138-139)
Kun tuote on päästetty vaiheeseen kaksi, sille tehdään tarkempi analyysi, jossa
tarkastellaan onko tuote mahdollinen valmistaa ja etenkin onko se taloudellisesti
kannattava.

Tuotekehitys

antaa

siis

oman

arvionsa

tuotteen

teknisten

ominaisuuksien kannalta ja markkinointi sekä myynti tutkii onko idealla
potentiaalia menestyä nyky- tai tulevilla markkinoilla. Tämän vaiheen tuloksena
saadaan syvällisemmät arviot tuotteen mahdollisuuksista menestyä ja näitä tietoja
hyödyntäen tehdäänkin portilla kolme päätös, että aloitetaanko varsinainen
tuotekehitysprosessi. (Cooper & Edgett 2005, s. 139)
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Vaihe kolme aloittaa siis varsinaisen tuotesuunnittelu- ja kehitysprosessin. Tämä
vaihe voi olla hyvinkin hidas, etenkin jos kyseessä on yritykselle täysin uusi tuote,
sillä siirryttäessä seuraavaan vaiheeseen tuotteen tulisi olla mahdollisimman
valmis, jotta testaukset voidaan aloittaa. Tämän vaiheen aikana myös tuotantoosasto aloittaa valmistautumisen tuleviin testiajoihin ja markkinointiosasto alkaa
vähintään valmistella suunnitelmaa mitä markkinointimateriaalia luodaan ja mille
markkinoille. Kun alustavat testaukset tuotteelle on tehty, viedään se portille neljä
ja arvioidaan halutaanko edelleen jatkaa sen viemistä kohti markkinoita. (Cooper
& Edgett 2005, 139)
Portin neljä läpäisseet tuotteet siirtyvät testausvaiheeseen (vaihe 4). Yleensä
tuotteet vaativat vähintään kahdenlaista eri testausta. Tuotanto joutuu tekemään
omia testejään, jotta valmistusnopeus ja –kustannukset saadaan mahdollisimman
pieniksi. Lisäksi tuotteelle tulee tehdä laboratoriotestejä, jotta nähdään että se
varmasti täyttää siltä vaaditut standardit. Yrityksen kannalta hyödyllistä on usein
myös mahdollisuuksien rajoissa testauttaa tuotetta potentiaalisilla asiakkailla,
jolloin saadaan käyttäjäkokemuksia jo ennen tuotteen varsinaista lanseeraamista.
Kun tarvittavat ja halutut testit on suoritettu, siirrytään viimeiselle portille ja
mikäli tuote tämän läpäisee, saa se lanseerausluvan ja siirtyy tuotantoon. (Cooper
& Edgett 2005, s.139-140)
Stage-gate-malli on siis hyvin yleisellä tasolla oleva tuotekehitysmalli, joten tulee
muistaa että se ei anna suoraa vastausta yrityksen tuotekehitysongelmiin vaan se
antaa pohjan miten tuotekehitys voisi edetä ja jokaisen yrityksen täytyy soveltaa
omat toimintatavat siihen. Parhaimmillaan stage-gate-malli saakin yritykset pohtimaan omaa toimintaansa syvällisemmin ja mahdollisesti löytämään uusia tapoja
toimintansa kehittämiseen.

2.3 Yleinen kolmivaiheinen tuotesuunnittelu- ja kehitysmalli
Yleinen kolmivaiheinen tuotesuunnittelu- ja kehitysmalli on vaiheiltaan
pelkistetympi malli stage-gateen verrattuna ja sopii periaatteessa kaikille
yrityksille.

Kuten

edellinenkin

malli

niin

tämä

pohjautuu

oikeissa
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tuotekehitysprojekteissa havaittuihin ongelmiin tuotekehityksen mallintamisessa.
Tuotekehitysprojektit ovat raskaita yritykselle ja on ensiarvoisen tärkeää, että
jokainen työntekijä ymmärtää kaikki vaiheet ja tietää oman paikkansa prosessissa.
Tällöin säästetään aikaa ja rahaa, joka taas mahdollistaa entistä paremmin
liiketoiminnan kasvun. (Peters, Rooney, Rogerson, McQuarter, Spring & Dale
1999, s. 171-172)
Petersin mallissa on kolme vaihetta, kuten kuvasta 4 voidaan huomata. Nämä
noudattavat kuvan 2 tuotekehityksen kolmea karkeaa vaihetta, mutta osa niistä on
pilkottu pienempiin osiin vaiheiden selventämiseksi. Tuotekehitystä edeltävässä
vaiheessa etsitään potentiaalisia ideoita ja arvioidaan kuinka kannattavaa niiden
toteuttaminen olisi. Mikäli jokin idea vaikuttaa riittävän lupaavalta, tehdään sille
tarkempi selvitys. (Peters et al. 1999, s. 174)

Tuotekehitystä
edeltävä
vaihe

Idea

Tuotekehityksen
jälkeinen vaihe

Tuotekehitys

Konseptointi

Tuotesuunnittelu

Tuotannon
valmistelu

Tuotanto
ja jakelu

Tuotteen
elinkaaren
seuraavat
vaiheet

Kuva 4. Tuotekehitys. (mukailtu Peters et al. 1999, s. 173)

Mikäli tuote täyttää vaaditut odotukset, siirretään se tuotekehitykseen. Tämä vaihe
on jaettu kolmeen osaan: konseptointi, tuotesuunnittelu ja tuotannon valmistelu.
Konseptointi aloitetaan edellisen vaiheen selvitysten perusteella, mutta entistä
yksityiskohtaisemmin. Sen tavoitteena on luoda tuoteidealle muun muassa
alustavat tuotto- ja kustannusarviot, arvioida mille segmenteille tuote tulisi
suunnata sekä määritellä tuotantovaatimukset. Mikäli konsepti tyydyttää johtoa,
pääsee varsinainen tuotesuunnittelu aluilleen. Tuote kehitetään mahdollisimman
pitkälle, jotta voidaan aloittaa tuotekehityksen kolmas vaihe eli tuotannon
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valmistelu. Tällöin tuotetta testataan ja siitä ajetaan koesarjoja, jolloin pystytään
mittaamaan

todelliset

valmistusajat

ja

laskemaan

lopulliset

valmistuskustannukset. (Peters et al. 1999, s. 174-175)
Kun tuote on saavuttanut lopullisen muotonsa, siirrytään tuotesuunnittelun
jälkeiseen vaiheeseen. Tällöin aloitetaan varsinainen tuotanto, lanseerataan tuote
ja aloitetaan jakelu suunniteltujen jakelukanavien kautta. Kolmas vaihe sisältää
myös tuotteen elinkaaren loput vaiheet eli esimerkiksi myynnin, huollon ja lopulta
tuotteen hävittämisen ja kierrätyksen. (Peters et al. 1999, s. 175)
Petersin mallin suurin ero aiemmin esiteltyihin malleihin on siinä, että se
painottaa huomattavasti enemmän tuotekehityksen jälkeisiä asioita. Tuotteen
seuranta lanseerauksen jälkeen on erittäin tärkeää ja valitettavan moni yritys
laiminlyö tätä. Monesti yritys keskittyy vain seuraamaan myyntikäyriä kun tuote
on saatu markkinoille vaikka sen tulisi ottaa huomioon enemmän myös asiakkailta
tulevia palautteita, tuotteen elinkaaren vaiheita sekä etenkin alkuperäisten
tavoitteiden saavuttamista. Viimeiseksi mainitun avulla olisi mahdollisuus oppia
luomaan seuraaville projekteille entistä realistisempia tavoitteita. Perimmäisenä
ajatuksena Petersin mallissa on se, että tuotekehitysprosessi ei saisi päättyä siihen
kun tuote saatetaan tuotantoon ja viedään markkinoille, vaan sen tulisi jatkua
tietyllä tasolla aina tuotteen alasajoon asti. (Peters et al. 1999, s.175)

2.4 Ulrichin ja Eppingerin yleinen tuotekehitysmalli
Ulrich ja Eppinger jakavat omassa mallissaan tuotekehityksen viiteen eri
vaiheeseen kuvan 5 mukaisesti. Jokainen vaihe sisältää sarjan tehtäviä ja malli
ottaa huomioon myös eri toimintojen roolit tuotekehityksen eri vaiheissa
Käytännössä he ovat siis määritelleet tuotekehityksen sarjaksi toimintoja, jotka
yritys toteuttaa luodessaan uutta tuotetta. (Ulrich & Eppinger 1995, s. 14)
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Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5
•Konseptointi

•Karkea
suunnittelu

•Yksityiskoht
ainen
suunnittelu

•Testaus
•Hienosäätö

•Tuotannon
käynnistäminen

Kuva 5. Tuotekehitysprosessi. (mukailtu Ulrich & Eppinger 1995, s. 9)

Ensimmäisestä vaiheesta käytetään nimeä

konseptointi. Tämän vaiheen

tavoitteena on luoda useita ideoita tavoitemarkkinoiden asiakkaiden tarpeisiin,
joista lopulta valitaan parhaaksi nähty konsepti. Konseptointi ei ole kuitenkaan
pelkästään kuvaus mahdollisesta tuotteesta vaan se ottaa huomioon jo tässä
vaiheessa

markkinapotentiaaliin,

mahdollisiin

kilpailijoihin,

tuotteen

ennakoituihin tuottoihin ja kustannuksiin sekä sen valmistukseen. Kuten
konseptoinnin lopputuloksesta voidaan päätellä niin jo ensimmäinen vaihe
työllistää yrityksen henkilöstöä useilta eri osastoilta, jotta vaadittavat kuvaukset
saadaan tehtyä asianmukaisesti. (Ulrich & Eppinger 1995, s. 15-16)
Toisessa vaiheessa määritellään karkeasti millainen tuotteen rakenne tulee
olemaan eli luodaan piirustukset tuotteen eri osista ja komponenteista. Riippuen
tuotteesta tässä vaiheessa voidaan tehdä useita eri vedoksia, joista lopulta valitaan
parhaaksi arvioitu. Toisen vaiheen tärkeimpiä asioita on myös tuotantoprosessin
suunnittelu, josta tulisikin luoda prosessikaavio. Vaikka vaihe työllistää pääosin
tuotekehitystä ja tuotannon edustajia niin markkinointi ja taloushallinto pitäisi olla
edustettuna. (Ulrich & Eppinger 1995, s. 15-17)
Kun tuotteen rakenne ja osat on määritelty karkealla tasolla, tuotesuunnittelijat
luovat yksityiskohtaiset piirustukset tuotteesta. Kolmannen vaiheen tavoitteena on
määritellä muun muassa tuotteen mitat, toleranssit, materiaalit. sekä määritellä
mitkä osat pystytään valmistamaan itse ja mitkä kannattaa tilata ulkopuolelta. Sitä
mukaa kun edellä mainitut asiat täsmentyvät niin ne tulee päivittää myös
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tuotantoprosessin suunnitelmaan. Kolmannessa vaiheessa tulee myös valmistella
markkinointisuunnitelma. (Ulrich & Eppinger 1995, s. 16-17)
Siirryttäessä neljänteen vaiheeseen tuote on hyvin pitkälle valmis ja voidaan
aloittaa testaus ja koeajot. Nämä paljastavat mikäli tuotteessa on puutteita
turvallisuudessa tai luotettavuudessa ja tuotantosuunnitelman toimivuus saadaan
myös testattua. Mikäli tarve vaatii niin tuotteeseen tai sen valmistusprosessiin
pystytään vielä tässä vaiheessa tekemään muutoksia. Koska tuote on lähes valmis
niin myynnin ja markkinoinnin tulee olla tämän vaiheen loppuun mennessä hyvin
valmistautuneita tuotteen markkinoille vientiin. (Ulrich & Eppinger 1995, s. 1617)
Kun koeajot ja testaukset on saatu tehtyä, voidaan tuotannon käynnistäminen
aloittaa. Olennaista tässä vaiheessa on tarkkailla tuotteiden laatua, sillä vaikka
koeajot olisivat onnistuneet kuinka hyvin, niin massatuotantoon siirryttäessä on
mahdollista, että tuotantoprosessissa voi tapahtua muutoksia. Usein nämä eivät
kuitenkaan vaadi suuria toimenpiteitä, vaan hienosäätämällä tuotantoprosessia
sekä kouluttamalla henkilöstöä saadaan virheet korjattua. Kun ensimmäiset suuret
erät on saatu tehtyä ja todettu että tuotteiden laatu on halutulla tasolla, voidaan
tuote lanseerata asiakkaille. (Ulrich & Eppinger 1995, s. 17-18)
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3

TUOTELANSEERAUSPROSESSI

Uuden tuotteen tuotelanseerausprosessille ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia,
mihin kaikki tuoteideat ja teknologiset yksityiskohdat asettuisivat. Tämän vuoksi
onkin osattava ottaa huomioon kunkin tuotteen kohdalla sille ominaiset
erityispiirteet.
Uuden tuotteen kehittäminen voidaan Kotlerin mukaan jakaa kahdeksaan eri
vaiheeseen, jotka on havainnollistettu kuvassa 6. Olennaista on, että jokaisen
vaiheen jälkeen edellytetään päätösten hyväksyntää, ennen kuin jatketaan
seuraavaan vaiheeseen. Jotta tuotekehitys voi alkaa, niin ensimmäisenä täytyy olla
idea jota aletaan tämän jälkeen jalostaa eteenpäin. Idea konseptoidaan ja sen
toimivuutta testataan, jonka jälkeen luodaan markkinointistrategia. Tämä pitää
sisällään kuvauksen kohdemarkkinoista ja niiden potentiaalista sekä millä
keinoilla tuotetta lähdetään markkinoille viemään. Tämän valmistuttua luodaan
alustava laskelma kyseisen tuotteen liiketoiminnan kannattavuudesta. Mikäli
kannattavuuslaskelman perusteella tuotteen lanseeraaminen on edelleen järkevää,
voidaan projekti siirtää tuotekehitykseen, joka valmistelee ensimmäisen
prototyypin. Tämä viedään testimarkkinoille, jos vain mahdollista ja mikäli
testimarkkinointi onnistuu, voidaan tuote lanseerata markkinoille. (Kotler, Keller,
Brady, Goodman & Hansen 2009, s. 251-355)

Idean
löytäminen

Idean
jalostaminen

Konseptin
kehitys ja
testaus

Markkinointistrategian luonti

Kaupallistaminen

Testi
markkinointi

Tuotekehitys

Liiketoimintaanalyysi

Kuva 6. Uuden tuotteen päätöksentekoprosessi. (mukaillen Kotler et al. 2009, s. 355)
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3.1 Tuotelanseerausprosessin keskeisiä käsitteitä
Uuden tuotteen markkinoille viemisen suunnittelusta ja toteutuksesta käytetään
usein termiä kaupallistaminen. Tämä prosessi pitää sisällään ne toimet, joiden
avulla ideoista jalostetaan tuotteita. Tavoitteena on saavuttaa yritykselle jotain
uutta hyötyä, mikä monesti tarkoittaa liikevaihdon tai voiton kasvattamista, jolloin
idean kaupallinen potentiaali on tärkeä analysoida ennen kuin sitä lähtee
toteuttamaan.

Yrityksen

tuotekehitysprosessin

tulisikin

sisältää

aina

kaupallistamisvaihe. (Simula, Lehtimäki, Salo & Malinen 2010, s. 13-19)
Uuden tuotteen kehittämisessä puhutaan usein innovaatioista. Tällä tarkoitetaan
sellaista tuotetta, jolla on uutuusarvoa markkinoiden näkökulmasta. Tämä voi
toteutua monella eri tavalla. Kyseessä voi olla täysin uusi tuote, jollaista ei
markkinoilla ole aikaisemmin nähty, teknologinen ratkaisu, joka tuo olemassa
olevaan

tuotteeseen

jotain

täysin

uutta

tai

vaikkapa

täysin

uuden

liiketoimintamallin soveltaminen tuotteen valmistuksessa ja markkinoinnissa.
Ensin mainitussa tapauksessa puhutaan radikaalista innovaatiosta, koska se
poikkeaa muista siltä osin, että kyseessä on täysin uusi asia. Vaikka kyseessä
kuitenkin olisi mullistava innovaatio, niin silti kannattaa aina tarkastella yrityksen
tuoteportfoliota, että sopiiko kyseinen tuote siihen vai olisiko kenties järkevämpää
kaupata tämä innovaatio jollekin toiselle yritykselle. (Teece 1986, s. 287-299)
Yrityksessä tuotteen hinnan määrittäminen on päätös, joka vaikuttaa suuresti
yrityksen menestymiseen ja kannattavuuteen. Markkinoinnin kilpailukeinoista
hinta on ainoa, joka tuo yritykselle rahaa. Hinta tarkoittaa tuotteen arvoa rahassa
mitattuna ja sillä on tuotteen kaupallisessa menestyksessä monia rooleja. Näitä
ovat esimerkiksi tuotteen arvon mittari, tuotteen arvon muodostaja, kilpailuun
vaikuttava tekijä ja tuotteen asemointiin vaikuttava tekijä. (Haverila, Uusi-Rauva,
Kouri, Miettinen 2005, s.313)
Hinta kertoo usein tuotteen laadun. Jos se asetetaan korkealle, täytyy myös laadun
olla korkealla tasolla. Kuitenkaan huonolaatuisesta tuotteesta ei voi tehdä
korkealaatuista vain sillä, että hinta asetetaan korkealle. Hinta vaikuttaa suuresti
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myös kannattavuuteen. Liian korkealle asetettuna se voi alentaa voimakkaasti
myyntivolyymia, jolloin kustannuksia ei saada katettua ja kapasiteetti jää
vajaakäyttöiseksi.

Liian

alhaiset

hinnat

saattavat

puolestaan

nostaa

myyntivolyymin liian korkeaksi, jolloin kapasiteetti jää puutteelliseksi, eikä
kannattavuustavoitteita saavuteta. (Haverila et al. 2005, s. 313-314)
Hinnan määräytymiseen vaikuttavat monet tekijät. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi
tuotteen kustannukset, kysynnän määrä, yrityksen kannattavuustavoitteet,
kilpailijoiden hinnat, asiakkaiden maksukyky, eri sidosryhmien vaatimukset, verot
ja muut maksut. (edu.fi – Opettajan verkkopalvelu 2005)
Tuotteen hinnan määrittelemiseen on olemassa hinnoittelumenetelmiä. Näitä
menetelmiä sovelletaan joko kustannusten perusteella, asiakkaiden kysynnän
perusteella tai kilpailijoiden perusteella (edu.fi – Opettajan verkkopalvelu 2005).
Kustannuksiin

perustuvassa

hinnoittelumenetelmässä

tutkitaan

yleisesti

käyttökatetta erilaisilla laskentatavoilla. Tavoitteena on saada selville hinta, joka
kattaa tuotteen kustannukset ja tuottaa sen lisäksi voittoa (Haverila et al. 2005,
s.185). Asiakkaiden kysyntään perustuvassa hinnoittelumenetelmässä tutkitaan
kunkin segmentin kysynnän määrää, laatua ja ajoitusta. Näiden pohjalta on
mahdollista määritellä sopiva hinta. (edu.fi – Opettajan verkkopalvelu 2005)
On myös mahdollista asettaa hinta erilaiseksi eri segmenteille. Tällaista
hintadifferointia voidaan tehdä esimerkiksi kysyttyjen tuotteiden ja palvelun
käyttötarkoituksen, eri alueiden tai myyntiajankohdan mukaan. Erilaisin
hinnanalennuksin on myös mahdollista vaikuttaa asiakkaiden kysyntään. (edu.fi –
Opettajan verkkopalvelu 2005) Kilpailun perusteella tehtävä hinnoittelu on yleisin
yritysten käytössä oleva hinnoittelumenetelmä. Nykyinen ja potentiaalinen
kilpailu vaikuttavat ylärajan asettamiseen. Yrityksen mahdollisuudet joustaa
hinnoittelussaan perustuu tuotteen erottumiseen kilpailijoiden tuotteista. Tuote
pystyy

erottautumaan

kilpailijoista

esimerkiksi

ominaisuuksilla. (Haverila et al. 2005, s. 315)

selkeästi

paremmilla

23

Kuva 7 esittää tyypillistä hinnoitteluprosessin kulkua. Ensimmäisenä valitaan
jokin tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä hinnoittelun kohteeksi. Tämän jälkeen
tulee määritellä mikä on hinnoittelun tavoite eli onko tarkoitus esimerkiksi päästä
mahdollisimman suuriin myyntivolyymeihin tai saavuttaa mahdollisimman suurta
rahallista voittoa. Kustannusten arviointi tapahtuu yrityksen sisällä ja siihen
jokaisella on omat keinonsa. Mikäli tuotteella kilpaillaan muiden yritysten kanssa
markkinaosuuksista, on hyvä arvioida miten oman tuotteen ominaisuudet
suhteutuvat kilpailijan omiin ja asettaa tuotteen hintaa sen mukaan. Tarkastelun
kohteeksi kannattaa valita niin sanottu lähin kilpailija eli sellainen jonka kanssa
kilpailee

eniten

markkinaosuuksista.

Tämän

jälkeen

valitaan

hinnoittelumenetelmä ja päätetään lopullinen hinta tuotteelle.

Hinnoiteltavan kohteen
valinta

Tavoitteiden määrittely

Kustannusten arviointi

Kilpailijoiden
kustannusten, hintojen
ja tarjoomien analysointi

Hinnoittelumenetelmän
valinta

Lopullisen hinnan
päättäminen

Kuva 7. Hinnoitteluprosessin kulku. (mukaillen Kotler et al. 2009, s. 473)

Asiakas muodostaa tuotteelle aina jonkinlaisen arvon, josta käytetään termiä
arvoajattelu. Tämän arvon muodostumisen ymmärtäminen on yksi menestyvän
yrityksen kulmakivistä. Arvon muodostumiseen voi vaikuttaa moni eri asia kuten
käyttöarvo, yrityksen imago, ostoprosessin sujuvuus, asiakkaan saama tuki ennen
ja jälkeen oston sekä vuorovaikutus asiakkaan kanssa. (Simula et al. 2010, s. 20)
Yrityksen kannalta elintärkeää on myös segmentointi. Tärkein tuotanto- ja
teknologiahyödykkeitä valmistavan yrityksen markkinointipäätös on asiakkaiden
valinta. Yrityksen kannalta hyviä asiakkaita ovat ne, jotka hyötyvät eniten
yrityksen tarjoamasta kokonaispaketista ja joiden tarpeet ja ostotottumukset
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sopivat parhaiten toimittajan osaamiseen. Jos nämä tarpeet ja osaaminen saadaan
vastaamaan hyvin toisiaan, seurauksena on todennäköisesti pitkäaikainen
asiakassuhde. Tuotanto- ja teknologiahyödykkeiden markkinointistrategian
onnistumisen perusta on yrityksen kyky tunnistaa, analysoida ja arvioida
markkinasegmenttejä. Lähtökohtana on, että asiakkaiden tarpeet, odotukset ja
kulutustottumukset ovat erilaisia. Markkinasegmenttien valintaan on syytä siis
kiinnittää huomiota, koska näin voidaan ratkaisevalla tavalla myötävaikuttaa
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. (Haverila et al. 2005, s. 252)
Brändin määrittelytapoja on useita. Se voi ilmetä muun muassa myytävän tuotteen
tai palvelun nimenä, terminä, merkkinä, symbolina, muotoiluna tai niiden
yhdistelmänä. Merkityksellistä on se, että brändi on enemmän kuin tarjottu tuote.
Se on lisäarvon lupaus monille eri tahoille, jonka avulla yritys tuottaa
asiakkaillensa uniikkia arvoa. (Simula et al. 2010, s. 22)
Tuotelanseeraus on tapahtuma, jonka avulla uusi tuote esitellään markkinoille. Se
on olennainen osa markkinointia, joka on ennakkoon hyvin suunniteltu.
Olennaisia asioita onnistuneen tuotelanseerauksen saavuttamiseksi on valita
oikeat markkinointiviestinnän keinot sekä oikea ajoitus eri markkinoilla.
Tapauskohtaisesti pitää arvioida kannattaako lanseeraus aloittaa jo hyvissä ajoin
kun tuote on vielä kehitysvaiheessa vai vasta kun tuote on valmis.
Tuotelanseerauksen perimmäisenä tavoitteena on viestiä tuotteen ominaisuuksista
markkinoille tavalla joka edistää myyntiä. (Simula et al. 2010, s. 22)
Benchmarking on tehokas keino oppia muilta ja kyseenalaistaa oma idea. Siinä
verrataan esimerkiksi omaa tuotetta kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. Yleensä
vertailukohteeksi valitaan pahimman kilpailijan vastaava tuote, mutta on myös
mahdollista ottaa kohteeksi jopa täysin toisen toimialan yritys. Benchmarkin
toteutustapana voi olla joko vierailu kilpailevassa yrityksessä tai tiedon
kerääminen

muulla

tavalla

ja

perehtymällä

siihen.

prosessivaiheet on esitetty kuvassa 8. (Hutt & Speh 1995, s. 226)

Benchmarkingin
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Tunnista
toimitusketjun
menestystekijät

kriittiset

Etsi
suorituskyvyltään
kyseisessä osa-alueessa

paras

kilpailija

Vertaa toimintoja sekä etsi ja analysoi erot
suorituskyvyssä
Etsi syyt eroihin suorituskyvyssä ja etsi keinoja
korjata tilanne
Suunnittele
analyysien
avulla
uudestaan ja aseta tavoitteet

prosessi

Suorita muutokset, tarkkaile kehitystä ja jatka
tarvittaessa benchmarkkausta

Kuva 8. Benchmarking prosessikuvaus. (mukailtu Hughes, Rafl & Michels 1998, s. 202; Waters
2003, s.. 208)

Asiakkaiden tarpeiden kartoitus on aina hyvä keino löytää uusia ideoita. Tämän
takia yritykset tekevät paljon markkinatutkimuksia, jolla selvitetään asiakkaan
tarpeet ja odotukset. Tutkimukset toteutetaan usein kyselyinä, mutta resurssien
riittäessä

tutkimusta

voidaan

tehdä

myös

kenttätyönä,

jolloin

saadaan

todennäköisesti selville konkreettisia esimerkkejä millaisia tarpeita asiakkailla on.
Kyselytutkimuksissa tärkeää on valita oikea kohderyhmä ja asetella kysymykset
tarkasti. Markkinatutkimuksia on viittä eri tyyppiä: asiakastutkimuksia, myynnin
edistämisen tutkimuksia, tuotetutkimuksia, jakelukanavien tutkimuksia ja
myynnin tutkimuksia. (Blythe 2005, s. 99-100)
Asiakastutkimus on yleistutkimus markkinoiden laajuudesta ja sen segmenteistä.
Nykypäivänä tehokas keino tehdä tällaisen aineiston keräämiseen ovat muun
muassa erilaiset kanta-asiakaskortit, joiden avulla saadaan tietoa esimerkiksi
asiakkaiden ostokäyttäytymisestä. Tämän tyyppisen aineistokeruun kanssa tulee
kuitenkin olla tarkkana ja muistaa kuluttajan yksityisyyden oikeudelliset
näkökulmat. (Blythe 2005, s. 100)
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Myynnin edistämistutkimuksen sekoittaa helposti myynnin edistämiseen, joka
taas tarkoittaa keinoja joilla edistää myyntiä. Myynnin edistämistutkimuksella
tarkoitetaan kuitenkin tapaa mitata myynnin toimenpiteiden onnistumista. (Blythe
2005, s. 100)
Tuotetutkimuksen tavoitteena on määrittää tarve uudelle tuotteelle tai löytää
olemassa oleville tuotteille uusia käyttösovelluksia. Parhaiden jakeluteiden
löytämiseksi voidaan puolestaan tehdä jakelukanavien tutkimus. Tätä ennen tulee
kuitenkin olla tehtynä asiakastutkimus, sillä jakelukanavien valinta on
riippuvainen asiakkaiden sijainnista. (Blythe 2005, s. 101)
Myynnin organisointiin ja sen tarvitsemien resurssien määrittelemiseksi on
olemassa myynnin tutkimus. Siinä myynnin tulosten tarkastelu ei ole
päällimmäisenä vaan olennaista on myynti itsessään. Tavoitteena on selvittää
myös myyjien tarvitsema koulutus sekä motivointikeinot myyjille. (Blythe 2005,
s. 101)
Markkinatutkimus prosessina noudattaa kuvan 9 vaiheita. Kuten moni muukin
prosessi, niin markkinatutkimus aloitetaan ongelman määrityksellä, jonka jälkeen
asetetaan tavoitteet. Jotta tutkimus onnistuu niin tekijällä ja tilaajalla täytyy olla
yhteinen näkemys tavoitteista. Jos tämä toteutuu niin tiedonkeruu ja suunnittelu
tapahtuu oikeista lähteistä ja päästään tehokkaaseen tietojen analysointiin. Tämän
jälkeen tutkimustulokset esitetään ja siitä saatua tietoa käytetään hyväksi parhaalla
tavalla. Olennaisinta onnistumisen kannalta on tiivis yhteistyö tilaajan ja tekijän
välillä läpi koko prosessin, jotta tilaaja pystyy ohjaamaan prosessia oikeaan
suuntaan. (Blythe 2005, s. 101-102)
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Ongelman määritys
Tavoitteiden asetus
Tiedonkeruun suunnittelu ja toteutus
Tietojen analysointi
Tietojen esittäminen ja käyttö
Kuva 9. Markkinatutkimusprosessin eteneminen. (mukaillen Blythe 2005, s. 102)

3.2 Tuotelanseerauksen päävaiheet
Uuden tuotteen lanseeraus lähtee liikkeelle siitä, että on olemassa tuote, jota on jo
testattu ja todettu, että se on markkinakelpoinen. Jotta koko ideasta tuotteeksi
prosessi

olisi

sujuva,

on

jokaiselle

projektille

tehty

alustava

lanseeraussuunnitelma jo paljon aikaisemmin, vaikkei vielä tiedetäkään pääseekö
tuote koskaan markkinoille asti. Seuraavassa kuvassa (10) onkin kuvattu
lanseerausprosessin päävaiheet.
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Tuotekehitysprosessi
Testattu markkinakelpoinen tuote

Lanseerausprosessi
Lanseerauksen lähtökohtien määrittely
- aikataulutus ja budjetointi
-lähtökohta-analyysi
Lanseerauksen perusratkaisut
- yrityksen strategiset perusratkaisut
- tuote/markkinaratkaisun määrittely

Markkinoinnilliset perusratkaisut
- markkinointielementtien määrittely
- markkinointielementtien testaus

Lanseerauspäätös

Lanseeraustyö
- lanseerauksen tavoitteet
- lanseeraussuunnitelma
- lanseerauksen toteutus
- seuranta

Kuva 10. Lanseerausprosessin päävaiheet. (mukailtu Rope 1999, s.31)

Lanseerausprosessi alkaa lähtökohtien määrittelyllä. Aluksi tulee laatia aikataulu
suunnitteluvaiheen toteuttamiselle, prosessin alustava budjetointi sekä lähtökohtaanalyysi. Seuraavaksi tulee päättää lanseeraukseen liittyvät perusratkaisut, jotka
pohjautuvat muun muassa edellä mainittuihin analyyseihin. Perusratkaisut
puolestaan käsittävät päätöksen uuden tuotteen sijoittamisesta yrityksen
tuotesalkkuun ja kuinka se vaikuttaa yrityksen kilpailuetustrategiaan sekä
strategisiin

päämääriin.

Myös

asiakassegmenttien

määrittely

sekä

lanseerausriskien kartoittaminen ja analysointi kuuluvat tähän vaiheeseen. (Rope
1999, s. 31-32)
Jotta olisi mahdollista saavuttaa haluttu kilpailuetu valituilla segmenteillä, tulisi
aikaansaada

yrityksen

strategiapäätöksiin

perustuva

ja

markkinoinnin

kilpailukeinot kattava markkinoinnillinen perusratkaisu. Tässä vaiheessa tulee
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myös testata valittuja markkinointielementtejä, jotta tiedetään kannattaako niillä
jatkaa vai valita uudet, mikäli suunnitellut ratkaisut eivät toimi valitussa
kohderyhmässä. (Rope 1999, s 31, 72-72)
Kun markkinoinnilliset perusratkaisut on todettu toimiviksi, niin tulee tehdä
päätös siitä, toteutetaanko lanseeraus vai ei. Vaihtoehtona on siis myös prosessin
päättäminen, mikäli on todettu että tuotteen lanseeraaminen ei ole yrityksen
kannalta kannattavaa. (Rope 1999, s. 32)
Mikäli

päädytään

toteuttamaan

lanseeraus,

niin

aloitetaan

varsinaisten

markkinoilletuomistoimenpiteiden suunnittelu. Tällöin määritellään lanseerauksen
tavoitteet

ja

niiden

perusteella

laaditaan

yksityiskohtaisempi

lanseeraussuunnitelma. Itse lanseerauksen toteutus suoritetaan ennalta laadittujen
aikataulujen ja suunniteltujen toimenpiteiden pohjalta. Seuraavia lanseerauksia
ajatellen on tärkeää hoitaa myös seuranta kunnolla, jotta nähdään eri
toimenpiteiden vaikutukset ja oikea-aikaisuus. Seuranta auttaa myös mahdollisesti
korjaamaan virheitä jo lanseerauksen aikana. (Rope 1999, s. 32)

3.3 Tuotekehitys osana tuotelanseerausta
Tuotekehitysprosessi voidaan aina käsitellä erillään lanseerauksesta. Molemmilla
on omat tavoitteensa. Tuotekehityksen tavoitteena on luoda tuote joka täyttää
markkinoiden vaatimat kriteerit, kun taas lanseerauksen tehtävä on viedä tämä
menestyskelpoinen tuote kuluttajien saataville. (Rope 1999, s. 21)
Tuotekehitys etenee karkeasti kuvan 11 mukaan. Tuotekehitysvaiheiden rinnalla
tapahtuu kuitenkin myös paljon koko lanseerausprosessia koskevia asioita, jotka
on havainnollistettu taulukossa 1.
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Tuotteen ideointi
Idean alustava arviointi
Tuotekonseptin rakentaminen
Konseptin jalostaminen prototyypiksi
Prototyypin tekninen tuottaminen ja taloudellinen analysointi
Tuotetestaus
Lanseeraus

Kuva 11. Tuotekehitysprosessin eteneminen. (mukaillen Rope 1999, s. 32)
Taulukko 1. Tuotekehityksen vaiheet ja niiden aikana suoritettavat toimenpiteet. (Lahtinen,
Isoviita 1995, s. 132)

Tuotekehitysvaihe

Myynti- ja

Operatiivinen osasto

Markkinointiosasto
1. Ideoiden etsintä

- Markkinointitutkimukset

- Perustutkimus

- Oivallukset

- Oivallukset

2. Ideoiden arviointi

- Kysynnän selvitykset

- Kannattavuusarviot

3. Kannattavuuslaskenta

- Myyntituotot

- Tuotantokustannukset

-

- Investointikustannukset

Markkinointikustannukset
- Kannattavuusanalyysit
4. Ideoiden kehitystyö

- Pakkaus- ja nimitestit

- Prototyypit ja
mallikappaleet

5. Testaukset

- Koemarkkinointi

- Testiajot

6. Tuotteen lanseeraus

- Täysmittainen

- Tuotannon ylösajo ja

markkinointi

tuotannon aloittaminen
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Tuotekehitysprosessin tarkoituksena on luoda markkinakelpoinen tuote, jotta itse
lanseerausprosessi voidaan aloittaa. Markkinakelpoisella tuotteella voidaan
tarkoittaa vain jotain tuoteperhettä täydentävää tuotetta, mutta mikäli yritys haluaa
tuotteen olevan menestyvä, tulee sen pystyä tyydyttämään asiakkaiden tarpeet
kilpailijoita paremmin. Tällöin sen tulee siis sisältää jokin kaupallinen kilpailuetu.
(Rope 1999, s. 22)
Jotta yritys saavuttaisi kilpailuedun muihin samalla segmentillä kilpaileviin
tuotteisiin, tulee sen nähdä yleensä muutakin vaivaa sen eteen kuin systemaattista
työskentelyä. Toki on myös mahdollista saavuttaa etu tällä tavalla, mutta se vaatii
erittäin tarkkaa tuntemusta markkinoilla olevien asiakkaiden tarpeista ja
motiiveista. Seuraava kuva (12) havainnollistaa markkinoiden tarpeet ja yrityksen
mahdollisuudet markkinakelpoisen tuotteen edellytyksinä.

Tarpeet
= joku on valmis maksamaan
tuotteesta
Johdon tahtotila
= halu tehdä ajatellusta

Tuotekehitys-

tuoteperustasta

prosessi

menestystuote

Markkinakelpoinen
tuote

Yrityksen mahdollisuudet
= nykyiset tai hankittavissa
olevat resurssit ja tekniikat
uuden tuotteen valmistamiseen

Kuva 12. Markkinoiden tarpeet ja yrityksen mahdollisuudet markkinakelpoisen tuotteen
edellytyksinä. (Rope 1999, s. 23)

Kuvan perusteella voidaan havaita, että kohdesegmentin tiedostetut tai
tiedostamattomat tarpeet tulisivat olla uuden tuotteen kehittämisprosessissa
päällimmäisenä tavoitteena. Kaupallisesti menestyvän tuotteen tuleekin lyödä
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kilpailevat tuotteet ominaisuuksissa, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä eli minkä
perusteella asiakas on valmis valitsemaan nimenomaan kyseisen tuotteen.
Markkinoilla on aina paljon piileviä tarpeita, joista osa muuttuu monesti
tiedostetuiksi vasta kun mahdollisuus niiden tyydyttämiseksi löytyy. (Rope 1999,
s. 23)

3.4 Tuotelanseerauksen markkinoinnilliset ratkaisut
Markkinoinnilliset perusratkaisut ovat ne ratkaisut, joilla yrityksen johto uskoo
lanseerauksen onnistuvan. Ratkaisut testataan ensin kohderyhmällä, jonka jälkeen
päätetään onko tarvetta uudistaa markkinointielementtejä, vai voidaanko jatkaa
alkuperäisen

suunnitelman

mukaisesti.

Mikäli

tarvetta

on

uudistaa

markkinointielementtejä, tehdään näin, jonka jälkeen tehdään lopullinen päätös
lanseerauksesta tai siitä luopumisesta. (Rope 1999, s. 72)
Rope (1999) jaottelee kilpailukeinoratkaisut neljään osa-alueeseen: tuote, hinta
markkinointikanava ja markkinointiviestintä. Näitä ei voida kuitenkaan käsitellä
yrityksessä päätöksiä tehtäessä täysin erikseen, sillä ne ovat kaikki toisistaan
riippuvaisia. Täytyy siis pystyä rakentamaan toimiva kokonaisuus ja tarkastella,
kuinka ratkaisut toimivat valitulla segmentillä. (Rope 1999, s. 73)
3.4.1

Tuote

Lähtökohtana kaikessa markkinoinnissa on yleensä tuote, joka vaikuttaa paljolti
myös

muihin

kilpailukeinoihin.

Asiakas

tekee

tuotevalintansa

yleensä

kilpailuedun perusteella, joten on tärkeää että se ilmenee konkreettisesti hänelle.
Vaikka hinta on monilla markkinoilla tärkeä parametri, kilpailuetu perustuu hyvin
harvoin siihen. Markkinoinnin päämääränä on siis luoda asiakkaalle sellainen
kuva tuotteesta, ettei hinta ole määrittelevin tekijä. Kerrostunut tuotekäsite
jalostamisen perustana on hyvä tapa kuvata markkinoinnillisen tuotteen eri tasoja
(kuva 13). (Rope 1999, s. 73-73)
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(nimi)

MIELIKUVA(muotoilu)

LISÄ(asennus)
(huolto)
YDINTUOTE
(koulutus)
(lisät)
EDUT

(värit) TUOTE (tyyli)

Kuva 13. Tuotekäsitteen kerrostuminen. (esimerkkinä tietokone) (Rope 1999, s.75)

Tuotteessa on kuvan mukaisesti aina kolme tasoa: ydintuote, lisäedut ja
mielikuvatuote. Ydintuote (esimerkkinä tietokone) on koko tuoteperusta eli se
määrittää ostettavan tuotteen perustekijöistä muodostuvan sisältöratkaisun.
Lisäedut taas ovat taas ydintuotteeseen liittyviä asioita, jotka tuovat lisäarvoa
asiakkaan päättäessä minkä tuotteen valitsee. Tietokonetta ostettaessa nämä voivat
olla muun muassa asennus, koulutus, huolto sekä esimerkiksi kaupanpäällisiksi
saatavat pelit ja ohjelmistot. Kolmantena on mielikuvatuote, jossa käytetään
markkinoinnillisia ratkaisuja (nimi, värit, muotoilu, tyyli yms.) luomaan tuotteesta
mahdollisimman houkutteleva valitulle segmentille. (Rope 1999, s. 75)
Yrityksen erilaistaessa tuotettaan sen tulee ymmärtää kaikki edellä mainitut
tuotteen eri tasot, ja rakentaa tuote niiden mukaan. Tämä tarkoittaa, että kaikki se,
mitä voidaan tarjota markkinoilla huomattavaksi, ostettavaksi, käytettäväksi tai
kulutettavaksi on itse tuotetta. (Kotler 1997, s. 446)
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3.4.2

Hinta

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, hinta on harvoin ostopäätökseen johtava syy.
Tästä huolimatta se on kuitenkin keskeinen avaintekijä tuotteen menestymiseen.
Sillä on monta keskeistä funktiota lanseerauksessa. Rope (1999) määritteleekin
hinnan viiteen eri osaan.
1. Tuotteen arvon mittari; tuotteen arvo määrittyy asiakkaille hinnan
mukaan, joten onkin tärkeää luoda tuotteesta oikeanlainen laatumielikuva
hinnan avulla. Jos siis halutaan luoda laadukas mielikuva, tulee sen myös
ilmetä hinnassa.
2. Tuotteen arvon muodostaja; hinta rakentaa ja muodostaa myös haluttua
mielikuvaa tuotteen arvon mittarin lisäksi. Hinnalla pystytään siis
kohottamaan tuotteen arvoa ja mielikuvaa oikein käytettäessä.
3. Kilpailuun vaikuttava peruselementti; tuotteen hinta tulisi määritellä
niin, että sillä saavutetaan haluttu päämäärä. Jos tuotteen hinta asetetaan
korkealle, on mahdollista, että se ehkäisee saavutettavissa olevaa
volyymiä. Jos se taas asetetaan matalaksi, saattaa se estää toisten yritysten
tuloa samoille markkinoille, mikäli he eivät pysty laskemaan hintojaan
samalle tasolle.
4. Kannattavuuteen

vaikuttava

elementti;

jokainen

euro,

joka

hinnoittelulla saavutetaan kasvattaa kannattavuutta, mikäli se ei ole
aiheuttanut samalla myyntivolyymin laskua. Myyntivolyymin ja katteen
yhteisvaikutus onkin tärkein kriteeri hinnan tarkastelussa.
5. Tuotteen asemointiin vaikuttava tekijä; sekä alhainen että korkea hinta
voivat molemmat ehkäistä menekkiä. Hinnan tulee siis olla kohderyhmälle
sopiva. Keskeinen asia on, että samalla tuotteella voi olla hyvinkin
poikkeava hintataso eri kohderyhmillä.
3.4.3

Markkinointikanava

Yrityksen valitsema ketju, jota pitkin tuote viedään markkinoille, on
markkinointikanava. Kanava muodostuu kolmesta tekijästä: tuottajista, välittäjistä
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(esimerkiksi jälleenmyyjät) ja lopullisista asiakkaista. (Bergström & Leppänen
2000, s. 182)
Lopullinen asiakaskohderyhmä tulee aina olla lähtökohtana suunniteltaessa
markkinointikanavaa.

Jakelupäätöksen

perustaksi

tuleekin

selvittää

kohderyhmästä seuraavat asiat: potentiaalisten asiakkaiden määrä, asiakkaiden
maatieteellinen sijainti, ostouseus, kuka tekee ostopäätöksen tai kuka ostaa, mistä
vastaavia tuotteita on totuttu ostamaan sekä mitä palveluita asiakas haluaa
tuotteeseen kytkeytyvän. Lisäksi jakelukanavaa päätettäessä tulee ottaa huomioon
lanseerattavan tuotteen mahdolliset vaikutukset: tuotteen monimutkaisuus,
tuotteelle haluttu imago, huoltopalveluiden tarve, tuotteen absoluuttinen
kalleus/voittotavoite sekä pilaantuvuus/varastoitavuus. (Rope 1999, s. 93-94)
Olennainen asia edellä mainittujen lisäksi on myös varmistaa, että valitut kanavat
mahdollistavat riittävän markkinapeiton. Tämä takaa, että haluttu myyntivolyymi
voidaan saavuttaa. Lisäksi yrityksen omat voimavarat sekä mahdollisuudet hoitaa
jakelu loppukäyttäjille vaikuttavat luonnollisesti markkinointikanavan valintaan.
3.4.4

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä koostuu lanseerauksen osalta neljästä eri osa-alueesta:
tiedotustoiminnasta/julkistamisesta, mainonnasta, menekinedistämisestä sekä
henkilökohtaisesta myyntityöstä, kun taas viestintäratkaisuun vaikuttavat tekijät
ovat valittu kohderyhmä, muut kilpailukeinoratkaisut, yrityksen muiden tuotteiden
viestinnälliset ratkaisut ja lanseeraukselle asetetut strategiset päämäärät. (Rope
1999, s. 103)
Edellä mainittujen näkökulmien perusteella yrityksen tulisi luoda sellainen
viestintäkeinojen yhdistelmä, joka saa asiakkaan kiinnostumaan tuotteesta ja
vähintään kokeilemaan sitä. Viestinnän hierarkinen eteneminen kohderyhmässä
onkin

otettava

Lanseerausviestinnän

perustaksi
hierarkinen

markkinointiviestintää
eteneminen

rakennettaessa.

perustuukin

yleisiin

kommunikaatioprosessien etenemismalleihin (taulukko 2). (Rope 1999, s. 103)
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Taulukko 2. Yleiset kommunikaation hierarkiset mallit. (Rope 1999, s. 104)

Mallit

Aida-malli

Oppiminen Huomio

Vaikutushierarkiamalli
Tietoisuus

Innovaatiosovellutusmalli
Tietoisuus

Viestintämalli

Altistuminen
Vastaanotto

Asenne

Kiinnostus

Tunteminen
Pitäminen

Kiinnostus

Kognitiivinen
reaktio
Asennoituminen

Arviointi
Kokeilu

Aikomus
Käyttäytyminen

Preferenssi

Käyttäytyminen

Halu
Toiminta

Vakuuttuminen
Osto

Omaksuminen
Ajatellen lanseerausviestintää, tavoitteena on noudattaa yllä oleville malleille
yhteistä etenemistä oppiminen – asenne – käyttäytyminen. Nämä samat vaiheet
tulisi siis saavuttaa vaikutettaessa asiakkaan ostoprosessiin. Soveltaen yllä
mainittua saadaankin lanseerausviestinnälle seuraavat vaikutustavoitteet.
1. Tietoisuusvaikutus, jolloin tuote tiedetään nimetä
2. Tuntemusvaikutus, jolloin kohderyhmä tuntee tuotteen ominaisuuksia
3. Asennevaikutus, jolloin tuotteeseen saadaan kytkettyä positiivisia
mielikuvia ja herätettyä kiinnostusta sekä kokeilunhalu tuotetta kohtaan
4. Kokeiluvaikutus, jossa pyritään kohderyhmään kuuluva saamaan
ensimmäisen kerran kokeilemaan tuotetta
Tästä saadaan lanseerausviestintää kuvaava hierarkinen vaikutusprosessi (kuva
14). (Rope 1999, s. 104-105)
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Ensiosto

Kiinnostus
Tunteminen
Tietoisuus

Tietämättömyys

Kuva 14. Lanseerausviestinnän syvenevä vaikutusprosessi. (mukaillen Rope 1999, s. 105)

Lanseerausviestintää suunniteltaessa on kaksi elintärkeää asiaa. Ensinnäkin tulee
varmistaa,

että

viestinnän

vaikutuskeinoja

käytetään

jokaisessa

kommunikaatioprosessin vaiheessa sekä lisäksi tulee käyttää synergisesti yhdessä
eri viestintäkeinoja. Mikäli näin ei tehdä, lanseerausviestintä epäonnistuu ja
tällöin keskeinen tavoite eli ensioston tekeminen ei toteudu. (Rope 1999, s. 105)

3.5 Haasteet ja riskit
Uutta tuotetta lanseeratessa tulee ottaa huomioon sitä kohtaavat riskit, jotka
johtuvat usein huonosta suunnittelusta, aikataulutuksesta tai puutteellisista
lähtökohta-analyyseista. On myös mahdollista, että itse tuote on jo syy
lanseerauksen epäonnistumiseen. Myös vähäinen panostus markkinointiin, jakelun
heikkous tai myyntityön puutteellisuus saattavat riskeerata lanseerauksen.
Taulukossa 3 on mainittu kuusi tuotelanseerausprosessin kompastuskiveä.
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Taulukko 3. Tuotelanseerausprosessin yleiset kompastuskivet. (Nurmiranta 1991)

ÄLÄ AINAKAAN KOMPASTU NÄIHIN!!!
1. Tuotekehitysriski: pitää uskaltaa pysäyttää prosessi.
2. Kohdistamisriski: pitää ymmärtää segmentoinnin tärkeys.
3. Synergiariski: pitää muistaa hakea synergiaetua nykyisen liiketoiminnan
kanssa.
4. Kannibalismiriski: uusi tuote syö vain vanhan volyymia.
5. Aikatauluriski: ajoituksen tärkeys etenkin uusien ajatusten kanssa.
6. Toteutusriski: pitää pystyä hallitsemaan koko toiminta.

Rope (1999) jakaa lanseerauksen riskit edellisen taulukon neljään ylimpään
kategoriaan: tuotekehitysriskeihin, kohdistamisriskeihin, synergiariskeihin sekä
kannibalismiriskeihin. Lisäksi Evans & Berman (1987) tuovat esille taulukon
kaksi muuta riskityyppiä: aikatauluriskit ja toteutusriskit. Riskienhallinnassa
olennaista on punnita kunkin riskin todennäköisyys ja verrata sen seurauksia
mahdollisuuksiin, joita lanseerauksen onnistuminen mahdollisesti tarjoaa. (Rope
2000, s. 511)
Tuotekehitysriskejä ilmenee usein yrityksissä, joissa lanseerauksella on turhan
tuotantokeskeinen näkökulma tai tuotekehitykseen ei ole sijoitettu riittävästi.
Mikäli

yritys

haluaa

välttää

riskejä,

jotka

johtuvat

tuotekehityksen

epäonnistumisesta, on syytä kuunnella valittua asiakassegmenttiä tuotteen
suunnitteluvaiheessa.

Tähän

voidaan

käyttää

erilaisia

kyselyitä,

markkinatutkimuksia sekä lukea asiakaspalautteita. Mikäli vain mahdollista niin
tuotetta kannattaa myös testauttaa asiakkailla kehitysvaiheessa, jolloin se saa
mahdollisesti myös valmiiksi asiakaskuntaa uusilla markkinoilla. (Rope 2000,
509-510)
Moni yritys pelkää kohdentaa tuotetta tarkemmin tietylle segmentille lanseerausta
suunnitellessa. Tästä yleisestä virheestä käytetään termiä kohdistamisriski. Tämä
riski

voidaan

jakaa

kahteen

osa-alueeseen:

kohdentamattomuuteen

ja

markkinoiden riittämättömyyteen. Kohdentamattomuudella tarkoitetaan sitä, että
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tuotetta ei ole segmentoitu ollenkaan tai riittävän tarkkaan, jolloin tuotetta
yritetään myydä liian suurelle asiakaskunnalle. Toinen osa-alue puolestaan
ilmenee silloin kun tuote on kohdistettu liian pienelle asiakassegmentille, jolloin
markkinoilla ei ole tuotteelle riittävästi ostajia. (Rope 2000, s. 510)
Kohdistaminen on erittäin tärkeää yrityksen markkinoinnin, viestinnän ja
voimavarojen

onnistuneen

keskittämisen

kannalta.

Yleensä

on

parempi

segmentoida pienelle asiakaskunnalle kuin liian suurelle, sillä liian suurelle
kohdennettaessa tuote ei helposti kohdistu enää kehenkään. Jos kohderyhmä on
pienempi, ei se silti tarkoita sitä, ettei ostajia voisi tulla myös kyseisen segmentin
ulkopuolelta. Mitä pienempi kapasiteetti tuotteelle riittää menestymiseen, sen
kapeammalla segmentillä tuote voi elää. (Rope 2000, s. 511)
Jokaisella yrityksellä on liikeidea ja joskus voi tapahtua niin, että yritys
ajattelemattomuuttaan lanseeraa uuden tuotteen joka ei sovi sen siihen. Tällöin
saattaa ilmetä synergiariskiä jolloin uusi tuote heikentää vanhojen tuotteiden
menekkiä. Tätä riskiä esiintyy erityisesti kun ollaan laajentamassa brändiperhettä.
Tuotanto ja myynti vaativat uusia menetelmiä yritykseltä, jolloin yritys jolla on
heikko tuotannon suunnittelun ja osaamisen taso saattaa kohdata vaikeuksia uuden
tuotteen lanseerauksen kohdalla. (Rope 2000, s. 511)
Yritys saattaa myös aiheuttaa niin sanotusti kannibalismia lanseeratessaan uutta
tuotetta, jolloin uusi tuote syö markkinatilaa joltain vanhalta tuotteelta. Kun
kyseessä on yritys, jolla on suuri markkinaosuus, on sen lähes mahdotonta välttää
tilannetta jossa uusi tuote ei söisi markkinatilaa kilpailijoiden tuotteilta tai omilta
tuotteilta. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää kohdistaa uudet tuotteet riittävän
erilaisille segmenteille ja erottaa ne riittävästi toisistaan, sillä jos uusi tuote ei
vastaa jo olemassa olevaan imagoon, ei vanhakaan tuote menesty enää entisillä
resursseilla. (Rope 2000, s. 511-512)
Aikatauluriskit ovat usein kiinni taloudellisista tekijöistä kuten lamasta,
markkinoiden epäkypsyydestä lanseeraukselle tai siitä, että markkinat ovat
kilpailijoiden vallassa. Tämä asettaakin yritykselle omat haasteensa, sillä vaikka
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tuote olisi valmiina, ei ole silti välttämättä kannattavaa lanseerata sitä, mikäli
yleinen taloudellinen tilanne on heikko ja asiakkaat eivät juuri uusista ja
todennäköisemmin kalliimmista tuotteista kiinnostu. (Evans & Berman 1987, s.
268)
Jotta

yritys

pystyisi

välttämää

toteutusriskit,

tulee

sen

hallita

koko

tuotelanseerauksen kenttä. Tällä tarkoitetaan muun muassa brändiä, paketointia,
hinnoittelua,

jakelua

sekä

markkinointiviestintää

koskevia

päätöksiä.

Menestyksekkään lanseerauksen onkin onnistuttava kaikilla osa-alueilla. (Evans
& Berman 1987, s.268)
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4

NYKYTILANNE CASE-YKSIKÖSSÄ

Asennustuotteet-yksiköllä on käytössään stage-gate-malli (myöhemmin käytetään
termiä gate-malli), joka on otettu käyttöön vuonna 2009 yrityskaupan jälkeen. Se
luotiin koko organisaation työkaluksi tuotekehitys- ja ylläpitoprojektien
läpiviemisen helpottamiseksi. Se antaa selkeät roolit ja vastuut, asettaa projektit
oikeaan tärkeysjärjestykseen sekä auttaa ohjaamaan resurssit oikein strategisiin
hankkeisiin. Yhtenä perimmäisenä osana on pystyä keskustelemaan samaa kieltä
muiden yrityksen yksiköiden kanssa.

4.1 Gate-mallin käyttö nykyisin
Jokaiseen projektiin liittyy useita eri vaiheita (yleensä 7), jotka on tunnistettu ja
niille on annettu nimet (kuva 15). Myös vaiheiden sisällä olevat tehtävät ja vastuut
on määritelty. Kaikki lähtee kuitenkin liikkeelle ideoista, joita kerätään
tuotejohdon ylläpitämälle idealistalle. Niille annetaan alustava prioriteetti ja
liiketoiminta-arvio sekä idean antajalle palaute.

Kuva 15. Gate-mallin vaiheet Asennustuotteet-yksikössä.

Idealistaa käy säännöllisesti läpi tuotejohto, joka päättää mitkä ideat nostetaan
roadmappiin eli projektilistalle. Tämä portti on nimetty G0:ksi. Tämän jälkeen
projekteille määritellään tavoitteet ja niiden jatkosta päätetään ABI-kokouksessa
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(G1). Mikäli projekti saa hyväksynnän, tehdään sille liiketoimintasuunnitelma ja
tuotemäärittely sekä määrätään projektipäällikkö ja -ryhmä. Kuten gate-mallille
on ominaista, niin myös Asennustuotteet-yksikössä jokaisella portilla pysähdytään
ja projekti voidaan aina lopettaa portilla tai palata taaksepäin tekemään korjaavia
toimenpiteitä.
Portilla 2 päätetään viedäänkö projekti loppuun asti ja todennäköisesti tuotteeksi
ja

sille

haetaan

koosta

riippuen

yksikön

johtoryhmän

hyväksyntä

ja

investointilupa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli tuote saa hyväksynnän,
haetaan sille hyväksyntä liiketoimintayksikkötasolla, jos kyseessä on tietyn
investointisumman

ylittävä

projekti.

Tämän

jälkeen

siirrytään

tuotteistamisvaiheeseen ja projekti siirtyy projektipäällikön vastuulle, jonka
tehtävänä on viedä projekti G2:ssa esitellyn suunnitelman mukaisesti maaliin.
Tässä vaiheessa nähdään myös ensimmäisen kerran tuotteen todennäköinen
lanseerausajankohta.
Kun tuotekehitys on saanut tuotteen tekniset ominaisuudet määriteltyä ja tuotteen
siihen kuntoon, että se on valmis koeajoihin ja testauksiin, voidaan siirtyä portille
3 ja käynnistää tuotannollistamisvaihe. Tämän vaiheen tavoitteena on valmistella
tuotannon ylösajo. Mikäli todetaan että ollaan valmiita tuotannon ylösajoon (G4),
voi projektille määritelty ramp-up manager aloittaa tuotannon ylösajon.
Kun todetaan (G5), että tuote täyttää vaatimukset ja on lanseerauskelpoinen,
voidaan aloittaa myynti. Tässä vaiheessa aloitetaan normaali tuotanto ja
suoritetaan varsinainen lanseeraus. Tämän jälkeen kerätään edelleen palautetta ja
portilla 6 päätetään tuotekehitysprojekti ja vapautetaan resurssit muihin tehtäviin.
Jälkikäteen arvioidaan vielä kuinka hyvin projekti onnistui ja päästiinkö
asetettuihin tavoitteisiin ja opittiinko tästä jotain.

4.2 Projektipäällikön rooli
Asennustuotteet-yksikössä projektipäälliköinä toimivat usein tuotekehityksen
henkilöstön jäsenet. Heillä saattaa olla kaksi roolia samassa projektissa: he
toimivat sekä projektipäällikkönä että suunnittelijana. Tämä johtuu pitkälti
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tottumuksista ja resurssipulasta, sillä yksikön henkilöstömäärä ei ole riittävä
pitämään pelkkiä projektipäälliköitä.
Projektipäällikön rooli alkaa välillä G1-G2 projektista riippuen. Joskus ehditään
jopa lähes G2 asti, ennen kuin projektipäällikkö otetaan mukaan. Olennaista on
kuitenkin, että heidät on otettu projektiin mukaan ennen G2 päätöstä.
Kun projekti saa hyväksynnän jatkaa tuotteistamisvaiheeseen, projektipäällikkö
ottaa ohjat käsiinsä. Tämän jälkeen on hänen tehtävänsä viedä projekti loppuun
asti. Projektipäällikkö varmistaa, että informaatio kulkee toiminnolta toiselle ja
projektin eri osapuolet tietävät riittävän hyvin miten projekti etenee.

4.3 Benchmark
Benchmarkin kohteeksi valittiin saman yrityksen eri Breakers and Switchesyksikkö, jonka prosessi olisi suhteellisen lähellä Asennustuotteet-yksikön
prosesseja.

Haastateltavana

markkinointiosastolla

töissä,

ollut
joten

Jukka-Pekka
täytyy

ottaa

Niemi

(2013)

huomioon,

että

on
hänen

näkökulmansa ei välttämättä edusta koko yksikön kantaa. Tämä näkökulma
palveli kuitenkin hyvin asiaa, sillä benchmarkin yhtenä mielenkiinnon kohteena
oli markkinoinnin sekä myynnin sitouttamien prosessiin. Kysymysrunko
haastateltavalle on esitelty liitteessä 1.
Asia,

joka

kiinnosti

erityisesti

vertailtavassa

yksikössä,

oli

heidän

projektipäälliköiden roolit ja ketkä projektipäälliköinä toimivat. Tilanne on ollut
aikaisemmin

hyvin

samankaltainen,

kuin

Asennustuotteet-yksikössä,

eli

projektipäälliköinä ovat toimineet tuotekehityksen tai tuotejohdon henkilöt ja jos
kyseessä on ollut suunnittelija, niin on ollut mahdollista, että hän on toiminut
samanaikaisesti jopa pääsuunnittelijana. Niemi (2013) näki tämän hankalana, sillä
esimerkiksi suunnittelijan toimiessa projektipäällikkönä koko prosessi saattoi
mennä hyvin tekniseksi ja muutenkin roolien erottaminen toisistaan oli haastavaa.
Nykyään yksikössä käytetään erillisiä projektipäälliköitä, jotka irtautuvat selkeästi
omasta työstään siksi ajaksi kun toimivat projektipäälliköinä ja kokemukset tästä
ovat olleet erittäin positiiviset. Projektin eteneminen kokonaisuudessaan on
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sujuvampaa ja projektien johtaminen on selkeästi toisella tasolla kuin
aikaisemmin. Projektien läpimenoajat ovat myös selkeästi pienentyneet, mikä on
tuottanut yritykselle lisäarvoa. Projektipäällikön rooli projektin aikana ei sen
sijaan ole muuttunut entisestä vaan kyseinen henkilö toimii vetäjänä välillä G1-G6
kuten myös Asennustuotteet-yksikössä. (Jukka-Pekka Niemi 2013)
Projekteissa on selkeästi nähtävissä tuotekehityksen ja tuotejohdon panostus.
Yleensä heidän mielipiteensä ja kommenttinsa ohjaavat eniten projektien kulkua.
Markkinointi ja myynti sen sijaan jäävät vähemmälle huomiolle. Markkinoinnin
edustaja on yleensä gate-palavereissa mukana keskustelemassa edetäänkö
seuraavaan

vaiheeseen

ja

kuuntelemassa

projektiryhmien

keskustelua.

Pienemmissä projekteissa ongelmana on ollut, että palavereita ei juuri pidetä ja
näin ollen muut toiminnot unohtuvat helposti ja esimerkiksi markkinointi on
monesti saanut tietää vasta liian myöhään lanseeraushetkistä ja näin ollen
lanseeraus on myöhästynyt. (Jukka-Pekka Niemi 2013)
Toinen vaihtelevammin osallistettu toiminto on myynti. Välillä projektipäällikkö
ei ole tiennyt missä vaiheessa heidät tulisi liittää projektiin mukaan. Kuitenkin
pääasiassa avainaluepäällikkö on aina mukana palavereissa, jolloin myynti on
ainakin jollain tasolla tietoinen projektin etenemisestä. Molempien heikommin
osallistettujen toimintojen tiedottamisessa voisi Niemen (2013) mukaan
hyödyntää paremmin verkkolevyllä olevaa yhteistä tiedostorakennetta. Jokaisella
projektilla on oma kansionsa, jossa on aina sama kansiorakenne, mutta niiden
käyttäminen on turhan heikolla asteella. Sisäinen viestintä ei toimi tämän osalta
vaan ihmiset kyselevät tiedon palasia erikseen. Mikäli palavereita ei pidetä, niin
tiedotus osalle toiminnoista saattaa olla todella heikolla tasolla. (Jukka-Pekka
Niemi 2013)
Yksi suuri puute yksikön toiminnassa on myös projektien seuranta. Mikäli
projektit onnistuvat niin ainoat kiinnostavat asiat tuntuvan olevan myyntikäyrät,
vaikka olisi hyvä myös pohtia miksi onnistuttiin. Ainoastaan epäonnistumisen
sattuessa asiaan kiinnitetään enemmän huomiota ja otetaan opiksi. (Jukka-Pekka
Niemi 2013)
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Haastattelun perusteella voidaan huomata, että Breakers and Switches-yksikössä
on oltu aikaisemmin lähes samanlaisessa tilanteessa tarkasteltujen osien kohdalla,
mutta projektipäällikön osalta tilanne on parantunut huomattavasti. Erilliset
projektipäälliköt ovat tuoneet ainakin Niemen (2013) mukaan suurta hyötyä
yksikölle. Kuten taulukosta 4 voidaan huomata, tämä on suurin ero
Asennustuotteet-yksikköön ja tässä olisikin hyvä paikka ottaa oppia, mikäli vain
resurssit riittävät.
Taulukko 4. Asennustuotteiden käytännöt vs tarkasteltu yksikkö ja tarkastelun kohteena olleen
yksikön kokemus.

Asennustuotteet

Breakers and

Kokemus

Switches
Projekti-

- Yleensä

- Erilliset projekti-

- Selkeä parannus

päällikön

suunnittelija.

päälliköt.

entiseen.

rooli.

- Kaksi roolia.

- Pystyy keskittymään

- Projektien johtaminen

projektipäällikön

uudella tasolla.

rooliin.

- Nopeuttanut
projektien läpivientiä.

Markki-

- Projektipäällik-

- Porteilla päätös-

- Informaatio ei liiku

noinnin

kö tiedottaa.

palavereissa mukana.

riittävästi markki-

osallista-

- Materiaali

- Materiaalia välillä

noinnin suuntaan.

minen.

verkkolevyllä, jos

tuotepäälliköltä, mutta

- Erillisten projekti-

on.

yleensä joutuu

päälliköiden myötä

kyselemään.

parantunut .

Myynnin

- Ennen G2 tiedon - Avainaluepäällikkö

- Projektikansioiden

osallista-

keruu.

mukana palavereissa.

tehokkaampi käyttö

minen.

- Ei informoida

- Myynnin ja

jakamaan tietoa koko

ajoissa lansee-

tuotejohdon tehtävät

myynnille.

raushetkistä.

ristiriidassa.

Projek-

- Taloudelliset

- Taloudelliset luvut

- Ei oppimista

tien

luvut, muuten ei

- Epäonnistumisen

onnistuneista

seuranta.

juuri.

sattuessa

projekteista

46

5

ONGELMAKOHDAT NYKYMALLISSA

Nykytilan ongelmien kartoittamiseksi suoritettiin kasvokkain haastatteluita
yhteensä 14 yksikön toimihenkilölle niin, että jokainen toiminto oli edustettuna
vähintään yhden henkilön verran. Haastattelut suoritettiin anonyymisti, jotta
jokainen

haastateltava

uskalsi

varmasti

antaa

palautetta

rehellisesti.

Haastattelurunko on kuvattu liitteessä 2. Haastatteluiden tuloksena oli selkeästi
havaittavissa monia epäkohtia, jotka kaipaisivat enemmän tai vähemmän
huomiota. Ongelmakohdat on eritelty toiminnoittain, ja suurta huomiota saanut
projektipäällikön rooli sekä tiedonkulun ongelmat on eritelty omiksi luvuiksi.

5.1 Gate-mallin tunnistaminen työskentelyssä
Ensimmäiseksi haastateltavilta kysyttiin tunnistavatko he gate-mallia omassa
työskentelyssä ja tietävätkö he mikä vaihe on meneillään kun heidät liitetään
mukaan jonkin uuden tuotteen kehitysprojektiin. Heiltä tiedusteltiin myös,
tietävätkö he mitä muita vaiheita gate-mallissa on. Vastaajista seitsemän sanoi
tunnistavansa mallin työskentelyssään jatkuvasti ja kolme sanoi käyttävänsä jotain
mallin työkaluja, mutta eivät ole omaksuneet mallia kokonaisvaltaisesti. Loput
neljä eivät tunnistaneet gate-mallia työskentelyssään ollenkaan. Jos tarkastellaan
toiminnoittain samaa asiaa, niin heikoiten gate-mallin omassa työskentelyssään
tunnistivat odotetusti myynti ja markkinointi, jotka eivät olleet mukana luomassa
yksikölle ensimmäistä versiota gate-mallista.
Kysyttäessä vaiheiden tunnistamista, suurin osa vastaajista jotka tunnistivat gatemallin työskentelyssään ainakin jollain tasolla, kykenivät nimeämään tai ainakin
kuvailemaan vaiheet, joissa he olivat osallisena. Sen sijaan muiden vaiheiden
nimeäminen tai kuvaaminen ei ollut niin itsestään selvää. Kokonaiskuva
prosessista oli toki olemassa kaikilla.
Seuraavana haastateltavilta kysyttiin, miten malli on auttanut heitä työssään.
Huolestuttavaa oli huomata, että hyvin harva sanoi sen auttaneen työssä. Tämä
tosin johtuu todennäköisesti myös paljolti siitä, ettei moni vastaaja tunnista mallin
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osaprosesseja, jolloin he eivät tiedosta esimerkiksi käyttävänsä jotain mallin
työkalua, vaan mieltävät sen normaaliksi käytännöksi tuotelanseerausprosesseissa.
Havaittavissa oli kuitenkin muutama selkeä osa-alue missä gate-malli on auttanut.
Ensimmäisenä on kokonaiskuvan hahmottaminen. Useampi vastaaja, joka on
perehtynyt enemmän gate-malliin, kertoi että projektien kokonaiskuva on
helpommin havaittavissa sen jälkeen, kun malli on otettu käyttöön. Se on antanut
ryhtiä ajatteluun ja luo jokaiselle projektille selkeän rungon. Ja mikä tärkeintä, se
on myös tuonut yhteisen kielen sekä yksikön sisälle, että yrityksen eri yksiköiden
välille. Kyseessä on siis koko yrityksen yhteinen käytäntö, joka helpottaa
kommunikointia yksiköiden välillä kun kaikki puhuvat samoilla termeillä. Lisäksi
mallin tuomat työkalut auttavat hahmottamaan mitä ideoita on lähdetty viemään
eteenpäin ja millä aikataululla. Malli pakottaa pysähtymään jokaiselle portille,
jolloin joudutaan pohtimaan myös onko projekti pysynyt aikataulussa vai onko
tarve muuttaa alkuperäisiä aikatauluja. Portit mahdollistavat toki myös
helpommin projektin katkaisun.
Toinen selkeä mallin tuoma hyöty on projektipäälliköiden työkaluksi tarkoitettu
kysymyslista. Se on hyvä muistilista, joka pitää huolen, että kussakin vaiheessa
tulee käytyä läpi kaikki pääkohdat, jotka vaaditaan seuraavalle portille
siirryttäessä. Se antaa siis projektipäälliköille suunnan miten edetä kussakin
vaiheessa.

Se

on

ollut

myös

suuri

apu

uusien

projektipäälliköiden

kouluttamisessa, sillä he pystyvät viemään projektit pääosin läpi jo tämän listan
avulla ja loppu tarvittava tieto tulee kokemuksen kautta.

5.2 Toimintojen ongelmat
Suurimmat ongelmat eri toimintojen osalta (taulukko 5) näkyivät myynnin ja
markkinoinnin osalta. Tämä oli odotettavissa, koska luotaessa ensimmäistä
versiota gate-mallista, kumpikaan näistä toiminnoista ei ollut edustettuna
tilaisuudessa.
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Taulukko 5. Suurimmat ongelmakohdat toiminnoittain.

Toiminto

Suurimmat ongelmakohdat
- Projektien seuranta heikolla tasolla.
- Markkinakartoitukset vajavaisia.

Myynti

- Tieto kulkee välillä liian aikaisin asiakkaille.
- Lanseeraushetki huonosti kuvattuna.
- Vientimarkkinat eivät saa tietoa uusista tuotteista riittävän
ajoissa.

Tuotejohto
Tuotekehitys
Operaatiot

- Projektien seuranta heikolla tasolla.
- Tuotannon ylläpitoon ei ole aina varattu resursseja.
- Tuotannon ylösajo ja alasajo eivät ole selkeitä eikä niistä
oteta oppia.
- Projektien aikataulujen päivittäminen ja niistä tiedottaminen

Markkinointi

ei riittävällä tasolla.
- Markkinointia ei osallisteta projekteissa tarpeeksi ajoissa.
- Markkinointimateriaali viivästyy, koska tieto ei kulje ajoissa.

Myynnin osalta selkeää parannusta kaivattiin muun muassa tiedottamisen osalta.
Monessa tapauksessa tiedon kulku oikeaan aikaan oikealle henkilölle toimi kuten
pitäisi. Vientimarkkinat eivät monesti saa tietoa uusista tuotteista samassa
aikataulussa kuin kotimaan markkinat, vaikka tavoite olisikin lanseerata tuotteet
myös sinne samoihin aikoihin. Toisena tiedonkulun ongelmana nähtiin tiedon
liian aikainen levittäminen. Välillä tieto kulkeutuu asiakkaille jo paljon ennen
kuin tuotetta edes on markkinoilla, mikä johtaa siihen, että he alkavat puolestaan
kysellä tukkuliikkeiltä tuotetta, jotka taas ihmettelevät, että eihän tällaista tuotetta
ole olemassakaan ja kääntyvät myyntimiesten puoleen tiedustellen tuotteesta.
Näin aiheutuu siis turhaa vaivaa usealle osapuolelle.
Uusien tuotteiden markkinoille viemisvaihe tulisi olla myynnin osalta paremmin
kuvattu, jotta kukin myyntimies tietää paremmin mitä toimenpiteitä vaaditaan,
jotta tuote saadaan vietyä markkinoille. Myös markkinakartoitukset tulisi tehdä
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tarkemmin, jotta tiedetään muun muassa mitä standardeja tuotteen tulisi täyttää
milläkin markkinoilla, mikä on markkinapotentiaali ja mitkä ovat tavoitellut
segmentit. Selkeänä ongelmana nähtiin myös projektin seuranta, joka on aivan
liian vähäisellä tasolla. Pelkkä myyntilukujen katsominen ei riitä, vaan
projekteista tulee myös oppia, olivat ne sitten onnistuneita tai ei. Sama viesti tuli
vahvasti myös tuotejohdolta.
Markkinoinnin osalta selkeä viesti oli markkinointiosaston parempi tiedottaminen
ja oikea-aikainen osallistaminen projekteissa. Monesti tieto markkinoinnille
uudesta tuotteesta tulee aivan liian myöhään ja yhtäkkiä heiltä vaaditaan paljon
materiaalia vähässä ajassa, mikä ei välttämättä onnistu, sillä käynnissä on usein
myös muita projekteja. Markkinointimateriaali tulisi muutenkin olla valmiina jo
aikaisemmin eikä vasta juuri G5 portilla. Tämän takia projektipäällikön täytyykin
pitää hyvin huoli siitä, että markkinointiryhmä on tietoinen lanseeraushetkestä.
Ylipäänsä tarkka aikataulu projektien etenemisestä ja niiden jatkuva päivittäminen
on markkinoinnin osalta erittäin tärkeää. Kun päällekkäin on monta työtä, niin
täytyy myös tietää, mitkä ovat kunkin projektin lanseerausaikataulut eikä
pelkästään missä vaiheessa ne ovat, sillä voi hyvinkin olla, että vaiheissa
kauempana olevan projektin valmistumisaikataulu on kuitenkin ennen jotain
toista.
Yhtenä tuotekehityksen ongelma nähtiin selkeästi tuotannon ylläpito. Jos on
tilanne että kaikki tuotekehityksen henkilöt ovat 100 % työllistettyjä, niin mistä
löydetään tarvittaessa resursseja ylläpitoon? Myös operaatiot kaipaisivat
tuotannon ylösajo ja alasajo prosesseihin selkeyttä, jotta joka kerta ei tarvitsisi
miettiä samoja asioita uudestaan. Niistä oppiminen ei ole riittävällä tasolla.

5.3 Projektipäällikön haasteet
Projektipäällikön roolissa nähtiin paljon ongelmia sekä itse projektipäälliköinä
toimineiden henkilöiden, että muun henkilöstön toimesta. Projektipäällikön
osallistaminen tarpeeksi ajoissa ei ole aina riittävällä tasolla, vaan hänet otetaan
välillä mukaan vasta G1-G2 vaiheen puolessa välissä tai loppupuolella, jolloin
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projektipäällikkö ei ole ollut mukana suunnittelemassa resurssien käyttöä eikä
välttämättä ole täysin tietoinen perimmäisistä ajatuksista kun G2 alkaa. Toinen
ääripää on, kun projektipäällikkö luovuttaa projektin eteenpäin, kun tuote on
vapautettu myyntiin. Välillä tämä niin sanottu handover tapahtuu liian aikaisin, ja
kun tuotteessa ilmenee ongelmia, niin kyseisen projektin vastaava onkin
työllistetty jo toisiin tehtäviin, mikä aiheuttaa turhia ongelmia.
Projektipäälliköiden tulisi myös selkeämmin koordinoida koko projektia, kun
siihen on koulutustakin annettu. Asiat tulisi ottaa selkeästi omiin käsiin ja muiden
tulisi

luottaa

siihen

että

projektipäällikkö

osaa

hommansa.

Ylipäänsä

projektipäällikön rooli tulisi olla kaikilla selvillä ja jokaisen tulisi ymmärtää, että
hän vastaa projektista ja kaikki siihen liittyvät asiat kulkevat hänen kauttaan.
Tällöin projektipäällikkö saa rauhan työskennellä ja pystyy paremmin
keskittymään tehtäviinsä ja ohjaamaan eri toimintojen tekemistä, mikä estää
turhaa työtä ja kiiretilanteita.
Ongelmallinen asia on myös projektipäällikön kuormitus. Hän saattaa olla koko
ajan täysin kuormitettu toimiessaan projektipäällikkönä ja todennäköisesti
samanaikaisesti jossain toisessa projektissa esimerkiksi suunnittelijana. On myös
tilanteita, jolloin projektipäällikkö toimii omassa projektissaan suunnittelijana,
minkä suurena haasteena on roolien tunnistaminen ja niiden aiheuttamien
kuormien ymmärtäminen.

5.4 Tiedonkulun ongelmat
Kuten jo edellisissä kappaleissa on viitattu, niin tiedonkulun eri muotojen kanssa
on selkeästi paljon parannettavaa. Olennaista on, että projektipäälliköllä on kaikki
tieto saatavilla aina, jolloin hän pystyy kontrolloimaan selkeästi koko projektia.
Jos häneltä puuttuu jokin tiedon palanen, niin projekti ei välttämättä etene
toivotulla tavalla. Haastattelujen perusteella oli havaittavissa myös muutamia eri
toimintojen välisiä kuiluja ja muita selkeitä tietokatkoksia, jotka ovat tiivistettynä
projektivaiheen mukaan liitteessä 3.
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5.4.1

Toimintojen väliset tiedonkulun ongelmat

Ensimmäinen havaittu tietokatko tai tiedon palasten häviäminen, joka
haastatteluissa tuli esille on projektin handover projektipäällikölle. Monesti
projektipäällikkö on otettu mukaan suunnitteluvaiheeseen liian myöhään, jolloin
hän ei ole ollut mukana aivoriihessä jossa on pohdittu, miksi juuri kyseinen tuote
halutaan saattaa markkinoille. Jos projektipäällikölle annetaan G2 portilla vain
luodut dokumentit ja määrätyt resurssit käyttöön, ei hän välttämättä löydä sitä
samaa ajatusta, joka on vaiheissa G0-G2 luotu. Hän alkaa toteuttaa projektia
dokumenttien osoittamalla tavalla ja jos se ei ole tarpeeksi selkeä, niin projekti
ajautuu heti alkuvaiheessa väärille raiteille. Tämän vuoksi ja muutenkin
seuraavien

vaiheiden

kannalta

tulee

G1-G2

vaiheessa

tehdä

tarkempi

dokumentointi kaikesta tuotetusta tiedosta, sillä se säästää todennäköisesti aikaa
projektin edetessä kun samaa tietoa ei tarvitse enää luoda uudestaan.
Kun handover on tapahtunut ja projektipäällikkö on ottanut projektin käsiinsä,
katkeaa usein kommunikaatio myyntiosastoon. Myynnille jää tietoon, että jokin
projekti on alkanut, mutta sen aikataulusta ja tilasta ei välttämättä kerrota
enempää tietoa kuin vasta lähempänä lanseeraushetkeä. Myös tuotekehityksen
sisällä on havaittavissa selkeitä tietokatkoksia G2-G4 välillä. Suunnittelijat
hoitavat hommaansa ja tiedottavat projektipäällikköä, mutta tieto ei välttämättä
saavuta muuta tuotekehitystä, joka työskentelee myös saman projektin parissa.
Tämä on toki myös projektipäälliköstä paljon kiinni, sillä hänen tulisi olla linkki
koko projektiryhmän välillä ja antaa tietoa projektin etenemisestä. Voidaan siis
todeta, että myös projektipäällikön tulisi tiedottaa paremmin projektin tilasta. G2G3 välillä olisi tärkeää myös antaa jo ensimmäistä signaalia markkinoinnin
suuntaan. Tämä ei aina toteudu, mikä johtaa siihen, että markkinointi ei pysty
suunnittelemaan omaa toimintaansa selkeästi. G1-G3 välillä tuotetaan myös
paljon tuotetietoa ja myyntiargumentteja. Näiden dokumentointi on liian vähäistä,
mikä tuottaa turhaa lisätyötä etenkin markkinoinnille ja toki myös myynnille ja
tuotejohdolle jotka joutuvat käsittelemään jo kerran käytyjä asioita uusiksi.
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Tuotekehitys toimii joskus liian itsenäisesti ja myös tilannetiedot tuotannolle
jäävät antamatta tai vajavaisiksi välillä G3-G5. Tämä aiheuttaa välillä yllätyksiä
tuotannolle, että esimerkiksi koeajot pitäisi aloittaa aivan hetken kuluttua, mutta
mitään tietoja itse tuotteesta ei ole saatu vielä. Portille G4 tultaessa
tuotekehityksen tuottama tieto jääkin välillä osittain matkan varrelle eikä siirry
operaatioille tarvittavalla tasolla.
Myynnin kannalta kriittisin vaihe eli itse lanseeraushetki vaatii myös tarkastelua.
Selkeä viesti siitä milloin tuote on oikeasti varastossa jää välillä saamatta. Tämä
tieto ei myöskään aina kulje asiakaspalvelun ja hankinnan välillä.
5.4.2

Yleiset tiedonkulun ongelmat

Tietoa jaetaan paljon ja suuri osa siitä tapahtuu sovituissa palavereissa. Moni
haastateltava koki, että päivät kuluvat vain palavereissa istuen, mutta niiden
sisältö ei kuitenkaan vastaa täysin tarkoitusta. Palavereihin osallistetaan paljon
henkilöitä yhtä aikaa ja jokainen jakaa vuorollaan tietoa, vaikka suuri osa tiedosta
ei välttämättä koske kuin ihan paria paikalla olevaa henkilöä. Tiedon jakaminen ei
ole tällöin kovinkaan tehokasta. Viestinnän suhde palaverien, soittojen ja
käytäväpuheiden välillä onkin siis vääristynyt. Lisäksi moni koki, että sähköposti
aiheuttaa välillä melkoisen tietotulvan, kun tietoja jaetaan liian ison ryhmän
kesken.
Toinen yleisesti koettu ongelma on kansainvälisen yrityksen perusongelma eli
fyysinen

välimatka

ja

kulttuurierot.

Yksiköitä

on

lähes

jokaisella

aikavyöhykkeellä, jolloin ihmisten saaminen kiinni heidän työajallaan ei ole aina
helppoa. Toki tuotelanseerausprojekteihin liittyen edellä mainitut aiheuttavat
harvemmin suuria ongelmia, lukuun ottamatta yhteydenpitoa toimittavaan
tehtaaseen. Tällöin eri aikavyöhyke ja kulttuurierot esimerkiksi työtehokkuudessa
saattavat hankaloittaa yhteydenpitoa ja tuottaa viivästyksiä.
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5.5 Mallin apuna olevat työkalut
Projektiin osallistuvilla henkilöillä on useita erilaisia hyväksi todettuja työkaluja
(taulukko 6), joita he käyttävät apunaan hahmottamaan muun muassa
kokonaisuutta ja projektien tilaa. Monet näistä ovat etenkin projektipäällikölle
erittäin hyödyllisiä. Seuraavissa kappaleissa perehdytään työkaluihin ja niissä
havaittuihin ongelmiin tarkemmin.
Taulukko 6. Käytössä olevat työkalut.

Työkalu
Idealista

Käyttötarkoitus
Kerätä kaikki ideat samaan paikkaan.

Scope-dokumentti

Tiivistää projektin tavoite, aikataulu, budjetti yms.

Projektikansio

Tallennuspaikka projektin aikana luodulle tiedolle.

Projektisalkku

Projektin aikaisen seurannan helpottamiseksi; mm.
resurssien käyttö.

Roadmap

Auttaa hahmottamaan kaikkien sen hetkisten projektien
tilanteen.

Kysymyslista
Lanseerausikkunat

Pääasiassa projektipäällikön työkalu ja muistilista.
Määrittelee yhteiset aikataulutavoitteet lanseerauksen
osalta.

Projektin seuranta

Toteutettujen projektien myynnin seuranta (liikevaihto ja
kappaleet).

Ensimmäisenä työkaluna on idealista (kuva 16), jonka tarkoitus on auttaa
keräämään kaikki ideat markkina-allokaatiotasolla. Ideoita voi tulla keneltä vain,
kuten oman talon henkilöstöltä, tukkumyyjiltä tai asiakkailta. Tuotejohto ylläpitää
tätä listaa ja käy säännöllisesti sitä läpi nostaen hyväksi havaitut ideat
roadmappiin, joka esitellään myöhemmin.
Idealista on hyvä tapa suppiloida kaikki ideat yhdestä lähteestä, mutta sen
ongelmana on tällä hetkellä, että omasta henkilöstöstäkään kaikki eivät tiedä kuka
sitä käyttää tai miten sinne saa lisättyä ideoita. Ideoiden luojille ei myöskään
anneta aina palautetta tai tietoa siitä, että idea on käsitelty tai mitä sille on tehty.
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Kuva 16. Idealista.

Scope-dokumentti (kuva 17) kertoo yksityiskohtaisemmin kunkin projektin
kohdalta siihen liittyvät asiat. Siitä näkee helposti, mikä on projektin tavoite,
investointikustannukset

ja

arvioitu

takaisinmaksuaika.

Se

kertoo

aiotun

lanseerausajankohdan, missä vaiheessa projekti sillä hetkellä on ja liikennevalo
kertoo onko projektilla mahdottomia esteitä (punainen), ratkaistavissa olevia
esteitä (keltainen) vai eteneekö projekti aikataulun mukaisesti (vihreä). Lisäksi
siihen päivitetään muun muassa havaittuja riskejä ja haasteita. Se on siis helposti
hahmotettavissa oleva yhteenveto projektista ja sen kulloisestakin tilasta, mikäli
sitä päivitetään aktiivisesti.

55

Kuva 17. Scope-dokumentti.

Koko projektiryhmän työkaluna ovat projektikansiot (kuva 18). Verkkolevyltä
löytyvät projektikohtaiset kansiot, jonne projektiin liittyvä dokumentaatio
kerätään. Kansiot on nimetty projektinumeroiden mukaan, mutta niihin on liitetty
myös jokin niitä paremmin kuvaava termi.
Kansioiden haasteena on ollut, että ne ovat sitä hallinnoivan projektipäällikön
näköisiä. Koska kyseessä on myös verkkolevy, niin kansioiden oikeuksia ei ole
niin helppo hallita, joten mikäli projektiin osallistuu yksikön ulkopuolisia
henkilöitä, joudutaan miettimään kuinka tieto jaetaan myös heille.

Kuva 18. Projektikansio.
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Tuotejohdolla on apunaan projektisalkku (kuva 19). Tällä pystytään seuraamaan
kaikkia projekteja tarkemmin. Se kertoo projektin sen hetkisen tilanteen ja siitä
näkee projektin käytössä olevat resurssit. Se on hyvä työkalu esimerkiksi
pohdittaessa uuden projektin resurssien käyttöä.
Ongelmana on, että projektisalkussa on liikaa tietoa näkyvissä, joten sitä voi olla
monen vaikea tulkita. Toisaalta ei ole tarkoituskaan että sitä käyttävät kaikki. Sitä
tulisi myös päivittää aktiivisemmin ja resursointi pitäisi olla tarkempaa.

Kuva 19. Projektisalkku.

Tuotejohto ylläpitää myös roadmappia (kuva 20), mistä näkyy jokaisen projektin
sen hetkinen tilanne. Se on lähinnä viestintäkeino eri sidosryhmille ja toisaalta
hyvä muistutus myös omalle henkilöstölle, missä minkäkin projektin kohdalla
ollaan menossa. Roadmapista näkee myös nopeasti, mikä on tavoiteltu
lanseerausajankohta.
Tärkeää roadmapin osalta on päivittää sitä aktiivisesti, jotta se on ajan tasalla aina
sitä näytettäessä. Se on kuitenkin hyvä ja selkeä yhteenveto yksikön meneillään
olevista projekteista.
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Kuva 20. Roadmap.

Projektipäälliköllä on apunaan niin sanottu kysymyslista (kuva 21). Siinä on
listattuna Excel-muodossa jokaisen gate-mallin vaiheen tärkeimmät asiat, jotka
tulisi käydä läpi. Se toimii siis muistilistana ja auttaa projektin seurannassa.
Olennaista on kuitenkin huomioida, että kaikki kohdat eivät välttämättä koske
jokaista projektia ja toisaalta lista ei myöskään ole täydellinen, joten täytyy osata
ottaa huomioon myös asioita sen ulkopuolelta.
Ongelmatilanteita on aiheuttanut kysymyslistan liian pinnallinen täyttäminen.
Monesti kysymyksiin on vastattu vain kyllä tai ei, vaikka olisi tärkeää myös
määritellä miksi näin on vastattu. Mikäli sama projektipäällikkö pysyy koko
projektin ajan, niin hän todennäköisesti muistaa kyllä miksi näin on vastattu,
mutta mikäli projektipäällikköä joudutaan vaihtamaan jostain syystä kesken
projektin, niin hän ei välttämättä tiedäkään niin tarkasti missä mennään.
Esimerkiksi moni kohta saattaa vaatia yhteydenoton jollekin henkilölle ja mikäli
tätä ei ole kirjattuna, niin korvaavan projektipäällikön on mahdoton tietää kenen
kanssa asioita on hoidettu.
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Kuva 21. Kysymyslista projektin seuraamiseksi.

Lanseerausikkunat (kuva 22) määrittelevät yhteiset aikataulutavoitteet. Ne tulee
laatia yhdessä myynnin ja markkinoinnin kanssa, jotta haluttuihin tavoitteisiin
päästään varmasti. Yhden tuotteen lanseeraaminen saattaa kerralla työllistää
suhteettoman

määrän

henkilöstöä

sen

hyötyyn

nähden.

Lanseerauksia

suoritetaankin siis kaksi kertaa vuodessa keskitetysti, jotta resurssien käyttö olisi
järkevää.
On

mahdollista,

että

tuotteita

vapautetaan

välillä

myyntiin

ennen

lanseeraushetkeä, jolloin tulisikin pohtia, mitä markkinointimateriaalia tarvitsee
olla valmiina tällöin ja miten ohjeistetaan myyntiä tällaisessa tilanteessa. Se luo
myös

haasteen

sille,

lanseeraustilanteessa,

että

etteivät

osataan
ne

priorisoida

huku

muiden

tärkeimmät

tuotteet

tuotteiden

sekaan.

Projektipäällikön ja koko projektiryhmän tulisi myös ymmärtää, että projekti
voidaan saattaa päätökseen jo paljon ennen lanseerausikkunaa, jotta vältetään
turhaa töiden kasautumista. Lisäksi ongelmana on ollut, että kun varsinainen
lanseeraus on tehty, niin kyseisiä tuotteita ei enää markkinoida aktiivisesti tämän
jälkeen, vaan keskitytään jo seuraaviin. Kyseessä on kuitenkin konservatiivinen
ala, joten uutuuksia ei välttämättä saada välittömästä lyömään itseään läpi.
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Kuva 22. Lanseerausikkunat.

Projektien seurantaa (kuva 23) suoritetaan lähinnä myynnin toimesta eli kerätään
tietoa liikevaihdoista ja kappalemääristä. Tavoitteena on ymmärtää tuotteen
käyttäytymistä markkinoilla ja saada palautetta.
Ongelmana on, että projekteista tulisi seurata myös kuinka hyvin niissä on
onnistuttu nähden lähtökohtiin. Käytettyjä resursseja tai arviota toteutuneista
investointikustannuksista ei välttämättä tehdä riittävällä tasolla. Seurantaa ei
myöskään käydä aktiivisesti johdossa läpi. Ylipäänsä oppiminen projekteista
etenkään onnistuneista tehdään hyvin vähän.

Kuva 23. Projektin seuranta.
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6

ONNISTUNUT TUOTELANSEERAUSPROSESSI

Haastattelujen perusteella voidaan huomata, että Asennustuotteet-yksiköllä on
vielä paljon mahdollisuuksia tehostaa tuotelanseerausprosessiaan. Moni projekti
on saatettu onnistuneesti päämääräänsä, mutta tulevaisuutta ajatellen on hyvä
ottaa oppia sekä epäonnistuneista että onnistuneista projekteista sekä havaituista
ongelmakohdista, jotta saavutetaan mahdollisimman toimiva malli. Tässä luvussa
käsitellään

edellä

mainittuja

ongelmia

ja

annetaan

niihin

mahdollisia

ratkaisuehdotuksia.

6.1 Toimintojen roolitus
Eri toiminnoilla on erilaiset vastuut ja roolitukset kussakin vaiheessa. Liitteessä 4
on kuvattu kuinka työllistettyjä mikäkin toiminto on missäkin vaiheessa prosessia
Asennustuotteet-yksikössä.
Jokaisella toiminnolla on selkeästi vaiheet jolloin he ovat eniten työllistettyjä.
Kuten liitteestä huomataan niin esimerkiksi myynnin todellinen urakka alkaa
luonnollisesti lanseeraushetkestä, kun taas tuotejohdon pääpaino projektissa on
ennen itse tuotekehitysprosessin alkua. Tuotekehitys, laatu ja operaatiot taas ovat
eniten työllistettyjä, kun varsinaista tuotetta kehitellään ja markkinoinnin työ
alkaa, kun tuote on saanut fyysisen muodon ja lanseeraushetki alkaa lähestyä
jatkuen myös sen yli.
Jokaisessa vaiheessa on havaittavissa myös toiminto, josta prosessin toteutuminen
on eniten riippuvainen, mutta tämäkin toiminto tarvitsee aina muiden tukea
onnistuakseen. Asennustuotteet-yksikössä nämä toiminnot on tiedostettu ja ne on
esitetty kuvassa 24. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että projektipäällikkö toimii
kaikkien toimintojen yläpuolella vähintään vaiheiden G2-G6 aikana.
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Projektipäällikkö
G0-G1

G1-G2

Tuotejohto

G2-G3

G3-G4

Tuotekehitys

G4-G5

G5-G6

Operaatiot

G6-G7

Myynti

G7-

Tuotejohto

Kuva 24. Prosessin riippuvuus eri toiminnoista.

6.1.1

Projektipäällikkö

Vaikka roolitukset ovat pääosin selviä Asennustuotteet-yksikössä, tulisi kiinnittää
erityistä huomiota liitteen 4 ympyröityihin kohtiin projektipäällikön, myynnin,
tuotejohdon ja markkinoinnin osalta. Projektipäällikön roolista tuli haastattelujen
perusteella paljon palautetta, etenkin hänen osallistamisestaan ennen itse
tuotekehitysprosessin alkua. Asennustuotteet-yksikössä on totuttu ottamaan
projektipäällikkö mukaan jossakin vaiheessa G1-G2 välillä tuotemäärittelyä
tehdessä. Tällöin projektipäällikkö ei ole kuitenkaan välttämättä täysin tietoinen,
miksi juuri kyseinen idea on nostettu roadmappiin ja aiotaan saattaa markkinoille.
Ongelman välttämiseksi projektipäällikkö tulisi osallistaa viimeistään heti G1
portin jälkeen tai tilanteen salliessa ajateltu projektipäällikkö voitaisiin ottaa
mukaan jo ennen tätä porttia.
Projektipäällikön tulee olla tuotejohdon ”oikea käsi” jo aikaisessa vaiheessa.
Jokaiselle projektille on määritelty omistaja ja projektipäällikön täytyy pysyä
lähellä tätä henkilöä, jotta ajatukset varmasti kohtaavat. Tällöin projektipäällikkö,
jolla

on

kokemusta

suunnitteluun

projektien

resurssien

vetämisestä,

osalta.

Näin

pystyy

tuomaan

realismia

ollen

siirryttäessä

itse

tuotekehitysvaiheeseen, hänellä on kaikki tarvittavat pelinappulat varmasti
käsissään ja tuotekehitys saadaan liikkeelle tehokkaasti.
Toinen huomio projektipäällikön tehtävistä liittyy vaiheeseen, jolloin tuote
lanseerataan. Helposti projektipäällikkö päästetään muihin tehtäviin G5-G6 välillä
kun tuote on lanseerattu. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia, mikäli
esimerkiksi tuotannossa tapahtuukin jotain odottamatonta. Projektipäällikön
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olisikin syytä pysyä mukana projektissa vielä jollain tasolla lanseeraushetken
jälkeen. Näin vältetään tilanne, että lanseerauksen jälkeen aiheutuvaan ongelmaan
ei olekaan resursseja enää ja joudutaan pysäyttämään jokin toinen projekti, jotta
saadaan tarvittavat resurssit korjaamaan havaittu ongelma.
Selkeä parannus Asennustuotteet-yksikölle olisi myös erilliset projektipäälliköt.
Benchmarkin ja kirjallisuuden perusteella kokemukset projektipäälliköistä, jotka
eivät toimi samassa projektissa muissa rooleissa ovat olleet positiivisia. Tällöin
projektipäällikkönä toimiva pystyy keskittymään täysin omaan rooliinsa eikä
hänen tarvitse pohtia kuinka käyttää resurssinsa näihin eri tehtäviin.
6.1.2

Markkinointi

Markkinoinnin osalta on kiinnitettävä erityishuomiota heidän aktivoimiseksi
riittävän ajoissa. Tähän mennessä markkinointi on monesti jäänyt vähemmälle
huomiolle

tuotekehityksen

mahdollisimman

alkuvaiheessa,

tehokkaaseen

mutta

mikäli

projektityöskentelyyn,

halutaan

tulee

päästä

markkinointi

osallistaa projektiin jollakin tapaa jo välillä G2-G3. Tässä vaiheessa tiedetään
kuitenkin jo millaisesta tuotteesta on kyse, mikä on projektin suunniteltu
aikataulu, mitkä ovat kohdemarkkinat ja mitkä ovat tavoitteet kullakin
segmentillä. Markkinointi pystyy näin ollen arvioimaan projektin aiheuttaman
työtaakan ja suunnittelemaan oman toimintansa sen mukaan. Tuskin koskaan
päästään tilanteeseen, että markkinoinnilla ei olisi mitään töitä, joten on erittäin
tärkeää, että he tietävät tulevat projektit mahdollisimman ajoissa ja pystyvät
tämän perusteella aikatauluttamaan kunkin projektin työt sen vaativien tarpeiden
mukaan.
Projektien läpimenoajat ovat myös hyvin erilaisia, mikä saattaa tarkoittaa sitä, että
esimerkiksi projekti joka on kyseisellä hetkellä G3 vaiheessa, on aikaisemmin
valmiina kuin jokin toinen projekti joka on jo G4 vaiheessa. Jos markkinointia ei
ole informoitu tällaisessa tilanteessa riittävän ajoissa, he eivät osaa varautua
työstämään sillä hetkellä jäljessä olevan projektin materiaalia ensin. Tavoitetilana
tulisi ylipäätänsä olla, että markkinointimateriaali on valmiina hyvissä ajoin ennen
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lanseeraushetkeä. Karkeasti arvioituna tämä olisi noin puolessa välissä G4-G5
vaihetta. Tällöin itse lanseeraus pystytään organisoimaan ja viemään läpi sujuvasti
sillä

painettu

materiaali

ehditään

saada

jaettua

ajoissa

myynti-

ja

markkinointiosastoille ja itse tuotteen ollessa lanseerauskelpoinen pystytään
lanseeraus aloittamaan välittömästi.
Markkinoinnin työ ei kuitenkaan saa päättyä vielä G6 portin jälkeen. Markkinat
ovat hitaita muuttumaan ja tuotetta täytyy yleensä markkinoida vielä pitkään
lanseerauksen jälkeen, ennen kuin sen myyntikäyrä alkaa nousta. Usein tämä
unohtuu ja markkinointi siirtyy uusien projektien pariin, kun edellinen on saatu
”maaliin”.
6.1.3

Myynti ja tuotejohto

Myynnin toimenkuva on selkeä G5-G6 välillä, mutta G6 portin jälkeen myyntiin
tulisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota ja määritellä, mikä on myynnin
toimenkuva tällöin. Tässä vaiheessa lanseeraus on saatu suoritettua, tuotanto
toimii ja tuote on myynnissä. Projekti on siis käytännössä saatu päätökseen, mutta
koska kyseessä on hitaasti muuttuva ala, niin myynnin täytyy ymmärtää jatkaa
työtään kunkin tuotteen osalta paljon pidemmälle kuin ehkä jollain toisella alalla.
Voi mennä useampi vuosi ennen kuin tuotteen myyntikäyrät alkavat oikeasti
nousta.
Myynti jatkaa siis omaa työtään edistääkseen tuotteen menekkiä, mutta tässä
vaiheessa on olennaista aloittaa myös seuranta. Tämä on Asennustuotteetyksikössä tällä hetkellä heikolla tasolla. Seurantaan tulisi sisällyttää myynnin
osalta muutakin kuin pelkästään liikevaihto ja kappalemäärien käyrät.
Myyntilukuja voisi tarkentaa seuraamalla tarkemmin myyntiä eri segmenteillä ja
erityisesti seurata, miten uutuus on vaikuttanut muihin saman tuoteperheen
tuotteisiin. Myynnin tulee aktiivisesti kerätä tietoa uuden tuotteen osalta ja jakaa
sitä tuotejohdolle.
Seurannan osalta tuotejohdolla on vielä myyntiäkin tärkeämpi rooli. Sen ei tule
keskittyä pelkästään myyntitilastoihin vaan tuotejohdon tulisi käydä läpi koko
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projekti ja arvioida onko asetetut tavoitteet saavutettu. Jos ei niin miksi näin ja
toisaalta yhtä tärkeää on myös ottaa oppia onnistumisista. Miksi juuri tämä
projekti onnistui näin hyvin? Mitä asioita tehtiin hyvin, jotta saavutettiin haluttu
lopputulos? Totuus on kuitenkin, että monen tuotekehitysprojektin kohdalla
tavoitteet

budjetin,

aikataulujen

ja

teknisen

suorituskyvyn

osalta

jää

saavuttamatta. Kuten Thomke ja Reinertsen (2012) artikkelissaan toteavat, syitä
on monia ja usein ajatellaan, että epäonnistuminen on seurausta huonosta
suunnittelusta, jäykistä prosesseista ja huonosta johtamisesta. Osalla näistä tai
kaikilla on varmasti aina oma roolinsa, mutta yksi syy, joka usein unohdetaan, on
johdon vaatimus onnistumisesta. Vaatimus siitä, että projektin tulee onnistua heti
ensimmäisellä kerralla luo turhaa jännitettä projektiryhmään ja he saattavatkin
ajautua liian turvalliselle polulle. Asiakkaat vaativat aina uutta, joten jos
tyydytään tekemään vain pieniä mahdollisimman riskittömiä ratkaisuja voi
helposti käydä niin, että asiakkaat eivät huomaakaan juuri eroa edelliseen ja
valitsevat kilpailijan tuotteen. Virheitä ei siis tule pelätä liikaa vaan pitää olla
valmis ottamaan riskejä ja ottaa oppia mahdollisista virheistä.
Asennustuotteet yksikössä tulee tästä eteenpäin kiinnittää entistä enemmän
huomiota projektien seurantaan. Seurannan edistämiseksi on tärkeää päivittää
dokumentointia läpi koko projektin, jotta nähdään miten tavoitteet ovat
muuttuneet alkuperäisestä. Tähän mennessä projektin takaisinmaksu ja seuranta
on keskittynyt lähinnä myyntilukujen seuraamiseen, mutta rinnalle tulisikin ottaa
uusia työkaluja tai kehittää nykyisiä. Esimerkiksi projektisalkun aktiivisempi
päivittäminen etenkin resurssien käytön osalta antaisi mahdollisuuden vertailla eri
projektien käytettyjä resursseja toisiinsa ja oppimaan kuinka paljon mitkäkin
projektit ovat resursseja vieneet.

6.2 Henkilöstön sitouttaminen
Henkilöstön sitouttaminen tai ehkä jopa paremmin sanottuna gate-mallin
ymmärtämisen parantaminen on suuri haaste Asennustuotteet-yksikölle. Kuten
haastattelujen perusteella huomattiin, niin noin puolet ei tunnista tai tunnistaa
välttävästi gate-mallin vaiheita ja omia tehtäviään sen aikana. Tavoitetilana tulisi

65

olla, että jokainen tunnistaa vähintään oman roolin jokaisessa vaiheessa ja
ymmärtää myös päällisin puolin muut vaiheet.
Vaihtoehtoja, miten henkilöstö saadaan tunnistamaan prosessin vaiheet paremmin,
on monia, esimerkiksi koulutus. Tämä ei ehkä kuitenkaan ole paras ratkaisu, sillä
henkilölle, jolle gate-malli ei ole tuttu, ei se myöskään välttämättä avaudu helposti
vain seuraamalla esimerkiksi Powerpoint-esitystä. Tehokkaampi tapa saada
jokainen ymmärtämään prosessia on haastaa heidät ajattelemaan itse.
Tietty pohja täytyy tietenkin alkuun antaa esimerkiksi powerpoint-esityksen
muodossa, jotta täysin tietämätön ymmärtää vähän mallista. Tämän jälkeen
toiminnoille voisi luoda työkalun, johon he kirjaavat omat toimenpiteet gatemallin eri vaiheissa. Tavoitteena on siis, että jokainen toiminto kävisi omat
tehtävänsä läpi vaihe vaiheelta. Jotta tämä olisi mahdollisimman tehokasta ja
sisältö todenmukaista niin työkalua tulisi täyttää jonkin oikean projektin aikana.
Tehtävät vaihtelevat varmasti jonkin verran eri projekteissa, mutta näin saataisiin
luotua ainakin pohja sille, miltä minkäkin toiminnon tehtävät näyttävät vaihe
vaiheelta.
Edellä mainitun lisäksi tai ehkä sen toteuttamisen jälkeen toiminnot voitaisiin
haastaa miettimään omaa työmääräänsä kussakin vaiheessa liitteen 4 kaavion
mukaisesti. Jokainen toiminto voisi itse miettiä kuvaako liitteen työmäärät heidän
mielestään todellisuutta ja jos ei, niin missä on heidän mielestään poikkeavuuksia.
Tärkeimpinä asioina henkilöstön sitouttamisessa ovat siis:


Pitää saada tunnistamaan vähintään oma rooli joka vaiheessa.



Ymmärrys koko gate-mallin vaiheista päällisin puolin.



Vaihtoehtona

koulutus,

mutta

mieluummin

haastetaan

henkilöstö

tarkastelemaan omaa toimintaansa

6.3 Tiedon jakaminen
Nykyaikana yleinen ongelma työpaikoilla on tietotulva ja tämän on pitkälti
aiheuttanut sähköposti. Tietoa jaetaan yhtenään liian suuren porukan kesken, sillä
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on helpompaa laittaa sähköposti yleiselle listalle, kuin eritellä ne muutamat
henkilöt, joita asia oikeasti koskee. Myös Asennustuotteet-yksikössä moni
haastateltava on havainnut tämän. Päivästä menee turhan paljon aikaa
sähköpostien läpikäymiseen. Toinen yleisesti havaittu ongelma on palaverien
runsas määrä. Jos päivät kuluvat istuessa palavereissa ja lukiessa sähköposteja,
niin missä välissä ehtii tehdä muita töitä?
6.3.1

Sähköposti, palaveri vai käytäväkeskustelu?

Moni työntekijä Asennustuotteet-yksikössä kokee, että palaverien määrä on
lisääntynyt entisestään gate-mallin myötä. ”Istutaan palavereissa ja käydään läpi
gate-kysymyksiä eikä tehdä oikeita töitä” kuului erään haastateltavan kommentti.
Tämä pitää varmasti välillä paikkansa ja käytännöstä olisikin hyvä päästä eroon.
Tuotekehitysprosessi, oli se sitten minkä mallin mukainen vain, tuo aina varmasti
jonkin verran lisää palavereja siihen osallistuville henkilöille, mutta olennaisinta
ei ehkä ole palaverien määrä vaan palaverien pituus. Useampi haastateltava sanoi
selkeästi,

että

projektiryhmän

kokouksiin

riittäisi

lähes

poikkeuksetta

maksimissaan puoli tuntia jos asiat käytäisiin tehokkaasti läpi. Tästä poikkeuksena
on toki niin sanotut työpalaverit, joissa on tarkoituskin saada asioita tehtyä, mutta
suurin osa projekteihin liittyvistä palavereista on usein projektin läpikäyntiä ja
tarkastelua, että miten ollaan edetty ja näitä tulisikin lyhentää.
Ongelmaksi palaverien venymisessä muodostuu usein, että projektipäällikkö ei
välttämättä ole valmistautunut palaveriin riittävän hyvin vaan tietoja kunkin
projektiryhmän osapuolelta aletaan etsiä palaverin aikana. Yksi tehostamisen
keino palaverien lyhentämiseksi olisikin siis se, että projektipäällikkö keräisi
tarvittavat tiedot valmiiksi ennen palaveria tai mieluummin vaatii niitä ryhmän
jäseniä valmistelemaan osuutensa, joita kyseiset esityslistalla olevat asiat
koskevat. Tämä tarkoittaa sitä, että projektipäällikön täytyy tehdä selkeä
esityslista jokaisesta palaverista, jonka jälkeen korostetaan yksilön vastuuta
valmistautua riittävällä tasolla palaveriin.
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Ongelmia tuottaa välillä myös palaverien paljous ja se, että niiden välillä ei ole
juurikaan taukoja, joten seuraavaan kokoukseen valmistautuminen voi olla
hankalaa. Yksi helppo tapa tämän välttämiseksi olisikin sopia yhteinen käytäntö,
että palaverit alkaisivat aina esimerkiksi 15 yli ja päättyvät viimeistään tasalta.
Näin ollen seuraavaan kokoukseen valmistautumiseen jäisi aina vähintään 15
minuuttia, ellei sitä ole ehtinyt aikaisemmin tehdä.
Palaverien määrä tulisi optimoida myös projektikohtaisesti. Moni projekti tuskin
tarvitsee projektiryhmän palaveria ainakaan useammin kuin kerran viikossa.
Mikäli kokousten väli olisi esimerkiksi tuo viikko, niin tuskin kovinkaan monen
projektin kohdalla tapahtuu niin suuria muutoksia viikon aikana, ettei
projektiryhmä selviytyisi palaverista puolessa tunnissa. Toki jotkin yksittäiset
asiat saattavat vaatia suurempaa huomiota sekä tietenkin portille pysähtyminen.
Porttien välissä toiminta pitäisi kuitenkin olla prosessinomaista tavoitteena
seuraava portti.
Selkeät palaverikäytännöt vähentävät myös sähköpostitulvaa. Mikäli tiedot
pystytään jakamaan koko projektiryhmän kesken säännöllisesti pidettävissä
palavereissa, ei välttämättä ole aihetta jakaa palaverien välissä tuotettua tietoa
koko projektiryhmälle. Helposti moni ajattelee, että laitetaanpa näillekin ihmisille
kopio sähköpostista, mutta kun jokainen ajattelee näin, niin silloin aiheutuu
tietotulvaa. Mikäli on jotain koko projektiryhmää koskevia tietoja, esimerkiksi
viivästys jossain toimituksessa, niin projektipäällikkö on luonnollinen henkilö
jakamaan nämä tiedot koko ryhmän kesken. Hänen tehtävä on kuitenkin pitää
koko projektiryhmä ajan tasalla.
Kolmas tiedon jakamisen väline on suullinen viestintä puhelimitse tai
käytäväkeskusteluna.

Tätä

tapahtuu

huomaamattakin

jokaisen

projektin

yhteydessä, mikä on monesti hyvä asia, sillä se saattaa säästää taas yhden
sähköpostiviestin kirjoittamisen tai jokusen minuutin palaverista. Tulee kuitenkin
olla tarkkana näiden suullisten keskustelujen osalta, sillä helposti saatetaan sopia
asioita, mutta ne jätetään dokumentoimatta. Tietenkään kaikkea jaettua tietoa ei
olekaan tarkoitus dokumentoida, mutta mikäli näissä suullisissa keskusteluissa
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päätetään jotain olennaista projektin kannalta, tulisi se dokumentoida ja jakaa
muun projektiryhmän kesken seuraavassa palaverissa.
Voidaan siis todeta, että hyvä käytäntö projektien tiedon jakamiseen koko ryhmän
kesken ovat säännölliset palaverit. Kokoustettaessa sopivin väliajoin, koko
projektiryhmää

koskevat

tiedot

pystytään

jakamaan

näissä

palavereissa

tehokkaasti, mikä tarkoittaa, että monen tunnin palavereita ei tarvita ja lisäksi se
vähentää sähköpostiliikennettä, kun koko projektiryhmän kesken ei tarvitse
lähetellä yhtenään sähköpostia. Sähköpostiliikenne rajoittuu näin kahden
projektiryhmän jäsenen tai projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenen väliseksi,
ellei kyseistäkin asiaa pystytä sopimaan suullisesti.
6.3.2

Tiedostojen jakaminen

Tuotelanseerausprojektien

osalta

Asennustuotteet-yksikössä

on

käytössä

projektikansiot. Jokaisella tuotekehitysprojektilla on oma kansio, johon sitä
koskevat tiedot tallennetaan. Ongelma näissä on, että jokainen kansio on
vastaavan projektipäällikön näköinen. Tähän tulisikin luoda yhteinen pohja
jokaiselle projektille tiedon jakamisen helpottamiseksi. Kun jokaisella projektilla
on yhteinen kansiorakenne, on jokaisen projektissa mukana olevan helppo löytää
tarvitsemansa tieto, eikä sitä tarvitse erikseen tiedustella esimerkiksi sähköpostin
välityksellä. Riittää, että projektipäällikkö pitää huolen, että jokainen projektissa
osallisena oleva henkilö tietää missä aikataulussa projekti etenee, jolloin jokainen
pystyy suunnittelemaan työnsä sen mukaisesti.
Verkkolevyllä sijaitseva kansio on käyttökelpoinen etenkin yksikössä, jossa
henkilöstö on pääosin aina talon sisällä eikä heidän tarvitse käyttää etäyhteyksiä,
jolloin ei tarvitse huolehtia niiden toimivuudesta. Toinen ratkaisumalli tiedon
jakamiselle projektiryhmän kesken voisi olla jokin selainpohjainen foorumi kuten
vaikkapa Microsoftin tarjoama Sharepoint. Etuna tässä on, että pelkkä internetyhteys riittää saavuttamaan projektikansiot, mikä luo mahdollisuuden päästä
tiedostoihin käsiksi helposti vaikkapa mobiililaitteillakin. Asennustuotteetyksikössä on harvemmin yksikön ulkopuolisia henkilöitä projektiryhmissä, mutta
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mikäli tällainen projekti sattuisi olemaan Sharepoint luo myös helpon
mahdollisuuden jakaa tietoa heidän kanssaan sillä käyttöoikeudet ovat helposti
hallittavissa.
Vaihtoehtoja tietojen jakamiseen on rajattomasti ja jokaisessa on omat hyvät
puolensa. Asennustuotteet-yksikölle paras vaihtoehto nykyisellä toimintatasolla
on kuitenkin projektikansiot. Niihin on henkilöstö tottunut ja niiden käyttö ei
vaadi sen erikoisempaa opettelua. Ainoa toimenpide mikä tulisi tehdä, on luoda
valmis pohja kansiorakenteelle, mitä käytetään tulevissa projekteissa.

6.4 Työkalujen käyttö
Asennustuotteet-yksiköllä on tuotelanseerausprojektien yhteydessä käytössään
useita erilaisia työkaluja, jotka on tarkoitettu helpottamaan projektin eri osaalueita. Näissä on kuitenkin havaittu selkeitä ongelmakohtia, kuten kappaleessa
5.5 on mainittu, joten seuraavassa on kehitysehdotuksia mallien käyttöön.
6.4.1

Idealista

Asennustuotteet-yksikön oman henkilöstönkin keskuudessa on epätietoisuutta
siitä, miten ideoita nostetaan roadmappiin, joten yksikölle tulisi tehdä selkeä
ohjeistus ideoiden antamiseen. Ensimmäisenä tulisi määritellä mihin ideat tulisi
tallentaa tai kenelle ne tulisi antaa. Tähän työkaluna voisi olla vaikkapa jokin
selainpohjainen ratkaisu intrassa, johon jokainen pystyisi kirjaamaan ideansa.
Ideoille pitää myös luvata jokin tietty käsittelyaika, joka on kuitenkin
riippuvainen siitä, millaisella tasolla idea jätetään. Mikäli kyseessä on idea, jolle
on myös laskettu jonkinlainen liiketoimintapotentiaali tai luotu alustava
liiketoimintasuunnitelma niin idea voidaan ottaa nopeammin käsittelyyn. Jos
kyseessä taas on pelkkä idea ilman sen suurempia perusteluja, niin käsittelyaika
voi olla selvästi pidempi, sillä jokaisella idealla joka käsitellään, täytyy olla
jonkinlainen liiketoiminta-arvio. Tärkeää on myös, että jokaisen idean tuojalle
annetaan palaute. Eli ilmoitetaan vähintään, kun idea on käsitelty ja kerrotaan
tehty ratkaisu.
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6.4.2

Projektisalkku

Projektisalkku kuvaa projektin sen hetkisen tilanteen, mutta sen päivittäminen ei
ole riittävän aktiivista. Sitä tulisikin päivittää aktiivisesti läpi koko projektin ja
etenkin resurssien käyttöön tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Projektisalkusta
pitäisi nähdä jokaisen projektiin osallistuvan henkilön arvioitu työpanos karkealla
tasolla esimerkiksi 20 % - 40 % - 60 % - 80 % tai 100 %. Tämä työmäärä tulisi
linkittyä jokaisen projektin kohdalta henkilön yhteistyömäärään, jolloin
pystyttäisiin helposti seuraamaan, ettei 100 % kuorma ylity.
Uutta projektia suunnitellessa tulisi ottaa projektipäällikkö mukaan arvioimaan
resurssien tarvetta, sillä hänellä on paljon käytännön kokemusta, kuinka paljon
projektit työllistävät ja toisaalta projektin alettua hänellä tulisi olla myös
mahdollisuus kertoa ohjausryhmälle todellinen resurssien tarve, jolloin se voidaan
arvioida uusiksi. Projektisalkun avulla on hyvä verrata suunniteltua kuormaa
toteutuneeseen. Kun todellinen resurssien käyttö on tiedossa projektin päätyttyä,
on myös helpompi laskea resurssien aiheuttamat kustannukset sen aikana.
6.4.3

Kysymyslista

Projektipäällikön tärkeimpiin työkaluihin kuuluu kysymyslista, mutta sen käyttöä
tulisi kehittää. Vastatessa kysymyksiin, projektipäällikön tulisi selkeästi kuvata
myös, miksi näin on vastattu. Kyllä tai ei vastauksen perään tulisi liittää jokin
määritelmä, että esimerkiksi kenen kanssa asiasta on keskusteltu. Tämä varmistaa
sen, että mikäli projektipäällikköä jouduttaisiin vaihtamaan jostain syystä kesken
projektin, niin myös seuraava henkilö pystyy jatkamaan sujuvasti projektia.
Projektipäälliköille täytyy myös olla selkeä ohje, että kysymyslista on vain pohja
projektille ja sitä tulee täydentää tarpeen vaatiessa.
6.4.4

Lanseerausikkunat

Suoritettaessa lanseerauksia vain kaksi kertaa vuodessa tulee selkeästi pohtia,
mitkä

ovat

ne

avaintuotteet,

joille

tulisi

antaa

suurin

huomio

lanseeraustilaisuudessa. Mikäli tämä unohdetaan, niin ne eivät välttämättä saa

71

riittävää huomiota. Samoin etenkin myynnille tulee tehdä selväksi, että tuotteita
tulee muistaa mainostaa vielä paljon lanseerauksenkin jälkeen, sillä kyseessä on
konservatiivinen ala, joten uutuuksia ei välttämättä saada välittömästä lyömään
itseään läpi.
Tuotteita vapautetaan myös välillä myyntiin ennen lanseeraushetkeä. Tällöin
tulisikin kiinnittää aikaisemmin huomiota, mitä markkinointimateriaalia halutaan
olevan tällöin valmiina ja miten myyntiä ohjeistetaan kyseisissä tilanteissa.
Lanseerausikkunat saattavat antaa projektipäällikölle myös viestin, että tuotetta ei
tarvitse saada valmiiksi ennen tavoiteikkunaa. Projektipäällikön ja koko
projektiryhmän tulisikin ymmärtää, että projekti voidaan saattaa päätökseen jo
paljon ennen lanseerausikkunaa, jotta vältetään turhaa töiden kasautumista.
6.4.5

Projektien seuranta

Projektien seuranta keskittyy nykyään lähinnä taloudellisiin lukuihin ja myöskään
kaikkia tuotteita ei välttämättä seurata. Projektien seurannan avulla tulisi pitää
paremmin kirjaa siitä, miten esimerkiksi resurssit ovat vaikuttaneet projektista
aiheutuviin kuluihin. Tämä on helppo arvioida, mikäli projektisalkkua on
päivitetty aktiivisesti. Ei ole välttämättä tarkoitus laskea tarkkoja euromääriä,
mutta

edes

karkeasti

vaikkapa

käytetyt

henkilötyökuukaudet

auttavat

hahmottamaan, kuinka paljon mikäkin projekti on työllistänyt. Tavoitteena on siis
projekteista oppiminen, mikä hyvällä tasolla toteutettuna saattaa säästää aikaa ja
rahaa seuraavista projekteista.
Työkalut ovat kaikki hyvin käytössä, mutta kuten huomattiin, niin ongelmakohtia
niissä löytyy paljon ja tarvetta niiden kehittämiselle löytyy. Taulukossa 7 on
kiteytettynä kehitysehdotukset kunkin työkalun osalta.
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Taulukko 7. Tärkeimmät kehitysehdotukset käytössä oleviin työkaluihin.

Työkalu
Idealista

Kehitysehdotus
- Selkeä työkalu, jonka avulla jokaisen helppo antaa
ideoita.
- Arvioitu käsittelyaika jokaiselle idealle.
- Palaute jokaisesta ideasta sen antajalle.

Projektisalkku

- Resurssien käyttö selkeästi näkyviin karkealla tasolla.
-

Aktiivinen

päivitys,

jolloin

voidaan

verrata

esimerkiksi suunniteltua ja toteutunutta resurssien
käyttöä.
Kysymyslista

- Selkeät määritelmät miksi vastaus on kyllä tai ei.
- Viesti, että kyseessä on työkalu ei valmis lista. Sitä
tulee täydentää tarvittaessa.

Lanseerausikkunat

- Priorisointi lanseeratessa.
- Markkinointityötä tulee muistaa jatkaa aktiivisesti
myös lanseerauksen jälkeen.
- Ohjeistus tilanteille, jossa tuote vapautetaan myyntiin
ennen lanseeraushetkeä.
- Viesti, että tuotteet voi tehdä valmiiksi myös ennen
lanseerausikkunaa.

Projektien seuranta

-

Muutakin

seurantaa

kuin

taloudelliset

luvut.

Esimerkiksi käytetyt henkilötyökuukaudet.
- Projekteista oppiminen tavoitteena.

6.5 Onnistunut tuotelanseerausprosessi
Tuotelanseerausprosessin etenemistä toiminnoittain ei ole Asennustuotteetyksikössä kuvattu selkeästi. Ensimmäisen gate-mallin yhteydessä luotiin niin
sanottu uimaratakaavio, josta pelkistetty versio on esitetty liitteessä 5. Siinä on
kunkin toiminnon kohdalle kirjatut tehtävät kussakin vaiheessa, josta nähdäänkin
nopealla tarkastelulla, että tuotejohdon ja tuotekehityksen osalta, jotka olivat
hyvin edustettuina ensimmäistä mallia luodessa, prosessikuvaus on selkeästi
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tarkempi kuin monen muun toiminnon osalta. Alkuperäiseen kaavioon verrattuna
tästä puuttuvat toimintojen riippuvuussuhteet, mutta tarkoituksena tässä luvussa
on kuvata vain toimintojen prosesseja erikseen, joten tämä yksinkertaistettu
kaavio täyttää tehtävänsä.
Myynnin ja markkinoinnin osalta on vain lyhyet kuvaukset ja kommentit heidän
tehtävistään ja esimerkiksi laatuosaston kohdalla ei ole juuri mitään kommentteja.
Tämä johtuu tosin pääosin siitä, ettei yksiköllä ollut nykyisen kaltaista
laatuosastoa, kun mallia luotiin.
Jos verrataan liitteen 5 kuvaa liitteen 4 kuvaan, niin havaitaan, että liitteessä 4
kuvatut työmäärät toiminnoittain kussakin vaiheessa eivät vastaa lähellekään
tehtävien määrää liitteessä 5. Kokonaistyömäärä vaiheittain ei tietenkään ole
täysin verrannollinen työtehtävien määrään, mutta on usein suuntaa antava.
Tämän työn perusteella kaaviota pystytään täydentämään jo huomattavasti lisää.
Kuitenkaan täydellistä kaaviota ei tämän työn puitteissa saada aikaiseksi, joten
tavoitteena onkin tuoda yritykselle ajatus, että haastetaan omat työntekijät
täyttämään puuttuvat aukot. Jonkin seuraavan projektin yhteydessä työntekijät
saavat työkalun, johon heidän tulee täyttää eri vaiheissa suorittamiaan
toimenpiteitä, jotta saadaan paremmat prosessikuvaukset jokaisesta vaiheesta.
Tällä saadaan myös samalla osallistettua henkilöstöä paremmin gate-mallin
käyttämiseen ja ymmärtämään vähintään mikä heidän roolinsa on ja toivottavasti
myös hahmottamaan entistä paremmin kokonaiskuvaa gate-mallista.
Jotta

onnistuneeseen

mahdollisuuksia

lanseeraukseen

siihen,

tulee

päästään,

tai

ainakin

Asennustuottet-yksikössä

tehdä

parannustoimenpiteitä. Tärkeimmät niistä on kirjattuna taulukkoon 8.

kasvatetaan
useampia
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Taulukko 8. Tiivistelmä gate-mallin eri vaiheissa suoritettavista parannustoimenpiteistä

Vaihe Parannustoimenpide
-0

- Kaikki toiminnot, sidosryhmät yms. keräävät ideoita.

0-1

- Projektipäällikkö osallistetaan jo ennen G1 vaihetta.

1-2

- Tuotemäärittelyn tietojen tarkempi dokumentointi.

2-3

- Markkinointiin ensimmäinen kontakti.
- Myynti myös jollain tasolla tiedotettuna G2 vaiheesta eteenpäin.
- G1-G3 välillä luotujen myyntiargumenttien yms. dokumentointi.
- Parempi tiedonkulku tuotekehityksen sisällä.
- Projektipäällikön tiedotus aktiivisempaa.

3-4

-

Tuotekehityksen

ja

tuotannon

välillä

tieto

projektin

tilasta

aktiivisemmin.
- Markkinoinnille tieto missä projekti menee.
- Parempi tiedonkulku tuotekehityksen sisällä.
- Projektipäällikön tiedotus aktiivisempaa.
4-5

- G4 portille tultaessa tuotekehityksen tuottama tieto operaatioille
riittävällä tasolla.
- Markkinointimateriaali valmis jo G4,5.

5-6

- Asiakaspalvelun ja hankinnan välillä parempi tiedotus koska tuote
oikeasti myynnissä.
- Selkeä viesti kaikille kun tuote on varastossa.

6-7

- Projektipäällikkö mukana vähintään G6 portin yli.
- Markkinointi jatkaa työtään vielä G6 portin yli.
- Myynti jatkaa työtään vielä G6 portin yli.
- Tuotejohdon seuranta liittyen projektin aikana tehtyihin päätöksiin ja
tavoitteisiin.

Kuten yllä olevasta taulukosta huomataan niin olennaisia parannustoimenpiteitä
pelkästään prosessiin ja sen aikaiseen tiedonkulkuun liittyen on jo monta. Koko
yksikön sisällä täytyy saada aluksi viesti perille, että ideoita uusille tuotteille tai
parannuksille vanhoihin tuotteisiin voi antaa kuka vain. Kun tuote on tämän
jälkeen nostettu idealistalta, niin projektipäällikön rooli tulee alkaa jo ennen G1.
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Ihannetilanteessa tämä projektipäällikkö olisi vielä erillinen projektipäällikkö,
mutta Asennustuotteet-yksikön tapauksessa hän on todennäköisesti joku
suunnittelijoista.
Liiketoimintasuunnitelmaa luotaessa, luodun tiedon dokumentointiin tulisi
kiinnittää huomiota. Tämä tieto on todennäköisesti hyödyllistä myöhemmässä
vaiheessa muun muassa myynnille tai markkinoinnille. Kun projekti on saanut
hyväksynnän ja pääsee tuotteistamisvaiheeseen, tulee kiinnittää huomiota
tiedonkulkuun tuotekehityksen sisällä, jotta projekti saadaan toteutettua
tehokkaasti. Tuotekehityksen täytyy myös muistaa dokumentoida tuotettu tieto
tarkasti, sillä muut toiminnot tarvitsevat sitä todennäköisesti myöhemmin.
Projektipäällikön tulee myös pitää huoli, että myyntiä ja markkinointia tiedotetaan
riittävästi projektin tilasta.
G3 vaiheen jälkeen tuotekehityksen tulee edelleen kiinnittää huomiota
keskinäiseen tiedonkulkuun, jotta projekti etenee aikataulussa ja projektipäällikön
tulee tiedottaa markkinointia projektin aikataulusta, jotta he osaavat aloittaa
markkinointimateriaalin tekemisen ajoissa. Tuotekehityksen tulee myös antaa
tuotannolle selkeä viesti siitä, missä tuotekehitys menee, jotta tuotanto osaa
valmistautua mahdollisiin testiajoihin.
Tuotannon ylösajovaiheessa huomiota tulee kiinnittää edelleen tuotekehityksen ja
tuotannon väliseen tiedonkulkuun sekä tiedonkulkuun koko operaatioille.
Markkinointimateriaali tulisi olla myös valmiina jo hyvissä ajoin ennen
lanseeraushetkeä, jolloin materiaali ehditään jakaa muun muassa kaikkiin maihin
ja myyjille.
Kun tuote on vapautettu myyntiin, niin siitä tulisi kulkea selkeä viesti
asiakaspalvelun ja hankinnan välillä. Ylipäänsä kun tuote on varastossa, niin
asiasta tulisi lähteä selkeä viesti kaikille, jolloin koko yksikkö on tietoinen asiasta.
Projektin saavuttaessa niin sanotun päätöksen eli G6 portin, moni ajattelee, että
”nyt

siirrytään

seuraaviin

tehtäviin”.

Tulee

kuitenkin

muistaa,

että

projektipäällikön olisi syytä jatkaa siihen asti kunnes tuotanto on todettu
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vakiintuneen ja myynnin sekä markkinoinnin tulisi jatkaa työtään vielä pitkälle
G6 portin yli, sillä kuten aikaisemminkin on mainittu, kyseessä on
konservatiivinen ala, joten tuotteita saattaa joutua markkinoimaan vielä monta
vuotta ennen kuin niiden myyntikäyrät lähtevät nousuun.
Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, asiana on tuotejohdon seuranta
projektiin liittyen. Projekteista tulee oppia muutenkin kuin katsomalla
taloudellisia lukuja. Mikäli projektin aikana projektisalkkua on päivitetty
aktiivisesti ja muutenkin dokumentointi on kunnossa, tuotejohdon on helppo
arvioida kuinka hyvin on päästy alussa määriteltyihin tavoitteisiin ja kuinka paljon
esimerkiksi resursseja on käytetty projektin aikana. Projektin todellisten
kustannusten laskeminen on aina haaste ja esimerkiksi henkilötyön osalta
käytetään monesti jotakin vakiota, mutta resurssien käyttöä seuraamalla on
mahdollisuus parantaa tietoutta tästäkin kustannuserästä.
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7

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tuotelanseerausprosessit ovat arkipäivää yrityksille, mutta silti ne aiheuttavat
usein päänvaivaa. Valmiita malleja tai ainakin pohjia niiden rakentamiselle on
lukemattomia määriä ja jokainen yritys muokkaa niistä vielä yleensä oman
näköisensä. Yksi suosituimmista malleista, stage-gate-malli, on käytössä monilla
yrityksillä sen syvimmässä olemuksessa eli siihen liittyy hyvin kehitetyt vaiheet
sekä niihin liittyvät portit. Olennaista on, että jokaisella portilla tarkastellaan
edellistä vaihetta ja tehdään päätös, jatketaanko projektia, lopetetaanko se vai
kerrataanko jotain asioita edellisestä vaiheesta.
Stage-gate-malli jaetaan yleensä viiteen eri vaiheeseen, mutta jokainen yritys voi
muokata siitä oman näköisensä. Näin myös Asennustuotteet-yksikkö on tehnyt.
Heillä stage-gate-malli jaetaan seitsemään vaiheeseen. Nämä ovat:
1. Tavoitteiden asettaminen
2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
3. Tuotteistaminen
4. Tuotannollistaminen
5. Tuotannon ylösajo
6. Myynnin aloittaminen
7. Projektin takaisinmaksu
Näiden seitsemän vaiheen aikana eri toiminnot hoitavat omat osuutensa, jotta
asetetut

tavoitteet

saavutettaisiin.

Olennaisena

tekijänä

projektissa

on

projektipäällikkö, joka johtaa projektia vaiheesta 3 eteenpäin aina vaiheiden 5-6
väliin kunnes jättäytyy hiljalleen pois. Projektipäälliköllä on Asennustuotteetyksikössä yleensä muitakin rooleja joko samassa tai eri projektissa, sillä kyseessä
on monesti joku suunnittelijoista. On siis mahdollista, että sama henkilö toimii
projektissa sekä pääsuunnittelijana, että projektipäällikkönä. Tämä saattaa
aiheuttaa ongelmia, mikäli projektipäällikkö ei pysty erottelemaan rooleja
toisistaan.

Ylipäänsä

projektipäällikön

toimiessa

aiheuttaman kuorman tunnistaminen on suuri haaste.

kahdessa

roolissa,

sen
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Työn puitteissa tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan todeta, että yllä
mainittujen seitsemän vaiheen tunnistaminen henkilöstön keskuudessa on heikolla
tasolla. Vain noin puolet pystyi selkeästi kertomaan, mistä asioista mikäkin vaihe
koostuu. Osa heistä kuitenkin tunnisti omat tehtävänsä niiden vaiheiden aikana,
jossa ovat osallisina. Selkeä painotus tietämättömyyden osalta oli havaittavissa
myynti- ja markkinointiosastoihin. Tämä oli odotettavissa, sillä nämä toiminnot
eivät olleet luomassa alkuperäistä stage-gate-mallia Asennustuotteet-yksikölle ja
heidän osallistamisensa projekteihin on ollut senkin jälkeen heikolla tasolla.
Benchmarkin kohteena ollut Breakers and Switches-yksikkö on ollut aikaisemmin
samassa tilanteessa, kuin Asennustuotteet tällä hetkellä projektipäälliköiden
osalta. Kuitenkin muutama vuosi sitten he kokeilivat ensimmäisen kerran erillistä
projektipäällikköä, mikä oli menestys, ja nykyään heillä onkin kaikissa
projekteissaan aina erilliset projektipäälliköt. Muuten vertailun kohteena olleessa
yksikössä oli havaittavissa pitkälti samoja ongelmia, kuin asennustuotteetyksikössä. Myynti sekä markkinointi ovat huonommin tiedotettuna projektien
tilanteiden osalta ja projektien seuranta on huonolla tasolla.

7.1 Toimintojen roolit gate-mallin aikana
Asennustuotteet-yksikössä on työssä tehdyn tutkimuksen mukaan toimintojen
roolit eri vaiheissa suhteellisen selviä, mutta ongelmiakin on esimerkiksi myynnin
ja markkinoinnin osalta. Markkinointiosastoa ei yleensä aktivoida projekteihin
riittävän aikaisin. Projekti saattaa olla pahimmillaan jo pitkällä vaiheessa 4, ennen
kuin markkinointi saa ensimmäisen kerran tietoa projektin aikataulusta ja sen
vaatimasta markkinointimateriaalista. Tämä aiheuttaa turhaa kiirettä, sillä vaikka
kyseessä olisi pienempi projekti, niin sen tarvitsema markkinointimateriaali
saattaa silti olla laaja. Välttääkseen turhaa töiden kasautumista ja kiireen
aiheuttamista juuri ennen lanseeraushetkeä, markkinointi tulisikin aktivoida
ensimmäisen kerran jo vaiheen 3 aikana. Näin ollen heille selviää tarvittava
työpanos ja aikataulu jo tällöin, jonka perusteella markkinointi pystyy
suunnittelemaan työtehtävänsä paremmin. Tavoitetilan tulisikin olla, että
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markkinointimateriaali on valmiina hyvissä ajoin ennen lanseeraushetkeä eli noin
puolivälissä vaihetta 5.
Myynnin toimenkuva projektin aikana on selkeä, lukuun ottamatta projektin
loppua. Kun siirrytään vaiheeseen 7, myynti saattaa unohtaa juuri lanseeratun
tuotteen

ja

keskittyä

seuraavaan.

Asennustuotteet-yksikkö

toimii

konservatiivisella alalla, joten myynnin tulisikin muistaa jatkaa myyntityötä
uusien tuotteiden kohdalla vielä pitkään lanseerauksen jälkeen. Voi mennä monta
vuotta, ennen kuin tuote alkaa myydä enemmän.
Tärkeä osa projekteja on seuranta. Seurantaa tulisi tehdä muutenkin, kuin
taloudellisten lukujen osalta. Tämä onkin unohtunut monen projektin kohdalla
Asennustuotteet-yksikössä. Tuotejohdon tulisi käydä läpi projektien vaiheita läpi,
oli ne sitten onnistuneita tai epäonnistuneita. Projektin aikana tulisi dokumentoida
päätökset tarkasti, jolloin projektin päätyttyä voidaan analysoida, mitä asioita
projektissa on tehty hyvin ja mitä huonosti. Asioita, joita tulisi jokaisen projektin
osalta käydä läpi sen päätyttyä, on muun muassa, että onko alkuperäisiin
tavoitteisiin päästy, kuinka paljon henkilöstöresursseja on käytetty projektin
aikana sekä pysyttiinkö aikataulussa, ja jos ei, niin mitkä olivat syyt tähän.
Projektipäällikkö ei ole varsinainen toiminto, mutta hyvin olennainen osa
projektia. Hänen toiminnastaan tuli myös paljon palautetta haastatteluissa ja
ongelma liittyi pääosin projektipäällikön liittämiseen mukaan projektiin.
Asennustuotteet-yksikössä projektipäällikkö on yleensä liitetty projektiin vaiheen
2 aikana, mikä on liian myöhään etenkin, jos ollaan jo loppupuolella vaihetta.
Tällöin projektipäällikkö ei ole ollut luomassa liiketoimintasuunnitelmaa, ja hän
saattaa nähdä jotkin asiat eri tavalla kuin sen luonut ryhmä. Tämä saattaa
aiheuttaa ristiriitaa siirryttäessä vaiheeseen 3, kun projektipäällikkö ottaa projektin
haltuunsa. On siis ensisijaisen tärkeää, että projektipäällikkö on mukana
projektissa riittävän aikaisin. Mieluiten heti vaiheen 2 alusta tai jo vaiheen 1
loppupäästä.

Näin

ollen

näkemys

tuotteesta

on

sama,

kuin

liiketoimintasuunnitelmaa valmistelleella ryhmällä, eikä se aiheuta turhia
viivästyksiä projektille.
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Yllä mainittujen toimintojen rooleissa riittää vielä parannettavaa, mutta pääosin
roolit Asennustuotteet-yksikössä ovat selviä. Kuvassa 25 on vielä tiivistettynä
edellä mainittujen toimintojen suurimmat ongelmakohdat roolituksen osalta ja
kehitysehdotukset.

Markkinointi osallistetaan
liian myöhään ja aiheutuu
turhaa kiirettä

•Ensimmäinen kontakti jo vaiheen 3 aikana
•Tietoon projektin tarvitsema
markkinointimateriaali ja aikataulu

Myynti irtautuu liian
nopeasti projektista

•Selkeä ohje myynnille, että uusia tuotteita ei sovi
unohtaa heti lanseerauksen jälkeen, vaan
myyntityötä niidenkin osalta tulee jatkaa vielä
monta vuotta

Tuotejohdon tekemä
seuranta ei ole riittävällä
tasolla tai olematonta

•Työkalu seurannan avuksi, joka käsittelee muun
muassa onnistumisen alkuperäisiin tavoitteisiin ja
aikatauluun nähden sekä kuinka paljon
henkilöstöresursseja on käytetty projektin aikana

Projektipäällikköä ei liitetä
projektiin riittävän ajoissa

•Selkeä ohje projektipäällikön osallistamisesta jo
aikaisemmassa vaiheessa projektia.
Projektipäällikön tulisi olla osa projektia
viimeistään vaiheen 2 alusta.

Kuva 25. Toimintojen roolitusten suurimmat ongelmakohdat ja kehitysehdotukset niihin.

7.2 Henkilöstön sitouttaminen
Henkilöstön sitouttaminen, tai ehkä paremmin sanottuna stage-gate-mallin
ymmärtämisen parantaminen, on ollut haaste Asennustuotteet-yksikölle siitä
lähtien, kun malli ensimmäisen kerran heille luotiin. Vaihtoehtoja tämän
ratkaisemiseksi on monia, kuten esimerkiksi koulutus. Parempi keino olisi
kuitenkin haastaa henkilöstö ajattelemaan itse omaa osuuttaan mallista.
Tavoitetilana on, että jokainen henkilö tunnistaa ymmärtää mallin vaiheet
päällisin puolin ja tunnistaa oman roolinsa kussakin vaiheessa. Ratkaisuna oman
roolin tunnistamiseen on työkalu, johon jokainen toiminto täyttää omat tehtävänsä
vaihe vaiheelta. Tämän toteutus tapahtuu jonkin tulevan projektin aikana, jolloin
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siitä saadaan mahdollisimman todenmukainen. Projektien luonteet vaihtelevat
tietenkin, mutta kun tämä suoritetaan yhden projektin kohdalla, niin se luo
vähintään hyvän pohjan.

7.3 Tiedon kulku ja sen jakaminen
Nykyajan yleinen ongelma työpaikoilla on tietotulva ja tämä on tunnistettu myös
Asennustuotteet-yksikössä. Päivästä menee turhan usein iso osa palavereissa
istuessa ja sähköposteja lukiessa. Asennustuotteet-yksikössä moni kokee, että
stage-gate-malli on tuonut vain lisää palavereja, eikä niistä saatu hyöty ole
riittävä.
Stage-gate-mallin aikana pidettävät projektiryhmän palaverit venyvät usein turhan
pitkiksi Asennustuotteet-yksikössä. Syy tähän on usein, että palaveriin osallistujat
eivät ole valmistautunut riittävällä tavalla. Projektipäällikkö on kutsunut ryhmän
koolle ja kenties antanut esityslistan, mutta kaikki eivät välttämättä pohdi sen
todellista sisältöä ja vaatiiko se jonkinlaista valmistautumista.
Palaverien lyhentämiseksi, jokaisen osallistujan tulisi valmistella oma osuutensa
palaverista jo ennen sitä. Tämä vaatii myös huomiota projektipäälliköltä, jonka
tulee luoda selkeä esityslista ja tehdä selväksi, että jokainen valmistelee häntä
koskevan asian palaveria varten. Näin ollen palaverit sujuvat nopeammin, mutta
ongelmaksi jää edelleen valmistautumiseen tarvittavan ajan löytäminen. Tähän
ratkaisuna voisi olla yhteinen käytäntö yksikön kesken, että jokainen palaveri
alkaa esimerkiksi 15 yli ja päättyy viimeistään tasalta. Näin ollen jokaiselle jäisi
aina vähintään 15 minuuttia aikaa palaverien välissä valmistautua seuraavaan,
mikäli ei ole ehtinyt valmistautua aikaisemmin.
Kun projektiryhmä pitää säännöllisesti

tehokkaat

palaverit,

niin myös

sähköpostitulva vähenee. Sähköpostin lähettäminen keskittyy näin ollen
pääasiassa vain kahden henkilön välille, mikä ei aiheuta koko ryhmälle
ylimääräistä sähköpostia. Tietoa voidaan ja tulee jakaa myös niin sanotuissa
käytäväkeskusteluissa. Nämä ovat tehokkaita tapoja vaihtaa projektiin liittyviä
tietoja nopeasti, ilman että tarvitsee varata erillistä aikaa. Käytäväkeskustelun
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osalta tulisi kuitenkin pitää huoli, että mahdolliset selkeät päätökset liittyen
projektiin dokumentoidaan.
Tiedon jakamisen osalta Asennustuotteet-yksiköllä on ollut selkeä käytäntö:
projektikansiot. Näihin verkko-levyllä sijaitseviin kansioihin tulisi tallentaa kaikki
projektiin liittyvä tieto. Vaikka jokaisella projektilla on oma kansionsa, niin
ongelmana

on

ollut

niiden

rakenne.

Jokainen

kansio

on

vastaavan

projektipäällikön näköinen. Tähän tulisikin luoda yhteinen pohja, joka olisi
käytössä kaikissa tulevissa projekteissa. Verkko-levy ei tietenkään ole ainoa
ratkaisu, vaikka se nyt on käytössä, mutta se on helppo ratkaisu kun kyseessä on
pääosin oman yksikön sisällä olevista projekteista. Tähän rinnalle voisi tarjota
jotain selainpohjaista ratkaisua, kuten Microsoftin Sharepointtia. Tällöin
projektikansioihin pääsy olisi helpommin saatavilla, kun tarvitaan vain internetyhteys ja tiedostoihin pääsisi kätevästi myös mobiililaitteilla. Se helpottaisi myös
mahdollisten yksikön ulkopuolisten projektien tiedonjakoa, kun käyttöoikeudet on
helposti hallinnoitavissa.
Tiedon ja tiedostojen jakamiseksi on siis paljon erilaisia käytäntöjä. Yksikön tulee
vain pystyä löytämään heille sopivat ratkaisut. Seuraavassa lyhyesti vielä
tärkeimmät kehitysehdotukset:


Selkeät esityslistat.



Painotetaan vastuuta valmistautua palavereihin.



Palaverit alkamaan aina 15 yli ja lopetukset viimeistään tasalta, jolloin jää
aikaa valmistautumiseen.



Sähköpostiliikenne

vain

tarvittaville

henkilöille

eikä

projektiryhmälle.


Käytäväkeskustelujen dokumentointi.



Projektikansioihin valmis pohja.



Sharepoint, jos kyseessä on yksikön ulkopuolelle ulottuva projekti.

koko
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7.4 Onnistunut lanseeraus
Tuotelanseerausprosessin

etenemistä

toiminnoittain

ei

ole

kuvattu

Asennustuotteet-yksikössä selkeästi. Kun stage-gate-malli otettiin alun perin
käyttöön, luotiin niin sanottu uimaratakaavio, jossa oli kuvattu toimintojen
tehtävät ja riippuvuussuhteet. Tätä tehdessä puuttuivat kuitenkin edustajat
myynnistä sekä markkinoinnista ja nykyistä laatuosastoa ei edes ollut olemassa
tuolloin. Tämän vuoksi kuvaukset etenkin näiden toimintojen kohdalta ovat hyvin
vajavaiset.
Täydellistä kuvausta vaiheista on mahdoton tehdä, mutta hyvä työkalu tähän olisi,
jo osallistamisen yhteydessä mainittu, työkalu, johon jokainen toiminto kirjaisi
kunkin vaiheen kohdalla suoritettavat tehtävät. Tällä saataisiin parannettua sekä
toimintojen tuntemusta omista tehtävistä, että prosessikuvausta koko yksikön
osalta.
Työn aikana on tullut esille paljon asioita, jotka vaikuttavat siihen, että lanseeraus
saadaan suoritettua onnistuneesti. Monen toiminnon kohdalla on yksittäisiä
parannettavia

asioita

ja

ylipäänsä

toimintojen

välisen

kommunikaation

parantaminen on yksi suuri haaste.
Ehdoton parannus olisi erilliset projektipäälliköt. Kuten benchmarkin kohteena
olleessa

Breakers

and

Switches-yksikössä

on

todettu,

niin

erilliset

projektipäälliköt ovat tehostaneet ja nopeuttaneet projektien läpivientiä. Myös
projektien johtaminen on nykyisin aivan uudella tasolla. Tämä on toki
resurssikysymys, mutta varmasti kokeilemisen arvoinen uudistus.
Toinen selkeä tekijä, mikä vaikuttaa seuraavien projektien onnistumiseen, on
projektien seurannan parantaminen. Nimenomaan projekteista oppiminen on se
asia, millä tulevia projekteja saadaan sujuvammiksi. Tämä työ selvitti
haastattelujen perusteella ongelmakohtia käytössä olevasta stage-gate-mallista,
mutta oppimalla kokemusten kautta, on mahdollisuus parantaa prosesseja
entisestään.
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Tuotelanseerausprosessin kehittäminen on jatkuvaa. Täydellisyyteen on mahdoton
päästä, mutta mahdollisuuksia parantaa onnistumisen todennäköisyyttä on
lukuisia. Virheistä ja onnistumisista oppiminen on erittäin tärkeää ja tässä on
loistava kehityksen paikka yksiköllä. Virheitä ei tule pelätä, vaan täytyy olla
valmis ottamaan riskejä ja ottaa oppia mahdollisista virheistä. Tämä työ antaa
Asennustuotteet-yksikölle pohjaa nykyisen mallin parantamiseksi, mutta siihen ei
tule jäädä, vaan kehittämistä täytyy jatkaa myös tulevaisuudessa.
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Liite I

Benchmark haastattelu

1. Ketkä toimivat teidän yksikössänne projektipäällikköinä? Onko näin ollut aina
vai onko tapahtunut muutoksia? Mitkä ovat kokemukset mahdollisesta
muutoksesta?
2. Kuinka vahva projektipäällikön rooli on? Missä osassa prosessia toimii
vetovastuussa?
3. Onko projektipäälliköllä muita rooleja samanaikaisesti?
4. Onko huomattavissa, että jokin toiminto ohjaa selkeästi projekteja yksikössänne
enemmän kuin muut? Mikä?
5. Kuinka markkinointi on sitoutettu mukaan projektiin?
6. Entä myyntiorganisaatio?
7. Toteutetaanko yksikössänne projektien seurantaa millä tasolla?
8. Miten tietoa jaetaan projektien aikana?

Liite II

Nykytilan kartoitus, haastattelupohja

1. Tunnistatko gate-mallin työskentelyssäsi?
2. Tiedätkö missä vaiheessa gate-mallia linkityt itse prosessiin? Eli ymmärrätkö
missä vaiheessa koko prosessi on kun astut mukaan projektiin?
3. Onko gate-malli auttanut työssäsi? Miten?
4. Mitä ongelmakohtia olet havainnut mallin käytössä?
5. Miten tiedonkulku mielestäsi toimii? Missä kohtaa se mahdollisesti katkeaa?
6. Saatko tarpeeksi tietoa eri toiminnoilta? Jos et niin keneltä sitä pitäisi tulla
enemmän?
7. Mikä on mielestäsi sopiva muoto tiedon jakamiselle? Verkkolevy? Sharepoint?
Sähköposti? Jokin muu?
8. Mikä on vastuusi prosessissa? Kenelle tuottamasi tieto tulisi kulkea?
9. Tunnistatko gate-mallin työkalut? Jos tunnistat niin kuinka hyödyllisinä koet
ne?
10. Miten koet projektipäällikön roolin/tarpeellisuuden? Missä vaiheessa projektia
mielestäsi projektipäällikön tulisi olla aktiivinen?
11. Tuleeko mieleen vielä joitakin kehitysehdotuksia tai kommentteja edellisiin
liittyen tai ylipäänsä gate-malliin liittyen?

Liite III

Tiedonkulun havaitut katkokset

•Handover projektipäällikölle: tieto häviää tai muuttuu

G0-G1

G1-G2

•Handover projektipäällikölle: tieto häviää tai muuttuu
•Tuotemäärittelyn tietoja ei dokumentoida riittävän hyvin

G2-G3

•Tiedonkulku myyntiin katkeaa G2 jälkeen
•G1-G3 vaiheessa saadut myyntiargumentit jäävät dokumentoimatta tai eivät
kulkeudu myynnille ja markkinoille
•Tiedonkulku katkonaista tuotekehityksen sisällä
•Projektipäällikkö ei tiedoita riittävästi

G3-G4

•Tuotekehityksen ja tuotannon välillä tieto ei kulje projektin tilasta, joten tulee kiire
esim. aloittaa koeajot
•Markkinoinnille ei mene ajoissa tieto, jotta osaisivat suunnitella tehtävät
•Tiedonkulku katkonaista tuotekehityksen sisällä
•Projektipäällikkö ei tiedoita riittävästi

G4-G5

•Tuotekehityksen ja tuotannon välillä tieto ei kulje projektin tilasta, joten tulee kiire
esim. aloittaa koeajot
•G4 tultaessa osa tuotekehityksen tuottamasta tiedosta jää matkan varrelle eikä
kulkeudu operaatioille tarvittavalla tasolla
•Projektipäällikkö ei tiedoita riittävästi

G5-G6

G6-G7

•Asiakaspalvelun ja hankinnan välillä tietokatkoja onko tuote oikeasti jo myynnissä.
•Selkeä viesti milloin tuote on varastossa jää monesti puuttumaan.

Liite IV

Toimintojen

työllistyminen

projektin

kehitysehdotukset nykykäytäntöön

aikana

ja

huomionarvoiset

Liite V

Eri toimintojen tehtävät eri vaiheissa

