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Tiivistelmä

Nykyaikaisissa suoritusmittaamisjärjestelmissä hyödynnetään sekä taloudellisia että ei-taloudellisia
mittareita, joiden tarkoituksena on viestiä johdolle sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta että
laaditun strategian toteuttamisesta organis aatiossa. T uotekehitysintensiivisissä y rityksissä, joiden
strategiassa uus illa tuotteilla ja t eknologioilla on er ityisen tär keä merk itys, t ulee st rategiaa tu keva
ohjausjärjestelmä ulottaa koskemaan myös tuotekehitysprosessia.

Tutkielmassa tar kastellaan t uotekehityksen suor itusmittaamista bioteknologia-alan n äkökulmasta.
Tutkielma on tutkimusotteeltaan to iminta-analyyttinen case-tutkimus, jonka tavoitteena on teo reet-
tisesti mallintaa tuotekehityksen suor itusmittaamiseen l iittyviä erityispiirteitä sekä tuotekehityksen
menestystekijöitä ja t eoreettisen analyysin pohjalta rakentaa tuotekehityksen suoritusmittaamismal-
li, jonka soveltuvuutta käytäntöön testataan empiirisen tutkimuksen avulla. Tutkielman tutkimuson-
gelma voidaan tiivistää kahteen kysymykseen: Miten teoriaan ja a ikaisempiin tutkimuksiin pohjau-
tuvat tu otekehityksen s uoritusmittaamisen e rityispiirteet so veltuvat käytännön l iiketoiminnan oh-
jaamiseen? Mitä tuotekehityksen suoritusmittaamiseen vaikuttavia erityispiirteitä on bioteknologia-
alalla?

Tutkielman empiria perustuu bioteknologia-alalla toimivan case-yrityksen avainhenkilöiden haastat-
teluihin, osallistuvaan havainnointiin sekä c ase-yrityksen s isäisiin dokumentteihin. Empiria-
aineistoa arvioidaan tutkimuksessa kvalitatiivisesti.

Tutkielman empiria tukee varsin yhtäpitävästi kirjallisuudessa esitettyjä tuotekehityksen kriittisistä
menestystekijöistä t ehtyjä johtopäätöksiä, vaikka t utkielman kohdeyrityksenä on varsin erityisellä
toimialalla t oimiva yritys. Tutkielman e mpirian p erusteella tuotekehityksen m ittaamisen ha asteet
liittyvät kohdeyrityksessä tuotekehityksen liiketoiminnallisen vaikuttavuuden läpinäkyvyyden puut-
teeseen. Mi ttaamisen nähdään keskittyvän lii aksi o peratiivisen tuotekehityksen tehokkuuden a rvi-
ointiin tuotekehityksen taustalla olevien liiketoimintapäätösten toteutumisen arvioinnin sijaan. Tut-
kielmassa kehitetyn suoritusmittaristomallin tarkoituksena on vastata sekä tarpeeseen tehdä laaduk-
kaampaa työtä tuotekehitysprosessin alkupäässä että saavuttaa parempi läpinäkyvyys tuotekehityk-
sen l iiketoiminnalliseen va ikuttavuuteen. Nämä t arpeet o vat yhtäläisiä sekä k irjallisuudessa että
tämän tut kielman empii risissä tu loksissa, ja näiden vaa timusten po hjalta suo ritusmittaamista o n
tässä tutkielmassa lähestytty.
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