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Tämän tutkimuksen tavoitteena on etsiä keinoja, joiden avulla lääkeyritys vois¡ tarjota
tuotekehitysprojekteille mahdollisimman otolliset kehitysolosuhteet. Tutkimuksessa
kuvaittaan kolmen inhalaatioprojektin ja kolmen tablettiprojektin kehitystä. Tavoitteena
on etsiä kyseisten projektien tausialta yhteisiä menestystekijöitä sekä toisaalta

mahdollisia kehitysaiueita. Tutkimuksen aineistona ovat olleet haastattelut,
projektidokumentaatio, resurssien kohdentamista kuvaavat aineistot sekä muu

yritysinformaatio.
Tarkasteltu yritys on onnistunut luomaan tuotekehitysprojekteille monen tekijän suhteen
otolliset kehityspuitteet. Kehityspanostuksen tulisi olla myös pitkällä tähtäimellä
tasapainossa potentiaatisten markkinoiden kanssa. Tämä edellyttää markkinatilanteen
aktiivista arviointia ja seurantaa sekä jatkuvaa riskitekijöiden huomioon ottamista.
Yrityksen tulisikin jo uusia projekteja suunnitellessaan ottaa entistä selkeämmin
huomioon toimintaympäristönsä mahdolliset muutokset sekä luoda näin entistä
paremmat edellytykset mu utoksiin vastaamiseen.

Resurssien joustavalta kohdentamisetta

on

onnnrrOu etenkin tablettiprojekteissa

reagoimaan ðuhteeltisen hyvin tilanteiden asettamiin haasteisiin. lnhalaatioprojekteissa
oli eräillä kohdin havaittavissa tietoista resurssien rajoittamista. Tehtävien ulkoistamisen
avulla on pyritty purkamaan kehitysprosessin pullonkauloja. Kokemukset ovat kuitenkin
osoittaneet, että ulkoistaminen ei ole täysin ongelmatonta.
Menestyminen koventuneessa kilpailussa edellyttää avointa yhteistyötä eri toimintojen
välillä. Kommunikaatio yksiköiden sisällä on sujunut hyvin, mutta eri toimintojen
välisessä yhteispelissä on vielä parannettavaa. Yritys on aktiivisesti muokannut
organisaatiorakennettaan vastaamaan tämän päivän toimintaympäristön asettamia
vaatimuksia. Funktionaalisesta ajattelutavasta pitäisi kuitenkin kyetä siirtymään yhä
voimakkaammin kohti prosessilähtöistä ajattelutapaa, jossa eri toimintojen väliset rajat
hämärtwät.
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