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INNORISK-hankkeen tausta ja tavoitteet

INNORISK-hanke on CoFi/ÅA:n ja VTT:n 3-vuotinen yhteishanke, jonka ensimmäinen vaihe käynnistyi 1.1.2006

Tekesin LIITO-teknologiaohjelmassa. INNORISK-hankkeen tavoitteena on tehostaa liiketoiminnan uudistumista ja

innovaatioprosessin johtamista tulevaisuuden tutkimuksen, teknologian ennakoinnin ja riskienhallinnan keinoin.

Hankkeen tuloksena saadaan INNORISK-toimintamalli, joka sisältää prosessin ja työkalut, joilla yritys pystyy

hyödyntämään tehokkaasti tulevaisuuden ja teknologian ennakointia sekä kattavaa riskienhallintaa läpi uudistuvaan

liiketoimintaan tähtäävän innovaatio- ja strategiaprosessin.

Ensimmäisen toimintavuoden tuloksista on julkaistu väliraportti: ”Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta

liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa”. INNORISK-toimintamallin taustalla on viitekehys (Kuva 1), joka

on kuvattu tarkemmin ensimmäisessä väliraportissa. Haasteiden johtamisen tavoitteena on tehostaa innovaatioiden

syntyä ja luoda systemaattisia menetelmiä innovaatioprosessin johtamiseen; tulevaisuuden tutkimuksella

analysoidaan ja kuvataan pitkän aikajänteen vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja eli skenaarioita;

ennakointivaiheessa hyödynnetään tulevaisuuden tutkimuksen tuottamaa tietoa ja toimijanäkökulma tarkennetaan

oman toiminnan tasolle; markkina-analyysissa tarkennetaan tulevaisuuden skenaarioiden markkinaulottuvuutta

sekä makro- että mikrotasolla; konseptointivaihe yhdistää aikaisempien vaiheiden tuottaman tiedon ja tietämyksen

tehokkaasti osaksi menestyksekästä konseptointia; strateginen valinta keskittyy yritysten kehitysprojektikannan

strategiseen positiointiin.
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Käytetyt käsitteet

Ennakointi Tulevaisuuden vaihtoehtojen monialainen kartoittaminen ja ajoitus toimijan 
näkökulmasta.

Haasteiden johtaminen Innovaatioprosessin johtaminen ja hallinta liiketoiminnan synnyttämiseksi tavalla, 
joka ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset.

Innovaatio Kaupallistettavissa oleva uutuus, joka on oleellisesti aiempaa ratkaisua etevämpi. 

Innovaatioprosessi Johdettu, systemaattinen toimintatapa, jolla innovaatioita tuotetaan.

INNORISK-toimintamalli Toimintamalli, joka yhdistää tulevaisuuden tutkimuksen, teknologian ennakoinnin, 
liiketoimintakonseptit ja riskienhallinnan kokonaisuudeksi, joka tukee yritysten 
ketterää toimintatapaa muuttuvassa maailmassa.

Liiketoiminta Toiminta, jonka tavoitteena on tuottaa valituille markkinoille tuotteita ja palveluja 
tavalla, joka tuottaa lisäarvoa valituille asiakassegmenteille ja tuottoa sijoitetulle 
pääomalle.

Konseptointi Tuotteen, palvelun tai liiketoimintamallin ratkaisumallin hahmottaminen kokonaisuutena,
mutta pääpiirteissään ennen lopullista ratkaisua.

Markkina-analyysi Markkinoiden analysointi  mikro- ja makrotasolla sekä toimijan kilpailuaseman 
kartoittaminen suhteessa toisiin toimijoihin ja asiakkaisiin.

Pilotointi Kehitettävän tuotteen tai palvelun kokeiluversion toteuttaminen ja siitä saatujen 
käyttäjien kokemusten hyödyntäminen jatkokehitystyössä.

Portfolion hallinta Aktiviteetit, joiden tavoitteena on varmistaa, että käynnissä olevat uuden tuotteen 
kehitysprojektit tuottavat odotetulla tavalla, vastaavat yrityksen liiketoimintastrategiaa
sekä hyödyntävät parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevia resursseja.

Riski Määrätyn tapahtuman esiintymistaajuuden tai -todennäköisyyden ja seurauksen 
yhdistelmä. Määrätty tapahtuma voi olla tunnistettu tai kuviteltavissa oleva tilanne.

Riskienhallinta Johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällinen hyväksikäyttö
riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja aktiiviseksi kontrolloimiseksi.

Skaalautuminen Yrityksen koon ja toimialan huomioiminen, tässä tapauksessa, toimintamallin 
toteutuksessa.

Strateginen valinta Tässä tapauksessa, tuote-, palvelu-, teknologia- tai liiketoimintamallin valinta vaihtoehtojen
joukosta tavalla, joka vastaa tulevaisuuden toimintaympäristön vaateita ja strategian
mukaista linjausta.

Tarjoaman suunnittelu Prosessi, jolla yritys luo liiketoimintastrategiaa noudattavan suunnitelman 
tulevaisuuden tuotteistaan ja käytetyistä teknologioista.

Teknologia Ihmisten tietojen ja taitojen hyväksikäyttäminen haluttujen päämäärien 
saavuttamiseksi (tekhne + logos).

Toimintamalli Systemaattiset toimintaohjeet sisältävä kuvaus prosessin toteuttamiseksi.

Tulevaisuudentutkimus Monitieteinen tutkimusala, joka tutkii nykyisyyttä erityisestä tulevaisuuden 
tietämisen intressistä käsin ja joka yhdistää dokumentoituun tietoon myös 
näkemyksellisen tiedon.

Uusi teknologia Teknologia, joka pohjautuu uuteen perustutkimukseen tai jossa sovelletaan 
aikaisemmin käyttämätöntä tietoa ko. sovelluskohteeseen.

Täsmäkonsepti Tiettyä asiakasryhmää tai kysyntää varten kehitetty konsepti.
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Esipuhe

Kyky luoda innovaatioita on yrityksille kestävän kilpailuedun lähde. Tämä edellyttää toimintaympäristössä tapahtuvien

muutosten onnistunutta ennakointia, koska osa uusista ideoista jää löytämättä, jos seurataan vain markkinoiden,

teknologian ja yhteiskunnan nykytilaa.

Tulevaisuuden vaihtoehtoisten skenaarioiden luominen ja mahdollisten kehityskulkujen ennakointi hahmottelevat

hyvin pitkän ajan kehitystä. Skenaarioihin pohjautuvat konseptit taas vastaavat tulevaisuuden markkinoiden tarpeisiin.

Ne osaavat myös tehokkaasti hyödyntää viimeisintä teknologista kehitystä ja ovat yhteiskunnan vaatimusten kanssa

sopusoinnussa. Menestyksen avain on ennakoinnin ja konseptoinnin hedelmällinen vuorovaikutus ja luotujen konseptien

oikea-aikainen käyttö.

Innorisk-hanke on Tekesin Liito-teknologiaohjelmassa oleva 3-vuotinen hanke, jota koordinoi CoFi/Åbo Akademi

yhteistyökumppanina VTT. Tässä hankkeen toisessa väliraportissa kuvataan INNORISK-toimintamallin kehitystä

teoreettisesta viitekehyksestä kohti käytännön sovelluksia. Kehitystyön keskeisessä roolissa on ollut mallin toimivuuden

testaus yrityksissä. Näin teoreettisista moduuleista on voitu siirtyä yritysten todelliseen toimintaan. Moduulien sisältämät

aihealueet ovat säilyneet, mutta mallin käytännön toteutus on kehittynyt prosessiksi ja siten helpommin sovellettavaksi.

INNORISK-toimintamalli kytkee yrityksen strategia- ja innovaatiotoiminnan yhteen luoden uudenlaisen prosessin

yritysten uudistumiseen. Toimintamalliin sisäänrakennettu riskienhallinta edesauttaa prosessin toimivuutta. Toimintamalli

ei pakota yrityksen hyviksi havaittuja toimintatapoja uuteen muottiin, vaan kokonaisuus räätälöidään kunkin yrityksen

tarpeita vastaaviksi. Toimivat prosessit sisällytetään malliin, jolloin yrityksen työkaluja voidaan täydentää hankkeen

työkalupakista.

Väliraportissa esitellyt esimerkit eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä havainnollistavat teorian ja käytännön

vuorovaikutusta. Esimerkit myös osoittavat, miten eri lähtökohdista ja eri resurssein liikkeelle lähtevät yritykset voivat

hyödyntää INNORISK-toimintamallia. Esimerkkien avulla piirtyy kuva erilaisista poluista, joita soveltuvin osin seuraten

myös muut yritykset voivat edetä innovaatiotoimintansa uudistamisessa.

Toivottavasti tämä väliraportti innostaa uusia yrityksiä tutustumaan ja testaamaan INNORISK-toimintamalliin!

Se kannattaa!

Saara Hassinen

Suomen Bioteollisuus ry
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1. Johdanto

Tulevaisuus on epävarma, mutta se sisältää monia mahdollisuuksia, joihin yritykset voivat tarttua jo tänään.

Mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen edellyttää kuitenkin tulevaisuuden erilaisten vaihtoehtojen skenarointia,

omien toimintavaihtoehtojen arviointia eri skenaarioissa sekä uusien tuote-, palvelu- ja liiketoimintakonseptien

kehittämistä toimintavaihtoehtojen käytännön toteuttamista varten. Parhaimmillaan tämänkaltainen työskentely

tuottaa innovaatioita, jotka ovat oleellisesti parempia verrattuna markkinoilla jo oleviin ratkaisuihin tai jotka nostavat

esille kokonaan uudet funktiot ja tarjoavat niihin käyttökelpoisia ratkaisuja.

Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja skenaarioiden kanssa työskentely itsessään on riskienhallintaa, jolla kartoitetaan

tulevaisuutta koskevan epävarmuuden lähteitä ja laajuutta, mutta myös riskejä, joita liittyy tulevaisuustyön tulosten

käyttöönottoon eli implementointiin.

INNORISK-toimintamallin tavoite on tuottaa sitä soveltaville toimijoille hyötyä innovointiprosessin eri vaiheisiin ottaen

huomioon niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Koska toimintamallia soveltavat toimijat voivat olla hyvinkin erilaisia,

joudutaan mallin kehittämisessä pohtimaan vastauksia mm. seuraaviin käytännön kysymyksiin:

•• Elinkaarivaiheen mukainen uudistuminen. Eri elinkaarivaiheissa olevilla yrityksillä motivaatio innovaatio-

prosessin kehittämiseen saattaa poiketa toisistaan. Tuoreen juuri aloittaneen pienen toimijan kannalta

onnistuneen innovaation luominen saattaa olla toiminnan elinehto. Suuret asemansa vakiinnuttaneet

yritykset joutuvat pohtimaan innovaatioprosessin roolia suhteessa yrityksen kokonaisstrategiaan: panostetaanko

innovaatioiden luomiseen ja suunnataan yritystä kenties jopa uudelle toimialalle vai jatketaanko entisin

eväin eteenpäin?

• • Perusparannuksista radikaali-innovaatioihin. Yritykset voivat uudistaa toimintaansa asteittain pienillä

uudistuksilla tai panostamalla radikaali-innovaatioihin. INNORISK-toimintamalli keskittyy radikaali-innovaatioiden

luomiseen. Radikaali-innovaatioita voidaan luoda mm. erilaisten ääriskenaarioiden avulla ja onnistuttaessa

niiden avulla voidaan saavuttaa hetkellinen monopoliasema liiketoiminnassa.

• • Nopea tuotteistaminen/kaupallistaminen. Menestyksekkään innovaatioprosessin haasteena on myös

nopea tuotteistaminen ja kaupallistaminen. INNORISK-toimintamallissa tähän haasteeseen vastataan mm.

ennakoivan markkinatiedon hyödyntämisellä.

• • Yrityskoon/toimialan/arvoketjuaseman mukainen tarkastelu. Yritykset poikkeavat toisistaan kokonsa,

toimialansa ja arvoketjuasemansa suhteen. Tämän vuoksi on tärkeä pohtia, mikä merkitys näillä seikoilla

on yrityksen innovaatioprosessiin. INNORISK-toimintamalli pyrkii ottamaan nämä seikat huomioon, jotta

kukin yritys voisi soveltaa mallia mahdollisimman menestyksekkäästi.

Tämä raportti koostuu esipuheesta, johdannosta (luku 1) sekä luvuista 2-5. Luvussa 2 kuvataan INNORISK-toimintamallin

nykyversio sekä havainnollistetaan sitä yritys-casen avulla. Luvussa 3 käsitellään toimintamallin skaalautumista ja

luvussa 4 esitellään mallin kehittymistä case-kuvauksien avulla. Viimeinen kappale toimii yhteenvetona, ja lisäksi siinä

pohditaan mallin jatkokehitystarpeita. Raportti on kirjoitettu yhteistyössä CoFi / ÅA:n ja VTT:n kanssa siten, että luvut

1, 2 ja 5 ovat pääosin CoFi/ÅA:n kirjoittamia ja luvut 3 ja 4 pääosin VTT:n kirjoittamia.
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2. INNORISK-toimintamallin yleiskuvaus

INNORISK-toimintamallissa (kuva 2) hankkeessa luotu yleinen innovaatioprosessin viitekehys yhdistyy yrityksen

olemassa olevaan innovaatioprosessiin. Yrityksen omaa innovaatiotoimintaa ei pakoteta toimintamallin mukaiseen

toimintaan, vaan tarkastellaan, mitä annettavaa toimintamallilla on kullekin yritykselle. Yritysten innovaatioprosessit

poikkeavat toisistaan ja erot johtuvat mm. toimialasta, paikasta arvoketjussa, yrityskoosta, yrityskulttuurista ja

liiketoimintamallista. Yleispätevää prosessia ei ole mahdollista luoda. Myös yritysten kullekin kehitysprojektille asettamat

tavoitteet vaikuttavat siihen mitä osaa toimintamallista voidaan hyödyntää ja mistä näkökulmasta lähdetään liikkeelle.

Yleiskuvaus INNORISK-toimintamallista käsittää viitekehyksen, jossa yrityksen liiketoiminta asemoidaan kysynnän ja

tarjonnan muodostamaan arvoverkostoon. Tarjonnan puolella vaikuttavat alan toimijat koko arvoketjun matkalta, ml.

tarjoajien strategiat, resurssit ja visiot. Kysynnän puolella ovat loppukäyttäjien ohella markkinoiden kokonaisrakenne,

kilpailutilanne ja muut markkinatoimijat, markkinoiden kasvu ja volyymi sekä markkinapotentiaali. Kumpaakin puolta

eli kysyntää ja tarjontaa säätelevät luonnollisesti lait ja asetukset, mutta niihin vaikuttavat myös erilaiset kansalaisliikkeet,

arvot ja asenteet, uuden teknologian tuomat mahdollisuudet, ympäristöhaasteet tai taloudelliset muutokset, mitkä

kaikki muodostavat toiminnalle ns. PESTE-haasteita (poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset

haasteet).

Kuva 2. Viitekehys, yrityksen innovaatioprosessi ja työkalut. © Tarja Meristö & Sami Leppimäki 2007

VIITEKEHYS

YRITYKSEN INNOVAATIOPROSESSI
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PESTE-haasteet näkyvät toimijoiden visioissa, strategioissa ja skenaarioissa eri aikajänteillä: markkinatoimijat reagoivat

nopeimmin ja toimivat lyhyellä tähtäimellä, yhteiskunnan toimijat katsovat asioita keskipitkällä tähtäimellä ja uuden

tutkimuksen sekä sovelletun teknologian perspektiivi on tähtäimeltään kaikkein pisimmällä. Haasteiden hallinnan

pohjaksi tehdään markkinat-yhteiskunta-teknologia -lähtökohdista vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaisuuteen skenaarioiden

suodatinmallin avulla. Näin varmistetaan myös riskien ja mahdollisuuksien monipuolinen kartoitus ja arvioidaan samalla

niiden ajoitusta suodattimiin liittyvien indikaattoreiden eli reimareiden avulla.

Kuva 3. Innovaatiopyörä kuvaa ennakoinnin, konseptoinnin ja yrityksen strategian vuorovaikutusta innovaation

kehittämisessä, jonka lopputuloksena on onnistunut kaupallistaminen. © Sami Leppimäki & Tarja Meristö 2007

Tulevaisuuden tutkimus ja ennakointivaihe toimivat mallissa tulevaisuuden askelmerkken asettajina (roadmaps) ja

ne määrittelevät samalla tulevaisuuden epävarmuutta, laajuutta, ajoitusta ja suuntaa, toisin sanoen mistä ja milloin

epävarmuus voi tulla. Tämä mahdollistaa paremman riskienhallinnan koko innovaatioprosessissa, kun kyetään

ennakoimaan ja sen avulla priorisoimaan konseptointiin ja kaupallistamisprosessiin mukaan tulevat ideat ja hankkeet.

Lisäksi kyetään ketterästi ja joustavasti muuttamaan asioiden järjestystä (ulkoisten) reimareiden niin osoittaessa.

Käytännössä yrityksen tarpeet voivat käsittää koko innovaatioprosessin tai ne voivat liittyä johonkin tiettyyn

innovaatioprosessin osa-alueeseen. Menetelmäkokoelmasta valitaan sopivat työkalut eri tapauksiin. Joskus käytössä

on kaikkien vaiheiden työkalut, kun taas toisella kerralla keskitytään vaikka vain mahdollisuuksien avaamiseen

ennakoinnin työkalupakin avulla.

Case viihdealan pienyrittäjät seuraavassa avaa mallin yleiskuvausta sekä antaa esimerkin käytetyistä työkaluista sen

eri vaiheissa. Case toteutettiin CoFin johdolla ja sen tuloksena täsmentyi INNORISK-toimintamallin yleiskuvaus (kuvat

2 ja 3), joita voidaan pitää hankkeen keskeisinä tuloksina tässä vaiheessa.
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Kuva 4. Viihdealan yrittäjien casen työn eteneminen. © CoFi/ÅA 2007.
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Kuva 5. Viitekehys, prosessikuvaus ja käytetyt työkalut viihdealan casessa (suluissa yrittäjien kanssa pidettyjen

työpajaistuntojen päivämäärät). © Tarja Meristö & Sami Leppimäki 2007

TYÖKALUT

Case viihdealan yrittäjät eteneminen INNORISK-viitekehyksessä

YRITYKSEN INNOVAATIOPROSESSI: Prosessin tavoitteet, mahdollisuuksien
tunnistaminen: nykytila-analyysi; toimialan määrittely, kehitysvaihe ja toimijat;
kilpailuasema; tavoitteiden asettaminen (11.6.2007)
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Ideoiden
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kerääminen
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ehdot (11.9.2007)

Konseptointi-
ideat (11.9.2007)

Resurssit



11

3. INNORISK-toimintamalli eri kokoisissa yrityksissä

Sopiiko lähtökohtaisesti ”isoille yrityksille” ja b-to-b- markkinoille ajateltu INNORISK-toimintamalli myös pienille,

mahdollisesti vasta toimintansa aloittaville yrityksille, joilla käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset. Usein juuri

pienet yritykset toimivat nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jossa yksi elinehto on nopea päätöksentekokyky.

Nopeasti tehtävien päätösten vuoksi saattaa usein näyttää siltä, että strategisen ohjaavuuden vaikutus on vähäinen

pienille yrityksille ja ennemminkin näiden toimintaa tuntuu ohjaavan nopeasti tunnistetut liiketoimintamahdollisuudet

intuitiopohjaisesti.

Pienten yritysten kehityskulkua kuvaa hyvin pienen yrityksen liiketoiminnan elinkaarimalliin yhdistetty Timmonsin

malli yrittäjyydestä. Elinkaarimallissa yrityksen toiminta lähtee liiketoimintamahdollisuuden tunnistamisesta ja sen

varaan rakennettavasta liiketoimintasuunnitelmasta. Mallin mukaisesti pienen, usein yhteen liiketoiminta-ajatukseen

perustuvan yrityksen menestymisedellytys on tasapaino itse liiketoimintamahdollisuuden, taloudellisten varojen,

ydintiimin kyvykkyyden ja pääyrittäjän kyvykkyyden kesken. Tämän opin mukaisesti pääyrittäjän keskeisin vastuu ja

tehtävä on osata säilyttää toiminnan tasapaino liiketoiminnan elinkaaren eri vaiheissa. Toiminnan tasapainon

säilyttämisen kannalta haasteellisimpana vaiheena yrityksen liiketoiminnassa pidetään sen mahdollista nopeaa kasvua

edeltäviä vaiheita. Liiketoiminnan kasvattamiseksi on yrityksen otettava harppaus uudelle tasolle ja tätä tehtävää

vaikeuttaa vaiheeseen liittyvät nopeat muutokset. Tämän vuoksi mallissa yrityksen tervettä kasvuvaihetta edeltää

sumu ja ylitettävä rotko.

Kuva 6. Villanova Yliopiston käyttämä malli yrittäjyydestä. O = liiketoimintamahdollisuus, R = taloudelliset resurssit,

T = liiketoiminnan ydintiimin kyvykkyys. Pääyrittäjää kuvataan kolmiolla, joka korostaa tasapainon merkitystä

yrityksen kannalta oleellisten tekijöiden välillä (Bregman & Klingler, 2007).

Rotko Sumu

Tuloutuksen tienhaara

Uudistaminen

Lypsylehmä

Aleneminen +
putoaminen

Lanseeraus

Liiketoimintasuunnitelma

Kasvu

Maturiteetti

Konseptin toimivuus osoitettu

Timmonsin malli

RO

T

€
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Kesällä 2007 INNORISK-projektissa järjestettiin työpaja, jossa tavoitteena oli yrittäjyysnäkökulman sovittaminen

INNORISK-toimintamalliin. Seminaarin yhteydessä pidetyissä Villanova Yliopiston James Klinglerin ja William Bregmanin

luennoissa peilattiin vahvasti yhdysvaltalaista yrittäjyyttä ja yrittämisen haasteita kuvan 6 mallin pohjalta.

Mietittäessä INNORISK-viitekehyksen ja Villanova yliopiston lisäarvoa toisilleen, nousi keskeiseksi havainnoksi

käytännöllisten keinojen ja työkalujen tärkeys liiketoimintaideoiden arviointiin. Amerikkalaisten kollegoiden INNORISK-

projektiin tuoman yrittäjyysnäkökulman kannalta tällaisilla työkaluilla on todellinen tarve, sillä hyväkin idea on harvoin

sellaisenaan vielä hyvä liiketoimintamahdollisuus. Liiketoimintamahdollisuuden jalostaminen puhtaasta ideasta vaatii

systemaattista lähestymistapaa, jossa liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä, mahdollisuuksia ja uhkia, on pystyttävä

arvioimaan systemaattisesti kaikissa päätöksentekovaiheissa.

Tässä yhteydessä INNORISK-toimintamallia muokattiin yrittäjyysnäkökulma huomioivaksi. Tällöin kuvattiin kuinka

yrittäjän on mahdollista arvioida uutta liiketoimintamahdollisuutta mahdollisimman kattavasti läpi uuden liiketoiminnan

eri kehittämisvaiheissa.

Haasteiden johtaminen
Mahdollisuudet & Riskit

KULTTUURI

R & D

Konseptointi

KAUPALLIS-
TAMINEN

KARTAT

RESURSSIT TYÖRYHMÄ

STRATEGIA

Kuva 7. INNORISK-toimintamalli yrittäjänäkökulmasta. (VTT & Villanova University, 2007)

Konseptien kehittäminen
Makro/Mikro Markkinatutkimus
Vaihtoehtoiset tulevaisuudet
Riskien hallinta
Arvonlisääminen
PESTE Analyysi
Tulevaisuuden tutkimus

Kaupallistaminen
Asiakkaiden reaktiot
Kilpailu
Kasvu
Lanseeraus
Markkinavetoisuus

&

Uusi tietämys

Uusi Teknologia

Muutokset

Mahdollisuuksien
Tunnistaminen
Valinnat

Vaihtoehtoisten
tulevaisuuksien
analysointi

Liiketoimintasuunnitelma
Markkinointi
IPR

Markkinat Asiakkaat Kilpailijat Palaute Kasvu

&

Perustutkimus
Ideat
Uusi Teknologia
Markkinavoimat
Kokemus
Visio

Ennakointi
Heikot signaalit
Uusi vai Olemassa oleva
Teknologia vai markkinaorientoitunut
Road Mapit
SWOT Analyysit

Uuden tuotteen kehittäminen
Lisätutkimus
Valitut konseptit
Tuotteista + Implementoinnista
Strategia
Asiakastarpeiden tunnistaminen



INNORISK-toimintamallin modifioinnin tavoitteena on osoittaa, ettei yrityksen

innovaatioprosessin hallinnan kehittäminen ole välttämättä kokonaisuudessaan

resurssikysymys. Yrittäjänäkökulman huomioiva INNORISK-toimintamalli tuo esille

menetelmiä ja tietolähteitä, joiden avulla päätöksentekoon liittyviä epävarmuuksia

ja riskejä on mahdollista hallita uuden liiketoiminnan kehittämisen eri vaiheissa.

Näiden hyödyntämisessä kysymys on yrityksen henkilöresurssien, tässä tapauksessa

pääyrittäjän ja ydintiimin, kyvystä ja osaamisesta tunnistaa liiketoimintansa

kehittämisen vaihe ja hyödyntää oman toimintansa kannalta riittävästi näitä

menetelmiä ja tietolähteitä päätöksenteossaan. Siksi voidaankin todeta, ettei

yrityksen innovaatioprosessin kehittäminen ole yrityksen koosta kiinni. Näin ollen

INNORISK-projektin tuottamia ajatuksia, menetelmiä ja malleja voidaankin hyödyntää

kaiken kokoisten yritysten liiketoimintaa uudistettaessa.
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4. INNORISK-toimintamallin kehittäminen käytännössä

Seuraavassa esitetään esimerkkejä, kuinka INNORISK-toimintamallia ja sen työkaluja

on kehitetty ja kehitetään yritysten kehittäessä uutta liiketoimintaa. Yhteistyön

tavoitteena on kehittää menetelmiä tulevaisuuden epävarmuuksien hallintaan

sillä hetkellä kun tarvitaan perusteltuja päätöksiä liiketoiminnan uudistamiseksi.

Hetkessä kiinni olemisen tavoitteena on varmistaa kehitettyjen ja lähitulevaisuudessa

kehitettävien epävarmuuden hallinnan menetelmien käytännöllisyys. Toisaalta

akuuttiin hetkeen tarttuminen aiheuttaa suuria haasteita raportoida kehitettyjen

ja kehitettävien menetelmien vaikuttavuudesta INNORISK-projektin aikana. On

erittäin todennäköistä, että INNORISK-menetelmien hyötyjen arviointi yrityksen

liiketoiminnalle on mahdollista vasta muutamien vuosien kuluttua.

4.1 Strateginen koordinointi ja haasteiden hallinta
Strategisten haasteiden hallinta on INNORISK-hankkeessa yksi keskeisistä toimin-

tamallin osista tavoiteltaessa liiketoiminnan uudistamista, sillä uudet, joskus jopa

radikaalit, liiketoimintamahdollisuudet istuvat harvoin yritysten nykyisiin strategioihin.

Tämän vuoksi INNORISK-hankkeessa lähestytään uuden liiketoiminnan synnyttämiseen

liittyvien haasteiden hallintaa, innovaatiotoiminnan strategista koordinointia,

yrityksen tarjoaman hallinnan prosessien suunnasta. Tässä yhteydessä tarjoaman

hallinnan prosessit sisältävät tarjoaman suunnittelun sekä tätä suunnitelmaa

tukevan tuotekehitysportfolion hallinnan näkökulmat.

Kuva 8. Tarjoaman suunnittelu ja portfoliohallinnan prosessit

(sovellettu Pattersonilta, 2005).

STRATEGINEN SUUNNITTELU

Teknologian
skannaus

Tarjoaman suunnittelu

Teknologia-roadmapit               Tuote-roadmapit
Mahdollisuuksien
skannaus

Portfolion hallinta

Portfolion arviointi

Portfolion
katselmointi
Projektien arv. prosessi

Resurssien
hallinta

NP proj.

Osaamisen
kehittäminen

Muut
Edellytykset

”Tarjoaman
hallinnan prosessit”
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Kuva 9. Backpocket roadmap -työskentelyssä tulosten keräämiseen käytettävä

taulukko kuvitteellisella esimerkillä (Ahlqvist, 2007).

Teknologiat

Käyttäjille suunnatut
tuotteet ja ratkaisut

Markkinat

Ajurit

Pullonkaulat/
lisätiedon tarpeet

Kaapeliketjuteknologia

Automatisoidut ratkaisut,
tuottavuuden lisääminen

Suuret valmistajat
(Euroopassa)

Suuret työkustannukset
Euroopassa

Myyntiverkosto kehitteillä.
Taloudelliset riskit

2D-konenäkö
Ohjelmistopohjaiset
turvaratkaisut

Automatisoidut ratkaisut,
tuottavuuden lisääminen

Suuret valmistajat,
muutamia asiakkaita
valmistusverkostosta
(pääasiassa Eurooppa)

Suuret työkustannukset
Euroopassa sekä koulutetun
työvoiman puute

Myyntiverkosto kehitteillä,
osataanko ajatella globaalisti
vaatimukset ja toimia
lokaalisti. Taloudelliset riskit

Mobiiliteknologiaan perustu-
vat ratkaisut, mukaan lukien
langaton tiedonsiirto.
Uudet turvateknologiat
(esim. tuntoaisti)

Automatisoidut ratkaisut,
tuottavuuden lisääminen.
Tuotteiden joustavuus.

Valmistaja-arvoverkostot
(Globaalitaso)

Suuret työkustannukset
Euroopassa sekä koulutetun
työvoiman puute

Nykyhetki (state of the art) Välietappi VISIO
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4.2 Mahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi
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Uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien riskien analysointi on hyödyllistä aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Riskikartat ja –profiilit (kuva 11) antavat nopeasti hyvän kokonaiskuvan kunkin kehitysvaiheen merkittävimmistä riskeistä ja

tukevat samalla tehokkaasti innovaatioprosessin alkupään päätöksentekoa.
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Kuva 11. Uuden liiketoimintamahdollisuuden riskien arvioinnin tulokset koottuna riskiprofiiliksi.

Työkalun avulla voidaan tunnistaa prosessin haavoittuvimmat kohdat (Luoma et al., 2007).

Kuva 10. Uuden liiketoimintamahdollisuuden arvioinnissa käytetty riskien ja epävarmuuden arviointityökalu

(Luoma et al., 2007).
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4.3 Konseptointi

Konseptointi on innovaatioprosessin sumean alkupään (fuzzy front end) keskeisin vaihe. Siinä syntyvät ideat uusista

liiketoimintamahdollisuuksista ja innovaatioista. Siinä ideoita kypsytellään ja jalostetaan kunnes ne saavat sellaisen

muodon, että voidaan tehdä päätös varsinaiseen tuotekehitykseen lähtemisestä. Konseptointiin liittyy vahvasti niin

itse tuotteeseen liittyvien pääominaisuuksien hahmottaminen kuin myös tuotteen tulevaan kaupallistamiseen liittyvän

liiketoimintamallin hahmottaminen. Konseptointivaihe saa tärkeää syötettä markkina-analalyyseistä sekä tulevaisuuden

ennakoinnista. Konseptointi on luovuutta korostava vaihe eikä sitä voi esittää loogisesti etenevänä prosessina. Tästä

syystä siitä usein käytetäänkin englanninkielistä nimitystä fuzzy front end.

Epävarmuuden hallintamallissa käytettyjen menetelmien valintaa ja kehittämistyötä on tehty käytännön yrityscasen

avulla. Kohteena on ollut keskisuuri yritys, joka etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti korkean teknologian

teollisuuden vaativien tuotantoympäristöjen hallintaan liittyvissä tuotekonsepteissa. Yrityksen tavoitteena on tähän

aihepiiriin liittyvän liiketoiminnan ja tuotetarjoaman merkittävä uudistaminen. INNORISK-hankkeen puitteissa tapahtuvan

yhteistyön tarkoitus on tuottaa yritykselle tietoa ja kriteeristöä innovaatioprosessin eri päätöksentekovaiheisiin, minkä

varassa pystytään tekemään liiketoiminnan uudistamista koskevia päätöksiä. Tästä syystä yrityksen toimiva johto on

ollut aktiivisesti mukana hankkeen toteutuksessa, VTT:n asiantuntijoiden vastatessa menetelmäkehityksestä.

Konseptointi on innovaation menestyspotentiaalin kannalta kriittinen vaihe. Useimmat tuotteen menestymiseen

vaikuttavat tekijät lyödään lukkoon jo tässä vaiheessa, eli ennen kuin konsepti siirtyy varsinaiseen tuotekehitykseen.

Konseptointivaihetta kuvaa suuren epävarmuuden läsnäolo erityisesti silloin, kun kyseessä on aidosti uusi innovaatio

eikä pelkästään olemassa olevan tuotteen parannus. Uuteen innovaatioon liittyvä epävarmuus koskee niin teknologiaan,

markkinoihin, organisaation kuin yrityksen resursseihin liittyviä kysymyksiä. Teknologiakehityksen ja markkinatiedon

välinen aikajännite monasti lisää tätä epävarmuutta: uuden teknologian kehityksessä puhutaan yleensä useista vuosista,

kun taas markkinat toimivat lyhyellä aikajänteellä. Kaikki tämä epävarmuus vaikeuttaa yrityksissä tehtävää päätöksentekoa.

INNORISK-konseptointi tähtää konseptointivaiheeseen liittyvän epävarmuuden hallintaan tarjoamalla työkaluja ja

kriteeristöä konseptointivaiheessa tapahtuvan päätöksenteon tueksi. INNORISK-konseptoinnissa lähdetään liikkeelle

perinteisen riskien hallinnan lähtökohdista: jotta jokin asia voidaan hallita, se pitää ensin mallintaa. Tämä merkitsee,

että vaiheet, elementit ja päätöksentekopisteet tulee tunnistaa, niihin tarvittava tieto tulee määrittää jne. Konseptointi-

vaihetta on maailmalla tutkittu paljon ja kirjallisuudesta löytyykin epävarmuuden hallinnan kannalta käyttökelpoinen

malli konseptointivaiheelle. Koen et al. on v. 2002 esittänyt mallin uusien konseptien luonnille (julkaistu PDMA Toolbook

1 for New Product Development -kirjassa). Malli sisältää viisi elementtiä: mahdollisuuden tunnistaminen, mahdollisuuden

analysointi, idean synnyttäminen ja jalostus, idean valinta ja konseptin määritys. Uusien konseptien luonti saa syötettä

toisaalta tulevaisuuden ennakointi ja markkinatutkimuksista ja toisaalta tekniikan T&K-työstä, mikä kytkentä voi olla

interaktiivinen. Konseptointi voi myös synnyttää tarpeen T&K-työlle. Prosessin lähtee liikkeelle joko tuote tai

liiketoimintamahdollisuus ideasta, mutta tämän jälkeen se pyörii mallin eri osissa (elementeissä) ”pesukonemaisesti”

ilman ennalta määrättyä järjestystä. Idea pyörii koneessa kunnes se on valmis niin teknologisilta kuin liiketoimintanäkö-

kulmilta ja on valmis mahdolliseen tuotekehitykseen. Uusien konseptien luontimalli on esitetty kuvassa 12.
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INNORISK-hankkeessa epävarmuuden hallinta on integroitu uusien konseptien

luontimalliin ja näin on saatu kehitettyä toimintamalli konseptointivaiheeseen

liittyvän tulevaisuuden epävarmuuden hallintaan. Epävarmuuden hallintamallin,

kuva 13, keskeinen ajatus on ollut tunnistaa keskeiset päätöksentekopisteet sekä

kehittää työkaluja, menetelmiä ja kriteeristöä epävarmuuden hallintaan näissä

päätöksentekopisteissä. Mallissa on pyritty varhaistamaan päätöksentekoa suhteessa

yrityksissä vallalla olevaan käytäntöön, jossa ensimmäiset päätökset tehdään vasta

valittaessa ideoita tuotekehitykseen. Päätöksenteon varhaistamisella pyritään

yrityksen resurssien tehokkaampaan käyttöön. Kaikkiaan epävarmuuden hallintamallin

avulla pyritään kasvattamaan todennäköisyyttä sille, että tuote pystyttäisiin tuomaan

tulevaisuudessa menestyksellisesti markkinoille.

Kuva 12. Uusien konseptien luonti. Idea kulkee mallin eri osien välillä kunnes

se kypsyy valmiiksi niin teknologisilta ja liiketoiminnallisilta näkökulmilta.

(Koen et. al. 2002)
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Kuva 13. Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta konseptointivaiheessa. Kriittiset

päätöksentekovaiheet on merkitty kuvaan tähdellä ( ).
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5. INNORISK-toimintamallin hyödynnettävyys ja jatkokehitystarpeet

5.1. Hyödynnettävyys

INNORISK-toimintamalli ja työkalut antavat yrityksille arvokasta tukea päätöksentekoon yritysten miettiessä uuden

liiketoiminnan kehittämistä. Käyttämällä INNORISK-toimintamallia yritysten on mahdollista tunnistaa elementtejä

omasta innovaatioprosessistaan, joissa tarvitaan kehittämistä. Samalla on mahdollista kirkastaa innovaatioprosessin

sumeaa alkupäätä ja tunnistaa uuden liiketoiminnan kannalta merkittäviä päätöksentekopisteitä. Kun päätöksentekopisteet

ja päätöksenteossa tarvittavat tietolähteet on tunnistettu, muodostuu innovaatioprosessin sumea alkupää aiempaa

hallittavammaksi ja toimenpiteet uuden liiketoiminnan kehittämiseksi ovat paremmin hallinnassa. Tämä mahdollistaa

kehitettyjen ja kehitettävien INNORISK-toimintamallin menetelmien hyödyntämisen myös kaupallisesti, kun yritykset

tarvitsevat tukea uuden ajattelutavan käyttöönottamisessa.

INNORISK-hankkeessa tähän mennessä toteutetut yritys-caset ovat olleet tavoitteiltaan ja lähtökohdiltaan erilaisia,

joten myös niiden yhtymäkohdat INNORISK-toimintamalliin ovat erilaiset. Yritys-caset havainnollistivat innovaatioiden

ja uuden liiketoiminnan luomisen eroja eri aloilla. Verkosto- ja organisaatiorakenne vaikuttavat tapaan, jolla prosessi

toteutetaan. Myös tarkasteluaikajänne, toteutukseen vaadittava aika sekä näkökulma, kuten markkinat vs. uudet

teknologiainnovaatiot, vaikuttavat toimintamallin käytännön toteutukseen.

Hankkeessa toteutettuja caseja on arvioitu ja vertailtu yhteenvetotaulukossa (kuva 14). Taulukko tiivistyy hyötyihin,

joita INNORISK-toimintamalli kuhunkin caseen tuonut. Yritykset ovat hyötyneet caseista monin tavoin: ne ovat mm.

saaneet kartoitettua eri liiketoiminta-alueiden toimintavaihtoehtoja, tunnistaneet asiakaskunnan tarpeita ja muuttaneet

näitä tuoteominaisuuksiksi, saaneet markkina- ja käyttäjätietoa, luoneet uusia konsepteja sekä hankkineet perusteluja

oikeiden tuotekehitysprojektien valintaan.
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Mallin kehittämisen kannalta caset ovat auttaneet löytämään ennakoinnin ja strategiatyöskentelyn yhtymäkohtia,

yhdistämään uuden teknologian mahdollisuuksia ja tulevaisuuden asiakastarpeita, saamaan kokemusta strategisen

ohjaavuuden yhdistämisestä yrityksen innovaatiotoimintaan sekä tunnistamaan kriittisiä päätöksentekopisteitä. Yleisesti

voidaan sanoa, että tässä vaiheessa hyödyt painottuvat yksittäisiin oivalluksiin, kun caseja on toteutettu vasta muutama.

Pidemmällä aikavälillä ja isommalla case-joukolla saadaan apua visioivaan täsmäkonseptointiin, mutta myös nopeisiin

pilotointeihin. Hyödynnettävyyden kannalta näkökulmia on kertynyt innovaatioprosessin alkuvaiheista

kaupallistamisvaiheeseen saakka.
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Kuva 14. Yhteenveto case’ien pohjalta. © CoFi/ÅA & VTT, 2008.

Iso yritys 1
“Teknologiateollisuus”

pitkä (v. 2020)

teknologian kehitys

toimintaympäristön
muutosten ennakointi
(fokuksessa teknologia)

PESTE-analyysi,
skenaarioiden
suodatinmalli,
teknologiaroadmapit

teknologiaskenaariot,
eri liiketoiminta-
alueiden
toimintavaihtoehdot

ennakoinnin ja
strategiatyöskentelyn
yhtymäkohdat

t&k-toiminnan
suuntaus,
konseptoinnin
lähtökohdat

TOIMIJA

NÄKÖ-
KULMA
CASESSA

AIKAJÄNNE

PAINOPISTE
CASE-TYÖSSÄ

PAINOPISTE
MALLIN OSALTA

KÄYTETYT
MENETELMÄT

SAADUT TULOKSET
YRITYKSILLE

SAADUT TULOKSET
MALLILLE

HYÖDYNNETTÄVYYS

Iso yritys 2
“Teknologiateollisuus”

keskipitkä
(v. 2012-2015)

uudet asiakastarpeet ja
uusi teknologia

uuden
liiketoimintamahdolli-
suuden ja siihen
liittyvän uuden
teknologian arviointi

teknologia-roadmap ja
teknologian kypsyyden
arviointi, asiakas-
tarveanalyysi ja
verkostoanalyysi

asiakastarpeiden
muuttaminen tuote-
ominaisuuksiksi,
avainteknologiat,
uudet konseptit

uuden teknologian
mahdollisuuksien ja
tulevaisuuden
asiakastarpeiden
yhdistäminen

uusi tuotekonsepti
osittain uusille
asiakkaille,
epävarmuuden hallinta
päätöksenteossa

Keskikokoinen
yritys 1
“Teknologiateollisuus”

keskipitkä
(v. 2012-2015)

asiakkaiden
tulevaisuuden tarpeet,
tuotekehitystoiminnan
ohjaaminen tarvetta
vastaavaksi

näkemys yrityksen
innovaatiotoiminnan
strategisesta
koordinoinnista

teknologia-roadmap,
menetelmäkehitys
kehitysprojektien
arvon, tasapainon ja
resurssien hallintaan

perustelut
päätöksentekoon
valittaessa oikeita,
tarvittavia, projekteja
tuotekehitykseen

kokemus strategisen
ohjaavuuden
implementoimisesta
yrityksen innovaatio-
toimintaan

epävarmuuden hallinta
t&k-toiminnan
suuntaamiseksi
tehtävästä
päätöksenteossa

Keskikokoinen
yritys 2
“Teknologiateollisuus”

pitkä (v. 2020)

asiakkaiden uudet
tarpeet, uudet
teknologiat

ennakointi ja sen
tuloksiin perustuva
konseptointi

teknologia-roadmap,
asiakastarveanalyysi,
Opportunity Balance
Matrix, konseptikehitys

asiakaskunnan
tarpeiden tunnistus,
avainteknologiat,
uudet konseptit

konseptikehityskoke-
mus, kriittisten
päätöksentekopistei-
den tunnistus

uudet tuotteet
olemassa olevalle
asiakaskunnalle

Pieni yritys
“Yrittäjäryhmä”

lyhyt, keskipitkä ja
pitkä (v. 2007, 2010
ja 2020)

uudet markkinat,
uudet konseptit

uusien
markkinatarpeiden
tunnistaminen sekä
konseptien luonti ja
kaupallistaminen

PESTE-analyysi,
skenaariotyöskentely,
konseptointi,
käyttäjätutkimus,
markkinatutkimus

markkina- ja
käyttäjätieto, uudet
konseptit, pilotti,
kaupallistamissuunni-
telma 

yritysryhmän
yhteistyö, pien-
yrittäjänäkökulma

uusien konseptien
luonti, pilotointi ja
kaupallistaminen,
markkinoiden
segmentointi



CA
SE

5/5
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Raportin viimeisessä casessa (5/5) yritysnäkemyksiä on kiteytetty hankkeen alkuvaiheessa toteutetusta

prosessista, jossa pääpaino oli uusien teknologisten innovaatioiden lähtökohtien tunnistaminen ja

arviointi. Pääpaino oli INNORISK-toimintamallin tulevaisuudentutkimus- ja ennakointivaiheissa.
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5.2. INNORISK-toimintamallin jatkokehitystarpeita

Tutkimusryhmän arvio mallin nykytilasta ja tulevaisuuden vaatimuksista voidaan tiivistää kuvan 15

mukaisella tavalla. Kuvassa on arvioitu vastinparien avulla mallin nykytilaa sekä toivottua tulevaisuuden

tilannetta. Arviointi suoritettiin verkkokyselynä tutkimusryhmän keskuudessa ja siihen vastasi 10

tutkijaa. Kuviossa on esitetty vastausten keskiarvot.

Kuva 15. Tutkimusryhmän näkemyksiä mallin kehittämiseen. © CoFi/ÅA, 2007.

Saatujen kokemusten mukaan INNORISK-toimintamallista tulee kehittää käytännönläheinen, integroitu

malli, joka on yritysläheinen ja saa näkyvyyttä elinkeinoelämässä. Näitä seikkoja on pyritty ottamaan

huomioon jo tässä väliraportissa ja niitä tullaan korostamaan myös toimintamallin jatkokehityksessä.

Teoreettinen

Irralliset
moduulit

Tuotteistettu

Maksullinen

Nettipohjainen
käyttöliittymä

Yksityiskohtainen

Yksi malli kaikille

Jäykkä, tiukasti
strukturoitu

Yritysläheinen

Mallin kehitys jatkuu
projektin jälkeen

Painopiste Suomessa

Näkyvyyttä
tiedeyhteisössä

Painopiste
casetyöskentelyssä

Käytännön läheinen

Integroitu malli

Ei tuotteistettu

Avoin kaikille

Muunlainen
käyttöliittymä

Väljä, yleinen

Malli koon, toimialan ja/tai
elinkaaren vaiheen mukaan

Väljä, löyhästi strukturoitu

Tutkimusläheinen

Malli on valmis projektin
päättyessä

Kansainvälinen näkyvyys

Näkyvyyttä
elinkeinoelämässä

Painopiste
tutkijatyöskentelyssä

Nykytila             Toivottu tulevaisuuden tilanne



Summary

The INNORISK operations model strengthens the renewal of business and the

management of the innovation process by the methods of future research,

technology forecast and risk management. The operations model includes processes

and tools which companies are able to utilize effectively through the whole

innovation and strategy process in order to renew their business.

The framework of the INNORISK operations model illustrates how the business

operations of the company are positioned in the value chain formed by demand

and supply. The supply side is affected by the actors of the industry through the

whole value chain, including strategies, resources and visions of the suppliers. The

demand side includes factors such as the structure of the market, the competitive

situation and other competitors, the growth of the market, volume and market

potential alongside with the end users. Both sides are naturally regulated by laws

and statutes but they are also affected by NGOs, values and attitudes, opportunities

brought by new technologies, environmental challenges or economic changes.

To the business the aforementioned factors create PESTE challenges which in other

words are political, economic, societal, technological and ecological variables.

The INNORISK operations model has been developed together with companies

which represent different industries and different sizes and this report describes

the development work of the operations model by means of company cases. The

companies involved in the cases have benefited in multiple ways: for instance

they have mapped alternative courses of action for different areas of business;

identified the needs of customers; collected market and user information and

created new concepts.

Regarding the development work of the model cases have contributed to find

nodes between foresight and strategy work, to identify critical points of decision-

making and to be exposed to concept design. So far, when only a few cases have

carried through, the advantages emphasize individual insights. In the long run

when more company cases have carried out it is possible to find solutions to

“envisioning niche-conceptualizing” and also to rapid piloting projects.

Based on the obtained experiences it can be said that in the later development

work, the INNORISK operations model will be developed towards a practical and

an integrated model which will be widely accepted by business life also internationally.

The development work continues as a part of Tekes’s LIITO-program till the end

of 2008. The research group hopes to receive new contacts from companies of

different industries. For more information, please do not hesitate to contact us:

firstname.surname@abo.fi or firstname.surname@vtt.fi.
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INNORISK-hanke on CoFi/ÅA:n ja VTT:n 3-vuotinen

yhteishanke, jonka ensimmäinen vaihe käynnistyi 1.1.2006

Tekesin LIITO-teknologiaohjelmassa. INNORISK-hankkeen ta-

voitteena on tehostaa liiketoiminnan uudistumista ja innovaa-

tioprosessin johtamista tulevaisuuden tutkimuksen, teknologian

ennakoinnin ja riskienhallinnan keinoin. Hankkeen tuloksena

saadaan INNORISK-toimintamalli, joka sisältää prosessin ja

työkalut, joilla yritys pystyy hyödyntämään tehokkaasti tule-

vaisuuden ja teknologian ennakointia sekä kattavaa riskien-

hallintaa läpi uudistuvaan liiketoimintaan tähtäävän innovaatio-

ja strategiaprosessin.

Tässä hankkeen toisessa väliraportissa esitellään INNORISK-
toimintamallin soveltamista yrityksissä sekä kuvataan toimin-

tamallin kehitystä teoreettisesta viitekehyksestä kohti käytännön

sovelluksia. Kehitystyön keskeisessä roolissa on ollut mallin

ja siihen liittyvien menetelmien toimivuuden testaus yrityksissä.

Väliraportissa esitellyt esimerkit eri toimialoilta ja erikokoisista

yrityksistä havainnollistavat teorian ja käytännön vuorovaiku-

tusta. Tutkimusryhmä toivoo uusia yhteydenottoja mallin

edelleen kehittämiseksi case’ien avulla.
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