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Käsitteitä

Ennakointi Tulevaisuuden vaihtoehtojen monialainen kartoittaminen ja ajoitus toimijan 
näkökulmasta.

Haasteiden johtaminen Innovaatioprosessin johtaminen ja hallinta liiketoiminnan synnyttämiseksi 
tavalla, joka ottaa huomioon toimintaympäristön muutokset (uhat tai 
mahdollisuudet).

Innovaatio Kaupallistettavissa oleva uutuus, joka on oleellisesti aiempaa ratkaisua etevämpi.
Innovaatio voi kohdistua tuotteisiin, palveluihin, teknologiaan, liiketoiminta- ja 
organisaatiomalleihin, toimintaprosesseihin tai toimintatapoihin.

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.
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pääomalle.

Konseptointi Tuotteen tai palvelun ratkaisumallin hahmottaminen kokonaisuutena, mutta 
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Markkina-analyysi Markkinoiden analysointi  mikro- ja makrotasolla sekä toimijan kilpailuaseman 
kartoittaminen suhteessa toisiin toimijoihin ja asiakkaisiin.

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

Riskienhallinta Johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällinen hyväksi-
käyttö riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja aktiiviseksi kontrolloimiseksi.

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

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

Tulevaisuudentutkimus Monitieteinen tutkimussuunta, 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.
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Saatesanat

Miksi?

INNORISK-hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten pitkän aikavälin uudistumiskyvykkyyttä ja innovaatioiden

täsmäosuvuutta kehittämällä yhdessä yritysten kanssa toimintamalli, joka yhdistää tulevaisuuden tutkimuksen,

skenaariotyöskentelyn ja riskienhallinnan lähestymistavat innovaatioprosessiin. Kehitettävän INNORISK-toimintamallin

avulla yritykset saavat kilpailuetua suunnatun nopean liikkeellelähdön ansiosta, mikä mahdollistaa kannattavan kasvun

murrosvaiheissakin, ilman toiminnassa esiintyviä epäjatkuvuuskohtia. INNORISK-toimintamallista yritykset saavat

toimivan työkalun tulevaisuuden radikaalienkin uutuuksien hallittuun ennakointiin ja tutkimusyhteisöt ja muut

innovaatiojärjestelmän toimijat saavat uusia metodeja liiketoimintaosaamisen ennakkoluulottomaan kehittämiseen

sekä tarvelähtöisen innovaatioprosessimallin. Työn tuloksena syntyy innovaatioprosessimalli, jonka ansiosta yhteiskuntakin

kykenee täyttämään omat velvoitteensa paremmin, koska INNORISK-malli synnyttää uutta liiketoimintaosaamista,

joka aikaansaa talouskasvua.

Mitä?

INNORISK-hanke on Tekesin LIITO-teknologiaohjelmassa oleva 3-vuotinen hanke, jota koordinoi CoFi /Åbo Akademi

yhteistyökumppanina VTT/Tampere. Hankkeessa on toteutettu ensimmäisenä toimintavuonna 2006 kaksi yrityscasea,

toinen Metsoa Automationin ja toinen Kalmar Industriesin kanssa. Toimintamallin rakenne on selkiintynyt kuuteen

osaan, jotka yhdessä muodostavat INNORISK-toimintamallin viitekehyksen. Osat koostuvat ensinnä tulevaisuuden

tutkimuksesta ja ennakoinnista. Niiden avulla kyetään keräämään myös heikkoja signaaleja ja kuvittelemaan niitäkin

tulevaisuuden vaihtoehtoja, jotka eivät tänä päivänä ole vielä ilmeisiä. Lisäksi siihen kuuluu markkina-analyysi -osa,

jonka avulla kyetään selvittämään tulevien markkina-alueiden kasvu ja myös markkinoiden rakenne, kohderyhmät

ja loppukäyttäjien arvot ja elämäntyylit, joiden avulla konseptointiosassa saadaan rakennettua uskottavia vaihtoehtoja

tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille. Lopuksi työssä tehdään strateginen valinta siitä, mitkä hankkeet viedään

eteenpäin tuotekehitykseen, mitkä taas jätetään odottamaan parempaa aikaa tai annetaan muiden kehitettäväksi.

Kaikkea tätä hallitaan haasteiden johtamisella, jota voidaan pitää linkkinä ulkomaailmaan esimerkiksi älykkäiden

järjestelmien avulla ja jonka keskeinen osa on kokonaisvaltainen innovaatioprosessin johtaminen.

Miten?

INNORISK-hankkeeseen pääsee mukaan yritys joko omalla casella tai seurailijayrityksenä. Kummassakin tapauksessa

yrityksen edustaja pääsee osallistumaan myös johtoryhmätyöskentelyyn ja siten osalliseksi syntyvästä uudesta tiedosta

tuoreeltaan. Casen toteuttaminen edellyttää yrityksiltä työpajatyöskentelyä muutaman kuukauden ajalla, yhteensa

5-6 istuntoa. Case-työskentely on keskeisessä roolissa työstettäessä toimintamallia käytännön tasolla eteenpäin

toimivaksi prosessiksi. Case-aiheet voivat liittyä yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen, tuotevalikoiman tarkistamiseen,

uuden teknologian käyttöönoton vaikutusten arviointiin tai vaikka uusien markkina-alueiden vaatimusten huomioon-

ottamiseen kehitystyössä. Tavoitteena on, että case-yrityksiä saadaan mukaan hankkeeseen eri lähtökohdista:

pk-yritykset vs. isot yritykset, aloittavat yritykset vs. vakiintuneet yritykset, kasvuvaiheen yritykset vs. kypsän vaiheen

yritykset sekä myös eri toimialoilta (teknologiateollisuus, metsäteollisuus, bioteollisuus). Jokainen yhteistyöhaluinen

yhteydenotto on tervetullut lisä hankkeeseen, jossa monipuolisesti ja laaja-alaisesti halutaan kehittää yritysten

uudistumista, uudistumisprosessin eri vaiheiden johtamista ja konkreettisia työkaluja käytännönläheisesti.



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-hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten pitkän aikavälin uudistumiskyvykkyyttä ja innovaatioiden

täsmäosuvuutta kehittämällä yhdessä yritysten kanssa toimintamalli, joka yhdistää tulevaisuuden tutkimuksen, erityisesti

skenaariotyöskentelyn ja riskienhallinnan lähestymistavat innovaatioprosessiin. Kehitettävän INNORISK-toimintamallin

avulla yritykset saavat kilpailuetua suunnatun nopean liikkeellelähdön ansiosta, mikä mahdollistaa kannattavan kasvun

murrosvaiheissakin, ilman toiminnassa esiintyviä epäjatkuvuuskohtia.

Lähtökohta työlle on muuttuvan maailman haasteet yritysten uudistumiselle, säilyttäen Suomen kilpailukyky

houkuttelevana sijaintipaikkana menestyvälle liiketoiminnalle. Tavoitteena on, että INNORISK-toimintamallin avulla

saadaan parempia vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

•• Millaisilla innovaatioilla ns. kypsä klusteri, kuten metsäklusteri, voi uudistaa toimintansa kannattavaksi?

•• Mihin uusien alojen, kuten bioalan yritysten, kannattaa keskittyä kyetäkseen kasvattamaan kriittistä massaa

ostovoimaisilla markkinoilla?

•• Millä liiketoimintamallilla alihankintapainotteiset toimialat, kuten kone- ja metalliklusterin pienet ja 

keskisuuret yritykset, luovat kilpailuetua monimutkaistuvassa kumppanuusverkostossa?

•• Miten johdetaan innovaatioprosessia niin, että päästään olemassa olevan toiminnan perusparannuksista 

kohti radikaali-innovaatioita?

•• Millaista osaamista pitää kehittää, että Suomi saa uusia toimialoja ja työpaikkoja nousevien talouksien 

viemien työpaikkojen tilalle?

INNORISK-toimintamallista yritykset saavat toimivan työkalun tulevaisuuden radikaalienkin uutuuksien hallittuun

ennakointiin ja tutkimusyhteisöt ja muut innovaatiojärjestelmän toimijat saavat uusia metodeja liiketoimintaosaamisen

ennakkoluulottomaan kehittämiseen sekä tarvelähtöisen innovaatioprosessimallin. Työn tuloksena syntyy innovaatio-

prosessimalli, jonka ansiosta yhteiskuntakin kykenee täyttämään omat velvoitteensa paremmin, koska INNORISK-malli

synnyttää uutta liiketoimintaosaamista, joka aikaansaa talouskasvua.
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2. INNORISK-hanke innovaatiojohtamisen kentässä

Innovaatioiden ja innovaatiojohtamisen tärkeys on tunnustettu niin yritys-, tutkimuslaitos- kuin koko yhteiskunnan

tasoilla. EU-komissio on asettanut innovaatioprosessien ja innovaatiopolitiikan kehittämisen keskeiselle sijalle vuonna

2000 käynnistetyssä Lissabonin strategiassa, jolla pyritään tekemään Euroopan unionista kilpailukykyisin ja dynaamisin

talous vuoteen 2010 mennessä. EU-komission mukaan ”vaatii luovuutta ja innovatiivisuutta päästä olemassa oleville

markkinoille ja kilpailla siellä, muuttaa markkinoita tai peräti luoda uusia markkinoita; liikeidean muuttaminen

menestykseksi edellyttää kykyä yhdistää luovuus ja innovatiivisuus hyvään johtamiseen ja mukauttaa yritystä sen

kehityksen optimoimiseksi yrityksen koko elinkaaren aikana”.

Monet teknologiayritykset näkevät innovaatiojohtamisen lähinnä tuotekehityksen johtamisena. Innovaatioihin kytketään

mielikuvissa taloudellinen menestys ja yrityksen liiketoiminnan uusiutuminen, mutta käytännössä innovaatioiden

syntyminen/synnyttäminen usein jää muutaman T&K-ihmisen harteille eikä muisteta eroa keksinnön ja innovaation

välillä 1 . Innovaatioprosessissa voidaan erottaa neljä elementtiä: ennakointi, konseptointi, tuotekehitys ja kaupallistaminen.

Kun tähän lisätään yrityksen aineettomat ja aineelliset resurssit, ilmapiiri ja yrityksen strategia, ovat koossa innovaa-

tiojohtamisen elementit.

Uudet innovaatiot voivat liittyä tuotteisiin ja/tai palveluihin, mutta myös toimintamalleihin, järjestelmiin tai tukiprosesseihin.

Kyse on lisäarvon tuotteistamisesta arvoketjun ja arvoverkon eri vaiheissa. Innovaatiot voidaan jakaa Doblin Groupin

mukaan kymmeneen eri lajiin:

1. Uudet liiketoimintamallit

2. Verkostotoimintamallit

3. Yrityksen ydinprosesseihin liittyvät innovaatiot

4. Yrityksen tukiprosesseihin liittyvät innovaatiot

5. Uudet tuotteet tai tuoteominaisuudet

6. Tuotejärjestelmät

7. Palvelut

8. Jakelukanavat

9. Yritys- ja tuotebrandit

10. Asiakkaan kokemaan elämykseen liittyvät innovaatiot

Uudet liiketoimintamallit ja verkostotoimintamallit ovat viimeisen 10 vuoden aikana tuoneet yrityksille eniten tulosta,

vaikka suurimmat panostukset on laitettu uuden teknologian ja tuotteiden kehitystyöhön. Tätä ei kuitenkaan tule

ymmärtää siten, että uusien tuotteiden ja teknologian kehittämiseen ei kannata panostaa – teknologia on mahdollistavana

tekijänä useimmissa innovaatioissa. Sen sijaan uusi teknologia itsessään on vain harvoin kaupallinen menestys: se

vaatii usein tuekseen jonkin muun innovaation ja teknologian hallittua käyttöönottoa. Tätä havainnollistaa seuraava

kuva, jossa vain yhteinen leikkauspinta tuo toivotun tuloksen.

1 
Innovaatio on kaupallistettavissa oleva uutuus, joka on olennaisesti aiempaa ratkaisua etevämpi – keksintö on pelkästään uutuus.
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Uuden liiketoiminnan ja sen mahdollistavan radikaalin innovaation etsintä, kehitys ja kaupallistaminen on aina myös

strateginen valinta. Siksi radikaaleihin innovaatioihin liittyvän johtamisen tulee olla läheisessä vuorovaikutuksessa

strategiatyöhön. Radikaalien, liiketoiminnan merkittävään uudistumiseen tähtäävien hankkeiden tai hankekokonaisuuksien

valinta, ohjaus ja arviointi eivät onnistu samoilla kriteereillä kuin yrityksen nykyistä liiketoimintaa tukevien hankkeiden

valinta ja arviointi.

INNORISK-toimintamallin viitekehys lähtee liikkeelle innovaatioprosessin peruselementeistä: ennakointi, konseptointi,

tuotekehitys, kaupallistaminen. Strategia ja resurssit antavat puitteet, joissa toimitaan. Perinteisen prosessiputken

sijasta INNORISKin innovaatioprosessi on nähtävä silmukkana, missä markkinat ja liiketoimintaympäristö antavat

jatkuvaa syötettä innovaatioprosessin eri vaiheisiin. Kun tulevaisuuden tutkimus liiketoimintaympäristön ja markkinoiden

vaihtoehtoisista kehittymisistä yhdistetään työhön, saadaan hyvät lähtökohdat uusien liiketoimintamahdollisuuksien

etsimiselle. Kaikki tämä, yhdistettynä riskien hallintaan, tuodaan jäsenneltynä syötteenä konseptointiin. Konseptointi

ymmärretään hallittuna interaktiivisena prosessina, johon kuuluvat ideointi ja ideoiden arviointi, mahdollisuuksien

tunnistaminen sekä varsinainen konseptimääritys. Yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävä perus- ja

soveltava tutkimus linkittyy INNORISK-prosessissa vuorovaikutteisesti konseptointiin: toisaalta se antaa syötettä prosessin

eri elementeille, ja toisaalta elementit määrittelevät mahdollisen tutkimustarpeen. Tuotekehitysvaihetta INNORISK

tukee ensisijaisesti kokonaisuuden hallinnan osalta. Malli antaa yrityksille kriteerit tuotekehitysprojektien valintaan,

priorisointiin ja suuntaamiseen sekä tukee niiden ajoitusta. INNORISK-toimintamallin lopullinen tavoite on kunkin

konseptin osalta onnistunut kaupallistaminen. Silmukkamallinen innovaatioprosessi tuo kaupallistamiseen ja markkinoihin

liittyvien mahdollisuuksien ja epävarmuuksien hallinnan jo prosessin alkupäähän, jossa tehtävillä päätöksillä on

keskeinen vaikutus innovaation menestymisedellytyksiin.

Innovaatiojohtamisessa tulee ottaa huomioon tuotteen/palvelun koko elinkaari, minkä kesto voi toimialasta riippuen

vaihdella muutamasta kuukaudesta kymmeniin vuosiin. INNORISK-lähestymistapa, missä teknologiaosaaminen ja

tuotteen elinkaaren kattava riskienhallinta yhdistetään tulevaisuuden ennakointiin jo innovaatioprosessin alkupäässä,

antaa yrityksille eri vaihtoehtoja innovaation käyttöönottoon ja hajauttaa riskiä eri vaihtoehtojen välille. INNORISK-

hankkeen riskienhallinnan näkökulma onkin perinteisen pelkkien uhkakuvien maalailun sijasta kolikon toinen puoli -

mahdollisuuksien hallinta. Usein kysymys on vain 'silmälaseista' eli siitä, mitä haluamme nähdä. INNORISK pyrkii

avartamaan näkökykyämme mutta myös auttamaan strategisessa fokusoinnissa ja näin suuntaamaan rajalliset resurssit

tarkoituksenmukaisesti.

Teknologia

Aineeton pääoma Asiakastarve

INNOVAATIO

Kuva 1. Teknologia – aineeton pääoma – asiakastarve -kolmikenttä, jonka leikkauspinta tuottaa innovaatioita.
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INNORISK-toimintamalli on jaettu moduuleihin, joista kukin pitää sisällään erilaisia

menetelmiä eri tilanteisiin ja tarpeisiin. Toimintamalli on eräänlainen paletti, josta

valitaan kuhunkin tilanteeseen sopivat työkalut ja lähestymistavat.

INNORISK-toimintamallin taustalla on avoin innovaatio -ajattelu. Yrityksen tai

yritysverkoston ei lähtökohtaisesti tarvitse itse viedä koko innovaatioprosessia

alusta loppuun asti, vaan omien ideoiden ja konseptien sijasta yritys voi ostaa tai

saada niitä ulkopuolelta. Vastaavasti yrityksen ei tarvitse itse viedä markkinoille

kaikkia kehittämiään kaupallistettavia ratkaisuja, vaan se voi myydä ne missä

innovaatioprosessin vaiheessa tahansa muualle ja hyötyä niistä esim. IPR-maksujen

muodossa. Kyse on verkottumisesta ja sen korostuneesta tärkeydestä. Harva

yksittäinen yritys omaa kaikkia innovaatioprosessiin liittyviä resursseja. Verkostoi-

tuminen asiakkaan suuntaan ideoinnissa ja innovaatioiden jalostamisessa korostuu

palvelu- ja liiketoimintamallien innovoinnissa. INNORISK-lähestymistapa on tässä

vaiheessa luonnos, joka ei tee eroa suurten ja pienten yritysten kesken eikä

yksittäisten yritysten ja yritysverkostojen kesken. Sen soveltaminen edellyttää

mallin edelleen kehittämistä suuntaan, joka ohjeistaa erikseen erikokoiset yritykset

ja innovaatioiden kanssa työskentelevät tutkimuslaitokset ja muut innovaatiojär-

jestelmän solmut.

Seuraavassa on kuvattu INNORISK-toimintamalli ja sen 6 moduulia. Kuvauksen

yhteydessä on mukana kuvitteellinen case SystManu Oy, jonka uudistumisprosessia

on kuvattu INNORISKin vaiheiden eli moduulien avulla. Kunkin moduulin kohdalla

on kerrottu, mitä SystManu:ssa tehtiin ja mitä sillä saatiin aikaan. Lähtökohtana

on seuraava kuvaus SystManu Oy:stä:

Case-kuvaus SystManu Oy:stä: Nykytila ja miten tähän on tultu?  

SystManu  Oy  aloitti  toimintansa  1970-luvun  alussa  alihankintatöillä  Etelä-Suomen  metalliteollisuusyrityksiin.  Yrityksen

liiketoiminta  kasvoi  vuosikymmenten  kuluessa  ja  tuotevalikoima  suuntautui  yhä  enemmän  teollisuuden  käyttämiin  automaattisiin

 konejärjestelmiin.  Tällä  hetkellä  yrityksen  liikevaihto  on  40Me  ja  henkilöstöä  on  220.  SystManu  Oy  myi  tuotteitaan

aluksi  suoraan  loppuasiakkaille,  mutta  1980-luvun  puolivälistä  asti  se  on  ollut  järjestelmätoimittajan  roolissa  teollisuuden

 kokonaistoimittajille.  Yrityksen  historian  vaikein  ajanjakso  sijoittuu  1990-luvun  alkuun,  jolloin  se  joutui  vaikeuksiin

ulkomaisten  valuuttaluottojen  vuoksi.  Onneksi  löytyi  sijoittajia,  jotka  uskoivat  yrityksen  elinkelpoisuuteen.  Yrityksen  omistavat

 tällä  hetkellä  sijoittajat,  joista  40  %  on  kansainvälisiä.  Viime  vuosikymmenten  rakennemuutosten,  fuusioiden  ja

yrityskauppojen,  myötä  SystManu  Oy:n  asiakkaiden  lukumäärä  on  pienentynyt  ja  vastaavasti  koko  kasvanut.  Niinpä

yrityksen  strategiaksi  on  muodostunut  toimia  läheisessä  suhteessa  muutaman  avainasiakkaan  kanssa.  Toiminnan  pääomain-

tensiivisestä  luonteesta  johtuen  yritys  on  investoinut  paljon  ja  se  on  velkaantunut.  Vaikka  SystManu  Oy:n  strategia  on

sinällään  toimiva,  niin  järjestelmätoimittajana  sen  asema  on  muuttunut  liian  riippuvaiseksi  pääasiakkaista.  Kun  nämä

ovat  aikeissa  siirtää  tuotantoaan  ulkomaille,  niin  SystManu  Oy:n  johtoportaassa  herää  tarve  kartoittaa  yrityksen  pitkän

aikavälin  tulevaisuutta  uusien  liiketoimintakonseptien  ja  tuotteiden  tunnistamiseksi  sekä  riskien  ja  riippuvuuksien  vähentämiseksi.
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CHAMA – Haasteiden johtaminen
Mahdollisuudet & Riskit

Perustutkimus
Trendit, PESTE – haasteet
Lainsäädäntö, normit

Ideat
Innovaatio-
mahdollisuudet

Uudet teknologiat
Road Maps

FUTU –
Tulevai-
suuden
tutkimus

Tuotekehitys
Kaupallis-
taminen

Resurssit

Markkinoiden tarpeet

Asiakkaiden arvot

Liiketoiminnan kasvu

Kilpailu

Skenaariot

Kehittämisimpulssit

3. INNORISK-toimintamalli, versio 1.0

INNORISK-toimintamalli lähtee liikkeelle ajatuksesta, jossa markkinoilla on tarvetta

ja uutta kysyntää, mutta uusi tutkimustieto ja teknologia mahdollistavat myös

uutta tarjontaa. Aikajänne on kummassakin erilainen: markkinat toimivat lyhyellä

tähtäimellä, kun taas tutkimus ulottuu vuosien, jopa vuosikymmenten päähän

eli tarjontaa ei hetken tarpeeseen polkaistakaan. Tämän vuoksi on tärkeä ottaa

mukaan pitkän aikavälin tarkastelut markkinoiden kehityksestä, ennakoida

asiakastarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä ja kääntää on demand -ajattelua

suuntaan, jossa tarjonta luo kysyntää.

INNORISK-toimintamallin viitekehyksen muodostaa innovaatioprosessi ideasta

konseptiksi, jossa ideointi koostuu laajakatseisesta ja -alaisesta tulevaisuuden

yleisten muutostekijöiden skenarioinnista, johon tulee sisältöä myös markkinoiden

tulevaisuuden muutoksista. Realismia ja konkretiaa malliin tuovat kytkennät toimijan

strategiaan ja resursseihin. Kuva 2 havainnollistaa viitekehystä. Huomionarvoista

on, että INNORISK-toimintamalli on prosessi, jonka eri osia on vasta erikseen

tarkasteltu ja kehitetty. Haasteena onkin saada esille mallin prosessiluonne ja

iteratiivisuus niin, että eri osien riippuvuudet eivät rajoita työtä, vaan pikemminkin

avaavat uusia mahdollisuuksia ja tuovat uutta sisältöä kaikkiin vaiheisiin koko

prosessin ajan. Prosessi on luonteeltaan jatkuva. Seuraavissa luvuissa kukin moduuli

on kuvattu erikseen, ja samassa yhteydessä tarkastellaan kuvitteellisen casen

sisältöä ko. moduulin osalta, jotta lukija saa konkretiaa siitä, mistä eri moduuleissa

voisi olla kyse ja millaisiin kysymyksiin voidaan saada vastauksia.
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Kuva 2. INNORISK-toimintamallin viitekehys.

FORE –
Ennakointi

CONCE – Konseptointi

MARE – Markkina-analyysi

STRAFO – Strateginen valinta

Strategia
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Moduuli 1. Haasteiden johtaminen –
CHAMA (Challenge Management)

CHAMA kattaa koko innovaatioprosessin johtamisen uuden liiketoiminnan kehittä-

miseksi. CHAMAn tavoitteena on tehostaa innovaatioiden syntyä ja luoda syste-

maattisia menetelmiä innovaatioprosessin johtamiseen. Moduuli on läpileikkaava;

sen kehittäminen vaatii jokaisen innovaatioprosessin vaiheen osalta omaa tarkastelua

aina ennakoinnista kaupallistamiseen saakka. Erityinen huomio kohdistetaan uuden

teknologian hallittuun ja menestyksekkääseen käyttöönottoon yritysten nykyisten

ja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi.

CHAMA-menetelmäkehitys kohdistuu radikaaleihin innovaatioihin tähtäävän

toiminnan kehittämiseen siten, että innovaatioprosessin johtamisessa ja päätök-

senteossa otetaan huomioon mahdollisuudet ja riskit. Moduulissa etsitään keinoja,

joiden avulla yritysten on mahdollista miettiä aiempaa rohkeammin olemassa

olevaa teknologiaa uusille markkinoille, kehittää olemassa oleville markkinoille

uutta teknologiaa tai viedä uutta teknologiaa uusille markkinoille.

TEKNOLOGIA/PALVELU

M
A

RK
KI

N
AT

Olemassa oleva Uusi

O
le

m
as

sa
 o

le
va

U
us

i

Uusi tuote tai
liiketoiminta-

konsepti

Uusi
liiketoiminta-
alue/toimiala

Rajattu
ulkopuolelle
INNORISKISSÄ

Olemassa olevan
uudistava/

kyseenalaistava
ratkaisu

Kuva 3. INNORISK-hankkeen rajaus, uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja

-riskien hallinta

Uusien liikeideoiden kehittäminen on haasteellista, radikaalit ideat harvoin istuvat

yritysten liiketoimintayksiköiden nykyisiin strategioihin. Uusia ideoita arvioidaan

usein olemassa olevien strategioiden kautta ja niiden vastaanotto ei välttämättä

ole suopea.



Innovaatioprosessin vaiheet asettavat omat vaatimuksensa mahdollisuuksien ja

riskien hallinnalle. Kaupallistamiseen liittyvien mahdollisuuksien ja riskien selvit-

täminen on huomioitava jo innovaatioprosessin alkuvaiheessa. Mahdollisuudet ja

riskit voivat liittyä kehitetyn ratkaisun toimimattomuuteen, taloudelliseen toteu-

tukseen, tuotannollisuuteen tai hyväksyttävyyteen. Riskit on hallittava myös

konseptointi- ja kehitysprosessin aikana ennen kaupallistamista. Konseptoinnissa

valitaan ne hankkeet, joiden kehitystyötä jatketaan tuotekehityksessä. Kehitettäessä

uuteen teknologiaan perustuvia tai uusille markkinoille suunnattuja ratkaisuja on

tärkeää, että yrityksellä on käytössä osaamista ja riittävät resurssit myös kaupal-

listamisen toteuttamiseksi.

Omat vaatimuksensa innovaatioprosessin johtamiselle tuo elinkaariajattelu.

Innovaatioprosessin hallintaa ei ole ainoastaan siihen olennaisesti kuuluvien

vaiheiden hallintaa, vaan pitää ottaa huomioon myös kaupallistamisvaiheen

jälkeiset elinkaaren vaiheet, ml. tuotteeseen/palveluun liittyvä asennus ja

käyttöönotto, käyttö ja kunnossapito sekä käytöstä poisto.
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CHAMA-moduuli kuvitteellisessa casessa:  

Tausta

SystManu  Oy:n  strategia  nojaa  pitkälti  toimitusjohtajan  persoonaan  ja  näkemyksiin.  Suomalaisten  omistajien  hallinnassa

on  edelleen  60  %  yrityksen  omistuksesta  ja  toimitusjohtaja  käyttää  merkittävää  äänivaltaa.  Yrityksen  strategiaprosessi

koostuu  muutamasta  vuosittaisesta  kokoontumisesta,  joissa  toimitusjohtaja  ja  6-8  hänen  lähintä  alaistaan  ja  avainhenkilöä

 muovaavat  yrityksen  strategian  ja  asettavat  tavoitteet.  Strategiaprosessia  tukee  yrityksen  tiedonhankinta,  joka  kattaa  lähinnä

 oman  alan,  eli  muutaman  asiakkaan  toimet,  tuotteissa  käytettävän  teknologian  kehityksen  seuraamisen,  viranomaismääräykset

 ja  satunnaisesti  kilpailijoiden  seurantaa.  Oman  lisänsä  strategiaprosessiin  ovat  tuoneet  ulkomaiset  omistajat,  joiden

asiantuntevat  näkemykset  ovat  olleet  yritykselle  hyödyksi.

Innovaatioprosessin  kehittäminen

Varsinaista  t&k-toimintoa  yrityksellä  ei  ole  mutta  aktiivista  tuotekehitystä  kylläkin.  Vaikka  SystManu  Oy  toiminta  on  ollut

 menestyksekästä  tähän  asti,  ei  nykyinen  tapa  tue  uusien  liiketoimintakonseptien  tunnistamista  ja  kehittämistä.  SystManu

Oy  lähtee  kehittämään  innovaatioprosessiaan.  Eri  vaiheisiin  liittyviä  mahdollisuuksia  ja  riskejä  pyritään  tunnistamaan

yksinkertaisten  mallien  avulla.  Osaamista  täydennetään  verkottumalla  sekä  ulkopuolisten  asiantuntijoiden  avulla.

INNORISK-toimintamallin  mukainen  eteneminen

SystManu  Oy:n  johto  haluaa  saada  mahdollisimman  hyvän  ja  kattavan  kuvan  omaan  liiketoimintaansa  vaikuttavista

tulevaisuuden  kehitysmahdollisuuksista  niin  markkinoiden,  teknologisen  kuin  myös  yhteiskunnallisen  kehityksen  suhteen.  Johto

 tiedostaa  myös,  että  uusien  liiketoimintakonseptien  kehittäminen  ei  onnistu  pelkästään  perinteisen  teknisen  tuotekehityksen

 varassa,  vaan  konseptointiin  on  saatava  laaja-alaista  näkemystä  mm.  tulevaisuuden  asiakastarpeista.  Jotta  uuden

liiketoiminnan  kehittäminen  ei  vaarantaisi  yrityksen  lähitulevaisuuden  tuloksentekokuntoa,  uusien  kehityshankkeiden  valintaan

 ja  seurantaan  otetaan  käyttöön  portfolio-malli  säännöllisine  arviointipisteineen.  Kaupallistamiseen  liittyviä  mahdollisuuksia

 ja  riskejä  tarkastellaan  ennakoiden  läpi  innovaatioprosessin  ottaen  huomioon  tuotteen/palvelun  koko  elinkaaren.
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Moduuli 2. Tulevaisuuden tutkimus - FUTU (Futures Research)

FUTU-moduulissa analysoidaan ja kuvataan pitkän aikajänteen vaihtoehtoisia

tulevaisuuden kehityskulkuja eli skenaarioita tulevaisuudentutkimuksen keinoin.

Tulevaisuudesta ja sitä koskevasta tiedosta on todettu, että tulevaisuutta ei voi

ennustaa, tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, mutta tulevaisuuteen voi vaikuttaa

omilla valinnoilla ja teoilla.

Tulevaisuudentutkimuksessa kerätään tulevaisuutta koskevaa tietoa systemaattisesti

sekä rakennetaan ja kuvataan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia mahdollisimman

uskottavasti ja kattavasti. Tulevaisuudentutkimukselle on ominaista pitkä aikajänne,

joka ulottuu kymmenien vuosien päähän. Työn tuloksena saadaan vaihtoehtoisia

tulevaisuuden kuvia eli skenaarioita. Skenaariot ovat johdonmukaisia, uskottavia

ja loogisia tulevaisuuden käsikirjoituksia, jotka kuvaavat myös kehitystä nykyhetkestä

tulevaisuuteen. Skenaarioiden avulla saadaan otetuksi huomioon myös ne

vaihtoehtoiset kehityskulut, joita ei pidetä haluttavina eikä ehkä todennäköisinä.

Tulevaisuutta ei voida tarkastella ilman arvoja, vaan jotkut vaihtoehdot ovat

parempia kuin toiset ja sen takia niitä kannattaa tavoitella. Tulevaisuudentutkimuk-

sessa ei pyritä objektiivisuuteen, vaan tavoitteena on edistää haluttavaa tulevaisuutta

tai välttää tulevaisuuden uhkakuvia. Se, mikä on hyvää, riippuu tarkastelijasta.

Kuva 4. FUTU-moduulin tuloksena saadaan vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia, 

skenaarioita. Jotkin skenaarioista ovat tavoiteltavampia kuin toiset.

korkea

neutraali

matala

Riskinotto-

halukkuus

Liiketoiminta-

potetiaali

korkea

neutraali

matala

korkea

neutraali

matala

korkea

neutraali

matala

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3

Skenaario 4



FUTUssa käytettyjä menetelmiä ovat esimerkiksi PESTE-analyysi, delfoi-analyysi

sekä suodatinmalli. PESTE-analyysissa kartoitetaan toimintaympäristön muutoste-

kijöitä, jotka jaotellaan poliittisiin, taloudellisiin (ekonomisiin), sosiaalisiin, teknologisiin

ja ekologisiin tekijöihin. Delfoi-analyysissa asiantuntijoiden kontrolloidun kommu-

nikoinnin seurauksena saadaan heidän koottu näkemyksensä ja sen vaihteluvälit.

Suodatinmallissa yhdistetään markkinoiden teknologian ja yhteiskunnan muutostekijät

johdonmukaiseksi skenaariopoluksi eri lähtökohdista.

FUTU luo pohjan FORE-moduulille, jossa lisätään mukaan toimijanäkökulma.

Käytännössä FUTUun palataan prosessin aikana useamman kerran kattavien

tuloksien varmistamiseksi.
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FUTU-moduuli kuvitteellisessa casessa: 

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat muutosvoimat?

SystManu Oy:n strategian aikajänne on ollut 1-2 vuotta ja sen tilauskanta on hyvä noin vuoden ajanjakson eteenpäin. SystManu

Oy:n resurssit ovat rajalliset, joten sopivin vaihtoehto on hyödyntää esimerkiksi toimialajärjestöissä tehtävää ennakointityötä,

toimialatason skenaarioita, yleisiä teknologia roadmappeja tai muita valmiita pitkän aikavälin muutostekijöiden kartoituksia. Työn

tuloksena saadaan kartoitettua SystManu Oy:n tulevaisuuden toimintaan merkittävästi vaikuttavat muutostekijät, joita esimerkiksi

politiikassa ovat EU:n monimutkainen direktiiviviidakko, taloudessa nousevien talouksien merkityksen kasvu, sosiaalisissa asioissa

huoli työvoiman saatavuudesta, teknologiassa uusien teknologioiden mukaantulo ja ympäristöasioissa uudet kierrätys-, ja

energiansäästövaatimukset. SystManu Oy ottaa työnsä lähtökohdaksi Teknologiateollisuus ry:n laatimat toimialaskenaariot (Haastajat

voittavat 2004):

1) USA-vetoinen kehitys

2) Kiina-vetoinen kehitys

3) Venäjä-vetoinen kehitys

4) EU-vetoinen kehitys

5) Uudet arvot ohjaavat

Nämä skenaariot ohjaavat yrityksen ajattelemaan lähinnä uusia markkinoita nousevissa talouksissa, mutta myös laajemmin omaa

kilpailutilannetta ja -asemaa globaalissa toimintaympäristössä.
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Moduuli 3. Tulevaisuuden ennakointi – FORE (Foresight)

Kun FUTUssa kuvattiin ja analysoitiin toimintaympäristön pitkän aikajänteen

vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita, niin FORE-moduulissa ne kytketään

päätöksentekoon ja sitä kautta vaikutetaan toteutuvaan tulevaisuuden kehitykseen.

Tarkastelun fokukseen nostetaan toimijan kannalta kriittiset aihealueet ja niiden

ajoitus. FOREssa hyödynnetään FUTUn tuottamaa tietoa vaihtoehtoisista tulevaisuuden

kehityskuluista, mutta toimijanäkökulma tarkennetaan oman toiminnan tasolle.

FOREssa keskeistä on skenaarioiden sisältämien yrityksen oman toiminnan kannalta

kriittisten aihealueiden tunnistaminen ja analysointi. Tällaisia kriittisiä aihealueita

voivat olla esimerkiksi teknologinen kehitys, muutokset markkinoissa ja asiakkaissa

tai muutokset lainsäädännössä ja alan sääntelyssä. Myös rakennettujen skenaarioiden

keskinäiset suhteet ja ajoitus on määriteltävä. Tätä kautta voidaan arvioida eri

skenaarioiden liiketoimintapotentiaalia yrityksen näkökulmasta. Sekä positiiviset

että negatiiviset vaikutukset, joita skenaariolla toteutuessaan liiketoimintaan on,

on selvitettävä. Paitsi liiketoimintaan, huomio on kiinnitettävä myös skenaarioiden

vaikutuksien arviointiin koskien t&k-toimintaa ja resursseja.

FOREssa linkitetään yhteen nykytila ja strategia sekä toimintaympäristön skenaariot.

Keskeistä on kuvata ja tarkentaa eri skenaarioiden vaikutukset yritykseen ja

tunnistaan kriittiset aihealueet. Näin ulkoisen maailman muutosten vaikutukset

yrityksen omaan toimintaan tulevaisuudessa tulevat selvitetyiksi.

FOREssa käytettäviä menetelmiä ovat skenaariomenetelmät (esim. toimintaske-

naariotyöskentely), roadmapit (esim. teknologia- ja tuotetasolla), asiantuntija-

menetelmät (esim. Delphi) ja SWOT-analyysi (yrityksen omien vahvuuksien ja

heikkouksien sekä toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien analysointi).

Kuva 5

FORE-moduulissa voidaan

hyödyntää roadmappeja,

jotka ovat reittikarttoja 

tulevaisuuteen valitun

aiheen osalta.

Aika

Tuotteet

Teknologiat



FOREn pohjalta markkinanäkökulmaa tarkennetaan MARE-moduulissa. Käytännössä

voidaan tarvita useita iterointikierroksia moduulien FUTU, FORE ja MARE välillä,

jotta prosessin kattavuus taataan. FORE-moduulin tulokset mahdollistavat osaltaan

jatkossa CONCE-moduulissa tapahtuvan konseptoinnin tuomalla esiin konseptointi-

teemoja. Lisäksi se luo pohjan STRAFO-moduulissa tehtäviin strategiapohdintoihin,

eli toimivan strategian luomisen eri skenaarioihin (toimijan toimintavaihtoehdot

eri skenaarioissa).
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FORE-moduuli  kuvitteellisessa  casessa:

Omat  toimintavaihtoehdot  ja  niiden  ajoitus

SystManu  Oy:n  johto  ja  avainhenkilöistä  muodostettu  työryhmä  rakentaa  yritystason  skenaariot  ja  tarkastelee  niissä

ilmeneviä  yrityksen  liiketoiminnan  ja  strategian  kannalta  kriittisiä  aihealueita.  SystManu  Oy:n  yritystason  skenaariot  ovat:

1. Kiina-ilmiö  -skenaario  (Kiina  markkinoina,  sijaintipaikkana  jne.)

2. Elämä  on!  -skenaario  (korkea  kustannustaso,  energian  hinta,  supistuva  kate)

3. Pietarin  juna  -skenaario  (Venäjän  nousu,  fokus  lähimarkkinoille)

4. Bulkkitulva  -skenaario  (uusia  kilpailijoita,  tuotteista  tulee  bulkkia)

Tulevaisuuden  kehitys  haastaa  kaikissa  skenaarioissa  yrityksen  nykystrategian  ja  aseman  markkinoilla.  Kyseenalaiseksi  käy

esim.  yrityksen  riippuvuus  pelkästään  lähialueen  asiakkaista.  Toisaalta  teknologinen  kehitys  mahdollistaisi  uusia  ratkaisuja,

 kuten  esimerkiksi  älykkyyden  integroimisen  tuotteisiin,  joita  voitaisiin  hyödyntää  yrityksen  toimittamissa  automaattisissa

konejärjestelmissä.  Kaiken  kaikkiaan  SystManu  Oy:n  kilpailuasema  käy  nykystrategialla  ja  tuotteilla  kuitenkin  viimeistään

 5  vuoden  kuluessa  vaikeaksi,  koska  tulossa  on  myös  uusia  kilpailijoita.  Analyysin  tuloksena  on,  että  tulevaisuuden

liiketoimintapotentiaalin  turvaamiseksi  yrityksen  olisi  vähennettävä  riippuvuutta  muutamasta  pääasiakkaasta  ja  pyrittävä

luomaan  uusia  tuotteita  ja  niihin  liittyvää  palveluliiketoimintaa,  josta  se  saisi  tuloja  läpi  tuotteidensa  elinkaaren.  Lisäksi

 yrityksen  tulisi  hankkia  nykyiset  konejärjestelmät  haastavaan  teknologiaan  liittyvää  tieto-taitoa.  Indikaattorit,  joilla

seurataan  yrityksen  kannalta  kiinnostavan  uuden  teknologian  kehitystä  ja  pääasiakkaiden  toimia  ovat  reimareita,  jotka

hälyttävät  kun  siirrytään  skenaariosta  toiseen.
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Moduuli 4. Markkina-analyysi – MARE (Market Research)

MARE-moduulissa tarkennetaan tulevaisuuden skenaarioiden markkinaulottuvuutta.

Markkinoiden tutkiminen tehdään sekä makro- että mikrotasolla. Makrotason

asioita ovat esimerkiksi yleinen talouskehitys, talouden kasvu sekä talouskasvun

painopiste. Mikrotasolla tarkastelussa ovat esimerkiksi kuluttajakäyttäytyminen,

ostovoima, kuluttajien arvot tai muutokset asiakaskunnassa. Myös yrityksen

markkina-aseman ja kilpailun analysointi ovat tarpeen. Tarkasteluun vaikuttaa

luonnollisesti se, toimitaanko B-to-B -ympäristössä vai kuluttajatuotteissa.

MARE-vaiheen tavoite on luoda selkeä käsitys markkinoiden kehityksestä ja niiden

vaikutuksista vaihtoehtoisissa skenaarioissa. Lisäksi siinä analysoidaan toimijan

asema markkinoilla eri skenaarioissa (eri markkinat, maantieteelliset alueet,

liiketoiminta-alueet, tuoteryhmät, tuotteet).

MAREssa käytettäviä menetelmiä ovat erilaiset markkinatutkimusmenetelmät.

Makrotasolla voidaan käyttää esimerkiksi ekonometrisiä malleja talouskasvun

ennakointiin. Makrotason tarkastelu voidaan tehdä pitkälti tukeutuen muiden

tahojen tuottamaan informaatioon koskien esimerkiksi yleistä talouskehitystä,

mutta mikrotasolla tarkastelu on tehtävä kyseessä olevan toimijan näkökulmasta.

MAREssa voidaan käyttää hyväksi laajasti eri tieteiden, kuten esimerkiksi sosiologian,

psykologian ja taloustieteen menetelmiä, kuten esimerkiksi markkinoiden segmen-

toinnissa käytetty SRIn VALS, joka ottaa huomioon kuluttajien arvot ja elämäntyylit.

Kuva 6.

Kuluttajien arvoja ja

elämäntyylejä voidaan

analysoida esimerkiksi

VALS-menetelmän avulla

(Lähde: SRI/Vals).

RUNSAAT RESURSSIT

Toteuttajat

(actualizers)
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(fulfilleds)

USKOJAT

(believers)

VÄHÄISET RESURSSIT

RÄPIKÖIJÄT

(strugglers)

VALS 2

TAVOITTELIJAT

(strivers)

SAAVUTTAJAT

(ahcievers)

TEKIJÄT

(makers)

ELÄMYSHAKUISET

(experiencers)

Periaate-
orientoituneet

Status-
orientoituneet

Toiminta-
orientoituneet



MAREn avulla on mahdollista tunnistaa tulevaisuuden markkinatarpeita, joita

voidaan sitten hyödyntää konseptoinnin lähtökohtina. Markkinatiedon kartuttaminen

myös parantaa tulevaisuuteen tehtävien investointien osuvuutta ja lyhentää niiden

takaisinmaksuaikaa. Kun MAREssa luodaan näkemys makrotason yleisestä talou-

dellisesta kehityksestä ja mikrotasolla toimijan markkinoiden koosta ja rakenteesta,

niin samalla se tuottaa tietoa strategian rakentamisen tarpeisiin STRAFO-moduuliin.

Mikäli MAREssa nousee esiin uusia asioita tai jotain tarkennusta vaativaa, voi olla

tarpeen palata uudestaan FUTUun tai FOREen.

17

MARE-moduuli kuvitteellisessa casessa:

Kasvun  painopiste

Markkinoita  analysoitaessa  tuloksena  on  että  SystManu  Oy:n  asiakaskunnan  rakenne  ja  maantieteellinen  sijainti  muuttuvat

 pitkällä  aikajänteellä.  Keskittyminen  nykyasiakkaisiin  ei  enää  jatkossa  ole  mahdollista.  Makrotason  tarkastelussa  hyödynnetään

 uusimpia  tutkimusraportteja  ja  ennusteita  talouden  kehityksestä.  Näiden  viesti  on  se,  että  talouden  suhdannehuippu  on

lähialueilla  ohitettu  ja  jatkossa  taloudellinen  kehitys  on  negatiivisempaa.  Tarkastelu  osoittaa,  että  tulevaisuudessa  talouskasvun

 painopiste  on  uusilla  markkinoilla.  Asiakkailta  saatu  palaute  viittaa  myös  samansuuntaiseen  kehitykseen.  Vaikka  kehitys

omilla  kotimarkkinoilla  näyttäisi  muuttuvan  hitaammaksi  tulevaisuudessa,  niin  uutta  kasvua  syntyisi  nouseviin  talouksiin.

Markkinat  ja  asiakasrakenne

SystManu  Oy  laatii  myös  selvityksen  heidän  nykyisten  tuotteidensa  varsinaisen  loppukäyttäjäkunnan  tarpeista  ja  miten  he

arvioivat  tarpeidensa  kehittyvän  5  vuoden  kuluessa.  Haastattelussa  on  mukana  myös  niitä  loppukäyttäjiä,  jotka  ostavat

tuotteet  ja  palvelut  muilta  kokonaistoimittajilta  kuin  SystManu  Oy:n  yhteistyökumppaneilta  ja  asiakkailta.  Erityisesti

nykyisiltä  ei-asiakkailta  saatu  palaute  avartaa  SystManu  Oy:n  johdon  ja  tuotekehityksen  asiantuntijoiden  näkemystä  ja

he  alkavat  ajatella  asioita  uudella  tavalla.
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Moduuli 5. Konseptointi - CONCE (Concepts, R&D)

CONCE mahdollistaa tulevaisuuden tutkimuksen, ennakointi- ja markkinatutkimuksen,

strategisten valintojen sekä tutkimustulosten tuottaman tiedon ja tietämyksen

hyödyntämisen tehokkaasti osaksi menestyksekästä konseptointia. Tässä yhteydessä

konseptilla ymmärretään erilaisia innovatiivisia tuotemäärityksiä ja toteutusvaih-

toehtoja, ei vielä tuotekehitykselle spesifioitua päätöstä uuden tuotteen kehitykseen

menevästä kokonaisuudesta. Konseptoinnin avulla voidaan kehittää tuotteen tai

järjestelmän ohella toiminnallisuutta, toimintamalleja tai palvelukonsepteja sekä

niiden yhdistelmiä. Tärkeinä lähtökohtina konseptille ovat myös asiakkaan ja

käyttäjän tarpeet ja uuden teknologian tuomat mahdollisuudet, joista saadaan

tietoa MARE- FORE- ja FUTU- moduuleissa tehtävissä analyyseissä.

Konseptoinnissa ei ole erotettavissa loogisia, määrätyssä järjestyksessä toisiaan

seuraavia vaiheita, mutta konseptointivaihetta on mahdollista hallita omana

kokonaisuutena. Menestyksekkään innovaatioprosessin konseptoinnista on erotet-

tavissa viisi erillistä elementtiä: mahdollisuuksien tunnistaminen, mahdollisuuksien

analysointi, ideoiden luonti ja jalostaminen, ideoiden valinta ja konseptien

määrittäminen, joita havainnollistetaan kuvassa 7.

Kuva 7.

Uusien konseptien luonti
Ennakointi,
markkinatarpeet

T&K

Tuotekehitys

Mahdolli-

suuksien

tunnistaminen

Konseptien

määrittä-

minen

Mahdolli-

suuksien

analysointi

Ideoiden

valinta

Ideoiden

luonti ja jalostaminen

Konseptointivaiheeseen on käytettävissä lukuisia ideointi- ja arviointimenetelmiä.

Ideointimenetelmistä useimmille yhteistä on lähtökohdan määrittäminen; on

pystyttävä muodostamaan konkreettinen lähtökohta kehitystarpeelle, eli näkemys

siitä, mitä halutaan muuttaa ja tehostaa. Tällöin voi käsittelyssä olla esimerkiksi

ratkaistava ongelma, kehityskohde, haaste tai liiketoiminnan uudistamistarve.

Erityinen haaste ideoinnille on osata ottaa kaikkien



ideoitsijoiden mielipiteet ja näkemykset huomioon. Yhteistä ideointi- ja riskien-

hallintamenetelmille on juuri kehityslähtökohdan määrittäminen ja kehitystä

vaativien kohteiden tunnistaminen. Lisäksi riskienhallinnan menetelmillä on

mahdollista huomioida asiantuntijoiden näkemykset kehityskohteesta kattavasti.

Siksi riskianalyysejä on mahdollista hyödyntää myös mahdollisuuksien tunnista-

misessa ja analysoinnissa sekä erityisesti riskienarviointimenetelmät ovat hyödyllisiä

konseptien määrittämiseen tähtäävässä ideoiden valinnassa.

CONCE hyödyntää tehokkaasti tulevaisuuden skenaarioita, ennakointi- ja markki-

natietoutta, strategisia tavoitteita sekä muita tutkimustuloksia. Lähtötiedot

muodostavat tarvittavan perustan monipuoliseen konseptointiin ja mahdollisuuksien

tunnistamiseen sekä tuottavat arvokasta lisätietoa mahdollisuuksien analysointiin

ja ideoiden valintaan. CONCE lisää innovaatioprosessin täsmäosuvuutta jo konsep-

tointivaiheessa, mitä voidaan pitää INNORISK-toimintamallin eräänä keskeisimpänä

kilpailuetuna.
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CONCE-moduuli  kuvitteellisessa  casessa:

Konseptointi-hanke  pohjautuu  FUTUlle,  FORElle  ja  MARElle

SystManu  Oy:n  johto  antaa  tuotekehitykselle  tehtäväksi  aloittaa  konseptointi-projektin,  joka  tähtää  heidän  tuoteportfolionsa

 uudistamiseen  SystManu  Oy:n  uudistetun  strategian  mukaiseksi  (strategian  uudistustyötä  tehdään  rinnan  konseptointi-

projektin  kanssa).  Projektin  lähtökohtana  toimii  FUTU-vaiheen  teknologia-roadmapit,  jotka  FOREssa  tarkentuivat

sovellustason  ideaksi.  MAREn  kautta  saatu  ymmärrys  nykyisten  ja  potentiaalisten  loppukäyttäjien  todellisista  tarpeista

synnyttää  konseptointi-projektin  henkilöissä  ”villejä”  ajatuksia,  joissa  yhdistyvät  uusi  teknologia,  palvelut  ja  elinkaariajattelu.

 Konseptikehityksen  tueksi  ryhmälle  annettiin  neljä  kysymystä,  joiden  valossa  he  lähtivät  kehittämään  ja  arvioimaan  uusia

 teknistaloudellisia  ratkaisujaan:  1.  Mitä  voisi  poistaa  verrattuna  nykyiseen  tuotteeseen  ja  liiketoimintamalliin?  2.  Mitä

seikkoja  olisi  syytä  korostaa?  3.  Minkä  seikkojen  painoarvoa  voisimme  vähentää?  4.  Mitä  uutta  tulisi  luoda?

Konseptoinnin  tavoitteet

Tavoitteena  on  kehittää  uudistetun  strategian  mukaisia  tuote-  ja  liiketoimintakonsepteja,  jotka  korostavat  tuotteen  älykkyyttä,

 high-end  luonnetta,  ja  tarjoavat  mahdollisuuden  tuotteisiin  liittyvälle  menestyksekkäälle  palveluliiketoiminnalle  läpi  tuotteen

 elinkaaren.  Uusien  tuotteiden  tulee  antaa  asiakkaalle  merkittävää  lisäarvoa  suurien  kustannussäästöjen  muodossa.  Lisäksi

 konseptointi-projektissa  on  tarkoitus  huomioida  myös  strategian  muutokseen  liittyen  uudet  markkinat  ja  niiden  entisistä

poikkeavat  erityispiirteet  (kulttuuri,  lainsäädäntö  yms.).  Konseptointi-projektiin  otetaan  mukaan  muutama  potentiaalinen

 suuri  ja  vaativa  asiakas,  jotka  osallistuvat  interaktiivisesti  ideointiin  sekä  ideoiden  ja  konseptien  arviointiin.

Mitä  saatiin?

Ensimmäisten  konseptiaihioiden  arvioinnissa  tulee  ilmi  tarve  täydentää  FORE-  ja  MARE-moduuleissa  tehtyä  työtä.

Tarkennetun  syötteen  turvin  jatketaan  konseptointi-projektia,  jonka  lopputuloksena  saadaan  5  erilaista  konseptia.  CHAMAn

 ja  STRAFOn  antaman  tuen  turvin  SystManu  Oy:n  johto  päättää  lähteä  viemään  näistä  kahta  eteenpäin  tuotekehitysvaiheiseen.

 Yhden  konseptin  osalta  johto  toteaa,  että  konsepti  on  hyvä  mutta  etäällä  uudistetusta  strategiasta.  Siksi  johto  päättää

laittaan  konseptin  myyntiin  heti  kun  se  on  saatu  patentoitua.  Kaksi  muuta  konseptia  jätetään  ”pöytälaatikkoon”  odottamaan

 uutta  tilaisuutta  tai  konseptin  rikastamista.
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Moduuli 6. Strateginen valinta - STRAFO (Strategic Focus)

STRAFO tähtää yritysten menestymiseen tulevaisuudessa tukemalla strategisesti

yhteensopivien valintojen tekemistä. Tavoitteena on varmistaa, että tehtävät

valinnat ovat strategisesti menestyksellisiä toimijan pitkän aikavälin linjauksen

kannalta.  Näin STRAFO auttaa kohdistamaan panokset sellaisiin kehityshankkeisiin,

joilla on menestyspotentiaalia tulevaisuudessa. Toisaalta STRAFOn päätöksenteko-

kriteerit vähentävät menestymismahdollisuuksia omaavien kehitysprojektien liian

varhaista hylkäämistä. STRAFO luo näin pohjan yrityksen strategian ja tuoteportfolion

kehittämiselle liiketoiminnan uudistamiseksi.

STRAFO ottaa kantaa päätöksentekopisteissä käytettäviin päätösvaihtoehtoihin.

Päätöksenteon tuloksena ei huomioida ainoastaan ”lopeta tai jatka” -vaihtoehtoja,

vaan päätöksenteossa otetaan kantaa myös projektin välivaiheen tulosten myyntiin,

projektin keskeyttämiseen tai projekti-idean rikastamismahdollisuuksiin. Hyvät

ideat eivät aina ole lähtöisin omasta organisaatiosta. STRAFO ottaa huomioon

myös organisaation ulkopuolelta hankittavat konseptit ja tutkimustulokset merkittävinä

mahdollisuuksina kehittää uutta liiketoimintaa. Yrityksen tai yritysverkoston ei

lähtökohtaisesti tarvitse itse viedä koko innovaatioprosessia alusta loppuun asti,

vaan omien ideoiden, konseptien jne. sijasta yritys voi hankkia niitä ulkopuolelta.

Vastaavasti yrityksen ei tarvitse itse viedä markkinoille kaikkia kehittämiään

kaupallistettavia tuotteita, vaan se voi myydä ne missä innovaatioprosessin

vaiheessa tahansa ja hyötyä niistä esim. IPR:n muodossa.

Kuva 8. Avoin innovaatio – ajattelumallin havainnollistus.



Keskeinen näkemys STRAFON kehittämisestä on resurssien, kuten henkilöstö,

osaaminen tai rahoitus, käytön kohdentamisessa. Innovaatiojohtamisen kannalta

on tärkeää kohdistaa panostukset strategisesti tärkeiksi tunnistettuihin liiketoiminta-

alueisiin tai kehityshankkeisiin.

Uuden liiketoiminnan ja sen mahdollistavan radikaalin innovaation kehittäminen

on strateginen valinta. Radikaaleihin innovaatioihin liittyvä johtaminen on läheisessä

vuorovaikutuksessa yrityksen strategiatyöhön. Radikaalien innovaatioiden kaupallisen

menestymisen ennakointiin liittyy epävarmuutta. Siksi radikaalien, liiketoiminnan

merkittävään uudistumiseen tähtäävien hankkeiden tai hankekokonaisuuksien

valinta, ohjaus ja arviointi eivät välttämättä onnistu samoilla, ennakoitua kassavirtaa

painottavilla kriteereillä kuin yrityksen nykyistä liiketoimintaa tukevien hankkeiden

valinta ja arviointi. STRAFOn tavoitteena on luoda uudet kriteerit liiketoiminnan

uudistamiseen tähtäävän kehitystoiminnan johtamiseen, osana INNORISK-toiminta-

mallin kokonaisuutta.
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STRAFO-moduuli kuvitteellisessa casessa:

Uusi strategian suunta

SystManu Oy päättää luoda pohjan yrityksen strategian ja tuoteportfolion muutokselle sekä asteittaiselle siirtymiselle uusille

markkina-alueille. Tämä merkitsee SystManu Oy:n liiketoimintamallin muutosta. Tavoitteena on vanhojen tuotteiden asteittainen

hallittu korvaaminen uusilla, elinkaariajattelun vahvistaminen sekä siihen liittyvä palveluliiketoiminnan kasvattaminen ja lisäksi

etabloituminen uusille markkina-alueille. Yritykselle hahmotellaan eri skenaarioihin vaihtoehtoisia toimintavaihtoehtoja, joista

keskeisimmät ovat:

1) Suomesta Kiinaan (etabloituminen Kiinaan)

2) SystManuTech Consulting (tuotannon myyminen ja siirtyminen myymään pelkkää tieto-taitoa)

3) LongLife SystManu (elinkaariajattelu tuotteisiin, brändin rakentaminen, ”high end” tuotteet, älykkäiden konejärjestelmien

Rolls Royce, arvoketjussa kohti loppukäyttäjää)

4) SystManu Group (tuoteportfolion laajennus: uusia tuotteita, uusiin tarkoituksiin, uusille toimialoille)

Yrityksen johto päättää valita uudeksi suunnaksi LongLife SystManun. Päätökseen vaikuttavat niin yrityksen vahva teknologinen

osaaminen, tunnistettu markkinatarve kuin myös konseptointi-projektista saadut välitulokset.

Käytännön toimenpiteet

Käytännön toimista ensimmäisiä ovat T&K -panostuksen kasvattaminen liittyen uuteen teknologiaan ja pyrkimys asiakaskunnan

laajentamiseen uusille markkinoille. Näitä tavoitteita SystManu Oy lähtee toteuttamaan verkostoitumalla, jolloin sen liiketoiminnalliset

vaikutusmahdollisuudet ovat sen kokoa suuremmat. Jotta valittuihin konsepteihin liittyvä T&K-työ sekä tuotteiden kaupallistamiseen

liittyvät ponnistelut eivät vaarantaisi yrityksen lähiajan tuloksentekokykyä, SystManu Oy:ssa päätetään ottaa käyttöön kevyt

portfolio-hallintamalli, minkä avulla pyritään hallitsemaan niin liiketoiminnan uudistamiseen tähtäävien kehityshankkeiden

resursointi suhteessa nykyiseen toimintaan kuin myös tuotetarjonnan tasapaino muutosvaiheen ajan.
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4. Toimintamallin hyödynnettävyys

INNORISK-toimintamallia on kehitetty käsitteellisellä tasolla Tekesin LIITO-teknologiaohjelman hankkeena vuoden 2006

alusta lähtien. Hanketta koordinoi CoFi / ÅA ja hanke toteutetaan yhteistyössä VTT / Tampereen kanssa. Hanke on

suunniteltu kestoltaan 3-vuotiseksi.

INNORISK-malliin kuuluu olennaisena osana sekä koko prosessiin että sen eri vaiheisiin liittyvä epävarmuuksien ja

mahdollisuuksien tunnistaminen sekä esiin nousevien riskien hallinta. Mallissa käytettävät epävarmuuksien tunnistamis-

 ja riskienhallintamenetelmät vaihtelevat kohteesta riippuen käsittäen mm. prosessien laadunhallintamenetelmiä,

monikriteerisiä päätöksentekomenetelmiä, epävarmuuden mallinnusta, mahdollisuus- ja riskikarttoja, ennakoivaa

vaatimusten hallintaa ja tarkistuslistoja. Lisäksi esimerkiksi tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin menetelmät

voidaan itsessään lukea INNORISK-prosessin riskienhallintamenetelmiksi. INNORISK-mallissa pyritään sitomaan esiin

nousevat riskienhallintaratkaisut osaksi INNORISK-prosessia siten, että erillisiä arviointimenetelmiä jouduttaisiin

käyttämään mahdollisimman vähän.

Hankkeen hyödyt tulevat yrityksille, tutkimusosapuolille, tutkimusyhteisölle ja yhteiskunnalle. Hanke tuottaa sekä

konkreettista tietoa että viitekehyksiä ja lähestymistapoja, joilla on merkitystä liiketoimintaosaamiselle nyt ja

tulevaisuudessa. Eriteltynä hyödyntäminen voidaan jäsentää seuraavasti:

I Yritykset: toimiva työkalu ja käsikirja tulevaisuuden ennakointiin, joka parantaa innovaatioiden täsmäosuvuutta,

uusien mahdollisuuksien varhaisempaa huomioonottamista sekä vaiheistaa innovaatioprosessin tavalla, jonka ansiosta

sitä on helpompi johtaa.

II Tutkimusyhteisöt: uutta teoriaa ennakoinnin alalta  sekä uusia metodeja liiketoimintaosaamisen tutkimiseen ja

kehittämiseen (tarvelähtöinen innovaatioprosessimalli).

III Yhteiskunta: käytännön liiketoimintaosaamista, jolla yritykset voivat tulevaisuudessakin kasvattaa ”jaettavaa

kakkua” sekä uusia, toimivia solmuja innovaatiojärjestelmän verkkoon.

INNORISK-toimintamallin seuraavat kehitysaskeleet ovat:

••  testaus yrityshankkeissa (hankkeiden valintakriteerit: toimiala / yrityskoko / saturaatioaste)

••  käsitteellinen prosessimallin kehittäminen ja osien integrointi tutkimusryhmässä

••  markkinalähtöisen innovoinnin prosessiosion kehittäminen

••  teoreettinen varmentaminen kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä

••  riskienhallinnan tuominen tulevaisuuden tutkimuksen metodeihin

Näyttää siltä, että jo lyhyen ajan kuluessa INNORISK-hanke on herättänyt kiinnostusta eri osapuolten ja yhteistyökump-

paneiden keskuudessa, ja tutkimusryhmä toivoo uusia yhteydenottoja yhteistyöverkoston kehittämiseksi ja case'ien

toteuttamiseksi.
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Summary
The future is uncertain but it includes many opportunities for companies to exploit even today. If the strategic approach

is focused towards renewal changes do not come as surprises. The INNORISK model is a proactive process model

including 6 modules, which help companies to implement radical changes in their business models and to renew

product portfolios. This report introduces the first version of the model and its 6 modules: 1) CHAMA (Challenge

management), 2) FUTU (Futures Studies), 3) FORE (Foresight), 4) MARE (Market Research), 5) CONCE (Concepts, R&D)

and 6) STRAFO (Strategic focus). The aim of CHAMA is to rationalize the creation of innovations and to create systematic

methods to innovation management. FUTU analyzes and represents long term alternative future scenarios. In FORE

the actor view is added to the information received from FUTU. MARE focuses on the market perspective, both on

the macro and micro level. CONCE interconnects the results of the earlier modules leading to successful conceptualization.

STRAFO concentrates on strategic positioning. The next aim of project is to test and develop the model in corporate

cases. In addition, the intention is tot evolve the section of market based innovation, verify the theoretical framework

in the international research community and to merge risk management with the methods of futures studies.

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 väliraportissa esitellään mallin

ensimmäinen versio ja sen kuusi eri moduulia: 1) CHAMA,

2) FUTU, 3) FORE, 4) MARE, 5) CONCE ja 6) STRAFO. INNORISK-

hanke on herättänyt kiinnostusta eri osapuolten ja yhteistyö-

kumppaneiden keskuudessa, ja tutkimusryhmä toivoo uusia

yhteydenottoja yhteistyöverkoston kehittämiseksi

ja case'ien toteuttamiseksi.
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