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Research examines innovation and idea generation theories and ways to 

innovate a new business. The theory will be combined into a new 
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Research will happen from the perspective of a microenterprise thus the 

methods will be used to generate new ideas for the target company. A new 

operation politics will be created for the target company by using related 

theories. 

 

Research examined fifty significantly different idea generation methods and 

twenty-one idea rating methods. It was possible to get ideas with those 

methods when they were combined into a one comprehensive method. During 

writing the research better ideas emerged without even trying to innovate 

anything but the time span was longer. It was not possible to combine the idea 

rating methods thus the most suitable rating method was used together with an 

innovation criteria table. Company operation politics allows innovations to 

initially born and success further. The master’s thesis was not actually able to 

create a new business but the methods gave some preliminary ideas what kind 

of business it could be. 
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ALKUSANAT 

 

 

Olen aina ollut kiinnostunut luomaan uutta ja keksimään uusia tapoja tehdä asioita. Tämän 

takia on johdonmukaista, että lopputyön aiheena on uusien liiketoimintojen kehittäminen ja 

innovaatiot. Haluan erityisesti kiittää tyttöystävääni Hannaa henkisestä tuesta siinä, että 

uskalsin tehdä lopputyön omalle yritykselleni. Haluan myös kiittää vanhempiani, joista isäni 

Matti on yritykseni hallituksen puheenjohtaja ja lopputyön ohjaaja, vaikka työkiireiden takia 

hän auttoikin lähinnä henkisellä tasolla. 

 

Haluan myös kiittää lopputyön tarkastajaa Kalle Elfvengreniä positiivisista ja kannustavista 

kommenteista työn edetessä. Tämä antoi itseluottamusta siihen, mitä olin tekemässä, ja lopulta 

aloin itsekin olla tyytyväinen aikaansaannokseen. Lopputyön tuloksesta tuli mielenkiintoinen 

yhdistelmä asioita, jollaista ei aiheen kirjallisuudesta löydy. Aihetta voisi halutessaan jatkaa 

pidemmälle, esimerkiksi kirjoittamalla siitä kirjan. 

 

Koko työ ja sitä kautta saadut uudet ajatukset ja ideat ovat julkisia. Ideat saa ja pitääkin 

varastaa. Ei hätää, keksin kyllä uusia! 

 

 

Lappeenrannassa 23.3.2017 

Tuomas Puranen   
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1. JOHDANTO 

Lopputyön on tarkoitus olla motivoiva, inspiroiva ja kannustava. Mikroyritykset ja pienet 

yritykset työllistävät Suomessa lähes puolet kaikesta työvoimasta (Katsaus yrityksiin ja 

toimipaikkoihin 2010), joten näitä yrityksiä tarvitaan siis lisää, ja näitä yrityksiä voi syntyä 

lisää vain silloin, kun ihmiset saavat uusia liikeideoita niiden perustamiseen. Kuitenkin uusista 

yrityksistä selviää viiden ensimmäisen vuoden aikana vain alle puolet (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2014, s. 124), joten pelkkä yritysten perustaminen ei riitä, vaan täytyy olla 

myös laadukas ja kauaskantoinen liikeidea. Liikeideoiden saamiseksi lopputyössä paneudutaan 

inspiroiviin aiheisiin, ja silti se pidetään käytännönläheisenä sekä helposti sovellettavana, 

käyttämällä tarpeeksi esimerkkejä. Seuraavissa alaotsikoissa käsitellään tarkemmin tavoitteita 

sekä kohdeyritystä, johon lopputyön aiheita sovelletaan. 

1.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tavoitteena on tutkia keinoja, joiden avulla mikroyritys tai pieni yritys pystyy luomaan uutta ja 

kannattavaa liiketoimintaa. Työ painottuu uuden liiketoiminnan ideointimenetelmiin, koska 

ilman hyvää ideaa kaikki muu sen jälkeen voi olla turhaa työtä. Tämän jälkeen työ siirtyy 

kartoittamaan, kuinka analysoida saatuja ideoita ja kuinka valita niistä paras. Kun paras idea on 

lopulta selvillä, voidaan siitä luoda liiketoimintaa, jota yritys myy eteenpäin. Tähän liittyvää 

teoriaa käsitellään lyhyesti. 

 

Kaiken keskipisteenä on kuitenkin itse yritys ja sen toimintafilosofia. Mikäli yrityksen 

toimintafilosofia on väärä, niin silloin yritys ei voi olla kovin innovatiivinen. Tämä aihe on 

mielenkiintoinen sekä tärkeä. Lisäksi se on helppo implementoida kohdeyritykseen ja kenen 

tahansa muunkin. 

 

Lopputyön aikana ideoita ja menetelmiä sovelletaan kohdeyritykseen, ja tätä kautta saadaan 

referenssejä siitä, kuinka hyvin työhön kerätyt menetelmät toimivat. Lopputyön tavoitteena on 

käsitellä edellä mainittuja aiheita, sekä saada implementoitua niitä mahdollisimman tehokkaasti 

käytäntöön. Mikäli käytäntöön soveltaminen onnistuu, niin toivottavasti siitä syntyisi uutta 

liiketoimintaa. Mikäli taas käytäntöön soveltaminen on vaikeaa, niin silloin ainakin tiedetään, 

että käsitellyt menetelmät eivät ole hyviä, ja tulevaisuudessa kannattaa yrittää jotain muuta. 
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Tutkimuskysymykset ovat: 

- Minkälaisia käytännönläheisiä ja yksinkertaisia tapoja on ideoida uutta liiketoimintaa? 

- Pystyykö lopputyössä käsiteltyjä ideointimenetelmiä käyttäen saamaan hyviä 

liikeideoita, vaikka mitään alustavaa käsitystä tulevasta liiketoiminnasta ei olisi? 

- Mitkä ovat ideasta innovaatioksi -prosessin eri vaiheet? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen haetaan vastausta teoreettisella tutkimuksella, joka tähtää 

ideoiden saamiseen ja erilaisien innovaatioiden ymmärtämiseen. Tutkimus on siis 

kvalitatiivista tutkimusta. Tässä pyritään välttämään alasidonnaisuutta ja sen sijaan tutkimaan 

kirjallisuutta, joka käsittelee asioita laajasti ja luovasti. Tämä tutkimuskysymys luo pohjan 

seuraavalle tutkimuskysymykselle. 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan toteuttamalla käytännössä kaikista 

sopivimpia ja mielenkiintoisimpia ideointimenetelmiä tai niiden yhdistelmiä. Oletus on, että 

erilaisilla menetelmillä on mahdollista saada erilaisia ideoita. Tavoitteena on, että tässä työn 

vaiheessa on saatu monia eri ideoita.  

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen haetaan vastausta kvalitatiivisella tutkimuksella. Lisäksi 

tämän tutkimuskysymyksen tuloksia pyritään soveltamaan kohdeyritykseen, jotta se antaisi 

hyvän pohjan myöhemmin käyttää hyväksi lopputyön aikana saatuja ideoita. On myös 

mahdollista, että lopputyön aikana ei hyviä ideoita synny, mutta silti kolmas tutkimuskysymys 

on tärkeä, jos hyvä idea silti tulee myöhemmin yllättäen. 

 

Näiden tutkimuskysymysten rajaukset ovat: 

- Liiketoiminnan kehittämisessä keskitytään ideointitapoihin, jotka ovat yksinkertaisia ja 

jotka on mahdollista toteuttaa helposti ilman liian monimutkaisia järjestelyjä 

- Ei keskitytä innovaatioiden tai ideoiden saannin esteisiin tai ongelmiin 

- Mahdollisia tietokoneohjelmia ei käytetä, koska niiden toimintaperiaate on kuitenkin 

perinteiseen teoriaan pohjautuvaa. Täten ne eivät tuo lisäarvoa lopputyössä 

käsiteltävään teoriaan 

- Paneudutaan vain mielenkiintoisiin aihealueisiin, jotka on samalla helppo soveltaa 

kohdeyritykseen liikeideasta riippumatta 
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1.2 Työn rakenne 

Työn rakenne johdattaa seuraavaa kaavaa: Luvussa 2 käsitellään innovaatiotyyppejä, jotta 

tiedetään minkä tyyppisiä ideoita ja innovaatioita voidaan saada. Luvussa 3 käsitellään 

idealähteitä, ideointimenetelmiä ja luovuusmenetelmiä; näitä ideointitapoja sovelletaan 

käytäntöön ja tähdätään luvussa 2 kerrotun kaltaisiin innovaatioihin. Luvussa 4 käsittelemme 

luvun 3 ideointitapojen avulla saatujen ideoiden rajaamistapoja; näitä rajaamistapoja 

sovelletaan käytäntöön ja vähennetään luvussa 3 saatujen ideoiden määrää niiden avulla. 

Luvussa 5 käsitellään liikeidean tarkempaa analysointia puhtaasti teoriatasolla. Luvussa 6 

käsitellään innovatiivisen organisaation ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kaiken edellä 

mainitun onnistumiseen henkisellä tasolla. Luvussa 6 käsiteltyjen asioiden pohjalta luodaan 

kohdeyrityksen toimintapolitiikka. Luvussa 7 käydään läpi vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Luvussa 8 käydään läpi tiivistetysti lopputyön sisältö ja sen tärkeimmät tulokset. 

1.3 Tiedonhankintamenetelmät 

Lopputyön asiasisältö perustuu julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Lopputyössä on käytetty 

paljon kirjalähteitä, joista monet kirjat on luettu kannesta kanteen. Kirjat ovat olleet tärkein 

tietolähde. Kirjojen huono puoli on ollut se, että niissä on ollut paljon ylimääräistä tietoa, joten 

oleellisen tiedon irtisaaminen on ollut työlästä.  Samalla kirjat ovat olleet palkitsevia, koska 

hyvästä kirjasta voi saada paljon hyödyllistä tietoa. Fyysisiä kirjoja on saatu Lappeenrannan 

tiedekirjastosta, sekä Lappeenrannan maakuntakirjastosta. Digitaalisia kirjoja on saatu Scribd-

digitaalisesta kirjastosta, Google-kirjakaupasta, Finna-hakupalvelusta, Amazon-kirjakaupasta, 

sekä vain etsimällä tiettyä kirjaa hakukoneen avulla. Tieteelliset artikkelit ovat olleet toiseksi 

tärkein tiedonlähde. Tieteellisten artikkeleiden tieto on usein hyvin luotettavaa ja tiivistä, joten 

niistä on saanut nopeasti täsmällistä tietoa. Tieteelliset artikkelit koskevat kuitenkin usein vain 

yhtä osa-aluetta, joten laajoihin aiheisiin on tarvinnut etsiä tietoa myös muualta. Tieteelliset 

artikkelit ovat olleet kaikki digitaalisia ja niitä on löytynyt ResearchGate-sivustolta, Finna-

hakupalvelusta, Scribd-digitaalisesta kirjastosta, Google Scholar –palvelusta, hakukoneen 

avulla, sekä jotkut artikkeleista ovat olleet yliopiston opintojaksoilta saatuja. Internetsivut ovat 

olleet kolmanneksi tärkein tiedonhankintamenetelmä ja ne ovat löytyneet hakukoneen avulla. 

Internetsivuilta saatava tieto on ollut melko epäjohdonmukaista, mutta sitä on ollut helppo 

hakea ja se on tarjonnut hyviä ideoita. 
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1.4 Kohdeyritys 

Kohdeyritys on Innovation Path Oy. Yritys on perustettu vuonna 2013 ja se on työllistänyt 

pääasiassa vain allekirjoittaneen. Kun yritystä perustettiin, niin ideana oli perustaa ensin yritys 

ja tämän jälkeen katsoa minkälaista liiketoimintaa sen ympärille voisi syntyä. Tähän mennessä 

pääasiallisena liiketoimintana on ollut sähköverkkojen suunnittelu, sähköverkkorakentamisen 

konsultointi ja asuinhuoneiston vuokraus. Tämä ei ole ollut sitä, mitä alun perin lähdettiin 

hakemaan, kun yrityksen päätoimialaksi patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoitettiin tekniikan 

tutkimus ja -kehittäminen. 

 

Mitään mielenkiintoista liiketoimintaa tai liiketoiminnan kasvua ei yrityksessä ole kuitenkaan 

vielä ollut. Kannattavan innovatiivisen liiketoiminnan kehittäminen ei ole helppoa, joten siksi 

siihen etsitään tämän lopputyön avulla keinoja. Yrityksen tämänhetkinen liiketoiminta on 

pientä, joten uudelle liiketoiminnalle ei ole mitään menneisyyden rajoitteita, eikä myöskään 

täten apua mistään aikaisemmista liiketoiminnoista.  
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2. INNOVAATIOTYYPIT 

Erilaisia innovaatiotyyppejä on kohtuullisen paljon, ja niistä voi periaatteessa keksiä erittäin 

paljon erilaisia variaatioita. Innovaatiotyyppien tutkiminen auttaa hahmottamaan minkälaisia 

innovaatioprosesseja on olemassa, jonka avulla pystyy suuremmalla työkalumäärällä 

kehittelemään uusia liikeideoita ja käyttämään myöhemmissä luvuissa tulevia ideointityökaluja 

paremmin hyödyksi. Innovaatiot voidaan lajitella useaan kategoriaan muutoksen suuruuden, 

muutoksen kohteen, muutoksen vaikutuksen mukaan, avoimuuden mukaan ja tavoitteen 

mukaan. Jokainen innovaatio täyttää yhden tai useamman innovaatiotyypin määritelmän 

jokaisesta kategoriasta. 

 

Innovaatiotyypit innovaation suuruuskategorian mukaan ovat inkrementaalinen innovaatio, 

semiradikaali innovaatio ja radikaali innovaatio (Davila et al. 2013, s. 35-36; Tidd et al. 2005, 

s. 12). Innovaatiotyypit innovaation kohdekategorian mukaan ovat modulaarinen innovaatio, 

arkkitehtuurinen innovaatio, tuoteinnovaatio, prosessi-innovatio, positioinnovaatio, ajatusmalli-

innovaatio, liiketoimintainnovaatio, organisaatioinnovaatio, sosiaalinen innovaatio ja 

tunneinnovaatio. Tähän innovaatiokategoriaan kuuluu innovaation neljä P:tä, joka sisältää osan 

näistä innovaatiotyypeistä. (Tidd et al. 2005, s. 10; Francis & Bessant 2005, s. 172.) 

Innovaatiotyypit muutoksen vaikutuskategorian mukaan ovat jatkuva innovaatio, häiritsevä 

innovaatio ja epäjatkuva innovaatio (Miller & Morris 1999, s. 4-6; Christensen 1997, s. 20-39). 

Innovaatiotyypit avoimuuskategorian mukaan ovat avoin- ja suljettu innovaatio (Chesbrough 

2003, s. 36-37).  Innovaatiotyypit innovaation tavoitekategorian mukaan ovat tavoite- ja 

päämääräinnovaatio. Näistä kaikista innovaatiotyypeistä on kerrottu tarkemmin seuraavissa 

alaotsikoissa järjestelmällisesti. Innovaatiotyypit eivät ole edellä mainitussa 

kategoriajärjestyksessä tässä luvussa, vaan ne on järjestetty innovaatioteorioiden mukaisesti. 

 

Liitteessä 1 on miellekartta siitä, miten innovaatiot linkittyvät toisiinsa. Miellekartta auttaa 

visualisoimaan innovaatioiden sidoksia, jotka on muuten hankala ymmärtää. Jokaiseen 

innovaatiotyyppiin on annettu viisi esimerkkiä, jotka selkeyttävät minkälainen kyseinen 

innovaatio on käytännössä ja samalla esimerkkien on tarkoitus herättää uusia ajatuksia ja 

rohkaista innovoimaan. 
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2.1 Innovaation määritelmä 

Innovaatio on muutos ajattelussa kohti parempaa, uusi luova prosessi, konkreettinen uusi tuote, 

uusi palvelu, uusi tapa johtaa organisaatiota tai uusi organisaatiorakenne (Neff & Moss 2011, s. 

21). Hyvä idea ei ole vielä innovaatio, mutta jos ideasta kehittyy jotain uutta josta on 

yhteiskunnalle hyötyä, niin silloin se on innovaatio (Berg et al. 2014, s. 18). Innovaatioon 

pyrkiminen on oma prosessinsa, jota voidaan kutsua innovaatioprosessiksi. 

Innovaatioprosessiin kuuluvat kaikki työvaiheet kunnes innovaatio on saatu valmiiksi. 

 

Innovointi taas verbinä tarkoittaa jonkun uuden asian kehittämistä, josta on yhteiskunnalle 

hyötyä. Innovointi ei kuitenkaan aina johda innovaatioon vaan prosessi voi myös joskus 

epäonnistua. Innovointi päättyy siihen kun kyseinen uusi asia on esitelty markkinoille tai otettu 

käytäntöön. Koko muuta prosessia ennen sitä voidaan sanoa innovoinniksi. Ollessamme osana 

innovaatioprosessia, niin silloin innovoimme. 

 

Innovaatio ei ole asia, joka ei sisällä uutta ideaa, uutta käyttöä vanhalle teknologialle tai 

vanhoille ideoille tai ne epäonnistuvat tuomaan lisäarvoa organisaatiolle tai asiakkaalle. Mikäli 

innovaatiosta ei ole merkittävää lisäarvoa kenellekään, niin silloin se ei ole oikea innovaatio. 

Innovaatioiksi ei voida siis sanoa mitä tahansa pientä tuotekehitystä, jolla ei ole oikeaa 

lisäarvoa mihinkään. (Neff & Moss 2011, s. 22.) 

 

Keksinnöksi voidaan sanoa jonkun uuden asian tai menetelmän keksiminen (Grulke & Silber 

2002, s. 8; Agarwal et al. 2015, s. 7). Innovaatioksi se muuttuu kuitenkin vasta kun se on 

sovellettu käytäntöön ja se täyttää edellä mainitut tunnusmerkit. Hyvästä ideasta tai keksinnöstä 

ei ole hyötyä kenellekään, mikäli sitä ei julkaista ja siitä tehdä innovaatiota (Grulke & Silber 

2002, s. 217). Idean ja keksinnön ero on, että keksintö on ideaa astetta konkreettisempi. 

2.2 Inkrementaalinen ja radikaali innovaatio 

Inkrementaalinen ja radikaali innovaatio poikkeavat toisistaan suuruusluokaltaan. Radikaalissa 

innovaatiossa muutos on suurempi ja inkrementaalisessa innovaatiossa se on pienempi. 

(Gatignon et al. 2002, s. 1105.) Kuvassa 1 on havainnollistettu, että innovaatiot voivat tapahtua 

komponentti-, sekä järjestelmätasolla. Innovaatio voi siis olla esimerkiksi vaikkapa radikaali 

komponentti-innovaatio tai radikaali järjestelmäinnovaatio. (Tidd et al. 2005, s. 12.) 
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Kuva 1. Innovaation suuruus komponentti- ja järjestelmätasolla (Tidd et al. 2005, s. 12) 

 

Inkrementaalisen ja radikaalin välistä tilaa sanotaan myös semiradikaaliksi innovaatioksi 

(Davila et al. 2013, s. 35-36). Semiradikaalia innovaatiota ei ole erikseen käsitelty lopputyössä, 

mutta se on välimuoto radikaalista ja inkrementaalisesta innovaatiosta. Täytyy myös muistaa, 

ettei näillä innovaatioilla ole selviä rajoja, jotka erottavat ne toisistaan. Alaotsikoissa on 

käsitelty inkrementaalista ja radikaalia innovaatiota tarkemmin. 

 

Inkrementaalinen innovaatio 

Inkrementaalinen innovaatio (eng. incremental innovation) tarkoittaa tuotteeseen tehtyä pientä 

parannusta, joka parantaa sen suorituskykyä tai pienentää sen valmistuskustannuksia (Berg et 

al. 2014, s. 15). Joskus tuotteista saatetaan tehdä ensin kokeiluversio, jota sitten lähdetään 

parantamaan. Nämä parannukset ovat inkrementaaleja innovaatioita. Toisaalta on muistettava, 

etteivät sellaiset parannukset ole inkrementaaleja innovaatioita, joista ei ole selkeää lisäarvoa 

kuluttajalle. 

 

Inkrementaalisten innovaatioiden tekeminen ja suunnittelu tuotteisiin, jotka ovat jäämässä 

ajastaan jälkeen, ei ole järkevää, vaan resurssit pitää suunnata tuotteisiin, joilla on uutuusarvoa. 

Inkementaalisten innovaatioiden menestymistä on helppo ennustaa, joten ne ovat 

turvallisempia kuin radikaalit innovaatiot. Kuitenkin pidemmän päälle pelkkien 

inkrementaalisten innovaatioiden tekeminen ajaa lopulta organisaation ongelmiin kun radikaalit 

innovaatiot menevät niiden edelle. (Davila et al. 2013, s. 34-35; Grulke & Silber 2002, s. 25.) 
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Moni alussa menestynyt yritys sortuu lopulta tekemään vain inkrementaalisia innovaatioita 

heidän ensimmäiseen menestyneeseen tuotteeseensa (Grulke & Silber 2002, s. XI). Esimerkiksi 

yritys joka olisi yrittänyt tehdä jatkuvasti vain parannuksia VHS-kasetteihin, olisi varmasti nyt 

vaikeuksissa. Taulukkoon 1 on kerätty joitakin esimerkkejä inkrementaalisesta innovaatiosta. 

 

Taulukko 1. Esimerkkejä inkrementaalisista innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Gillette on tehnyt vuosien saatossa parannuksia partateriinsä ja esimerkiksi 

parantanut niiden elinikää. Siirtyminen yhdestä terästä kahteen terään ja 

kahdesta terästä kolmeen terään ovat myös inkrementaalisia innovaatioita 

Davila et al. 2013, s. 32; Hamel 

2002, s. 16-17 

Jos tarkastelun kohteena olisi tuuletin, niin parannukset sen moottoriin tai 

tuulettimen lapoihin olisivat inkrementaalisia innovaatioita 

Henderson & Clark 1990, s. 12 

Coca-Cola on tehnyt alkuperäisestä maustaan uusia variaatioita 

tuoteperheeseen, kuten kirsinkanmakuinen- ja mansikanmakuinen Coca-

Cola 

4 examples of incremental 

innovation in action 2016 

Toimitusajan nopeuttaminen postipalveluissa on inkrementaalinen 

innovaatio 

4 examples of incremental 

innovation in action 2016 

Googlen Gmail on kehittynyt alkuperäisestä beta-versiostaan vähitellen 

nykyiseksi suosituksi sähköpostipalveluksi 

Incremental innovation vs. 

radical innovation 2012 

 

Radikaali innovaatio 

Radikaali innovaatio (eng. radical innovation) sisältää uutta teknologiaa, joka pystyy luomaan 

kilpailusta vapaan markkina-alueen keksijäyritykselle (Berg et al. 2014, s. 15). Radikaalit 

innovaatiot onnistuvat yleensä markkinoilla paremmin kuin inkrementaaliset innovaatiot 

(Gatignon et al. 2002, s. 1119) ja voitot ovat yleensä kaksinkertaiset verrattuna niihin (Grulke 

& Silber 2002, s. 15). Tämän takia ne ovatkin hyvä tapa uusille yrityksille aloittaa toimintansa. 

Radikaalit innovaatiot voivat myös tapahtuessaan määritellä koko teollisuuden alan uudestaan. 

(Henderson & Clark 1990, s. 9; Berg et al. 2014, s. 15.) Radikaalit innovaatiot tekevät 

nykyisistä tuotteista vanhentuneita, ja niitä on vaikeampi enää sen jälkeen myydä, joten se ajaa 

vanhat yritykset muutokseen (Grulke & Silber 2002, s. 15). Taulukkoon 2 on kerätty 

esimerkkejä radikaaleista innovaatioista. 

 

Taulukko 2. Esimerkkejä radikaaleista innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Siirtyminen tavallisesta tuulettimesta ilmastointiin Henderson & Clark 1990, s. 12 

Kertakäyttöiset vauvojen vaipat; aikaisemmin vaippa piti pestä käytön 

jälkeen, mutta nyt sen voi hävittää. Tämä mullisti vaippateollisuuden 

Davila et al. 2013, s. 39 

Tavallisen sorvin korvaaminen laserkäyttöisellä tietokoneohjelmoitavalla 

mallilla 

Tidd et al. 2005, s. 11 

Höyrykoneen keksiminen Tidd et al. 2005, s. 12 

Sähköiset kirjat, jotka korvaavat fyysiset kirjat sähköisillä versioilla Oma esimerkki 
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2.3 Innovaation neljä P:tä 

Innovaatiot voidaan jakaa neljään innovaatiotyyppiin, jotka ovat prosessi-, tuote-, ajatusmalli- 

ja positioinnovaatio (eng. process, product, paradigm and position innovation). Nämä 

innovaatiotyypit ovat neljä päätyyppiä, miten innovaatiot voidaan yrityksessä suunnata. 

(Francis & Bessant 2005, s. 172.) Kuvassa 2 on kuvattu tilaa, jossa innovaatiot tapahtuvat. 

 

Kuva 2. Innovaation neljä P:tä (Tidd et al. 2005, s. 13) 

 

Innovaation neljä P:tä kuvastaa, että mitkään innovaatiot eivät ole asteittaisia, vaan ne voivat 

sijaita lineaarisesti missä tahansa kohdassa inkrementaalisesta radikaaliin (Tidd et al. 2005, s. 

12-13). Kuva 2 kuvastaa myös sitä, että innovaatio voi olla kaikkea neljää innovaatiotyyppiä 

samanaikaisesti, joista jokainen on eri suhteessa joko inkrementaalinen tai radikaali. Ympyrän 

sisälle voisi halutessaan lisätä enemmän innovaatiotyyppejä, mutta nyt siinä on vain kuvattu 

pääinnovaatiotyypit muutoksen kohteen suhteen. Alaotsikoissa on käsitelty näitä neljää 

innovaatiotyyppiä tarkemmin. 

 

Tuoteinnovaatio ja palveluinnovaatio 

Tuoteinnovaatiossa (eng. product innovation) yrityksen tarjoama tuote tai palvelu olennaisesti 

kehittyy, tai se on kokonaan uusi (Francis & Bessant 2005, s. 172; Berg et al. 2014, s. 18) Siinä 

usein pyritään kustomoiman tuotetta sopimaan tietylle asiakaskunnalle (Tidd et al. 2005, s. 22). 

Tuotteen tai palvelun ei tarvitse kuitenkaan olla uusi markkinoiden kannalta, vaan riittää, että 
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se on uusi yritykselle (Berg et al. 2014, s. 18). Periaatteessa yrityksen ensimmäinen tuote on 

siis aina tuoteinnovaatio. Taulukkoon 3 on kerätty esimerkkejä tuoteinnovaatioista. 

 

Taulukko 3. Esimerkkejä tuoteinnovaatioista.  

Esimerkki Lähde 

Applen tablet-tietokoneet; vaikka samankaltainen tuote oli jo markkinoilla, 

niin Applelle tuote oli olennaisesti uusi 

Classifying innovations 2013 

Applen kannettavat MP3-soittimet; vaikka samankaltainen tuote oli 

markkinoilla, niin Applelle tuote oli olennaisesti uusi 

Classifying innovations 2013 

GoPro-kamerat joissa GoPro yhdisti vanhaa teknologiaa ja teki siitä 

markkinoille uudenlaisen tuotteen 

Oma esimerkki 

Kokoontaitettavat kävelysauvat; niissä on vanhaa teknologiaa mutta tuote on 

uusi 

Oma esimerkki 

Kapselikahvinkeittimet joista saa nopeasti kahvia, joka on erona vanhoihin 
kahvinkeittimiin 

Oma esimerkki 

 

Palveluinnovaatio (eng. service innovation) voi olla yritykselle uusi organisaatiomuoto, 

johtamistapa, toimintatapa, toimintamalli, palvelu tai uusi tapa tarjota palvelua (Berg et al. 

2014, s. 18). Palveluinnovaatio voi olla myös tapa yhdistää olemassa olevat palvelut uudella 

tavalla, uusi tapa luoda arvoa yritykselle tai asiakkaille, luoda uusia palvelukokemuksia 

asiakkaille, kommunikoida asiakkaan kanssa uudella tavalla, jakaa tehtävät asiakkaan kanssa 

uudella tavalla, tuoton tekeminen vanhassa tuotteessa uudella tavalla tai uudenlaisten 

kumppaneiden kanssa toimiminen. Palveluinnovaatioiksi voidaan myös laskea uudet 

innovatiiviset tavat tarjota tuotteita palveluina tuotteiden myymisen sijasta (tätä toimintatapaa 

kutsutaan myös englanninkielisellä nimellä Product-Service System). Siinä ei myydä tuotetta, 

vaan myydään palvelu, jonka tavallisesti myytävä tuote muuten tekisi. (Agarwal et al. 2015, s. 

100, 374-375.) Taulukkoon 4 on kerätty esimerkkejä palveluinnovaatioista. 
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Taulukko 4. Esimerkkejä palveluinnovaatioista.  

Esimerkki Lähde 

Starbucks-kahvilat ottivat käyttöön tavan maksaa ostokset nopeasti 

matkapuhelimen avulla kahviloissa, kunhan ensin on ladannut tarvittavan 

matkapuhelinsovelluksen tähän tarkoitukseen 

Agarwal et al. 2015, s. 146 

Sähköiset terveydenhoitopalvelut, koska nyt ajanvaraukset voi tehdä 

internetissä ilman puhelimessa jonottamista ja esimerkiksi verikokeiden 

tulokset voi myös tarkistaa internetissä, menemättä paikanpäälle 

terveyskeskukseen 

Agarwal et al. 2015, s. 303 

Ariston-yhtiö vuokraa asiakkailleen pyykinpesukoneita sen sijasta, että 

myisi niitä. Veloitus tapahtuu pyykinpesukertojen mukaan. Veloitus sisältää 

koneen kuluttaman sähkön, huollot ja pesukoneen kuljetukset. Tämä 
kannustaa Ariston-yhtiötä tekemään pesukoneista erittäin kestäviä 

Agarwal et al. 2015, s. 375 

IKEA:n tyyli tehdä esimerkkihuoneratkaisuja asiakkaille heidän tuotteistaan, 

on palveluinnovaatio, koska se antaa asiakkaalle uudenlaisen kuvan siitä, 

mikä IKEA:n tuotteita käyttämällä on mahdollista 

Agarwal et al. 2015, s. 450 

Avoimet toimistotilat - jossa on liikuteltavat väliseinät - on 

palveluinnovaatio, koska se antaa mahdollisuuden palvella asiakkaita 

joustavalla tavalla 

Agarwal et al. 2015, s. 454 

 

Prosessi-innovaatio  

Prosessi-innovaatio (eng. process innovation) kehittää sitä, miten yrityksen tuotteet tai palvelut 

ovat tehty tai toimitettu asiakkaalle (Tidd et al. 2005, s. 10; Agarwal et al. 2015, s. 8). Yleensä 

prosessi-innovaatioilla tähdätään kustannussäästöihin yrityksen sisällä tai tuotteen 

parantamiseen. Yrityksen sisällä voi olla monenlaisia eri prosesseja, joilla on oma 

tarkoituksensa. Mikäli jotain näistä prosesseista kehitetään, niin kyseessä on prosessi-

innovaatio. Tällaisia prosesseja voivat olla esimerkiksi tuotekehitys, valmistus, logistiikka, 

tuotepalvelu, markkinointi ja yrityksen hallinto. (Davenport 1993, s. 4-8.) Esimerkkejä 

prosessi-innovaatioista on esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Esimerkkejä prosessi-innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Amazon alkoi myymään internetissä yksittäisiä kirjoja, kun aikaisemmin 

internetissä myytiin kirjoja vain kuormalavoittain 

Davila et al. 2013, s. 48 

Citicorp on lyhentänyt lainahakemusten käsittelyaikaa viiteentoista 

minuuttiin aikaisemmasta pidemmästä käsittelyajasta 

Davenport 1993, s. 3 

Henkivakuutusyhtiö USAA välttelee liian kallista markkinointia, joten he 
pystyvät siirtämään säästöt asiakkaalle halvempina vakuutuksina 

Davenport 1993, s. 3 

Jos yritysostotilanteessa poistetaan yrityksistä päällekkäisiä toimintoja, niin 

se on prosessi-innovaatio 

Davenport 1993, s. 3 

Kustannussäästö prosesseissa, tuotteiden laadun parantaminen, ajan 

säästäminen ja parempi asiakaspalvelu ovat kaikki prosessi-innovaatioita 

Davenport 1993, s. 4 

 

 

 

 

 



12 

 

Positioinnovaatio 

Positioinnovaatio (eng. position innovation) kehittää kontekstia, jossa tuotteita tai palveluita 

tarjotaan asiakkaalle (Tidd et al. 2005, s. 10). Asiakkaat pitää saada näkemään jokin vanha 

tuote uudella tavalla, eli heidän pitää alkaa näkemään jotain sellaisia hyötyjä jossakin vanhassa 

tuotteessa, mitä he eivät ennen ole nähneet. Tämä vaatii, että tuotetta pitää hieman kehittää 

haluttuun suuntaan tai se pitää tarjota asiakkaalle erilaisella tavalla. (Chan & Mauborgne 1999.) 

Esimerkiksi ihmiset käyttävät polkupyöriä sen takia, että siinä saa hyötyliikuntaa, sillä pääsee 

nopeammin kuin kävellen ja se on halpaa. Mikäli jotakin näistä elementeistä vahvistaisi, niin se 

antaisi asiakkaalle tuotteesta uuden merkityksen. Polkupyörästä voisi tehdä tarkoituksella 

raskaamman, jolloin käyttäjä saisi enemmän liikuntaa, tai polkupyörästä voisi tehdä 

nopeamman tai siitä voisi tehdä erittäin edullisen. Toinen jo käytännössä toteutunut esimerkki 

on luomutuotteet ja reilun kaupan tuotteet, jotka saavat ihmiset näkemään tuotteet eritavalla. 

Esimerkkejä positioinnovaatioista on esitetty taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Esimerkkejä positioinnovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Tuotteiden tarjoaminen ostoskeskuksissa kauppakatujen sijasta Hamel 2002, s. 7-8 

Isot jälleenmyyjät, kuten Wal-Mart ovat syrjäyttäneet pieniä joihinkin 
tuotteisiin erikoistuneita liikkeitä, jotka operoivat esimerkiksi 

kauppakeskuksissa 

Hamel 2002, s. 8 

Ikea tarjoaa asiakkailleen edullisia huonekaluja pieneen tilaan pakattuina 

tavarataloissa, joissa on suuri valikoima 

Hamel 2002, s. 16 

Lucozade-tuote kehitettiin aluksi auttamaan invalidien ja lasten toipumista. 

Lopulta tuote päätettiin suunnatta kokonaan fitness-markkina-alueelle, jossa 

brändistä tuli erittäin suosittu 

Bessant & Tidd 2015, s. 17 

Levi-Strauss-farkut tekivät tavallisista työmiehille suunnatuista farkuista 

uutta muotia  

Types of innovation 2013 

 

Ajatusmalli-innovaatio 

Ajatusmalli-innovaatio (eng. paradigm innovation) muuttaa yrityksen ajatusmallia siihen mitä 

yritys tekee tai toimii verrattuna muihin yrityksiin (Tidd et al. 2005, s. 10). Ajatusmalli-

innovaatiossa yritys siis nähdään uudella tavalla (Francis & Bessant 2005, s. 172). Ajatusmalli-

innovaatio on siis laaja innovaatiotyyppi, ja monet tässä luvussa esitetyistä innovaatiotyypeistä 

täyttävät myös tämän innovaatiotyypin tunnusmerkit. Esimerkkejä ajatusmalli-innovaatioista 

on esitetty taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Esimerkkejä ajatusmalli-innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Vertikaalinen maanviljely, joka poikkeaa perinteisesti tehdystä 

maanviljelystä 

Oma esimerkki 

Halpalentoyhtiöt jotka poikkeavat perinteisistä lentoyhtiöistä Tidd et al. 2005, s. 11 

Pankki- ja vakuutuspalveluiden tarjoaminen verkossa Tidd et al. 2005, s. 11 

kahvin ja hedelmädrinkkien tarjoaminen luksustuotteina kahviloissa Tidd et al. 2005, s. 11 

Sähkön ja kaasun kauppaaminen pörssissä kahvin ja sokerin tapaan Tidd et al. 2005, s. 11; Hamel 2002, s. 

VII 

2.4 Jatkuva ja epäjatkuva innovaatio 

Innovaatiot voidaan jakaa jatkuvaan ja epäjatkuvaan innovaatioon. (Miller & Morris 1999, s. 4-

6.) Jatkuva innovaatio keskittyy täyttämään olemassa olevia tarpeita ja epäjatkuva innovaatio 

keskittyy täyttämään tulevaisuuden tarpeita, jotka eivät välttämättä ole vielä edes tiedossa. 

(Miller & Morris 1999, s. 10.) Alaotsikoissa on kerrottu näistä innovaatiotyypeistä tarkemmin. 

 

Jatkuva innovaatio 

Jatkuva innovaatio (eng. continuous innovation) tapahtuu olemassa olevien markkinoiden 

sisällä, ja se ei haasta alalla vallitsevia yleisiä käsityksiä. Se käyttää pohjanaan kyseisellä alalla 

olevaa tietoa ja se tapahtuu lineaarisesti. Monet jatkuvista innovaatioista ovat prosessi-

innovaatioita. (Miller & Morris 1999, s. 4, 49.) Jatkuvasta innovaatiosta hieman suuremman 

muutoksen yhteiskuntaan tekee dynaamisesti jatkuva innovaatio, jota ei ole lopputyössä 

käsitelty erikseen, vaan se on ajateltu tavallisena jatkuvana innovaationa. Dynaamisesti jatkuva 

innovaatio esittelee jonkun uuden tuotteen, kun taas jatkuva innovaatio kehittää jotakin 

olemassa olevaa tuotetta. (Shavinina 2003, 322.) Jatkuva innovaatio on havainnollistettu 

kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Jatkuva innovaatio (Miller & Morris 1999, s. 4) 
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Ympyrän sisälle jäävä alue tarkoittaa toimialalla vallitsevaa tietoa. Ympyrän keskellä oleva J-

kirjain tarkoittaa jatkuvaa innovaatiota. Ympyrästä sisäänpäin suuntautuvat nuolet kuvaavat 

ajattelun suuntaa, jotka kuvastavat sitä, että ideat ja ajattelu yritetään saada johonkin tiettyyn 

pisteeseen tai tavoitteeseen. Tämä yleensä riittää täyttämään asiakkaiden tiedossa olevat 

vaatimukset. (Miller & Morris 1999, s. 4.) Esimerkkejä jatkuvista innovaatioista on esitetty 

taulukossa 8. 

 

Taulukko 8. Esimerkkejä jatkuvista innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Wal-Mart on tehnyt useita jatkuvaan innovaatioon pohjautuvia parannuksia 

organisaatioon ja toimitusketjuihin, joiden avulla he ovat pystyneet 

laskemaan vähitellen hintoja ja houkuttelemaan täten asiakkaita 

Miller & Morris 1999, s. 49 

Esimerkiksi Nintendon tekemä uusi videopeli on jatkuva innovaatio Oma esimerkki 

McDonald’s kehitti uuden nopeamman ja tarkemman järjestelmän valmistaa 

hampurilaisia, kun se etsi keinoja tehdä enemmän tuottoja nykyisellä 
asiakaskunnalla 

Hamel 2002, s. 15 

Uusi mikroaaltouunissa tehtävä pikaruoka Shavinina 2003, s. 322 

Avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelma, koska sen kehitystyö perustuu 

usein jatkuvaan innovaatioon useiden käyttäjien tehdessä siihen pieniä 

parannuksia 

Cole 2001, s. 18 

 

Epäjatkuva innovaatio 

Epäjatkuva innovaatio (eng. discontinuous innovation) tarkoittaa kehitystä, joka tuo 

yhteiskuntaan hyvin perustavanlaatuisen muutoksen, jonka vaikutus ulottuu moniin 

yhteiskunnan osa-alueisiin. Epäjatkuva innovaatio mahdollistaa uusien markkinoiden ja 

liiketoimintojen syntymisen, sekä samanaikaisesti tuhoaa vanhoja yritysrakenteita. (Miller & 

Morris 1999, s. 6-7.) Epäjatkuva innovaatio muuttaa asiakkaiden kulutuskäyttäytymistä ja 

esittelee täysin uudenlaisen tuotteen (Shavinina 2003, 322). Epäjatkuva innovaatio on 

havainnollistettu kuvassa 4.  

 

 

Kuva 4. Epäjatkuva innovaatio (Miller & Morris 1999, s. 6) 
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Ympyrän sisälle jäävä alue tarkoittaa toimialalla vallitsevaa tietoa. Ympyrän keskellä oleva J-

kirjain tarkoittaa jatkuvaa innovaatiota ja ympyrän reunoilla olevat E-kirjaimet tarkoittavat 

epäjatkuvaa innovaatiota. Ympyrästä ulospäin suuntautuvat nuolet kuvaavat ajattelun suuntaa, 

joka suuntautuu nykyisestä toimialasta jokaiseen eri suuntaan. (Miller & Morris 1999, s. 4-6.) 

Esimerkkejä epäjatkuvista innovaatioista on esitetty taulukossa 9. Taulukosta 9 käy ilmi, että 

epäjatkuvilla innovaatioilla on kaikilla ollut hyvin perustavanlaatuinen ja lähtemätön vaikutus 

yhteiskuntaan. 

 

Taulukko 9. Esimerkkejä epäjatkuvista innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Siirtyminen pienimuotoisesta maanviljelystä teollisuusmaanviljelyyn, joka 

ei olisi mahdollista ilman rautateitä, lannoitteita ja traktoreita 

Miller & Morris 1999, s. 6-7 

Siirtyminen kirjoituskoneista tietokoneisiin, joka ei olisi mahdollista ilman 

kaikkia niitä lukuisia uusia komponentteja ja valmistusteknologiaa 

Miller & Morris 1999, s. 6-7 

Siirtyminen teatterista televisiolähetyksiin, joka ei olisi mahdollista ilman 

studioita, kameroita ja tiedonsiirtoteknologiaa 

Miller & Morris 1999, s. 6-7 

Siirtyminen kaupunkiasumisesta esikaupunkeihin, jonka on mahdollistanut 

nykyinen tieverkosto ja autot 

Miller & Morris 1999, s. 6-7 

Siirtyminen lentokonematkustamiseen, jonka mahdollistaa lentokentät, 

pilotit ja lentokoneet 

Miller & Morris 1999, s. 6-7 

 

2.5 Avoin ja suljettu innovaatio 

Innovaatiot voidaan jakaa avoimeen ja suljettuun innovaatioon. Avoin ja suljettu innovaatio 

määrittävät sen, kuinka avoin yrityksen innovaatioprosessi on, eli termiä käytetään kuvaamaan 

innovointiprosessia, eikä niinkään valmista innovaatiota. (Chesbrough 2003, s. 36-37.) 

Alaotsikoissa on kerrottu näistä innovaatiotyypeistä tarkemmin. 

 

Avoin innovaatio 

Avoimessa innovaatiossa (eng. open innovation) yritys voi kaupallistaa sekä yrityksen sisällä 

kehitettyjä ideoita, että myös yrityksen ulkopuolelta tulleita ideoita. Avoimessa innovaatiossa 

yritetään hyötyä muiden tietotaidosta ja tarjota omaa tietotaitoa vaihtokauppana takaisin, koska 

kaikki älykkäimmät henkilöt eivät välttämättä työskentele omassa yrityksessä. Eräitä keinoja 

avoimeen innovaatioon ovat lisensointi ja yhteisyritykset. Avoimessa innovaatiossa ei niinkään 

keskitytä siihen, kuka keksii asiat ensin, vaan siihen kuka keksii idean ympärille parhaimman 

liiketoimintamallin tai idealle muuten parhaimman käyttötarkoituksen. (Chesbrough 2003, s. 

36-38.) Avointa innovaatioprosessia on havainnollistettu kuvassa 5. 
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Kuva 5. Avoin innovaatio (Chesbrough 2003, s. 37) 

 

Kuvasta 5 käy ilmi, että tutkimusprojektit liikkuvat vapaasti yritykseen sisään ja sieltä ulos. 

Yrityksen strategiaan kuulumattomat ideat liikkuvat vapaasti ulos sellaisille yrityksille, jotka 

haluavat hyödyntää ideat sen sijaan omilla markkinoillaan. Yritys tekee siis vaihtokauppaa 

ideoilla muiden yritysten kanssa. Avoimessa innovaatiossa myös ideointi, tuotekehitys ja 

kaupallistaminen voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden yritysten kanssa - joko osittain tai 

kokonaan. (Chesbrough 2003, s. 36-37.) Taulukkoon 10 on kerätty esimerkkejä avoimista 

innovaatioista. 

 

Taulukko 10. Esimerkkejä avoimista innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Wikipedia-sivusto koska se käyttää hyväkseen avoimen lähderyhmän tietoa, 

joka niin ikään auttaa muita ryhmiä tiedonetsinnässä 

Agarwal et al. 2015, s. 86 

Sosiaalinen media, koska se mahdollistaa käyttäjien vuorovaikutuksen 
keskenään ilman rajoja 

Agarwal et al. 2015, s. 270 

Amazon.com antaa muidenkin jälleenmyyjien käyttää sivustoaan, jolloin 

Amazon.com saa enemmän tilastotietoa kuluttajien käyttäytymisestä, sekä 

se lisää liiketoiminnan laajuutta 

Agarwal et al. 2015, s. 361 

Hollywood jossa näyttelijät, studiot, ohjaajat, tuottajat, käsikirjoittajat ja 

muut vastaavat muodostavat tiiviin yhteistyöverkon, joka vaihtaa työvoimaa 

keskenään jatkuvasti  

Chesbrough 2003, s. 37 

P&G-yritys käyttää tutkimus- ja kehitystyössään ulkopuolisia lähteitä, 

joiden kanssa he tekevät jatkuvasti ideoiden vaihtokauppaa 

Chesbrough 2003, s. 38 
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Suljettu innovaatio 

Suljetussa innovaatiossa (eng. closed innovation) kaikki innovointi tapahtuu organisaation 

sisäisesti. Organisaatioon yritetään hankkia kaikki tarvittavat resurssit siihen, että sisäinen 

kehitystyö pysyisi kilpailijoiden mukana. Suljetussa innovaatiossa myös organisaatiossa olevaa 

tietoa, keksintöjä ja työntekijöitä yritetään pitää organisaation sisällä, etteivät ne päätyisi 

kilpailijoiden käsiin. (Chesbrough 2003, s. 36.) Suljettua innovaatioprosessia on 

havainnollistettu kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Suljettu innovaatio (Chesbrough 2003, s. 36) 

 

Kuvasta 6 käy ilmi, että ne tutkimusprojektit joita yrityksen sisällä on, pysyvät yrityksen 

rajojen sisäpuolella. Useasta tutkimusprojektista hyväksytään vain parhaimmat ja loput 

projektit jäävät kokonaan hyödyntämättä. Yritys ei tee vaihtokauppaa ideoilla muiden yritysten 

kanssa, ja tästä voi seurata, että yritys voi vahingossa hylätä kokonaan sellaisia ideoita, joiden 

arvoa se ei itse tajua. Yritys tekee ideoinnin, tuotekehityksen ja kaupallistamisen itse. 

(Chesbrough 2003, s. 36-37.) Taulukkoon 11 on kerätty esimerkkejä suljetuista innovaatioista. 
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Taulukko 11. Esimerkkejä suljetuista innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Tuotekehitys jossa yritys yrittää ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä sen 

sijasta, että asiakas osallistuisi vahvasti kehitystyöhön 

Agarwal et al. 2015, s. 601 

Nykyinen ydinvoimateollisuus, jossa uudet ideat tulevat 

ydinvoimateollisuuden sisältä päin, työvoima ei vaihdu, toimiala on suljettu, 

uusia yrityksiä ei synny ja ulkopuolista tutkimusta tehdään vähän 

Chesbrough 2003, s. 37 

Röntgenaaltojen ja sähkön keksiminen, sekä atomin ja mikrobien 

löytyminen, koska kunnollista aiheeseen liittyvää tietoa ei ollut edes 

aikaisemmin saatavilla 

Chesbrough 2005, s. 22 

Xerox-yhtiöllä on menneisyydessä ollut ongelma, jossa he johtivat 

tulostimien teknologiaa niin ylivoimaisesti, että he joutuivat 

suunnittelemaan tuotteisiinsa tarvittavan teknologian itse 

Chesbrough 2005, s. 30 

IBM-yhtiöllä on menneisyydessä ollut ongelma, että se kehitti kalliilla 
sisäisellä kehitystyöllä hyvin edistyksellisiä kovalevyasemia omaan 

käyttöönsä, mutta joutui sitten myymään niitä kilpailijoille, koska ei 

pystynyt saamaan sen avulla itse aikaan markkinoilla suosittua tietokonetta 

Chesbrough 2005, s. 108 

 

2.6 Häiritsevä innovaatio 

Häiritsevä innovaatio (eng. disruptive innovation) ei kuvaa niinkään muutoksen suuruutta vaan 

miten innovaatio vaikuttaa markkinoihin (Davila et al. 2013, s. 44). Nimensä mukaisesti 

häiritsevä innovaatio vaikuttaa markkinoihin häiritsevästi tuomalla markkinoille uusia 

korvaavia tuotteita, jotka yleensä perustuvat modulaariseen-, arkkitehtuuriseen- tai radikaaliin 

innovaatioon. Vanhat yritykset keskittyvät usein tekemään sitä, missä ne ovat jo hyviä, eivätkä 

täten osaa odottaa, että jokin uusi teknologia voisi kaapata nykyisen teknologian markkinat. 

Näillä yrityksillä on jo vakiintunut asiakaskunta, ja mikäli tarve uusille innovaatioille ei lähde 

asiakkaista itsestään, niin nämä yritykset tyytyvät vain inkrementaaliseen tuotekehitykseen. 

Yleensä markkinoita häiritsevän teknologian tuokin markkinoille jokin uusi yritys, jolla ei 

tällaista vakiintunutta asiakaskuntaa vielä ole. Ajan myötä asiakkaat huomaavat, että uusi 

teknologia on vanhaa paljon parempi, ja vanhat yritykset menettävät asiakkaansa. Tämä 

aiheuttaa vanhoille yrityksille vakavia vaikeuksia, jos he eivät osaa kopioida uutta teknologiaa 

riittävän ajoissa. (Christensen 1997, s. 20-39.) Toisin sanoen, jopa markkinoilla joilla näyttää 

olevan vakiintuneet asiakaskunnat, piilee uusille yrityksille mahdollisuuksia, mikäli ne osaavat 

kehittää tuotteen tai palvelun, joka ei tyydy vain inkrementaaliseen parannukseen jo olemassa 

oleviin tuotteisiin.  

 

Häiritsevät innovaatiot kasvavat vähitellen niiden omassa ympäristössään, ja kun uuden 

teknologian taso saavuttaa nykyisen teknologian tason, niin silloin se alkaa häiritä nykyisiä 

markkinoita ja voi vallata ne hyvinkin nopeasti. Mikäli vanhat yritykset eivät osaa ennakoida 
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uutta teknologiaa riittävän ajoissa, niin uudet yritykset valtaavat lopulta markkinat kokonaan, 

koska vanhat yritykset ovat jääneet kyseisen teknologian kehittämisessä niin pahasti ajallisesti 

jälkeen. (Christensen 1997, s. 46, 52.) Menetettyjä asiakkaita voi olla myös vaikea saada 

myöhemmin takaisin. Taulukkoon 12 on kerätty esimerkkejä häiritsevistä innovaatioista. 

 

Taulukko 12. Esimerkkejä häiritsevistä innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Fordin halpa T-malli korvasi markkinoilla hevosten käytön autoilla, koska 

kaikilla oli siihen varaa 

Agarwal et al. 2015, s. 301 

Internetissä pidettävät oppitunnit luokkahuoneiden sijasta Agarwal et al. 2015, s. 301 

Pankkiautomaatit sillä nyt ihmiset voivat nostaa rahaa niistä, jolloin osa 

pankkitoiminnoista on jäänyt turhiksi 

Agarwal et al. 2015, s. 301 

E-terveydenhoito joka on internetissä tehtävää sairauksien diagnosointia ja 

hoitoa. Tämä on tehnyt osan perinteisistä terveydenhoitopalveluista turhiksi 

Agarwal et al. 2015, s. 301 

Nintendo Wii –konsoli, johon osa peleistä tehtiin niin helpoiksi, että kuka 

tahansa pystyi pelaamaan niitä. Tämä konsepti valtasi markkinoita 

perinteisiltä pelikonsoleilta 

Classifying innovations 2013 

 

2.7 Modulaarinen ja arkkitehtuurinen innovaatio 

Innovaatiot voidaan jakaa modulaariseen ja arkkitehtuuriseen innovaatioon. Tuotteet koostuvat 

komponenteista ja komponenttien kokonaisuuksista. Modulaarinen innovaatio kehittää tuotteen 

komponentteja ja arkkitehtuurinen innovaatio muuttaa komponenttien järjestystä (Henderson & 

Clark 1990, s. 12-13). Kuvassa 7 on havainnollistettu tarvittavan muutoksen suuruutta 

verrattuna radikaaliin ja inkrementaaliseen innovaatioon. 

 

 

Kuva 7. Modulaarinen ja arkkitehtuurinen innovaatio (Henderson & Clark 1990, s. 12) 
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Ydinkonseptit voidaan jakaa neljään osaan, inkrementaalinen innovaatio, modulaarinen 

innovaatio, arkkitehtuurinen innovaatio ja radikaali innovaatio. Kuvan 7 x-akseli kuvastaa 

tällaisen ydinkonseptin teknologisen muutoksen suuruutta. Linkit ydinkonseptien ja -

komponenttien välillä tarkoittavat kokonaisvaltaisempaa aluetta, jossa muutoksia tapahtuu 

useaan konseptiin tai teknologiaan, jolloin myös niiden väliset linkit tietysti muuttuvat. Kuvan 

7 y-akseli kuvaa siis muutoksen kokonaisvaltaisuutta. Kun teknologinen muutos on suuri ja se 

tapahtuu kokonaisvaltaisella tasolla tuoden uutta teknologiaa komponentteihin ja järjestäen ne 

uudella tavalla, niin on kyseessä radikaali innovaatio. Pienissä muutoksissa on siis kyse 

edelleen vain inkrementaalisesta innovaatiosta, tapahtuipa se sitten tuotteen komponentteihin 

tai arkkitehtuuriin. (Henderson & Clark 1990, s. 12; Magnusson et al. 2002, s. 5.) Alaotsikoissa 

on kerrottu näistä innovaatiotyypeistä tarkemmin. 

 

Modulaarinen innovaatio 

Modulaarinen innovaatio (eng. modular innovation) mullistaa komponenttien teknologisia 

konsepteja, muuttamatta kuitenkaan itse tuotteen arkkitehtuuria. Eli jos komponenttien 

teknologiassa tapahtuu suuri hyppäys, niin kyse on modulaarisesta innovaatiosta. Tämä siis 

jättää jo olemassa olevien komponenttien väliset yhteydet pääsääntöisesti ennalleen. 

(Henderson & Clark 1990, s. 12; Magnusson et al. 2002, s. 5.) Modulaarista innovaatiota 

sanotaan myös komponentti-innovaatioksi (eng. component innovation), koska innovaatio 

tapahtuu komponenttitasolla. Taulukkoon 13 on kerätty esimerkkejä modulaarisista 

innovaatioista. 

 

Taulukko 13. Esimerkkejä modulaarisista innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Uudenlainen polttoainefiltteri, joka ei perustu aikaisempaan filtteriin Classifying innovations 2013 

Analogisten puhelinten korvaaminen digitaalisilla, joka vaikuttaa 

ensisilmäyksellä radikaalilta innovaatiolta, mutta jos asiaa miettii niin, että 

ei muuteta puhelimesta mitään muuta kuin analoginen sähköinen signaali 

digitaalisiksi ykkösiksi ja nolliksi, niin silloin se on modulaarinen 

innovaatio. Mutta jos nykyajan kännykkää verrataan vanhaan analogiseen 

puhelimeen, niin kyseessä on ehdottomasti radikaali innovaatio 

Henderson & Clark 1990, s. 12 

Kehitys magneettinauhoista levykkeisiin, koska molemmat käyttävät samaa 

magnetismiin perustuvaa luku- ja kirjoitusmenetelmää, mutta levykkeet ovat 

parempia ja kätevämpiä 

Difference between magnetic 

tape and magnetic disk 2012 

Toyotan Hybrid-järjestelmä, mikäli järjestelmää ajattelee kokonaisvaltaisesti 

koko kulkuneuvon kannalta. Teknologiset konseptit mullistuvat, vaikka 

kulkuneuvon arkkitehtuuri pysyykin samana 

Magnusson et al. 2002, s. 12 

GTX 100 -kaasuturbiini, koska se sisälsi joitakin uusia komponentteja – 

muun muassa uuden AEV-polttimen - jotka perustuivat uuteen teknologiaan 

ja jotka tekivät kaasuturbiinista ympäristöystävällisemmän. Uuden 

teknologian integroiminen turbiiniin oli valtava haaste 

Magnusson et al. 2002, s. 17 
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Arkkitehtuurinen innovaatio  

Tuotteen arkkitehtuuri tarkoittaa sitä, miten tuotteen komponentit on järjestetty, miten tuotteen 

toiminta linkittyy sen fyysisiin komponentteihin ja miten tuotteen komponenttien rajapinnat 

määritellään (Ulrich 1995, s. 420). Arkkitehtuurinen innovaatio (eng. architectural innovation) 

yhdistääkin tuotteeseen liittyvät komponentit uudella tavalla tai eri järjestyksessä. Tämän 

tarpeen saattaa laukaista jonkin komponentin muuttuminen, tarve muuttaa tuotetta tai käyttää 

sitä eri tavalla. (Henderson & Clark 1990, s. 12-13; Christensen 1997, s. 27.) Uutta teknologiaa 

komponentteihin ei pääsääntöisesti arkkitehtuurisessa innovaatiossa tule (Magnusson et al. 

2002, s. 5). Komponenttien uudelleen järjestämiseen tai niiden pienentämiseen sisältyy usein 

inkrementaalista kehitystä näissä osissa. Koska arkkitehtuurinen innovaatio yhdistää vain 

nykyisiä komponentteja eri tavalla, niin tarvittavien komponenttien teknologian ovat jo vanhat 

yritykset suunnitelleet uudelle kilpailijalle valmiiksi (Christensen 1997, s. 48). Täten uuden 

kilpailijan tehtäväksi jää vain rakentaa uudenlainen prototyyppi käyttäen vanhoja osia tai 

hieman niitä parantaen. Taulukkoon 14 on kerätty esimerkkejä arkkitehtuurisista 

innovaatioista. 

 

Taulukko 14. Esimerkkejä arkkitehtuurisista innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Moniydinprosessorit jotka poikkeavat yksiydinprosessoreista sisältämällä 

useampia ytimiä 

Chopra, S. 2007 

Pienet skannerit, jotka kehittyivät isoista laitosskannereista Chopra, S. 2007 

Kovalevyasemien pienentäminen; kovalevyasemat pienenivät historiassa 

asteittain, joista jokainen aste oli aina arkkitehtuurinen innovaatio 

Chopra, S. 2007; Davila et al. 

2013, s. 73 

Kattotuulettimen kehittäminen siirrettäväksi pöytätuulettimeksi Henderson & Clark 1990, s. 12 

Sähköauton voimansiirto, sillä periaatteessa se vain hyödyntää jo olemassa 

olevaa teknologiaa järjestämällä vain komponentit uudestaan 

Classifying innovations 2013; 

Magnusson et al. 2002, s. 13 

 

2.8 Innovaation neljä P:tä alainnovaatiolajeja 

Kohdassa 2.3 käsittelimme innovaation neljä P:tä, mutta innovaation kohde voi olla myös  

organisaatio-, liiketoimintamalli-, markkinointi-, sosiaalinen, ja tunneinnovaatio. Edellä 

mainitut ovat innovaation neljä P:tä alainnovaatiolajeja, koska kyseiset innovaatiot eivät kata 

kaikkia innovaation kohteita, vaan ovat lähinnä erillisiä määritelmiä joillekin erityisille 

innovaatiotyypeille. Alla on kerrottu näistä innovaatiotyypeistä tarkemmin. 
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Organisaatioinnovaatio 

Organisaatio on ihmisryhmä, joka on järjestetty ja jota ohjataan saavuttamaan jokin yhteinen 

tavoite. Organisaatiolla on johto, joka määrittää organisaation jäsenten vuorovaikutuksen 

keskenään sekä jakaa tehtävät organisaation jäsenille. (Organization 2016.) Täten esimerkiksi 

yritystä voidaan sanoa organisaatioksi.  

 

Organisaatioinnovaatiot (eng. organizational innovation) ovat muutoksia organisaatiossa. 

Organisaatioinnovaatiot voivat luoda uusia organisaatiorakenteita, kehittää nykyisiä 

organisaatiorakenteita tai ne voivat vaikuttaa yrityskulttuuriin tai organisaation ajattelutapaan. 

Kun yritykseen tehdään yritykselle täysin uusia toimintoja, niin yleensä niihin tarvitaan 

uudenlaisia organisaatioita; tätä voidaan jo sanoa organisaatioinnovaatioksi. 

Organisaatioinnovaation ei tarvitse olla uusi koko maailmalle ollakseen innovaatio, vaan riittää 

että se on uusi kohdeyritykselle. (Kohl & Depner 2010, s. 86.)  

 

Organisaatioinnovaatiot voidaan jakaa rakenteellisiin organisaatioinnovaatioihin ja 

menettelytavallisiin organisaatioinnovaatioihin. Rakenteelliset organisaatioinnovaatiot 

vaikuttavat vastuisiin, hierarkiaan, tiedon kulkuun, organisaatiorakenteeseen, tuotekehitykseen, 

tuotantoon, työntekijöihin sekä rahoitukseen. Menettelytavalliset organisaatioinnovaatiot 

vaikuttavat rutiineihin, prosesseihin, yrityksen toimintaan, toiminnan nopeuteen, joustavuuteen 

sekä laatuun. (Armbruster et al. 2008, s. 646.) Taulukkoon 15 on kerätty esimerkkejä 

organisaatioinnovaatioista. 

 

Taulukko 15. Esimerkkejä organisaatioinnovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Google on luonut yrityskulttuurin, jossa innovointia ja avoimuutta pidetään 

arkipäiväisenä ja itsestäänselvyytenä 

Davila et al. 2013, s. 77 

Monet yhtiöt ovat perustaneet erillisen eristyneen tutkimusorganisaation, 

joka tähtää pelkästään uusiin ideoihin, keksintöihin sekä innovaatioon. Näitä 

tutkimusorganisaatioita on esimerkiksi Piilaaksossa 

Davila et al. 2013, s. 89 

Adobe Kickstart -ohjelmassa kuka tahansa työntekijä voi ilmoittautua 

kahden päivän innovaatioryhmätyökurssille, jonka jälkeen on mahdollista 

saada tuhat dollaria rahoitusta omaan innovointiin 

Five examples of companies 

with internal innovation 

programs 2015 

Linkedin-yhtiössä työntekijä voi kerran vuosineljänneksessä koota omalle 

idealleen tiimin yrityksen sisältä ja jos idea katsotaan hyväksi, niin tiimi voi 

käyttää seuraavat kolme kuukautta idean kaupallistamiseen 

Five examples of companies 

with internal innovation 

programs 2015 

AT&T-yhtiön Foundry-ohjelma, joka on kehittänyt teknologiakeskuksia, 

joissa työntekijät saavat toteuttaa myös heidän omia ideoitaan. Idean ollessa 

hyvä, he voivat hakea rahoitusta idealle yrityksen sisäisesti ikään kuin 

yrittäjä 

Five examples of companies 

with internal innovation 

programs 2015 
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Liiketoimintamalli-innovaatio 

Liiketoimintamalli tarkoittaa tapaa, jolla yritys tekee voittoa sen tarjoamasta tuotteesta 

(Business model 2016). Liiketoimintamalli-innovaatiossa (eng. business model innovation) 

luodaan uusi tapa ansaita vanhalla palvelulla ja teknologialla vanhalla markkina-alueella, joten 

ainoa asia joka liiketoimintamalli-innovaatiossa muuttuu, on vanhan palvelun ansaintalogiikka 

(Four paths to business model innovation 2014). Nykyään on esimerkiksi olemassa jo monia 

palveluita, joita ei laskuteta käytön määrän mukaan vaan kiinteällä kuukausihinnalla (Fishbein 

2014, s. 71). Tämä voi myös tapahtua ulkoistamalla toimintoja, hankkimalla kumppanuuksia 

tai rakentamalla yhteenliittymiä (Berg et al. 2014, s. 18). Taulukkoon 16 on kerätty 

esimerkkejä liiketoimintamalli-innovaatioista. 

 

Taulukko 16. Esimerkkejä liiketoimintamalli-innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Kenkäkauppa Zappos teki verkkokaupan, johon ei tarvittu suuria varastoja, 

koska se oli tehnyt sopimukset paikallisten kauppojen kanssa tuotteiden 

toimittamisesta. Amazon teki samanlaiset sopimukset kirjojen 

toimittamisesta, joten sekään ei tarvinnut varastoja 

Berg et al. 2014, s. 93; Four 

paths to business model 

innovation 2014 

Kaksi vuokraelokuvia tarjoavaa liikettä kilpailevat keskenään. Toinen 
liikkeistä päättää alkaa myymään elokuvia myös verkossa ja saa sillä 

kilpailuedun. Kyseessä on liiketoimintamalli-innovaatio 

Business model 2016 

Amazon päätti laajentaa tarjontaansa kirjoista musiikkiin, videoihin ja 

peleihin. Amazon pystyi käyttämään kirjoille jo olemassa olevaa 

toimitusketjua 

Four paths to business model 

innovation 2014 

LAN-lentoyhtiö on keksinyt, että se voi käyttää samoja lentokoneita rahdin 

kuljettamiseen silloin, kun lentomatkustajia ei ole. Tällä tavoin 

lentokoneiden käyttöaste pysyy korkeana 

Four paths to business model 

innovation 2014 

Netafim-yhtiö tarjosi maanviljelijöille välineitä, kuinka parantaa satoa jopa 

viisisataa prosenttia. Koska maanviljelijät eivät uskoneet siihen, niin 

Netafim tarjosi kaikki välineet ja niiden huollot ilmaiseksi. Takaisinmaksu 

tuli ainoastaan aikaisemman ja parantuneen tuoton erotuksesta 

Four paths to business model 

innovation 2014 

 

Markkinointi-innovaatio 

Markkinointi-innovaatio (eng. marketing innovation) on uusi tapa markkinoida tuotetta. Tämä 

voi käsittää myös uuden tuotteen tai tavan pakata se. Se käsittää myös uudet 

markkinointitaktiikat, markkinointitavat ja hinnoittelutavat. (Marketing Innovation 2005.) 

Taulukkoon 17 on kerätty esimerkkejä markkinointi-innovaatioista. 
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Taulukko 17. Esimerkkejä markkinointi-innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

BMW julkaisi internetissä automainoksen toimintaelokuvamuodossa. 

Tämän jälkeen BMW mainosti elokuvaa tv-mainoksin, jotta ihmiset 

löytäisivät sen. Tällä tavoin kalliista tv-mainoksista saatiin täysi hyöty irti 

Bmw marketing innovation 

2013 

Coca-Cola laittoi pulloihin ihmisten nimiä ja erilaisia lauseita, jolloin he 

saivat ihmiset jakamaan kuvia pulloista kädessään sosiaalisessa mediassa ja 

saivat näin ilmaista mainosta 

8 (more) absolutely brilliant 

content marketing innovations 

from the world’s best brands 

2016 

SpaceX on laittanut avaruusraketteihin paljon kameroita ja tehnyt 

laukaisuista viihdettä, jotta rakettien laukaisu saisi enemmän markkina-

arvoa. Tämä auttaa nuoria inspiroitumaan avaruustieteistä 

Oma esimerkki 

Oatly laittaa tuotteisiinsa hauskoja tekstejä; tekstit saavat ihmiset puhumaan 
tuotteesta keskenään ja innostumaan tuotteesta enemmän 

Oma esimerkki 

Facebook mainostaa itseään käyttäjiensä kautta, jossa entiset käyttäjät 

houkuttelevat ystäviään liittymään palveluun, jotta he voisivat pitää toisiinsa 

yhteyttä palvelun kautta ja saada lisää kavereita 

Oma esimerkki 

 

Sosiaalinen innovaatio 

Fukuda (2013, s. 17) määritteli sosiaalisen innovaation (eng. social innovation) niin, että se on 

uusi tapa täyttää asiakkaiden vaatimukset, mutta tehdä se samalla ympäristön kannalta 

kestävällä tavalla. Mulgan et al. (2007, s. 8) puolestaan määrittelivät sosiaalisen innovaation 

niin, että se olisi mikä tahansa uusi yhteiskunnallinen kehitys, eikä vain ympäristöllinen 

kehitys. Koska innovaation nimi on sosiaalinen innovaatio, niin jälkimmäinen määritelmä on 

sopivampi. Pelkästään ympäristöä koskeva innovaatio voisi olla vaikka esimerkiksi nimeltään 

ympäristöinnovaatio. Sosiaaliseen innovaatioon voi pyrkiä esimerkiksi energiaa säästämällä, 

tuotteita integroimalla tai uudenlaisia elämäntapoja kehittämällä (Fukuda 2013, s. 17). 

Taulukkoon 18 on kerätty esimerkkejä sosiaalisista innovaatioista. 

 

Taulukko 18. Esimerkkejä sosiaalisista innovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Päästökauppa jossa vähemmän saastuttavat yritykset voivat myydä 

päästöoikeuksia enemmän saastuttaville yrityksille. Tällä tavalla yritykset 

saavat motivaatiota vähentää ympäristöpäästöjään 

Defining social innovation 2017 

Greenpeace koska se yhdistää ympäristön etuja ensisijaisesti ajavat yhden 

äänen taakse ja antaa ympäristöasioille paremman kuuluvuuden 

Mulgan et al. 2007, s. 47 

Amnesty international, joka ajaa ensisijaisesti ihmisten etuja Mulgan et al. 2007, s. 47 

Wikipedia joka on luonut mittavan tietosanakirjan, joka hyödyttää koko 

yhteiskuntaa nopeasti saatavilla olevalla tiedollaan 

Mulgan et al. 2007, s. 47 

Grameen-pankki joka myöntää mikrolainoja maailman köyhimmälle väestön 

osalle ja täten auttaa heitä rakentamaan koteja ja toimeentuloa, joihin he 

eivät saisi muuten mistään muualta rahoitusta 

Mulgan et al. 2007, s. 47 

 

Tunneinnovaatio 

Tunneinnovaatio (eng. emotional innovation) saa tuotteen käyttäjän kuvittelemaan, että hän 

käyttää innovatiivista tuotetta, vaikka tuotteessa ei periaatteessa olisikaan mitään uutta (Fukuda 
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2013, s. 16). Kaikki tuotteet saavat aikaan jonkinlaisen tunnetilan käyttäjässään, ja tämä 

tunnetila riippuu tuotteen tyypistä, ominaisuuksista, brändistä ja käyttäjän omista arvoista. 

Saatavan tunnetilan kannalta on tärkeää, että tuotteen brändi ja sen ominaisuudet ovat linjassa 

keskenään; brändin tuomiseen esiin vaikuttavatkin tuotteen muodot, värit ja sen muut 

ominaisuudet. (Rasoulifar & Eckert 2014, s. 486, 491.) Periaatteessa kyse on siis 

innovatiivisesta tuotteen brändistä, ja siitä kuinka hyvin tuote täyttää brändin lupaukset ja sen 

markkinoinnissa lupaaman tunteen. Taulukkoon 19 on kerätty esimerkkejä tunneinnovaatioista. 

 

Taulukko 19. Esimerkkejä tunneinnovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Matkapuhelinten käyttäjät olivat kyllästyneitä matkapuhelinten turhiin 

ominaisuuksiin, kunnes iPhone muutti konseptin niin, että käyttäjät 

pystyivät lataamaan tarvittavat sovellukset itse tarpeidensa mukaisesti. Tämä 
aiheutti käyttäjilleen hyvän olon tunteen tuotetta kohtaan 

Fukuda 2013, s. 16 

Segway-henkilökuljetin tuo käyttäjälleen täysin uudenlaisen elämäntyyliin, 

vaikka itse teknologiassa ei ole mitään uutta 

Fukuda 2013, s. 19-20 

P.U.M.A-pyörätuoli haluaa tuoda käyttäjilleen modernin ja tyylikkään 

tunteen 

Fukuda 2013, s. 19-20 

PUMA naisten juoksukengät saavat aikaan käyttäjässään tunteen, että ne 

ovat PUMA naisten juoksukengät, eivätkä mitkään tavalliset juoksukengät 

Rasoulifar & Eckert 2014, s. 

486-487 

Coca-Cola on luonut brändin, että heidän tuotteensa on osa tietynlaista 

elämäntyyliä ja heidän tuotteensa on paras, jonka markkinoilta voi saada 

What is emotional branding 

2015 

 

2.9 Tavoite- ja päämääräinnovaatio 

Innovaatiot voidaan jakaa tavoite- ja päämääräinnovaatioihin. Kummatkin innovaatiotyypit 

kuvaavat innovaation lopputulosta, joten ne kuuluvat samaan kategoriaan. Alla on kerrottu 

näistä innovaatiotyypeistä tarkemmin. 

 

Tavoiteinnovaatio 

Tavoiteinnovaatio (termi itse keksitty) on innovaatiolaji, jossa innovaation päämäärä on 

selvillä, mutta miten se saavutetaan, on vielä epäselvää. Esimerkiksi jos halutaan keksiä jokin 

uusi erittäin luja materiaali ja sen halutut ominaisuudet tiedetään, mutta se miten tällainen 

materiaali tehdään, on vielä epäselvää. (4 types of innovation, 2012.) Taulukkoon 20 on kerätty 

esimerkkejä tavoiteinnovaatioista. 
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Taulukko 20. Esimerkkejä tavoiteinnovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Dyson-imurin keksijä Dyson halusi saada aikaan pölypussittoman imurin, ja 

lopulta lukuisien prototyyppien jälkeen onnistui siinä 

6 examples of breakthrough 

innovation 2016 

Transistorin keksiminen, koska transistorin periaate ja hyödyt olivat 

tiedossa, ennen kuin tiedettiin miten se voidaan valmistaa 

4 types of innovation 2012 

Haluttiin estää arktisissa olosuhteissa öljyä jähmettymästä liikaa, jotta sitä 

pystyisi helpommin pumppaamaan. Ratkaisu oli tärisyttää öljyä jo 

kaupallisilla ratkaisuilla. Ongelman ratkaisi ulkopuolinen taho 

The power of defining the 

problem 2012 

Haluttiin löytää keino mitata ALS-taudin edistymistä. Lopulta keksittiin, että 

lihasten läpi voidaan johtaa sähkövirta, jolloin sähkövirran ominaisuudet 

kertovat taudin etenemisen 

The power of defining the 

problem 2012 

NASA halusi parantaa auringonsoihtujen ennustemalliaan. Ongelman 

ratkaisi ulkopuolinen taho, joka keksi paremman tavan analysoida nykyistä 
dataa käyttäen vanhoja algoritmeja 

The power of defining the 

problem 2012 

 

Päämääräinnovaatio 

Päämääräinnovaatio (termi itse keksitty) on innovaatiolaji, jossa innovaation päämäärä on 

selvillä ja organisaatiolla on selkeä reitti ja resurssit saavuttaa haluttu innovaatio.  (4 types of 

innovation, 2012.) Tähänkään on vaikea vetää mitään selvää rajaa sille, milloin reitti kohti 

innovaatiota on selvä ja milloin se ei ole. Mikäli on sellainen tunne, ettei ole ihan varma 

pystyykö jotakin asiaa edes tekemään, niin silloin kyseessä on tavoiteinnovaatio. Mikäli taas 

haluaa tehdä jotain, ja on varma siitä että se on mahdollista toteuttaa, niin silloin kyseessä on 

päämääräinnovaatio. Taulukkoon 21 on kerätty esimerkkejä päämääräinnovaatioista. 

 

Taulukko 21. Esimerkkejä päämääräinnovaatioista. 

Esimerkki Lähde 

Panasonic-yhtiön halutessa siirtyä analogisista tuotteista digitaalisiin, se 

perusti yrityshautomon Piilaaksoon, jota kautta se pääsi käsiksi haluttuun 

uuteen teknologiaan 

Davila et al. 2013, s. 61 

Eräässä vauvanruokaa myyvässä yrityksessä huomattiin, että yksi osasto sai 

myytyä enemmän vauvanruokaa kun muut. Osasto oli myynyt vauvanruokaa 
myös senioreille, koska se oli helposti nieltävää. Yritys päätti soveltaa 

innovaatiota myös muihin osastoihin 

Davila et al. 2013, s. 133 

Digitaalinen kynä, jossa teknologia oli jo olemassa ja se tarvitsi vain 

yhdistää uudenlaiseksi tuotteeksi 

Davila et al. 2013, s. 142 

Lego teki uuden tuotesarjan, joka oli suunnattu poikien sijasta tytöille, ja sai 

näin laajennettua asiakaskuntaansa 

Examples that show innovation 

can be easy 2012 

Dyson sai idean käyttää keskipakoisvoimaa pölynimureissa eräästä 

sahalaitoksesta, joka käytti samaa periaatetta lian poistamiseen vain hieman 

isommassa mittakaavassa 

15 cool examples of cross-

industry innovation in action 

2017 

 

2.10 Mikä innovaatiotyyppi on paras uudelle yritykselle 

On tärkeää tietää, mikä innovaatiotyyppi on paras, jotta luvun 4 ideoiden rajaamismenetelmien 

avulla voidaan rajata tehokkaammin pois epäsopivia ideoita. Kuitenkaan tästä saatuja 
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johtopäätöksiä ei tule ajatella luvun 3 luovuusmenetelmiä käytettäessä. Alla innovaatioita on 

arvioitu kategorioittain saman kaavan mukaan, joka tämän luvun alussa tehtiin. 

 

Innovaation suuruus 

Grulke & Silber (2002, s. 293) ehdottivat, että radikaali innovaatio olisi paras vaihtoehto 

uudelle yritykselle, koska se mahdollistaa sen, että yritys saattaa muutamassa vuodessa kasvaa 

merkittäväksi yritykseksi. Mikäli taas innovaatio on vähäisempi, niin yritys saattaa jäädä 

ikuiseen tuntemattomuuteen ja merkityksettömäksi yhteiskunnan kannalta. Berg et al. (2014, s. 

20, 24) kuitenkin totesivat, että radikaali innovaatio on vaikeaa ja resursseja vaativaa toteuttaa, 

eikä sen onnistumisesta ole mitään takeita. Lisäksi radikaalin innovaation toteuttaminen voikin 

viedä aikaa jopa 10-15 vuotta. 

 

Radikaalit innovaatiot ovat kuitenkin välttämättömiä toteuttaa ennen pitkää, mikäli yritys 

haluaa selviytyä saati menestyä (Berg et al. 2014, s. 21). Kuitenkin jos radikaalin innovaation 

toteuttaa väärään aikaan, väärällä strategialla tai muuten väärällä tavalla, niin myös se voi olla 

kohtalokasta. Mitä suurempi muutos kohdemarkkinoilla on käynnissä, niin sitä 

vastaanottavampi se on radikaaleille innovaatioille ja sitä vähemmän taas inkrementaalit 

innovaatiot menestyvät siellä. Tämä pätee myös toisinpäin, eli mitä vakiintuneemmat ovat 

kohdemarkkinat, niin sitä paremmin taas inkrementaalit innovaatiot siellä menestyvät. (Davila 

et al. 2013, s. 56, 62.) 

 

Näyttää siltä, että inkrementaalisten innovaatioiden hyödyt jäävät pieniksi ja niihin sisältyy 

myös liiketoiminnallisia riskejä sekä riskejä yrityksen tulevaisuuden menestymisen kannalta. 

Radikaalit innovaatiot ovat taas pienelle yritykselle vaikeita toteuttaa, niihin sisältyy riskiä ja 

ne vievät paljon aikaa. Tästä voidaan päätellä, että semiradikaali innovaatio on paras 

vaihtoehto. Semiradikaali innovaatio antaa mahdollisuuden yrityksen menestymiseen, mutta ei 

kuitenkaan vaadi niin paljon resursseja ja ole niin riskialtis kuin radikaali-innovaatio. 

Semiradikaaleja innovaatioita ovat esimerkiksi modulaarinen ja arkkitehtuurinen innovaatio. 

 

Innovaation kohde 

Kuten edellisessä kohdassa (innovaation suuruus) todettiin, niin hyvä vaihtoehto on pyrkiä 

tuoteinnovaatioon, joita voivat olla esimerkiksi modulaarinen ja arkkitehtuurinen innovaatio. 

Muita innovaation kohteita voivat olla prosessi-innovaatio, positioinnovaatio, ajatusmalli-

innovaatio. Prosessi-innovaatiot joihin kuuluu muun muassa organisaatioinnovaatio ja 
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liiketoimintamalli-innovaatio, voivat olla suhteellisen helppoja toteuttaa, mutta toisaalta ilman 

myytävää tuotetta niistä ei ole paljoa hyötyä. Tuoteinnovaation ja prosessi-innovaation 

yhdistelmä olisi todella ideaalinen ratkaisu. Positioinnovaatio voi olla liian altis kilpailulle ja 

sen avulla voi olla vaikeaa päihittää yrityksiä, jotka jo tarjoavat samankaltaisia tuotteita, mutta 

tilanteesta riippuen sekin voi tulla kysymykseen. Ajatusmalli-innovaatio on suhteellisen helppo 

toteuttaa, mikäli vain saa riittävän hyvän liikeidean. Ajatusmalli-innovaatioiden toteuttaminen 

tulee luultavasti vaatimaan uutta teknologiaa, mutta vaaditun teknologian vaativuus on 

todennäköisesti kohtuuden rajoissa. Innovaation kohteeksi käy siis tuoteinnovaatio, prosessi-

innovaatio ja ajatusmalli-innovaatio. Suurimman kilpailuedun antaa kuitenkin näiden 

innovaatiotyyppien eri yhdistelmät. 

 

Muita prosessi-innovaation, positioinnovaation ja ajatusmalli-innovaation 

alainnovaatiotyyppejä ovat sosiaalinen innovaatio, tunneinnovaatio ja markkinointi-innovaatio. 

Luvussa 6 on käsitelty yrityksen politiikkaa, joka painottaa sitä, että yrityksen tulisi olla 

sosiaalisesti kestävä. Tämän takia yrityksen tuotteiden tulisi olla sosiaalisesti innovatiivisia. Se 

että tuotteen toteuttaa sosiaalisesti innovatiivisella tavalla, ei luultavasti tule olemaan 

teknologinen haaste, vaan lähinnä poliittinen kysymys tai kustannuskysymys. Tunneinnovaatio 

voi olla vaikeaa saavuttaa ilman kallista markkinointia, mutta tuote itsessään on luultavasti 

helppo tehdä käyttäjiä miellyttäväksi, mikäli asiaan vain kiinnittää huomiota. Markkinointi-

innovaation toteuttaminen voi olla haastavaa, koska keinot markkinoida tuotteita ovat 

periaatteessa rajalliset. Markkinointi-innovaatiota ei ole edes kovin oleellista saavuttaa, koska 

nykyään on olemassa jo niin monia valmiiksi keksittyjä tapoja markkinoida tuotteita. Riittää 

siis, että soveltaa jo olemassa olevia markkinointikeinoja uusiin tuotteisiin. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tavoiteltavia innovaatiotyyppejä ovat kaikki 

tuoteinnovaatiot, ajatusmalli-innovaatiot ja sosiaaliset innovaatiot. Innovaatiota parantaa, jos 

sen vaikutusalue kattaa näiden lisäksi myös muita innovaatiotyyppejä. Näitä muita 

innovaatiotyyppejä voidaan myös tarvita tukemaan alkuperäistä ideaa. 

 

Innovaation avoimuus 

Nykyään uusien teknologioiden kehittäminen vaatii usein yhteistyötä myös muiden 

organisaatioiden kanssa tai jopa kokonaisen yhteistyöverkoston (Davila et al. 2013, s. 61). 

Tämän takia avoimet innovaatioprosessit ovat merkittävä voimavara varsinkin yrityksille, joilla 

ei ole merkittävää omaa tuotekehitystä. Mikäli innovaatio on riittävän yksinkertainen, niin 
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silloin kyseeseen voi tulla myös suljettu innovaatio. Muissa tapauksissa pienen yrityksen 

kannattaa käyttää hyväksi avointa innovaatioprosessia. 

 

Innovaation vaikutus 

Epäjatkuva innovaatio on liian suuri haaste lähes minkään yksittäisen yrityksen toteuttaa, joten 

varsinkin pienen yrityksen ollessa kyseessä, epäjatkuvat innovaatiot eivät ole realistisia. 

Jatkuva innovaatio vaatisi jollekin tuotteelle vakiintuneen asiakaskunnan, tunnetun tuotemerkin 

ja hyvän markkinoinnin, jotta tuote menisi kaupaksi. Dynaamisesti jatkuva innovaatio, jossa 

esitellään jokin kokonaan uusi tuote, olisi helpoin toteuttaa, koska se perustuu olemassa 

olevaan tietoon. Tässä tulee ongelmaksi saada tuotteelle tunnettavuutta, mikäli tuotteelle olisi 

olemassa muita vaihtoehtoja. Häiritsevä innovaatio olisi paras vaihtoehto, mikäli sen voisi 

toteuttaa semiradikaalin innovaation avulla, koska häiritsevässä innovaatiossa potentiaaliset 

tuotot olisivat suurimmat verrattuna innovaation sisältyvään riskiin. Uudeksi liiketoiminnaksi 

pienelle yritykselle kävisi siis dynaamisesti jatkuva innovaatio ja häiritsevä innovaatio. 

 

Innovaation tavoite 

Ideaalitilanteessa innovaatio olisi päämääräinnovaatio, koska tällöin yrityksen riski idean 

toteuttamisen epäonnistumisessa pienenee. Yritys voisi suoraan rekrytoida tarvittavat henkilöt, 

hankkia tarvittavat resurssit, ja tätä kautta pyrkiä innovaatiota kohti. Tavoiteinnovaation ollessa 

kyseessä, kaikki on todella epävarmaa, joten yrityksen kannattaa tarjota tällaisia ideoita muille 

yrityksille sen sijaan, että itse toteuttaisi ne. Mikäli yrityksellä on paljon aikaa ja resursseja 

pyrkiä innovaatiota kohti, niin tällöin myös tavoiteinnovaatioon pyrkiminen voi tulla 

kysymykseen. Ensisijaisesti pienen yrityksen kannattaa tähdätä päämääräinnovaatioon. 

3. UUDEN LIIKETOIMINNAN INNOVOINTI 

Tässä luvussa lähdetään siltä pohjalta, että yrityksellä ei ole vielä selkeää suuntaa minkälaisia 

tuotteita se haluaa tarjota, eli liikeidea puuttuu. Useilla yrityksillä on jo olemassa oleva 

tuotekehitystiimi ja yritysstrategia, jotka ohjaavat tuotekehityksen toimintaa (Carleton et al. 

2013, s. 38), mutta tässä luvussa kuitenkin oletetaan, ettei mitään tällaista vielä ole. Kun 

lähdetään puhtaalta pöydältä, niin se auttaa suhtautumaan luovemmin kaikkeen täysin uuteen, 

koska yrityksen ei tarvitse pyrkiä vain maksimoimaan jo olemassa olevaa kassavirtaansa ja 

kehittämään toimintaansa sen pohjalta (Davila et al. 2013, s. 71). Tarkoituksena on kuitenkin 

innovoida liiketoimintaa, jolle on kysyntää ja jota ihmiset haluavat, jotta sitä voisi myydä.  
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Uusi idea voi olla esimerkiksi uudenlainen kone, joka tekee jotain tiettyä tehtävää, jota kukaan 

ei ole tullut vielä ajatelleeksi. Tällaisessa tapauksessa on punnittava, voisiko idean patentoida, 

ja koneen suunnittelun ja rakentamisen tilata joltakin alan yritykseltä. Tämä ei vaatisi 

tarvittavaa taitoa suunnitella elektroniikkaa tai ohjelmistoja, vaan sen sijaan se vaatii osaavan 

tiimin kokoamista ja rahoituksen hankkimista idealle. Voidaan myös ajatella, että jos 

tietokoneen käyttöjärjestelmiä ei olisi vielä keksitty ja nyt tätä lopputyötä tehdessä tulisi 

sellainen idea, niin miten tällaista ideaa kannattaisi lähteä toteuttamaan. Kokemusta ei 

tietokoneohjelmoinnista kohdeyrityksellä juurikaan ole, joten ainoat vaihtoehdot olisivat 

opetella tietokoneohjelmointia, kasata tiimi joka osaa ohjelmoida tai patentoida idea ja myydä 

se jollekin, joka voisi toteuttaa sen. Olisi erittäin harmillista, jos jokin tällainen hyvä idea tulisi, 

eikä olisi sitten riittävästi uskallusta tai taitoa toteuttaa sitä, ja se jäisi sen takia ikuisesti 

toteutumatta. Mutta toisaalta on syytä muistaa, että joillekin lennokkaille ideoille aika ei vaan 

välttämättä ole valmis (Johnson 2011, s. 38-39). Voidaan ajatella esimerkiksi ideaa sellaisesta 

sosiaalisen median palvelusta, joka seuraisi käyttäjiensä sijaintia reaaliaikaisesti, joka 

luultavasti ei olisi kovin suosittu, koska ihmiset arvostavat kuitenkin sen verran vielä 

yksityisyyttään. 

 

On mahdollista ajatella niin, että menneisyydessä oli helpompaa innovoida. Silloin 

menestyvien keksintöjen toimintaperiaate oli yksinkertaisempi kuin nykyään menestyviltä 

keksinnöiltä vaaditaan, koska kaikki yksinkertainen on nyt jo keksitty. Reunanen (2007, s. 220) 

tukee tätä käsitystä sanomalla, että uusi idea syntyy liittämällä toisiinsa kaksi sellaista käsitettä, 

joita kukaan muu ei ole aikaisemmin älynnyt liittää. Tämän takia kaikki ilmiselvä on jo nyt 

keksitty. Esimerkiksi käsipumpun tai tunkin toimintaperiaate on yksinkertainen, mutta taas 

nykyaikaisen television toimintaperiaate onkin jo paljon monimutkaisempi. Innovointi on siis 

siirtynyt mekaanisista keksinnöistä yhä enemmän digitaalisiin keksintöihin. Tämä saattaa 

tuntua lannistavalta, mutta kääntöpuolena nykyään on paljon enemmän informaatiota 

saatavilla, kuin menneisyydessä on ollut. Nykyään on myös paljon enemmän kysyntää 

erilaisille tuotteille, joten menestyvän tuotteen ei välttämättä tarvitse olla mitään täysin 

mullistavaa. Tuominen & Koski (2007, s. 15) argumentoivatkin, että jotain hyviä ideoita 

saattaa olla vielä keksimättä. 

 

Frank & Cook (1995, s. 50) väittivät kuitenkin, että vaikka saatavan informaation määrä onkin 

lisääntynyt huomattavasti, niin ihmisen kyky omaksua sitä ei ole juurikaan muuttunut. Tämän 
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takia on mahdotonta käydä läpi suurta aineistomäärää ja ymmärtää kaikesta kaikki, ennen kuin 

voi alkaa innovoimaan. On myös tärkeää löytää tehokkaat keinot innovointiin, jotta rajallisesta 

omaksuttavasta informaation määrästä voidaan saada mahdollisimman tehokkaasti hyviä 

innovaatioita. 

3.1 Innovaatioiden syntyminen 

Jotta uusia innovaatioita voisi syntyä, niin pitää olla avoin sellaisille ideoille, joille muut eivät 

ole avoimia (Grulke & Silber 2002, s. 189). Yhteiskunta rajoittaa usein ihmisten ajattelua 

asettamalla normeja ja sääntöjä. On helpompaa innovoida sellainen ajatus mielessä, että kaikki 

on mahdollista ja pystymme tekemään mitä tahansa. Uusien ideoiden syntymistä auttaa, jos 

innovointi on hauskaa ja sitä tekevät ihmiset ovat luovalla mielellä liikkeellä (Carleton et al. 

2013, s. 31). 

 

Ideointivaiheessa ei tule ajatella, että onko jokin asia mahdollista vai ei. Kukapa olisi uskonut 

vaikkapa 200 vuotta sitten, että ihmiset pystyvät puhumaan toisilleen eripuolilta maapalloa. 

(Grulke & Silber 2002, s. 197.) Vaikka tällaisen hurjan idean joku olisikin saanut 200 vuotta 

sitten, niin sen teknologinen toteutus olisi varmasti ollut hieman haastavaa, vaikka tänä päivänä 

kaikki vaikuttaa niin loogiselta. Ideointivaiheessa ei siis pidä liikaa ajatella sitä, mikä on 

mahdollista ja mikä ei. Kokonaiskuvaa tarvitse heti hahmottaa, saati että miten kaikki 

teknologiset ongelmat ratkaistaan. Asioita voi lähestyä askel askeleelta. Kuvassa 8 on 

havainnollistettu, että idean keksiminen ja toteutus ovat kaksi erillistä vaihetta. Esimerkiksi jos 

meillä on idea, että voisiko höyryllä liikuttaa mäntää (vaihe 1), niin sen jälkeen voimme siirtyä 

miettimään toteutusta (vaihe 2). 

 

 

Kuva 8. Ideoinnin päävaiheet 

 

Tässä vaiheessa on pääasia, että on paljon ideoita; niiden rajaamisen ja parantamisen voi tehdä 

sitten myöhemmin. Ideat voivat olla hyviä tai huonoja, suuria tai pieniä, mahdottomia tai 

mahdollisia, teknisiä tai yksinkertaisia ja niin edelleen. (Grulke & Silber 2002, s. 197; Davila et 
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al. 2013, s. 98; Tuominen & Koski 2007, s. 139.) Kuvassa 9 on yleinen havainnollistus siitä, 

miten suuri määrä ideoita muuttuu muutamiksi hyviksi innovaatioiksi. Suppilon sisällä on 

innovaatioprosessin kaikki vaiheet, jotka tässä lopputyössä on myös osittain käsitelty. Suppilon 

muoto kuvaa sitä, miten potentiaalisten ideoiden määrä vähenee sitä mukaa, kun 

innovaatioprosessissa siirrytään eteenpäin. (Morris 2011, s. 139-140.) 

 

 

Kuva 9. Ideoiden määrän merkitys (Morris 2011, s. 140) 

 

Kuinka siis voimme saada ideoita? Tämä aihe on sellainen, ettei voi suoraan sanoa, että kun 

tehdään tavalla y, niin syntyy idea x. Ideoita voi saada mistä lähteestä tahansa ja missä paikassa 

tahansa. Ideoita voi saada hiljentymällä ja sulkeutumalla (Tuominen & Koski 2007, s. 132) tai 

ideoita voidaan saada olemalla riehakas (Syrett & Lammiman 2002, s. 159). Voidaan yleistää 

kuitenkin, että uusia ideoita syntyy, kun yhdistetään kaksi aikaisemmin yhdistämätöntä 

konseptia toisiinsa (Syrett & Lammiman 2002, s. 33). Uusia ideoita syntyy vanhojen ideoiden 

pohjalta, joten aina kun uusi idea syntyy, niin se luo pohjan uudelle idealle. Tämän takia kaikki 

syntyneet innovaatiot ovat olleet teoriassa väistämättömiä ja ne ovat vain odottaneet, että 

ympäristö niiden syntymiseen on ollut oikea. (Johnson 2011, s. 35.) Ideointitapojen pitäisi 

pystyä keinotekoisesti luomaan tätä kaivattua ympäristöä, jossa uutta pystytään luomaan 

vanhan pohjalta. 

 

Ideat voidaan jakaa teknisiin ideoihin ja yksinkertaisiin ideoihin. Että pystyy keksimään jonkun 

uuden mullistavan teknisen idean, niin se voi vaatia yli kymmen vuotta johonkin alaan 

perehtymistä ja senkin jälkeen vielä oikeanlaisen ympäristön, jossa idean voi saada (Tuominen 

& Koski 2007, s. 74). Tämäkään ei vielä kuitenkaan takaa uuden mullistavan teknisen idean 
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syntymistä. Yksinkertainen idea taas ei välttämättä vaadi mitään syventävää tietoa mihinkään 

alaan, vaan riittää, että osaa luoda mielessään jonkun uuden konseptin jostain uudesta 

tuotteesta, jota ei vielä ole tarjolla. Teknisissä ideoissa vaaditaan enemmän älykkyyttä ja 

asiantuntemusta, kun taas yksinkertaisissa ideoissa vaaditaan enemmän luovuutta ja näkemystä 

(Reunanen 2007, s. 174). Lopputyön ideointitavoissa keskitytään lähinnä yksinkertaisiin 

ideoihin. Tämän takia lopputyössä ei ole tarkoituksenmukaista kerätä ylenpalttisesti teknistä 

aineistoa, vaan löytää sopivia virikkeitä ja päästää oma ajattelu pääosaan (Reunanen 2007, s. 

174, 191).  

 

Ideat voivat olla uusia joillekin toisille ja joillekin toisille ideat voivat olla jo tiedossa olevia 

(Reunanen 2007, s. 173). Lopputyössä ideoilla tarkoitetaan sellaisia ideoita, jotka ovat uusia 

suurimmalle osalle, ja esimerkiksi hakukoneella ei niitä löydy. Ideointitapoja ei tarvita, mikäli 

on valmis tyytymään jo valmiiksi keksittyihin ideoihin. 

 

Lopputyössä ideointitavat on kategorisoitu kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäinen tapa saada 

uusi idea, on käyttää erilaisia idealähteitä, jotka ohjaavat miettimään jotain tiettyä aihetta 

jostakin tietystä näkökulmasta. Tämä on yksinkertainen tapa saada uusia ideoita, ja se vaatii 

vain muistiinpanovälineet sekä mahdollisesti apuna tarvittavan tukimateriaalin, jonka avulla 

asiaa tutkii. Ideointia voi idealähteiden avulla toteuttaa yksin tai ryhmässä. 

 

Toinen tapa saada ideoita, on ideointimenetelmien avulla. Ideointimenetelmät toimivat vähän 

samalla toimintaperiaatteella kuin idealähteet, mutta ne ovat järjestelmällisempi tapa saada 

ajattelua ohjautumaan pois tavanomaisesta ajattelusta kohti lateraalista ajattelua. 

Ideointimenetelmien tukena voi halutessaan käyttää myös idealähteitä. Ideointimenetelmien 

onnistumiseen vaaditaan käytettävien menetelmien riittävä osaaminen ja joissakin 

ideointimenetelmissä tarvitaan joitakin tietokoneohjelmistoja (lopputyössä ei käsitellä 

tarkemmin menetelmiä, jotka vaativat tietokoneohjelmistoja) ja muita työkaluja. 

Ideointimenetelmät ovat siis monimutkaisempi tapa ideoida, mutta se on samalla tehokkaampi 

keino. 

 

Kolmas tapa saada ideoita, on luovuusmenetelmien avulla, jotka pyrkivät ohjaamaan ajattelun 

täysin uusille urille. Luovuusmenetelmissä on tarkoituksena heittäytyä kokonaan menetelmien 

mukaiseen ajatusleikkiin ja luopua kaikista mielen sisäisistä rajoituksista. Tarkoituksena on 

pitää hauskaa, ja saada aikaan luovia ja ennenkuulumattomia ajatuksia. Luovuusmenetelmien 
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käyttöön pätee samat edut ja haitat, kuin ideointimenetelmienkin käyttöön. Menetelmät ovat 

juoksevassa numerojärjestyksessä lukemisen ja menetelmien analysoinnin helpottamiseksi. 

Lopputyössä on pyritty esittämään vain sellaisia ideointitapoja, jotka tuovat ideointiin jotain 

lisäarvoa. Toisiaan hyvin paljon muistuttavia menetelmiä tai menetelmiä yhdistäviä tapoja ei 

ole käsitelty, koska halutessaan jokainen pystyy tekemään menetelmiin muutenkin pieniä 

muutoksia tai yhdistämään niitä mieleisikseen. 

 

Mikäli tuntuu, että ideoita on vaikea saada, niin tässä luvussa käsitellään ideointitapojen lisäksi 

myös muita vaihtoehtoja sille, kuinka liiketoiminnan voi luoda. On syytä pitää mielessä, että se 

millä tavoilla innovoimme, vaikuttaa suurelta osin innovoinnin lopputuloksiin (Davila et al. 

2013, s. 77, 196). Tämän takia pyrimme käyttämään kaikkia kerrottuja tapoja jollain tavoin 

hyödyksi. 

3.2 Ryhmän edut innovoinnissa 

Innovointia voi tehdä yksin tai ryhmässä. Jotkin menetelmät vaativat nimenomaan ryhmän, että 

ne voi tehdä oikeaoppisesti. Yksin innovoinnin etuna on, että se auttaa hahmottamaan omia 

ajatuksia, ennen kuin niitä tarvitsee kertoa muille. Yksin innovointi myös auttaa poistamaan 

joitakin ajattelun esteitä ja laajentamaan omaa ajattelua luovemmaksi. Ryhmässä innovoinnin 

etuina on, että menetelmät joita yleensä ryhmissä käytetään, luovat ryhmälle yhteisen kielen. 

Ryhmästä saatava palaute auttaa myös parantamaan saatuja ideoita nopeasti, sekä ryhmässä 

innovointi auttaa laajentamaan omaa ajattelua entisestään. Ryhmään tulisi saada kerättyä 

ihmisiä, jotka ajattelevat asioista eritavalla, koska se tuo ajatteluun mielenkiintoisia 

kombinaatioita. (Carleton et al. 2013, s. 39, 51, 54.) Ryhmässä on potentiaalia saada enemmän 

ideoita, kuin siihen osallistuvilla jäsenillä olisi yksittäin yhteenlaskettuna, koska yksilöllisten 

ideoiden lisäksi ryhmä pystyy saamaan ideoita toisten ryhmäläisten ideoiden ja tiedon pohjalta. 

Ideaalitilanteessa ryhmä voi myös antaa rohkaisua ideoiden varsinaiseen toteuttamiseen. 

(Higgins 1994, s. 116.) 

 

Sopivasta ryhmäkoosta on erilaisia mielipiteitä. Carleton et al. (2013, s. 54) esittivät, että 

riittävän määrän erilaista ajattelua saa aikaan yleensä neljä ryhmän jäsentä. Tuominen & Koski 

(2007, s. 102, 115) esittivät tehokkaimmaksi ryhmäkooksi kaksi tai kolme samanhenkistä, 

mutta ajattelultaan erilaista ihmistä. Reunanen (2007, s. 208) taas puolestaan esitti, että luova 
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työ tapahtuu aina yksin ja tämän jälkeen ideoita voi toki tuoda esille ja jatkokehittää ryhmissä. 

Yhteenvetona voitaneen sanoa, että ryhmäkoko voi olla yhdestä neljään henkilöä. 

 

Ryhmätyöskentelyä vastaan on myös esitetty väitteitä. Ryhmä ei välttämättä ymmärrä jonkun 

suuren idean todellista arvoa, vaan saattaa sivuuttaa sen. Ryhmässä yksilöt ahdistuvat, eivätkä 

uskalla esittää ideoitaan vapautuneesti. Ryhmässä yksilöt eivät pysty keskittymään ideoiden 

kuuntelemiseen ja esittämiseen yhtä aikaa, jolloin ideoiden rakentaminen toisten ideoiden 

päälle ei onnistu. Ryhmässä on aina joku, joka arvostelee ideoita. Ryhmässä ihmiset muuttavat 

ajatteluaan ryhmän enemmistön mukaiseksi tai ovat tahallaan enemmistöä vastaan, jolloin 

ryhmähenki taas ei toimi. (Tuominen & Koski 2007, s. 99-100, 145; Reunanen 2007, s. 208.) 

Vaikka ryhmä pystyisikin keskivertoyksilöä parempiin ideoihin, niin keskivertoryhmä ei pysty 

parempiin ideoihin kuin erittäin hyvä yksilö. Ryhmässä on vaikeampi päästä konsensukseen 

lopullisesta ideasta kuin yksin. Ryhmä voi myös kannustaa tyhmiin päätöksiin. (Higgins 1994, 

s. 117.) 

 

Johtopäätöksenä voitaneen sanoa, että ryhmässä ideoita syntyy enemmän yhden session aikana 

kuin yksin. Toisaalta taas ideoiden laatu voi olla ryhmässä huonompi. Kummallakin tapaa voi 

siis ideoida aina tilanteesta riippuen. 

3.3 Idealähteitä makrotasolla 

Erilaiset tilanteet ja tietynlainen käyttäytyminen voi tehdä ideoiden syntymisen 

todennäköisemmäksi. Yritykset saavat ideoita muun muassa oman toimintansa kautta. Tällaisia 

tilanteita ovat tutkimus ja kehitystyö, markkinointi, teknologiaan perustuvat liittoumat, 

tekninen tuki, myynti, markkinointiin perustuvat liittoumat, tuotanto, tuotantoon perustuvat 

liittoumat sekä jakeluun perustuvat liittoumat (Davila et al. 2013, s. 173). 

 

Erilaiset paikat altistavat ideoille. Innovatiivinen ympäristö on sellainen, jossa on 

monimuotoisuutta ja uusia tapoja yhdistää sitä (Johnson 2011, s. 39). Ajatuksia voi myös hakea 

ulkomailta, jolloin jonkun maan tai kulttuurin ideoita voi soveltaa toiseen maahan tai 

kulttuuriin. Esimerkkejä tästä ovat erilaiset ruoat tai sisustus, jotka poikkeavat paljon eri 

maittain. (Kelley 2005, s. 84-85.) 
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Yritykset jotka tähtäävät saamaan uusia ideoita, tuovat sen esiin omassa yrityskulttuurissa. 

Tällaisilla yrityksillä voi olla ideointi- tai pelihuoneita. Lisäksi yrityksissä voi olla iskulauseita, 

jotka kannustavat jokapäiväiseen luovuuteen. Myös työskentelytilojen inspiroivuuteen on 

panostettu. (Davila et al. 2013, s. 178, 188.) Tämä viestii siitä, että yritykset eivät tähtää idean 

saamiseen vain jonain tiettynä hetkenä, vaan se on enemmänkin pitkän tähtäimen asia, ikään 

kuin terveellinen ruokavalio on ihmiselle (Tuominen & Koski 2007, s. 20, 86, 122). 

 

Luovassa ympäristössä altistuu satunnaisiin virikkeisiin (Tuominen & Koski 2007, s. 141). 

Tämän takia esimerkiksi aivoriihi-menetelmää ja muita lopputyössä esitettyjä menetelmiä 

kannattaisi käyttää ensisijaisesti luovassa ympäristössä (Kelley 2005, s. 152). On kuitenkin 

yksilökohtaista, minkälainen ympäristö on kaikista luovin, vaikka joitakin yleistyksiä 

voidaankin tehdä. Yrityksen ulkopuolinen ja poliittinen ympäristö vaikuttavat myös siihen, 

miten innovatiivinen yritys on (Palmisano 2003). 

 

Aikataulut vaikuttavat myös luovuuteen. Tiukat aikataulut parantavat luovuutta, joten luovat 

henkilöt työskentelevätkin parhaiten pienen paineen alla (Higgins 1994, s. 74). Varsinaisissa 

ideointisessioissa tulee kuitenkin välttää kiirettä. 

3.4 Idealähteitä mikrotasolla 

Tähän alaotsikkoon on listattu lähteitä, joita voi käyttää uusien ideoiden saamiseen ja oman 

ajattelun organisoimiseen. Näissä kaikissa idealähteissä hyvästä yleistiedosta on apua, että 

pystyy tietämään mitä tuotteita tai teknologioita on jo tällä hetkellä tarjolla. Näin ei tule 

keksineeksi mitään jo keksittyä uudestaan, jolloin pystyy luomaan tehokkaammin uutta. 

Liitteeseen 2 on kerätty saatuja ideoita alla esitettyjen idealähteiden pohjalta.  

 

1. Tarve uudelle palvelulle: Tuote tai palvelu, jolle voisi olla kysyntää ja jota ei vielä ole 

tarjolla. Jollei aiheesta tule mitään ideoita mieleen, niin kysymyksen voi esittää eri alojen 

ammattilaisille, ja kerätä ideoita tätä kautta. Toimialasta ei tarvitse itse ymmärtää mitään, koska 

tarvittavat asiantuntijat voi hankkia yritykseen. (McKnight 2004, s. 3-4.) Esimerkiksi jos yritys 

haluaa valmistaa tietokoneita, niin tietokoneen jokaisen komponentin toimintaa ei tarvitse 

tietää, vaan tietokoneen eri osat ja komponentit voidaan hankia alihankkijoilta, jolloin itse voi 

tehdä vain kasaamisen (Christensen 1997, s. 53). Mikäli idea on täysin uusi, niin siitä tulevasta 

tuotteesta tai palvelusta saattaa syntyä täysin uusi kilpailusta vapaa markkina-alue (Ulwick 
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2005, s. 3). Tarvetta uudelle palvelulle voi myös miettiä ihmisten auttamisen kautta, eli voidaan 

ajatella mikä asia auttaisi ihmisiä edes vähän heidän elämässään (Fishbein 2014, s. 133-134). 

 

2. Paranneltu tuote tai palvelu: Tarkastellaan olemassa olevia tuotteita ja palveluita, ja 

mietitään voisiko niitä parantaa jotenkin. (Ulwick 2005, s. 2; Fishbein 2014, s. 59.) Tässä 

kannattaa ensin hahmottaa, mikä olisi ihanteellisin ratkaisu johonkin asiaan ja sitten verrata 

nykyisiä ratkaisuja siihen ihanteelliseen ratkaisuun. Mikäli eroavaisuuksia nykytilanteen ja 

ideaalitilanteen välillä löytyy, niin tämän jälkeen voi miettiä, että miksi näin tapahtuu ja 

voisiko sitä korjata. (Higgins 1994, s. 40.) Toinen vaihtoehto on verrata kahta tuotetta 

keskenään niin, että jos halutaan tehdä esimerkiksi autosta kestävämpi, niin voidaan miettiä, 

että miksi tiiliseinä on kestävämpi kuin auto. Ensimmäisenä tulee mieleen, että tiiliseinässä ei 

ole liikkuvia osia, joten jos autosta halutaan kestävämpi, niin sen liikkuvia osia pitää vähentää.  

 

3. Tuotteen muuttaminen palveluksi: Voisiko jonkun olemassa olevan tuotteen muuttaa 

palveluksi, esimerkiksi ei myydä porakoneita, vaan myydään reikiä. (Grulke & Silber 2002, s. 

259.) 

 

4. Normien muuttaminen: Voisiko joitakin asioita muuttaa, joita ihmiset pitävät normeina. 

Tarvitseeko esimerkiksi matkapuhelimien olla litteitä, vaan voisiko ne olla pyöreitä. (Grulke & 

Silber 2002, s. 127.) 

 

5. Ärsyttävät asiat: Asiat jotka voisi tehdä helpommin, nopeammin tai paremmin. Kun 

ärsyttävä asia löytyy, niin siihen löydetty ratkaisu voisi olla uusi liikeidea. (McKnight 2004, s. 

4-5; Tuominen & Koski 2007, s. 56.) 

 

6. Sivutuotteiden hyödyntäminen: Tarkastellaan mahdollisuutta, että teollisuudessa tai jossain 

muussa prosessissa hukkaan heitettävää sivutuotteena syntyvää ainetta tai tietoa voisi myydä 

jollekin - tai tehdä siitä aivan uudenlainen tuote (McKnight 2004, s. 5). 

 

7. Paremmin tehtävät asiat: Tarkastellaan olemassa olevia tuotteita tai palveluita, jotka voisi 

tehdä paremmin. Voisiko jonkun asian tehdä esimerkiksi halvemmalla, helpommin, 

laadukkaammin tai nopeammin. (McKnight 2004, s. 5-6; Fishbein 2014, s. 44-46.) 
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8. Uusi teknologia: Uuden teknologian kehittäminen tai uuden käyttötarkoituksen löytäminen 

olemassa olevalle teknologialle. (McKnight 2004, s. 6.) Uuden teknologian kehittäminen ilman 

varsinaista tutkimustyötä voi olla vaikeaa, mutta mikäli saa edes idean siitä, millainen uusi 

teknologia voisi olla, niin varsinaisen kehitystyön voi tehdä vasta sen jälkeen. Uuden 

teknologian avulla voidaan kehittää jokin uusi tuote tai parantaa nykyisiä tuotteita (Fishbein 

2014, s. 111). 

 

9. Liioitellut ideat: Pyritään liioittelemaan jotakin ideaa tai ratkaisua johonkin asiaan, jotta 

ajattelu vapautuu, ja voidaan saada ideoita joita voidaan työstää eteenpäin. Tähän samaan 

kategoriaan kuuluu myös täysin ennenkuulumattomien ideoiden esittäminen joita voi olla 

mahdotonta jopa käytännössä toteuttaa. Pääasia että ideoita syntyy. (McKnight 2004, s. 6-7.) 

Tällä tavalla ideointi voi olla myös hauskaa.  

 

10. Automatisoitavat asiat: Jokapäiväiset asiat, jotka olisi ehkä mahdollista jo automatisoida. 

Teknologian kehittyminen on kokoajan enemmän ja enemmän mahdollistanut arkipäiväisien 

asioiden automatisointia. (Fishbein 2014, s. 60.) Kukapa olisi uskonut, että esimerkiksi 

sähköhammasharjasta tulee niin suosittu, vaikka sen toimintaperiaate on niin yksinkertainen ja 

se automatisoi muutenkin hyvin vaivattomalta tuntuvan tehtävän. 

 

11. Ongelmat: Asiat jotka kaipaavat ratkaisua nyt tai tulevaisuudessa. Jotkut asiat voivat tällä 

hetkellä tuntua ihmisistä haastavilta tai epämukavilta. Lisäksi tulevaisuudessa tuotteilta 

saatetaan vaatia tulevaisuudessa esimerkiksi parempaa kestävyyttä, pienempää kokoa, 

ympäristöystävällisyyttä tai turvallisuutta, mutta nämäkin ongelmat voisi ratkaista jo nyt. 

(Smith 2004, s. 58-60; Fishbein 2014, s. 4.) Useimmat jo olemassa olevista tuotteista 

ratkaisevat jotain ongelmaa, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei niihin ongelmiin voisi 

keksiä myös vaihtoehtoisia ratkaisuja (Fishbein 2014, s. 68). Maailmassa on myös paljon 

erilaisia suuria yhteiskunnallisia ongelmia, jotka kaipaavat edelleen ratkaisua, esimerkiksi 

kodittomuus, saasteet, köyhyys, nälänhätä ja sairaudet. Lista on hyvin pitkä. Maailmassa ja 

Suomessa on myös paljon pienempiä ongelmia ratkaistavana, joita voi etsiä vaikka internetin 

hakukoneella. (Mulgan et al. 2007, s. 21.) Jokaisen yrityksen sisällä on tietysti taas omat 

ongelmansa. Kun lopputyössä myöhemmin puhutaan ongelman ratkaisusta, niin sillä 

tarkoitetaan tässä kohdassa kerrottuja ongelmia, mutta lukijalla voi tietysti olla myös jokin muu 

ongelma mielessä. Ideointi on tavallaan ongelmanratkaisua ja ongelmanratkaisu on ideointia. 
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12. Tuotteiden yhdistäminen: Tutkitaan mahdollisuutta yhdistää kaksi vanhaa tuotetta tai ideaa 

yhdeksi uudeksi tuotteeksi. Esimerkiksi höyrylaivan keksijä yhdisti kaivoksissa käytössä olleet 

höyrykoneet ja purjelaivat, kun taas tablet-tietokoneen keksijä yhdisti matkapuhelimen ja 

kannettavan tietokoneen (Smith 2004, s. 91; Fishbein 2014, s. 75.) Useimmat uudet 

ideat/keksinnöt ovatkin syntyneet monta vanhaa ideaa/keksintöä yhdistämällä, esimerkiksi 

hehkulamppu koostuu monesta erillisestä ideasta (Tuominen & Koski 2007, s. 72). 

 

13. Intohimon kohteet: Asiat joihin on mielenkiintoa jo ennestään. Voi tutkia esimerkiksi omia 

harrastuksia tai asioita, joita miettii tai tekee muutenkin vapaa-ajalla. (Carleton et al. 2013, s. 

38.) 

 

14. Viihdeteollisuus: Viihdeteollisuudessa on historian aikana ollut monia ideoita, jotka ovat 

myöhemmin käyneet toteen. Ideoita voi ottaa esimerkiksi elokuvista tai sci-fiaiheisista 

kirjoista. (Carleton et al. 2013, s. 38; Syrett & Lammiman 2002, s. 31-33.) 

 

15. Historia: Historian tapahtumista ja yrityksistä voi saada hyviä ideoita siihen, mitä kannattaa 

tehdä tulevaisuudessa. Ideoita voi saada esimerkiksi erilaisista tutkimuksista tai dokumenteista. 

(Carleton et al. 2013, s. 38.) 

 

16. Kehityssuunnat: Kehityssuunnista voi päätellä minne suuntaan yhteiskunnan tarpeet ovat 

menossa, ja se voi antaa ideoita siitä, mitä kannattaa tehdä. Inspiraatiota voi saada esimerkiksi 

trendeistä, simulaatioista, myyntiennusteista, sosiaalisesta mediasta tai väestötieteestä. 

(Carleton et al. 2013, s. 38; Higgins 1994, s. 37.) 

 

17. Kohderyhmät: Tutkitaan sellaisia kohderyhmiä, joille voisi tehdä kustomoituja tuotteita tai 

joilta puuttuu joitakin palveluita (Carleton et al. 2013, s. 38). 

 

18. Oheistuotteen keksiminen: Mietitään voisiko jotakin nykyistä tuotetta täydentää jollakin sitä 

avustavalla tai täydentävällä tuotteella (Davila et al. 2013, s. 139). Esimerkiksi kengänpohjiin 

voisi laittaa pitoa lisäävää tahnaa tai hehkulamppuihin värikkäitä kalvoja. 

 

19. Tuotteen differentiointi: Differentioidaan nykyistä tuotetta muuttamalla esimerkiksi sen 

hintaa, yksityisyyttä, turvallisuutta, laatua tai tarjottavaa määrää. Voidaan esimerkiksi miettiä, 
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voisiko jotain nykyistä tuotetta josta joudumme maksamaan, tarjota edullisemmin tai jopa 

ilmaiseksi. (Fishbein 2014, s. 73-79.) 

 

20. Nykyiselle tuotteelle uusi markkina-alue: Nykyistä tuotetta voidaan tarjota uudella 

markkina-alueella tai keksiä sille jokin muu käyttötarkoitus, esimerkiksi tietokoneiden 

siirtyminen autoihin tai tietokoneissa olevien ohjelmistojen siirtäminen matkapuhelimiin. 

(Fishbein 2014, s. 111-115.) Kuinka monta käyttötarkoitusta voidaan keksiä vaikka 

liiketunnistimille (Higgins 1994, s. 90). 

 

21. Idean soveltaminen: Ideaa jota sovelletaan tällä hetkellä johonkin tuotteeseen, voidaan 

soveltaa myös johonkin muuhun uuteen tuotteeseen. Esimerkiksi frisbeet on kehitetty 

piirakkavuoista. (Kelley 2005, s. 68.) 

 

22. Tuotteen tarkoitus: Mietitään jonkun tuotteen tarkoitusta, jonka jälkeen mietitään 

voidaanko sen tarkoitus tai jokin samankaltainen tarkoitus, tehdä jollakin muulla tuotteella 

(Reunanen 2007, s. 203). Tätä voidaan ajatella myös niin, että jos jokin tuote ratkaisee jotain 

ongelmaa, niin jos ongelman määrittelee uudestaan, niin voisiko uudelle ongelman 

määrittelylle löytyä jokin uusi tuote ratkaisuksi (Higgins 1994, s. 48-49). 

3.5 Ideointimenetelmät 

Ideointimenetelmillä tarkoitetaan keinoja, joilla saadaan ideoita perinteisin keinoin. Niillä 

etsitään toimivaa ideaa, joka voi olla myös vanha ja toimiva periaate. Lisäksi niiltä odotetaan, 

että niissä on taustalla jokin hyvä ajatus ja se on yleispätevä. (Reunanen 2007, s. 169.) 

Ideointimenetelmissä ongelman määritys tehdään tarkasti (Tuominen & Koski 2007, s. 121) ja 

tähän tavoitteeseen pyrkiminen etenee loogisella tavalla (Amer 2005, s. 13). 

Ideointimenetelmiä ovat asiakaskyselyt, oppimisretkikunnat, ideapalaverit, SWOT, aivoriihi 

(Morris 2011, s. 163), miellekartat, tyhjän tilan kartoitus, aivokirjoitus, organisoitu 

ongelmanratkaisu ja aineiston läpikäyminen. Näistä on kerrottu tarkemmin alaotsikoissa. 

 

23. Asiakaskyselyt ja haastattelut 

Haastatellaan jonkun tietyn alan spesialisteja, kuluttajia, omia nykyisiä asiakkaita tai tulevia 

asiakkaita (Carleton et al. 2013, s. 38). Periaatteessa jako voidaan tehdä asiantuntijoiden ja 

asiakkaiden haastatteluihin. Niitä voidaan tehdä kyselyiden tai haastatteluiden avulla. 
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Epävirallisia keskusteluja voi tietysti käydä myös lähipiirin ja ystävien kanssa, joista saattaa 

myös yhtä hyvin syntyä jokin hyvä idea (Higgins 1994, s. 36). 

 

Asiantuntijat voivat antaa johonkin tiettyyn alaan syventävää tietoa, jonka pohjalta voi saada 

uusia ideoita (Tuominen & Koski 2007, s. 78). Asiantuntijoilta voi kysyä suoraan teknisiä 

ideoita ja mahdollisia tulevaisuuden tuotteita. Asiantuntijoita saa myös tietyltä alalta 

ajantasaisen tiedon siitä, että missä vaiheessa alan tekniikan kehitys on ja minkälaisia haasteita 

siinä on tietyllä hetkellä. Asiantuntijoiden ei tarvitse olla siltä alalta, jolta ideoita halutaan, vaan 

eri alojen asiantuntijoilta voi nimenomaan saada parhaat ideat (Higgins 1994, s. 84). Tätä 

sanotaan myös älylliseksi ristipölytykseksi. 

 

Asiakkailta voi kysyä mitä he tarvitsevat, ja mitä ei vielä ole tarjolla täyttämään tätä tarvetta 

(Fishbein 2014, s. 125). Grulke & Silber (2002, s. 189) kuitenkin argumentoivat, että 

asiakkaiden mielipiteeseen ei pitäisi luottaa sellaisissa innovaatioissa, joissa markkinoita ei 

vielä ole olemassa. Asiakkaiden mielipiteeseen kannattaa siis luottaa vain, jos aiotaan tehdä 

inkrementaalisia kehityksiä. Asiakkaat haluavat pääsääntöisesti tuotteita, jotka ovat jo olemassa 

ja jonka joku muu on jo joskus ostanut. Asiakkailta ei siis kannata kysyä suoraan minkälainen 

keksintö olisi hyvä, vaan heiltä kannattaa kysyä minkälaisia ongelmia he kohtaavat heidän 

työssään tai vapaa-aikana. Kun nämä ongelmat ovat tiedossa, niin sen jälkeen selvitetään, että 

muillakin on varmasti samanlaisia ongelmia. Tämän jälkeen siihen voi alkaa suunnittelemaan 

tuotetta tai palvelua, joka ratkaisisi kyseisen ongelman. Liitteeseen 2 on kerätty kysymyksiä, 

joita asiakkailta voi kysyä. Kysymykset voi kysyä myös itseltään ja kartoittaa ongelmia sitä 

kautta. (Fishbein 2014, s. 30-39, 65.) 

 

Haastattelujen toteutuksen voi tehdä itse tai teettää se jollakin ulkopuolisella – yleensä alan 

ammattilaisella. Haastattelumenetelmiä ovat henkilökohtaisesti tehtävät haastattelut, 

puhelimitse tehtävät haastattelut, kirjeitse lähetettävät tutkimukset, sähköpostitse lähetettävät 

tutkimukset, sekä internetissä tehtävät tutkimukset. Muita menetelmiä ovat kohteen tarkkailu 

esimerkiksi keskustelupalstoilla, julkisesti saatavissa olevasta datasta tai muutoin ilman suoraa 

kanssakäymistä. (Fellegi 2003, s. 37-47.) 

 

24. Oppimisretkikunnat 

Oppimisretkikunnassa (eng. learning exhibition) tutustutaan ryhmän kanssa tai yksin 

esimerkiksi start-up yritykseen, messuihin, oppilaitokseen, johonkin muuhun yritykseen tai 
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järjestöön, josta voisi saada uusia ideoita. Ideoita ei tarvitse suoraan kopioida itselle, vaan voi 

olla, että kun näkee jonkun toimintatavan, niin se herättää jonkun täysin uudenlaisen idean. 

Menetelmässä yritetään oppia toisilta yrityksiltä samaan tapaan, kuin benchmarking-

menetelmässä, jota on käsitelty kohdassa 5.2. 

 

25. Ideapalaverit 

Ideapalaverit (eng. insight workshops) ovat yhden tai useamman päivän pituisia 

ideointisessioita, joissa yhdistetään tilanteeseen sopivia ideointitapoja, kerrotaan ideoinnin 

teoriaa ja kannustetaan osallistujia. Ideapalaveriin kutsutaan myös asiaan liittyvät sidosryhmät, 

joten menetelmä auttaa tuomaan sidosryhmiä lähemmäksi toisiaan luovassa ympäristössä. 

Menetelmä sopiikin siis parhaiten jonkun tiedossa olevan ongelman ratkaisemiseen, joka 

vaikuttaa sidosryhmiin. (Insight workshop 2015.) 

 

26. SWOT 

Saadun informaation perusteella luodaan neljä kenttää, joihin erotellaan sisäiset vahvuudet ja 

heikkoudet, sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysin muodostaminen perustuu 

intuitioon (Ayub et al. s. 92). Menetelmän avulla voidaan tehdä strategisia päätöksiä, koska se 

luo katsauksen kokonaisvaltaisesti yrityksen markkinatilanteeseen. 

 

27. Miellekartat 

Miellekarttojen (eng. mindmap) avulla voidaan hahmottaa omia ajatuksia. Miellekarttaan 

kirjataan aiheeseen liittyvä tieto ja siihen liittyvät asiat. Miellekartat on tarkoitettu 

yksilömenetelmäksi. Miellekartoissa haetaan suurta ajatusten määrää, joka kirjataan karttaan 

ylös. Ajatusten laatu ei ole tärkeää. Menetelmän alussa päätetään käsiteltävä aihe, jonka jälkeen 

siitä syntyvät ajatukset kirjataan aiheen ympärille. Kun erilaiset miellekartoissa ilmestyvät 

ajatukset yhdistää viivalla, niin uusia ideoita voi syntyä. (Higgins 1994, s. 87-88.) 

Miellekarttoja voi myös käyttää muiden lopputyössä mainittujen menetelmien apuna 

hahmottamaan sitä, miten saadut ideat linkittyvät toisiinsa ja mitä uusia ideoita niiden 

sidoksista voisi syntyä. Käsitekartta (eng. concept map) on samankaltainen kuin ajatuskartta, 

mutta käsitekartta on hierarkkisempi, siihen muodostuu etäisiä yhteyksiä eri ajatusten välille 

sekä se käyttää ajatusten välissä irrallisia ajatussuuntia, saadakseen aikaan taas uuden 

ajatuksen. Käsitekarttaa ja miellekarttaa ei tarvitse käsitellä omina menetelminään, koska ne 

ovat niin samankaltaisia. (Eppler 2006, s. 209-210.) Tämän takia lopputyössä puhutaan näiden 
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menetelmien yhdistelmästä jatkossa termillä ajatuskartta, jolloin eri menetelmien pieniä eroja 

ei tarvitse miettiä. 

 

28. Tyhjän tilan kartoitus 

Tyhjän tilan kartoituksessa (eng. white space mapping) valitaan ensimmäisenä perspektiivi 

kartoitukselle. Vaihtoehdot ovat ulkoinen, sisäinen ja tulevaisuusperspektiivi. Menetelmä 

tapahtuu useissa ryhmätapaamisissa, joiden aikana luodaan kartta asioista, jotka vaikuttavat 

käsiteltävään aiheeseen, teknologian kehittymiseen ja kuluttajakäyttäytymisen kehittymiseen. 

Markkinat kehittyvät jatkuvasti, joten menetelmän tulisi olla pysyvä osa yrityksen jatkuvaa 

strategista suunnittelua. (White Space Mapping – Seeing the Future Beyond the core 2013.) 

 

Ulkoisessa perspektiivissä kartoitetaan kaikki toimialalla olevat asiakkaat, palvelut ja tuotteet. 

Tästä nähdään onko oma yritys niissä mukana vai ei, ja missä mittasuhteissa. Tästä 

kartoituksesta pitäisi selvitä mahdolliset vähäisen kilpailun osa-alueet tai osa-alueet, joissa ei 

ole kilpailua ollenkaan. Uusi liiketoiminta voi syntyä esimerkiksi yhdistämällä kaksi nykyistä 

palvelua toisiinsa tai muokkaamalla nykyistä palvelua uuden asiakkaan toiveita vastaavaksi. 

(White Space Mapping – Seeing the Future Beyond the core 2013.) Joskus uuden liikeidean 

tajuaa vasta silloin, kun on nähnyt listan kilpailijoiden liiketoimista ja hahmottaa kaikki 

nykyään tarjottavat tuotteet.  

 

Sisäisessä perspektiivissä kartoitetaan yrityksen sisäiset kyvykkyydet. Sisäiset kyvykkyydet 

voivat edistää tai haitata sitä, kuinka hyvin yritys pystyy hyödyntämään eteen tulevat 

mahdollisuudet tai torjumaan mahdolliset uhat. Tämän kartoituksen avulla pystytään 

muokkaamaan yrityksen toimintaa niin, että se pystyy paremmin käyttämään hyväkseen 

ulkoisen perspektiivin kartoitusta. (White Space Mapping – Seeing the Future Beyond the core 

2013.) 

 

Tulevaisuusperspektiivi toimii samalla kuin ulkoinen perspektiivi. Tulevaisuusperspektiivissä 

kartoituksen apuna käytetään ennusteita tulevaisuuden markkinanäkymistä sekä yrityksen 

strategiaa. Aikajänne kartoitukseen on yli viisi vuotta. (White Space Mapping – Seeing the 

Future Beyond the core 2013.)  
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29. Aivoriihi 

Aivoriihi tai toiselta nimeltä aivomyrsky (eng. brainstorming) perustuu siihen, että ryhmässä 

yksilö pystyy tuottamaan enemmän ideoita, kuin se pystyisi yksin. Menetelmässä ryhmän 

jäsenet esittävät ideoita toisilleen, jonka seurauksena ryhmän jäsenet saavat näistä ideoista 

jatkoideoita. Aivoriihen tehokkuus perustuu siihen, että ideat saavat aikaan ketjureaktion, jossa 

yhdestä ideasta kehittyy seuraava idea ja niin edelleen. Ongelman määrittelyn tulisi olla tarkka, 

jotta ideat olisivat lähellä toisiaan, jolloin ketjureaktio pääsisi syntymään. Kuitenkin liian 

tarkka ongelman määrittely rajaa ajattelua liikaa. (De Bono 1990, s. 105, 111.) 

 

Aivoriihessä osallistujat pystyvät esittämään sellaisia ideoita, joita he eivät normaalisti 

uskaltaisi esittää. Ryhmässä ihmiset yleensä kokevat, että heidän ideansa eivät ole hyviä syystä 

tai toisesta. Aivoriihi kuitenkin tarjoaa virallisen ympäristön esittää kaikenlaisia ideoita, joten 

se rohkaisee osallistujia. Session aikana voidaan esittää ja kehittää myös vanhoja ideoita, koska 

tässä menetelmässä ne saavat uusia merkityksiä ja asiayhteyksiä. Menetelmä mahdollistaa 

myös ideoinnissa tapahtuvan ketjureaktio-ilmiön. (De Bono 1990, s. 105-106.) Menetelmän 

etuja on myös se, että kaikki osallistujat ovat samalla viivalla tittelistä tai sosiaalisesta asemasta 

riippumatta. Johnson (2011, s. 101-102) kuitenkin argumentoi, että aivoriihi toimi, koska on 

epätodennäköistä, että kaksi juuri samalla aallonpituudella olevaa ihmistä kohtaisi. Tämän takia 

he eivät pystyisi yhdistämään ajatuksiaan ja saamaan sen kautta jotain huomattavan hyvää 

ideaa. 

 

Aivoriihi-menetelmää suositellaan noin 6-12 henkilön ryhmälle (De Bono 1990, s. 107). Koska  

lopputyössä pyritään yksilösuoritukseen tai pieneen 2-4 henkilön ryhmätyöskentelyyn, niin on 

syytä tutkia, millä tavalla edellä mainittuja menetelmiä saadaan skaalattua pienenpään 

mittakaavaan. Session kestoksi suositellaan 20-30 minuuttia (De Bono 1990, s.109). 

 

Aivoriihen alussa ongelman määritys tehdään tarkasti, koska ongelman tarkka määritys ohjaa 

sessiota haluttuun suuntaan. Sessiossa tähdätään saamaan paljon ideoita, kannustamaan 

villeihin ideoihin, välttämään muiden keskeyttämistä sekä viivästyttämään ideoiden 

hylkäämistä. Ideoiden määrälle annetaan session alussa jokin tavoite. (Kelley 2005, s. 151-152; 

Syrett & Lammiman 2002, s. 89; De Bono 1990, s. 105-106.) Session aikana ei arvostella 

mitään ideoita, vaan arvostelu tehdään erillisessä sessiossa myöhemmin. Ideoiden 

rajaamissessiossa erotellaan välittömät hyvät ideat, ideat jotka kaipaavat jatkotutkimusta sekä 

uudet näkökulmat. (De Bono 1990, s. 109-110.) 
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Sessioon kannattaa varata paljon isoja papereita, värikkäitä kyniä, post-it-lappuja ja muuta 

tavaraa, jonka avulla pystyy hahmottelemaan omia ideoita ja ilmaisemaan niitä muille. Ideoita 

voi hahmotella esimerkiksi kuvien ja kaavioiden avulla. Session aikana pyritään kertomaan 

omat ideat visuaalisesti muille osallistujille. (Kelley 2005, s. 149-151.) Session tulisi tapahtua 

myös inspiroivassa ympäristössä, jota on käsitelty tarkemmin kohdassa 3.4 idealähteitä 

makrotasolla. 

 

Fasilitaattori numeroi ideat sitä mukaa kuin ideoita tulee. Sessiossa tulee kannustaa 

äänekkyyteen, huumoriin ja hassutteluun. Sessio tulisi pitää tilassa, jonne ei pääse ulkopuolisia, 

eikä ei ole vaaraa siitä, että jokin keskeyttää session, sillä tämä auttaa osallistujia keskittymään 

puhtaasti vain itse ongelmaan ja vapautua joistakin estoista. Session aikana syntyvä aineisto on 

pidettävä nähtävillä koko session ajan, jotta se pysyy kirkkaana mielessä. (Syrett & Lammiman 

2002, s. 159.) Sessio lopetetaan sitten, kun sessiolle määrätty aika on kulunut umpeen. Alla on 

käsitelty erilaisia aivoriihimenetelmiä. 

 

Ideaalinen aivoriihi on menetelmä, jossa haetaan ongelmaan ainoastaan ideaalista ratkaisua. 

Tämä poistaa sen, että session aikana ei ajatella liikaa negatiivisia tai rajoittavia asioita. (Syrett 

& Lammiman 2002, s. 160.) Esimerkiksi jos halutaan keksiä ideoita miten saada silmälasien 

linssit pysymään puhtaampina, niin joku voisi esittää idean, että poistetaan koko linssit. 

Linssien kokonaan poistaminen taas voisi olla oikeasti hyvä idea, jos valon saisi taitettua 

silmiin jollakin muulla tavalla ilman linssejä. 

 

Vertauskuvallinen aivoriihi on menetelmä, jossa keksitään ongelmalle jokin vertauskuva, jonka 

pohjalta keksitään tälle vertauskuvalle ratkaisuita (Syrett & Lammiman 2002, s. 160). 

 

Villi aivoriihi on menetelmä, jossa esitetään vain todella villejä ja toimimattomia ideoita. Tämä 

auttaa pääsemään eroon rajoitteista ideoiden keksimisessä ja ideoiden tuomitsemisessa. (Syrett 

& Lammiman 2002, s. 161.) Menetelmässä voidaan keksiä ideoita, joita ei saa yhteiskunnan 

normien mukaan tehdä, jonka jälkeen näiden saatujen ideoiden pohjalta keksitään uusia 

käyttökelpoisia ideoita. Voidaan kysyä, että mitä tällä toimialalla ei ainakaan voi tehdä tai mikä 

on ainakin poissuljettua.  
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Lähestymistapa aivoriihi on menetelmä, jossa lähestytään ongelmaa erilaisesta näkökulmasta. 

Esimerkiksi jos ongelmana on kuinka tehdä tehokkaampia valaisimia, niin ongelma voidaan 

kääntää niin, että kuinka saada ihmisten näöstä parempi. (Syrett & Lammiman 2002, s. 161.) 

 

30. Aivokirjoitus 

Aivokirjoitus-menetelmä (eng. brainwriting) on samanlainen kuin aivoriihi, mutta osallistujat 

kirjoittavat ideansa jostakin aiheesta paperille. Ideoiden kirjoittamisen jälkeen paperi 

ojennetaan seuraavalle, joka jatkokehittää ideoita samalle paperille. Menetelmässä ei siis 

puhuta ideoista toisten kanssa, vaan kaikki kirjoitetaan paperille. Menetelmässä sopiva määrä 

osallistujia on kolme henkilöä. Menetelmän etu on, että näin osallistujat pystyvät paremmin 

keskittymään kehittämään toistensa ideoita. (VanGundy 1987, s. 131-144) 

 

31. Organisoitu ongelmanratkaisu 

Organisoidussa ongelmanratkaisussa (eng. organized random search) ongelma pilkotaan 

pieniin erillisiin osa-alueisiin, jonka jälkeen kuhunkin osa-alueeseen aletaan etsiä ratkaisuita tai 

ideoita (Amer 2005, s. 34). Tämä auttaa lähestymään ongelmaa järjestelmällisemmin. Ongelma 

kannattaa pilkkoa niin pieniin osiin, että lopulta ongelman jokaisen osa-alueen ratkaisu näyttää 

selvältä. 

 

32. Aineiston läpikäyminen 

Aineiston läpikäyminen (eng. rolling in the grass of ideas) on menetelmä, jossa käydään 

mahdollisimman paljon kirjallista aineistoa läpi johonkin asiaan liittyen. Aineisto luetaan niin 

nopeasti kuin mahdollista, jotta aineistoa ehtisi lukea enemmän. Aineistosta tehdään 

muistiinpanoja aina kun törmää johonkin mielenkiintoiseen. Kun kaikki aineisto on käyty läpi, 

niin tämän jälkeen muistiinpanot kerrataan ja tutkitaan mitä ajatuksia ne herättävät. (Higgins 

1994, s. 101.) 

3.6 Luovuusmenetelmät 

Ideoita voidaan saada myös luovin menetelmin (Morris 2011, s. 163). Luovuusmenetelmillä 

tarkoitetaan menetelmiä, joilla päädytään luoviin lopputuloksiin (De Bono 1990, s. 7), joten 

luovuusmenetelmät vaativatkin mielikuvitusta ja tähtäävät moniin eri lopputuloksiin (Amer 

2005, s. 13). Luovuusmenetelmissä tähdätään idean uutuuteen ja sen mielikuvituksellisuuteen. 

Luovuusmenetelmistä puhuttaessa käytetään joskus myös termiä vertikaalinen ajattelu. 
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Saadakseen paremman käsityksen siitä, minkälaisia ovat luovat ideat, niin täytyy tietää, 

minkälaisia ovat vähemmän luovat ideat. (Reunanen 2007, s. 169, 200.) Tämä takia 

lopputyössä on ensin esitetty tavalliset ideointimenetelmät, jonka jälkeen vasta 

luovuusmenetelmät. Ongelman ratkaisussa luovuusmenetelmiä voidaan käyttää, kun halutaan 

vaihtoehtoisia tapoja määrittää ongelma tai halutaan lähestyä ongelmaa erilaisista 

katsontakannoista. Luovuusmenetelmiin kuuluu päätöksen viivyttäminen, jolloin ideasta voi 

kehittyä jatkoideoita. Päätösten viivyttämisen seurauksena saatetaan valita eri idea, kuin 

normaalisti valittaisiin. Päätösten viivyttämisen ansiosta on aikaa esittää myös enemmän muita 

ideoita tai kehittää vanhoja. Myös selvästi väärät ideat ovat hyödyllisiä, joten sen sijaan että ne 

hylättäisiin heti, pitää miettiä, voisiko ideassa olla joitakin hyödyllisiä osia. (De Bono 1990, s. 

62, 77-78.) 

 

Riippuen siitä, mitä ja kuinka luovuusmenetelmää käytetään, voidaan vaikuttaa siihen 

minkälaisiin lopputuloksiin niillä päästään. Radikaaleja innovaatioita haluttaessa pitää myös 

olla radikaalit luovuusmenetelmät. Luovuusmenetelmiä käytettäessä tulisi ajatella erilailla, 

luottaa intuitioon, tehdä tutkimusta, tehdä kokeita, olla rohkea, esittää kysymyksiä, tuoda esiin 

vanhoja ideoita ja ennustaa tulevaisuutta. (Davila et al. 2013, s. 70-72.) Luovan ajattelun 

lähtökohtiin kuuluu satunnaisien tietolähteiden käyttäminen, jotka eivät välttämättä liity 

millään tavalla käsiteltävään aiheeseen. Kuten mihin tahansa muuhunkin innovointiin, niin 

siihen kuuluu osapuolien ajatusten kuunteleminen, vaikka ne poikkeaisivat omista 

näkemyksistä. Luovaan ajatteluun kuuluu myös ajatusten vaihtaminen sellaisten ihmisten 

kanssa, jotka toimivat kokonaan eri alalla. Luovassa ajattelussa hakeudutaan paikkoihin, joissa 

altistuu odottamattomille ärsykkeille, esimerkiksi esineille, toimintatavoille, väreille, paikoille, 

sanoille, muodoille tai ajattelutavoille. Nämä asiat liitetään käsiteltävään ongelmaan, jolloin ne 

auttavat avaamaan uusia lähestymistapoja ongelmaan, joita ei muuten tulisi ikinä ajatelleeksi. 

Ihminen pyrkii ajattelemaan aina ilmeisintä ratkaisua, joten luova ajattelu suistaa tätä 

ajattelutapaa raiteiltaan. (De Bono 1990, s. 137-139.) Luovuusmenetelmiä ovat 

vastaavuusmenetelmä, vertauskuvamenetelmä, kysymyksien kysyminen, kymmenen ideaa, 

satunnainen lähde, satunnainen verbi, hattutekniikka, luova kuvittelu, luova retki, idean 

laukaisijat, kuinka-päättelyketju, lootus puhkeaa kukkaan, mielleyhtymät, tutki nykyistä 

tilannetta, miksi / LKV, satunnainen hakusana, kiinteät pisteet / konseptikolmio sekä tarkoitus 

aihe uudelleenmääritys. Näitä luovuusmenetelmistä on kerrottu tarkemmin alaotsikoissa. 
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33. Vastaavuusmenetelmä 

Vastaavuusmenetelmässä (eng. analogies) kehitetään ongelmalle keksittyjä vastaavuuksia. 

Nämä vastaavuudet auttavat mielikuvitusta keksimään uusia ideoita. (De Bono 1990, s. 117-

122.) Esimerkiksi jos halutaan saada saksista terävämmät, niin tehdään analogia, joka on tässä 

tapauksessa ”kuinka saada veitsestä terävämpi”. Kun veitsen terävämmäksi saamiseen on saatu 

ideoita, niin ne implementoidaan saksiin. Toinen esimerkki on, että jos halutaan kehittää pieniä 

robotteja, niin tutkitaan hyönteisten käyttäytymistä. Kun taas halutaan rakentaa isoja robotteja, 

niin tutkitaan nisäkkäiden käyttäytymistä. (Higgins 1994, s. 75.) 

 

34. Vertauskuvamenetelmä 

Vertauskuvamenetelmässä (eng. metaphors) kuvitellaan, miten joku tuote voisi käyttäytyä, jos 

se käyttäytyisi jonkun toisen tuotteen tapaisesti (Higgins 1994, s. 62-63). Voidaan esimerkiksi 

kysyä, että jos lattioilla pidettävät matot olisivat digitaalisia, niin miten ne kehittyisivät 

lähitulevaisuudessa. Menetelmässä siis tavallaan kuvitellaan tulevaisuuteen sellaisien 

tuotteiden kehittymistä, joita ei ole vielä edes olemassa. 

 

35. Kysymyksien kysyminen 

Minkälaisia kysymyksiä kysyy, vaikuttaa suoraan siihen, minkälaisia vastauksia on mahdollista 

saada (Miller & Morris 1999, s. 5). Luoviin ideoihin voidaan siis päästä kysymällä vain 

luovuuteen provosoivia kysymyksiä (Reunanen 2007, s. 183). Kysymykset voivat olla 

komparatiivimuotoisia, kuten esimerkiksi kuinka makeisista saisi herkullisempia tai miten 

huvipuistoista saisi hauskempia. Periaatteessa voidaan käyttää myös mitä tahansa 

kysymyssanoja, kuten esimerkiksi miksi palovaroittimen tarvitsee olla katossa tai mitä 

lisävarusteita voisi olla sateenvarjossa. 

 

Kysymyksen asettelulla voidaan myös merkittävästi vaikuttaa saataviin vastauksiin 

käsiteltävänä olevasta ongelmasta. Kysymystä voi myös lähestyä täysin eri näkökulmasta. 

Mikäli ongelmana on kuinka kasvattaa liikevaihtoa, niin joku voi kysyä: ”Onko liikevaihdon 

kasvattaminen oleellista?” Toinen voi kysyä: ”Riittääkö että kasvatetaan liiketulosta?” Kolmas 

voi kysyä: ”Mitä jos nykyinen liikevaihto on jo hyvä?” (De Bono 1990, s. 125-133.) Eräs 

menetelmä on kysyä aina yhä uudestaan miksi, jolloin päästään tarpeen tai ongelman 

alkulähteille. Tämän jälkeen voidaan miettiä, voisiko sen tarpeen tai ongelman ratkaista 

jollakin muulla tavalla. (Higgins 1994, s. 51-52.) 
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36. Kymmenen ideaa 

Tässä menetelmässä on tarkoituksena keksiä kymmenen ideaa kymmenessä minuutissa 

(Tuominen & Koski 2007, s. 140). Menetelmän voi toteuttaa yksin tai ryhmässä. Mikäli 

menetelmä toteutetaan ryhmässä, niin jokaisen on keksittävä kymmenen ideaa. 

 

37. Satunnainen lähde 

Tässä menetelmässä käytetään ideointiin ja ongelmanratkaisuun satunnaisia lähteitä. Voidaan 

vaikka etukäteen päättää, että ratkaisu ongelmaan löytyy joltain tietyltä kirjan tai lehden 

sivulta. Voidaan myös päättää, että uusi idea syntyy ensimmäisestä mainoksesta, johon 

seuraavana törmää. Satunnaisia kuvia ja sanoja voi käyttää ratkaisemaan ongelmia tai 

kehittämään uusia ideoita, niitä voi saada melkein mistä lähteestä tahansa. (Tuominen & Koski 

2007, s. 142.) Kuvastimulointi (eng. picture stimulation) on samankaltainen tekniikka. Sitä 

voidaan käyttää samaan tapaan niin, että etukäteen valitaan tietty määrä valokuvia, jonka 

jälkeen kukin valokuva yhdistetään käsiteltävään asiaan yksitellen. Tämän jälkeen yritetään 

keksiä mahdollisimman monta ideaa niiden välisistä linkeistä. (Higgins 1994, s. 93.) Lähteen ei 

kuitenkaan tarvitse olla satunnainen, vaan se voi olla jokin tarkoin valittu tai itseä kiinnostava. 

 

38. Satunnainen verbi 

Satunnainen verbi (eng. verbal checklist) –menetelmässä yhdistetään satunnainen verbi 

käsiteltävään asiaan, jonka pohjalta kehitetään ideoita. Liitteessä 15 on lista mahdollisista 

verbeistä, joita voi käyttää ideoiden tuottamiseen, mutta verbejä voi keksiä itse lisää tai käyttää 

itseä kiinnostavia verbejä. (Higgins 1994, s. 95-97; Osborn 1953, s. 284.) Menetelmän voi 

myös yhdistää myöhemmin esitettyyn satunnainen hakusana –menetelmään, joka löytyy myös 

liitteestä 6. 

 

39. Hattutekniikka 

Hattutekniikassa jokaiselle osallistujalle varataan tietty rooli, joka sovitaan etukäteen. Henkilö 

eläytyy rooliin koko ideoinnin ajan, jossa henkilöt voivat esittää esimerkiksi tehokkaita, 

toteutuskelvottomia, optimistisia, tylsiä tai poliittisia ideoita. Osallistujat voivat myös 

esimerkiksi ottaa jonkun julkisuuden henkilön roolin. Osallistuja voi myös esittää 

ulkomaalaista, omaa asiakasta tai jossain toisessa ammatissa olevaa. Erilaisia rooleja voi keksiä 

vaikka kuinka paljon lisää, jolloin ideoita esitetään kunkin roolin näkökulmasta. Napoleon 

tekniikka (eng. Napoleon technique) on muuten samanlainen, mutta sitä voi käyttää myös 

yksin. Henkilökohtaisissa vastaavuuksissa (eng. personal analogies) voi esittää myös vaikka 
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jotakin esinettä tai asiaa, jonka jälkeen kuvaillaan miten tuo esine tai asia kokee maailmaa. 

Esimerkiksi miltä matkapuhelimesta tuntuu tai mitä se haluaisi, jonka pohjalta sitten kehitetään 

uusia ideoita. (Tuominen & Koski 2007, s. 146; Higgins 1994, s. 41-42, 91-92.) 

 

40. Luova kuvittelu 

Luova kuvittelu –menetelmässä (eng. creative imaging) kysytään itseltä tai ryhmältä, että missä 

he näkevät jonkun tuotteen tulevaisuudessa. Aikajänteeksi voi antaa esimerkiksi vuoden, 

kymmenen vuotta tai sata vuotta. Menetelmässä on tarkoituksena antaa mielikuvitukselle 

paljon tilaa. (Higgins 1994, s. 129-130.) 

 

41. Luova retki 

Luova retki –menetelmässä (eng. excursion) määritellään ensimmäisenä aihe, johon tarvitaan 

ideoita. Tämän jälkeen lähdetään luovalle retkelle johonkin paikkaan, jolla ei ole välttämättä 

mitään yhteyttä käsiteltävän aiheen kanssa. Luova retki tapahtuu jossain fyysisessä paikassa, 

omassa mielikuvituksessa, kirjassa tai elokuvassa. Mikäli luova retki tapahtuu omassa 

mielikuvituksessa, niin paikaksi voi valita vaikka avaruusaseman tai sukellusveneen. 

Menetelmä etenee niin, että luovan retken jälkeen etsitään yhteyksiä käsiteltävän aiheen ja 

tapahtuneen luovan retkeen välillä. Tämän jälkeen löytyneitä yhteyksiä analysoidaan ja 

tulokset jaetaan mahdollisen ryhmän kesken. (Higgins 1994, s. 136-138.) 

 

42. Idean laukaisijat 

Idean laukaisijoita (eng. idea triggers) voidaan käyttää kehittämään uusia ideoita johonkin 

aiheeseen. Menetelmässä kerätään asiaan liittyviä muita asioita ja keksitään uusia ideoita 

näiden pohjalta Esimerkiksi jos halutaan kehittää henkilöautoa, niin perehdytään 

moottoripyöriin, traktoreihin, kuorma-autoihin, mönkijöihin, panssarivaunuihin ja niin 

edelleen. (Higgins 1994, s. 142.) 

 

43. Kuinka-päättelyketju 

Kuinka-päättelyketjussa (eng. how-how diagram) valitaan ensin asia, jota halutaan kehittää. 

Tämän jälkeen kysytään, että kuinka sitä voi kehittää. Tähän voi vastata esimerkiksi 

parantamalla laatua, laskemalla hintaa tai tekemällä siitä kevyemmän. Näihin jokaiseen 

vastaukseen vastataan taas kuinka. Menetelmä toistuu, kunnes hyviin ideoihin on päästy. 

(Higgins 1994, s. 191-192.) 
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44. Lootus puhkeaa kukkaan 

Lootus puhkeaa kukkaan –menetelmässä (eng. lotus blossom technique) valitaan ensin teema ja 

käsiteltävä ongelma. Teemana voi olla esimerkiksi kristallit ja ongelmana kristallien kaupalliset 

sovellukset. Ensimmäisessä kierroksessa päätetään esimerkiksi missä kaupallisissa aihealueissa 

kristalleja voisi käyttää. Näitä voi olla esimerkiksi elintarvikkeet, kulkuneuvot, rakennukset ja 

vaatteet. Aihealueita keksitään kahdeksan. Toisessa kierroksessa mietitään miten kristalleja 

voisi käyttää elintarvikkeissa, kulkuneuvoissa ja niin edelleen. Tarkoituksena on keksiä 

kahdeksan käyttötarkoitusta kristallien käyttämiseen jokaisessa aihealueessa, joka tavallaan 

pakottaa mielen keksimään ratkaisuita. Menetelmässä syntyy kuusikymmentäneljä ideaa. 

(Higgins 1994, s. 144-145.) 

 

45. Mielleyhtymät 

Mielleyhtymät-menetelmä (eng. association) ei hae suoria vastauksia käsiteltävään ongelmaan 

tai aiheeseen, vaan se enemmänkin auttaa alitajuntaa menemään oikeaan suuntaan, jonka 

jälkeen muiden menetelmien avulla voidaan löytää halutut vastaukset. Menetelmässä valitaan 

ensin käsiteltävä aihe, jonka jälkeen keksitään kymmenen sanaa, jotka liittyvät aiheeseen. 

Tämän jälkeen keksitään uusi sana jokaisen kymmenen sanan pohjalta erikseen. Nämä nyt 

keksityt sanat mahdollisesti antavat ajatuksia, joita ei muuten ajattelisi. (Higgins 1994, s. 64-

66.) Esimerkkiongelmana on, kuinka saada lisää kaappitilaa. Kaappitilasta mieleen tuleva sana 

on hylly ja hyllysanasta mieleen tuleva sana on hyllykiinnike. Hyllykiinnike ei sinänsä anna 

suoraa vastausta käsiteltävään ongelmaan, mutta siitä tulee mieleen idea, että hyllytilaa tulisi 

lisää, jos hyllyjä voisi liikutella vaivattomasti ja portaattomasti kaappien sisällä. Tarvitaan siis 

uudenlainen hyllyjen kiinnitysmekanismi. 

 

46. Tutki nykyistä tilannetta 

Tutki nykyistä tilannetta -menetelmän avulla voidaan hahmottaa mieleen paremmin jotakin 

vallitsevaa ongelmaa, joka halutaan ratkaista uudella idealla. Erilliseen lomakkeeseen kirjataan 

ongelmaan liittyvät mielen sisäiset uskomukset, ongelman ratkaisua rajoittavat tekijät, 

ongelmasta tehdyt oletukset, asiat joihin ajattelu kannattaa suunnata, sekä asiat joita ajattelussa 

tulee välttää. (Higgins 1994, s. 51.) Liitteenä 4 on tyhjä lomake, jota voi käyttää näiden 

asioiden ylöskirjaamiseen. 
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47. Miksi / LKV 

Miksi / LKV -lomakkeen avulla voi hahmottaa, miksi joku ongelma on todellakin ongelma ja 

onko asialle mitään tehtävissä. Erilliseen lomakkeeseen kirjataan ensin tarvitseeko 

ongelmallista asiaa tehdä ollenkaan.  Mikäli sitä tarvitsee tehdä, niin seuraavaan kohtaan 

kirjataan relevantteja syitä sille, miksi ongelmallista asiaa yhä tehdään niin. Mikäli syyt eivät 

ole enää päteviä, niin seuraavaan kohtaan kirjataan vaihtoehtoisia tapoja tehdä se. Liitteenä 5 

on tyhjä lomake näiden asioiden ylöskirjaamiseen.  

 

48. Satunnainen hakusana 

Satunnainen hakusana -menetelmässä valitaan ensin käsiteltävä aihe, joka kirjoitetaan sille 

annettuun sarakkeeseen. Sitten valitaan seitsemän sanaa satunnaisgeneraattorin tai sanakirjan 

avulla ja kirjataan ne ylös. Sanojen tulee olla täysin satunnaisia. Tämän jälkeen yhdistetään 

kukin sana käsiteltävään aiheeseen. Tämä tuottaa sellaisia ideoita, joita ei normaalisti tulisi 

ajatelleeksi. Esimerkiksi jos aihe on sosiaalinen media ja satunnainen sana olisi salama, niin 

tästä voisi saada idean, että voisi olla sellainen sosiaalinen media, jossa käyttäjät voisivat ostaa 

supervoimia, eli oikeuksia esimerkiksi lukea toisten käyttäjien yksityisviestejä. Liitteenä 6 on 

tyhjä lomake menetelmän käyttämiseen. 

 

49. Kiinteät pisteet / konseptikolmio 

Kiinteät pisteet / konseptikolmio -menetelmässä määritellään ensin tarkoitus, jonka takia 

menetelmää käytetään. Tarkoitus voi olla esimerkiksi etsiä keinoja kehittää sosiaalista mediaa. 

Tämän pohjalta kehitetään yksi idea, joka kirjataan aloitusideaksi. Idea voi olla esimerkiksi 

lisätä sosiaalisen median palveluihin lisää ominaisuuksia. Täten saamme konseptiksi, että 

sosiaaliseen mediaan täytyy saada lisää virikkeitä, jotta ihmisten mielenkiinto siihen pysyy 

yllä. Tämän pohjalta voimme alkaa kehittämään varsinaisia ideoita. Esimerkiksi ensimmäinen 

idea voisi olla, että sosiaalisessa mediassa pitäisi olla toiminto, jonka avulla voisi tutustua 

helpommin täysin uusiin ihmisiin. Liitteessä 7 on tyhjä lomake menetelmän käyttämiseen. 

 

50. Tarkoitus aihe uudelleenmääritys 

Tarkoitus aihe uudelleenmääritys –menetelmässä aluksi määritellään keskimmäiseen kenttään 

aihe. Esimerkiksi kuinka parannamme palvelua kaupassa. Seuraava kysymys on miksi, eli 

miksi haluamme parantaa palvelua kaupassa. Syyt siihen voivat olla esimerkiksi, että kauppaan 

tulisi lisää asiakkaita ja asiakkaat ostaisivat enemmän tuotteita. Lopulta siis ongelma olikin 

kuinka kauppaan tulisi lisää asiakkaita ja kuinka asiakkaat ostaisivat enemmän tuotteita; tähän 
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ei välttämättä tarvitakaan parempaa palvelua kaupassa (Higgins 1994, s. 49.) Lomakkeeseen 

kirjataan myös mitkä asiat estävät meitä parantamaan palvelua kaupassa. Tähän kirjataan 

kolme syytä. Syyt voivat olla esimerkiksi työntekijöiden vähyys, työpaikkakulttuuri ja vaikeus 

tunnistaa sellaisia asiakkaita, jotka tarvitsevat apua. Esteiden uudelleenmääritys on tehty, kun 

viimeisiin sarakkeisiin kirjoitetaan kuinka lisätä työntekijöiden määrää, kuinka tehdä 

työpaikkakulttuuria asiakasystävällisemmäksi ja kuinka tunnistaa sellaiset asiakkaat, jotka 

tarvitsevat apua. Lomake auttaa meitä vain kysymään oikeanlaisia kysymyksiä, mutta 

lomakkeeseen ei kirjoiteta vastauksia. Vastausten etsiminen tehdään erikseen muilla 

menetelmillä. Liitteenä 8 on tyhjä lomake menetelmän käyttämiseen. 

3.7 Muut vaihtoehdot 

Tämä osio käsittelee, että mitä muita vaihtoehtoja jää jäljelle, jos uusia liikeideoita ei 

läpikäytyjen ideointitapojen avulla synny. Tällaisia vaihtoehtoja ovat liiketoiminnan ostaminen, 

kilpailevan liiketoiminnan perustaminen, jonkun muun keksimä idea, benchmarking ja idean 

syntyminen arvaamatta. Alaotsikoissa on kerrottu näistä vaihtoehdoista tarkemmin. 

 

Liiketoiminnan ostaminen  

Valmiin liiketoiminnan ostamisessa ei tarvitse itse keksiä liikeideaa, sekä yritys on heti 

valmiina kaikin puolin. Valmiin liiketoiminnan ostaminen myös vähentää riskiä. (Strauss 2008, 

s. 23.) Liiketoiminnan ostaminen ei kuitenkaan poista sitä mahdollisuutta, että ei voisi keksiä 

mitään luovaa. Uutta liiketoimintaa pyörittäessä voi hyvinkin tulla mieleen hyviä ideoita siitä, 

kuinka kehittää yritystä tai toimialaa. Toinen vaihtoehto on franchise-yrittäjyys, mutta siinä ei 

jää paljoa tilaa omalle ajattelulle. 

 

Kilpailevan liiketoiminnan perustaminen 

Uuden yrityksen tai liiketoiminnan voi myös perustaa suoraan kilpailemaan jonkun olemassa 

olevan liiketoiminnan kanssa, käyttäen samaa ideaa kuin alkuperäinenkin yritys, mikäli 

toimiala tai liikeidea vaikuttaa mielenkiintoiselta. Kilpailu ei välttämättä ole pelkästään huono 

asia, koska kun molemmat yritykset markkinoivat samaa tuotetta, niin se tulee tunnetummaksi 

potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa, jolloin tuotteen myynti paranee entisestään. Se että 

jollakin tuotteella on jo olemassa olevaa kannattavaa liiketoimintaa, on myös osoitus siitä, että 

tuotteella on kysyntää. (Fishbein 2014, s. 62-68; Strauss 2008, s. 36.) 
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Jonkun muun keksimä idea 

Työntekijän keksimä idea voi syntyä, kun omistautuneille työntekijöille antaa tarpeeksi omaa 

tilaa yrityksessä. Tällöin he pystyvät toteuttamaan itseään paremmin, ja luonnollisesti 

kehittävät ideoita. Tämä edellyttää oikeanlaista ilmapiiriä koko organisaatiossa, jossa uusiin 

ideoihin kannustetaan koko ajan. (Collins & Porras 2004, s. 153-154.) Ideoita saa työntekijöiltä 

myös siinä tapauksessa, että jokaisesta ideasta antaa palkkion, mutta toisaalta ideoiden määrä 

suhteessa laatuun voi olla heikkoa (Davila et al. 2013, s. 100). Yleinen tapa kerätä ideoita on 

erilaisten aloitelaatikkojen avulla (Syrett & Lammiman 2002, s. 70). Lehdet ja internet, sekä 

muut vastaavat palvelut ja lähteet sisältävät muiden keksimiä ideoita, joita voidaan hyödyntää 

(Higgins 1994, s. 78). Kohdassa 3.4 idealähteitä mikrotasolla yhtenä lähteenä on käsitelty 

muun muassa viihdeteollisuuden keksimiä ideoita. 

 

Benchmarking 

Muilta yrityksiltä voi omaksua itselleen hyviä ideoita (Tuominen & Koski 2007, s. 148), ja 

kehittää sen pohjalta myös jotain täysin uutta. Mikäli esimerkiksi kahdessa eri yrityksessä 

huomaa jonkun mielenkiintoisen menettelytavan, niin nämä menettelytavat voi yhdistää 

yhdeksi uudeksi menettelytavaksi omaan yritykseen. Benchmarking-menetelmää on käsitelty 

tarkemmin kohdassa 5.2 benchmarking. Menetelmää voi käyttää myös kilpailevan 

liiketoiminnan perustamiseen, jota on käsitelty tässä samassa osiossa ylempänä. 

 

Idean syntyminen arvaamatta 

Idea voi myös syntyä arvaamatta, edes yrittämättä innovoida mitään uutta (Morris 2011, s.164-

165). Liitteeseen 3 on kerätty tällaisia ideoita, joita tämän työn kirjoittamisprosessin aikana on 

vaan sattumalta tullut mieleen. Myös monimutkaisempia ideoita voi saada arvaamatta, kun on 

ensin perehtynyt pitkään johonkin tiettyyn aiheeseen. Kun on tullut jonkun tietyn alan 

asiantuntijaksi, niin hyvä idea voi tulla vaikka nukkuessa tai kävelylenkillä (Johnson 2011, s. 

90). Hyvä idea voi syntyä arvaamatta myös tuurilla, vaikka ei olisikaan perehtynyt mihinkään 

tiettyyn aihealueeseen tai luonnut ideoille otollista ympäristöä (Tuominen & Koski 2007, s. 

78). 

3.8 Mitä innovointimenetelmiä kannattaa käyttää 

Tässä osiossa tehdään yhteenveto käsitellyistä ideointitavoista ja valitaan lopputyölle sopivin 

menetelmä tai niiden yhdistelmä kokeilla ideointia käytännössä. Lopputyössä on käsitelty 
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monia ideointitapoja sen takia, että saataisiin riittävästi empiiristä pohjaa sille, mihin niiden 

toiminta pohjimmiltaan perustuu. Kaikissa ideointitavoissa on omat hyvät puolensa ja omat 

huonot puolensa. Lopputyössä on käsitelty lähinnä vain ideointitapojen hyviä puolia; 

ideointitapojen hyvät puolet on eroteltu liitteen 9 taulukkoon. Huonot puolet taas ovat lähinnä 

sitä, että ideointitapa koskee vain yhtä näkökulmaa ja huijaa käyttäjäänsä uskomaan, että nyt 

kaikki mahdollinen on tehty ideoinnin eteen.  

 

Vaikka lopputyössä ideointitavat on jaoteltu kolmeen osaan, joita ovat idealähteet, 

ideointimenetelmät ja luovuusmenetelmät, niin periaatteessa niillä on yhteinen tavoite: Saada 

ideoita. Kaikki edellä mainitut ideointitavat voidaan yhdistää saman menetelmän alle, koska 

ideoinnissa tarvitaan kaikkia kolmea elementtiä. Tarvitaan idealähteitä, jotta saa uusia 

ajatuksia. Tarvitaan ideointimenetelmien johdonmukaisuutta ja järkevyyttä, jotta pystytään 

tehokkuuteen. Tarvitaan luovuusmenetelmien luovuutta, joka avaa paljon uusia 

mahdollisuuksia. Ei ole mitään syytä, että näiden asioiden tulisi olla erillään toisistaan. 

 

Aivoriihimenetelmässä käytetty visuaalisuus auttaa myös yksilöitä hahmottamaan ongelmat 

paremmin, joten visuaalisuutta voi käyttää myös yksin. Visuaalisia kuvia voi joko piirtää tai 

niitä voi kuvitella mielessään. (Higgins 1994, s. 44, 110.) Visuaalisuutta pitäisi siis käyttää 

kaikissa ideointitavoissa aina. Luovuusmenetelmiä voi puolestaan tehostaa omaksumalla tietyn 

roolin joko itselle tai jakamalla roolit koko ryhmälle, tehtäessä menetelmiä ryhmän kanssa 

(Carleton et al. 2013, s. 38). Tämän takia rooleja tulisi myös muita luovuusmenetelmiä 

käytettäessä. Nämä esimerkit kertovat siitä, että monissa ideointitavoissa jää monia näkökulmia 

hyödyntämättä. 

 

Idealähteiden heikkous on, että ne eivät varsinaisesti pakota keksimään ideoita. Monet 

idealähteet ja ideointimenetelmät auttavat tunnistamaan uusia epäkohtia, kun taas 

luovuusmenetelmät toimivat lähtökohdista, joissa ei ole tällaisia ennakko-odotuksia. Moni 

luovuusmenetelmä vain ohjaa ajattelua oikeaan suuntaan, mutta ei anna suoria vastauksia. 

Ideointimenetelmissä korostuu niiden kyky ajatella asioita muiden näkökulmasta, mutta tämän 

seurauksena ne vaativatkin ryhmätyötä sidosryhmien tai muiden tahojen kanssa. 

Luovuusmenetelmissä oleva hattutekniikka tavallaan kiertää tämän vuorovaikuttamisen 

tarpeen, mutta samalla se hyvin todennäköisesti laskee saatavien ideoiden laatua. 
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Monet tehokkaalta vaikuttavat asiat esiintyvät vain harvassa ideointitavassa, kuten ideoiden 

rakentaminen edellisten ideoiden päälle, vieraiden ajatusten ajattelu, tulevaisuusajattelu, 

listojen läpikäyminen, huonojen ideoiden hyväksyminen, henkilöiden rohkaiseminen ja tiedon 

kerääminen. Monet näistä esiintyvät aivoriihi-menetelmässä, mutta eivät suinkaan kaikki. 

Aivoriihi-menetelmän suurin huono suuri puoli on, että se on ainoastaan ryhmämenetelmä. 

 

Lähes kaikilla ideointitavoilla on se yhteinen piirre, että ne yhdistävät kahta tai useampaa asiaa 

toisiinsa; ajatuksia, asioita, sanoja, tuotteita, tietoa, teknologioita, markkinoita, historiaa, 

trendejä, ihmisiä ja niin edelleen. Jokainen ideointitapa tekee sen vain omalla uniikilla 

tavallaan. Menetelmiä on niin paljon, että on edes vaikeaa päättää mitä menetelmää kulloinkin 

kannattaa käyttää. Tämän takia useimpien menetelmien parhaat puolet voisi yhdistää yhdeksi 

menetelmäksi, joka käy järjestelmällisesti läpi kaikki näkökannat johonkin aiheeseen. 

Järjestelmällinen näkökantojen läpikäyminen on mahdollista vain luetteloiden avulla, joten 

uuden ideointitavan tulee pohjautua vahvasti luettelomaisuuteen ja johdonmukaisuuteen. 

Selkeimmältä tuntuva keino olisi asteittain etenevä menetelmä, jossa jokaisessa asteessa 

käydään läpi uudenlainen luettelo erilaisista näkökulmista. Näitä luetteloja kutsutaan tästä 

lähtien moduuleiksi. 

 

Jokaisen näkökulman ajatteleminen yhtä aikaa ei tietenkään ole mahdollista, joten tämän takia 

varmasti ei olekaan yhtä kaiken kattavaa ideointitapaa. Kaikki ideointitavat kuitenkin 

perustuvat erilaisten asioiden yhdistelyyn, joten lopputulos voisi olla vieläkin tehokkaampi, jos 

jokin ideointitapa perustuisi kaikkien muiden ideointitapojen yhdistelyyn. Ideapalaverit ovat 

kaikista lähimpänä tätä kaikkien ideointitapojen yhdistelyä, koska niissä fasilitaattori voi 

käyttää niitä ideointitapoja, jotka hän katsoo kulloinkin parhaaksi. Menetelmän huono puoli on, 

että se pohjautuu liikaa fasilitaattorin ohjaukseen, eikä menetelmää voi käyttää yksin. 

Luovuuden voi tappaa jo pelkästään tieto siitä, että joutuu maksamaan fasilitaattorille tai joutuu 

käyttämään ideointiin kokonaisen päivän ilman takeita siitä, että tulosta syntyy. Tämän takia 

olisi parempi, että tarvittavat moduulit olisivat valmiina ja valmiiksi organisoituna, jolloin kuka 

tahansa voisi innovoida vain menetelmää seuraamalla. Moduulien avulla voisi olla samalla 

varma siitä, että mitään ei jää huomioimatta. 

 

Vanhan tuotteen parantelu on sama asia, kuin keksiä kokonaan uusi tuote. Kun uusia tuotteita 

tutkii, niin kaikki uudet tuotteet ovat tavallaan paranneltuja vanhoja tuotteita. Haluttaessa 

keksiä jotain uutta jonkin tietyn vanhan tuotteen pohjalta, se ei periaatteessa tee eroa 
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menetelmien käyttöön. Joka tapauksessa ihminen käyttää jotakin vanhaa tuotetta uusien 

ideoiden pohjana, vaikka se tuote olisikin sattumanvarainen tai alitajunteisesti valittu. Tämän 

takia ei tulisi tehdä eroa sille ollaanko parantamassa vanhaa vai keksimässä kokonaan uutta. 

Eroa ei myöskään pitäisi tehdä sen välille, ollaanko keksimässä jotakin suurta tai pientä. 

 

Ideoita voi syntyä täsmällisellä tasolla; esimerkiksi tehdään postilaatikot lasista, jolloin voi 

nähdä onko siellä postia vai ei - avaamatta postilaatikkoa. Idea voi myös esiintyä vain yleisenä 

ajatuksena; esimerkiksi hyödynnetäänköhän mikroprosessoreita vielä kaikkiin potentiaalisiin 

tarkoituksiin. Ajatus voi olla myös jokin täysin irralliselta tuntuva; esimerkiksi sana 

”lentokoneet”. Järkevintä on jakaa edellä mainitut esimerkit kahteen kategoriaan; mikrotason 

ideoihin ja makrotason ideoihin. Makrotason menetelmän pitäisi auttaa hahmottelemaan jo 

mielessä valmiina olevia ajatuksia, joten menetelmän tulisi olla ajatuskarttamainen. Lisäksi 

kaikki varmasti tietävät, mikä on ajatuskartta. Menetelmän eteneminen voisi tapahtua 

makrotasolla, jolloin mikrotasolla käytäisiin aina kuhunkin makroon liittyvät asiat läpi, jonka 

jälkeen makrotasolle tehtäisiin yhteenvedot tuloksista ja siirryttäisiin menetelmässä eteenpäin. 

 

Aivoriihi on kaikista kattavin yksittäinen ideointitapa niistä tavoista, joita olemme käsitelleet. 

Aivoriihessä ei kuitenkaan ole monia sellaisia luovuutta tai ideointia tukevia asioita, joita 

monissa muissa ideointitavoissa on. Mikäli haluaa tunteen, että on varmasti käynyt kaikki 

ideoinnin näkökulmat läpi, niin pitäisi käyttää kaikkia ideointitapoja. Tämän takia lopputyössä 

on katsottu tarpeelliseksi luoda uusi ideointimenetelmä, joka olisi samalla järjestelmällinen, 

mutta ei silti jättäisi mitään näkökulmia käymättä läpi. Muiden ideointitapojen avulla on 

tarkoitus luoda yksi ideointitapa, joka yhdistää kaikkien ideointitapojen parhaat puolet (liite 9). 

Liitteessä 10 on tehty tutkimus siitä, että mitkä ideointitavoissa yleisesti esiintyvät hyvät puolet 

yhdistävät lopputyössä käsiteltyjä ideointitapoja. Kun ideointitapojen väliset yhteydet oli 

selvitetty, niin oli paljon helpompaa kategorisoida eri ideointitavat jokaisen moduulien alle ja 

muuntaa ideointitavat yhdenmukaisimmiksi kuitenkin niin, että niiden perusajatus säilyy. 

Seuraavassa alaotsikossa on käsitelty tarkemmin uutta menetelmää ja sen sisältämiä moduuleja. 

 

Uusi menetelmä (Ajatusmoduulit) 

Uuden menetelmän nimi on Ajatusmoduulit, koska se perustuu kokonaisvaltaiseen ja 

modulaariseen ajatteluun. Ajatusmoduuli-menetelmä koostuu kolmesta eri tasosta; yleistasosta, 

makrotasosta ja mikrotasosta. Yleistasolla käydään läpi, mitä ja miten halutaan ideoida, sekä 

mitä asioita kussakin vaihtoehdossa pitää huomioida. Yleistaso etenee kaaviomaisesti eteenpäin 
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ja se ohjaa siirtymään tarvittaessa makrotason ideointiin. Ensimmäinen askel on ongelman 

määrittely, jossa päätetään kuinka tarkasti ongelma halutaan määritellä. Tästä seuraava askel 

on, että halutaanko ideoita etsiä ulkopuolisten avulla vai ei. Mikäli ideoita halutaan etsiä 

ulkopuolelta, niin tähän on jo kehitetty paljon menetelmiä, joita voi halutessaan käyttää, joten 

siihen ei kannata keskittyä sen enempää tässä lopputyössä. Mikäli ideoita halutaan keksiä itse, 

niin tulisi päättää halutaanko keksiä yksinkertaisia vai teknisiä ideoita. Mikäli halutaan keksiä 

teknisiä ideoita, niin silloin aihealueen tutkimustiedon tulisi olla hyvin mielessä, jonka jälkeen 

voi siirtyä makrotason ideointiin. Teknisten ideoiden suhteen lopputyössä on päädytty siihen, 

että yksilöt ovat parempia keksimään niitä ryhmien sijasta. Mikäli haluaa keksiä yksinkertaisia 

ideoita, niin silloin voi valita yksilötyöskentelyn ja ryhmätyöskentelyn välillä. Tämän jälkeen 

voidaan siirtyä makrotason ideointiin. Yleistason kaavio on esitetty liitteessä 19. 

 

Makrotaso toimii kuten ajatuskartta, jossa yksilö tai ryhmä tekee yhteistä ajatuskarttaa jonkun 

tietyn aiheen ympärille. Makrotasolle piirretään ympyröihin kaikki mieleen tulevat ajatukset 

kyseisestä aiheesta ja ne yhdistetään viivoilla. Makrotasolle on piirretty valmiita 

ideamoduuleita, joiden keskellä on moduulin numero. Menetelmän käyttäjä voi aina tarpeen 

mukaan yhdistää viivan ideamoduuliin, jonka jälkeen siirtyä mikrotasolle lukemaan moduulin 

antamaa opastusta. Moduulit on suunniteltu siten, että ne voidaan yhdistää ja kaikkien 

moduuleitten näkökulmat voidaan huomioida yhtä aikaa. Kun moduuleita yhdistelee toisiinsa, 

niin mikään näkökulma ei jää huomioimatta. Moduuleiden eri näkökulmat ovat 

numerojärjestyksessä, joka auttaa systemaattisuuteen. Tarkka ideointi tapahtuu mikrotasolla, 

josta käyttäjät kirjaavat ideoita erilliselle yhdelle paperille numerojärjestyksessä. Esimerkki 

tyhjästä paperista on esitetty liitteessä 18. Kaikki mahdolliset ryhmäläiset käyttävät samaa 

paperia, jotta kaikki ideat näkyvät kaikille ryhmäläisille kokoajan, jolloin aikaisemmista 

ideoista on helpompi saada uusia ideoita. Kun moduulin kaikki kohdat on käyty läpi, eikä uusia 

ideoita enää synny, niin käyttäjät voivat kirjoittaa halutessaan yleisiä ajatuksia makrotasolle tai 

vetää viivan suoraan seuraavaan moduuliin, jolloin seuraavan moduulin näkökulmaa 

suoritetaan edellisen moduulin näkökulmasta. Mikäli edellisestä moduulista olisi ensin tehty 

jonkin makrotason ajatus, ja piirretty viiva sen jälkeen seuraavaan moduuliin, niin silloin 

moduulin sisältöä olisi käsitelty taas makrotason ajatuksen pohjalta. Makrotason pohja 

ajatuskartalle on esitetty liitteessä 20. 

 

Menetelmää tai moduuleja ei ole tarkoitus käydä nopeasti läpi kohta kohdalta, vaan miettiä 

asioita ajan kanssa. Mitä enemmän menetelmälle varaa aikaa, niin sitä tehokkaampi se on. 
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Menetelmää voi myös käyttää nopeiden vastauksien etsintään, ja käydä omia ajatuksia läpi 

vaikka vain yhden moduulin avulla. Tällöin menetelmä ei ole niin tehokas, mutta mikään 

muukaan ideointitapa ei sen enempää anna suoria vastauksia hetkessä. Menetelmä sisältää 

seitsemän moduulia, joihin on kiteytetty kaikkien lopputyössä käsiteltyjen ideointitapojen 

sisältämä informaatio. Moduulit ovat:  

 

Ideamoduuli 1, jossa kiinnitetään huomiota asioihin, joita voi kehittää. Kun tiedetään mihin 

tarvitaan ideoita, niin ideoita on helpompi saada. Ideamoduuli on liitteenä 11. 

 

Ideamoduuli 2, jossa ideoita siirretään ja yhdistetään kaikkeen aikaisemmin keksittyyn. Kaikki 

keksinnöt perustuvat aina johonkin aikaisemmin keksittyyn. Ideamoduuli on liitteenä 12. 

 

Ideamoduuli 3, jossa ajatellaan asioita muiden näkökulmasta. Muiden näkökulmasta ideointi on 

tärkeää, jos omasta näkökulmasta ajattelu ei synnytä tarpeeksi ideoita. Ideamoduuli on liitteenä 

13. 

 

Ideamoduuli 4, jossa ajatellaan luovasti. Moduuli korostaa luovan ajattelun merkitystä 

ideointiprosessissa. Ideamoduuli on liitteenä 14. 

 

Ideamoduuli 5, jossa keksitään ideoita verbien avulla. Verbilistat ovat tehokas tapa saada 

nopeasti uusia ajatuksia jokaiseen aiheeseen. Ideamoduuli on liitteenä 15. 

 

Ideamoduuli 6, jossa käytetään teemoja ja sanoja herättämään uusia ideoita. Tämä moduuli 

perustuu samaan ideaan kuin moduuli verbeistä. Ideamoduuli on liitteenä 16. 

 

Ideamoduuli 7, jossa kysytään kysymyksiä. Kysymysten kysyminen ei aina välttämättä anna 

suoria vastauksia, mutta auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa. Ideamoduuli on liitteenä 17. 

3.9 Ideointimenetelmä käytännössä 

Lopputyössä uutta Ajatusmoduuli-menetelmää on kokeiltu yksilösuorituksena. Kun 

menetelmää on kokeiltu yksin, niin sen jälkeen sitä on helpompaa kokeilla joskus ryhmän 

kanssa. Menetelmä alkaa sillä, että tulostetaan liitteet 11-20. Periaatteessa koko menetelmän 

ajan seurataan sen antamia ohjeita, joita jo kohdassa 3.8 on käyty läpi. Ensimmäisenä käydään 
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läpi yleistason kaavio (liite 19), josta tarvittaessa siirrytään makrotasolle (liite 20). 

Makrotasolle tehdään ajatuskarttaa kaikista mieleen tulevista asioista, josta voidaan halutessa 

siirtyä aina johonkin mikrotason moduuliin (liitteet 11-17). Mikäli mikrotasolla tai 

makrotasolla syntyy joitakin täsmällisiä ideoita, niin ne kirjataan erilliseen lomakkeeseen (liite 

18) 

 

Aikaa menetelmän nopeaan läpikäymiseen meni kolme tuntia ja se kehitti 

kaksikymmentäyhdeksän kappaletta uusia ideoita. Menetelmän toteutus tapahtui 

Lappeenrannan maakuntakirjastossa, joka katsottiin rauhalliseksi paikaksi ideointiin. Aiheen 

määrittely tehtiin laajasti ja se oli uuden liiketoiminnan kehittäminen. Menetelmän alkuhetkellä 

mielessä ei ollut mitään alustavia ideoita, joten kaikki tapahtui puhtaalta pöydältä.  

3.10 Johtopäätökset menetelmän toimivuudesta 

Ideointisession aikana saatujen ideoiden laatu ja määrä eivät olleet ensisilmäyksellä niin hyviä, 

kuin oli odotettu. Koska aiheen määrittely oli niin laaja, niin mieleen ensimmäisenä tullet ideat, 

olivat päivän aikana jo jossain yhteydessä eteen tulleita asioita. Ajatuksissa oli lähes kokoajan 

vain ajatus konsultoinnista, eikä siitä session aikana päässyt kunnolla eroon. Liitteenä 21 on 

täydennetty makrotason käsitekartta ideointiprosessista ja liitteenä 22 on saadut mikrotason 

ideat. Menetelmä tarjosi niin monia eri näkökulmia, ettei välttämättä ole hyvä ajatus yrittää 

edes käydä kaikkia moduuleja läpi yhdellä kertaa, vaan jakaa ideointiprosessia pidemmälle 

aikajänteelle. Hyvien ideoiden saaminen vaatii kuitenkin aina aikaa, ja kun menetelmää tottuu 

käyttämään, niin on mahdollista, että ideoita alkaa tulla enemmän ja niiden laatu paranee. 

Ideoinnin alussa aiheen määritys olisi pitänyt tehdä tarkemmin. Ajatusmoduuli-menetelmässä 

on niin paljon erilaisia virikkeitä joka suuntaan, että jos aihe ei ole tarkasti määritelty, niin 

ajatukset alkavat harhailla liikaa, eikä ideointi onnistu. Aiheen määrityksen olisi voinut tehdä 

tarkemmin vaikka yrityksen mission pohjalta, joka tehtiin luvussa 6. 

 

Käsitekarttamaisuus auttoi ideoinnissa paljon; se teki siitä loogisesti etenevää ja hauskaa. 

Makrotason käsitekartta tulisi olla mahdollisimman isolla paperilla, jotta kaikki asiat mahtuvat 

siihen. Antoi paljon omaa vapautta, ettei moduuleja tarvinnut käydä järjestyksessä läpi, mutta 

se teki menetelmästä samalla arvaamattoman. Menetelmä on hyvin kokonaisvaltainen, mutta 

siinä on myös vielä kehitettävää. Ajatusmoduulien sisältöä voi tulevaisuudessa täydentää, 

mutta mielellään niitä ei tulisi tehdä määrällisesti enempää. Menetelmän tarkoitus on tuoda 
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kaikki menetelmät yhteen, ja samalla pitää se silti kohtuullisen yksinkertaisena. Mikäli 

moduuleja olisi paljon enemmän, niin silloin menetelmän yksinkertaisuus kärsisi. Mikäli 

moduuleja haluaisi tehdä lisää, niin eräitä vaihtoehtoja olisi tehdä oma moduuli harkitsemisen 

arvoisista ideoista kerätystä listasta tai moduuli, johon olisi listattu uusia keksittyjä 

teknologioita. 

4. IDEOIDEN RAJAAMINEN 

Toivottavaa olisi, että edellisen luvun menetelmien avulla syntyisi mahdollisimman monta 

ideaa. Kaikkia ideoita ei pysty tietenkään toteuttamaan, joten on mietittävä työkaluja saatujen 

ideoiden rajaamiseen. Ideoita ei tarvitse tässä vaiheessa rajata vain yhteen ideaan, vaan lähinnä 

karsia selkeästi huonoimpia ideoita pois. Kun huonot ideat on karsittu pois, niin jäljelle jääneitä 

ideoita voidaan jatkokehittää (Moser 2012, s. 34). Kun suuresta joukosta ideoita halutaan karsia 

epäsopivimmat pois, niin menetelmän tulisi olla helppokäyttöinen ja nopea. Tässä vaiheessa 

voi olla jopa ilmiselvää, mikä on epäsopiva idea ja mikä on idea, joka kaipaa jatkotutkimista. 

Tämän takia yksinkertaiset ja subjektiiviset menetelmät ajavat asiansa. 

4.1 Yrityksen politiikan vaikutus 

Liikeidean tulisi olla yrityksen politiikan mukainen. Kaikkien liikeideoiden - joita yritys lähtee 

toteuttamaan - tulisi aina noudattaa tätä samaa kaavaa. (Collins & Porras 2004, s. 167-168.) 

Idea liiketoiminnalle ei saisi olla pelkästään idea mahdollisimman suuren rahavirran 

generoimiseksi. Liikeidean pitäisi olla inspiroiva ja sillä pitäisi olla visio, joka tähtää ihmisten 

auttamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tämä johtuu siitä, että tämänkaltainen visio 

houkuttelee yritykseen fiksuja ihmisiä, jotka ovat valmiita näkemään paljon vaivaa, että visio 

toteutuisi. Kun yrityksessä työskentelee fiksuja ihmisiä, niin yrityksen menestys on 

varmemmalla pohjalla, kuin jos yrityksessä työskentelisi vain ahneita oman edun tavoittelijoita. 

(Peabody 2008, s. 5-7.)  

4.2 Liikeidean suuruus 

Liikeidean tulisi olla mahdollisimman suuri ja hullu, sillä jos yritys selviytyy ja pysyy 

hengissä, niin yritys tulee menestymään. Jos liikeidea on pieni ja yksinkertainen, niin vaikka 

yritys selviytyisi, niin menestys ei silti ole kovinkaan todennäköistä. Kannattaa henkisesti 
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varautua perustamaan useita yrityksiä siinä tapauksessa, että liikeideat ovat mullistavia, koska 

periaatteessa riittää että yksi yritys jossain vaiheessa tulee menestymään. (Peabody 2008, s. 19-

20.) Gatignon et al. (2002, s. 1105) argumentoivat, että mitä monimutkaisempi tuote on, niin 

sitä hitaampi se on tuoda markkinoille, mutta se menestyy todennäköisesti paremmin. Edellä 

mainitut asiat tulisi ottaa huomioon kun liikeideoita rajataan niiden suuruuden tai 

mullistavuuden mukaan.  

4.3 Valmistuksen mittakaava 

On päätettävä tarjotaanko liikeideana tuotetta vai palvelua. Palvelussa myydään periaatteessa 

vain omaa työaikaa, joten se ei vaadi suuria investointeja, kun taas tuotteen myymiseen pitää 

olla käytännössä tehdas. (Strauss 2008, s. 21.) Tuotteen myyminen on siis riskialttiimpaa, 

mutta toisaalta tuotteen myymisessä voitot ovat helposti isompia. Tuotteen myyminen ei 

kuitenkaan aina vaadi valmistuslinjastoa tai varastotiloja, mikäli tuote on esimerkiksi 

internetissä myytävä äänikirja. 

4.4 Liikeidean kiinnostavuus 

Liikeidean teeman tulisi olla kiinnostava, mieluiten intohimon kohde, koska sen kanssa joutuu 

työskentelemään myöhemmin erittäin tiiviisti (Strauss 2008, s. 16; Grulke & Silber 2002, s. 

185; Fishbein 2014, s. 126; Tuominen & Koski 2007, s. 57). Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että 

sellaisia ideoita joutuu hylkäämään jonkun muun idean takia, joissa olisi paremmat 

tuottomahdollisuudet, olisivat trendikkäämpiä tai joissa olisi vähemmän riskiä (Grulke & Silber 

2002, s. 185).  

 

Liikeidean tulisi linkittyä jollakin tavalla nimenomaan kiinnostuksen kohteisiin, mutta on hyvä, 

mikäli muita taitoja voisi käyttää siinä myös jollain tavalla hyväksi (Strauss 2008, s. 21; Grulke 

& Silber 2002, s. 185). Liikeidean tulisi liittyä kiinnostuksen kohteisiin tai asioihin, joista on 

kokemusta, koska se auttaa hahmottamaan mitkä tuotteet kyseisellä alalla ovat edes tarpeellisia. 

Aikaisemman kokemuksen avulla tuote on myös helpompi toteuttaa. (Fishbein 2014, s. 58.) 

Kiinnostuksen ja kokemuksen kohteet voi listata paperille, ennen ideoiden rajaamisen 

aloittamista. 
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4.5 Liikeidean tunnettavuus 

Mikäli saadun liikeidean aiheesta jo puhutaan yleisesti, niin luultavasti kilpailijoilla on jo liikaa 

etumatkaa, eikä sitä kannata enää yrittää (Grulke & Silber 2002, s. 185). Tämä ei tarkoita sitä, 

että jos jostakin ongelmasta puhutaan yleisesti, ja tulee keksineeksi siihen ratkaisun, niin sitä ei 

siinä tapauksessa kannattaisi yrittää. Liikeidean tunnettavuuden suhteen kannattaa käyttää 

tilannekohtaista harkintaa. 

4.6 Yrityksen resurssien vaikutus 

Tarpeellisia resursseja ovat yrityksen pätevyys sekä mahdollisien partnereiden taidot ja heidän 

verkostonsa muihin ammattilaisiin. Täytyy myös ottaa huomioon yrityksen kyky saada 

sijoittajia, päteviä työntekijöitä sekä asiakkaita. (Fishbein 2014, s. 127-130.) Yrityksen 

resurssien puute voi olla suuri este ideoiden toteuttamiselle, mutta ei kuitenkaan niiden 

patentoimiselle. 

4.7 Ideoiden rajaamismenetelmät 

Tässä osiossa on käsitelty menetelmiä, joiden avulla ideoita voi rajata systemaattisemmin. 

Periaatteessa ideoiden rajaaminen on päätöksen tekoa siitä, mikä on hyvä idea ja mikä on 

huono idea. Ideoiden rajaamismenetelmiä ovat seulontamatriisi, käänteinen aivoriihi, kuusi 

ajatteluhattua, kausaaliset kartat, tähtipurske, voimakenttä-analyysi ja plussa-miinus-

kiinnostava-analyysi. Näistä menetelmistä on kerrottu tarkemmin alaotsikoissa. 

 

Seulontamatriisi 

seulontamatriisi on nopea tapa laittaa ideat visuaalisesti paremmuusjärjestykseen. Ideat 

numeroidaan ja tämän jälkeen kunkin idean numero kirjoitetaan matriisiin sen luovuuden ja 

innovatiivisuuden asteen mukaisesti. (Majero 1988, s. 44-50; Higgins 1994, s. 187.) Kuvassa 

10 on tyhjä matriisi menetelmän käyttämiseen. 
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Kuva 10. Seulontamatriisi (Majero 1988, s. 44) 

 

Alueelle 3 jäävät huonot ideat, alueelle 2 jäävät harkitsemisen arvoiset ideat ja alueelle 1 jäävät 

erinomaiset ideat (Majero 1988, s. 44). Alueelle 1 jäävät ideat otetaan jatkokäsittelyyn ja 

alueelle 2 jäävät ideat tallennetaan muistiin myöhempää käyttöä varten. Alueelle 3 jäävät ideat 

kannattaa myös säästää, mutta arkistoida eri paikkaan kuin alueelle 2 jääneet ideat. 

 

Käänteinen aivoriihi 

Käänteinen aivoriihi on muuten samanlainen menetelmä tavallisen brainstorming-menetelmän 

kanssa (käsitelty kohdassa 3.5), mutta käänteisessä aivoriihessä yritetään keksiä tapoja siihen, 

miten jokin liikeidea voisi epäonnistua (Syrett & Lammiman 2002, s. 160). Tavat joilla 

liikeidea voi epäonnistua, kirjataan kunkin idean alle. Kun kaikki liikeideat on käyty läpi, niin 

saadut mielipiteet kannattaa pisteyttää ja tehdä näin päätös onko yksikään idea hyvä vai ei.  

 

Kuusi ajatteluhattua 

Kuusi ajatteluhattua (eng. six thinking hats) indikoivat kukin erilaista lähestymistapaa tiettyyn 

ideaan. Jokaisella ajatteluhatulla on oma nimi ja väri; valkoinen, punainen, musta, keltainen, 

vihreä ja sininen. Kuuden ajatteluhatun avulla ideaa voi punnita rehellisesti ilman, että mitään 

tunteita tarvitsee estää. Ajatteluhatut myös auttavat suuntaamaan huomion johonkin tiettyyn 

asiaan ilman, että fokus harhailee. Session aikana kohdehenkilö kuvittelee pukevansa 
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vuorotellen kunkin ajatteluhatun päähänsä, jolloin hän suuntaa ajattelunsa annetun hatun 

mukaisesti. (De Bono 1988, s. 13-14.) 

 

Valkoinen ajatteluhattu kannustaa ajattelemaan neutraalisti - faktoja ja numeroita punniten - 

kuten tietokone. Ajattelun aikana ei saisi antaa tunteiden vaikuttaa ajatteluprosessiin, eikä 

sellaisia argumentteja ei tulisi esittää, jotka eivät perustu mihinkään. Loogisia tai yleisiä 

uskomuksia saa kuitenkin esittää, kunhan tekee sen muille selväksi, ettei se välttämättä ole 

totta. (De Bono 1988, s.15-19.)  

 

Punainen ajatteluhattu kannustaa ajattelemaan tunnepohjaisesti ja intuitiolla, se ei tarvitse syitä 

tai perusteluja. Kaikissa muissa ajatteluhatuissa paitsi tässä ja vihreässä ajatteluhatussa 

tunnepohjaan perustuvaa argumentointia tulisi välttää, mutta tämä ajatteluhattu päässä voi 

ilmaista kaiken, mitä mielessä on. Punainen ajatteluhattu onkin valkoisen ajatteluhatun 

vastakohta. (De Bono 1988, s. 26.)  

 

Musta ajatteluhattu kannustaa ajattelemaan negatiivisesti ja kriittisesti. Ajattelun täytyy 

kuitenkin olla perusteltua eikä tunnepohjaista, jotta näkökannoista olisi jotakin hyötyä. 

Ajatteluun voi sisältyä esimerkiksi liikeidean riskit, epätäydellisyydet ja vaarat. (De Bono 

1988, s. 37, 51.) 

 

Keltainen ajatteluhattu kannustaa ajattelemaan positiivisesti ja rakentavasti. Keltainen 

ajatteluhattu onkin mustan ajatteluhatun vastakohta. Ajatteluun voi esimerkiksi sisältyä, että 

mitä hyvää liikeideassa on tai miten hyväksi liikeidea voisi parhaimmassa skenaariossa 

kehittyä. (De Bono 1988, s. 51, 63.)  

 

Vihreä ajatteluhattu kannustaa olemaan luova ja keksimään uusia ideoita tai konsepteja entisen 

idean pohjalta, ja hylkäämään vanhan idean. Ajattelun täytyy etsiä ennenkuulumattomia ja 

uudenlaisia ideoita. (De Bono 1988, s. 63, 79.) Vihreän ajatteluhatun tukena voi käyttää 

lopputyössä esitettyjä luovuusmenetelmiä. 

 

Sininen ajatteluhattu kuuluu tapahtuman fasilitaattorille siinä tapauksessa, että kuuden 

ajatteluhatun käyttö tapahtuu ryhmässä. Fasilitaattori päättää, mitä ajatteluhattua käytetään 

milloinkin ja kuinka pitkään. Fasilitaattori päättää myös, että miten pitkään sessio jatkuu sekä 

esittää analysoitavan asian, jota ajatteluhatuilla yritetään analysoida. Mikäli ajattelu tapahtuu 
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yksilösuorituksena, niin sinistä ajatteluhattua voi käyttää saatujen tulosten arviointiin ja sen 

avulla voi myös päättää, mitä hattua seuraavaksi käytetään. (De Bono 1988, s. 80-82.) 

 

Ajatteluhattuja voi käyttää niin yksin kuin ryhmässä. Session alussa fasilitaattori kertoo koko 

ryhmälle analysoitavan liikeidean, jonka jälkeen hän päättää, mitä ajatteluhattua koko ryhmä 

kulloinkin käyttää. Ryhmäläiset voivat kirjoittaa ajatteluhatun tuottamat ideat joko paperille tai 

interaktiiviseen tietokoneohjelmaan. Yleensä ideoiden keksimiseen on jokin aikaraja. Tämän 

jälkeen siirrytään seuraavaan ajatteluhattuun, edeten ajatteluhatuissa systemaattisesti - sinistä 

ajatteluhattua käyttää kuitenkin vain fasilitaattori. Kun kaikki ajatteluhatut on käyty läpi, niin 

saatuja mielipiteitä voi myöhemmin pisteyttää, ja tehdä sen perusteella päätös siitä, onko idea 

hyvä vai ei. Ajatteluhatut ovat oiva lisätyökalu esimerkiksi voimakenttä-analyysiin. 

 

Kausaaliset kartat 

Kausaalisten karttojen (eng. causal maps) avulla voidaan selvittää, kuinka päätökset vaikuttavat 

eri tapahtumaketjujen kautta lopputulokseen. Kausaaliset vaikutukset voivat olla positiivisia, 

negatiivisia, neutraaleja, ei-neutraaleja, ristiriitaisia tai tuntemattomia. (Chaib-draa 2002, s. 2). 

Vaikutukset voivat saada eri tasoja; esimerkiksi vaikutus myyntiin voi olla positiivisesti 100 €.  

 

Tähtipurske 

Tähtipurske-menetelmässä (eng. starbursting) esitetään kysymyksiä, joiden avulla voidaan 

arvioida ideaa. Kuitenkaan satunnaisien kysymyksien esittämisestä ei saa täyttä hyötyä, joten 

kysymysten esittämisen täytyy tapahtua järjestelmällisesti. Vain tällä tavalla kaikki asiaan 

liittyvät kysymykset tulee esitettyä. Kuvassa 11 on havainnollistus menetelmästä. (Starbursting 

2016.) 
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Kuva 11. Tähtipurske (Starbursting 2016) 

 

Menetelmässä kysytään kysymykset ”kuka”, ”mikä”, ”milloin”, ”missä”, ”miksi” ja ”kuinka”. 

Näihin kysymyksiin keksitän jatkokysymyksiä eri perspektiiveistä. Esimerkiksi ”kuinka 

helposti idea on kopioitavissa” tai ”kuinka saamme tarvittavat asiantuntijat kehittämään ideaa”. 

(Starbursting 2016.) 

 

Voimakenttä-analyysi 

Voimakenttä-analyysillä (Force Field –analysis) pystytään tekemään ideasta kyllä/ei-päätös. 

Siinä listataan kaikki asiat, jotka puhuvat idean puolesta tai vastaan. Analysointi tapahtuu 

puhtaalle paperille, jossa idean puolesta olevat asiat listataan paperin oikeaan reunaan ja ideaa 

vastustavat asiat listataan paperin vasempaan reunaan. Tämän jälkeen asiat pisteytetään siihen 

sopivalla asteikolla. Lopuksi saadut pisteet lasketaan yhteen; mikäli pistemäärä on positiivinen, 

niin idea on hyvä. (Force Field Analysis 2016.) 

 

Plussa-Miinus-Kiinnostava-analyysi (PMI) 

PMI-analyysissä (eng. plus-minus-interesting-analysis) kerätään tyhjälle paperille idean hyviä 

puolia (Plus), idean huonoja puolia (Minus), sekä kiinnostavia asioita ideassa (Interesting). 

Kaikki mieleen tulevat näkökannat hyväksytään, koska niille annetaan myöhemmin painoarvo. 

Jokainen näkökanta ideaan luokitellaan arviointivaiheessa joko hyväksi, huonoksi tai 

kiinnostavaksi puoleksi. Kiinnostavat puolet voivat olla joko plus- tai miinusmerkkisiä. Tämän 

jälkeen pisteet lasketaan yhteen, ja lopputuloksen etumerkki kertoo sen, onko idea hyvä vai ei. 

(De Bono 1994, s. 18-24.) 
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Tätä menetelmää suositellaan käytettäväksi, kun oma alustava mielipide on jo hahmotettu 

käsiteltävään ideaan. Käyttötarkoitus johtuu siitä, että normaalisti ihmiset tekevät nopeita 

päätöksiä intuitionsa varassa, jolloin ne voivat olla vääriä. Tämä menetelmä on kuitenkin niin 

yksinkertainen, ettei se vie päätöksentekotilanteessa paljoa aikaa. Tämän takia menetelmää 

voidaan käyttää silloinkin, kun oma mielipide on jo selvillä, mutta se halutaan nopeasti vielä 

arvioida. (De Bono 1994, s. 18-24.) 

4.8 Mitä ideoiden rajaamismenetelmiä kannattaa käyttää 

Seulontamatriisi on nopea ja helppokäyttöinen menetelmä karsia pois huonot ideat, jolloin 

jäljelle jää vain harkitsemisen arvoisia ja hyviä ideoita. Helpointa tämän jälkeen on toimia 

menetelmän neuvomalla tavalla, eli ottaa vain hyvät ideat tarkempaan käsittelyyn ja säästää 

harkitsemisen arvoiset ideat myöhempää käyttöä varten. Harkitsemisen arvoisista ideoista 

kerättyä listaa voi myöhemmin käyttää ideoinnin apuna, kun yritetään keksiä uusia ideoita. 

Seulontamatriisi siinä muodossa, miten se on tässä lopputyössä esitetty, perustuu vain 

intuitioon. Intuitioon on syytä luottaa tiettyyn pisteeseen asti, ja kun intuitio kertoo, että jokin 

idea on hyvä, niin silloin sitä voi alkaa tarkastelemaan vähemmän intuitioon pohjautuvilla 

menetelmillä. Mikäli yrittäisimme analysoida myös sellaisia ideoita, joissa intuitio sanoo, että 

ne ovat huonoja, niin prosessiin kuluisi turhan paljon aikaa. Lisäksi myöhemmin saattaisi 

ideointitilanteissa tulla vastaan, että ei halua esittää huonoja ideoita, koska niitä on työlästä 

karsia myöhemmin pois. 

 

Kohdassa 2.10 käsittelimme sitä, mikä innovaatiotyyppi on paras pienelle yritykselle. 

Käytämme hyväksemme siitä saatuja johtopäätöksiä taulukon tekemiseen, josta näkee 

täyttävätkö seulontamatriisista jäljelle jäävät ideat kyseiset vaatimukset. Pohjimmiltaan tämä 

ongelma on samankaltainen, kuin kysymys siitä, mitä ideointitapoja kannattaa käyttää. 

Ideoiden rajaamismenetelmät kuitenkin poikkeavat niin paljon toisistaan, ettei niistä voi 

yhdistää tämän lopputyön puitteissa yhtä yhtenäistä rajaamismenetelmää. 

4.9 Rajaamismenetelmä käytännössä 

Rajattavat ideat päätettiin ottaa liitteestä 3, niiden näennäisesti paremman laadun takia. 

Liitteeseen 3 oli listattu lopputyön kirjoittamisen aikana saatuja satunnaisia ideoita. 
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Ensimmäisenä pitää karsia suurin osa ideoista pois, joten käytetään seulontamatriisia. Tulokset 

seulontamatriisista on esitetty kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Seulontamatriisi käytännössä 

 

Seulontamatriisi-menetelmä rajasi tehokkaasti kolme intuitiivisesti parasta ideaa. Rajausta 

tehdessä joidenkin ideoiden kohdalla oli vaikeaa päättää, mille alueelle ne kuuluvat. Jotkut 

näennäisesti hyvät ideat menivät yllättävän lähelle vasenta alakulmaa. Seulontamatriisin 

jälkeen jäljellä ovat seuraavat ideat: 

 

Idea 3: Tietokanta johon kaikki kaupoista saatavat kuitit tallentuisivat sähköiseen versioon, 

joten niistä saatavia tietoja voisi aina sieltä tarkistaa, eikä paperisia versioita tarvittaisi. 

 

Idea 6: Kauppoihin voisi asentaa näyttöpäätteet, joista voisi hakea tarvitsemaansa tuotetta, että 

näkisi missä se sijaitsee. Näyttöpäätteitäkään ei edes tarvittaisi, jos siitä tekisi 

kännykkäsovelluksen. 

 

Idea 18: Korvatulpat joiden läpi päästämää äänenvoimakkuutta ja taajuuksia voi säätää. Tuote 

sopisi hyvin esimerkiksi muusikoille. 

 

Taulukossa 22 on arvioitu jokaista kolmea ideaa kohdassa 2.10 käsiteltyjen 

innovaatiokriteerien pohjalta sekä tämän luvun kohdissa 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ja 4.6 
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käsiteltyjen yrityksen sisäisien kriteerien pohjalta. Selkeyden vuoksi voidaan vielä täsmentää, 

että taulukossa innovaation avoimuus tarkoittaa sitä, että pystytäänkö tuotteen kehittämisessä 

käyttämään apuna avointa innovaatiota. Valmistuksen mittakaava tarkoittaa sitä, että 

tarvitaanko tuotteen valmistamiseen tehdas.  

 

Taulukko 22. Hyvien ideoiden rajaaminen. 

Innovaatiokriteerit Idea 3 Idea 6 Idea 18 

Innovaation suuruus 1 1 1 

Innovaation kohde 1 1 1 

Innovaation avoimuus 1 1 1 

Innovaation vaikutus 1 1 1 

Innovaation tavoite 0 0 1 

Yrityksen kriteerit Idea 1 Idea 2 Idea 3 

Yhdenmukaisuus politiikkaan 1 1 1 

Liikeidean suuruus 1 1 1  

Valmistuksen mittakaava 1 1 0 

Liikeidean kiinnostavuus 0 0 1 

Liikeidean tunnettavuus 1 1  1  

Resurssien vaikutus 0 0 1 

Yhteensä pisteitä 8 8 10 

 

Taulukon perusteella voittajaidea on idea 18, joka otetaan jatkokäsittelyyn luvun 5 idean 

analysointimenetelmien avulla. Taulukon pisteytys on tässä tapauksessa tehty asteikolla 0-1, 

koska oli odotettavampaa, että ideat eivät olisi täyttäneet niin monia eri kriteerejä. Taulukosta 

voidaan päätellä, että jatkokäsittelyyn otettujen ideoiden laatu oli oikeastaan todella hyvä. 

Lähes kaikki innovaatiokriteerit täyttyivät jokaisen idean kohdalla. Innovaation avoimuutta oli 

vaikeinta miettiä intuitiopohjalta. 

4.10 Johtopäätökset toimivuudesta 

Seulontamatriisi on tehokas menetelmä ideoiden nopeaan rajaamiseen. Sitä kannattaa käyttää, 

mikäli ideoita on paljon. Taulukossa 22 käsitelty rajaamismenetelmä toimi myös hyvin. Vaikka 

kaikkien ideoiden laatu oli korkea, niin menetelmän avulla pystyttiin valitsemaan niistä paras. 

Taulukon menetelmää voi myös tulevaisuudessa tarkentaa siten, että antaa jokaiselle kohdalle 

pisteet asteikolla 0-5, mutta tällöin menetelmän käyttö voi toisaalta hidastua. Liitteenä 23 on 

tyhjä taulukko menetelmän käyttämiseen. 
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Tämän osion puute on, että niin moni ideoiden rajaamismenetelmä jäi kokeilematta. Erityisesti 

tähtipurske ja käänteinen aivoriihi olisivat voineet tuottaa mielenkiintoisia tuloksia. Lisäksi 

lopputyössä ei pystytty edes käsittelemään niin monia ideoiden rajaamismenetelmiä, kuin niitä 

olisi ollut saatavilla. Mikäli aihetta haluaa kehitellä pidemmälle, niin ideoiden rajaamiseen olisi 

tehtävä selkeämmät rajaukset sille, että mitä menetelmiä kannattaa käyttää missäkin tilanteessa. 

5. IDEAN ANALYSOINTI JA KAUPALLISTAMINEN 

Nyt kun edellisen luvun menetelmillä on rajattu ideamäärä ehkä vain muutamaan hyvään 

ideaan, niin tämän luvun avulla ideamäärää on tarkoitus kaventaa entisestään vain yhteen 

hallitsevaan ideaan, sekä parantaa idea lopulliseen muotoonsa (Tuominen & Koski 2007, s. 

162-163). Lisäksi selvitetään mahdollista teknologian hankintaa sekä demotuotteen tekemistä. 

Saatua liikeideaa on syytä analysoida tarkasti, koska se pienentää liikeidean epäonnistumisen 

riskiä. Mikäli liikeidea epäonnistuu, niin siitä voi seurata taloudellisia vaikeuksia sekä pelko 

yrittää enää uudestaan. Uuden liiketoiminnan aloittamiseen sisältyy aina epäonnistumisen riski, 

mutta kunnollisella analysoinnilla tätä riskiä voidaan pienentää merkittävästi. Mikäli analyysi 

osoittaa, ettei liikeidea ole kestävä, niin idea tulee joko hylätä tai muokata sitä. Tämän jälkeen 

analyysi on tehtävä uudestaan. (Strauss 2008, s. 30-31.) 

 

Tuotteen kaupallistaminen on yhtä tärkeää, kuin tuotteen keksiminen, sillä jos yritys ei osaa 

kaupallistaa tuotetta tai tuote on muuten erittäin vaikeasti kaupallistettava, niin yritys ei tule 

menestymään (Davila et al. 2013, s. 72). Berg et al. (2014, s. 75) jakavat tuotekehityksen 

vaiheet ideointiin, varsinaiseen tuotekehitykseen ja tuotteen testaukseen. Tässä luvussa 

käsittelemme kuinka saamme ideasta konkreettisen, jotta sen voi kaupallistaa. Berg et al. 

(2014, s. 75) väittävät myös, että mitä radikaalimpi innovaatio on, niin sitä vaikeampi sen 

tuotekehitykselle on tehdä mitään tiettyä kaavaa. Heidän mukaansa kokeilemalla eri taktiikoita 

ja tekemällä mahdollisten tulevien asiakkaiden kanssa yhteistyötä, päästään yleisesti ottaen 

parhaisiin lopputuloksiin. Tämän takia tässä luvussa käydään läpi enimmäkseen yleisiä asioita, 

joita kannattaa ottaa huomioon. 

 

Matka ideasta varsinaiseen tuotteeseen voi olla vaikea. Uusi idea kohtaa monenlaisia haasteita, 

joten idean kaupallistamisessa täytyy olla päättäväinen. Tällaisia haasteita voivat olla 

esimerkiksi kilpailu, jossa muut ovat jo jatkokehittäneet saatua ideaa tai tehneet kokonaan 

uusia kilpailevia keksintöjä. Haasteita voivat tuoda myös lakiin ja sääntelyyn liittyvät asiat tai 
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talousasiat. Idea kohtaa myös usein skeptismiä siitä, että idea ei voi toimia, tai jos voisi, niin se 

olisi keksitty jo kauan aikaa sitten. (DeMaria 2013, s. 253-254.) Menetelmiä liikeidean ja 

liikeympäristön analysointiin ovat kokemuksien kerääminen, benchmarking  (Higgins 1994, s. 

36-37), skenaarioanalyysit ja liiketoimintasuunnitelma. Näitä kaikkia menetelmiä on käsitelty 

tarkemmin alaotsikoissa. 

5.1 Kokemuksien kerääminen 

Vaikka aikaisemmissa luvuissa käsiteltyjen työkalujen kautta tulisi omasta mielestä hyvä 

liikeidea, niin jos muut ihmiset eivät kuitenkaan tykkää siitä tai halua sitä, niin silloin idea ei 

tule silti menestymään. Liikeidea voi olla myös taloudellisesti kannattamaton. Työkaluja 

tämänkaltaisien ongelmien välttämiseen ovat mielipidekyselyt ja talousennusteiden laatiminen. 

(Strauss 2008, s. 17-18; Fishbein 2014, s. 121.) Kokemuksia voi kerätä puhelimitse tehtävillä 

kyselyillä, postitse tehtävillä kyselyillä, lukea kokemuksia tutkimuksista tai kirjoitetuista 

kirjoista. Kokemuksia voi kerätä potentiaalisten asiakkaiden haastatteluista sekä 

samankaltaisien yritysten analysoinnista. 

 

Potentiaalisten asiakkaiden haastattelu, jossa asiakkailta kysytään pitävätkö he tuotteesta vai 

eivät, ja paljonko he olisivat valmiita maksamaan siitä. Mikäli potentiaaliset asiakkaat eivät 

pidä tuotteesta, niin heiltä on selvitettävä syyt siihen. Esimerkiksi tuote voi olla puutteellinen, 

sen hinta voi olla liian suuri tai sen sijainti voi olla huono. (Strauss 2008, s. 36.) Opiskelijoiden 

tekemät markkinatutkimukset ovat kustannustehokas, sekä kaikkien osapuolien kannalta 

järkevä tapa toteuttaa markkinatutkimusta. (Strauss 2008, s. 36.) Opiskelijoilla on usein myös 

tuoreita näkemyksiä toimialojen kehittymiseen. 

 

Samankaltaisien yritysten analysointi, jossa pyritään saamaan kokonaiskuva siitä, minkä takia 

alalla jo toimivat yrityksen menestyvät tai miksi ne eivät menesty. Eräs työkalu tämänkaltaisen 

analyysin tekemiseen on benchmarking, jota on käsitelty tarkemmin kohdassa 5.2. Muita 

keinoja analysoida yrityksiä, on haastatella suoraan yrityksen johtoa tai työntekijöitä. (Strauss 

2008, s. 36.) Tämä on samalla myös hyvä tilaisuus solmia mahdollisesta yhteistyöstä tai muusta 

tiedonvaihdosta yrityksen kanssa. 
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5.2 Benchmarking 

Kun uutta yritystä perustetaan ja liikeideaa otetaan käytäntöön, niin monilta virheiltä voidaan 

välttyä, sekä toimintatapoja ja strategiaa kehittää olemassa olevien yritysten kokemusten 

pohjalta. Benchmarking on oman yrityksen vertaamista toiseen yritykseen. Kun vertailua 

tehdään, niin hyviä toimintatapoja voidaan tunnistaa, omaksua ja hyödyntää myös omassa 

yrityksessä. Tarkoituksena onkin saada oman yrityksen toiminta samalle tasolle, kuin se on 

alan parhaimmilla. Menetelmällä voidaan etsiä myös huonoja käytäntöjä, ja yrittää itse välttää 

niitä tai kehittää niitä. (Stapenhurst 2009, s. 3-5.) 

 

Menetelmän alussa määritellään menetelmän tavoitteet, menetelmän kohde sekä tavoiteltu 

informaatio. Menetelmää voidaan uuden yrityksen tapauksessa käyttää esimerkiksi myös 

markkinointiin tai strategian muodostamiseen. Menetelmän kesto voi olla muutamasta päivästä 

useisiin kuukausiin. Menetelmää voi suorittaa yksin tai tiimin kanssa, riippuen menetelmien 

vaativuudesta. Menetelmään käytettävää aineistoa voidaan kerätä julkisista lähteistä, 

tapaamisista, tietokantojen vertailusta, tuotteen testaamisesta sekä kyselyistä. (Stapenhurst 

2009, s. 11-30.) Käytettävät menetelmät riippuvat siitä, minkälaista informaatiota tarvitaan. 

 

Julkiset lähteet, joita ovat esimerkiksi alaan liittyvät lehdet, uutiset sekä Internet. 

Tämänkaltaista tietojen keräämistä on käsitelty tarkemmin kohdassa 5.1. 

 

Tapaamiset jossa vieraillaan yrityksen tai asiantuntijan luona, ja kerätään sieltä tarvittava tieto. 

Yrityksen tai asiantuntijan tulisi olla alan parhaimpia. 

 

Tietokantojen vertailu, jossa kohteen dataa verrataan omaan dataan. 

 

Tuotteen tai palvelun testaaminen, jossa käytetään vertailuyrityksen tuotetta tai palvelua, jonka 

jälkeen verrataan sitä omaan vastaavaan. 

 

Kyselyt joissa kilpailevan yrityksen asiakkailta kerätään tietoa. Tätä tietoa verrataan oman 

yrityksen vastaavaan tietoon. Tätä on käsitelty tarkemmin kohdassa 3.5 asiakaskyselyt. 

 

Kun yllämainituin menetelmin on verrattu omaa ja kilpailijan yritystä, niin seuraava vaihe on 

omaksua, mistä eroavaisuudet johtuvat. Mikäli ei ymmärretä mistä eroavaisuudet johtuvat, niin 
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näistä eroavaisuuksista oppiminen ei ole tehokasta. Kun käsiteltävä aineisto on omaksuttu, niin 

tämän jälkeen sitä voi soveltaa omaan yritykseen. (Stapenhurst 2009, s. 8.) Vertailuyrityksistä 

kannattaa tarkkailla organisaatiorakenteita, suunniteltujen asioiden toteutumista, yrityksen 

politiikkaa, yrityksen menestystekijöitä, julkisesti raportoituja lukuja, asiakastarpeita sekä 

yrityksen toiminnan seurauksia (Stapenhurst 2009, s. 139). 

5.3 Skenaarioanalyysit 

Skenaarioanalyyseissä yritetään ennustaa mahdollisia tulevaisuuksia. Kun riittävä määrä 

mahdollisia tulevaisuuksia on käyty läpi, niin tämän jälkeen arvioidaan niiden mahdollisesti 

tuottamat ongelmat ja mahdollisuudet. Seuraava askel on miettiä, kuinka mahdollisia ongelmia 

voisi mahdollisimman tehokkaasti estää, kuitenkin samalla mahdollisimman tehokkaasti 

hyödyntäen potentiaalisia mahdollisuuksia. Menetelmä vie runsaasti aikaa, mutta on kuitenkin 

erittäin hyödyllinen analyysityökalu, koska se eliminoi mahdolliset yllätykset. Analyysit on 

syytä tehdä taulukkoon, johon alussa päätetään asiat, joita halutaan ennustaa. Ennustettavia 

asioita voi olla esimerkiksi markkinaosuus, valtion talous, trendit ja aikataulut. Eri 

skenaarioista voidaan tehdä halutessa omat SWOT-taulukot, joita on käsitelty osiossa 3.5 

SWOT. (Higgins 1994, s. 155-158.) 

5.4 Liiketoimintasuunnitelma 

Liikeideasta tulisi luoda myös liiketoimintasuunnitelma selkeyttämään omia ajatuksia. 

Liiketoimintasuunnitelma auttaa houkuttelemaan myös mahdollisia sijoittajia yritykseen 

(Strauss 2008, s. 45). Liiketoimintasuunnitelmassa jää tilaa myös enemmän subjektiiviselle 

liikeidean ja sen riskien arvioinnille (Davila et al. 2013, s. 125). Liiketoimintasuunnitelmaan 

määritellään myös minkälainen olisi tyypillinen asiakas (Fishbein 2014, s. 30-33). 

5.5 Mitä ideoiden analysointimenetelmiä kannattaa käyttää 

Kaikki tässä luvussa mainitut analysointimenetelmät ovat hyödyllisiä. 

Liiketoimintasuunnitelma on tärkein, kokemuksien kerääminen toiseksi tärkein, benchmarking 

kolmanneksi tärkein ja skenaarioanalyysit vähiten tärkein. Lopputyön laajuuden rajaamiseksi, 

analysointimenetelmiä ei kuitenkaan kokeilla käytännössä tässä yhteydessä. Periaatteessa ei 
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kuitenkaan ole esteitä siihen, että kaikkia muita analysointimenetelmiä ei voisi yhdistää 

liiketoimintasuunnitelmaan. 

5.6 Teknologian hankinta 

Mikäli uudessa tuotteessa on jotakin uutta teknologiaa, niin se täytyy kehittää tuotetta varten. 

Uuden teknologian kehittämisen onnistumisella, on tässä tapauksessa suuri merkitys koko 

tuotteen onnistumisen kannalta. (Berg et al. 2014, s. 84.) Pienet yritykset hankkivat yleensä 

tarvittavan teknologian oman yrityksen ulkopuolelta (Kohl & Depner 2010, s. 94). Teknologian 

hankinnan voi jakaa kahteen osaan; teknologia jota ei vielä ole olemassa ja teknologia, joka on 

jo olemassa. Täytyy muistaa, että teknologiankin hankinnassa voi tehdä yhteistyötä, 

esimerkiksi samanlaisessa tilanteessa olevien muiden yritysten kanssa (Davila et al. 2013, s. 

119). Alaotsikoissa on käsitelty tarkemmin olemassa olevan teknologian hankintaa, sekä täysin 

uuden teknologian hankintaa. 

 

Olemassa oleva teknologia 

Olemassa olevaa teknologiaa voi hankkia yhteistyöllä toisten yritysten tai organisaatioiden 

kanssa. Suojattua teknologiaa voi myös hankkia ostamalla sitä konsulteilta tai kilpailijoilta. 

Yritysostot ovat myös mahdollisia niiden teknologian vuoksi. (Tidd & Trewhella 1997, s. 363; 

Hamel 2002, s. 13.) Muita keinoja hankkia olemassa olevaa teknologiaa ovat sellaisien 

työntekijöiden palkkaaminen, joilla on tarvittava asiantuntijuus (Hamel 2002, s. 13) tai hankkia 

teknologiatietoutta kirjallisuudesta, raporteista sekä teknisistä piirroksista (Higgins 1994, s. 64). 

 

Täysin uusi teknologia 

Täysin uutta teknologiaa on vaikeampaa hankkia, koska sitä ei ole vielä edes olemassa missään. 

Uusi teknologia syntyy kehitystyön avulla, jota voi tehdä omalla kehitystyöllä, ulkopuolisella 

kehitystyöllä tai näiden kombinaatiolla.  Ulkopuolista kehitystyötä tekevät oppilaitokset ja 

teknologiakonsultointiyritykset (Tidd & Trewhella 1997, s. 363). Ulkopuolista kehitystyötä 

tarjoavat myös esimerkiksi yritykset InnoCentive ja Hypios, joille voi esittää 

tutkimuskysymyksiä, josta se välitetään joukolle freelance insinöörejä, suunnittelijoita ja 

tutkijoita. Palkkio onnistuneesta tutkimustyöstä maksetaan lopulta freelance-tiimille. (Four 

paths to business model innovation 2014.) 
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5.7 Demotuotteen tekeminen 

Demotuotetta (tai prototyyppiä) kannattaa alkaa tekemään nopeasti, koska täydelliseksi mitään 

ideaa ei voi hioa pelkästään suunnittelemalla. Täydellisyys syntyy vasta ympäristön 

vuorovaikutuksen avulla, joten kun idea on valmiina, niin sen konkretisoimiseen kannattaa 

alkaa mahdollisimman nopeasti. Demotuote kehittyy sitten aikanaan lopulliseen muotoonsa, 

joten sen takia ei haittaa, vaikka alussa tuote ei olisikaan heti halutunlainen. Demotuotteen 

tekemiseen pätee samat säännöt kuin ideoimiseen, eli demotuotteen tekemisessä kannattaa 

ratkaista yksi ongelma kerrallaan, ja tällä tavoin edetä kohti päämäärää. Kokonaisuuden ei pidä 

antaa lannistaa. (Berg et al. 2014, s. 78; Davila et al. 2013, s. 102; Morris 2011, s. 169-170; 

Tuominen & Koski 2007, s. 124, 164.) 

 

Demotuotteen tekeminen lähtee ensin ideasta pään sisällä, jonka jälkeen siitä voi tehdä 

piirroksen paperille, tämän jälkeen siitä voi tehdä esimerkiksi pahvista ja vastaavista 

materiaaleista näköismallin. Tuotteen alkaessa hahmottumaan lisää, siitä voi suunnitella 

vaativamman mallin tietokoneella. (Kelley 2005, s. 44.) Tietokonemallin jälkeen siitä voi tehdä 

fyysisen tuotteen, jossa on jo halutut ominaisuudet tai osa niistä, mutta ei välttämättä haluttua 

ulkonäköä. Lopuksi voi tehdä tuotteen, joka näyttää halutulta ja jossa on kaikki halutut 

ominaisuudet. Nämä kaikki edellä mainitut kohdat saattavat vaatia useita versioita, ennen kuin 

pääsee siirtymään aina vain lopullisempaan tuotteeseen. 

 

Demotuotetta tulee tehdä yhteistyössä toimittajan, muun kumppanin tai tulevan asiakkaan 

kanssa. Tämä on linjassa sen kanssa, että uuden yrityksen kannattaa käyttää avointa 

innovaatiota. Yhteistyön kautta saa jaettua riskiä, kustannuksia, sekä saa hankittua tärkeää 

tietoa. Demotuotetta tulisi alkaa myymään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska se 

antaa tietoa siitä, kuinka varsinainen tuote tulisi mahdollisesti markkinoilla menestymään, 

minkälainen mahdollinen asiakaskunta olisi, mikä myyntihinta varsinaiselle tuotteelle olisi 

järkevin sekä minkälainen liiketoimintamalli tuotteelle olisi toimivin. (Berg et al. 2014, s. 78; 

Davila et al. 2013, s. 61, 102.) 

 

Mikäli näyttää siltä, ettei demotuote menesty, niin sen voi joko hylätä kokonaan, ja yrittää 

jotain muuta tai muuten kehittää sitä eteenpäin. On tärkeää, että selkeästi epäonnistuneet 

tuotteet hylätään nopeasti, jotta kustannukset epäonnistumisesta eivät kasvaisi liian suuriksi. 

(Berg et al. 2014, s. 78; Davila et al. 2013, s. 102.) Demotuotteen kustannuksissa voi säästää 
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tekemällä siitä ensin videoprototyypin. Videoprototyypissä oikeaa tuotetta ei tarvitse olla vielä 

olemassa, vaan videolle lavastetaan tuotteen toimintaa siitä, millainen se olisi. 

Videoprototyyppiä voi käyttää rahoittajien houkuttelemiseen, mainostamiseen sekä tuotteen 

kysynnän hahmottamiseen. (Kelley 2005, s. 60-61.) 

6. YRITYKSEN TOIMINTA JA POLITIIKKA 

Vaikka lopputyö käsitteleekin uusien innovaatioiden löytämistä, niin yrityksen pitkän 

tähtäimen selviytymisen kannalta alkuperäisellä liikeidealla ei ole suurta merkitystä. Mikäli 

yrityksen halutaan selviytyvän pitkään, niin suurin painoarvo on rakentaa yrityksen 

organisaatiota pitkäjänteisesti, sen valitsemien arvojen ja vision pohjalta. Tässä nousee esille 

tärkeys löytää juuri oikeat työntekijät, jotka haluavat ajaa elämässään samoja asioita yrityksen 

kanssa. Mikäli sellaisia työntekijöitä ei löydy, niin työntekijöille ja johtoportaalle täytyy 

opettaa yrityksen politiikkaa, joka heidän täytyy sisäistää. (Collins & Porras 2004, s. 19-20, 

72.) Tämä on ainoa keino saada yritys toimimaan johdonmukaisesti ja toimimaan aina oikealla 

tavalla, vaikka se ei olisikaan aina taloudellisinta. Tämän luvun tarkoitus on myös saada aikaan 

organisaatioinnovaatio, eli vaikuttaa ainakin kohdeyrityksen yrityskulttuuriin ja ajattelutapaan 

(Kohl & Depner 2010, s. 86). 

 

Joillekin yritykselle voi tulla ongelmaksi, että he tuudittautuvat liikaa heidän saamaansa hyvään 

yrityksen aloitusideaan. Hyvän liikeidean tulisi toimia vain alun rohkaisuna kohdeyritykselle, 

josta aloittaa hieman suuremman mittakaavan yritystoiminta. Sen tulisi toimia keinona saada 

yritykselle rahoitusta ja toimia motivaationa palkata yritykseen työntekijöitä. Alun jälkeen 

yrityksen tulisi siis pyrkiä löytämään keinoja jatkuvasti kehittää toimintaansa sekä löytämään 

uusia innovaatioita, jotka ovat mahdollisesti parempia kuin alkuperäisesti saatu innovaatio. Eli 

toisin sanoen itse yritys on tärkein innovaatio, jota tulee kehittää - ei alkuperäinen idea. 

(Collins & Porras 2004, s. 19-25; Davila et al. 2013, s. 61.) Yrityksen täytyy kehittyä jatkuvasti 

- ei ainoastaan tuotteen - koska kilpailijat ja markkinat kehittyvät jatkuvasti (Hyöty 2011, s. 

23). 

 

Menestyneiden yritysten politiikalle ei ole mitään tiettyä kaavaa siitä, millainen sen pitää olla. 

Suurin merkitys on sillä, että olipa sitten politiikka millainen tahansa, niin yritys myös 

noudattaa sitä johdonmukaisesti. Ensisijaisesti tärkeää on se, että yrityksellä ylipäätään on 

jokin toimintapolitiikka. Tässä kohdeyrityksen toimintaa kuvaavassa luvussa keskitytään 
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enimmäkseen yrityksen toimintapolitiikkaan, koska hyvin moni muu asia on riippuvainen 

yrityksen ympäristön toiminnan muutoksista, joten niitä on vaikea ennustaa. Lisäksi kun 

toimintapolitiikka on hahmoteltu, niin sitä ei tarvitse enää vaihtaa vuosikymmeniin. (Collins & 

Porras 2004, s. 66, 221-222, 238.) 

 

Tässä luvussa käsitellään visiota, ideologiaa, missiota, uskomusjärjestelmää, 

liiketoimintamallia ja organisaatiomallia. Visio kertoo, mitä yritys haluaa tulevaisuudelta. 

Missio kertoo, miten yritys pyrkii visiota kohti. Uskomusjärjestelmä puolestaan kertoo, miten 

yritys toteuttaa mission sisältöä. Yrityksen arvot ovat tavallaan yrityksen itselleen asettamia 

tarkkoja ehtoja, joita yritys noudattaa kaikissa tilanteissa. Yrityksen tarkoitus on yrityksen 

visiosta kiteytetty lausahdus ja slogan on missiosta kiteytetty lausahdus. Tässä luvussa 

käsittelemme näitä kaikkia yrityksen politiikkaan liittyviä asioita. Yrityksen politiikalle voi 

myös halutessaan keksiä jonkun nimen (Davila et al. 2013, s. 196), sillä se tuo hauskan 

aspektin ideologian käyttöön ja siitä puhumiseen. 

 

Yrityksen teknologialla, yrityksen johtamisella, visiolla, missiolla sekä yrityskulttuurilla on 

suuri merkitys sille, miten yrityksen yksittäiset työntekijät pystyvät yhdistämään yksilöllisen 

tiedon, älykkyyden ja visiot, muodostaen niistä yrityksen älyllisen pääoman. Ilman näitä 

tekijöitä yritys ei pysty täysin hyödyntämään työntekijöidensä henkilökohtaista älykkyyttä, 

jolloin yrityksen älyllinen pääoma jää pieneksi. (Bratianu 2007, s. 110-112.) Mikäli yrityksen 

älyllinen pääoma on pieni, niin silloin on todennäköistä, ettei yritys tule menestmään. 

6.1 Visio 

Visio kuvaa sitä, minkälaisen tulevaisuuden yritys haluaa pitkällä tähtäimellä, mutta silti se 

vaikuttaa vahvasti jokapäiväisiin yrityksen päätöksiin. Visio ohjaa suhtautumista yrityksen 

sidosryhmiin ja yrityksen johtamistapaan. Visio kertoo yrityksen tavoitteet ja merkityksen sille, 

miksi yritys on ylipäätään olemassa. Vision muodostaminen on tärkeää, koska sitä käytetään 

ohjenuorana yrityksen päätöksiä tehdessä. Visio myös motivoi työntekijöitä tavoittelemaan 

yrityksen vision mukaista tulevaisuutta. Visio on ikään kuin yrityksen toimintafilosofia. (What 

is a vision statement 2016; Corporate values 2016.)  

 

Vision kuuluisi olla helppo muistaa ja ymmärtää. Sen tulisi olla positiivinen, motivoiva, 

inspiroiva ja houkutteleva. (Papulova 2014, s. 13.) Visioon tulisi kuulua yhtenä osana jonkin 
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pitkän aikajänteen ja erittäin haastavan tavoitteen tavoittelu. Visioon olisi hyvä myös kuvailla 

yhden tai kahden kappaleen pituisena kertomuksena se, miten yritys näkee tulevaisuuden. Näin 

kaikki jotka lukevat sen, voivat luoda mielikuvan yrityksen tavoitteesta omassa päässään. 

(Collins & Porras 2004, s. 232-234.) Se mistä visio johdetaan, tulisi olla hyvin perusteltu, jotta 

ihmiset voisivat luottaa yrityksen visioon. Vision tulisi perustua realistiseen kuvaan siitä, mitä 

yritys voi tulevaisuudessa ehkä saavuttaa. (Bratianu 2008, s. 20.) Visiota ei tule kopioida 

mistään tai kysyä siihen ulkopuolisien mielipidettä, vaan vision tulisi puhtaasti edustaa sitä, 

miten itse asioista ajattelee. Vision pituudelle ei ole annettu mitään erityistä suositusta, mutta 

sen tulisi pysyä yksinkertaisena; täten yksi sivu on hyvä maksimipituus visiolle. 

 

Alla on ehdotus yrityksen visiosta, joka on muodostettu näihin ohjeisiin perustuen ja intuitioon 

perustuen. Vision kirjoittamiseen meni noin yksi päivä. Vaikka mielessä oli jo valmiit ajatukset 

siihen liittyen, niin vision muotoileminen oikeaan muotoon vei aikaa. Vision kirjoittamisen 

apuna oli normaali käsitekartta. Muodostettu visio on perusajatukseltaan yksinkertainen; se on 

helppo muistaa ja ymmärtää, sekä se on positiivinen ja houkutteleva. Visio koostuu kolmesta 

kappaleesta. Ensimmäisessä kappaleessa esitetään erittäin haastava tavoite, joka on lähes 

mahdotonta toteuttaa. Se herättää mielenkiinnon olemalla omaperäinen, koska kaupalliset 

yritykset usein ajattelevat liiketoimintaansa pelkästään rahalähtöisesti. Toisessa kappaleessa 

esitetään keinoja, kuinka vision esittämään haasteeseen pyritään. Viimeisessä kappaleessa 

kerrotaan lisäksi suhtautumisesta sidosryhmiin.  

 

”Uskomme että jokainen pieni teko auttaa yhteiskuntaa eteenpäin, kunhan ne pienet teot 

tähtäävät yhteiseen hyvään. Näemme tulevaisuudessa yhtenäisen maailman. Maailman jossa 

ihmiset tavoittelevat yhteisiä asioita. Maailman jossa teknologia auttaa ihmisiä heidän työssään 

niin, että ihmiset voivat tehdä haluamaansa työtä. Kaikki maailman ongelmat on mahdollista 

ratkaista jos kaikilla ihmisillä on yhtenäinen tavoite ratkaista ne. Tavoittelemme maailmaa, 

jossa raha ei olisi enää niin merkityksellistä.  

 

Tämä voidaan saavuttaa halventamalla tuotteita asteittain, jolloin raha menettää yhä enemmän 

merkitystään. Niin kauan kuin yritysmaailma on rahalähtöinen, niin yrityksen tulee kuitenkin 

toimia kannattavasti ja kasvaa säilyäkseen hengissä. Haluamme uskoa, että tämä kasvu voi 

tapahtua kaikkien osapuolien hyväksi. Haluamme tehdä kaiken niin laadukkaasti ja 

ympäristöystävällisesti, kuin se on mahdollista. Yrityksen ei pidä tehdä mitään sellaista, jossa 

muut yritykset tekevät jo nyt täydellistä työtä. 



80 

 

 

Tähtäämme avoimuuteen, ja haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa, jotka 

tavoittelevat samoja asioita kuin me. Yhteistyö on se keino, jolla tavoitteet on mahdollista 

toteuttaa. Toivomme että mahdollisimman moni organisaatio kopioisi tämän vision myös 

omaan toimintaansa.” 

6.2 Ideologia 

Yrityksen ideologia koostuu arvoista ja tarkoituksesta. Ainoa asia, jota yrityksessä ei pidä ajan 

kuluessa päivittää on sen ideologia. Kaikki muu muuttuu sen ympärillä, jotta ideologiaa 

voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. (Collins & Porras 2004, s. 73, 82.) 

Alaotsikoissa on käsitelty arvoja ja tarkoitusta tarkemmin. 

 

Arvot 

Arvot ovat ohjenuora siihen miten yritys operoi. Arvoja tulisi olla kolmesta kuuteen kappaletta. 

Arvoja ei saa kopioida mistään, eivätkä ne saa olla riippuvaisia ympäristöstä, vaan niiden tulee 

puhtaasti tulla yrityksen perustajan arvomaailmasta. Arvojen tulisi olla pysyviä, eikä niitä tulisi 

ideaalitilanteessa ikinä muuttaa pitkälläkään aikajänteellä, vaikka se asettaisi yrityksen ajoittain 

epäedulliseen asemaan kilpailijoihin nähden. (Collins & Porras 2004, s. 73-76, 222.) Tämän 

takia arvojen tulisi tulla puhtaasti siitä, miten itse toivoisi asioiden olevan. Yrityksen arvojen ei 

pitäisi olla vaan sanoja paperilla, vaan jokaiselle joka yrityksen kanssa asioi, tulisi käydä 

yrityksen arvot selviksi ilman, että hänen tarvitsee edes lukea niitä mistään (Collins 2000). 

 

Yrityksen organisaatio pitäisi luoda siten, että se vaalii tehokkaasti yhtiön arvoja (Collins & 

Porras 2004, s. 136; Grulke & Silber 2002, s. 83). Arvot ovat ikään kuin itseään toistava kehä, 

koska arvot taas puolestaan ohjaavat työntekijöiden päivittäisiä toimintoja ja päätöksiä (Davila 

et al. 2013, s. 182). Alla olevassa taulukossa 23 on mietitty asiaa kohdeyrityksen kannalta, 

joten siihen on listattu arvoja, joita haluttaisiin kohdeyrityksessä näkevän. Asiaa on mietitty 

noin kaksikymmentä minuuttia, eikä asiaan käytetty mitään erityisiä menetelmiä. 
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Taulukko 23. Kohdeyrityksen tulevat arvot. 

Arvo Perustelu 

Yrityksen tulee toimia 

moraalisesti oikein 

Yrityksen täytyy toimia aina moraalisesti oikein, koska se takaa suurimman 

edun ja viihtyvyyden yhteiskunnalle, asiakkaille ja henkilöstölle 

Yrityksen tulee jatkuvasti 

kehittää itseään ja 

henkilöstöään 

On tärkeää, että yritys kehittää jatkuvasti itseään, koska muuten yrityksen 

organisaatio ja tuotteet jäisivät ajastaan ennen pitkää jälkeen. Henkilöstöä 

tulee kehittää, koska se on yrityksen suurin voimavara. Henkilöstön jatkuva 

kehittäminen takaa sen, että henkilöstö viihtyy yrityksessä. Davila et al. (2013, 

s. 175) puhuivat myös kehittymisen ja oppimisen puolesta 

Yrityksen tulee kehittää uutta 

teknologiaa tai muilla tavoin 

auttaa yhteiskuntaa 
kehittymään 

Jotta yritys voisi merkittävästi auttaa yhteiskuntaa eteenpäin, niin sen tulee 

kehittää yhteiskunnalle uutta teknologiaa tai jotain muita vastaavia ratkaisuja 

Yrityksessä olemisen tulee 

olla hauskaa ja sen täytyy olla 

voimavara koko henkilöstölle 

Kukaan ei viihdy työpaikassa, jossa ei ole hauskaa ja jossa ihmiset eivät koe, 

että yritys auttaa heitä heidän elämässään eteenpäin. Grulke & Silber (2002, s. 

97) puhuivat myös siitä, että yrityksessä täytyy olla hauskaa 

 

Tarkoitus 

Nimensä mukaisesti yrityksen tarkoitus kertoo tarkoituksen sille, miksi yritys on olemassa. 

Olipa yrityksen tarkoitus sitten mikä tahansa, niin yrityksen tulisi pyrkiä täyttämään tätä 

tarkoitusta. Tarkoitusta ei kuitenkaan usein pysty ikinä täyttämään, esimerkiksi jos 

tarkoituksena on tuottaa uutta teknologiaa, niin luultavasti maailmassa tulee aina olemaan uutta 

vielä keksimätöntä teknologiaa. Tarkoitusta ei tulisi määritellä liian tarkasti, jotta se ei 

rajoittaisi yrityksen toimintaa pitkälläkään aikajänteellä. (Collins & Porras 2004, s. 73, 77-78.) 

Yrityksen tarkoitus on sidoksissa siihen, minkä toimialan yritys valitsee, mikäli tarkoitusta ei 

määritellä laajasti. Tarkoituksen pituudelle yksi lause on suosittu. Yllämainituin ohjein 

tarkoitukseksi muotoutui seuraava: ”Tarkoituksemme on kehittää yhteiskuntaa saatavilla olevin 

keinoin”. 

6.3 Missio 

Missio määrittelee alueen ja säännöt, joilla yritys toimii. Missio määritellään niin, ettei se ole 

ajasta riippuvainen - toisin kuin visio. Missio määrittelee yrityksen tavan tehdä asioita, joten 

lisäksi se auttaa strategian luomisessa. (Papulova 2014, s. 13.) Missiossa voidaan määritellä 

seuraavat komponentit: Yrityksen asiakkaat, yrityksen tuotteet, yrityksen markkina-alue, 

käytettävä teknologia, taloudelliset asiat, filosofiset asiat, muista erottuminen, julkisuuskuva ja 

työntekijät. Nämä komponentit pitäisi saada missiossa esitettyä mahdollisimman lyhyesti, 

mutta kaikkia komponentteja ei ole kuitenkaan pakko käsitellä.  (Meredith et al. 2014, s. 99-

100.) Mission sisällön avulla yritys pyrkii täyttämään vision sisällön. Mission pituudelle ei ole 

mitään yhtenäistä suositusta, mutta yhden kappaleen pituinen missio on sopiva. Mitä 
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ytimekkäämmin asian saa kerrottua, niin sitä parempi. Seuraavassa kappaleessa on tehty missio 

edellä mainittujen ohjeiden perusteella. Mission suunnittelussa auttoi, kun visio oli ensin tehty. 

Mission suunnitteluun meni yksi päivä miellekartan avulla. 

 

”Tartumme kaikkiin mahdollisuuksiin, joissa pystymme tekemään paremmin kuin muut 

organisaatiot. Näillä alueilla tarjoamme vain laadukkaimpia tuotteita ja palveluja. Tämä yritys 

on olemassa vain työntekijöitä ja yhteiskuntaa varten. Haluamme vilpittömästi auttaa 

asiakastamme, emmekä ajattele liiketoimintaamme vain rahalähtöisesti. Veloitamme vain sen, 

mikä on pakollista yrityksen selviytymisen ja kasvamisen kannalta. Teemme aina parhaamme.” 

 

Slogan 

Slogan on tiivistetty versio missiosta. Se on noin kahdesta kuuteen sanaan pitkä ja helposti 

muistettava lausahdus. Slogania ei kuitenkaan tarvita, mikäli missio onnistutaan kertomaan 

tarpeeksi lyhyellä ja muistettavalla tavalla. (50 example mission statements 2006.) Slogan on 

tarkoitettu kaikille yrityksen sidosryhmille, jotta he muistaisivat helpommin mission 

ydinsisällön. Missiosta tiivistetty slogan on tässä tapauksessa: ”Innovoiden kohti parempaa”. 

Sloganiin haluttiin tiivistää mission sisältö, jonka pääsisältö on laatu ja yhteiskunta. Näitä 

yhdistävä piirre on muiden ajattelu, joten looginen slogan on täten ”innovoiden kohti 

parempaa”.  

6.4 Uskomusjärjestelmä 

Uskomusjärjestelmä (eng. credo) on sarja uskomuksia ja periaatteita, jotka ohjaavat yrityksen 

toimintaa. Uskomusjärjestelmä yhtenäistää ja tehostaa yrityksen markkinointia. 

Uskomusjärjestelmä tulisi tiedottaa kaikille yrityksen sidosryhmille. (What is a business credo 

2016.) Uskomusjärjestelmä on samankaltainen kuin yrityksen missio, mutta missio kuvastaa 

enemmän sitä, mitä yritys on. Uskomusjärjestelmä kertoo siitä, mitä ajatuksia yrityksellä on 

omaan toimintaansa liittyen, jotka täydentävät missiota. Uskomusjärjestelmä on missiosta 

enemmän yksityiskohtiin menevä, jota voidaan käyttää ilmaisemaan, kuinka yritys uskoo 

täyttävänsä mission asettamat vaatimukset. Uskomusjärjestelmän pituus voi vaihdella yhdestä 

lauseesta kahteen sivuun. Seuraavassa kappaleessa on muodostettu uskomusjärjestelmä 

yllämainittujen ohjeiden mukaisesti. 
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”Uskomme että hyvin hoidetussa organisaatiossa asiat sujuvat laadukkaammin, halvemmalla ja 

paremmin, kuin organisaatiossa, joka tähtää kustannussäätöihin hoitamalla organisaation 

asioita huonosti. Uskomme että organisaation tyytyväisyys heijastuu asiakkaan 

tyytyväisyyteen. Haluamme rakentaa työ- ja elinympäristöämme aina vaan paremmaksi, ja 

olemme aina avoimia uusille ideoille. Rakennamme parempaa yhteiskuntaa, joten meidän tulee 

toimia ja käyttäytyä sen vaatimalla tavalla.” 

6.5 Liiketoimintamallit 

Yrityksen strategian, sekä liiketoimintamallien täytyy olla linjassa yrityksen politiikan kanssa 

(Collins & Porras 2004, s. 238-239). Kuitenkaan yrityksen ei pitäisi liian tarkasti määritellä 

itselleen tiettyä toimialaa tai liiketoimintamallia, jota se noudattaisi johdonmukaisesti. Mikäli 

yritys esimerkiksi huomaa tuottoisan markkinaraon tai saa hyvän liikeidean johonkin toiseen 

toimialaan, niin sen kannattaa harkita toiminnan laajentamista tai muuttamista yrityksen 

arvojen ja vision puitteissa. (Davila et al. 2013, s. 105-107.) Joitakin yleistyksiä voidaan tehdä, 

esimerkiksi yrityksen kustannukset tulee pitää pieninä. Menojen ollessa pienet, niin myöskään 

tulojen ei tarvitse olla suuret, että vältyttäisiin taloudellisilta ongelmilta. Rahaa ei tule käyttää 

mihinkään sellaiseen, mikä ei ole perusteltua. Myös yrityksen keinotekoinen kasvattaminen 

velan avulla voi olla hyvin riskialtista. 

 

Vaihtoehtoja erilaisiin liiketoimintamalleihin on tarjota tuotetta ilmaiseksi, mutta myydä 

mainoksia. Toinen vaihtoehto on välityspalkkion ottaminen tietyn tuotteen välittämisestä 

asiakkaalle. Kolmas vaihtoehto on maksun ottaminen tuotteen myymisestä asiakkaalle. Neljäs 

vaihtoehto on maksun ottaminen tuotteesta ja mainoksien myyminen yhtä aikaa. (Fishbein 

2014, s. 5.) 

6.6 Organisaatiomalli 

Organisaatio koostuu työntekijöistä sekä sen johdosta. Työntekijöiden tärkeyttä on painotettu 

tästä aiheesta puhuttaessa. Alla olevissa kohdissa on käsitelty tarkemmin työntekijöitä sekä 

toiminta- ja johtamismallia. 
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Työntekijät 

Työntekijät ovat yrityksen suurin voimavara (Hamel 2002, s. 27). Moni argumentoi sen 

puolesta, että yrityksen kannattaa palkata palvelukseensa älykkäitä ja työhönsä intohimoisia 

työntekijöitä. Tällaisille työntekijöille kannattaa antaa tarpeeksi haasteita sekä omaa tilaa 

saavuttaa kyseiset haasteet. (Grulke & Silber 2002, s. 249; Peabody 2008, s. 5; Collins & 

Porras 2004, s. 164; Davila et al. 2013, s. 136.) Oma tila ja luova ympäristö tarkoittavat sitä, 

että myös epäonnistumiset ovat luonnollinen asia (Grulke & Silber 2002, s. 99; Syrett & 

Lammiman 2002, s. 80; Tuominen & Koski 2007, s. 64). Yrityskulttuurin pitää kannustaa 

luovuuteen (Davila et al. 2013, s. 190).  

 

On tärkeää, että kaikki saavat osallistua innovaatiohankkeisiin ja innovointiin, mutta siihen 

pakottaminen ei ole järkevää (Davila et al. 2013, s. 85). Koska uudet innovaatiot voivat tulla 

mistä vaan, niin ideaalitilanteessa kuitenkin mahdollisimman moni osallistuisi kehittämään 

uusia ideoita. Tällöin mitään erillistä tutkimus ja tuotekehityshenkilökuntaa ei tarvittaisi. 

(Moser 2012, s. 32.) Työntekijöillä tulisi olla erilaista ammattitaitoa ja kokemuksia, jotta 

varmistettaisiin, että yritys saa mahdollisimman laajan pohjan saada uusia ideoita älyllisen 

ristipölytyksen kautta (Kelley 2005, s. 72; Syrett & Lammiman 2002, s. 53). 

 

Mitä parempi kokonaiskuva työntekijöillä on yrityksen ydinideologiasta, tavoitteista ja 

toiminnasta, niin sitä paremmin he pystyvät tekemään työnsä ja auttamaan yritystä eteenpäin 

(Grulke & Silber 2002, s. 159). Myös se, että työntekijöille annetaan tunnustusta sen eri 

muodoissaan, antaa heille motivaatiota. Motivaation rakentamiseen työntekijöiden pitää saada 

myös tunne, että he ovat osa jotain ainutlaatuista ja he ovat tekemässä jotain, jota kukaan muu 

ei ole aiemmin tehnyt.  Toinen keino rakentaa motivaatiota, on tehdä työtä, josta aidosti tykkää. 

Ihanteellisinta olisi luoda yrityskulttuuri, joka olisi työntekijöille uskonnon kaltainen (Davila et 

al. 2013, s. 136, 143, 155, 185).  

 

Toiminta- ja johtamismalli 

Yrityksen johdon tulee rakentaa yritystä asteittain yrityksen valitseman politiikan pohjalta. 

Yrityksen johdon ei tarvitse kuitenkaan olla visionäärinen, vaan sen tehtävä on löytää 

yritykseen sopivat työntekijät yrityksen arvojen pohjalta. (Collins & Porras 2004, s. 19-20.) 

Kuitenkin on syytä muistaa, että mitä vähemmän yrityksessä on organisaatiorakenteita, niin sitä 

inspiroivampi ja parempi johtajan täytyy henkilöstölle olla (Grulke & Silber 2002, s. 105). 

Yrityksellä täytyy olla visio, johon se tähtää, mutta koska visioiden toteuttaminen ei välttämättä 
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heti ole mahdollista, niin yrityksen selviytymisen takia saattaa joutua tekemään joitakin töitä 

puhtaasti rahan takia. Kuitenkin pitää säilyttää mielessä yrityksen todellinen tarkoitus näitä 

rahan takia tehtäviä töitä tehdessä. (Collins & Porras 2004, s. 49.) 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen lopputyössä vastattiin kattavasti. On olemassa useita 

yksinkertaisia tapoja innovoida uutta liiketoimintaa. Kaikki tavat lähestyvät aihealuetta hieman 

eri näkökulmista, ja niitä näkökulmia lopputyössä pyrittiin yhdistämään yhdeksi kaiken 

kattavaksi ideointimenetelmäksi, koska se oli helpoin tapa kokeilla kaikkia ideointitapoja 

yhdellä kertaa. Ideointitapojen yhdistäminen onnistui näennäisen helposti, mutta uudessa 

syntyneessä menetelmässä on vielä paranneltavaa. Menetelmää ei kehitetty nyt pidemmälle 

tämän lopputyön laajuuden takia. Menetelmä toimii, mutta se vaatii lisää testausta. 

 

Ideointitapoihin kuuluu myös ideoiden rajaaminen ja parhaiden ideoiden valitseminen. 

Lopputyössä käsiteltiin vain yksinkertaisia ideoiden rajaamismenetelmiä. Ideoiden 

rajaamismenetelmiä ei pystytty yhdistämään yhdeksi rajaamismenetelmäksi, joka olisi ollut 

ideaalisinta. Tämä johtuu siitä, että menetelmiä yhdistämällä ajattelua on helpompi laajentaa 

kuin supistaa, jota taas rajaamisessa tarvitaan. Ideoiden rajaamismenetelmiä käsiteltiin myös 

laajasti. Parhaaksi katsottuja ideoiden rajaamismenetelmiä sovellettiin käytäntöön. Ideoiden 

rajaamismenetelmiä testattiin ideoihin, jotka olivat syntyneet lopputyön kirjoitusprosessin 

aikana pidemmällä aikajänteellä, koska niiden laatu oli parempi, kuin ideointisession aikana 

saatujen ideoiden. 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastaus riippuu siitä, että minkä käsitämme hyvänä liikeideana. 

Kriteereinä hyvälle liikeidealla määritellään tässä tapauksessa sen uutuusarvo, sekä sen 

potentiaali aiheuttaa positiivista kassavirtaa. Lopputyön aikana syntyi potentiaalisesti hyviä 

liikeideoita. Jotta lopputyön aikataulu ei venyisi, niin syntyneiden ideoiden todellinen hyvyys 

selviää vasta tulevaisuudessa, kun liiketoimintaa aletaan kasvattaa ja tekemään päätöksiä siitä, 

mitä liiketoimintaa halutaan harjoittaa. Hyviä liikeideoita on siis mahdollista saada 

yksinkertaisien ideointitapojen avulla, vaikka niitä ei välttämättä aina synny. 

 

Viimeisen tutkimuskysymyksen laajuuden takia siihen on vastattu vain osittain, mutta kahdesta 

eri näkökulmasta. Ensimmäisessä näkökulmassa liikeideaa on syytä analysoida tarkasti, ennen 



86 

 

investointien tekemistä kyseiseen liiketoimintaan. Kävimme läpi joitakin 

analysointimenetelmiä, joista liiketoimintasuunnitelma nousi tärkeimmäksi. Kävimme läpi 

myös teknologian hankintaa ja demotuotteen tekemistä. Tämä ei ole kovin kattava 

lähestymistapa, mutta nämä asiat voivat olla eniten lannistavia uuden liiketoiminnan 

perustamisessa. Toisessa näkökulmassa käsiteltiin yrityksen varsinaista toimintaa ja politiikkaa. 

Tämä näkökulma käsiteltiin niin kattavasti, kun tämän lopputyön puitteissa oli järkevää, ja 

samalla saatiin luotua kohdeyrityksen politiikka. Yrityksen politiikka vaikuttaa ideoinnin 

aloittamisesta demotuotteen tekemiseen asti. 

 

Lopputyö kärsi informaation paljoudesta. Joihinkin aiheisiin ja yksityiskohtiin olisi voinut 

kiinnittää enemmänkin huomiota, mutta lopputyön laajuuden takia tämä ei ollut mahdollista. 

jokaisesta aiheesta - joita on käsitelty - on kuitenkin yritetty tiivistää vähintään pääkohdat. 

 

Tulevaisuudessa on syytä tutkia, voisiko ideointia ja ideoinnin rajaamista yhtenäistää lisää ja 

saada prosessista enemmän johdonmukaisen, jolloin voitaisiin paremmin ennustaa, minkälaisia 

ideoita voidaan saada. Tutkittavaa on myös yrityksen politiikkaan liittyvien yksityiskohtien 

tarkassa määrittelyssä, koska eri yrityksillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä visio, arvot, missio 

ja uskomusjärjestelmä tarkoittavat. 

8. YHTEENVETO 

On olemassa useita tapoja saada ideoita ja kehittää niiden avulla uutta liiketoimintaa yrityksiin. 

Lopputyössä käsiteltiin kattavasti erilaisia ideointitapoja, jotka koostuvat idealähteistä, 

ideointimenetelmistä ja luovuusmenetelmistä. Ideointitavat ovat samankaltaisia toistensa 

kanssa, joten niistä on mahdollista koota yksi ideointimenetelmä, joka ottaa huomioon kaikkien 

ideointitapojen hyvät puolet. Idealähteistä saa uusia ajatuksia, ideointimenetelmistä saa 

johdonmukaisuutta ja järkevyyttä, luovuusmenetelmistä saa luovuutta, joka avaa paljon uusia 

mahdollisuuksia. Kaikissa ideointitavoissa on omat hyvät puolensa ja omat huonot puolensa. 

Hyvät puolet ovat ideointitavan tarjoamia näkökulmia, jotka auttavat käyttäjää esimerkiksi 

siirtämään ideoita tuotteesta toiseen tai rakentamaan ideoita toisten ideoiden päälle. Huonot 

puolet ovat lähinnä sitä, että ideointitapa koskee vain yhtä näkökulmaa ja huijaa käyttäjäänsä 

uskomaan, että nyt kaikki mahdollinen on tehty ideoinnin eteen. 

 



87 

 

Menetelmä joka yhdistää kaikkien ideointitapojen hyvät puolet voi olla modulaarinen, jossa 

jokaiseen moduuliin yhdistetty jokaisen ideointitavan samankaltaisia hyviä puolia. Kussakin 

moduulissa käydään läpi näitä samankaltaisia hyviä puolia kohta kohdalta läpi. Moduuleita 

voidaan yhdistää eri tavoin, jolloin saatavien näkökulmien määrä lisääntyy entisestään. 

Lopputyössä luotiin uusi ajatusmoduuli-menetelmä, joka käyttää yllämainittua modulaarisuutta 

rakenteenaan. Menetelmän avulla saadaan yksilösuorituksena tuotettua noin kymmenen ideaa 

tunnissa. Ideoiden laatu voi vaihdella paljon tilanteen mukaan, ja lopputyön aikana parhaat 

ideat syntyivätkin silloin, kun ei edes yrittänyt ideoida mitään, mutta piti silti mielen avoinna 

uusille ajatuksille. Kun ideoita on saatu tarpeeksi, niin niitä voi alkaa rajaamaan. 

 

Lopputyössä kerättiin lista erilaisista ideoiden rajaamistavoista. Kun halutaan rajata suurta 

määrää yksinkertaisia ideoita, niin seulontamatriisi on siihen paras menetelmä. Ideoinnin 

jatkorajaamiseen voidaan myös käyttää menetelmää, jossa yritys kartoittaa omat kriteerinsä 

idealle, ja karsii ideoita sen perusteella. Kriteereitä voi olla idean yhdenmukaisuus politiikkaan, 

liikeidean suuruus, valmistuksen mittakaava, liikeidean kiinnostavuus, liikeidean tunnettavuus 

ja yrityksen resurssien vaikutus. 

 

Lopputyössä esitettiin kaikki tunnetuimmat innovaatiotyypit ja esitettiin jokaiselle 

innovaatiotyypille viisi käytännön esimerkkiä. Innovaatiot voidaan jakaa viiteen kategoriaan 

joita ovat suuruus, kohde, avoimuus, vaikutus ja tavoite. Yritysten kannattaa tehdä selvitys 

siitä, että minkälaisia innovaatiotyyppejä ne tavoittelevat. Tämä auttaa heitä rajaamaan pois 

sellaisia liikeideoita, joiden toteuttaminen voi olla yritykselle liian vaativaa tai muutoin 

haitallista. Taulukossa 24 on tehty yhteenveto pienelle yritykselle sopivimmista 

innovaatiotyypeistä kategorioittain. 

 

Taulukko 24. Parhaat innovaatiotyypit pienelle yritykselle. 

Innovaation kategoria Paras innovaatiotyyppi pienelle yritykselle 

Innovaation suuruus Semiradikaali innovaatio 

Innovaation kohde Yksittäisinä innovaatioina voivat olla tuoteinnovaatiot (modulaarinen ja 

arkkitehtuurinen), ajatusmalli-innovaatio ja sosiaalinen innovaatio. Näitä 

innovaatiotyyppejä voivat täydentää prosessi-innovaatio, positioinnovaatio, 

liiketoimintainnovaatio, organisaatioinnovaatio ja tunneinnovaatio 

Innovaation avoimuus Avoin innovaatio 

Innovaation vaikutus Dynaamisesti jatkuva innovaatio ja häiritsevä innovaatio 

Innovaation tavoite Päämääräinnovaatio 
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Näiden menetelmien avulla lopputyössä saadut ideat saatiin rajattua vain yhteen parhaaseen 

ideaan. Tämän jälkeen idea voi siirtyä tarkempaan analysointiin ja kaupallistamiseen. 

Lopputyössä käsiteltiin myös joitakin ideoiden analysointimenetelmiä, joista todettiin, että 

liiketoimintasuunnitelma on kaikista monipuolisin ja kattavin. Liiketoimintasuunnitelmaan voi 

myös halutessaan yhdistää muita menetelmiä. 

 

Lopputyössä käsiteltiin kattavasti kaikki yrityksen toimintapolitiikkaan liittyvät asiat. 

Kohdeyritykselle muodostettiin visio, arvot, tarkoitus, missio, slogan ja uskomusjärjestelmä. 

Lisäksi käsiteltiin yleisesti joitakin huomioitavia seikkoja liiketoimintamallista ja 

organisaatiomallista. Toimintapolitiikka on tärkein asia, jonka yritys voi ottaa ideoiden 

kehittämisessä huomioon. Kun ideoiden saamiseen kannustetaan, niin silloin niitä myös syntyy.  
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Kysymys Lähde 

Mitä haasteita kohtaat työssä? Fishbein 2014, s. 40 

Mitä haasteita kohtaat vapaa-ajalla? Itse keksitty 

Mikä on vaikeinta toimialalla, jolla työskentelet? Fishbein 2014, s. 40 

Mitkä asiat vievät eniten aikaa päivän aikana? Fishbein 2014, s. 40 

Mitä tuotetta tai palvelua toivoisit, mutta sitä ei ole saatavilla? Fishbein 2014, s. 40 

Mikä on vaikein asia päivän aikana? Fishbein 2014, s. 40 

  



 

 

Liite 3 

 

Idean 

järjestys-

numero 

Idean kuvaus 

1 Kirjastoihin voisi asentaa koneet, jotka skannaisivat kaikki sieltä lainattavat kirjat lainattaessa ja 

palautettaessa, sekä tämän jälkeen vertaisi skannauksia toisiinsa. Kone tekisi analyysin, onko kirjan 
kunto merkittävästi heikentynyt lainauksen ja palautuksen välissä. Tämä säästäisi kirjastonhoitajien 

työaikaa. Laite ei periaatteessa ole tavallista rahanlaskukonetta monimutkaisempi, joten se olisi 

mahdollista toteuttaa suhteellisin pienin kustannuksin, eikä olisi todennäköisesti asiakkaalle liian 

kallis 

2 Tietokanta jossa olisi kaikki maailman musiikkiteokset, johon muusikot voisivat vertailla omia 

sävellyksiä ja katsoa onko samankaltaisia teoksia jo olemassa 

3 Tietokanta johon kaikki kaupoista saatavat kuitit tallentuisivat sähköiseen versioon, joten niistä 

saatavia tietoja voisi aina sieltä tarkistaa, eikä paperisia versioita tarvittaisi 

4 Ruokaloihin voisi asentaa koneet, jotka tarkistaisivat opiskelijakortin tarran automaattisesti optisen 

lukijan avulla 

5 Kone jonka läpi työnnetään likaisia astioita ja se tiskaa ne nopeasti 

6 Kauppoihin voisi asentaa näyttöpäätteet, joista voisi hakea tarvitsemaansa tuotetta, että näkisi missä 

se sijaitsee. Näyttöpäätteitäkään ei edes tarvittaisi, jos siitä tekisi kännykkäsovelluksen 

7 Kauppalappu jota olisi kätevä käyttää kaupassa. Se olisi kosketusnäytöstä valmistettu lompakkoon 

mahtuva luottokortin kokoinen laite, johon voisi kirjata selkeästi mitä tarvitsee kustakin kaupasta. 

Laitetta voisi myydä omakustannehintaan ja tuotto tehtäisiin sponsorirahoituksella kauppojen 

kanssa 

8 Polkupyörästä voisi tehdä hauskan työmatkoihin, jotta se motivoisi menemään polkupyörällä töihin 

9 Sähköiset ominaisuudet kenkiin, joka huomaisi jos ulkona on liukasta, niin se muuttaisi kengän 
pohjan sähköisiä ominaisuuksia ja työntäisi kengän pohjasta pitoa parantavat nastat 

10 Palvelu jossa käyttäjät voisivat antaa luotettavuusarvioita eri Facebook-käyttäjistä 

11 Autojen ikkunoihin voisi suihkuttaa kalvot, jotka ehkäisisivät ikkunoiden jäätymisen 

12 Uutiskanava jossa olisi vain positiivisia uutisia. Tämä olisi suunnattu erityisesti hoitopaikkoihin, 

joissa ihmiset tarvitseva elämäänsä yleensä ottaen positiivisia uutisia, sekä ihmisille, jotka ovat 

kyllästyneet negatiiviseen uutisointiin 

13 Kännykkäsovellus jonka avulla käyttäjät voisivat antaa tippiä ravintoloille ilman käteisen rahan 

tarvetta. Sovellus voisi toimia joko mainosrahoilla tai ottaa itselleen osa tipeistä. Ainoa ongelma 

tässä on se, että kuinka saada ihmiset innostumaan ohjelmasta, jonka ainoa tarkoitus on kerätä 

heiltä tippejä 

14 Autossa säilytettävä terveellinen välipalaruoka, joka brändättäisiin niin, että ihmiset haluaisivat 

ostaa sitä säilytettäväksi autoissaan. Tuotteelle olisi valtavasti kysyntää vailla kilpailua 

15 Internetpalvelu jossa ihmiset voisivat ilmoittaa pienistä työtehtävistä mihin tahansa tehtävään, 

samaan tapaan kuin AutoJerry Oy sallii ihmisten ilmoittaa heidän autoihin tehtävistä töistä, mutta 

tässä tapauksessa asiakaskunta olisi vaan laajempi 

16 Päähine jonka avulla ihmiset voisivat muotoilla hiuksiaan päähineen pohjassa olevien kuvioiden ja 

geelin avulla 

17 Voisiko lihaa pitää keinotekoisesti hengissä, jotta se olisi aina tuoretta, eikä pilaantuisi 

18 Korvatulpat joiden läpi päästämää äänenvoimakkuutta ja taajuuksia voi säätää. Tuote sopisi hyvin 

esimerkiksi muusikoille 

19 Voisiko kirjojen kirjaimet tehdä hohtavalla musteella, jotta niitä voisi lukea illalla ilman lukuvaloa 

20 Palovaroittimet voisi integroida kattovalaisimiin, jolloin joka huoneessa olisi automaattisesti 
palovaroitin 

21 Halpa isännöintiratkaisu taloyhtiöihin, jossa kustannuksia säästettäisiin kaikessa missä 

nykyteknologian avulla vain pystyy. Sille olisi varmasti kysyntää, koska isännöintikustannukset 

ovat hyvin merkittävä kuluerä taloyhtiöille, mutta kustannuksista ei välitetä, koska kyseessä on 

kollektiivinen kustannus 

22 Uudenlainen hyllyjenkiinnityssysteemi kaappeihin, joiden avulla hyllyjä pystyy liikuttamaan 

vaivattomasti ja portaattomasti 
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Kriteerin 

numero 

Kriteerin selitys 

1 Auttaa hahmottamaan jo omassa mielessä olevia ajatuksia 

2 Kerätään tietoa 

3 Innovoidaan ryhmässä 

4 Voi innovoida yksin tai ryhmässä 

5 Toimii parhaiten yksin 

6 Pyritään luomaan luova ympäristö 

7 Rohkaisee ideoimaan sellaisia, jotka eivät muuten ideoisi 

8 Auttaa keskittymään johonkin tiettyyn aiheeseen 

9 Auttaa ajattelemaan ongelmaa järjestelmällisemmin 

10 Opettaa ideoinnin teoriaa 

11 Auttaa ajattelemaan asioita itselle tutulla tavalla 

12 Pystyy suunnittelemaan sellaisien tuotteiden kehittymistä, jota ei ole edes välttämättä vielä 

olemassa 

13 Auttaa päästämään irti ajatuksesta, että kaikkien ideoiden tulisi olla hyviä 

14 Auttaa ajattelua oikeaan suuntaan, mutta ei anna suoria vastauksia 

15 Auttaa listan avulla käymään läpi suuren määrän erilaisia näkökulmia 

16 Auttaa ajattelemaan asioita muiden näkökulmista 

17 Auttaa ajattelemaan asioita tulevaisuuteen 

18 Päästetään irti nykymaailmasta ja annetaan mielikuvituksen seikkailla uudenlaisissa paikoissa 

19 Ideoiden siirtämistä toisesta tuotteesta toiseen 

20 Auttaa keskittymään aiheisiin joita ei muuten ajattelisi 

21 Auttaa tunnistamaan epäkohtia ja kehittämään niitä 

22 Rakennetaan ideoita toisten ideoiden päälle 

23 Pakottaa mielen keksimään ideoita 
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Numero Ideointitapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Tarve uudelle palvelulle x x x x Käsitelty moduulissa 1

2

Paranneltu tuote tai 

palvelu x x Käsitelty moduulissa 1

3

Tuotteen muuttaminen 

palveluksi x x Käsitelty moduulissa 2

4 Normien muuttaminen x x Käsitelty moduulissa 4

5 Ärsyttävät asiat x x Käsitelty moduulissa 1

6

Sivutuotteiden 

hyödyntäminen x x Käsitelty moduulissa 1

7 Paremmin tehtävät asiat x x Käsitelty moduulissa 1

8 Uusi teknologia x x Yhdistetty kaikkiin

9 Liioitellut ideat x x Käsitelty moduulissa 4

10 Automatisoitavat asiat x x Käsitelty moduulissa 1

11 Ongelmat x x Käsitelty moduulissa 1

12 Tuotteiden yhdistäminen x x Käsitelty moduulissa 2

13 Intohimon kohteet x x x Yleistä tietoa

14 Viihdeteollisuus x x x x x Käsitelty moduulissa 4

15 Historia x x Jätetään pois

16 Kehityssuunnat x x Käsitelty moduulissa 3

17 Kohderyhmät x x Käsitelty moduulissa 3

18 Oheistuotteen keksiminen x x Käsitelty moduulissa 2

19 Tuotteen differentiointi x x x Käsitelty moduulissa 2

20

Nykyiselle tuotteelle uusi 

markkina x x Käsitelty moduulissa 2

21 Idean soveltaminen x x Käsitelty moduulissa 2

22 Tuotteen tarkoitus x x x Käsitelty moduulissa 1

23

Asiakaskyselyt ja 

haastattelut x x x x Käsitelty erikseen

24 Oppimisretkikunnat x x x x x Käsitelty moduulissa 1

25 Ideapalaverit x x x x x x x Yhdistetty kaikkiin

26 SWOT x x x Käsitelty moduulissa 7

27 Ajatuskartat x x x Makrotaso

28 Tyhjän tilan kartoitus x x x Yhdistetty kaikkiin

29 Aivoriihi x x x x x x x x x x Käsitelty moduuleissa 3 ja 4

30 Aivokirjoitus x x x x x Käsitelty moduulissa 3

31

Organisoitu 

ongelmanratkaisu x x x Yhdistetty moduulissa 7

32 Aineiston läpikäyminen x x Yhdistetty kaikkiin

33 Vastaavuusmenetelmä x x Käsitelty moduulissa 2

34 Vertauskuvamenetelmä x x x Käsitelty moduulissa 2

35 Kysymyksien kysyminen x x x x Käsitelty moduulissa 7

36 Kymmenen ideaa x x x Yhdistetty kaikkiin

37 Satunnainen lähde x x Käsitelty moduulissa 6

38 Satunnainen verbi x x Käsitelty moduulissa 5

39 Hattutekniikka x x x x Käsitelty moduulissa 3

40 Luova kuvittelu x x Käsitelty moduulissa 4

41 Luova retki x x x x Käsitelty moduulissa 4

42 Idean laukaisijat x x Käsitelty moduulissa 2

43 Kuinka-päättelyketju x x x Käsitelty moduulissa 7

44 Lootus puhkeaa kukkaan x x Käsitelty moduulissa 6

45 Mielleyhtymät x x x Käsitelty moduulissa 4

46 Tutki nykyistä tilannetta x x x x Käsitelty moduulissa 7

47 Miksi / LKV x x x x Käsitelty moduulissa 1

48 Satunnainen hakusana x x x Käsitelty moduulissa 6

49

Kiinteät pisteet / 

Konseptikolmio x x Käsitelty moduulissa 6

50

Tarkoitus Aihe 

Uudelleenmääritys x x x Käsitelty moduulissa 7

Kriteerit
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Ideamoduuli 1: Kiinnitetään huomiota asioihin, joita voi kehittää (mikrotaso) 

Järjestys-

numero 

Näkökulma Huomioitavat näkökulmat 

1 Parannetaan vanhaa Ovatko olemassa olevat tuotteet täydellisiä? Miksi joku tuote on parempi 
kuin toinen? Mitä eroavaisuuksia nykyisissä ratkaisuissa on 

ideaaliratkaisuihin? Tehdään se helpommin, nopeammin, paremmin, 

vähemmän ärsyttävästi, tehokkaammin, halvemmalla, tuottavammin, 

kätevämmin, ympäristöystävällisemmin, yksityisemmin, turvallisemmin, 

viihdyttävämmin, laadukkaammin tai siistimmin? 

2 Ärsyttävät tuotteet 

tai asiat 

Minkä asian tekeminen ärsyttää? Onko ärsyttäviä tuotteita? Ovatko kaikki 

niin tyytyväisiä ja onnellisia kuin potentiaalisesti mahdollista? Hajoaako 

jokin asia jatkuvasti tai joutuuko johonkin vaihtamaan kokoajan paristot? 

3 Hyödynnetään 

sivutuote 

Heitetäänkö jossain jotain menemään? Hyödynnetäänkö kaikki 

mahdollinen niin hyvin kuin suinkin? Hyödynnettäviä asioita voi olla 

lämpö, tieto, informaatio, sähkö, ruoka, käyttöesineet ja materiaalit. 

4 Automatisoidaan se Tehdäänkö missään ylimääräistä työtä? Onko jokin prosessi tehoton? 

Tekevätkö ihmiset täydellistä työtä? Mahdollistaako teknologia jonkun 

asian automatisoimisen? Tehdäänkö jollakin alalla jotain automaattisesti, 
joka jollain toisella alalla tehdään käsin? 

5 Ongelmalliset asiat Onko olemassa mitään ongelmia? Onko jokin prosessi tehoton? Onko 

työntekijä, yritys tai johtaja tehoton? Ovatko asiakkaat ongelmallisia? 

Voidaanko jokin tulevaisuuden ongelma ratkaista jo nyt? Näkökulmia voi 

olla yhteiskunnalliset ongelmat, kodittomuus, saasteet, köyhyys, nälänhätä, 

onnettomuudet, poliittiset ongelmat ja sairaudet. 

6 Tutustutaan 

muiden 

ratkaisuihin 

Tutustutaan ryhmän kanssa tai yksin esimerkiksi start-up yritykseen, 

messuihin, oppilaitokseen tai johonkin muuhun yritykseen tai 

organisaatioon. Mitä ajatuksia tai ideoita nämä paikat herättävät?  

7 Uusi tapa tehdä se Voiko saman asian tehdä jollakin muulla tuotteella? Keksitään siihen jokin 

täysin uudenlainen tapa, menetelmä, oikotie, huijaus tai prosessi. Ovatko 

kaikki tuotteet jo olemassa? 
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Ideamoduuli 2: Ideoiden siirtäminen ja yhdistäminen (mikrotaso) 

Järjestys-

numero 

Näkökulma Huomioitavat näkökulmat 

1 Siirretään tuotteen idea 

palveluksi 

Myydään se palveluna tuotteen sijasta. Onko olemassa kalliita tuotteita, 

joita ihmiset haluavat, mutta ne ovat liian kalliita ostaa? Minkälaista 

palvelua ihmiset haluavat eri tilanteissa?  

2 Yhdistetään kaksi asiaa Yhdistetään kaksi tuotetta, kaksi palvelua tai tuote ja palvelu. Kun 

kaksi asiaa on yhdistetty, niin voisiko siihen yhdistää vielä kolmannen? 
Yhdistää voi myös kaksi teknologiaa tai kaksi sellaista teknologiaa joita 

ei ole vielä edes olemassa 

3 Yhdistetään siihen 

oheistuote 

Voiko jotakin tuotetta avustaa tai täydentää jollakin tavalla? Ovatko 

kaikki tuotteet ja palvelut täydellisiä kokonaisuuksia? Voisiko kaksi 

asiaa tehdä yhdellä kertaa? Olisiko jokin asia helpompi jos se olisikin 

jonkun kanssa yhdessä? 

4 Siirretään ominaisuus Siirretään jostain toisesta tuotteesta toiseen sen hinta, yksityisyys, 

turvallisuus, viihteellisyys, laatu tai tarjottava määrä. Miksi jokin tuote 

ei voisi olla jonkun toisen tuotteen kaltainen?  

5 Siirretään tuote uudelle 

markkina-alueelle 

Tarvitseeko sitä tarjota juuri tällä markkinalla? Voiko kaksi markkina-

aluetta yhdistää toisiinsa? Voiko jonkin tuotteen yhdistää jonkun toisen 

markkina-alueen tuotteeseen? 

6 Siirretään tuotteen idea 

toisenlaiseksi ideaksi 

Tarvitseeko tuotetta käyttää juuri tähän? Tehdään siitä peli, muotia, 

spektaakkeli tai uusi käyttötarkoitus. Mietitään tuotteen tarkoitusta, 

toimintaperiaatetta ja potentiaalia 

7 Vastaavuudet Siirretään jokin hyvä toimintaperiaate tai idea jostain toisesta tuotteesta 

toiseen. Ideoita voi ottaa eläimistä, hyönteisistä, kasveista, avaruudesta, 

merestä tai keksinnöistä. Miten ratkaisisit ongelman jos tuote olisi 

yksinkertaisempi? Miten tuotetta voisi yksinkertaistaa, että ongelma 

olisi pienempi? Mikä tuote muistuttaa käsiteltävää tuotetta ja miten 
ongelma on siinä ratkaistu? 

8 Vertauskuvat Mikäli käsiteltävä tuote olisi erilainen, niin miten sitä voisi siinä 

tapauksessa kehittää? Miten tuote kehittyisi, jos se olisi esimerkiksi 

digitaalinen, elävä, prototyyppi, erittäin kallis, vaarallinen tai lentävä. 

Miten tämä muuttaisi käsitystäsi tuotteeseen? Millainen se olisi 

kymmenen vuoden päästä, entä tuhannen vuoden päästä? Voisiko 

tuotteesta tehdä entistä erilaisemman?  

9 Kerätään tietoa Kerätään vastaavanlaisista tuotteista, palveluista tai asioista tietoa ja 

perehdytään siihen. Löytyykö mitään hyviä toimintaperiaatteita, 

materiaaleja, käytäntöjä tai teknologiaa, jota voisi hyödyntää 

alkuperäiseen tuotteeseen? Käydään läpi tutkimustietoa. Tehdään sitä 

mukaa muistiinpanoja kun aineistosta syntyy uusia ajatuksia 
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Ideamoduuli 3: Ajatellaan asiaa muiden näkökulmasta (mikrotaso) 

Järjestys-

numero 

Näkökulma Huomioitavat näkökulmat 

1 Kohderyhmät Huomioidaanko kaikki kohderyhmät niin hyvin kuin 

mahdollista? Onko mikään ihmis- tai eläinryhmä 

tyytymätön? Tehdäänkö jollekin kohderyhmälle jotain 

sellaista jota ei tehdä jollekin toiselle kohderyhmälle?  

2 Työskentele ryhmässä Kysy ryhmäläisten tai työkavereiden näkemyksiä tai ideoita 
asiaan. Mitä ideoita voit saada heidän ideoidensa pohjalta? 

Mitä ideoita he voivat saada sinun ideoidesi pohjalta? 

Rakentakaa ideoita ideoiden päälle, jotka koostuvat eri 

henkilöiden näkökulmista. Olkaa rohkeita, kannustavia ja 

luovia.  

3 Keskity ideoihin Keksi uusi idea aina edellisen idean pohjalta, jolloin idea 

rakentuu kokoajan. Kysy ryhmäläisiltä tai keneltä tahansa 

mitä ajatuksia tai mitä muita ideoita idea herättää. Nämä 
uudet ajatukset taas saattavat herättää sinussa tai jossain 

muussa uuden idean. Jatka tätä prosessia tunti tai vuosi. 

Säästä kaikki ideat 

4 Eläytyminen Eläydy rooliin ideoinnin ajan. Kokeile esittää julkisuuden 

henkilöä, ulkomaalaista, omaa asiakasta tai toisen alan 

ammattilaista. Kokeile rooleja, jotka ajattelevat asioista juuri 

päinvastoin. Kokeile esittää jotakin esinettä tai asiaa; miten 

tuo esine tai asia kokee maailmaa?  

5 Sidosryhmät Kysytään sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden näkemyksiä 

asiaan 

6 Miten muut ajattelevat Kerätään tietoa siitä, miten muut ajattelevat asiasta. Käydään 

läpi asiaan liittyviä lähteitä. Mitä trendejä tai ennusteita 

asiasta on? 
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Ideamoduuli 4: Ajatellaan luovasti (mikrotaso) 

Järjestys-

numero 

Näkökulma Huomioitavat näkökulmat 

1 Ideaali Etsitään vain ideaalisia tai tehokkaita ratkaisuja 

2 Vertauskuvallinen Käytetään vertauskuvia ongelmalle tai yksinkertaistakaa ongelmaa 

3 Villi Etsitään vain liioiteltuja, villejä, futuristisia, toteutuskelvottomia 

tai optimistisia ratkaisuja. Muutetaan normeja tai keksitään uusia 

käytäntöjä. Mikä olisi hauskaa tai ennenkuulumatonta? 

4 Lähestymistapa Keksitään ongelmalle vaihtoehtoisia ratkaisuja. Voiko tarpeet 

täyttää jollakin muulla tavalla? 

5 Futuristinen Ajattele avoimesti ja luovasti, miten tuote tai ongelma kehittyy 

vuoden sisällä tai sadan vuoden päästä? 

6 Luova retki Lähde johonkin paikkaan, jolla ei ole välttämättä mitään yhteyttä 

käsiteltävän aiheen kanssa. Lähde käymään esimerkiksi 

kirjastossa, yrityksessä, koulussa, kirjan seikkailussa tai 

elokuvassa. Mitä yhteyksiä löydät käsiteltävän ongelman ja paikan 

välillä, jossa juuri kävit? Herättikö luova retki mitään uusia 

ideoita? 

7 Mielikuvitusretki Tee retki omaan mielikuvitukseen; valitse paikaksi esimerkiksi 

maan keskipiste, loistohotelli tai mikä tahansa paikka mikä tulee 

ensimmäisenä mieleen. Mitä yhteyksiä löydät käsiteltävän 

ongelman ja paikan välillä, jossa juuri kävit? 

8 Mielleyhtymät Tutki ongelmasta mieleen tulevia sanoja tai asioita. Mitkä asiat tai 

elementit voivat liittyä ongelman ratkaisuun? Miten nämä asiat 

voisivat auttaa ongelman ratkaisussa? Mitä näistä sanoista tai 
asioista tulee mieleen? Miten nämä uudet asiat voisivat auttaa 

ongelman ratkaisemisessa? 
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Ideamoduuli 5: Keksitään ideoita verbin avulla (mikrotaso) 

Järjestysnumero Verbi Esimerkkiselitys 

1 Moninkertaista Pystyisikö sen tekemään usealla tuotteella tehokkaammin? 

2 Jaa  

3 Poista Voiko jotain turhaa poistaa? Voiko hintaa laskea sen jälkeen? 

4 Valtaa  

5 Käännä  

6 Eristä  

7 Vaihda paikkaa Vaihda positiivinen ja negatiivinen. Käännä se väärinpäin tai 

ylösalaisin. Vaihda rooleja. 

8 Yhdistä Sekoita, yhdistä, lajittele, kokoa, yhdistä yksiköt, yhdistä tarkoitukset, 

yhdistä kiinnostavat asiat tai yhdistä ideat 

9 Leikkele Voiko sen leikellä pienempiin osiin? 

10 Vääristä  

11 Kierrä  

12 Litistä  

13 Purista  

14 Täydennä Mitä voisi tehdä sen sijasta? Uusi ainesosa, materiaali, valmistustapa 

tai voimanlähde. Uusi paikka, lähestymistapa tai ääni 

15 Upota  

16 Jäädytä  

17 Pehmennä  

18 Pörrötä  

19 Ohita  

20 Lisää Lisää jokin elementti, aine, yhdiste, kaava, tarkoitus, lisäosa, 

teknologia, maku tai elämys 

21 Vähennä  

22 Laajenna  

23 Toista  

24 Tiivistä  

25 Venytä  

26 Pursuta  

27 Auta  

28 Suojele  

29 Erota Erotetaan asiat toisistaan. Voiko sen purkaa kokonaan osin? Voiko 

elementit irrottaa?  

30 Liitä Liitetään siihen jotain, jota kukaan ei ole siihen aiemmin liittänyt 

31 Symbolisoi  

32 Lyhennä Lyhennetään aikaa tai fyysisiä ominaisuuksia. Voiko sen kutistaa 

mikroskooppiseksi? 

33 Mukauta Mihin tämän voi mukauttaa? Voisiko se sopeutua johonkin? Missä 

ympäristöissä sitä tarvitaan?  

34 Muuntele Tehdään siitä toisenlainen, muutetaan jännitettä, väännetään sitä 
muistuttamaan jotain toista asiaa, muunnellaan sen ominaisuuksia 

35 Suurenna Lisää aikaa, taajuutta, kokoa, vahvuutta, tiheyttä, arvoa. Jäljittele, 

kopioi, liioittele 

36 Pienennä Pienennä, tiivistä, tee pienoismalli, matalampi, lyhyempi, kevyempi, 

poista kokonaan, virtaviivaista 

37 Järjestä Vaihda komponentteja keskenään. Uusi järjestys, aikataulu, 

ulkomuoto, jaksotus tai seuraamus. Muuta syy ja seuraus –

tapahtumaketjua 

38 Pyöristä Tee siitä pyöreä, pallo, symmetrinen tai sileäpinetainen 
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Ideamoduuli 6: Käytetään teemoja ja sanoja (mikrotaso) 

Järjestys-

numero 

Näkökulma Huomioitavat näkökulmat 

1 Satunnaiset sanat Käytetään satunnaisia sanoja esimerkiksi kirjoitetusta tekstistä, 

sanakirjoista tai sanageneraattoreista 

2 Sanalistat Käytetään ideointia varten tehtyjä sanalistoja, sanalistoja löytyy 

esimerkiksi internetistä tai kirjoista 

3 Omat sanat Keksi itse sanoja, jotka voivat liittyä käsiteltävään aiheeseen tai 

olla täysin liittymättömiä. Mitkä sanat voisivat ratkaista 

ongelman? Käytä ensimmäisenä mieleen tulevia sanoja tai 

tarkkaan harkittuja sanoja 

4 Satunnaiset lähteet Käytetään ongelman ratkaisemiseksi jotain muita lähteitä kuin 

sanoja. Katso inspiroivia kuvia tai kuuntele inspiroivaa 

musiikkia. Tutki satunnaista materiaalia. Älä odota suoraa 

vastausta, vaan inspiraatio oikeaan suuntaan voi tulla vaikka 

satukirjasta. Mitä ajatuksia tai ideoita materiaali herätti? 

 5 Teema tai konsepti Keksitään käsiteltävälle aiheelle teema tai konsepti. Tämän 

jälkeen keksitään teeman tai konseptin avulla aiheelle 

mahdollisia ratkaisuja ja kuinka se teeman tai konseptin avulla 
voitaisiin toteuttaa 
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Ideamoduuli 7: Kysytään kysymyksiä (mikrotaso) 

Järjestys-

numero 

Näkökulma Huomioitavat näkökulmat 

1 Mieti miksi Mitkä asiat hallitsevat ajattelua? Ajattelevatko kaikki asiasta 

samalla tavalla? Mitä olettamuksia on tehty? Onko asiasta 

tutkittua tietoa? Onko harkitsemisen arvoisia ideoita tai 

näkökulmia? Mikä estää asiaa toteutumasta? Onko käsiteltävän 

aiheen ominaisuuksilla merkitystä ratkaisuun; voiko 

ominaisuuksia muuttaa? 

2 Mieti kuinka Kysytään mahdollisimman moneen ongelmaan liittyvään asiaan 

kysymys kuinka? Rakennetaan käsitystä ongelmaan.  

3 Aiheen uudelleenmäärittely Määritellään ongelma tai aihe uudestaan. Miten 

uudelleenmäärittely vaikuttaa saataviin ideoihin? Voiko aiheen 

tai ongelman pilkkoa pienempiin osiin? 

4 Yleiset kysymykset Miksi, milloin, missä, kuinka, kuka, miten, mikä, mistä, mihin, 

millainen?  

5 Skenaariot Mitä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia tai uhkia 

ongelmaan tai sen ratkaisuihin sisältyy? 
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Tyhjä taulukko yhteisille ideoille (mikrotaso) 

Numero Idea Jatkoidea Jatkoidea Jatkoidea Jatkoidea 
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Yleistaso 

 



 

 

Liite 20 

 

Makrotason pohja ajatuskartalle 
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Numero Idea Jatkoidea Jatkoidea Jatkoidea Jatkoidea 

1 Poliitikkojen 

konsultointi 

    

2 Vanhuksien 

konsultointi 

    

3 Yrityksien 

konsultointi 

Maksu 

kasvaneilla 

tuloilla 

Ratkaisupankki, 

jonne kerätään 

ratkaisuita 
erilaisiin 

ongelmiin 

Internetsivu, jossa 

voisi saada rahaa 

ideoilla 

 

4 Puhelinkonsultointi Innovaatioita 

puhelimen 

välityksellä 

Innovaatioita 

Skypen 

välityksellä 

Puhelinrobotti, 

joka jakaa 

innovaatioita 

 

5 Innovaatiopeli     

6 Ongelmanratkaisu-

palvelu 

    

7 Sormeen kiinnitettävä 

kynä 

    

8 Ideoiden keksiminen 

elokuviin 

    

9 Koulujen konsultointi Opetetaan 

koululaisia 

ideoimaan 

   

10 Sähköllä 

lämmitettävät vaatteet 

Vaatteet, joissa 

on foliovuoraus 

   

11 Ostosten tekeminen 

3D-lasien avulla 

3D-kirpputori, 

jossa hyllyt 
kuvataan  

   

12 Sivusto, jonne 

voidaan ladata 

äänitiedostoja, kuten 

Youtubeen videoita 

    

13 Tehdään 

konsultoinnista 

viihdettä 

Elokuvia 

konsultoinnista 

Tehdään tosi-tv-

dokumentteja, 

jotka 

käsittelevät 

erilaisten 

ongelmien 

ratkaisua 

Samalla se 

markkinoi tätä 

uutta 

ideointimenetelmää 

 

14 Autetaan yrityksiä 

lisäämään 
etätyömahdollisuuksia 

    

15 Simuloidaan 

aloittavien yritysten 

menestymisen 

mahdollisuuksia 

    

16 Interaktiiviset 

innovaatio-

yritysmatkat 

Rohkaistaan 

uusia yrittäjiä 

palveluna 
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