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Lisääntyneen kilpailun myötä organisaatiot ovat panostaneet omaan innovaatiotoimintaansa ja laittaneet innovaatiotoiminnan prioriteettilistalleen. Innovaation johtamisesta on tullut systemaattista ja jatkuvaa prosessipohjaista
toimintaa organisaatioille, jotka haluavat menestyä.
Innovaatiotutkimukset osoittavat, että oikeanlaisen innovaatioita tukevan kulttuurin ja innovaatioiden menestyksen
välillä on selkeä linkki. Yrityksien, joilla on hyvä innovaatiokulttuuri sekä yhdenmukainen liiketoiminta- ja innovaatiostrategia, liikevoitto kasvaa 17 % muita yrityksiä nopeammin.
Keräsimme yhteen 17 innovaatioesimerkkiä maailman johtavilta innovaattoreilta. Kuten alla olevat esimerkit osoittavat, menestyksekäs innovaatiotoiminta on systemaattista sekä jatkuvaa ja voi parhaimmillaan synnyttää kokonaan
uuden liiketoimintamallin. Esimerkiksi Teslan tapauksessa suurin innovaatio on poikkeuksellinen liiketoimintamalli,
jossa se ei esimerkiksi käytä juurikaan rahaa markkinointiin. Systemaattisen innovaatiotoiminnan avulla Bosch puolestaan löysi uuden markkinaraon asiakastarpeita vastaavalle tuotteelle, josta tuli yksi sen parhaiten myyvistä tuotteista.

Innovatiivisia lukuhetkiä!

Orchidean tiimi
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IKEA perehtyy erittäin
huolellisesti uusiin markkinoihin ennen kuin he
laajentavat toimintaansa
niihin. Tutkimusten
tavoitteena on ymmärtää
mitä ostajat uudessa
markkinassa arvostavat.
Tutkimus ei keskity erojen vaan yhtäläisyyksien
määrittelyyn IKEAn
muiden markkinoiden
kanssa. IKEAn liiketoimintamalli perustuu
volyymiin. Sen takia he
pyrkivät kehittämään
tuotteita, jotka ratkaise(kuva: rarye, lisenssi: CC BY 2.0)
vat mahdollisimman monen asiakassegmentin tarpeet
mäistä kertaa sen historiassa.
yhdellä kertaa. Esimerkiksi laajentuessaan Koreaan IKEA
Hyvänä esimerkkinä IKEAn tavasta tutkia markkinaa on
tutki 6 vuotta markkinoita ennen ensimmäisen liikkeen
yli 8000 ihmisen haastattelut kahdeksassa eri kaupunavaamista.
gissa ympäri maailmaa aamutoimiin liittyen. TutkimukIKEAn pakkomielteinen suhtautuminen markkinoiden
sessa IKEA seurasi ihmisten toimintaa heidän kodeistutkimiseen ennen toiminnan aloittamista johtuu IKEAn
saan vierailujen ja videokameroiden avulla. Tämän tyyp1985 alkaneesta epäonnistuneesta laajentumisesta
pinen tutkimusmenetelmä auttaa tuotekehittäjiä ymmärYhdysvaltoihin. Tilanne kehittyi lopulta niin vaikeaksi,
tämään syvällisesti asiakkaan tarpeita ja Strategy& että IKEAn hallitus harkitsi vuonna 1992 Yhdysvaltojen
konsulttiyrityksen selvityksen mukaan asiakkaiden
markkinoilta poistumista. Vetäytymisen sijaan Ikea IKEA toiminnan suoraa tarkkailua tutkimusmenetelmänä
päätyi markkinoiden intensiivisen tutkimiseen ensimkäyttävien yritysten voitot kasvoivatkin kolme kertaa
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nopeammin kuin toimintaa epäsuorasti tarkkailevilla
yrityksillä.
Yksi kuluttajien aamurutiinien tutkimuksen löydöksistä
oli se, että naiset käyttävät asunsa valitsemiseen paljon
miehiä enemmän aikaa. Samalla kävi myös ilmi, että
valinta aamun kiireessä koetaan usein erittäin
stressaavaksi. Tämän tiedon pohjalta IKEA suunnitteli
lattialla seisovan peilin, KNAPPERin, jonka takana on
tilaa vaatteille ja asusteille. Ajatuksena on aamun
kiireiden helpottaminen keräämällä asukokonaisuus
peilin ripustimiin jo edellisenä iltana.
IKEA hyödyntää asiakaspalautteen keräämisessä myös
uusia työntekijöitään, joilla ei ole vielä kokemusta IKEAn
tuotteista. Heille annetaan koottavaksi tuotteita ja
suunnittelijat seuraavat vierestä kokoamisen
edistymistä. Jos kokoaminen kestää liian pitkään,
suunnittelijat parantavat asennusohjeita havaintojen ja
keskustelun pohjalta.
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GE on yksi avoimen innovaation uranuurtajista. Avoimen
innovaation manifestissaan GE kertoo uskovansa, että
 avoimuus johtaa kekseliäisyyteen ja hyödyllisyy-

teen
 yhdellä organisaatiolla ei voi olla kaikki parhaita

ideoita

Yksi esimerkki avoimesta innovaatiosta on kodinkoneliiketoiminnan perustama FirstBuild liiketoimintayksikkö,
joka keksii ja kehittää uusia kodinkoneita avoimella innovaatiomallilla. FirstBuild on sekä virtuaalinen että fyysinen yhteisö, johon on yhdistetty pientehdas nopeaa
protojen tekemistä varten. FirstBuild:in tilat ovat tarkoituksella erillään GE:n kodinkoneliiketoiminnan muista
tiloista paikallisen yliopiston kampuksella. Tiloissa noudatetaan avoimien ovien periaatetta ja kuka tahansa voi
tulla tutustumaan toimintaan.
Sekä ideoita että niiden kannatusta ja jatkokehitysehdotuksia kerätään innokkaalta asiakasyhteisöltä
FirstBuild:in kotisivujen kautta. Sen lisäksi yhteisö osallistetaan välillä ideointiin 12 tunnin tuotehackathonien
avulla. FirsBuild:in toimintamallin tavoitteena on rakentaa alle 6 kuukaudessa uusi tuote ideasta valmiiksi, kun
tyypillisesti tuotekehitysprojektiin menee useita vuosia.
Uuden tuotteen ensimmäinen erä pidetään pienenä ja
sen myyntitulosten pohjalta tehdään päätös mahdollisesta laajemmasta tuotannosta.
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FirstBuildin ensimmäisen toimintavuoden aikana käsiteltiin yli 800 ideaa ja se tuotti niiden pohjalta markkinoille
8 uutta tuotetta. Esimerkkeinä markkinoille tulleista
tuotteista ovat mikro-keittiön pieniin asuntoihin sekä
pureskeltavia jäähippuja tuottava jääpalakone. Kuluttajatutkimuksiin pohjautuen GE tiesi, että 75 % kuluttajista
pitää enemmän jäähipuista kuin paloista. Tuotekehitys
alkoi maaliskuussa julkaistulla haasteella, jolla yhteisöltä haettiin ideoita noin puoli kiloa hippuja tunnissa tuottavaan laitteeseen. Kilpailuun tuli 30 ratkaisuehdotusta,
joista yksi valittiin voittajaksi kuukausi haasteen aloituksesta. Ehdotuksen pohjalta toteutettu ensimmäinen prototyyppi valmistui heinäkuun alussa samana vuonna.
Ensimmäinen tuotantoversio tuodaan myyntiin kuluttajille joukkorahoitusalusta Indiegogo:n kautta.
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Lego saa innokkailta harrastajilta Lego Ideas -sivuston
avulla yli 20 000 idea vuosittain. Löytääkseen suuresta
ideamassasta kiinnostavimmat ideat, Legon faniyhteisö
tekee käytännössä kaiken ideoiden kuvaamiseen ja seulomiseen liittyvän työn. Idean keksijän pitää idean kirjallisen kuvauksen lisäksi tuottaa kuva tai prototyyppi ideastaan sekä markkinoida sitä aktiivisisesti saadakseen
sille 10 000 kannattajaa.

”Ihmisten ei tarvitse työskennellä meillä
tehdäkseen töitä meille”
- Tuntematon työntekijä, Lego
Jos kannattajatavoite saavutetaan, Legon työntekijät
katselmoi idean ja harkitsee sen toteutusta. Yksi katselmoinnin kriteereistä on sitä kannattaneiden yhteisön
jäsenteen kuluttajaprofiili. Yhdistämällä kannattajien
profiili Legon markkinatutkimuksiin saadaan arvio ehdotetun tuotteen kaupallisesta potentiaalista.

Jos idea päätetään toteuttaa, maksaa Lego sen keksijälle yhden prosentin liikevaihdosta. Sen lisäksi keksijää
saa 10 kappaletta keksimäänsä tuotetta ja hänet esitellään tuotteen pakkauksessa suunnittelijan.
Tällä hetkellä faniyhteisö osallistetaan vain tuoteideoiden keksimiseen ja kannatuksen validointiin, mutta jatkossa Lego harkitsee heidän osallistamista myös esimerkiksi markkinointikampanjoiden toteuttamiseen.
Ideas -portaalin lisäksi Lego osallistaa innokkaita fane-
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jaan myös Lego Rebrick -portaalilla, jossa fanit voivat
osallistua Legon teemoitettuihin haastekilpailuihin omilla ehdotuksillaan.
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Toyotan kehittämässä
Lean-johtamisfilosofiassa
yritystä ja sen prosesseja
tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Jokaisen on
tärkeää ymmärtää mitä
kussakin prosessissa ollaan tekemässä ja tehdä
oikeita päätöksiä kokonaisuuden eikä oman tiimin
tai toimenkuvan kannalta.
Leanissa jokaisella työntekijällä on velvollisuus ja
oikeus nostaa esille havaitsemiaan ongelmia ja
parannusehdotuksia. Henkilöstön osallistamisen lisäksi Leaniin perusideoita on hukan eli kaiken turhan eliminointi prosesseista.
Toyotan Lean sai alkunsa, kun joukko toyotalaisia kävivät tutustumassa Yhdysvalloissa Fordin autotehtaaseen. Vierailijat eivät olleet tyytyväisiä näkemäänsä, koska tehtailla oli paljon välivarastoja, vaihtelevia työkuormia ja virheistä
johtuvaa uudelleentekemistä. Samalla matkalla he kävivät tutustumassa myös paikalliseen supermarketiin. Siellä he
ihastuivat malliin, jossa vastaostettu tuote aiheutti uuden korvaavan tuotteen tilaamisen. Tästä juuri-oikeaantarpeeseen (JOT) -periaatteesta tuli yksi Leanin kulmakivistä.
Toyotalla syntyy vuosittain yli 2 miljoonaa jatkuvan parantamisen ideaa ja 95 % henkilöstöstä osallistuu ideointiin.
Tämä tarkoittaa, että jokainen työntekijä keksii keskimäärin yli 30 ideaa vuodessa. Pitkään toteutettu jatkuva parantaminen on tärkeä osa Toyotan yrityskulttuuria. Henkilöstön ideoiden korkeasta laadusta todisteena on se, että Toyotalla yli 90 % henkilöstön ideoista toteutetaan.
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X, Googlen innovaatioihin keskittyvä yhtiö, on kehittänyt
omintakeisen tyylin radikaalien innovaatioiden kehittämiseen. Yleisesti projekteissa keskitytään usein ensiksi
ratkaisemaan helpot haasteet ja säästämään vaikeat
viimeiseksi. X:llä keskitytään ensiksi projekteissa kaikkein vaikeimpiin haasteisiin, sillä jos niitä ei pystytä ratkaisemaan, niin helpompiinkaan aiheisiin ei kannata panostaa. Käytännössä he pyrkivät jatkuvasti keksimään
projektista jonkun perustellun syyn lopettaa se.
Jotta X:n tiimi ei välttelisi epäonnistumista, yrityskulttuuriin kuuluu vahva epäonnistumiseen ja projektin lopettamiseen kannustaminen. Projektin lopettamisesta saa
kannustusta kollegoiltaan ja esimiehiltä. Sen lisäksi projektien lopettaminen vaikuttaa positiivisesti tiimin vuosibonuksiin. X:llä uskotaan, että innokas skeptismi ei ole
rajattoman optimismin vihollinen.
Yksi radikaalin luovuuden haasteista on juuttuminen perinteisiin ratkaisuihin. Google ruokkii radikaaleja ratkaisuja
10X ajattelutavalla, jossa käsillä oleva haaste kymmenkertaistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tavoitetta tehdä nykyistä tuotetta kymmenen kertaa parempi tuote. Yksi esimerkki tämän ajattelutavan tuotoksista on
Gmail-sähköpostipalvelu, jonka sähköpostilaatikon koko oli julkaisuhetkellä gigatavun, eli noin 200 kertaa enemmän
kuin kilpailijoilla.
Poikkeuksellisten toimintatapojen lisäksi Googlella luotetaan perinteisiin, hyviksi todettuihin käytäntöihin, kuten syntyneiden ideoiden ja projektien tallentamiseen ja jatkohyödyntämiseen. Säilyttämällä syntyneet ideat ja projektien
tiedot tietopankissa, niitä pystytään hyödyntämään lähdettäessä toteuttamaan uusia projekteja. Tietopankki mahdollistaa myös projektien sujuvan uudelleenaloittamisen, jos uusi teknologia ratkoo projektin aikaisemmin pysäyttäneen ongelman.
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CHILL, Cisco Hyper-Innovation Living Labs, kehittää disruptiivisia innovaatioita yhdessä Ciscon asiakkaiden ja
kumppanien kanssa. Jotta tyypillisesti hitaiksi mielletyt
suuryritykset saadaan kehittämään mullistavia ja radikaaleja ideoita todella nopeasti, CHILLillä on saman katon alla teknistä osaamista, strategisia kumppaneita ja
siemenrahaa kehitykseen. Nopeus ja tehokkuus saadaan
aikaan rajoittamalla itse innovointityöpajaan käytetty
aika 48 tuntiin.
Cisco järjestää yhden Living Labin vuosineljänneksessä.
Prosessi alkaa Ciscon strategisesta kumppanista, joka
lähestyy CHILLiä ongelman kanssa. Teeman pohjalta
CHILL kokoa yhteen neljästä viiteen ei-kilpailevaa kumppanien ratkomaan ongelmaa. Itse 48 tunnin työpajaa
edeltävien 3-4 kuukauden aikana työpajaa valmistellaan
kehittämällä tukevia ohjelmistokirjastoja ja keräämällä
osallistujat. Jottei IPR-asioista sopiminen kävisi liian
vaikeaksi, CHILLin toimintaan osallistavat kumppanit
ovat hyväksyneet sen, että IPR-oikeudet jaetaan tasan
työpajaan osallistuvien kesken.
Itse työpajassa noin 100 osallistujaa organisoidaan 4-6
ryhmään, joiden henkilömäärästä noin puolet on Ciscon
insinöörejä. Sen lisäksi tiimeissä on Ciscon liiketoiminnan edustajia sekä tietenkin asiakkaita. 48 tunnin intensiivisen työpajan aikana yksi ryhmä käy läpi tyypillisesti
8-12 asiakaspalautteen sisältävää iteraatiotakierrosta
konseptinsa kanssa. Työpajan lopuksi jokainen ryhmä
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”Olemmeko me ympäristössä, jossa muutos tapahtuu valtavalla nopeudella, oli kysymys sitten taloudellisesta johtajuudesta, kehitysmaiden tai kehittyneiden maiden haasteista, poliittisesta levottomuudesta, haasteista ääriliikkeiden kanssa, uudesta teknologiasta tai uusista liiketoimintamalleista? Tämä on uusi normaali. Yritykset ja maat,
jotka tulevat johtamaan tässä uudessa normaalissa, täytyy hallita jatkuvasti muuttuvaa ympäristöä.
Ja täytyy pystyä mukautumaan näihin muutoksiin
koko ajan kiihtyvällä vauhdilla.”
- John Chambers, Hallituksen puheenjohtaja, Cisco
esittelee projektinsa lopputulokset osallistujien johtajista koostuvalle investointiraadille, joka voi investoida
projektin kiihdyttämiseen 10 - 200 tuhatta dollaria.

Suomessa Orchidea Innovationsin yhteistyökumppani
Innotiimi-ICG on toteuttanut saman tyyppisiä radikaaleihin innovaatioihin tähtääviä RadiCamp-projekteja. Projekteissa on yleensä osallistujia 3-4 ei-kilpailevasta yrityksestä, jotka työstävät 6 kuukauden aikana radikaaleja
innovaatioita yrityskohtaiseen haasteeseen. Suomalaisista yrityksistä muun muassa Kone, Yle ja YIT ovat osallistuneet Radicamp-prosessiin. Orchidea toimii Radicamp-prosesseissa syntyvien ideoiden hallinnan ohjelmistoratkaisuna.
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Vaikka Tesla valmistaa upeita sähköautoja, sähköllä kulkeva autoa ei sinänsä voi kutsu mitenkään ihmeelliseksi
innovaatioksi, sillä ensimmäinen sähköllä kulkeva auto
rakennettiin jo 1800-luvun lopussa. Kun Teslan liiketoimintamallia tutkii, niin voi huomata, etteivät he tee juuri
mitään samalla tavalla kuin autoteollisuudessa on perinteisesti tehty. Ilmeisesti tästä samasta syystä Teslan
työntekijät ovat harvoin työskennelleet muilla suurilla
amerikkalaisilla autotehtailla.
Toisin kuin perinteisessä autoteollisuudessa, Tesla myy
autonsa omien liikkeidensä eikä jälleenmyyjien kautta.
Jälleenmyyjät vaikuttavat kuluttajien autosta maksamaan hintaan katteiden muodossa ja kasvattavat auton
loppuasiakashintaa myös liikkeissä olevien välivarastojen kuluilla. Lisäksi autotehtaan kannattavuuteen laskevasti vaikuttavat myös erilaiset myynninedistämistoimenpiteet kuten hintakampanjat, lisävarustetarjoukset
sekä myyntikilpailut. Teslalle omista liikkeistä kerätty
asiakaspalaute ja -havainnot ovat tärkeää asiakaslähtöisen tuotekehityksen kannalta.
Teslan myyntimallissa autosta ei anneta alennusta ja
asiakas maksaa itse auton hinnan lisäksi toimituskulut.
Auton tilajaa maksaa itseasiassa osan tilaamastaan autosta jo tilaushetkellä varausmaksun muodossa. Kun
Tesla 3 julkistettiin kesällä 2016, yli 325 tuhatta ihmistä
maksoi tuhannen dollarin varausmaksun autosta, jonka
toimitusten arvioidaan alkavan vuoden 2017 loppupuolella. Sen lisäksi useissa maissa kuten Yhdysvalloissa ja
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Norjassa veronmaksajat itseasiassa tukevat Teslan liiketoimintaa myöntämällä erilaisia verohelpotuksia sähköautojen ostajille.

Jottei latausasemien puute olisi esteenä Teslan ostamiselle ja käytölle, on Tesla itse rakentanut verkoston
Supercharger-latausasemia. Latausasemissa akkuihin
voi ladata 30 minuutissa noin 270 kilometrin matkaan
riittävän latauksen ja toistaiseksi lataaminen on Teslan
omistajille ilmaista. Tesla on kuitenkin jo julkistanut,
että vuoden 2017 alun jälkeen Teslan tilanneet saavat
vuosittain ilmaiseksi noin 1600 kilometrin ajoon riittävän
energiamäärän. Sen ylittävästä energiasta tullaan laskuttamaan nimellinen korvaus.
Tesla ei ole tyytynyt myöskään autojen valmistuksessa
perinteisiin ratkaisuihin. Perinteiset autovalmistajat keskittyvät itse autojen suunnitteluun, markkinointiin ja
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kokoonpanoon, mutta useimmat komponentit, usein jopa
moottorikin ostetaan alihankkijoilta. Tällä hetkellä Tesla
valmistaa lähes kaikki osat itse lukuun ottamatta akuissa käytettäviä akkukennoja, jotka valmistetaan Aasiassa. Teslan tavoitteena on kuitenkin ottaa haltuun myös
akkujen valmistus, sillä se on tällä hetkellä rakentamassa Yhdysvaltoihin suurta Giga Factory -akkutehdasta.
Autonvalmistajat käyttävät merkittävästi rahaa tuotteidensa markkinointiin ja Yhdysvalloissa kymmenestä
suurimmasta mainostajasta kolme oli autovalmistajia
vuonna 2015. Valmistajat käyttävät mainonnan lisäksi
paljon rahaa esimerkiksi sponsorointiin, autonäyttelyihin
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ja esittelykiertueisiin. Tesla ei käytännössä mainosta
autojaan ja markkinointi tapahtuu pääasiassa websivujen kautta sekä ilmaisen media ja SoMe-julkisuuden
avulla.
Jos Tesla onnistuu kasvamaan merkittäväksi toimijaksi
autonvalmistajana, sen poikkeuksellinen liiketoimintamalli vaikuttaa disruptiivisesti koko perinteisen autoteollisuuden ekosysteemiin. Suoraviivainen liiketoimintamalli vaikuttaa levitessään polttoaineen, mainosten ja perinteisten varaosien myyntiin. Sen lisäksi se voi pahentaa
merkittävästi autoliikkeiden entisestään jo tukalaa tilannetta.
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Microsoftin haasteena on ollut ainakin mielikuvissa jäädä nuorien ja innovatiivisten kilpailijoidensa kuten Facebookin ja Googlen jalkoihin. Mahdollistaakseen koko
henkilöstön osallistumisen innovointiin Microsoftilla on
ympäri maailmaa ”autotalleja”, joissa työntekijät voivat
yhdessä muiden innokkaiden kanssa kokeilla ideoitaan
käytännössä.

Fyysisen tilan lisäksi ”autotallit” tarjoavat keksijöille
mentorointia ja kokeilua helpottavia välineitä kuten työkaluja, 3-D tulostimia, ohjelmistokehitysvälineitä, markkinointivälineitä ja ideointimenetelmiä. Jos
”autotallissa” syntynyt kokeilu on onnistunut, otetaan se
mukaan osaksi olemassa olevia tuotelinjoja tai siirretään jatkokehitettäväksi Microsoft Research – yksikköön.
Microsoft tarjoaa työntekijöilleen myös mahdollisuuden
kertoa ideoistaan ilman, että ideoijan täytyy lähteä itse toteuttamaan kokeilua. Näiden ideoiden keräämistä varten
he ovat kehittäneet Innovation Hub-portaalin, johon henkilöstö voi kirjata ideoitaan. Innovation Hub mallintaa saman
tyyppistä innovaatiohallintaprosessia, joka on myös Orchidean innovaatio-ohjelmistossa. Sen vaiheet ovat:


Visiointi (Envision), jossa innovaatiostrategia johdetaan liiketoimintastrategian tavoitteista. Strategia sisältää tyypillisesti korkean tason tavoitteita sekä tavoitteita tukevaa rahoitusta. Strategian painopisteet vaikuttavat myös toteuttaviin ideointien teemoihin sekä toteuttavien projektien valintaan. Siinä voidaan myös
ottaa kantaa innovaatiotoiminnassa käytettäviin menetelmiin.



Osallistaminen (Engage), jossa keskitytään ideointiin yhdessä työntekijöiden, kumppanien ja asiakkaiden

17 innovaatioesimerkkiä maailman johtavilta innovaattoreilta

14
kanssa. Microsoft tarjoaa mahdollisuuden myös avoimeen aloitelaatikko-tyyppiseen ideointiin, mutta suosii
innovoinnin ohjaamista innovaatiokilpailujen ja –haasteiden avulla.


Kehittämisvaiheessa (Evolve) ideaa jatkokehitetään, jotta sen laatu ja arvo parantuisi. Digitaalinen ympäristö mahdollistaa ihmisten sijainnista riippumattoman osallistumisen ja erilaisten näkemysten törmäyttämisen.



Arviointivaiheessa (Evaluate) suuresta ideamassasta pyritään siivilöimään esiin ne ideat, joiden jatkokehittämiseen tullaan investoimaan. Microsoft käyttää potentiaalisimpien ideoiden löytämiseen Evolve-vaiheen
yhteiskehittämisen tunnuslukuja, kuten kommenttien, katselukertojen ja tykkäysten määrää. Sen lisäksi
myös asiantuntijat arvioivat ja antavat palautetta ideoista. Tarvittaessa ideat voidaan myös palauttaa Evolve-vaiheeseen joukkojen jatkokehitettäväksi. Parhaista ideoista tehdään liiketoimintasuunnitelmat ja niistä
tulee kandidaatteja toteutettaviksi projekteiksi.



Toteutusvaiheessa (Execute) valitut projektikandidaatit toteutetaan systemaattisen projektin- ja portfolion
hallinnan avulla. Microsoftkin korostaa omassa mallissaan toteutukseen valittujen projektien säännöllistä
arviointia, jotta projekti voidaan tarvittaessa lopettaa, jos arviot sen tulevaisuudesta muuttuvat.
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Vuonna 1997 perustettu Netflix on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka on muuttanut liiketoimintamalliaan onnistuneesti reagoidessaan teknologian ja asiakkaiden tarpeiden muutoksiin. Asiakkaat ovat palkinneet Netflixin
asiakaslähtöisen innovaation ruhtinaallisesti, sillä sen liikevaihto on kasvanut vuosittain keskimäärin yli 40 % vuoden 2002 jälkeen.
Videovuokraamojen suppeat valikoimat olivat ensimmäinen palvelutarve, jota Netflix rupesi perustamisensa jälkeen
korjaamaan. Ratkaisuna suurempaan valikoimaan oli VHS- ja DVD-videoiden vuokraaminen www-sivuilta ja niiden
toimittaminen postitse. Aluksi palvelusta laskutettiin per video, mutta jo vuoden 1999 lopussa Netflix siirtyi kiinteään kuukausimaksuun.
Kuukausimaksullisessa palvelussa oli useita palvelutasoja. Edullisimpaan 4,99 dollaria kuukaudessa maksaneeseen
palveluun kuului kaksi videon vuokrausta kuukaudessa. Kalliimmissa rajoittamattomissa versioissa kuukaudessa
sai vuokrata rajoittamattoman määrän videoita, mutta asiakkaalla kerrallaan olevien videoiden määrä oli rajoitettu.
Edullisimpaan rajoittamattomaan versioon kuului 7,99 dollarin hintaan oikeus kahden DVD-videon yhtäaikaiseen
vuokraukseen. Maksamalla 9,99 dollaria videot toimitettiin parempilaatuisilla Blu-ray – levyillä.
Vuonna 2007 laajakaistaliittymien määrä oli kasvanut Yhdysvalloissa nopeasti yli 70 prosenttiin. Netflix hyödynsi
uuden jakelumedian ja lanseerasi markkinoille videoiden suoratoistopalvelun. Aluksi suoratoistopalvelu oli ilmainen
kaikille postituspalvelun kuukausiasiakkaille, mutta vuonna 2011 postitus- ja suoratoistopalvelua eriytettiin omiksi
tuotteikseen.

Vuonna 2011 Netflix jatkoi liiketoimintamallinsa kehittämistä aloittamalla yksinoikeudellisen sisällön hankinnan. Samalla Netflix muutti toimialan vakiintuneita käytäntöjä maksamalla korvauksen yksinoikeudellisesta
sisällöstä etukäteen ja tilaamalla useimmista sarjoista
heti aluksi kaksi tuotantokautta. Reilummaksi koettu
toimintamalli houkutteli kyvykkäitä sisällöntuottajia ja
Netflix onnistuikin nopeasti julkaisemaan useita palkittuja sarjoja kuten House of Cards sekä Orange is the new
black.
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Netflixin innovatiivisuus ei ole rajoittunut pelkästään liiketoimintamalleihin. Samoihin aikoihin Netflixin kanssa lanseerattiin muitakin videoiden suoratoistapalveluja, mutta Netflix on ollut alusta saakka selkeä markkinajohtaja. Erityisesti palveluiden alkuvaiheessa Netflix oli selkeästi kilpailijoitaan luotettavampi ja pystyi tarjoamaan asiakkailleen katkeamattoman palvelun päätelaitteesta ja tietoliikenneyhteyden nopeudesta riippumatta. Tämä asiakaskokemuksen kannalta elintärkeä laatukokemus on saatu aikaan tekemällä jokaisessa sisällöstä jopa yli sata versiota.
Näiden versioiden avulla palvelua pystytään tarjoamaan laadukkaasti hyvin erilaisissa ja vaihtelevissakin olosuhteissa.
Netflix hyödyntää analytiikkaa laajalti liiketoiminnassaan ja liiketoimintapäätökset pyritään tekemään mahdollisimman faktapohjaisesti. Esimerkkinä tästä on yhtiön panostaminen yksinoikeudellisiin Netflix Originals -sisältöihin,
sillä Netflix on asiakasanalyysissään huomannut yksinoikeudellisia sisältöjä katsoneiden asiakkaiden peruuttavan
tilauksia muita harvemmin. Analytiikka käytetään myös hankittavien sisältöjen määrittelyyn ja tavoitteena on hankkia sisältöjä, jotka katseluanalyysin pohjalta voidaan arvioida kiinnostavan mahdollisimman suurta asiakasjoukkoa.
Netflix on hyödyntänyt myös joukkoistamista innovoinnissaan. Parantaakseen elokuvien suosittelualgoritmia Netflix
lanseerasi vuonna 2006 kilpailun ulkopuolisille kehittäjille. Tavoitteena oli parantaa suosittelualgoritmin osumatarkkuutta 10 %. Motivaationa osallistujille oli 1 miljoonan dollarin palkinto. Helpottaakseen kehitystyötä Netflix antoi
kehittäjien käyttöön oikeita tietonäytteitä.
Kilpailun aikana yli 5 000 osallistujaa jätti yli 44 000 ratkaisuehdotusta kilpailuun. Suuri osa ratkaisuehdotuksista oli
huonompia kuin Netflixin käytössä ollut algoritmi. Ehdotuksia, jotka olivat yli 5 % parempia, oli kuitenkin yli 100 kappaletta. Vuonna 2009, kilpailun oltua melkein kolme vuotta käynnissä, Netflix löysi voittajan, joka oli kehittänyt yli
10 % alkuperäistä paremman algoritmin.
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Facebook on toisella sijalla Fast Company – lehden innovatiivisempien yritysten listalla. Facebook on edistänyt
innovaatiokulttuurin ja innovaatioiden syntymistä muun
muassa alla olevien toimenpiteiden avulla:

Facebook muutti vuonna
2015 uuteen arkkitehti Frank
Gehryn suunnittelemaan päärakennukseen, jossa on maailman suurin, 2800 työnteki#1 Facebookin johto mukaan lukien toimitusjohtaja Mark
jälle suunniteltu avotila. RaZuckenberg ovat aktiivisesti mukana uusien tuotteiden
kennukseen on suunniteltu
konseptoinnissa ja suunnittelussa. Koska hyvä käyttäjämyös paljon pieniä ryhmätyökokemus on erittäin tärkeää Facebook -tyyppisen ohjeltiloja ad hoc -kohtaamisia varten. Rakennuksen katolla
miston menestymisen kannalta, osallistuu johto aktiivion puisto, jonka pinta-ala on 3 ½ hehtaaria ja siellä
sesti uusien ominaisuuksien prototyyppien kokeiluun.
on hieman alle kilometrin pituinen kävelyreitti.
Uusien ominaisuuksien onnistumista ei arvioida pelkäs#3 Konkreettinen tapa edistää innovatiivista kulttuuria on
tään subjektiivisesti työntekijöiden toimesta vaan tyypillisisäinen joukkoistaminen, jota toteutetaan Facebookilla
sesti uusi ominaisuus A/B –testataan toteuttamalla muuhackathonien avulla. Niiden toteutuksessa on yksi tärkeä
tos joidenkin käyttäjien ohjelmistoon. Tästä syystä Facesääntö: työntekijät eivät saa niissä tehdä töitä virallisen
bookin käyttäjät voivat huomata jonain päivinä muutokvastuualueensa parissa. Hackathonin valmistelu alkaa
sia, jotka ovat voimassa vain päivän ajan. Facebookissa
yleensä pari viikkoa aikaisemmin ideoiden keräämisellä.
oli vuonna 2016 noin 1,8 miljardi käyttäjää. Suuri käyttäItse hackathonia edeltävien päivien aikana syntyneitä
jämäärä mahdollistaa suuren määrän kokeiluja ja vuonna
ideoita yhteiskehitetään ja halukkaat voivat ilmoittautua
2013 Facebook kertoi tekevänsä yli 4000 kokeilua päimukaan kiinnostaviin projekteihin.
vässä.
Hackathonit huipentuvat yöhön asti jatkuvaan päivään,
#2 Työympäristöllä on suuri merkitys luovuuden synnytjonka aikana tiimit kehittävät ideaansa intensiivisesti
tämisessä. Facebook haluaa edistää avoimuutta sekä
ohjelmoimalla niistä ensimmäisiä prototyyppejä. Parin
yhteistyötä ja haluaa toimistoympäristön tukevan tätä
viikon sisällä hackathonista pidetään prototyyppifoorumi,
muutosta. Radikaalit ideat syntyvät parhaiten kun erijossa tiimit pitchaavat kahden minuutin aikana prototyyptaustaiset ihmiset tekevät yhteistyötä keskenään. Tämän
piään kollegoille. Vuosien aikana hackathoneissa on syntakia Facebookin työntekijät muuttavat työpisteen sijaintynyt mm. Facebook-peukutus ja Facebook-käyttäjien
tia usein, jopa päivittäin.
merkitseminen julkaisuihin tagaamalla.

17 innovaatioesimerkkiä maailman johtavilta innovaattoreilta

18

Amazon Prime on 99 dollaria vuodessa maksavat kantaasiakasohjelma. Aluksi kanta-asiakasohjelman suurin etu
asiakkaille oli ilmainen ja nopea 2 päivän toimitus. Pian
palveluun lisättiin myös ilmaisia elokuvia ja tällä hetkellä
se on Yhdysvalloissa toiseksi suosituin videoiden suoratoistopalvelu 22 % markkinaosuudella.
Amazon jatkoi uusien palvelujen lisäämistä Primeen.
Elokuvia seurasi eksklusiiviset tuotteet, pilvipalvelu valokuville, musiikin suoratoisto ja ilmaisia Kindle -kirjoja.
Uusien palvelujen sisällyttäminen samaan 99 dollarin
vuosihintaan teki kanta-asiakasohjelmasta todella houkuttelevan ja sitoi jäsenet entistä vahvemmin Amazoniin.
Prime on ollut myös kaupallinen menestys, sillä ulkopuolisten arvioiden mukaan Prime-asiakkaat ostavat vuodessa noin 1100 dollarilla vuodessa, melkein kaksi kertaa
enemmän kuin muut asiakkaat. Ohjelman jäsenmäärä
kasvoi vuonna 2015 35 prosenttia ja jäseniä arvioitiin
olevan 54 miljoonaa.

Amazon Prime on myös erinomainen esimerkki koko organisaation tavoitteellisen innovaatiotoiminnan voimasta. Amazonilla oli jo pidempään ollut julkisena tavoitteena kanta-asiakasohjelman lanseeraus. Lopulta alkuperäisen idean ohjelmasta keksi ohjelmistoinsinööri Charlie
Ward. Hän kertoi siitä kirjaamalla idean Amazonin intranetissä olevaan sähköiseen aloitelaatikkoon.
Toinen innovaatioesimerkki Amazonin kyvystä luoda uusia toimintamalleja on Amazon Go. Amazon on avaamas-
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sa uudenlaista kauppaa, jonne voi yksinkertaisesti kävellä sisälle, valita halutut tuotteet ja kävellä ulos. Kaupassa
ei ole kassaa, eikä kaupassa tarvita luottokorttia. Kaupassa asioidakseen tarvitaan ainoastaan Amazon-tili,
älypuhelin ja ilmainen Amazon Go –applikaatio.
Kaupan sisällä on käytössä saman tyyppistä teknologiaa
kuin itseajavissa autoissa. Just Walk Out –teknologia
tunnistaa automaattisesti, kun tuote otetaan hyllystä tai
palautetaan takaisin hyllyyn ja seuraa ostoprosessia virtuaalisessa ostoskorissa. Kun ostokset on tehty, kaupasta voi lähetä. Amazon Go laskuttaa ostokset asiakkaan
Amazon-tililtä ja lähettää kuitin.
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Mentäessä uudelle markkina-alueelle voidaan kohdata monia haasteita. Vuonna 2001 Bosch Tool Company oli laajentumassa Pohjois-Amerikan pyörösahamarkkinoille. Markkinat olivat vaikeat eikä markkinoilla ollut ollut innovointia vuosiin. Bosch tiesi, menestyksensä riippuvan sen kyvystä löytää markkinarako, joka kilpailijoilta oli jäänyt huomaamatta.
Johtoryhmä asetti neljä keskeistä tavoitetta.
1.

mennä markkinoille Boschin sahalla, jolla on hyvä imago

2.

kilpailla tehokkaasti DeWaltin ja muiden kilpailijoiden kanssa

3.

varmistaa, että isot jälleenmyyjät kuten Home Depot ja Lowe’s ottavat tuotteen myyntiin

4.

hinnoitella tuote kilpailukykyisesti ja kannattavasti.

Löytääkseen mahdollisuudet markkinoilla, Bosch otti käyttöönsä Strategyn konsulttiyrityksen ”Outcome-Driven Innovation” (ODI) –menetelmän. Bosch kävi läpi 30 sahankäyttäjän palautteet löytääkseen piileviä asiakastarpeita ja
eritteli palautteista työvaiheen, jossa puuta leikattiin suorassa linjassa. Tämän jälkeen Bosch otti käyttöönsä ODI –
pohjaisen määrällisen tutkimustekniikan, jonka avulla se pyysi 270 käyttäjää priorisoimaan tämän työvaiheen asiakastarpeita. Mahdollisuuskartta osoitti, että tässä kyseisessä segmentissä 14 85:stä toivotusta tuloksesta eivät
täyttäneet odotuksia.
Tulosten mukaan kokonaismarkkinoilla ei näyttänyt olevan piileviä tarpeita, joka tarkoitti sitä, että piilevien tarpeiden löytämiseksi piti tehdä tulospohjainen segmentointiharjoitus. Strategyn segmentointimenetelmä paljasti neljä
mahdollista segmenttiä, joista yksi sopi täydellisesti Boschille. Uusi kohdesegmentti koostui ammattipuusepistä ja
se edusti 30 %: ia kaikista käyttäjistä.
Bosch tiesi mihin sen pitäisi panostaa ja samalla se pystyi yksinkertaistamaan ideointiprosessiaan. Tiimi kävi läpi
listaa, jossa oli 14 mahdollista parannusehdotusta ja systemaattisesti innovoivat uusia ideoita. He aloittivat keskittymällä sahan johtoon ja keksivät uuden konseptin Direct Connect TM, jossa jatkojohto voidaan kytkeä suoraan
sahaan. Seuraavaksi tiimi keskittyi sahauslinjan kehittämiseen ja tämän jälkeen muihin kustannuksiltaan pieniin
kehityskohteisiin, jotka parantaisivat asiakastyytyväisyyttä.
Bosch löysi 14 piilevää tarvetta uuden segmentin avulla ja loivat uuden tuotteen, CS20 pyörösahan. Bosch pääsi
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ja systemaattisesti innovoivat uusia ideoita. He aloittivat keskittymällä sahan johtoon ja keksivät uuden konseptin
Direct Connect TM, jossa jatkojohto voidaan kytkeä suoraan sahaan. Seuraavaksi tiimi keskittyi sahauslinjan kehittämiseen ja tämän jälkeen muihin kustannuksiltaan pieniin kehityskohteisiin, jotka parantaisivat asiakastyytyväisyyttä.
Bosch löysi 14 piilevää tarvetta uuden segmentin avulla ja loivat uuden tuotteen, CS20 pyörösahan. Bosch pääsi
tähän lopputulokseen ilman kasvavia tuotekustannuksia, joka oli yksi Boschin johtoryhmän tavoitteista. Direct Connect TM avulla pystyttiin leikkaamaan tuotekustannuksia samalla luomaan asiakkaille lisäarvoa.
Yleensä menestyksekkäimmät uudet tuotteet ja palvelut lisäävät asiakastyytyväisyyttä vähemmän kuin 10 prosenttia, mutta CS20 pyörösaha nosti asiakastyytyväisyyttä noin 38 prosentilla. Ennen lanseerausta Bosch kertoi asiakastyytyväisyydestä jälleenmyyjille ja vakuuttivat datan avulla, että CS20 saha oli tehty juuri piileviin asiakastarpeisiin
kilpailukykyiseen hintaan. Jälleenmyyjät vakuuttuivat datasta ja pyysivät, että tuote julkaistiin vasta kaksi kuukautta
myöhemmin, jotta Bosch ehtisi valmistamaan tarpeeksi sahoja tulevaa kysyntää varten.
Vuonna 2004 Bosch pääsi onnistuneesti Pohjois-Amerikan markkinoille ja CS20 pyörösahasta tuli yksi parhaiten
myyvistä ja suosituimmista sahoista. Tuotelanseerauksesta tuli yksi menestynein ja asiakastyytyväisyys parani huomattavasti. CS20 pyörösaha voitti Popular Science – palkinnon vuonna ja se äänestettiin yhdeksi vuoden parhaaksi
tuotteeksi sadan innovaatiotuotteen joukosta vuonna 2004. Nykyään Bosch kilpailee DeWaltin ja muiden kanssa
samoilla markkinoilla ja on laajentanut tarjontaansa myös muilla markkinasegmenteillä.
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Konecranes Agilon -materiaalinhallintaratkaisu on voittanut Laatuinnovaatio-palkinnon suurten yritysten sarjassa
Suomen Laatukeskuksen kilpailussa. Agilon tuo teollisen
internetin materiaalinhallintaan ja on uusi, joustava tapa
hallinnoida materiaali- ja tietovirtoja.
Vuonna 2013 markkinoille tuotu Agilon on innovatiivinen
materiaalin varastointi- ja hallintajärjestelmä, joka automaattisesti varastoi, keräilee ja täydentää tavaroita 25
kg:n painoon asti. Agilon käyttää robottia komponenttien
siirtoon. Agilonin avulla varastosaldot pysyvät ajan tasalla, ja oikeat komponentit löytävät tiensä oikeisiin paikkoihin, oikeaan aikaan. Näin sekä tuottavuus että työtyytyväisyys paranevat.
Ratkaisun helppokäyttöisyys yhdistettynä innovatiivisiin
toimintoihin, kuten painon muutoksen mukaan ehdotettaviin saldokirjauksiin ja viivakoodien käytön tukeen, auttavat vähentämään keräilytiedonsyöttövirheistä johtuvia
ongelmia. Teollisen internetin sovelluksena Agilon tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia jakaa ajantasaista tietoa,
ja näin parantaa tavaroiden koko toimitusketjun sujuvuutta. Työpisteille sijoitetut käyttöpisteet tukevat tuottavuuden parantumisen lisäksi työturvallisuuden
kasvua tuomalla tarvittavat tavarat käyttäjän luo ergonomiselle korkeudelle.
Vuonna 2014 Agilon palkittiin myös “Red Dot: Product
Design 2014”-palkinnolla muotoilunsa laadusta ja Fennia
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Prize 2014 -kunniamaininnalla innovatiivisesta ja vastuullisesta muotoilustaan.
Agilonia käyttää noin viisikymmentä asiakasta, joista
suurin osa on Suomessa. Valtaosa asiakkaista on teollisuus- ja logistiikka-alan yrityksiä. Asiakas maksaa Agilonin käytöstä kuukausimaksua. Konecranes huolehtii
tietoverkoista ja niiden toiminnasta sekä asiakaspalvelusta.

22

Apple on kuuluisa ainutlaatuisista tuotteistaan ja brändistään. Applen tuotteet erottuvat kilpailijoiden tuotteista ja
se on onnistunut kehittämään innovatiivisia tuoteperheitä. Applen menestys perustuu legendaariseen Macintoshiin,
jonka käyttöliittymä tarjosi vallankumouksellisen uuden tavan käyttää tietokonetta. Macintoshia tuki strateginen
innovaatiotoiminta, jossa Apple muutti omaa liiketoimintamalliaan IBM:n liiketoimintamallin innoittamana ja kohdensi tuotteensa suurelle ja ammattimaiselle käyttäjäkunnalle. Lisäksi Apple osti mikroprosessorit ulkopuoliselta
toimittajalta ja käytti omia liikkeitä tietokoneiden myynnissä.
Apple dominoi markkinoita perustamisensa jälkeen. Vuonna 1985 Steve Jobs pakotettiin kuitenkin jättämään Apple
ja tämän jälkeen alkoivat vaikeat vuodet yrityksen strategiassa sekä tuotekehityksessä ja Apple kohtasi lukuisia ongelmia vaikeiden vuosien aikana.
Steve Jobsin palattua takaisin, muotoiluajattelu ja innovointi näyttelivät tärkeää roolia kuluttajavetoisessa strategiassa ja visiossa. Jobsin paluun jälkeen Apple laajensi portfoliotaan ja on samalla pitänyt vahvan innovaatiofokuksensa keskittymällä vain muutamiin tuotteisiin (iMac, iPod, iPhone, iPad), jotka muodostavat yhdessä tuoteperheen
ja vahvan ekosysteemin. Laajan ekosysteeminsä avulla Applesta on tullut sisällön tuottaja, jolla on oma App Store,
tuhansien applikaatioiden kauppa, jota voi käyttää iPhonesta tai iPadista.

Most people make the mistake of thinking design is what it looks like.
People think it’s this veneer — that the designers are handed this box
and told,
‘Make it look good!’
That’s not what we think design is. It’s not just what it looks like and
feels like.
Design is how it works.
- Steve Jobs
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Apple on tunnettu myös
muotoilustaan. Tuotteet
ovat aina olleet tarkasti
muotoiltuja ja helppoja
käyttää. Apple on hyvä
siinä, miten se keksii teknologioita ja tekee niistä
helppokäyttöisiä. Apple
haluaa tehdä suljetun
ekosysteemin tuotteita,
joiden design on minimalistinen sekä leikkisä ja
joissa käytetään tekniikan
huippuosaamista, jota on
helppo käyttää.
Apple on ekspertti markkinointistrategioissa. Ennen
tuotelanseerausta tietoa ripotellaan pikkuhiljaa julkisuuteen ja Apple pitää huolen siitä, että huhut kiertävät yrityksen
ulkopuolella. Samalla kun huhut kiertävät ja ihmiset puhuvat ennen tuotteen lanseerausta, säästää Apple huomattavia summia markkinointikuluissa. Harvard Business Schoolin professori David Yoffie on arvioinut, että ennen tuotteen lanseerausta Apple on hyötynyt ilmaisesta medianäkyvyydestä noin 400 miljoonaa dollaria. Tuotteet esitellään
hienosti suunnitellussa julkisessa tapahtumassa, jossa jokainen sana on harjoiteltu PR-konsulttien kanssa. Tapahtuma on synkronoitu intensiivisten mainoskampanjoiden kanssa.
Nykyään Apple on yksi johtavista yrityksistä innovaatioissa, joka on seurausta siitä, että Apple on omaksunut muotoiluajattelun. Muotoiluajattelu on ratkaisukeskeinen prosessi, jota käytetään innovaatioiden saavuttamiseen ottamalla huomioon kuluttaja kaikissa tuotteen kehitysvaiheissa. Steve Jobs otti muotoiluajattelun käyttöön palattuaan
takaisin Applelle vuonna 1997 ja se on käytössä edelleen. Muotoiluajattelu auttaa Applea innovoimaan samalla kun
se pitää kuluttajat prosessin ytimessä. Applen muotoiluajattelussa keskitytään ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin sen
sijaan, että keskityttäisiin pelkästään liiketoiminnan tarpeisiin. Siinä, missä kilpailijat keskittyvät tuotteen ominaisuuksiin ja suorituskykyyn, Apple keskittyy kokonaisvaltaiseen käyttäjäkokemukseen.
Applen historia on näyttänyt, miten innovaatiotoiminta ja muotoilu voi kääntää yrityksen epäonnistumisen markkinamenestykseksi. Apple onkin osoitus siitä, miten selkeän innovaatiostrategian puuttuminen voi johtaa yrityksen menestyksestä epäonnistumiseen. Toisin sanoen, innovaatiotoiminta auttaa menestyksekkään liiketoiminnan rakentamisessa.
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Vuoteen 2030 mennessä keskiluokkaan kuuluvien ihmisten määrä nousee globaalisti 1.8 miljardista 4.9 miljardiin. Suurin osa näistä kolmesta miljardista uudesta kuluttajasta asuu nopeasti kasvavilla Afrikan, Aasian, ItäEurooppan, Latinalaisen Amerikka ja Lähi-idän markkinoilla.
Yleensä kehittyneiden maiden yritykset myyvät näille nopeasti kasvaville markkinoille


Premium -tuotteitaan, jotka myyvät hyvin kehittyneillä markkinoillaan tai



Premium –tuotteiden versioita, joissa tuotteista
on riisuttu pois ominaisuuksia edullisemman hinnan saavuttamiseksi

Premium -tuotteet saattoivat myydä hyvin nopeasti kasvavilla markkinoilla ylimmässä tuloluokassa, mutta suurimmalle osalle alemmassa tuloluokassa oleville ihmisille nämä tuotteet olivat epäolennaisia. Riisutut tuotteet
puolestaan olivat edullisia, mutta ne eivät vastanneet
paikallisten asukkaiden erityisiin tarpeisiin. Nykyisin frugaaleja innovaatioita tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti.
Frugaali innovaatio eli niukka innovaatio tarkoittaa yksinkertaistettuja tuotteita, jotka ovat kustannuksiltaan halvempia tuotteita, mutta laadultaan edelleen hyviä. Tuotteet ovat yleensä kestokulutustavaraa, joista on karsittu
Jotta yritykset tavoittaisivat nämä 3 miljardia uutta kulutylimääräiset ominaisuudet ja niitä myydään kehittyvillä
tajaa, yritysten pitää ymmärtää uuteen keskiluokkaan
markkinoilla.
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kuuluvien kuluttajien tarpeet ja luoda kokonaan uusia
tuotteita ja palveluita. Tämä tarkoittaa uudenlaista ajattelutapaa koko tuotekehitysprosesissa. Tuotekehitys on
tärkeässä roolissa, mutta samoin tulee olemaan innovatiiviset liiketoimintamallit, syvällinen asiakastuntemus
sekä ajattelutapa ja kulttuuri, joka tukee innovaatiotoimintaa.

Alkuperäinen vedenpuhdistaja käytti riisihiutaletuhkaa
aktiivisena ainesosana vedenpuhdistusprosessissa. Vaikka se oli tehokas, se ei kuitenkaan täyttänyt kansainvälisiä standardeja, joten Tata Chemicals paransi puhdistuskykyä kyllästämällä tuhkan nano-hopeahiukkasilla. Seuraavaksi toinen Tata Groupin kumppani Titan Watches
lähti mukaan prosessiin. Tata Groupin insinöörit huomasivat, että kellonvalmistuksessa käytettävää tarkkuustekIntialainen Tata Group lanseerasi Swachniikkaa voitaisiin soveltaa myös vedenpuhdistajan valvedenpuhdistajan vuonna 2009, jota on kehuttu oppikirjamistuksessa. Tästä yhteistyöstä syntyi tuote, joka oli
maiseksi esimerkiksi innovoinnista alemman tulotason
kehitetty sisäisistä innovaatioista liiketoiminnan eri osaasiakkaille. Vedenpuhdistajia on ollut markkinoilla vuoalueilta. Uuden tuotteen hinnaksi tuli alle 20 US dollaria,
sia, mutta niiden käyttöönottaminen on ollut alhaista.
kun markkinoilla olevat vedenpuhdistajat maksoivat jopa
Esimerkiksi Intiassa, jossa on suuri riski saada vesitse
100 US dollaria.
leviävä sairaus, vedenpuhdistajien käyttöönottoprosentti
on ollut alle yksi. Suurin syy vedenpuhdistajien alhaiselle
käyttöönotolle on ollut hinta, sillä vedenpuhdistaja voi
maksaa paljon enemmän kuin useimmilla sitä maaseudulla tarvitsevilla asukkaille on rahaa käytettävissä. Lisäksi moni laitteista tarvitsisi juoksevaa vettä ja sähköä
toimiakseen, mutta näitä ei ole saatavilla kaikkialla.
Tata Swach esitteli kustannustehokkaan vaihtoehdon
olemassa oleville vedenpuhdistajille. Kuten monet muut
markkinoilla olevat vedenpuhdistajat, se ei tarvinnut juoksevaa vettä tai sähköä toimiakseen, jonka vuoksi sitä
voitiin käyttää syrjäisimmilläkin maaseuduilla. Sen vaihdettavat suodattimet pystyvät suodattamaan tarpeeksi
vettä viiden hengen perheelle 6 – 8 kuukauden tarpeisiin.
Vaikka Tata Chemicals valmistaa ja myy Swachvedenpuhdistajia, ovat useat Tata Groupin yritykset osallistuneet sen kehittämiseen. Ohjelmistoyritys Tata Consultancy Services (TCS) kehitti alkuperäisen version vedenpuhdistajasta osana yrityksen yhteiskuntavastuutoimintaa helpottamaan vuonna 2001 tapahtuneen Gujaratin
maanjäristyksen jälkihoitoa.
Viisi vuotta myöhemmin projekti sai uutta tuulta purjeisiin, kun Tata Sonsin johtaja R. Gopalakrishnan ehdotti,
että Tata Chemicals lähtisi viemään konseptia eteenpäin,
sillä Tata Chemicals olisi täydellinen yhteistyökumppani,
koska sillä oli syvällistä kokemusta kemikaalin prosessointiteknologioista, globaalista tuotekehityksestä sekä
kuluttajatuotebisneksestä.
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Joskus hyväksynnän saaminen aloitteelle, joka haastaa
yrityksen nykyisen strategian saattaa olla vaikeaa.
Samsung perusti vuonna 2010 Lontooseen Euroopan
innovaatiotiimin, jonka tavoitteena oli keksiä uusia kuluttajille suunnattuja tuotteita Euroopan markkinoille ja
saada Etelä-Koreassa istuva johto sitoutumaan projekteihin. Projektit kyseenalaistivat sen hetkisen tuotekategoriastrategian. Kolme vuotta myöhemmin projektit tekivät yhteensä puoli miljardia voittoa. Innovaatiotiimin
johtajan Luke Mansfieldin mukaan tähän lopputulokseen päästiin oivaltamalla seuraavat viisi asiaa:
1.

Keskustele odotuksista etukäteen. Uusien tuotteiden vieminen markkinoille vaatii usein joustoa olemassa
olevalta strategialta ja saattaa aiheuttaa myös konflikteja. Keskustele etukäteen esimiesten kanssa asiasta ja
sovi miten konfliktitilanteissa toimitaan. Lisäksi on hyvä keskustella miten tiimi voisi toimia vapaammin tulosten saavuttamiseksi. Mansfield asetti myös ehdoksi kolmen vuoden tarkasteluajan, jonka aikana häneltä ei
vaadittaisi tuloksia.

2.

Luottamuksen rakentaminen matalan riskin ideoilla. Samsungin palkatessa uusia ihmisiä heille kerrotaan,
että heidän työnsä on luoda disruptiivisia ideoita, joiden avulla saadaan muut ihmiset organisaatioissa luottamaan heihin. Esimerkkitapauksessa tiimi esitteli uuden matalan riskin projektin eräälle johtajalle Koreassa
juuri kun hänen oli määrä esitellä uusia ideoita esimiehelleen. Esityksen johdosta kyseinen johtaja ylennettiin
ja hänestä tuli tärkeä kanava Euroopan innovaatiotiimille saada tulevat projektit hyväksytettyä. Näin tiimillä
oli mahdollisuus ohittaa keskijohto ja puhua suoraan ylemmälle johdolle. On kuitenkin muistettava, että keskijohdon ohittaminen liian usein saattaa käännyttää sinut heitä vastaan ja tämän vuoksi on tarkkaan harkittava,
milloin käyttää tätä taktiikkaa.

3.

Esitä eri vaihtoehtoja. Esiteltäessä uusia konsepteja, voidaan esitykseen valita esimerkiksi viisi vaihtoehtoista konseptia. Kaksi ovat matalan riskin konseptia, kaksi muuta ovat hieman enemmän kunnianhimoisempia ja
vain yksi on korkean riskin konsepti, joka on kuitenkin toteutettavissa lyhyellä aikavälillä. Tällä tavoin
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sidosryhmät voivat valita millaisella riskillä he haluavat edetä sen sijaan, että he tekisivät päätöksen jonkun 27
tietyn konseptin kanssa etenemisestä tai hylkäämisestä.
4.

Vaikuta arviointimenetelmän valintaan. Monet isot yritykset käyttävät olemassa olevia menetelmiä arvioidessaan uusia ideoita. Samsung käytti tiettyä määrällistä tutkimusmenetelmää, joka sopi huonosti radikaaleille
innovaatioille ja pääkonttori hylkäsi tiimin ensimmäisen idean. Tiimi päätti kehittää oman arviointimenetelmän ja onnistui vakuuttamaan johtoryhmän asiasta. Uutta arviointimenetelmää käytettiin olemassa olevan
menetelmän rinnalla.

5.

Sovella harkitusti. Joskus on parempi pyytää anteeksi kuin pyytää lupaa. Ja tämä pitää paikkansa tapauksessa, jossa Samsungin innovaatiotiimi päätti olla piittaamatta yrityksen säännöistä. Tiimi oli huomannut ongelman Galaxy S2 –puhelimessa, jossa datan siirtäminen vanhasta puhelimesta (joka ei ollut Samsung) uuteen
oli vaikeaa. Tiimi kehitti applikaation nimeltä `EasyPhoneSync`, joka ratkaisisi ongelman. Applikaatio oli valmis julkaistavaksi, kun tiimille kerrottiin, että toinen tiimi Koreassa oli tekemässä samanlaista applikaatiota.
Joskus projekteista joutuu luopumaan ja normaalisti he olisivatkin seuranneet annettuja ohjeistuksia. Heille
oli kuitenkin epäselvää, milloin toisen tiimin tekemä applikaatio julkaistaisiin. Aika oli tärkeä tekijä, sillä Samsung Galaxy S3:a oltiin juuri lanseeraamassa ja hyvän ratkaisun puuttuminen olisi maksanut Samsungille menetettyjä asiakkaita. He päättivät ottaa riskin ja julkaista oman applikaationsa suunnitellusti. Applikaatio
osoittautui suosituksi ja vuoden 2013 loppuun mennessä sitä oli ladattu yli miljoona kertaa. Joskus harkittu
sääntöjen soveltaminen voi olla oikea tapa mennä eteenpäin.
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nallisuuksien julkaisemista. Esimerkiksi Red Hatin tuotteistamalla OpenStack –pilvialustalla on kolmen vuoden
elinkaari ja joka kuudes kuukausi julkaistaan uusi versio.
Red Hat tarjoaa jokaisella uudelle versiolle kolmen vuoden tuen. Pystyäkseen tähän Red Hatillä on jokaiselle
OpenStack – moduulille on kehittäjiä, jotka pystyvät arviAiemmin on ajateltu, että avoimen lähdekoodin ohjelmis- oimaan jokaisen löydetyn virheen vaikutuksen tuettuihin
toilla ei voi tehdä tuottavaa bisnestä, mutta Red Hat on
versioihin. Nämä huippuasiantuntijat osaavat arvioida
onnistunut tekemään liiketoiminnallaan liikevaihtoa yli 2 parhaan tavan toteuttaa virheen korjaus sekä tarvittavien
miljardia dollaria vuodessa. Red Hat seuraa suurta mää- uusien ominaisuuksien lisäys ottaen huomioon eri versirää avoimen lähdekoodin projekteja ja valitsee niistä
oiden erot.
osan omaan tarjontaansa. Tyypillisesti Red Hat täydenRed Hat asiantuntijat ovat aktiivisia jäseniä omien ohjeltää valitsemiaan ohjelmistoja laadunvarmistuksella, elinmistojen kehittäjäyhteisössä ja he tekevät ohjelmistoihin
kaaren hallinnalla ja tukipalveluilla, jotka tekevät ohjelvain sellaisia muutoksia, jotka hyväksytään varmuudella
mistoista sopivia liiketoimintakriittiseen käyttöön. Koska
kehitysyhteisössä. Kaikki heidän tekemänsä kehitystyö
nykyiset ohjelmistoratkaisut ovat erittäin laajoja, on Red
jaetaan avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaisesti.
Hat itse aktiivisesti mukana kaikissa heidän tuotteistaTästä seuraa, ettei asiakasta ei ole lukittu Red Hatin palmiensa ohjelmistoprojektien kehittäjäyhteisöissä.
veluun ja he voivat halutessaan vaihtaa toimittajaa.
Aiemmin avoimen lähdekoodin ajatuksena oli luoda edulMaailmassa on noin miljoona avoimen lähdekoodin prolisia jäljennöksiä kaupallisista ohjelmistoista, mutta kun
jektia, mutta Red Hat on mukana vain alle parissa tuhanlisensointimallin suosio kasvoi, myös innovaatiotahti
nessa projektissa. Tämän lisäksi Red Hat on kuitenkin
yhteisöissä muuttui. Nykyisin suurin osa ohjelmistoinnoosallisena monissa kumppanien projekteissa. He ovat
vaatioista tulee avoimen lähdekoodin yhteisöistä. Yhteimukana sellaisissakin projekteissa, joita he eivät tuotsöt ovat innovatiivisia, mutta niiden heikkous on asioiden
teista pystyäkseen integroimaan ne sujuvasti tuotteistaloppuun asti vieminen, eikä tuotteista aina tule täydellimiinsa projekteihin.
siä, valmiita tuotteita.
Red Hatilla on tuki tuotteilleen, mikä tarkoittaa käytännössä ohjelmistovirheiden korjaamista ja uusien toimin-
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