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DOB innovaatioalustan kuvaus 

 
Innovaatioalustan konsepti
Tehtävät ja tulokset
Innovaatioalustan osapuolet, roolit
Innovaatioalustan prosessikuvaus, geneerinen ja DOB työpakettien sovellukset

.  
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DOB – konsepti, älykäs ja luova innovaatioalusta

BigData

Oma data

Intenet, 
IoT

Analysointi
● Datan keruu ja organisointi
● Louhinta, analysointi
● Ymmärrystä ja oivalluksia

Avoin data

Palvelumuotoilu
● Yhdessä: asiakkaat, 
    asiakkaiden asiakkaat, 
    koko yhteistyöverkosto.
● Ratkaisuja ongelmiin ja tarpeisiin
● Liikeideoita  

Bisneskiihdytys
● Idean konseptointi
● Testaus 
● Palveluja ja
   tuotteita, 
  liiketoimintaa

● Yrityksiä
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DOB - innovaatioalustan vaiheet, tehtävät ja tulokset

 5. 
Bisnes-
 kiihdytys4. Palvelu-

muotoilu

3. Analy-
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1.Ongelman 
määrittely
 
Ongelman, tarpeen 
tai tutkittavan ilmiön 
määrittely.
Projektin tavoitteen 
määrittely.
 
 
Tulos: 
Määritelty ongelma,
tarve, tutkittava ilmiö.
Määritelty tavoite
projektille.
 
 
 

2.Datan 
määrittely 
ja valmistelu
 
Relevanttien
tietolähteiden 
määrittely ja tietojen 
valmistelu 
 
 
Tulos: 
Konekielisessä 
muodossa 
oleva anonymisoitu
ja siivottu
data valmiina
mallinnettavaksi 
analysointia varten

3. Analysointi
 
Datan mallintaminen
ja tallettaminen
analysoitavaksi.
Datan louhinta ja
analysointi. 
Tulosten 
visualisointi.
 
 
Tulos: 
Laskennallinen malli
Louhittu, analysoitu
ja visualisoitu 
data-aineisto.
Ymmärrystä ja
oivalluksia.
 

4. Palvelu- 
muotoilu
 
Tuotteiden, palvelujen
ja liiketoimintamallien 
ideointi ja innovointi 
yhdessä sidosryhmien 
kanssa. 
 
 
 
Tulos:
Ideoita tuotteiksi ja
palveluiksi, uudeksi
liiketoiminnaksi.
Ideoita organisaation 
uudeksi
toimintamalliksi ja
prosesseiksi.

5. Bisnes- 
kiihdytys
 
Idean jatkojalostus
testattavaksi.
Idean testaus.
 
 
 
 
 
Tulos: 
Testattu tuote,
palvelu tai liikeidea
tuotteistettavaksi
tai toimintamalli 
toteutettavalksi.
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DOB-innovaatioalusta ja -hankkeen osapuolia
 
Ongelman omistajalla on tarve tai ongelma, johon se haluaa löytää ideoita ja ratkaisuja.  Datan  
omistaja tuo dataa analysoitavaksi.

 
Datan analysoija mallintaa datan ja analysoi sitä erilaisilla matemaatisilla ja tilastollisilla 
menetelmillä sekä visualisoi analyysin tulokset. 

 
Palvelumuotoilutörmäytyksen isäntä haluaa löytää uusia ideoita yhteiskehittämisen ja muin 
palvelumuotoilun keinoin.  Törmäytykseen osallistuu törmäytystiimi tai -tiimejä, joissa on yritys- 
ja henkilöjäseniä. Törmäytyksen järjestää törmäytyksen järjestelijä ja sen fasilitoi 
törmäytyksen fasilitoija.

 
Törmäytyksen jälkeen ideaa jalostetaan tuotteeksi, palveluksi tai uudeksi liiketoimintamalliksi  
yritysten ja henkilöiden omasta toimesta ja tarvittaessa bisneskiihdyttämön tukemana.

 
DOB-hankkeen aikaisia osapuolia ovat hankkeen vetäjä ja työpaketin omistaja.  Hankkeen 
vetäjä vastaa DOB -alustan konseptoinnista  ja Työpaketin omistaja  työpaketistaan ja sen 
toteutuksesta. 

.  
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DOB-innovaatioalusta palveluna: vaiheet, tehtävät ja tulokset, osapuolet
Ongelman ja datan 
määrittely

PalvelumuotoiluAnalyysi Bisneskiihdytys

Määritelty ongelma, 
valmisteltu data

Analysoitu data,
oivalluksia

Järjestetty törmätys

Määritykset
 analysoitavan
datan muodolle

Ideoita

Törmätyksen 
toimeksianto

Liikeidea 
testattavaksi

(riippuen kenellä on 
ipr)

Tuki kiihdytykselle 

Edelleen analysoitu 
data, uusia
  oivalluksia

Liikeidea 
testattavaksi

(riippuen kenellä on 
ipr)

Datan 
analysoija

Ongelman 
omistaja

Bisnes-
kiihdyttäjä

Tömäy-
tyksen

järjestäjä,
fasilitoija

Törmäytys-
tiimi

Vastaa

Osallistuu

HUOM.
Merkinnät:
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DOB-TP1, Aviapolis, palveluja matkaajille, Vantaan kaupunki
Ongelman ja datan 
määrittely

PalvelumuotoiluAnalyysi Bisneskiihdytys

TP 1.1, TP1.2
Määritelty ongelma, 

valmisteltu data

TP 1.3
Analysoitu data,

oivalluksia

TP 1.4
Järjestetty törmätys

(5 kpl)

Määritykset
 analysoitavan
datan muodolle

Ideoita

Törmätyksen 
toimeksianto

TP 1.5
Liikeidea 

testattavaksi
(tiimi omistaa idean)

Tuki kiihdytykselle 

Edelleen analysoitu 
data, uusia
  oivalluksia

Liikeidea 
testattavaksi

(yritys omistaa idean
ja kehittää sisäisesti)

Datan 
analysoija

Ongelman 
omistaja

Bisnes-
kiihdyttäjä

Tömäytyks
en

järjestäjä,
fasilitoija

Törmäytys-
tiimi

Veturi-
yritys

Tampereen
yliopisto

Metropolia

Erilaisia 
tiimejä 
törmäy-
tyksestä
riippuen

Metropolia,
Laurea
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DOB-TP2, Hyvä pitkä elämä, Oulun yliopisto
Ongelman ja datan 
määrittely

PalvelumuotoiluAnalyysi Bisneskiihdytys

TP2.1 Sairauden kartoitus ja analyysi
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartoitettu ja 
kerätty 

olemassaoleva 
data

Analysoitu data,
oivalluksia

TP2.2. Toteutetut
senior- ja sovellus-

pilotit
 Kerätty uusi data

Ideoita

TP2.4 Toteutetut 
Mydatyta -työpajat

Liikeideoita
 jatkokehitykseen

Datan 
analysoija

Ongelman 
omistaja

Bisnes-
kiihdyttäjä

Tömäytyks
en

järjestäjä,
fasilitoija

Törmäytys-
tiimi

CLCHR

UBICOMP

CHT

Asiakastiimit: 
terveys-

teknologia,
rakentaminen

CHT, 
mydata,

OSA, urban
dashboards

TP2.3. Toteutettu
Mydata -osaamisen

nosto 
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DOB-TP3, DOB valmennus, yrityskohtainen case-vaihe, COSS
Ongelman ja datan 
määrittely

PalvelumuotoiluAnalyysi Bisneskiihdytys

Määritelty ongelma, 
valmisteltu data Järjestetty törmätys

Liikeidea 
jalostukseen

(riippuen kuka
 omistaa idean)

Luotu palvelu-
liiketoiminamalli

Datan 
analysoija

Ongelman 
omistaja

Bisnes-
kiihdyttäjä
(ei kuulu 

rajaukseen)

Tömäytyks
en

järjestäjä,
fasilitoija

Törmäytys-
tiimi

Valmenne
ttava
yritys

Tampere
en

yliopisto

Asiakkaita, 
asiakkaan 
asiakkaita,
kumppa-

neita

COSS,
Laurea

Tukea, sparrausta

Analysoitu data,
oivalluksia

Tukea, sparrausta
Tukea, sparrausta Tukea, sparrausta

Tukea, sparrausta,
tarvittaessa 

fasiltointi (Laurea)

Ideoita

Tukea, sparrausta,
tarvittaessa 

fasiltointi (Laurea)


