DOB - datasta oivalluksia ja bisnestä
-

DOB-hankkeen satoa

30.1.2018
jyrki.koskinen@coss.fi
jyrki.koskinen@avaamokonsultointi.fi

2016 COSS

Datasta oivalluksia ja bisnestä – DOB,
mitä ja miksi?

Data on tämän päivän öljy, ehtymätön ja kulumaton innovaatioiden
lähde. Miten saada datasta kaikki irti ja hyötykäyttöön?
Asiakaskeskeinen palvelumuotoilu ja -ajattelu ovat menestysresepti
lisäarvoon, kannattavuuteen ja kasvuun

Kuva: Pixabay

Miten data ja asiakaskeskeinen palveluajattelu saadaan hyötykäyttöön,
mitä uutta osaamista ja ajattelua tarvitaan?

.
Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeessa:
– Tuotteistettiin ja pilotoitiin DOB -innovaatioalusta
– Luotiin uusia tuotteita ja palveluja, uutta liiketoimintaa
– Valmennettiin yrityksiä päivittämään kilpailuetunsa
data-analytiikan ja asiakaskeskeisen palvelumuotoilun aikaan.

Kuva: Lauea

Tuloksena oli uusia tuotteita ja palveluja, uusia kyvykkyyksiä ja uutta
liiketoimintaa.
Kuva: Eric R. Dahlen
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Datasta oivalluksia ja bisnestä – älykäs ja luova innovaatioalusta
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Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke

Aviapolis

Hyvä
pitkä
elämä

Valmennus

Onglma,
data

Vuosi 2016

Vuosi 2017

Analysointi

Bisneskiihdytys

Törmäytykset
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Hanketaso: konseptointi, menetelmät, työkalut, viestintä, osaamisen levitys, johtaminen
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11
20 tuettua /
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(de minimis)

74
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22 kehitysprojektia
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Työn sankareita tähän asti - ja uusia syntyy koko ajan
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DOB kokemuksia ja parhaita käytäntöjä - avaimia onnistumiseen,
kokemuksia
Ongelman,
datan
määrittely

Analysointi
Bisneskiihdytys
Palvelumuotoilu

Innovaatioalusta

Ratkaistava haaste,
kehitettävä palvelu

Halu ja kyky ratkaista, - usko, että se on ratkaistavissa. Mikä on oikea ongelma, ongelman
taso: parannetaanko ongelman ratkaisua vai poistetaanko ongelma?

Data

Rikas data, joka on yhdistelty eri lähteistä. ‘Autenttinen data’. Yhdistely on työlästä →
datan käyttökelpoisuus syytä evaluoida tutkimalla. ‘2% vs 98%’ Tietosuoja pelottaa, vrt
terveystiedot → ammattimainen, tiedon turvallinen käsittely, anonymisointi. Tiedon
omistaja on avainasemassa, vakuutettava. Avoin data vs oma data?

DOB-projektin tiimi,
arvoverkko

Tarvittava osaaminen: analytiikka, palvelumuotoilu ja -liiketoiminta sekä
substanssiosaaminen. ‘Sankari vs tiimi’, norsunluutornissa vai asiakkaiden kanssa?

Analysointi ja
palvelumuotoilu menetelmät

Analytiikka: perusanalytiikka tuo asioita näkyväksi. Koneoppimisella syväymmärystä syyja seuraussuhteista.
Palvelumuotoilu: palveluajattelulla asiakas keskiössä - koko ajan. Menetelmiä tilanteen
mukaan: yhteiskehittäminen, palveluprosessin blueprint, palvelun mock-up ja proto,
palveluliiketoimintakonsepti.

Johtaminen, kulttuuri

Vahva omistaja, joka haluaa tuloksia. Johdon näkyvä ja kuuluva tuki, aikaa tulosten
tekemiseen. Ketteryyttä, fail fast. Out-of-the-box, uteliaisuus, ‘naivismi’ vs ‘kyynisyys’.
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DOB-työkalupakki = työkaluja, kokemuksia, parhaita käytäntöjä,....

https://coss.fi/projektit/dob/tyokalupakki/
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DOBit - kohti hyvinvointia

Uusia tuotteita ja
palveluja,
uusia kyvykkyyksiä,
uutta liiketoimintaa
ja elinvoimaa.

Kuva: Eric R. Dahlen
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