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Suomikoneen mylly on tukossa ja pahan kerran. Sakkaava vienti olisi saata-
va vauhtiin ja uusia Suomi-innovaatioita nostettua maailmalle. Tämä tiede-
tään, mutta viimeistään nyt eilisen reseptit on kaluttu loppuun. Miten voim-
me ravistella nykyisiä toimintatapoja ja muuttaa koko yrityskulttuurimme 
yritteliääksi ja innovatiiviseksi?

Startup-kentältä ponnistanut liini ajattelua on menestyksekkäästi hyödyn-
netty eri organisaatioiden vauhdittamisessa uuden kasvun urille. Yksi me-
nestyjistä on General Electric, jonka Lean Startup -menetelmiin pohjautuva 
Fast Works -ohjelma on onnistunut uudistamaan yrityksen tapaa tehdä bis-
nestä uusien innovaatioiden ja parempien prosessien kehittämisen kautta. 

Liike on nyt leviämässä yrityksiin ympäri maailman. Tässä e-bookissa so-
lahdamme liinin maailmaan ja selvitämme, mistä ajattelu on kotoisin. Pal-
jastamme myös, miten yritys voi hyödyntää Lean Startupin menetelmiä ja 
millaisia tuloksia sillä voidaan saada aikaan niin maailmalla kuin meillä Pir-
kanmaallakin.

Vapaa pudotuksen ohella Lean Startup -liikkeen takana seisoo vahvalla 
tuellaan Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea. 
Pirkanmaan liiton, EAKR:n ja INKAn rahoittama sekä Tredean koordinoima 
Lean Startup -koulutus näki päivänvalon syksyllä 2014. 

Antoisia lukuhetkiä,
Johanna ja Taru

ALKUSANAT Wanna be lean and sparkling? 
Ota yhteyttä!
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1.
LIINI YRITYS  

PÄHKINÄNKUORESSA 
 

”JOS HALUAT MUUTTAA KULTTUURIA,  
PITÄÄ MUUTTAA ITSE YRITYSTÄ  

JA SEN TOIMINTATAPOJA.” 
MOLOTSI, INTUIT
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Järjestä herätysjuhlat.
Tulevaisuuden menestystekijöitä ovat yrityksen ketteryys ja kyky ymmär-
tää asiakasta sekä rakentaa tuotteita ja palveluita aitoon tarpeeseen. Liini 
yritys ei synny johdon toiveesta tai ylhäältä alaspäin valutettavasta ajatus-
mallista. Liini yritys on kokonaisvaltainen ajattelu- ja toimintatapa.

Liinissä yrityksessä kyse ei ole vain tuottavamman bisneksen rakentamise-
ta. Tärkeintä on tahto ja taito uudistua jatkuvasti. Liini yritys ei jää poteroi-
hin odottamaan parempia päiviä, vaan etsii jatkuvasti mahdollisuuksia ja on 
tarvittaessa valmis muuttamaan suuntaa. 
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Tärkeää on:
1. Oppiminen ja tekemisen tehostaminen

2. Yrittäjähenkisyys ja helposti mitattavat tavoitteet 

3. Kyky toimia innovatiivisesti joka päivä

4. Tahto ja taito nostaa asiakas ykköseksi 





2. 
PUHALTAAKO HUKKA 

FIRMASI NURIN? 
 

”INNOVOI TAI KUOLE.” 
JIM COOK, APPLEN TOIMITUSJOHTAJA
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Eric Ries, amerikkalainen startup-yrittäjä, julkaisi vuonna 2011 kirjan ”The 
Lean Startup”. Tämä kirja on yhdessä Piilaakson kupeessa vaikuttaneen Ste-
ve Blankin ”Customer Development” ja ”Lean Launchpad” -liikkeen kanssa 
muuttanut startup-kentän sekä laaja-alaisemmin yritysmaailman ajattelua 
ja toimintatapoja.

Riesin mukaan startup-yritysten nerous kiteytyy niiden kyvyssä toimia 
menestyksekkäästi äärimmäisen epävarmuuden maaperällä, olosuhteissa, 
joissa perinteikkäät johtamismallit helposti karahtavat kiville. 

”Startupin ainoa tehtävä on löytää mahdollisimman nopeasti tuote tai pal-
velu, minkä asiakkaat haluavat, ja mistä he ovat valmiita maksamaan.” 
Eric Ries

Oivalluksesta on lyhyt matka liinin ajattelun ytimeen. Menestyäkseen joka 
ikisen yrityksen on maksimoitava asiakkaalle tuotettava lisäarvo ja saman-
aikaisesti voitava minimoida hukka ja maksimoida resurssit. Riesin mukaan 
sama pätee myös muihin kuin startupeihin. Ajattelua voidaan soveltaa lä-
hes kaikkiin yrityksiin – erityisesti sellaisiin, joiden toimintaympäristössä 
vain epävarmuus on varmaa. 

Toimialasta riippumatta on todellista resurssien ja ajan hukkaa kehittää 
liikeideaa, jolla ei ole asiakkaita. On siis tunnistettava nopeasti asiakas ja 
asiakkaan ongelma ja kehitettävä siihen lisäarvoa tuottava ratkaisu. Tuote 
tai palvelu on annettava asiakkaille testattavaksi nopeasti ja vähällä rahalla. 

Varmaa on vain se,  
että mikään ei ole varmaa.

Kun kotiläksyt on tehty, tulokset analysoidaan. Palautteesta ja kerätystä da-
tasta opitaan ja jatketaan kehittämistä uudelta pohjalta. Uskalla siis haas-
taa pintaa syvemmältä, mitä asioita aidosti pitää mitata ja testata, jotta 
todellinen asiakasarvo löytyy.

Selvitä asap!
1. Miten tuote tai palvelu myy?

2. Mitä ominaisuuksia tuotteessa pitää olla, jotta se myy?

3. Voiko se johtaa pysyvään liiketoimintaan?
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3. 
KORPORAATIOHUMPASTA  

RADIKAALEIHIN  
INNOVAATIOIHIN 

“WHAT IS DANGEROUS IS NOT TO EVOLVE”
JEFF BEZOS, AMAZON.COMIN TOIMITUSJOHTAJA
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Useat entiset markkinajohtajat kuten Kodak, HP, Dell ja Blackberry ovat vai-
keuksissa nykyisessä markkinatilanteessa, jossa menestyjiksi ovat nopeassa 
ajassa nousseet Dropboxin, Pinterestin, Snapchatin ja Spotifyn kaltaiset Pii-
laakson startup-lemmikit.

Ongelmana on, että olemme tottuneet pitämään innovoimista liikkeelleläh-
tönä. Moni suuryritys on lähtökohtaisesti tullut markkinoille innovaattorina 
ja haastajana. Tutkimusten mukaan monella menestyjällä alamäki alkaa su-
vereenin aseman saavuttamisen myötä. Kun keskitytään vain ylläpitäviin ja 
tehostaviin innovaatioihin, ei kyetä mittelemään radikaalisti uutta luovien 
startup-innovaattoreiden kanssa.

Luovaa yrittäjähenkeä voi olla vaikea ylläpitää neljännesvuosibudjetin pu-
ristaessa päätä ja korporaatiohumpan kajahdellessa korvissa. Paluu juurille 
on usein oivalluksen avain. Suuryrityskin voi ajatella kuin startup.

Innovoinnin tarve ei ole 
koskaan ollut akuutimpi.

”Pysähdy ensin miettimään, että jos tää firma  
perustettaisiin tänään, niin miten silloin toimittaisiin,  
että minkä näköinen siitä silloin tehtäisiin? Ja sitten  

vertaa sitä lopputulosta nykyiseen. Siinä on se  
muutoksen motivaatio.”  

Ilkka Halava, tulevaisuustutkija
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Case: KONE
Pilviä hipova hissi
Suomalaisyritys KONE takoo menestystä maailmanmarkki-
noilla. Hissialan uranuurtajan innovaatiokyvylle ei loppua näy.
Yritys kirittääkin kilpailijoitaan niin ekologisuuden, käyttömu-
kavuuden kuin designin saralla. 

Kuluneen neljän vuoden aikana yritys on onnistunut pudot-
tamaan hissien energiankulutusta 70 prosentilla. KONEen 
viimeisin innovaatio, huippukevyt hiilikuituvalmisteinen Ult-
rarope-nostoköysi, hilaa yrityksen menestystarinan jällleen 
uusiin ulottuvuuksiin. 

Perinteiset teräsvaijerit korvaava energia- ja kustannusteho-
kas innovaatio mahdollistaa jopa kilometrin pituisen yhtä- 

jaksoisen hissimatkan. Uusi nostoteknologia mullistaa niin 
pilvenpiirtäjien kuin muiden korkeiden rakennusten suun-
nittelua, joissa hissit ovat pitkään olleet yksi rakentamisen 
pullonkaula. 

Suomalaisen insinöörityön taidonnäytettä on kutsuttu alan 
merkittävämmäksi edistysaskeleeksi sitten konehuoneetto-
man hissin, joka on sekin KONEen keksintö. 

Parhaillaan innovaatiota hyödynnetään vuonna 2018 valmis-
tuvassa maailman korkeimmassa rakennuksessa, Saudi-Ara-
bian Kingdom Towerissa. Jäämme henkeä pidätellen seuraa-
maan KONEen tulevia siirtoja.
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Case: GE
Isoin Startup ikinä
”We wanted to learn how to act small.” 

Korporaatiojätti General Electric haluaa muuttua kaikkien 
aikojen isoimmaksi startupiksi. Jo usean vuoden ajan GE on 
opiskellut, oppinut ja kokeillut Lean Startup -menetelmiä yh-
teistyössä Lean Startupin isän Eric Riesin kanssa. Syntyi liiniin 
menetelmiin pohjautuva FastWorks -ohjelma, jonka myötä 
niin tuotesuunnittelu, sisäiset prosessit kuin johtaminenkin on 
hiottu uuteen uskoon.  

GE on kehittänyt nopeasti ja asiakaslähtöisesti iteroiden mm. 
uudenlaisen jääkaapin, jonka sisällä on perinteisen muovin 
sijaan metallia. Lisäksi yritys on uudistanut sisäistä laskentaa 
ja kouluttanut tuhansia johtajia ja FastWorks-valmentajia. 
Heidän tehtävänään on kysyä oikeita kysymyksiä, huolehtia 
fokuksen säilymisestä ja toimia muutoksen katalysaattorina. 

Muutos on ollut suuri, muttei kivuton. On pitänyt improvisoi-
da ja hakea omaan firmaan sopiva tapa liinata. Kun GE:n Vice 
Controllerilta kysyttiin, mistä voi tietää, onko joku talousra-
portti hyödyllinen, hän kehotti lopettamaan sen hetkeksi. 

”Jos joku tarvitsee sitä, hän kyllä kysyy perään. Ja uskokaa 
vaan, että aika harvoin kysyttiin.” 

Alku on ollut lupaava ja synnyttänyt sekä innostusta että uu-
sia innovaatioita. Myös säästöjä on tullut – ja paljon! GE:n 
innovaatiopomon sanoin: 

”It just works.”
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4. 
SALARAKKAASTA  

SYVÄÄN  
ASIAKASSUHTEESEEN

 “IF THERE’S ONE REASON WE HAVE DONE BETTER  
THAN OUR PEERS IN THE INTERNET SPACE OVER  

THE LAST SIX YEARS, IT IS BECAUSE WE HAVE FOCUSED  
LIKE A LASER ON CUSTOMER EXPERIENCE.”

JEFF BEZOS, AMAZON.COMIN TOIMITUSJOHTAJA
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MIKSI KEHITTÄÄ MIKROON  
20 NAPPULAA, JOS ASIAKAS 

KÄYTTÄÄ KAHTA?” 

 



Viime kädessä asiakas haluaa, himoitsee ja määrittelee luomuksesi todelli-
sen arvon. Kyse ei ole asiakaslähtöisyydestä puheiden tasolla. Mekaanisten 
kyselytutkimusten maailmasta on harpattava syvemmälle ja konkreettisiin 
toimiin. Liinissä yrityksessä asiakas on kiinteä osa kaikkea tekemistä ja asi-
akkaan tarve koko porukan toiminnan johtotähti. 

Etenkin tuotekehityksessä asiakas on osattava nostaa ykköseksi. Ajatus asi-
akkaasta palvelun tai tuotteen passiivisena vastaanottajana on vanhentu-
nut. Ideaalitilanteessa asiakas on aktiivinen kumppani myös suunnittelussa.
Käyttäjien innovointipotentiaalista on puhuttu jo vuosisatoja. Eräs Adam 
Smith totesi 1700-luvulla ensimmäisten höyrykattiloiden kehityksestä: 

”Yhden suurimmista parannuksista, joita on tehty tähän koneeseen sen 
alkuperäisen keksimisen jälkeen, teki poika, joka halusi säästää omaa vai-
vaansa.”

Todella asiakaslähtöinen tekeminen vaatii niin rohkeutta kuin rajojen rikko-
mista. Uskallusta on löydyttävä aidon palautteen vastaanottamiseen. Aina 
ei mene niin kuin Strömsössä. 

Vain asiakkaalle kohdistetulla 
arvolla on merkitystä.

Esimerkiksi GE:llä jääkaappien suunnittelussa haasteita tuotti asiakkaiden 
kohtaaminen, mihin suunnittelupuolella ei oltu totuttu:

”Kun asiakkaat antoivat showroomeissa palautetta tuotteesta ja sen käy-
tettävyydestä suunnittelijoiden läsnä ollessa, oli se alussa tosi vaikeaa. Insi-
nöörit tietysti tekevät työtään suurella intohimolla, ja sitten joku sanoo, että 
vauvasi on ruma… Olisi ollut niin helppoa nostaa käsi ja selittää asiakkaalle, 
miksi joku asia on tehty niin kuin on tehty. Mutta eihän sillä ole asiakkaalle 
merkitystä.” 

Asiakkaan osallistaminen tuotekehitykseen ja innovointiin ei aina ole 
se helpoin tai halvin ratkaisu. Tutkimusten mukaan yritysten kannat-
taa kuitenkin avata innovaatioprosessejaan niin sisäisesti kuin asiak-
kaankin suuntaan. Yhteistyössä synnytettyjen tuotteiden ja palvelui-
den on todettu menestyvän markkinoilla huomattavasti paremmin 
kuin mihin perinteisen T&K:n avulla on ylletty (Witell ym. 2011).  
Asiakasyhteistyön lisäksi T&K:ssa kannattaa panostaa monialaiseen tiimi-
työhön unohtamatta asiakasrajapinnassa työskentelevien panosta (Melton 
& Hartline 2015).
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5. 
OLIKO 

STEVE JOBS 
VÄÄRÄSSÄ?

”IT’S REALLY HARD TO DESIGN PRODUCTS BY FOCUS 
GROUPS. A LOT OF TIMES, PEOPLE DON’T KNOW  

WHAT THEY WANT UNTIL YOU SHOW IT TO THEM.”  
STEVE JOBS, APPLE
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Case: Apple
Erään ompun tarina
Yksi aikamme ikonisimmista innovaattoreista, Applen maa-
ilmanmenestykseen luotsannut Steve Jobs tuli tunnetuksi 
nihkeästä suhtautumisestaan asiakaslähtöisyyteen. Markki-
natutkimuksista Jobs viis veisasi ja hänen sanottiin luottavan 
asiassa intuitioon. 

Jobsin ajattelu upposi applelaisiin kuin häkä. Eräs suunnittelija 
totesikin, ettei Apple hukkaa aikaansa kysymällä asiakkailta, 
vaan he rakentavat brändiään luomalla upeita tuotteita, joita 
he uskovat ihmisten rakastavan. Ja ihmisethän rakastivat.

Onko Apple poikkeus, joka vahvistaa säännön, vai radikaalissa 
innovatiivisuudessaan suoraan toisesta todellisuudesta? 

Tunsiko Apple tosiasiassa asiakkaansa paremmin kuin kukaan 
toinen? Pohjasiko yritys innovaatioiden suunnittelunsa asiak-
kaiden tarkkailuun ja tutkimukseen, joka meni huomattavas-
ti perinteistä markkinatutkimusta syvemmälle? 

Tosiasia on, että Steve Jobs näki jotain, mitä muut eivät näh-
neet. Jobs kykeni tunnistamaan asiakkaiden tarpeita, joiden ole-
massaoloa he eivät edes itse tienneet. Hän myös ymmärsi, ettei 
ajatustyö ja ratkaisun synnyttäminen ole asiakkaiden tehtävä. 

Eikä kysyä tarvitse, jos ongelman tuntee kuin omat taskunsa. 
Silloin voi vain yllättää asiakkaan ratkaisuilla, joista he eivät 
edes osanneet uneksia. 
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Sitä saa, mitä tilaa. Vain oikeilla kysymyksillä saadaan käsitys todellisesta 
tarpeesta. Etsi vastaus sille, mikä asiakastasi valvottaa öisin. Näe metsä 
puilta. Ole rohkeasti ratkaisija.

Ford tiesi tarkkaan, mihin tarpeeseen hän oli kehittämässä omaa ratkaisuaan.  
Tiedätkö sinä?

Välipala: Kysy ja tulkitse oikein.

”Jos olisin kysynyt ihmisiltä, mitä he haluavat,  
he olisivat sanoneet nopeampia hevosia.” 

Henry Ford

Case: AirBnB
”There’s no place like home”. Hyvänä esimerkkinä 
ketterästä kehityksestä toimii AirBnB, maailman suu-
rin majoitustarjoaja, joka ei omista yhtään asuntoa. 
Vuonna 2008 perustetun palvelun kautta ihmiset ym-
päri maailman voivat vuokrata ja välittää omia asunto-
jaan tai vaikkapa veneitään majoituskäyttöön. 

Siinä missä Hiltonilla kesti yli 90 vuotta rakentaa 
600 000 huonetta, tarjosi AirBnB vastaavan määrän 
neljässä vuodessa. Keväällä 2015 miljoonan huoneen 
raja on jo rikottu, ja yrityksen odotetaan nousevan 
pian huonevaraustenkin määrässä maailman suurim-
maksi majoitusketjuksi. 

Kuka kaipaa jäykkiä rakenteita, jos sama palvelu on 
mahdollista toteuttaa kevyemmin ja asiakaslähtöi-
semmin?
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6. 
MVP VAI VMP

(VOI MITÄ P*SKAA)?  

“WITHOUT A HYPOTHESIS STATEMENT,  
YOU’RE NOT BUILDING AN MVP. 

YOU’RE JUST BUILDING A PRODUCT.”
RAMLI JOHN, STARTUP-MENTORI
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Liinin yrityksen kevyin prosessi on saavuttaa minimipanostuksella maksi-
maalinen oppiminen. Ymmärtämällä asiakkaitaan yritys pystyy rakenta-
maan heille myös parempia tuotteita. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että 
tapetaan visionäärisyys – kaukana siitä. Tuloksiin päästään nopeammin 
kuuntelemalla ja oppimalla asiakkailta. 

Arvokkainta on saada jo testausvaiheessa asiakkaat kritisoimaan tuotetta ja 
ampumaan se alas. Vain oppimalla asiakkailta pystytään tekemään markki-
noille killeri tuote. Työkaluja ja osaamista on paljon. Yleensä siihen riittävät 
ihan arkijärkiset toimenpiteet kuten kuuntelu, kysely ja havainnointi. Ennen 
kaikkea kyse on asenteesta, kyvystä ottaa vastaan palautetta ja suhtautua 
siihen oppimisen näkökulmasta.

Mittaamisen tehtävänä on avata ovia oppimiselle. Mittaaminen auttaa kes-
kittymään oikeisiin asioihin, eikä tuote- tai palvelukehitys ole vain ja ainoas-
taan oletuksien varassa. Mittareiden tuottamien tulosten lisäksi voidaan 
oppimista tehostaa kysymällä suoraan asiakkailta. 

Miksi rakentaa tuote, jolle ei 
ole minkäänlaista tarvetta?

Vinkki!
5 x Miksi? on äärimmäisen hyvä tapa selvittää asiakkaan 
pohjimmaisia tarpeita. Kysy asiakkaaltasi, miksi tarvitset tai 
et tarvitse tätä palvelua? Älä ota ensimmäistä perustelua 
vastaan, vaan vie pohdinta syvemmälle!
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Kun lähdetään vannomaan uusien ismien nimeen, käy helposti niin, että 
niistä napataan vain nasevimmat termit, jotka upotetaan omaan toimin-
taan sen kummemmin sisältöjä miettimättä – saati niistä mitään oppimatta. 
Yksi ehkä väärinymmärretyimmistä termeistä on MVP; Minimum Viable 
Product. 

”A Minimum Viable Product is that version of a new product which allows a 
team to collect the maximum amount of validated learning about customers 
with the least effort.” 
Eric Ries

Väärinymmärrettynä MVP:stä tulee VMP, joka heitetään keskeneräisenä 
asiakkaille ja jäädään odottamaan palautetta. Mitä vähemmän palautetta, 
sen tyytyväisempiä ovat kehittäjät. Jonkin ajan kuluttua pohditaan, miksi 
tuote ei saanut aikaan kansanliikettä ja syytellään markkinointiosastoa. 
Mutta kun kyse ei ole p*skan paketoinnista, vaan aidosta asiakkaan kuunte-
lemisesta ja tarpeen ymmärtämisestä. 

MVP voi olla piirros paperilla, kevyt nettisivu tai Powerpoint-esitys. On-
line-kenkäjätti Zapposin MVP oli kuvata erilaisia kenkiä kenkäkaupoissa, 
pistää kuvat nettiin ja testata tilaako niitä sieltä kukaan. Kun ensimmäiset 
nettitilaukset tulivat, kengät käytiin ostamassa ja lähettiin asiakkaalle. Muu-
taman testin jälkeen perustajat olivat varmoja siitä, että kenkiä voidaan os-
taa myös netin välityksellä. 

MVP EI OLE VMP!

Kyse on..
1. Mittaroinnista ja asiakkailta oppimisesta

2. Oikeiden kysymyksien tekemisestä

3. Asiakkaiden kiinnostuksen testaamisesta

4. Arvontuottamiskyvyn punnitsemisesta

5. Tiedosta, rakastuvatko asiakkaat tuotteeseemme 
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7. 
ENGINEER HAS 

LEFT THE BUILDING
(FINALLY)   

”TO HAVE A GREAT IDEA, HAVE A LOT OF THEM.” 
THOMAS EDISON
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Case: CarsDirect
Vuonna 1998 Idealabin perustajan Bill Grossin tuskas-
tuminen autokaupoilla synnytti idean testata innok-
kuutta auton ostamiseen netissä. Moni tyrmäsi ajatuk-
sen vedoten siihen, etteivät ihmiset käytä luottokorttia 
verkossa tai ylipäätään osta autoa näkemättä sitä ensin. 

Päättäväinen Bill halusi kuitenkin kokeilla ajatustaan ja 
90 päivän päästä pilottisivusto oli pystyssä. Sivut sul-
jettiin heti seuraavana päivänä, koska autoja myytiin 
yllätykselliset neljä kappaletta. 

Vuonna 2005 päivänvalon näki CarsDirect, joka myy-
tiin vuosi sitten 1,1 miljardilla.  

Not bääd.
 
Cooper & Vlaskovits (2013). The Lean Entrepreneur.

Kehittämisessä kyse ei ole siitä, pystytäänkö tuote tai palvelu tekemään, 
vaan siitä, kannattaako sitä ylipäätään tehdä. Liini kehittäminen on moni-
puolista, mutta ketterää. 

Ensimmäinen askel on löytää asiakkaan ongelma ja ratkaista se. Ongelman 
ympärillä on usein iso kasa kysymyksiä ja oletuksia, joita pitää ryhtyä pur-
kamaan. Tärkeintä on, ettei insinööriporukka jää pohtimaan asiaa keske-
nään, vaan lähtee ulos asiakkaiden luo. Idean testausta voi tehdä keskus-
tellen, nettikyselyllä, Facebookissa tai kasvokkaisella keskustelulla vaikkapa 
kauppakeskuksessa tai workshopissa. Lean startup -asiantuntijat ja -keksi-
jät korostavat, että uuden radikaalin innovaation kehittelyssä on varaudut-
tava useiden eri ideoiden testaamiseen, ennen kuin toimiva löytyy.

Kun perusongelma on löydetty ja olettamukset testattu, on aika tehdä MVP. 
Sen avulla pääsee nopeasti testaamaan ja oppimaan asiakkailta ennen en-
simmäistä protoa tai koodinpätkää.

Passita porukka kentälle.
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8. 
SNADISTI  

LIINIMPI MANSE  
”LEANER, FASTER, CLOSER TO THE CUSTOMERS.”

VAPAA PUDOTUS
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Suomalaisen kilpailukyvyn ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi on jo 
pitkään kaivattu uusia tuulia. Ketterien startup-yritysten voittokulku maa-
ilmalla on selvä viesti yritysmaailmalle. Liini startup-henkinen yrittäminen 
on uudistamassa yritysten toimintaa ja sen avulla voidaan hakea ratkaisu-
ja myös teollisuuden innovaatiokyvyttömyyteen. Mielestämme oli korkea 
aika hypätä kelkkaan myös meillä Mansessa. Siksi päätimme ryhtyä suun-
nannäyttäjiksi. 

Käänsimme liinit katseemme rakennemuutoksen kourissa kipuilevan 
valmistavan teollisuuden puoleen, jossa paine kasvuun ja uusien liike-
toimintamallien löytämiseksi on akuutti. Erityistä tarvetta on uudistaa 
tuotteita ja prosesseja, jotta valmistus saadaan pysymään omilla kulmilla.  

Lähdimme pilotoimaan Lean startup -toimintamalleja kolmessa rohkeassa 
pirkanmaalaisessa yrityksessä yhdessä Tampereen kaupunkiseudun elinkei-
no- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n sekä Pirkanmaan liiton kanssa. Valmennuk-
sessa kehitettiin yrityksien omia prosesseja kohti liinimpää toimintamallia 
innovaatiotyön ja yrittäjähenkisen kulttuurin synnyttämiseksi. 

Seuraavassa casessa makupaloja Insta Innovationin matkasta liinin ihmeel-
liseen maailmaan yhdessä Vapaa pudotuksen kanssa.

RYHDYIMME 
SUUNNANNÄYTTÄJIKSI
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”Innovoimisen merkitys on vain kasvamassa niin meillä kuin maailmalla. 
Hyvästä ideasta on kuitenkin aina matkaa innovaatioksi, josta asiakas on 
valmis maksamaan. Siinä missä tuotteiden elinkaari lyhenee entisestään, 

menestyjiksi nousevat ne yritykset, jotka pystyvät jalostamaan tehokkaasti 
uusia tuotteita asiakkaiden tarpeista. Nopeat syövät hitaat, ja selvää on, 

ettei vanhoilla malleilla pitkälle pötkitä.”
Jouni Myllymäki, Tredea Oy

”Suomalaisella tasolla perinteiset yritykset, joihin mekin lukeudutaan, ovat 
todella varovaisia. Kaiken pitäisi olla varmistettua ja varmaa, eikä uskalleta 

hypätä epämukavuusalueelle. Mutta silloin ei kehitytä.”
Ville Mäenpää, Puristeteos Oy

”Verkostojen voimaa ei Suomessa aina ymmärretä. Avoin ja luottamukselli-
nen yhteistyö vie eteenpäin ja tuo aivan uudenlaista vipuvoimaa erityisesti 

kansainvälisille markkinoille. Ketterä verkosto ja asiakaslähtöisen liini 
toimintamalli tuottavat dynaamisen kilpailuedun.”

Jani Suojansalo, Tamware Oy



Case: Insta Group
Pysy asiakkaan iholla
Teollisuusautomaation sekä puolustus- ja turvallisuustek-
nologian ratkaisuilla läpilyönyt tamperelainen Insta Group 
-konserni tähyilee innokkaasti uusien kasvumahdollisuuksien 
pariin. 

Yritys perusti vuonna 2013 rinnalleen virtuaaliteknologioi-
hin ja innovatiivisiin palveluihin keskittyvän Insta Innovation 
Oy:n. Uusia uria on urkenemassa niin hoiva-alan kuin kriisin-
hallinnan koulutuspalveluiden parissa.

Valmennuksen myötä liini ajattelutapa on vallannut maaperää 
nopeasti Installa. Tätä nykyä Landing page ja MVP soljuvatkin 
sujuvasti niin instalaisten puheissa kuin teoissa. Uusissa kehi-
tyshankkeissa on jo hyödynnetty liinejä testausmenetelmiä. 

Parhaillaan käynnissä olevissa projekteissa on asiakkuusjohta-
ja Martti Setälän mukaan onnistuttu synnyttämään tiivis linkki 
asiakasrajapintaan:

”Liini yhteistyö on tuonut uutta otetta tiimiin ja olemme saa-
neet asiakkailta runsaasti konkreettista palautetta, mikä on 
haastanut meitä. Olemme nopeasti oppineet, ettei asia men-
nytkään ihan niin kuin olimme ajatelleet.”

Liinauksen avulla yritys voi nopeuttaa tuotekehitysproses-
sejaan ja varmistaa niiden tuloksellisuutta. Järkevä liinaus 
tuokin säästöjä paitsi yritykselle myös asiakkaalle. Liinaus- 
intoisten yritysten on kuitenkin hyvä puntaroida, miten mit-
tavasti eri asiakastahot jaksavat olla mukana iteraatioissa.

”Tärkeintä on löytää oma tapa tehdä liinisti. Tervettä järjen-
käyttöä ei saa unohtaa. Myös asiakkaalle pitää osata konkre-
tisoida mukana olosta heille generoituvat hyödyt.”

Insta Innovationin liini matkanteko jatkuu uusien haasteiden 
parissa. Koepalloja aiotaan jatkossa heitellä asiakkaan suun-
taan aiempaa rohkeammin, eikä painavistakaan vastapallois-
ta pahastuta. Päinvastoin, kuuntelevat korvat ja kysyvä mieli 
on teroitettu uuteen iskuun. 

”Mitä lähempänä asiakkaan arkea muistaa olla, sitä helpompi 
on tuotekehitys viedä maaliin.”
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9. 
WANNA  
BE LEAN?   

”STOP WISHING. START DOING.”  
  TUNTEMATON
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1) Kellistä hukka

Lean Startup on hakenut vaikutteita Lean Manufacturingista tuoden sitä 
lähemmäksi asiantuntijatyötä. Ydinajatus on sama: vältä hukkaa ja paran-
na jatkuvasti. On turha kehuskella tehneensä täydellistä työtä, jos se ei ole 
hyödyttänyt asiakasta. Sellainen ”työ” on ajan ja resurssien hukkaamista. 

2) Oppia ikä kaikki

Leanin ytimessä on kolme tärkeää sanaa: Build – Measure – Learn. Tämä 
pätee niin tuotteeseen, palveluun, prosessiin kuin liiketoimintamalliin. 
Organisaatioon on puhallettava jatkuva oppimisen ja muutoksen kulttuu-
ri. Oppiminen on ydinprosessi siinä missä myynti tai tuotekehityskin. Ota 
tavoitteeksi oppia oppimaan mahdollisimman paljon – mahdollisimman ly-
hyessä ajassa.  

3) Kokeillen ja koetellen

Leanissa yhdistyy pitkän aikavälin visio, nopea kehittäminen ja pienet kokei-
lut. Käyttäjäkokemuksien saamiseksi testaa tuotetta tai palvelua aikaisessa 
vaiheessa asiakkaalla MVP:n avulla. Käytä rahaa ensimmäisessä vaiheessa 
mahdollisimman vähän. 
 

MIKSET ALOITTAISI JO TÄNÄÄN?

4) Pysy asiakkaan iholla
Liinissä yrityksessä asiakas sykkii jokaisen sydämessä. Nosta asiakkaan tar-
ve kaiken tekemisen johtotähdeksi, ja ota asiakas mukaan kehittämiseen jo 
silloin kun se hirvittää. 

5) Luovasti mittaillen

Mittaaminen (Innovation Accounting) on tärkeä osa leania. Mittaamisessa 
saa ja pitää olla luova. Mittaa ja analysoi vain niitä asioita, jotka ovat tärkei-
tä asiakkaalle tarjottavan lisäarvon ja tulosten kannalta. Laske myös vaihto-
ehtoisia kustannuksia. Paljonko menetät, jos teet vääriä asioita? 

6) Tämä voi olla myös julkista

Lean Startup soveltuu myös julkissektorille. Amerikassa on liinattu niin kou-
luja kuin järjestöjä, ja New Jerseyssä on luotu jopa Lean Startup -ekosystee-
mi, joka tukee startupeja ja yrityksiä uusien menetelmien käyttöönotossa. 

7) ”If you can do better, you should.”

Uskomme, että Lean Startup on juuri se menetelmä ja mahdollisuus, jota 
tässä ajassa tarvitaan. Aina voi ja pitää tehdä paremmin. Laadun määrää 
maksava asiakas.
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Kuten olemme tässä e-bookissa useasti todenneet,  
Lean Startupin avulla voidaan tuupata niin startup-yrityksiä kuin isoja kihoja uuteen vauhtiin.  

Lean Startup on kiistatta yksi tämän hetken potentiaalisimmista yritysten toimintaa uudistavista aalloista. 
Parhaimmillaan se voi myös olla ratkaisu teollisuuden innovaatiokyvykkyyteen tai -kyvyttömyyteen.  

Teot puhuvat puolestaan. Nyt on hyvä aika hypätä kelkkaan.

LOPUKSI 

Uskomme, että tämän päivän kilpailutilanteessa asiakaslähtöi-
syydestä syvemmälle edetään viestinnän ja vuorovaikutuksen 
keinoin. Uskollisten asiakkaiden eteen on löydettävä keinot kuun-
nella, keskustella ja osallistaa. Oikea viesti on osattava löytää ja 
viedä maaliin.

Asiakkaidemme tarpeesta ja toiveesta kehitimme kolmen yrityk-
sen yhteistyönä täysin uudenlaisen tavan tehdä ja toteuttaa mark-
kinointiviestintää. Syntyi Unfair; nopea ja tehokas konsepti epä-
reilun kilpailuedun tuottamiseen. 
 

Unfair synnyttää isoja tuloksia pienessä ajassa – jopa yhdessä 
yössä. Kirkastamme tahtotilan, kiteytämme kilpailuedut ja kon-
septoimme uuden tuotteen, palvelun tai toimintamallin helposti 
toteutettavaan ja myyvään muotoon. 

Hyödynnämme Start Up -kentältä omaksuttua liiniä ajattelua, ket-
teriä valmennusmenetelmiä, strategista konseptointia sekä visu-
aalista ja sanallista viestintää. 

Unfairin alla asiakkaita palvelevat isolla sydämellä ja suurella into-
himolla yritysvalmennusyritys Vapaa pudotus, markkinoinviestin-
tätoimisto Karma sekä mainostoimisto Värikäs. Unfair.fi 

Case: Matkalippu epäreilun  
kilpailuedun metsästykseen
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