
 

 
 

 

Innovaattorin ideakartta 
 

Innovaattorin ideakartta on innovaattorin ensimmäinen ajattelun työkalu. Sen on tarkoitus aktivoida sinut 

ajattelemaan innovaatiosi taustaa ja sen toimintaympäristöä. Ideakartta ei lähde liikkeelle siitä, mitä olet 

keksinyt, vaan on tärkeää, että mietit, miksi olet nähnyt keksinnöllesi merkitystä. Huomioi myös se, että 

hyvän ongelman löytäminen on myös kullanarvoista, joten keskity ideasi taustan ja sen vaikutuspiirissä 

olevien kohderyhmien kuvaamiseen heti alussa. 

Yhteyshenkilö, ammatti, osoite ja puhelinnumero 

Click here to enter text. 

Saako tietonne lisätä Pohjois-Savon Business Centerin asiakasrekisteriin? *  Kyllä ☐ Ei ☐ 

Päivämäärä Click here to enter a date. 

Tiimin jäsenet (nimi, ammatti, osoite ja puhelinnumero ja osaamistausta idean kehittämisen 

näkökulmasta) 

Click here to enter text. 

Mikä sinua ja tiimiäsi motivoi innovointiin? Mitä tavoitteita olet(te) asettaneet, ja mikä motivoi teitä tähän 

työhön? 

Click here to enter text. 

 

 IDEASI TAUSTA 

Idea vaatii aina sen toimintaympäristön tuntemista, jossa uutta palvelua tai tuotetta 

on tarkoitus käyttää. On perusteellisesti punnittava ongelmaa, jota ollaan 

ratkaisemassa. Myös ongelman ratkaisun arvoa on punnittava, miksi ratkaiseminen on 

tärkeää? Sanotaankin, että ensin on myytävä ongelma ja vasta sitten sen ratkaisu. 

1. Minkä ongelman keksintösi ratkaisee? Kenellä tai missä ongelmaa esiintyy ja kuinka usein? Onko 

samaan ongelmaan muitakin ratkaisuja? On tärkeää, että pohdit tätä näkökulmaa monipuolisesti, 

kriittisesti ja eri näkökulmille avoimesti. 

Click here to enter text 
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IDEASI KOHDERYHMÄ  

Idean ensimmäinen kohderyhmä ovat keksinnön/palvelun käyttäjät. Mutta on 

tärkeää miettiä myös sitä, miten käyttäjien sidosryhmät hyötyvät ideastasi. Voi olla 

että sidosryhmät ovatkin ideastasi maksavia asiakkaitasi. Esimerkiksi pyörätuolin 

käyttäjä ei maksa pyörätuoliaan, vaan kustantaja on esimerkiksi kunta. Mitä 

ominaisuuksia ja miksi pyörätuolissa on oltava, jotta se tuottaa parhaiten hyötyä maksajalle. 

2. Kuka olisi ideasi asiakas (käyttäjä)? Entä kuka olisi maksaja?  

Click here to enter text.  

 

3. Mitä hyötyä eri kohderyhmät saisivat tuotteestasi/palvelustasi? Yritä löytää monia näkökulmia ja 

hyötyä myös asiakkaan sidosryhmille. 

Click here to enter text. 

 

4. Rajoittuuko markkina-alue Suomeen vai onko kyse jopa globaaleista markkinoista? Miten kuvaisit ideasi 

kaupallista potentiaalia? 

Click here to enter text. 

 

5. Miten tuotettasi/palveluasi voisi myydä tai markkinoida? Mieti tässä jakelukanavia ja markkinoinnin eri 

kanavia.  On tärkeää, että mietit jo realistisesti tuotteen/palvelun markkinointikustannuksia.  

Click here to enter text. 

 

6. Oletko testannut potentiaalisilla asiakkailla tuotteesi/palvelusi kiinnostavuutta? Entä missä voisit 

testata, jos et sitä vielä ole tehnyt? Mieti verkostojasi tai keneltä saisit apuja idean testaamiseen, kirjoita 

saamaasi palautetta tai ideoitasi testaamisesta tähän. 

Click here to enter text. 

 

 

 

 



 

 
 

KEKSINTÖSI TAI PALVELUSI KUVAUS 

7. Kuvaa tähän keksintösi/palvelusi sellaisena, kuin olet sen tässä vaiheessa 

ajatellut. 

Click here to enter text. 

8. Miten olet keksintöäsi/palveluasi tähän asti hahmotellut. Onko sinulla malleja, suunnitelmia, laskelmia 

tehtynä? On tärkeää, että tallennat kaikki suunnitelmasi ja merkitset niihin päivämäärän, jolloin materiaali 

on tehty. Myös muut ihmiset, jotka ovat olleet sinua auttamassa, saattavat olla oikeutettuja keksijöiksi, 

joten on tärkeää, että nimeät myös nämä henkilöt eri vaiheissa. 

Click here to enter text. 

 

9. Keksinnön toteuttamiseen tarvitaan kehittämiseen omistautunutta tiimiä ja paljon erilaista osaamista. 

Mikä on sinun roolisi ja ydinosaamisesi tässä kehittämistyössä?  

Click here to enter text. 

 

10.  Kuvaa oma näkemyksesi, mitä keksintö/palvelu tarvitsisi toteutuakseen. Jos sinulla on jo tietoa ja 

taitoa laskea kehittämisen hintaa, kirjaa se myös ylös. 

Click here to enter text. 

 

IDEASI UUTUUS 

Keksintö on aina tekninen uutuus, jonka ratkaisu on keksinnöllinen ja se on teollisesti 

valmistettavissa. Palvelut voivat olla uusia, mikäli niitä toteutetaan uusissa kanavissa 

tai uusilla välineillä, tai mikäli palveluidea tyydyttää aivan uuden tarpeen. 

11. Miten olet selvittänyt, onko ideasi varmasti uusi? Googlaa ja tutki teknisten 

keksintöjen patenttitietokantoja http://espacenet.com .  

Click here to enter text. 

 

12. Ketkä ovat kilpailijoitasi? Minkälaiset palvelut ja tuotteet toimivat samalla alalla. Mieti tässä 

monipuolisesti kaikkia niitä eri ratkaisuja, joita alussa kuvaamaasi ongelmaan on olemassa.  

Click here to enter text. 

 

13. Miten ideasi erottuu kilpailijoista edukseen? Mitä parempaa hyötyä asiakkaat saavat sinun ideastasi? 

Click here to enter text. 

 

http://espacenet.com/


 

 
 

14. Voiko keksintösi suojata? Voiko keksintöön hakea teollisoikeudellista suojaa, esimerkiksi patenttia tai 

hyödyllisyysmallia? Lisätietoa näistä suojamuodoista saat esimerkiksi www.prh.fi  

Click here to enter text. 

 

15. Omistatko oikeudet keksintöösi? Kuvaa keksintösi syntytilannetta suhteessa työtehtäviisi. Jos olet 

töissä tai ideasi on syntynyt työtehtäviesi puitteissa, ideasi saattaa kuulua työsuhdekeksinnön piiriin, tai 

jos ideasi on syntynyt työsuhteessa korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen, ideasi saattaa kuulua 

korkeakoulukeksintölain piiriin. 

Click here to enter text. 

 

KAUPALLISTAMINEN JA MARKKINOILLE MENO 

Keksinnön kaupallistaminen sisältää monenlaisia toimia kuten tuotteistaminen, 

valmistuttaminen, markkinointi, myyntikanavien sopiminen…. Kaupallistamisen vaihe 

tarvitsee toisenlaista osaamista kuin keksinnön tai palvelun kehittäminen. 

16. Miten kaupallistat keksintösi? Haluatko perustaa yrityksen ja ryhtyä itse 

valmistamaan keksintöösi pohjautuvaa tuotetta tai tuottamaan ideaasi pohjautuvaa palvelua? Vai aiotko 

lisensoida keksintösi tai myydä oikeudet siihen?  

Click here to enter text. 

 

17. Skaalautuuko keksintösi/palvelusi? Mieti, onko keksintösi tai palvelusi monistettavissa 

samankaltaisena paikasta toiseen.  Onko se asiakkaalle tuottavuutta nostava, kuten monet 

tietojärjestelmät ovat? Tai onko palvelukonseptisi kuvattavissa niin, että voit keskittyä myymään 

konseptia muille toimijoille liiketoiminnan harjoittamiseen. 

Click here to enter text. 

 

18. Millä tavalla keksinnöstä tai palvelusta syntyy tulovirtaa? Tähän voi olla monia tapoja, mutta on 

tärkeää miettiä, miten idean kehittämisestä näin saadaan kannattavaa. 

Click here to enter text. 

 

19. Miten rahoitat keksintösi tai palvelusi kehittämisen?  

Click here to enter text. 

 

 

http://www.prh.fi/


 

 
 

PALVELUTARVE 

Pohjois-Savon Business Center palvelee kaikkia yrityksiä ja innovaattoreita 
liiketoiminnan ja ideoiden kehittämisessä. Toimimme yhden luukun periaatteella, 
jolloin autamme asiakasta löytämään omaan tilanteeseensa parhaat palvelut ja 
kontaktit. 
 
20. Mitä palveluita, apua tai kontakteja toivot saavasi ideasi kehittämiseksi eteenpäin? 
 
Click here to enter text. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tietonne liitetään Business Centerin jäsenrekisteriin. Tietojasi ei ilman suostumustasi käytetä muuhun 
tarkoitukseen kuin Business Centerin kohderyhmien toiminnan kehittämiseen tarkoitetuista palveluista ja 
tapahtumista tiedottamiseen sekä niiden markkinointiin. Linkki 
tietosuojaselosteeseen: https://www.bcpohjois-savo.fi/etusivu/tietoa-meista/ 

https://www.bcpohjois-savo.fi/etusivu/tietoa-meista/

