
Radikaaleja innovaatioita
osaamisia törmäyttämällä!

RadiCamp on ketterä ja systemaattinen palvelumalli, jonka avulla luodaan radikaaleja innovaatioita ei-kilpailevien yritysten 

asiantuntemusta törmäyttämällä. Yritykset saavat käyttöönsä tehokkaan innovointiprosessin, uusimmat innovointityökalut 

ja kokeneet innovaatiotoiminnan ammattilaiset. RadiCamp synnyttää radikaaleja innovaatio konsepteja, jotka rakentavat 

pitkän tähtäimen kilpailuetua hankkeeseen osallistuville yrityksille.

YRITYS A

YRITYS B YRITYS C

RADICAMP



RADICAMP PÄHKINÄNKUORESSA

 Ò Testattu systemaattinen 4-6 kuukauden 

projektimalli, joka synnyttää radikaaleja 

innovaatiokonsepteja

 Ò Osallistujina joukko yrityksiä, jotka eivät kilpaile 

keskenään, vaan tukevat toisiaan uusien 

innovaatioiden kehittämisessä

 Ò Organisaatiolle räätälöity oma iteratiivinen CBA 

-polku (CBA = Customer, Business, Application) 

tarvittavine työkaluineen

 Ò Huippuasiantuntemuksen johdonmukainen 

ja luova törmäyttäminen (oma yritys, 

muut osallistuvat yritykset ja ulkopuoliset 

asiantuntijat)

 Ò Organisaatioilla on käytössään laaja ja moderni 

työkalusetti osaavien innovaatioammattilaisten 

käsissä

RADICAMP ON RATKAISU ORGANISAATIOLLE  

JOKA ETSII… 

 Ò Radikaaleja liiketoimintaa uudistavia tai täydentäviä 

innovaatioita

 Ò Strategiaa tukevia täysin uusia tuote- tai 

palvelukonsepteja 

 Ò Nykyisten tuotekonseptien radikaalia uudistamista 

 Ò Vahvan teknologiaosaamisen uudenlaista 

asiakaslähtöistä hyödyntämistä

INNOTIIMI TUKEE ORGANISAATIOTASI

 Ò Muodostamalla RadiCamp-konsortion perustuen 

kiinnostuneiden yritysten tarpeisiin ja alustaviin 

innovointihaasteisiin

 Ò Ohjaamalla RadiCamp-yritysten projekteja 

hyödyntäen uusimpia innovointityökaluja.

 Ò Tarjoamalla virtuaalisen innovointialustan tukemaan 

työpajojen välillä tapahtuvaa yhteisideointia ja 

konseptien jalostamista

 Ò Haastamalla rakentavasti mukana olevien 

vastuuhenkilöiden ja osallistujien ajattelumalleja 

radikaalien näkökulmien synnyttämiseksi



Erinomaiset tulokset 

KONE:en, YIT:n ja Yle:n 

kanssa yhdessä tehdystä 

RadiCamp-hankkeesta!
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Arto Markku

Yleisradio Oy

Johan Sundström

Yleisradio Oy

RADICAMP-MALLISSA HYÖDYNNETÄÄN 
UUDENLAISIA LÄHESTYMISTAPOJA 

Osallistuvat organisaatiot tarjoavat parhaan osaamisen-

sa ja innovointivoimansa toisten osallistujaorganisaatioi-

den käyttöön avoimen innovaation hengessä. RadiCamp 

-yrityksistä ulospäin toiminta on suljettua. Radikaalit uu-

det konseptit saadaan synnytettyä luottamuksellisessa 

ympäristössä. 

RadiCamp -projektin tukena on moderni virtuaalinen in-

novointialusta – Orchidea. Innovointi ja jatkokehittäminen 

tapahtuvat tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatto-

masti myös työpajojen välillä.  

Ulkopuoliset innovaattorit tuovat lisävoimaa innovointiin 

sekä käytännön ongelmanratkaisuun ja samalla auttavat 

organisaation omia ammattilaisia totuttujen ajattelumalli-

en murtamisessa.
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