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Miksi Haaga-Helia?
Haaga-Helia on yksityinen ammattikorkeakoulu,
joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen
asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin
aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Luomme
kumppaneidemme kanssa uusia ratkaisuja
liiketoiminnan eri vaiheisiin.

Haaga-Helian brändikuvat löytyvät kuvapankista:

Kinesis on Haaga-Helian innovaatio-ohjelma
yrityksille, jotka ymmärtävät menestyksen
vaativan ennakointia ja uudistumista yhä
nopeammin muuttuvassa maailmassa.
 Kinesis (suom. kineesi) on liikereaktio
ärsykkeeseen. Se perustuu sattumanvaraisesti
suuntautuneisiin liikkeisiin, jotka vievät yrityksen
ja erehdyksen kautta tavoitteeseen.
 Kinesis-ohjelmassa yrityksen johto ja henkilöstö
tunnistavat ja hyödyntävät muutoksesta syntyviä
liiketoimintamahdollisuuksia. Innovatiivinen,
yhdessä tekemisen kulttuuri lisää työn
merkityksellisyyttä sekä mahdollistaa yrityksen
menestymisen tulevaisuudessa.

Fokuksessa liiketoimintamallien kehittäminen ja…
 Liiketoimintamalli on tapa kuvata yrityksen
liiketoiminnan keskeiset menestystekijät ja
niiden väliset suhteet

Osterwalder et. al. 2020

 Kinesis-ohjelmassa uskomme yrityksen
pitkäjänteisen menestymisen edellyttävän
tasapainoa uusien liiketoimintamallien
kokeilun (explore) sekä nykyisten mallien
hyödyntämisen (exploit) välillä
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 Kinesis-ohjelma tarjoaa lukuisia työkaluja
kokeiluun: Odotettua tuottoa lisätään
kehittämällä (business design) ja riskiä
vähennetään testaamalla (test) liiketoimintamallia jo aikaisessa vaiheessa
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...innovaatiokulttuurin systemaattinen johtaminen
 Innovaatiokulttuurin systemaattisella
johtamisella pyritään löytämään oikea
tasapaino kokeilevan ja nykyistä
hyödyntävän kulttuurin välillä

Osterwalder et. al. 2020

 Tavoiteltavaa kulttuuria edistetään
poistamalla estäviä tekijöitä ja lisäämällä
vahvistavia tekijöitä, sekä määrittämällä
tavoitteita ja lopputuloksia – eli
aktiivisella johtamista
 Keskeisinä huomion kohteina
vuorovaikutus (esim. miten tiimi toimii),
mutta myös johtamiskäytänteiden (esim.
palkitseminen) järjestäminen
organisaatiossa
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Kinesis-ohjelman osa-alueet ja aikataulu 2021-2022
Kick
off

Loka

Johtamispolku

Alkukartoitus

Demo
day

Innovaatiopolku

Joulu

Helmi

Huhti

Kesä

Haaga-Helian asiantuntijat valmennuskumppanina
Verkkoalusta oppimisen ja vuorovaikutuksen tueksi
Haaga-Helian master-opiskelijat osallistuvan yrityksen tukena
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Alkukartoitus
 Alkukartoitus sisältää:
 Kartoitustapaamisen yrityksen johdon kanssa,
jonka pohjalta kuvataan menestyskäsitykset,
liiketoimintamalli sekä nykyiset kehitysaihiot
 Kyselyn johdolle ja henkilöstölle, jolla arvioidaan
liiketoimintamallin uhkia ja mahdollisuuksia, sekä
yrityksen innovaatiokulttuurin nykytilaa
 Toisen tapaamisen yrityksen johdon kanssa, jossa
puretaan kartoituksen tulokset ja asetetaan
yritykselle omat tavoitteet Kinesis-ohjelmaan

 Yritys saa alkukartoituksesta:
 Suositukset perustuen ulkopuolisen arvioon
liiketoimintamallin uhista ja mahdollisuuksista, sekä
innovaatiokulttuurista ja johtamiskäytänteistä
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Innovaatiopolku
 Innovaatiopolku sisältää:
 2 webinaaria: Vastuullisuus ja digitaaliset liiketoimintamalit
 1 hackaton: Yhteinen kaikille osallistuville yrityksille
 6 videoluentoa: Liiketoimintamallin kehittämisen työkalut
 4 fasilitointikertaa: Tuki 3-5 liiketoiminnan kehityssprintille

Osterwalder et. al. 2020

 1 case-kuvaus: Video yrityksen tarinasta innovaatiopolulla
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 1 demo day: Tulosten esittely kaikille osallistuville yrityksille

 Yritys saa innovaatiopolulta:
 Työvälineitä, inspiraatiota sekä konkreettista tukea uuden
liiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja validointiin
 Vauhtia oman innovaatiohankkeen kehittämiseen ohjelman
aikana, sekä pysyvän toimintatavan ohjelman päätyttyä
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Johtamispolku
 Johtamispolku sisältää:
 2 webinaaria: Innovaatiokulttuurin johtaminen, ennakointi &
skenaariotyöskentely
 2 ohjattua vertaissparrausta innovaatiokulttuurin johtamisesta
 1 skenaariotyöskentely vertaisten kanssa
 Työskentely digitaalisella alustalla
 Valmennuskumppani Haaga-Helian asiantuntijasta

 Yritys saa johtamispolulta:
 Mallin ja tukea yrityksen innovaatiokulttuurin systemaattiseen johtamiseen
(tavoitteet & mittarit, ymmärrys ihmisten ja tiimien toiminnasta ja
vuorovaikutuksesta, johtamiskäytänteet kuten rekrytointi tai palkitseminen)
 Työkaluja ennakointiin ja navigointiin epävarmassa maailmassa
 Uusia verkostoja ja pääset haastamaan ajatteluasi muiden yritysten kanssa
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Kinesis asiantuntijatiimi
Mikko Järvinen
(KTM)

Anna Hankimaa
(KTM, PhD, CBC)

Hanna Kangas
(VTM)
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Timo-Pekka Uotila
(KTT)

Juha Olava
(KTT, VTM)

Sini Garam
(MMM, YAMK)
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Mitä osallistuminen
edellyttää?
Yritykseltä edellytetään
 Henkilöstömäärä 10-249
 Korkeintaan 192.000 euroa de minimis –tukea
kuluvan ja kahden edellisen tilikauden aikana
 Toimipiste tai toimintaa Uudenmaan alueella
 Ylin johto sitoutuu osallistumaan johtamispolkuun
 2-5 hengen tiimi sitoutuu innovaatiopolkuun
 0,5-2 työpäivää/kk/osallistuja (toteutus verkossa)
 Ohjelman rahoittavat Uudenmaan ELY-keskus ja
Euroopan Sosiaalirahasto, eikä yrityksiltä peritä
osallistumismaksuja
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Miksi osallistua Kinesis-ohjelmaan?
Varmista yrityksesi menestys tulevaisuudessa kehittämällä uusia
liiketoimintamalleja ja johtamalla innovaatiokulttuuria systemaattisesti
 Saat suositukset perustuen liiketoimintamallin uhista ja mahdollisuuksista, sekä innovaatiokulttuurista ja johtamiskäytänteistä
 Saat työvälineitä, inspiraatiota sekä konkreettista tukea uuden liiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen ja validointiin
 Saat vauhtia oman innovaatiohankkeen kehittämiseen ohjelman aikana, sekä pysyvän toimintatavan ohjelman päätyttyä
 Saat mallin ja tukea yrityksen innovaatiokulttuurin systemaattiseen johtamiseen (tavoitteet & mittarit, ymmärrys ihmisten ja tiimien
toiminnasta ja vuorovaikutuksesta, johtamiskäytänteet kuten rekrytointi tai palkitseminen)
 Saat työkaluja ennakointiin ja navigointiin epävarmassa maailmassa
 Saat uusia verkostoja ja pääset haastamaan ajatteluasi muiden yritysten kanssa
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Seuraavat askeleet
 Ota yhteyttä ja sovi Zoom-tapaaminen
projektipäällikkö Mikko Järvisen kanssa: Kerron
mielelläni lisää tuleville osallistujille ja
päätöksentekijöille yrityksessänne
 Syksyllä 2021 käynnistyvään toteutukseen valitaan
10 sopivaa yritystä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen päättyy viimeistään 31.9.
 Ohjelma käynnistyy kick-off:lla lokakuun alussa
 18.8. mennessä kolme ilmoittautunutta yritystä
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Kiitos! Kysymyksiä?
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