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Yhteistyön tärkeys



Innovaatio on haastava ilmiö

Innovaatioita on tutkittu 
paljon, mutta silti mikään 

tutkimustulos ei ole 
täysin vedenpitävä… 

…sillä luonteestaan 
johtuen uudet 

innovaatiot muuttavat 
tutkimustietoa…  sekä 

tulevaisuutta



Vaikka Suomen 
panostukset ovat 

suhteellisesti maailman 
kärkeä (4,0 % bkt:sta), 

ovat investoinnit 
globaalisti häviävän 

pienet (0,6 % maailman 
t&k:sta)…



…Siksi yhteistyö on ensiarvoisen 
tärkeää rajallisten panostuksien 
vaikutuksien maksimoimiseksi. 
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Yhteistyön kautta voidaan jakaa riskiä ja kasvattaa 
tulosten vaikuttavuutta

DIMECC ajaa tätä tavoitetta

No one of us is as 

smart as all of us!

•Innovaatiot ovat riski businestä
Yhteistyöllä voidaan yhdistää 

panostukset, jakaa riskien vaikutukset 

ja voimistaa tulosten vaikuttavuutta!

•Suomen innovaatiopanostukset ovat 

rajalliset 
Yhteistyöllä rajalliset resurssit 

voidaan kohdistaa paremmin!

Voimien yhdistäminen mahdollistaa 

vaikutusten maksimoimisen!
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DIMECC Co-
Creation platform



Shareholders

http://www.raute.com/index_front.php
http://www.hanken.fi/public/
http://www.boliden.se/www/en/BolidenEN.nsf/WebStart?OpenPage
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DIMECC’s innovation funnel
”Tackle effectively the most challenging questions which really matter!”

Invest in things that matter

• Focus on the most critical research 

items based on the industrial long-

term potential and investment 

interests (SRA, SGs)

Accelerate through effective PPP

• Right competences and resources

• Sharing of risks and costs

• Sharing of results and IPRs

Maximise the impact

• Companies’ own development

• Ecosystem projects’ enablement

• Results commercialisation

New BusinessRisk

Long-term 

competitiveness!
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Facilitated Foresight

“New knowledge horizons”
PPP Programs

“New IPR”

Business incubation

“New money”

Technological and business competences Solutions, applications, and business



Thematic areas

Business

Key areas: Outcome economy, Digital enterprise, Smart design & production

Technology 

cross-utilization Content: Each key area utilizes several of the enabling technologies and sensors

Enabling 

technologies
Key areas: Materials, Connectivity, Data utilization, Augmented/Virtual Reality, Cognitive robotics, 

Sensors, Software

Key areas: Industrial internet & IoT applications, Autonomous systems of systems, Co-creative 

intelligence

Impact: Stakeholders create world-class enabling technologies in a speed no company is 

capable alone. They create competitive advantage and differentiate in the market by utilizing 

these technologies effectively into their business.

Content: Technology competence for creating more intelligent solutions than competitors

Impact: Stakeholders are known as global leaders in technology cross-utilization and as 

technology integrators. They intelligently combine latest R&D&I results from inside and outside 

(Open Innovation 4.0) and turn these to insightful market offerings.

Content: Business competence in order to benefit from and invest in enabling technologies and 

their cross-utilization.

Impact: Stakeholders are business-driven in their R&D&I decision-making and are capably to 

exploit the full potential of emerging technologies. Intelligent and sophisticated customer 

understanding is the prevailing basis of the novel business models.
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Mahdollisuuksia 
innovaatioprojektien 
organisoimiseen



Yhteistyökumppaneita löytyy vertikaalisesti ja 
horisontaalisesti 13

Asiakasverkostot

Toimitusverkostot

• Asiakastarpeet ja uudet mahdollisuudet

• Uusien ideoiden kehittäminen yhdessä

• Innovointi riskin vähentäminen 

• Yhteydet jakelijoihin ja loppuasiakkaisiin

• Uudet teknologiset mahdollisuudet

• Kehitysideat

• Asiantuntemus innovaatioprosessissa

Valmistajien verkostotTeknologiaverkostot

• Uusin tietämys avainteknologioihin liittyen

• Pääsy viimeisimpään tutkimustietoon ja 

tekniseen tietoon

• Yhteisprojekti ja niiden mukana syntynyt 

tietämys (suuruuden ekonomia)

• Alan standardit ja markkinoihin vaikuttaminen

• Mahdollisuus resurssien yhdistämiseen 

tarjoaman, markkinoiden paremmaksi 

kattamiseksi



Oikeat osapuolet määräytyvät innovaation 
luonteen perusteella 14

Yritys X

Asiakkaat

Toimittajat

Muut 

vastaavat 

yritykset

Tutkimus-

laitokset

Muut toimijat

Autonominen innovaatio Systeeminen innovaatio
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System Integrated Metals Processing - SIMP
Data 1/2017

• Kesto 2014 - 6/2017

• Budjetti: 24,1 M€, 49% Tekesiltä

• 8 yritystä, 6 tutkimuslaitosta, paljon alihankkijoita

• 5 Show Case:a / Projekteja

• Tutkimusyhteistyötä >40 
KV-tutkimuslaitosten kanssa

• Tutkitaan ja pilotoidaan uusia prosessimalleja sekä uutta 
mittausteknikkaa sekä integroidaan mallit ja mittaustekniikat 
ohjausjärjestemiin
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Toteutus ja Ohjaus
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• Tarkka monitieteellinen ohjelmasuunnitelma 

sisältäen hyväksi todettuja ohjausprosesseja

• Show Casien ohjausryhmien hyvä toimivuus

- PJ, sihteeri, yritys- ja tutkimuslaitosedustajat (4/vuosi)

• PMC – Program Management Committeen valvonta (4/v)

• DIMECC:in kontrolleri

• DIMECC:in CTO ja muu henkilökunta

• Ohjelmapäällikkö

• Ohjausryhmien kokoukset

• Työkokoukset jotka keskittyvät määriteltyihin teollisiin haasteisiin

• Täyden mittakaavan tuotantokokeet

• DIMECC:in ja SIMP:in vuosiseminaari

• Tohtoriopiskelijaseminaarit

• Exkursiot RWTH Aacheniin, JKU Linz:iin ja Politecnico di Milaniin



Raportointi ja tulokset
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3½ vuoden aikana:

• Ohjelmasuunnitelma päivitetty 2 krt

• Kustannuksia raportoidaan 6 kertaa  tuen maksatuspäätökset

• Kustannusraportoinnissa DIMECC:in tuki erityisen arvokas

• Raportointi on pidetty mahdollisimman käytännönläheisenä ja 

ohjelmasuunnitelman mukaisena

• Esimerkkejä tuloksista:

• Vuosittaisia säästöjä teollisuudessa yhteensä 15-25 M€

• N. 100 työkalua prosessien optimoimiseksi

• 250 Julkaisuja

• 15 Väitöskirjaa + 25 alan tohtoriopiskelijaa

• Huomattavasti kasvanut alan osaaminen sekä 

teollisuudessa, Pk-yrityksissä että tutkimuslaitoksissa

• Merkittävästi laajentunut sekä kansallinen että 

kansainvälinen yhteistyö 

 Uudet H2020, RFCS ja Tekes hankkeet
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www.dimecc.com


