
ASIAKKAAN 
PALVELU- 
POLKU

FYYSISET 
TODISTEET

halu tehdä asio-
ita paremmalla 
tavalla

yrityksen pe-
rustaminen

lupien hakem-
inen AVI

asiointi Pot-
kurissa ja 
sopimusten teko 
eri osapuolien 
kanssa

sopimukset, PRH, 
tilitoimisto, palk-
kahallinto, Pot-
kuri, TE-toimisto

kiinteistön 
vuokraaminen ja 
saneeraaminen

tarjous, SAS-
työryhmä

tarjouksen tek-
eminen

mentorin kanssa 
vastavuoroista 
keskustelua ja 
apua ongelmiin

ammattiosaajan 
status (todistus)

rahoituksen 
hakeminen

asiointi rahoitu-
sta tarjoavien 
tahojen kanssa

Finnvera, 
pankki, start-
tiraha, tuet

työntekijöiden 
rekrytointi

kiinteistön mu-
okkaus hoivako-
dille sopivaksi 

kiinteistö, 
rakennuslupa, 
remointoijat

teknologian 
hyödyntäminen

työntekijöiden 
valinta ja haast-
attelut

työnhakijat

markkinointi

tablettien käyttö  
raportoinnissa, 
paikannin kertoo 
asukkaiden liik-
keet

tabletit/kän-
nykät, paikan-
nuslaite/verkko

kilpailutus

webbisivut, 
facebook, asuk-
kaiden omaiset

facebookissa 
tapahtuva tiedot-
taminen ja pe-
rustiedot yrityk-
sestä netissä

konsortion rak-
entaminen

sopimukset

toimijoiden 
kontaktointi 
ja sopimusten 
teko

lupadokumentit 
AVI (Aluehal-
lintavirasto)

dokumenttien 
täyttö verkossa/ 
virastossa

TUKI-  
PROSESSIT

IDEAT &
KOMMENTIT

ASIAKKAALLE 
NÄKYVÄ        
TOIMINTA

taustalla vahva 
kokemus ja 
koulutus

lupaviranomaiset

lupahakemus-
ten käsittely  

tieto tarvittav-
vista luvista 
liian pirstaleista

palkkatyöläisenä 
joutuisi odotta-
maan mahdolli-
sia uudistuksia 
kauemmin

mentoritoimin-
nan organisointi

rahoituksen eri 
kanavat pitäisi olla 
paremmin esillä, 
koska rahoituksen 
puute monella kas-
vun rajoite

rahoitushake-
musten käsit-
tely

rakenuttajien 
ammattitaito, 
kiinteistöalan 
ammattilaiset

tarvitaan laajaa 
kiinteistöalan osaa-
mista lupakäytän-
nöistä ja saneer-
aamiseen liittyvistä 
mahdollisuuksista

TE-palvelut

kokeneellakin 
rekrytoijalla voi 
olla vaikeuksia 
tunnistaa sopivat 
työntekijät

teknologian 
käytöllä säästetään 
aikaa tärkeämmälle 
työlle, toimii tur-
vallisuustekijänä

verkkoteknolo-
gian ylläpito

sivuston 
ylläpito

asukkaiden 
omaisten su-
ositukset

varsinaiselle mark-
kinoinnille ei ole 
ollut niin suurta 
tarvetta, koska 
asukkaat pitkälti 
kuntien kautta

sosiaali- ja ter-
veyslautakunta 
käsittelijänä

yhteistyökump-
paneiden päätök-
senteko kunkin 
yrityksen sisällä

konsortion avulla 
pienten yritys-
ten mahdollista 
haastaa isommat 
kilpailijat

epäselvä pros-
essi takana, miten 
yrittäjät valitaan, 
SAS-työryhmä 
esittää sopivan 
paikan

läpinäkyvyyttä 
valintaprosessiin 
ja laadun merki-
tyksen korosta-
minen

ASIAKKAALLE 
NÄKYMÄTÖN 
TOIMINTA

mentorin apu tiedonhankinta 
yhteistyöverko-
stolta

verkosto

neuvon ky-
syminen  
sosiaali- ja 
terveysalan 
kysymyksissä

tutulta verkostolta 
helpointa kysyä 
neuvoa ongelma-
tilanteissa, koska 
samat ongelmat 
koskettaa heitäkin

erikoistuminen

toiminnal-
lisuuden korosta-
minen hoito-
työssä

liikuntavälineet, 
retket, taide/
kulttuuri

kultturi- ja lii-
kuntapalveluja 
järjestävät tahot

tekemällä hoito-
työtä innovati-
ivisella tavalla 
saadaan tyytyväiset 
asiakkaat ja kilpail-
uetua isoihin

mentori

mentorin ei 
tarvitse olla aina 
henkilökohtain-
en, joskus riittää 
tieto keneltä voi 
kysyä 


