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Haastatteluista saatu tieto

Haastatteluissa nousi esiin haasteet aloittelevan yrittäjän taloudellisessa asemassa: jotta toimintaa voitaisiin kehittää ja viedä

eteenpäin, yrittäjällä on oltava yrittäjän status vaikka toiminnan taloudellisuus ja kassavirta eivät alkuvuosina mahdollista

yrittäjälle itselleen toimeentuloa. Lisäksi monet yrityspalvelut on profiloitu vahvasti nuorten yrittäjien palvelujen

tarjoajiksi , vaikka aloittavissa yrityksissä on monen ikäisiä yritystoimintaa käynnistäviä ensikertalaisia yrittäjiä. Nykyinen

monikanavainen yrityspalvelujen tuottamisen malli koetaan liian monimutkaiseksi . Keskitetympi palvelujen tuotanto

vastaisi paremmin yrittäjien tarpeita, jos laaja-alaista ohjausta olisi saatavilla kerralla yhdestä paikasta. Verkostoituminen

erityisesti muiden toimialojen yritysten kanssa koettiin merkitykselliseksi aloittavan yrityksen kannalta, koska erilaiset

näkemykset tuovat uutta näkökulmaa liiketoimintaan, eikä yritys jumiudu niin helposti vanhoihin ajatusmalleihin.

Osa haastatelluista yrittäjistä koki yrityspalvelut niin byrokraattisiksi ja hankaliksi, etteivät he halunneet käyttää niitä. Myös 

palveluja käyttäneet yritykset mainitsivat esimerkiksi vientirahan hakemisen olevat työläs ja pitkä prosessi, johon oli käytetty

myös ulkopuolista apua.

Kaikkiaan yritykset olivat käyttäneet yrityspalveluja starttirahan hakemiseen, lakipalveluihin, sopimuksiin ja rekrytoinnin tukeen 

. Yksi vastanneista yrityksistä mainitsi käyttöön saadut toimitilat , yritysvalmennuksen, liiketoimintasuunnitelman ja 

liiketoimintamallin läpikäynnin sekä pitchaamisen yrityspalvelujen avustamana . Omien kontaktien merkitys ja verkostoituminen 

nousivat vahvasti esiin yritystoiminnan kehittämisessä. Maksullisista  yrityspalveluista merkittävänä pidettiin ns. 

projektipäällikköpalvelua , jossa palveluntarjoaja toimii yhteyshenkilönä eri ongelmatilanteissa, auttaa ja pitää huolta 

tavoitteiden täyttymisestä.
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Johtopäätökset
Haastatteluiden perusteella suurimmiksi ongelmiksi yrityspalveluissa koettiin niiden pirstaleisuus ja

huono lähestyttävyys – yrityspalveluita tarjoavia tahoja varjostaa byrokratian langettama

negatiivinen vire ja toisaalta ehkä myös palveluntarjoajan oman viestinnän ja markkinoinnin

heikkous . Oikeiden ja tarpeellisten palveluiden pariin ei välttämättä osata itsenäisesti ohjautua. Yrittäjät 

selvityvät mielummin jopa omillaan tai hakevat apua vertaistoimijoilta kuin hakeutuvat yrityspalveluiden pakeille.

Parannusehdotuksia
Palveluiden keskittäminen ja ns. yhden luukun aloituksen kehittäminen ovat projektin kannalta

keskeisiä teemoja. Yrityspalveluiden edustajien tulisi parantaa omaa verkostoitumistaan niin, että

asiakas saadaan suoraan ohjattua oikean palveluntarjoajan luokse. Asiakassuhteen kehittäminen on siis

tärkeää niin, että asiakkaan tarpeet saataisiin kartoitettua myös tulevaisuutta ajatellen sen sijaan,

että keskitytään vain yritystoiminnan käynnistämisen aikaiseen elämään. Verkostoitumisen tärkeys nousi

keskusteluissa tärkeänä toistuvaksi teemaksi, joten verkostoitumistilaisuuksia tulisi kehittää

osallistavammiksi . Verkostoitumistilaisuuksien tavoitteena tulisi olla se, että yrittäjät saadaan irti

omista klikeistään ja verkostoitumaan laajemmin yli alarajojen. Myös verkostoitumistilaisuuksien

markkinointia tulisi kehittää ja laajentaa niin, että yrittäjät tavoitettaisiin paremmin ja saataisiin myös

innostumaan mukaan. Verkostoitumisen myötä myös mentoritoimintaa yritysten välillä voitaisiin

kehittää niin, että yrittäjät voisivat saada toimintaansa tukea helposti yrityspalveluiden lisäksi myös

samassa tilanteessa olevilta toisilta yrittäjiltä.
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Tulevaisuus?

Turun seudun yrityspalveluiden tämänhetkinen tilanne ja tarjonta vaatisi järjestäytymistä selkeämmäksi 

kokonaisuudeksi ,jonka potentiaalin ja tarjottavat palvelut ulkopuolinen ja mahdollisesti vasta yrittäjyyttään 

aloitteleva näkisi ja ymmärtäisi.

Haastatteluissa vertaistuen peräänkuuluttaminen herätti ryhmässämme esiin ajatuksen, olisiko jonkinlainen vierellä

kulkemisen malli, ns. yrityskummius , mahdollista tuottaa palveluksi jo olemassaolevien yrityspalveluiden rinnalle. 

Palvelu, jonka ääreen jokainen aloittava tai jo kauemminkin toiminut yrittäjä voisi hakeutua ja joka toimisi 

eräänlaisena vaihteena, joka ohjaisi yrittäjän edelleen oikeiden palveluiden pariin ja avustaisi yrittäjyyden eri 

vaiheessa. Parhaimmassa tapauksessa nämä tukea tarjoavat tahot olisivat muita yrittäjiä ja näin ollen palvelu olisi 

hedelmällisen vastavuoroista .

Avainasemassa palvelun houkuttelevuudelle toimisi helppo lähestyttävyys ja selkokielinen viestintä . Tärkeää olisi 

siis rakentaa palvelun ympärille selkeä ja vetoava markkinointikokonaisuus , joka viestisi uudesta yrityspalvelusta 

ja toisaalta samalla muistakin tarjolla olevista palveluista positiivisella ja helposti lähestyttävällä otteella .




