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TURKU SCIENCE PARKIN ALUEEN UUDISTUVA YRITYSPALVELUVERKOSTO 

1.2.2016 työpaja 

 
Yhteenveto 1. työpajan sekä Turun kauppakorkeakoulun, Turun amkin jaYrkeshögskolan Novian syksyllä 

2015 opiskelijoiden tekemistä tutkimuksista 

RIPOTELTU TIETO JÄRJESTYKSEEN, LÖYDETTÄVYYS 

 Kaiken yrittäjyyteen ja sen aloittamiseen liittyvän tiedon pitäisi löytyä yhdestä paikasta tiiviinä 
pakettina. Pirstaleisuus ja huono lähestyttävyys häiritsee myös internetissä. Keskitetympi palvelujen 
tuotanto, laaja-alaista ohjausta olisi saatava kerralla yhdestä paikasta. Yrityspalveluiden edustajien 
tulisi parantaa omaa verkostoitumistaan niin, että asiakas saadaan suoraan ohjattua oikean 
palveluntarjoajan luokse.  

 Kokonaisuudessa voisi olla myös maksullisia palveluja. Ohjaus seuraavan käyttökelpoisen palvelun 
ja tietokanavan ääreen.  

 Päällekkäisyyksien poistaminen 

 Potkurin “Contact us” sivustoa ei löydy - Nettisivujen uudistaminen selkeämmäksi 
Fyysinen löydettävyys, selkeät ja tarpeeksi suuret opastaulut, kyltitys (Potkuri, Creve TSEK…) 

 One Stop Shop –palvelut aloittavalle yritykselle 

 Järjestelmällisyys. Tietoa on mutta se on kuin viidakossa, josta oli haastavaa löytää itselle olennaisia 
asioita. Jäsennelty ja helposti löydettävä tieto ja sen saatavuus, esim. Turun kaupungin nettisivujen 
kautta, kootusti yhdeltä sivulta netistä. Palvelut kootusti internetiin, etenkin nuorille yrittäjille 
internet ja sosiaalinen media kasvavassa määrin tärkeämpiä alustoja.  Keskitetty sivusto, jossa 
listattu tärkeimmät palvelut aloittavia yrityksiä varten. Palvelun sisällön selkeä avaaminen 
palveluntarjoajien nettisivuilla. Tarjottu palvelu ei välttämättä kata valittua yritysmuotoa tai 
yrityssuunnitelmaa (osuuskunta). Verkosta löytyvä tieto tarjonnasta voi myöskin olla puutteellista, 
tai sitä ei ole ollenkaan. 

 Palveluprosessien ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen 

 Vuorovaikutteinen internet –alusta Yrityspolku.  Esim. liiketoiminnan iän mukaan vastaperustetulle 

yritykselle ei esillle TEKESin palveluja vaan tarpeeseen ja kontekstiin parhaiten sopivat yhteystiedot 

ja tiivistelmät ratkaisuista.  

 Portaali tai palvelu, josta löytyvät helposti kaikki tiedot saatavilla olevista yrityspalveluista 

toimialan, erikoisosaamisen sekä paikkakunnan mukaan listattuna  

 Tsekkauslista, josta näkee kaikki tarvittavat lomakkeet,…  

 Informaation hankinnan helppous eri palveluista, aukioloajat sekä palvelun sijainti 

 Kattavasti tarjolle tietoa seudun toimijoista, jotka mahdollisesti voisivat toistensa toiminnasta ja 

osaamisesta hyötyä. Yrityspalvelut edustavat toisiaan, ”he voivat auttaa sinua tässä”/ suosittelu 

 Palveluiden verkkoon keskittäminen asioinnin ja tiedon löytämisen helpottamiseksi: Tietoa 

palveluista ja niiden konkreettisesta sisällöstä tulisi löytyä enemmän internetissä, mahdollisuus 

asioida laajemmin verkon kautta.  

 Yhteneväinen palvelutapa ja ohjeistus (tarvitaanko startti-infoa ennen henkilökohtaista tapaamista) 

 Olemassa olevan informaation järjestäminen yrityksen kehitysvaiheen mukaan. – 
Rakennekaaviomalli, josta selviäisi kussakin kehitysvaiheessa tarvittavat toimet ja tahot, joihin tuli 
olla yhteydessä. 
 
 

YRITTÄJÄN TARVITSEMA YRITYSTIETOUS 

 Yrityspalveluiden tarjoajista kattava hakemisto 
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 Alkuvaiheen yrityksille tietopaketti markkinointikeinoista, kannustusta asiakastietojen 
keräämiseen, työkalu, jolla asiakastietojen kerääminen ja varastointi onnistuisi kohtuullisen 
vaivattomasti 

 Tietotaitoreppu 

 Liiketoiminnan käynnistäminen  

 Harvinaisilta aloilta koottu tietopankki, josta aloitteleva yritys voisi hakea tarvittavaa tietoa 

 Brändin rakentaminen 

 Startupeille suunnatuissa palveluissa tärkeää edullisuus ja asiantuntijuus, esim. kirjanpitopalvelut ja 

juridiset palvelut, rekrytointiin liittyvät palvelut. Kunnallisesti tuetut yksityiset palvelut, esim. 

yksityiset lakiasiainpalvelut. 

 Palveluja lisää elinkaaren alkuvaiheeseen, etenkin liikeidean arviointiin ja kehittämiseen, sparrausta 

asiakkaiden löytämiseen ja pitämiseen. Asiakkaiden hankintaan auttavat yrityspalvelut olisivat 

hyödyllisiä monelle start upille 

 Yritysmuodoista voisi olla tarjolla enemmän tietoa 

 Liiketoimintaa tukevat asiantuntijapalvelut, juridiset palvelut, rekrytointitietokanta  

 Palkka.fi:tä vastaava palvelu myös kirjanpidollisiin asioihin (ilmainen kirjanpito-ohjelma)  

 Kirjanpitoon, verotukseen ja lakiasioihin tarvitaan muiden tuottamia palveluita, voisiko Turun 

kaupunki tarjota?  

 Yritysmuodoista voisi olla tarjolla enemmän tietoa 

 Opastusvideot ja ohjeiden visualisointi helpottaisi ymmärrettävyyttä. 

 Rajoitettu englanninkielinen ohjeistus Potkurin sivustoilla, kontaktihenkilöiden nimet ja info miten 

edetä puuttuivat. Potkurilla eri kieliset sivustot antoivat erilaista informaatiota 

 Potkurissa ei tietoa toimialasta – konsulttiapua harvinaisempien toimialojen yrityksille. Eri alojen 

spesifi apu puuttuu.  Toimialakohtaisuus. 

 Yritysneuvonta hyödyllistä aloitusvaiheessa, relevanttia tietoa yritykselle, neuvojan tulisi ymmärtää 
ko. liiketoimintaympäristöä ja liiketoimintaideoita. 

 Hinnoitteluneuvonta 

 Enkelisijoittaminen, Business-enkelit 
 

REKRYTOINTIPALVELUT 

 Rekrytointipalvelu tai tietokanta, jossa voisi selailla erityisesti startup-toiminnasta kiinnostuneita 

työntekijöitä 

 Myös rekrytoinnissa voisi olla apua ostettavasta palvelusta. Yrityspalvelu, jonka kautta löytyisi 

(kondiittori)alan huippuammattilaiset 

 Uuden työntekijän palkkaamiseen liittyvää apua ja tietoa 

YRITYSPALVELUITA TARJOAVIEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN STARTUPEILLE 

 Laadukkuuden parantaminen keräämällä maksuja nykyisin ilmaisista palveluista 

 Eniten irti antava yrityspalvelu sellainen jolla on tietty teema 

 Hautomotoiminnan markkinointi /tiedotus, aukioloajat! 

 Kiihdytystoimintaa lisää 

 Uusien start-up-projektien näkyvyys 

 Haasteet aloittelevan yrittäjän taloudellisessa asemassa: jotta toimintaa voitaisiin kehittää ja viedä 
eteenpäin, yrittäjällä on oltava yrittäjän status vaikka toiminnan taloudellisuus ja kassavirta 
alkuvuosina pieniä 

 Potkuri voisi luoda enemmän yhteistyötä start-up –yhteisöihin 
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 Julkiselta puolelta enemmän neuvoa, miten lähteä tekemään erilaisia asioita 

 Palvelualttius joissakin tapauksissa 

 Asiakkailta kerättäviä palvelun kehittämisehdotuksia 

 Pankkien tulisi ottaa aloittavien yritysten suunnitelma vakavissaan ja keskustella eri vaihtoehdoista 
lainanhakuun liittyvissä asioissa 

 Joukkorahoitus 

 Yrittäjyyden arvostus, liikeideoiden ja ihmisten menestyspotentiaalin näkeminen 

 Palvelut sinne missä yrittäjätkin ovat.  

 Rahoittajien kiinnostuksen herättäminen , vrt Helsingin Startup Sauna 

 Palveluajat: Ajanvaraus, aukioloajat vain toimistoaikoina (työssäkäyvät ihmiset) 

 Turun kattava startup-yrityksille suunnattu langaton verkkoyhteys (vrt Sparknet) 

 Puhelimessa ja verkossa hoidettavan asioinnin kehittäminen 

 Avun saaminen nopeasti 

 Korkeakoulutoimijoille yhteinen tilannekuvafoorumi 

 Korkeakoulujen yhteinen CRM 
 

START UP –VAIHEEN JÄLKEEN 

 Kolme vuotta toimineelle yritykselle tarpeellinen olisi huokea palvelu, jossa käytäisiin yrityksen 

toimintatapoja läpi, missä yritystä voisi kehittää. 

 Apua markkinointiin perustamisvaiheen jälkeen 

 Alkuvaiheen jälkeen tietämystä eri aloja ja erilaisia tilanteita koskeviin kysymyksiin (esim, shop in 

shop käytännöistä ja elintarviketeollisuuden säännökset) 

 Kaivattaisiin käytännön soveltamista ja tukipalveluiden tarjoamista koko prosessin ajan. Jatkuvuus.  

 Puuttuu välikätenä toimiva rahoitusyhtiö, jonka kautta olisi helppo hakea tukia. Julkishallinnon 
puolella toimiva rahoitusinstrumentti, joka tukisi start –up yrityksiä arvon kasvattamisessa 
alkuvaiheessa ennen kuin sijoittaja uskaltavat lähteä mukaan 

 Asiakkaan tarpeiden kartoitus myös tulevaisuutta silmällä pitäen 

 Maksullisista yrityspalveluista merkittävänä pidettiin ns. projektipäällikköpalvelua, jossa 
palveluntarjoaja toimii yhteyshenkilönä eri ongelmatilanteissa, auttaa ja pitää huolta tavoitteiden 
täyttymisestä. 

 Apua asiakaskokemuksen keräämiseen ja hyödyntämiseen. Julkinen asiakasvirtojen kehityspalvelu, 

jossa tutkittaisiin yrityksen markkinointipotentiaaleja sekä prospekteja. Tarvetta 

markkinointipalvelulle sekä asiakastiedonhankintaan ja sen hyödyntämiseen. 

 Koulutusta esim. tietokoneohjelman tiedonkeruuta varten. Intensiivikursseja julkisellekin puolelle, 

joissa pystyttäisiin perusteellisesti perehtymään erilaisiin teemoihin. Yksityiseltä sektorilta 

ostettavien palveluiden keskittäminen esim. koulutuksen tarjoaminen saman toimialan yrityksille 

 Yrityksen vaikeaa saada varattua vakiovuoroja urheilutoiminnalle – (kaupungin) apu 
liikuntapaikkojen kanssa asioimisessa tarpeen 

 Yhteinen tilannekuvafoorumi, jossa viedään eteenpäin alueen kärkiasioita 

TSEMPPAUS 

 Kannustamisen lisääminen 

 Yhdessä sparraaminen ja innostaminen olisi ollut tärkeää, sillä tapaamiset ja esitteet olivat lähinnä 
teknisiä asioita.  

 Kannustaminen  yrittäjyyteen jo toimivien yritysten onnistumisen kautta 

 Yrittäjyyden arvostus, liikeideoiden ja ihmisten menestyspotentiaalin näkeminen 

 Rohkaisu, innostaminen, rehellisyys 
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VERKOSTOITUMINEN 

 Turun Startup –yhteisöissä, vrt Piilaakso – asenteiden muuttaminen. Tärkeää lisätä 

kommunikaatiota start –up-yritysten ja muiden yritysten välillä. Apua erilaisten verkostojen ja 

yhteisöjen muodostamiseen 

 Yhteisöjen merkitys yrityksille tärkeää – tietojen ja kokemusten jakaminen. Tarve tukiverkostoille. 

Potkuri voisi toimia linkkinä pienten yritysten ja jo toiminnassa olevien yritysten välillä. Yhteisöjä 

aloittavista yrityksistä. Samankaltaisilla toimialoilla toimivien yritysten yhteistyön kehittäminen 

 Urheiluyritysten verkostoituminen hajanaista. Vielä tiiviimpi yrittäjien yhteistyö sekä 

keskusteluväylä, jossa yrittäjät voisivat vaivattomasti kertoa kokemuksistaan ja kysyä neuvoa 

vastaavissa tilanteissa olleilta kollegoilta 

 Asiantuntijoille ja kokeneemmille yrittäjille suunnattuja palveluja, jossa omaa liiketoimintaa voisi 

kehitellä ja ideoida sekä osaamista jakaa muiden alojen ammattilaisten kanssa. 

 Enemmän tapahtumia, joissa start-up yritykset pääsevät juttelemaan ja oppimaan toisiltaan, 

yhteisöllisyyden kehittäminen start upien keskuudessa. Konferenssimaisten tilaisuuksien ja yrittäjyys 

–teemaan sopivien tapahtumien järjestäminen – verkostojen kehittämisen avustaminen 

 Yhteiset tapahtumat, yrityspalveluiden ryhmäytyminen, tunteminen tärkeää 

 Yhteistyötä tukevan yrityspalvelun kehittäminen laajemmaksi 

 Tärkein apu verkostoituminen sellaisten toimijoiden kanssa, joita muutoin vaikea tavata, pääsisi 

keskustelemaan jo alalla olevien toimijoiden kanssa 

 Yrityspalvelut kampustyyppisiksi, joissa voitaisiin yhdessä työstää liiketoimintaa 

 Palveluiden kehittäminen modernimpaan suuntaan, esim. erilaiset hautomot 

 Verkostoituneiden yritysten mukaantulo vertaisryhmiin kertomaan verkostoimisen tärkeydestä ja 
tarjoamaan apuaan muille. Hyödyllisintä mitä voi saada on verkostoitumisen mahdollisuus. Erilaisten 
toimijoiden saattaminen yhteen. Verkostoituminen erityisesti muiden toimialojen yritysten kanssa 
aloittavan yrityksen kannalta. Verkostoitumistilaisuuksien kehittäminen osallistavammiksi, yli 
alarajojen. 

 Pikadeitit  yritysten väliseen verkostoitumiseen ohjattuna toimintana 

 Tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Turun AMK:n tulisi tiedottaa opiskelijoille aktiivisemmin 

koulun ja yritystoiminnan yhdistämisestä 

 Oppilaitosten tuottaman tiedon ja osaamisen välittäminen start-up yritysten käyttöön esim. 

yrityshautomoiden kautta esim. kouluttamalla yrityksiä tai välittämällä tutkimustarpeita (esim. 

opinnäytetyöt). Koulun ja yrittäjyyden integrointi paremmin 

 Oman tiimin löytyminen jo alkuvaiheessa 

MENTOROINTI 

 Kokeneita yrittäjiä konsultoimaan aloittavia yrityksiä käytännön asioissa ja kiinnittämään huomiota 

kriittisimpiin asioihin. 

 Henkilökohtaisen palveluneuvojan tarjoaminen. Joku henkilö, jonka luokse voisi mennä käymään ja 

joka olisi kiinnostunut siitä, mitä yrittäjällä on sydämellä 

 Sellaisesta palvelusta voisi olla hyötyä jossa voi keskustella eri alan yritysten kanssa, jakaa 

kokemuksia ja oppia miten pitäisi toimia, jotta voi menestyä. 

 Mentoritoimintaa yritysten välillä, tukea samassa tilanteessa olevilta toisilta yrittäjiltä. 

 Yrityskummius palveluksi jo olemassa olevien 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 
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vaiheessa. Parhaimmassa tapauksessa nämä tukea tarjoavat tahot olisivat muita yrittäjiä ja näin 
ollen palvelu olisi hedelmällisen vastavuoroista 

 Vertaistuki muilta saman alan yrittäjiltä 

 Alkuvaiheeseen yritykselle neuvonantaja, henkilö, jonka puoleen voisi kääntyä, yksi kontaktihenkilö 
kotipaikkakunnalla 

 

KANSAINVÄLISTYMINEN 

 Kansainväliseen kauppaan ja kansainvälistymiseen liittyvä tieto.  

 Apua ja tukea miten rakentaa kontaktiverkko kansainvälisiin jakelijoihin ja muihin kumppaneihin. 

Kansainvälistymistä tukevia yrityspalveluita B to C-markkinoille aikoville yrityksille 

(pääkaupunkiseudulle?) 

 Kansainvälisen yhteistyön lisäämisen tarve yrityspalveluihin liittyen. Potkurin 

kansainvälistymispalvelut voisivat keskittyä enemmän ulkomaan verotukseen ja rahaliikenteeseen 

kohdistuviin kysymyksiin, näitä palveluja tarjolla vain suppeasti ja rajoitetusti.  

 Muiden kuin IT-palvelujen viennin osaaminen 

 Workshopit (kotimainen ja kansainvälinen osaaminen), osallistuva neuvonta ja yhteistoiminta, - 

toiminnan kehittäminen ja parhaiden käytänteiden jakaminen 

 Enemmän palveluntuottajia, jotka tarjoaisivat lakisääteistä neuvontaa, erityisesti 

kansainvälistymiseen, ulkomaan verotukseen ja rahaliikenteeseen sekä työehtosopimukseen 

liittyen. 

 Kuluttajatuotemessujen järjestäminen ulkomailla, apua kuluttajaliiketoimintaa harjoittaville 

yrityksille kv markkinoille menossa 

 Julkisen sektorin tulisi riittävästi ostaa startup-yritysten tuotteita ja palveluja – referenssejä 
ulkomaan vientiä varten. 
 

KOHDERYHMÄN HUOMIOIMINEN 

 Monet yrityspalvelut on profiloitu vahvasti nuorten yrittäjien palvelujen tarjoajiksi, vaikka 
aloittavissa yrityksissä on monen ikäisiä yritystoimintaa käynnistäviä ensikertalaisia yrittäjiä.  

 Asiakkaan tunnistaminen oikeaan ryhmään 

 Yksityiset yrityspalvelut: Voittoa tavoittelevia, kalliita, keskittyneet suurempiin yrityksiin 

 The main idea of this pre-service is to gather people who are interested in to start a business in 

Finland. They would find new contacts, employees and partners to work with. It’s open for everyone 

but main focus is in non-Finnish speaking people.  It could be organized by Potkuri. Mol.fi-profile, 

when visiting site you would see advertisement about the service and get invitations to the 

meetings.  Information is given in refugee centers , immigration office and in employment office(TE-

toimisto). Meetings are held once in a month. There would be some specialist who tells how to 

establish a company in Finland and about the business services. If someone already has a business 

idea they would guide him to contact e.g. Potkuri. Also some entrepreneurs who have already 

established a company could tell about their experience. After the informations the participants 

chat with each other, develope their ideas and get new contacts 

 Maahanmuuttajien huomiointi 

 Yrityspalveluiden personointi esimerkiksi alojen tai yrityksen elinkaaren mukaan, erilaisten yritysten 

erilaiset tarpeet. 

 Yrittäjyyskoulutus suomen/englannin kielellä 
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YRITYSPALVELUJEN MARKKINOINTI 

 Turun kaupungin tulisi markkinoida paremmin yrityspalvelujaan ja kannustaa startupeja. 

Yrityspalveluiden vähäinen markkinointi ja yksipuolinen kohdentaminen. Tiedotus vähäistä, 

palvelut täytyy kaivaa esiin. Yrityspalveluiden markkinoinnin kohdentaminen yritysten tarpeiden 

mukaan, yrityspalveluiden integrointi vastaamaan kunkin yrityksen senhetkisiä haasteita ja 

heikkouksia osaamisessa. Imagon parantaminen koskien startupeja, julkisen sektorin tarjoamat 

palvelut koetaan vieraina, kankeina ja hankalasti lähestyttävinä yleisen julkisen sektorin mielikuvan 

vuoksi. 

 Yrityspalveluverkoston markkinointi ja tiedotus; palveluista viestiminen, markkinointi 

 Tapahtumien ilmoitustaulu 

 Palveluntarjoajan oman viestinnän ja markkinoinnin heikkous. Oikeiden ja tarpeellisten palveluiden 

pariin ei välttämättä osata itsenäisesti ohjautua. Helpommin lähestyttävät palvelut jotka tulisivat 

lähelle yrittäjää. Toivoisi että palveluntarjoaja lähestyisi häntä, selvittäisi hänen tarpeensa ja kertoisi 

erilaisten palvelujen saatavuudesta(vrt lääkärin kotikäynti) 

 Yritykset voisivat pitää esityksiä, joissa kertoisivat omista palveluistaan 

 Kommunikaatio yrittäjien suuntaan jotta tietäisivät mitä palveluja tarjolla. 

 Palveluiden tarjoaminen yhteisöille 

 Potkurin tulisi kannustaa palveluun tyytyväisiä kertomaan kokemuksistaan julkisesti 

 Yrityspalveluiden markkinointi esim. internetin välityksellä tai erilaisissa tapahtumissa ja tuoda 

yrityspalvelut siten mahdollisimman lähelle uusia yrittäjiä. 

 Miten löytyy palvelumyynti?  

 Tietoisuus korkeakouluihin yritysmaailmasta ja sen palveluista  

 Palveluiden markkinointi INBound ja OutBoun –markkinointikeinojen avulla 

 
JULKISTEN PALVELUIDEN HAASTEITA 

 Byrokratian vähentäminen: Julkisiin palveluihin liittyvät pitkät puhelinpalvelujen jonotusajat ja 

joustamaton asiointi (verohallinto, kaupparekisteri) .Runsas byrokratia ja raskas paperisota  

 Julkiset yrityspalvelut: Hitaita, prosessimaisia, yleisessä asennoitumisessa kehittämistä. Palvelut 

eivät vastaa nykypäivän tarpeita 

 Viranomaisten palvelut hitaita, Ajanvarauksen pituus – Sähköisen ajanvarauksen kehittäminen 

 Viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen kehittämällä parempia sähköisiä 

kommunikaatiovälineitä. Lomakkeiden täyttö sähköisesti siten että asiakas tunnistetaan 

automaattisesti – jos tarvitaan useita päätöksiä eri viranomaisilta, sama hakemus kiertäisi. 

 Käytännönläheisyyttä verotuspalveluihin 

 Kehitettävää Patentti- ja rekisterihallituksen internetsivuilla yrityksen rekisteröinnin 
muokattavuudessa 

 Yksi kritisoi kun yrittäjille tarjotaan vastikkeetta erilaisia palveluja. Ulkopuolisten myynti- tai 
agenttipalvelujen käyttö jopa haitallista kansainvälistyvälle yritykselle: yrittäjä itse on paras 
asiantuntija tuotteensa myynnissä. 

 Julkisen sektorin tulisi riittävästi ostaa startup-yritysten tuotteita ja palveluja – referenssejä 
ulkomaan vientiä varten. 

 Organisaation sisäinen tiedonkulku 

 Toimijoiden perehdyttämispaketti 
 


