
Vakuutuspaperit

ASIAKKAAN 
PALVELU-

POLKU

ASIAKKAALLE 
NÄKYVÄ 

TOIMINTA

FYYSISET 
TODISTEET

Potkuriin henkilö-
kohtainen keskus-

teluaika

Projektin rekisteröi-
minen Tekes ohjel-

maan 

Arvio liiketoi-
mintasuunnitelmas-
ta, avustus paperei-

den täytössä

Lomakkeet, liiketoi-
mintasuunnitelma Rahoituspäätös

Yritys perustaminen 
pankissa

Ohjaus liikeidean 
synnyttämisessä ja 

kehittämisessä

Yhteys Potkuriin 
netin kautta (tuttu 

ennestään)

Toimijoiden esittely, 
kontaktien tarjoa-

minen

Tietotekniikkaopis-
kelijat yhteen kou-

luaikana (peli-idean 
kehittäminen)

Kaupparekisteriin 
tiedot

Starttiraha-
hakemuksen käsit-

tely, haastattelu

Starttirahahakemus

Liiketoimintasuun-
nitelma

Muutto uusiin 
tiloihin ElectroCityn 

Werstaaseen

Sijoittajan arviot 
liiketoiminnasta

Boost Startup 
Journey 

Kaupparekisteri läpi 
3kk jälkeen

Yritystietojen käsit-
tely, sähköpostit 
yrityksen kanssa

Liiketila, tieto-
koneet, nettiyhteys

Viralliset paperit 
yrityksen perusta-

misesta

Verkostoitu-
mistapahtuma, 
ohjaus pelialan 
yrittäjyydestä

1. liiketila Boostilta 1. Isompi asi-
akasprojekti

Keskustelut sijoitta-
jan kanssa

Nettisivut

Kaupparekisteriha-
kemus

Tekesiltä puoltava 
päätös rahoituk-

sesta

Palkanmaksu 
aloitettiin Palkka.fi

palvelussa

Muutto Boostin 
tiloista 

Potkurin nettisivut Nettipalvelu, lo-
makkeet ja ohjeet Ohjaus sukulaiselta

Nettipalvelu

TUKI-
PROSESSIT

IDEAT & 
KOMMENTIT

ASIAKKAALLE 
NÄKYMÄTÖN 

TOIMINTA

Sai kaikki täytet-
tävät lomakkeet 

kätevästi

Todella 
yhteisöllinen yritys-
keskittymä, saanut 
myös uutta liiketo-
imintaa kontaktien 

kautta. 

Erinomainen palve-
lu! Kaikki tarvittavat
palkkatiedot menee 
yhden sivuston kau-

tta eteenpäin.

Tutulta sai helposti 
tietoa tarvittavista 

vakuutuksista.

Boostin tarjoama 
liiketila päättyi

Ajantasalla pysymi-
nen yritys

Kirjanpito, tietojen 
edelleenlähetys 

verottajalle ja muille 
tahoille

Sponsorit, yritysver-
kostot

Hyvää tukea liikei-
dean kehittämiseen, 

mutta ei niinkään  
konkreettisesti 

yrityksen perusta-
miseen. 

Todella hyvää palve-
lua, joustoa vaikka 
kaupparekisteri ei 
vielä varmistunut.

Esiintyjien hankinta, 
järjestelyt

Yrityksen arviointi 

Sai kontaktin Teke-
siin

Puhujien hakemi-
nen, tapahtumajär-

jestelyt

Kannattavuuslaskel-
mat

Siivouspalvelu

Todella hieno ti-
laisuus saada liiketi-

lat ilmaiseksi 

Sijoittaja myös men-
toroi  yritystä.

Liiketila vapautunut 
edelliseltä yrityk-

seltä

IGDA-yhteisö
(kansainvälinen)

Sai tärkeitä pelialan 
kontakteja

Tapahtumien 
markkinointi, IGDA 
yhteisön seuraami-

nen

Itsellä osaamista, 
joten ulkoista apua 

ei tarvinnut.

Kesäaikaan kaup-
parekisteriin saami-

nen kesti todella 
kauan

Nimen rekisteröinti, 
yritystietojen kir-

jaaminen rekisteriin

Epäselvyyksiä ni-
men saatavuuden 

kanssa, asian eteen-
päin vienti hidasta

Ohjelmisto-suunnit-
telijat, markkinointi 

avustus

Oli aiemmin tie-
dossa palvelut, 

tullut esille Boostin 
kautta.

Kontakti saatu 
aiemmasta IDLA 

-ilmtamasta

Sivustojen päivit-
täminen, löydet-

tävyys, käytettävyys

Blueprint

Nettipalvelu

Täytettävät lo-
makkeet helposti 

saatavilla.

Nettipalvelu

Tekes rahoituksen 
haku Skene peli-

alalle suunnattuun 
ohjelmaan

Puhelimitse neu-
vonta

Budjetointi, pro-
jektin käsittely ja 

arviointi

Valtion rahoitus

Tekes Skene-ohjel-
masta kuultu Turku 

Sience Parkin tapah-
tumassa

Oman projektin 
budjetointi, määrit-

tely,,

Rahoitushakemuk-
sen eteenpäin vienti

Projektitietojen 
käsittely

Tekes projektin aloi-
tus (kesto 1v.)

Kirjanpidosta sopi-
minen,

Yrityksen kirjan-
pidon ylläpito ja  

arkistointi

ELY-keskus 
myöntää starttira-

han

Yrityksen liiketoi-
mintasuunnitelman 

läpikäynti

Yrityksen arviointi

Kirjanpidon ulkois-
taminen

Vakuutusyhtiö 
Veritakseen yhteys 
sukulaisen kautta

Pelialan yritys 

Tapahtuma Turku 
Science Parkissa, tie-
dotusta mm. Tekes-

in toiminnasta

IGDA-illat (peli-
yhteisö)

Tietojen lähetys 
vakuutusyhtiöön 

netin kautta

Sijoittajan löytymi-
nen

Joukkorahoituksen 
haku NEO-Games:n 

kautta

Joukkorahoituksen 
ohjaus, projektin 

markkinointi

Tulevaisuudessa 
suunnitelmissa 

hakea joukkorahoi-
tusta

Joukkorahoituksen 
haku

Kansainvälistymis-
paveluiden haku 

Turku Science Park

Tulevaisuudessa 
suunnitelmissa 

kääntyä Tuku Sci-
ence Parkin puoleen 
kun lähtee kansain-

välistymään

Nykyhetki


