
Antti Nyqvist / Selko-hanke / opiskelija-assistentti 12.6.2017 

 
Yhteenveto UUY-Workshopin (9.6.2017) työpöydistä 

 

Pöytä 1 Asiakashallinta (pj. Antti Kokkila, siht. Sanna Merisalo) 

Miten toimeksianto/lähete syntyy, miten lähete kirjoitetaan? 

Lähtökohtana on pidettävä sitä, että usein asiakkailla on olemassa vahva substanssiosaaminen, mutta ei 

tarvittavaa liiketoimintaosaamista eikä tietoa hänelle tärkeistä sidosryhmistä, palveluista ja verkostojen 

rakentamisesta. 

Potkurin yritysneuvojan tehtävänä on kartoittaa mitä palveluja asiakas tarvitsee ja osoittaa hänelle ne 

sidosryhmät, joita hän tarvitsee. Tarvekartoituksessa on otettava huomioon esimerkiksi asiakkaan (ja myös 

asiantuntijan) sijainti, koko ja tapa toimia. Esimerkiksi naantalilainen yrittäjä voi hyötyä naantalilaisesta 

kirjanpitäjästä – tai sitten hän haluaa nimenomaan välttää oman paikkansa palveluyritystä. Toisaalta 

sähköisen asioinnin lisääntyessä paikkasidonnaisuudet ovat menettäneet merkitystään. Asiakkaan omat 

toiveet on joka tapauksessa otettava huomioon alkukartoituksessa. 

Potkurin tekemässä alkukartoituksessa on myös olennaista tunnistaa, onko kyseessä juuri Potkurin ja tämän 

asiantuntijaverkoston asiakas. Aloittavat yritykset ovat erilaisia ja osassa on tarvetta vaativammalle 

osaamiselle. Tarkoituksena on keskittää verkoston toiminta nimenomaan yrityksen perustamiseen. Osa 

asiakkaista voisi hyötyä enemmän esimerkiksi lähetteestä korkeakouluihin. 

Osa Potkurin ammattitaitoa on tieto erilaisten toimijoiden osaamisesta, kyky toimijoiden profiloimiseen ja 

asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen. Lähetteen kirjoittajan tulisi miettiä, kuka olisi asiakkaalle relevantein 

alan erityisosaamista omaava asiantuntija. Esimerkiksi lakitoimistot ovat usein tarkastikin määrittäneet 

eritysosaamisensa. 

Keskeisenä on pidettävä sitä, että tieto Potkurin tekemästä alkukartoituksesta välittyy asiantuntijalle ja 

kaikki Potkurin läpikäymä materiaali siirtyy Potkurista eteenpäin asiantuntijalle. 

Keskeistä on myös se, että asiantuntijan ja asiakkaan välisistä keskusteluista siirtyy tieto Potkuriin sekä 

asiantuntijalta että asiakkaalta. Tällä on merkitystä siksikin, että näin Potkuri saa tietoa asiantuntijan 

toiminnasta ja työkaluja yhdessä asiakaspalautteen kanssa arvioida kannattaako asiantuntijalle asiakkaita 

lähettää, ja asiantuntija saa Potkurin kautta välittyvän asiakaspalautteen kautta tietoa työnsä 

kehittämiseen. 

Ideaalina keskustelussa pidettiin yhteistä asiakashallintajärjestelmää, mutta tiedostettiin sen hankaluus ja 

mietittiin sähköisen lomakkeen käyttämistä tiedonvälitykseen. Kysymyksiä aiheutti myös asiakkuuden 

hallinta, eli kuka vastaa siitä, että asiakas käy koko prosessin läpi. 

Turhauttaako asiakasta, jos liian monet asiantuntijat tarjoavat palvelujaan? 

Yhdistyksen säännöissä on maininta tiedon välittymisestä asiantuntija/asiakkaan/potkurin välillä, mutta 

säännöistä keskustelleessa pöydässä nykyistä muotoilua pidettiin ongelmallisena ja hiukan epäselvänä. 

Asiantuntijasopimusta, yhdistyksen sääntöjä ja tiedonvälityksen käytäntöjä olisi hyvä miettiä suhteessa 

toisiinsa, ja ottaa myös huomioon asiantuntijoiden muut velvoitteet (esim. lakimiehillä) ja mahdolliset 

eturistiriitatilanteet. 

 

Miten toimitaan, kun asiakkaalta tulee yhteydenotto? 

Kuka ottaa yhteyttä kehenkin ja koska? 
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Yhteydenotossa on vaikea soveltaa vain yhtä mallia toimijoiden välisistä eroista johtuen. Pienemmillä 

toimijoilla nimetty yhteyshenkilö on hyvä ratkaisu, isommilla toimijoilla on usein vain yksi 

yhteydenottopiste, josta selvitetään oikea henkilö ja ollaan yhteydessä asiakkaaseen. Nimetty 

yhteyshenkilö kasvoineen saattaa asiakkaan näkökulmasta olla positiivinen asia. Nimeämättömyys saattaa 

vähentää todennäköisyyttä, jolla yritys ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja hankaloittaa palautteen 

hyödyntämistä. 

Keskustelua herätti se, ottaako asiantuntija aina yhteyttä asiakkaaseen ja milloin ja missä tapauksissa 

asiakas ottaa yhteyttä itse. Mahdollisuutena esitettiin, että Potkurin lähetteeseen merkitään, kumpaa 

käytäntöä noudatetaan. Lähetteessä tulisi olla myös tieto siitä, millä aikataululla asiakas tarvitsee 

asiantuntijapalveluita. 

Asiantuntija kuittaa esim. vuorokauden sisällä vastaanottaneensa tiedot asiakkaasta ja esittää mahdollisia 

lisäkysymyksiä, jonka jälkeen tapaaminen sovitaan. Tapaamisen toteutuminen tulisi myös kuitata. Jos 

jompaa kumpaa ei kuulu, Potkuri ottaa yhteyttä asiakkaaseen/asiantuntijaan. 

Vasteajan määrittelemistä sekä yhteydenoton seurantaa pidettiin tärkeänä erityisesti palvelun laadun ja 

vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta. Asiantuntijasopimuksessa voisi olla maininta näistä 

seurantatiedoista ja sen olisi velvoitettava asiantuntijaa täydentämään ja välittämään tietoja siitä, mitä on 

tehty/tapahtunut. Tämä kuitenkin edellyttäisi jonkinlaista asiakashallintajärjestelmää. 

 

Miten toimeksianto etenee palveluntarjoajien välillä? 

Tampereen mallia pidettiin toimivana ja benchmarkattavana, Turussa toimintaa pitäisi pilotoida ja kehittää 

niiden kokemusten myötä. 

Keskeinen ratkaistava tekijä toimeksiannon etenemisessä on se, että ohjaako Potkurin yhteyshenkilö 

asiakkaan koko prosessin läpi, vai ohjaavatko asiantuntijat asiakasta itsenäisesti eteenpäin. 

Potkurin roolia asiakkaan palvelupolun keskiössä tukisi se, että Potkurin yritysneuvojat tuntevat 

todennäköisesti parhaiten verkoston ja sen asiantuntijoiden osaamisen. Potkuri toimii jatkossakin 

tietolähteenä asiakkaalle siitä, mitä palveluja hän tarvitsee ja mistä hän niitä saa. 

Keskustelussa tuli esille kysymys siitä, missä vaiheessa asiakkuus Potkurissa sitten loppuu ja asiakas siirtyy 

toisiin verkostoihin ja toisten palveluntarjoajien piiriin. Tämä luonnollisesti riippuu asiakkaasta, mutta silti 

pidettiin hiukan hankalana sitä, että asiakas joka välissä palaisi takaisin Potkuriin. 

Varsinkin silloin, jos asiantuntijat velvoitetaan kirjaamaan ylös tehdyt toimenpiteet, asiantuntijat voisivat 

ohjata asiakasta verkoston piirissä toisten asiantuntijoiden luo itsenäisesti. Tämän nähtiin myös tukevan 

yhdistyksen tarkoitusta verkostoida asiantuntijoita paitsi Potkuriin, myös keskenään, ja pitävän prosessin 

yksinkertaisena. Tämä kannustaisi verkoston jäseniä verkostoitumisen syventämiseen ja oman osaamisen 

kehittämiseen. 

 

Pöytä 2 Yhdistyksen säännöt (pj. Johanna Ojaranta, siht. Antti Nyqvist) 

 

Millä perusteella uudet jäsenet valitaan 

Lähtökohtana on, että asiantuntija arvioi itse oman osaamisensa ja asiantuntijuutensa olevan sillä tasolla, 

että voi tarjota palvelua asiakkaille verkoston jäsenenä. Potkurin keräämän asiakaspalautteen kautta 
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asiantuntijan itsearvio todentuu. Pohdittiin sitä, kuinka ja millaisilla resursseilla asiakaspalautetta kerätään, 

sähköisin kyselyin vai satunnaisin tarkistussoitoin. 

Tämä herätti keskustelua kolmesta näkökulmasta: 

1. Esimerkiksi tilitoimistojen olisi hyvä olla auktorisoituja, jotta asiantuntijaorganisaation taso olisi 

paras mahdollinen. 

2. Yhdistys ei välttämättä toimi mukana oleville yrityksille ja asiantuntijoille asiakashankintakanavana. 

Tällöin yhteiskuntavastuun näkökulma painottuu, jolloin jäsenistön määrä voisi olla pienempi, 

mutta asenne sitoutuneempi ja vastuullisempi. 

3. Mukana olevien asiantuntijoiden ja yritysten pitäisi viestiä toiminnallaan, että ne ovat 

kiinnostuneita ja kykeneviä kehittämään yritystoimintaansa. 

 

Millä perusteella jäsenet voidaan irtisanoa? 

Jäsenten irtisanomisen perusteet: sääntöjen rikkominen, maksun laiminlyönti, 1. käynnin 

maksuttomuusperiaatteen rikkominen. 

Keskustelussa pohdittiin, onko mahdollista asettaa sääntöjen rikkomisesta sanktioita, mutta ei päästy 

pohtimaan mitä ne voisivat käytännössä olla. Yrityksen/asiantuntijan joissain tapauksissa limittäiset roolit ja 

erot pienten ja suurempien yritysten välillä aiheuttivat hieman epäselvyyttä. 

Ehdotettiin liittymislomakkeen tekemistä ja siihen mainintaa yhdistyksen sääntöihin sitoutumisesta ja 

sääntöjen erottamispykälästä. 

 

Muuhun toimintaan liittyviä sääntöjä, esim. kenellä on oikeus/velvollisuuIos tehdä mitään 

Lähtökohtana keskustelulle oli, että yritys tai asiantuntija saa yhdistyksen sääntöjen mukaan halutessaan 

koska tahansa päättää olla tarjoamatta palvelujaan, eli yhdistys ei aseta tällaisia palveluun liittyviä 

velvoitteita. Tätä pidettiin hyvänä, mutta tuotiin esiin, että yritysten omat palvelulupaukset ja muut 

sitoumukset saattavat olla tässä kohtaa ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen kanssa. 

 

Asiantuntija- ja jäsensopimuksesta 

Kohdassa 2 mainitaan, että asiantuntija ei ole juridisessa vastuussa. Keskustelussa tuli esiin, että esimerkiksi 

lakimies on kohdan tarkoittamalla tavalla juridisessa vastuussa, jolloin asiantuntijasopimus on aika 

ongelmallinen ja sitä tulisi miettiä uudelleen. 

Kohta 4 herätti keskustelua ja päädyttiin siihen, että kohtaa tulisi vielä miettiä ja kehittää. Tällaisenaan 

paljon avoimia kysymyksiä siitä, kenelle asiakkaan tietoja menee. 

Esitettiin, että lausuntojen antaminen asiantuntijan ja yrittäjäehdokkaan välisistä keskusteluista 

Uusyritysyhdistykselle tulisi aina sopia kunkin asiakkaan kanssa erikseen. Ehdotettiin 

asiantuntijasopimukseen lisäystä ”asiakkaan luvalla”. 

Tähän kommentoitiin, että asiakkaalta saadaan lupa jo siinä vaiheessa, kun hänet lähetetään eteenpäin 

Potkurista, sillä tässä yhteydessä pyydetään lupa keskustella asiakkaasta sen asiantuntijan kanssa, ketä 

hänet lähetetään tapaamaan. Keskustelua herätti se, onko asiantuntijoilla mahdollisuus kirjata 
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toimenpiteitä CRM:ään vai tuleeko tuplatyötä, kun tiedot joudutaan välittämään Potkuriin ja siellä 

kirjaamaan. 

Myös ihmeteltiin mitä mahtaa tarkoittaa kohdan 4 maininta, että asiantuntija antaa lausuntoja ja 

johtopäätöksiä keskusteluista ”ainoastaan” Uusyritysyhdistykselle. 

Asiantuntijasopimuksen kohtaa 5, jossa käsitellään asiakkaan tietojen hyödyntämistä, pidettiin tällaisenaan 

veteen piirrettynä viivana. 

Kohta 6:n koko kappaletta ja jatkolauseita pidettiin selkeyttämistä vaativina. 

Asiantuntijasopimuksessa tulisi olla viittaus yhdistyksen sääntöjen momenttiin, jossa mainitaan sääntöihin 

sitoutumisesta. 

Jäsensopimuksessa virhe: Kolmannen virkkeen ”se” vaihdettava ”sopimukseksi”. 

 

Yhdistyksen säännöt 

Kohdassa 3 Jäseneksi hyväksyminen maininta, että jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö antaa 

vaikutelman siitä, että yhdistyksen jäseneksi otetaan kuka tahansa yksityishenkilö ilman mitään 

liiketoiminta. Onko tämä tarkoitus, vai olisiko parempi maininta ”yksityinen elinkeinonharjoittaja”? 

Kohdassa 2 Tarkoitus ja toiminta mainitaan, että ”yhdistys voi järjestää” ja ”yhdistys tarjoaa”. 

Tämä herätti keskustelua siitä, mikä on yhdistyksen toiminnan tarkoitus. Päädyttiin siihen, että yhdistys ei 

itse tuota, järjestä eikä tarjoa mitään asiakkaille, vaan yhdistyksen toiminnan kohteena on Potkuri. Tämä 

tulisi kirjata yhdistyksen sääntöihin. 

Säännöt selkeästi perustuvat johonkin valmiiseen pohjaan, ja esimerkiksi mainintaa 

kunniapuheenjohtajasta pidettiin tässä vaiheessa viihdyttävänä. 

Hallituksen jäsenten määrä pidettiin massiivisena ja päädyttiin pohtimaan hallituksen toiminnan luonnetta. 

Hallituksen jäsenten suurta määrää perusteltiin sillä, että se on samalla foorumi Potkurille olla yhteydessä 

yrittäjiin. 

 

Muuta: keskustelua jäsenmaksusta ja yhdistyksen tarkoituksesta 

100 euron jäsenmaksua (per Y-tunnus, huom.) pidettiin hyvänä ja todettiin, että kuten säännöissä 

sanotaan, se on yhdistyksen vuosikokousten päätettävissä oleva asia. 

Kuitenkin mietittiin, olisiko esimerkiksi jäsenyrityksen koolla/liikevaihdolla tms. hyvä olla vaikutus 

jäsenmaksun suuruuteen. Ehdotettiin että muitakin maksumalleja voisi benchmarkata. 

Yksi keskustelun aihe oli se, mitä jäsenmaksulla saa. Tämä keskustelu liittyi erilaisiin näkemyksiin siitä, mikä 

yhdistyksen tarkoitus on. 

100 euron jäsenmaksu mahdollistaa laajan asiantuntijapohjan, mutta varsinkin silloin – kuten jotkin 

keskustelijat asian näkivät – jos yhdistys toimii yrityksille markkinointi- ja asiakashankintakanavana, 

yhdistyksen lisäarvo jäsenyritykselle on suurempi kuin 100 euroa, mutta 100 euroa/y-tunnus ei mahdollista 

kovinkaan kummoista panostusta markkinointiin. 
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Yhteistä ymmärrystä kuitenkin löytyi erityisesti siitä, että yhdistys ei ole ensisijaisesti markkinointikanava, 

eikä varoja tulisi käyttää markkinointiin, vaan jäsenyhdistyksen keskinäiseen verkottumiseen ja 

ryhmäytymiseen. 

Yhdistyksen nimeen toivottiin yksinkertaistusta. 

Lomakkeita toivottiin sähköisiksi. 

Ylipäätään painotettiin organisaation keveyttä ja toiminnan itseohjautuvuutta. 

Keskusteluissa nousi esiin tarve vielä kiteyttää yhdistyksen fokusta ja sitä, mitä se tekee, sekä kirjata nämä 

yhdistyksen sääntöihin selkeästi. 

 

Pöytä 3 Markkinointi (pj. Riku Näsänen, siht. Lotta Mujo) 

Keskusteluissa ei nähty tarpeelliseksi luoda uutta, yhdistyksen omaa brändiä, vaan tarkoituksenmukaista 

toimintaa yhdistykselle olisi tuoda Potkurin palveluille lisäarvoa ja toimia Potkurin lihaksina.  

Yhteiskuntavastuun näkökulmasta yhdistystoiminta tuottaisi mukana oleville yrityksille ja asiantuntijoille 

brändihyötyä: yhdistys kantaa pro bono -työllä vastuuta alueen elinkeinoelämän terveydestä ja 

kilpailukyvystä. Se tuo luotettavuutta yrityksen omalle brändille ja tekee yhdistyksestä verkoston, johon 

halutaan identifioitua. 

Viestinnän kannalta keskeisimmiksi asioiksi nousi sisäinen viestintä verkostoitumisen ja osaamisiin 

tutumisen mahdollisuuksineen, sekä kohderyhmänä yhdistyksen asiantuntijajäsenet ja potentiaaliset uudet 

jäsenet. 

 

Mitä markkinoidaan, kenelle ja miten? 

Yhdistyksen viestinnän keskeisinä kohderyhminä keskusteluissa hahmottuivat yrittäjäksi haluavat ja 

ryhtyvät, sekä nykyiset ja potentiaaliset asiantuntijat ja jäsenet. 

Tärkeäksi nähtiin se, että vaikka aloittavien yritysten auttaminen on yhdistyksen toiminnan yksi keskeisin 

tarkoitus, yhdistystä ei tulisi kuitenkaan näille aktiivisesti markkinoida. 

Koska yhdistys toimii Potkurin taustalla ja hahmottuu asiakkaalle Potkurin palveluna, on aloittaville 

yrittäjille tarkoituksenmukaista markkinoida vain Potkuria ja sen palveluja, esimerkiksi TE-toimistojen 

kautta, pop-up tapahtumilla, ennen kaikkea jalkautumalla kohderyhmän luokse. Numerot ovat yksi 

keskeinen tämän markkinointiviestinnän keino: Potkurin kautta aloittaneen yritykset ovat hengissä 

kauemmin ja ovat kannattavampia. 

Yhdistystä itseään koskevaa markkinointiviestintää olisi tärkeää kohdistaa asiantuntijapoolille, josta 

yhdistyksen toiminnan laatu ja vaikuttavuus kuitenkin paljon riippuu. Esimerkiksi juuri yhteiskuntavastuun 

näkökulma, palvelutarjoajien omien verkostoitumistarpeiden tyydyttäminen, jäsenistön kouluttaminen 

esim. läheteasiakkaiden palvelemiseksi ja muu jatkuvaan kehittämiseen liittyvä sisäinen sparraus voisivat 

olla vetovoimatekijöitä. 

Keskeisenä kysymyksenä pidettiin myös sitä, kuinka yhdistyksen jäsenet tulisivat tutuiksi yritysneuvojille. 

Ehdotettiin sosiaalisia tapahtumia, uutiskirjeitä, jossa uudet jäsenet esiteltäisiin, yleisiä ja toimialakohtaisia 

tilaisuuksia sekä uusien jäsenten ”tenttaamista” yritysneuvojien toimesta. Jäsenmaksu käytettäisiin siihen, 

että yritysneuvojat tuntevat verkoston ja asiakkailta saataisiin palautetta. 
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Myös ehdotettiin yhdistysten jäsenten ja heidän osaamisprofiiliensa esittelyä Potkurin nettisivuilla, tai/ja 

CRM-järjestelmää/extranettiä/ohjelmaa, jossa läheteasiakkaiden tietojen ohella päivitettäisiin 

yhdistyksen/verkoston jäsenten osaamisprofiilia. Näin järjestelmä toimisi myös yritysneuvojan työkaluna. 

Ideaa pidettiin hyvänä mutta haastavana toteuttaa. 

Keskustelussa pohdittiin myös mahdollisuutta perustaa pooli, johon yrityksen osakkaaksi haluavat ja/tai 

halukkaat olemassa olevan yrityksen ostamiseen voisivat rekisteröityä. 

Keskustelussa tuli myös esille hakukoneoptimoinnin tärkeys 

 

Pöytä 4 Yhdistyksen toiminnan jatkuva kehittäminen ja asiakaslähtöisyys (pj. Erik Lehtonen, siht. Sonja 

Hyrynsalmi) 

 

Pöytä neljän keskustelut kattoivat monilta osin myös muissa pöydissä käytyjä keskusteluja. Erityisesti 

pöydässä painottui yhdistyksen rooli verkostoitumiseen ja tiedonvälitykseen liittyvänä kanavana. 

Yhdistyksen nähtiin tarjoavan asiantuntijoille mahdollisuuden saada uutta tietoa sekä Potkurista että muilta 

yrittäjiltä, ja Potkurille mahdollisuuden saada tietoa asiantuntijoiden osaamisesta ja palveluista. Sekä 

Potkurille että asiantuntijoille yhdistyksen toiminta olisi kanava kerätä ja välittää tietoa asiakkaista ja 

heidän tarpeistaan. 

Tiedon keräämiseen ja välittämiseen liittyen keskustelussa nostettiin esiin kysymyksiä siitä, keneltä 

palautetta halutaan, mihin sitä käytetään ja onko asiantuntijoilla/asiakkailla intressiä raportoida näistä 

keskusteluista. Myös kysymykset salassapitovelvollisuuksista nostettiin esille. 

Tiedon välittäminen vaatisi tietojärjestelmää, jonka tulisi olla kevyt ja käyttöönoton kynnys matala. 

Huomautettiin, että yksityiskohtaista tietoa on asiakkailta vaikea kerätä, ja tuotiin esiin sähköisen 

palautejärjestelmän nopeus ja helppous sekä se, tulisiko esitettyjen kysymysten olla yleisluontoisia – ”mitä 

palveluita olet käyttänyt”. 

Esitettiin, että Potkuri voisi kerätä palautteen ja esittää siitä yhteenvetoja yhdistyksen hallitukselle. 

Keskusteluissa pohdittiin myös verkoston tarjoamaa lisäarvoa, asiakkaiden odotuksia sekä mittareita sen 

työlle. Voisiko se tarjota välineitä uuteen starttiin ”pysähtyneelle” yritykselle? Voisiko se käyttää yritysten 

tilinpäätöksiä tunnistamaan aidosti tulosta tekevät yritykset, joiden toiminta on vakautunut? 

Olennaiseksi nähtiin kyky paketoida palvelut hyvin ja selkeästi, sekä sellaisen tulevaisuuden ennakointi, 

jossa yrityspalvelukentällä yksityisten toimijoiden rooli tulee kasvamaan. Myös mentoreiden ja 

ulkopuolisten hallitusammattilaisten käyttö nostettiin esiin yhtenä toiminnan kehittämisen välineenä. 

Yhdistyksen sisäisessä verkostoitumisessa painotettiin kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen ja 

tiedonvälityksen merkitystä. Esimerkiksi tiettyyn teemaan liittyvät tapaamiset, joko vapaamuotoisina tai 

info-painotteisimpina koettiin hyvänä ratkaisuna. Koska välillä pitää syödäkin, tapahtumissa olisi hyvä olla 

ruokaa. 

Myös sosiaalisen median kanavien käytön hyödyt tuotiin esille, ja huomautettiin, että kaikille nämä hyödyt 

eivät kuitenkaan ole samanarvoiset. 

Hyvinä vertailukohtina tapahtumille, joita yhdistyksen puitteissa voisi olla, esitettiin Tampereella 

järjestettyjä ohjelmallisia asiantuntijapäiviä, sekä Turun liikemiesyhdistyksen toimintaa, mm. 

yritysvierailuja. 
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Pöytä 5 Toimintamallin mahdolliset haasteet (pj. Marko Puhtila, siht. Tero Keva) 

Pöydässä keskusteltiin ensimmäiseen tapaamiseen ja asiakassuhteen jatkumiseen liittyvistä riskeistä. 

Mahdollisena riskinä nähtiin mm. se, että asiakassuhdetta voi olla vaikea saada jatkumaan ensimmäisen 

ilmaisen tapaamisen jälkeen esimerkiksi hinnasta tai hintakilpailusta johtuen. Asiakkaat voivat myös pyrkiä 

”shoppailemaan” ilmaisia käyntejä, tai yritys saa jo ensimmäinen tapaamisen aikana vastauksen 

kysymyksiinsä, joten laskutettavaa ei jää. Ehkä asiakas ilmaisen käynnin jälkeen ohjataan muualle, ja vasta 

seuraava asiantuntija saa maksullista palvelutoimintaa. 

Ratkaisuina ehdotettiin mm. sitä, että ensimmäisellä maksuttomalla kerralla voisi olla monta asiakasta 

kuulemassa samasta asiasta. Tärkeänä pidettiin myös, että selkeästi tuodaan esiin esimerkiksi liittojen 

ohjeistuksen mukaista tuntiperäistä hinnoittelua ja tuodaan esiin mitä ilmainen ensimmäinen kerta sisältää 

tai ei sisällä. Myös asiakkaan tekemien kotiläksyjen merkitystä korostettiin tapaamisen onnistumiseksi. 

Ensimmäinen tapaaminen on muutenkin kartoittamista, myyntiä ja markkinointia. Asiantuntija tässäkin 

kartoittaa ensimmäisessä tapaamisessa tulevan tarpeen, ja myy niihin ratkaisuja. Tapaaminen tulisi ajatella 

vapaaehtoisuuteen perustuvaksi kaupantekoneuvotteluksi, mikä on monella alalla arkipäivää. 

Keskustelussa nostettiin myös esille, että 100 euron vuosittaisella rahallisella panostuksella yhdistykseen ei 

voi odottaa mahdottomasti kauppaa. 

Keskustelussa nousi esille myös jatkoseurannan tärkeys ja kysymys mittareista. Pitäisi voida tietää, osin jo 

julkisen rahoituksenkin vuoksi, miten asiakkaat ovat palveluja käyttäneet ja millaisessa kunnossa yritys on 

viiden vuoden jälkeen. Voisiko esimerkiksi tilinpäätöstietoja hyödyntää tässä? Ongelmia saattaa myös 

aiheuttaa aloittavan yrityksen määrittely. Onko sarjayrittäjä aloittava yrittäjä? Koska palvelussa on kyse 

alkavan yrittäjän palvelusta ja koska kasvu- ja kehittämispalvelusta? 

Potkurin yritysneuvojan toimintaan ja yhdistyksen jäsenten väliseen toimintaan nähtiin myös liittyvän 

riskejä. Asiantuntijoiden osaamisen tunnistaminen laadun ja vaikuttavuuden takaamiseksi nähtiin yhtenä 

riskinä. Todettiin kuitenkin, että osaamisen tunnistamisella on varmasti suuri merkitys asiakkaan saamiseksi 

silloin, kun asiakkaalle tarjotaan valittavakseen pooli mahdollisia asiantuntijoita. Osaamisen tunnistaminen 

ja kiteyttäminen ovat keinoja oman toiminnan kehittämiseen. 

Potkurin yritysneuvojalla on rooli paljon vartijana. Riski on, että neuvojille muodostuu omat suosikit, joille 

asiakkaita ohjataan perusteettomasti. Seurannan merkitys korostuu tässäkin, eli on kerättävä tietoa, mihin 

asiakas ohjataan kultakin neuvojalta ja kuinka asiakas käyttää palveluita. Toiminnan seurattavuus ja 

läpinäkyvyys ovat keskeisiä yhdistyksen ja Potkurin väliseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä, ja ne osaltaan 

motivoivat ryhtymään asiantuntijaksi ja tukemaan yhdistyksenä Potkurin toimintaa.  

Yhdeksi uhkakuvaksi nostettiin keskusteluissa se, että asiantuntijat alkavat kilpailla epäterveesti keskenään. 

Asiantuntijoilla on kuitenkin monia osaamisia, ja yhteistyö eri palveluntuottajien kesken on tärkeää. Eri 

klustereiden sisällä voidaan tehdä yhteistyötä ja näin kehittää verkoston mahdollistamaa palvelupakettia. 

Palveluntuottajilla on mahdollisuus verkostoitua ja oppia toisiltaan niin, että oma substanssiosaaminen 

pysyy ajan tasalla. Palveluntuottajien välinen kilvoittelu on nähtävä laatua parantava tekijänä. 

Yhtenä keskeisenä uhkana keskusteluissa hahmottui Potkurin ja yhdistyksen keskinäiset roolit.  

Mahdolliseksi riskiksi nähtiin, että yhdistys alkaa elää omaa elämäänsä omalla brändillään ja syntyy 

kilpailutilanne Potkurin kanssa. Keskustelussa painotettiin toiminnan fokuksen kirkastamista ja sen 

kirjaamista sääntöihin. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Potkurin toimintaa. 
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Potkurin tavoitteena on kasvattaa kakkua, ei jakaa niukkuutta. Jos asia ymmärretään oikein niin 

ristiriitatilanteita ei pitäisi syntyä. Ongelmatilanteissa ongelmat ratkaistaan esimerkiksi yhdistyksen 

hallituksen kokouksissa. Yhdistysmuoto tarjoaa tasa-arvoisen lähtökohdan keskusteluille. 


