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YHTEENVETO SELKO-HANKKEESSA TÄHÄN MENNESSÄ 
SELVITETYISTÄ KEHITTÄMISTARPEISTA  
17.8.2016 
 

POSITIIVISTA JA HYVIN TOIMIVAA 
 
Julkiset palvelut ovat ilmaisia.  Suomessa on hyvät yrityspalvelut sekä rahoitusavustukset, tietoa 
yrityspalveluista on riittävästi saatavilla (tosin sirpaleisesti). Aloittaville yrityksille on saatavilla perustiedot 
toiminnan aloittamiseksi (neuvonta, rahoitus, vakuutukset jne). Yrittäjyyteen valmentaminen toimii (startti-
info, sparraus, mentoroinnit). Potkurin ja Boost Turun palvelut on koettu erinomaisiksi, ensimmäistä yritystä 
perustettaessa Potkurista on saatu hyödyllistä informaatiota ja ohjeita. Potkurissa sai kiitosta aikataulun 
joustavuus, vapaamuotoinen asiointi sekä ammattilaisilta saatu tuki esim. liiketoimintasuunnitelman 
laatimiseen. Hyväksi on koettu myös oma yhteyshenkilö (esim. Tekes, Potkuri). Myös hautomotoiminta 
mainittiin toimivana muotona, esimerkiksi luovien alojen viikoittainen hautomotapaaminen koettiin hyväksi. 
Kaikki tieto mainittiin myös löytyvän Boostin kautta, SparkUp-yhteisöltä sanottiin saadun suurimman avun 
yrityksen perustamiseen, hyvä kun neuvojat sanovat suoraan toimiiko idea vai ei. SparkUp-yhteisön vaikutus 
imagoon koettiin hyvänä asiana.  Oppilaitosyhteistyö koettiin voimavaraksi. Korkeakoulujen järjestämää Nuori 
Yrittäjyys (NY) – kurssiin oltiin tyytyväisiä. Toimitilat TScP:n yrityshotellissa ovat toimivia. TScP:lta on saatu 
apua imagon rakentamisessa, näkyvyyden saamisessa ja verkostoitumissa. Tekesillä ja TE-keskuksessa asiointi 
on koettu sujuvaksi. Toimivaksi koettiin myös Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla yrityksen rekisteröinti, 
siellä mainittiin olevan monenlaista hyödyllistä tietoa yrityksille. Valviran ja Eviran palvelut mainittiin myös 
hyödyllisinä, samoin palkka.fi –sivusto.  
 
Rahoitusprosessi koettiin selkeänä sillä informaatiota oli tarjolla. Oltiin tyytyväisiä että pankkiin ja Finnveraan 
sai yhteyden nopeasti (heti tarvittaessa neuvottelupöydästä). Kiitosta sai Finnveran pienyrittäjälainan nopea 
myöntäminen. Maksuliikenteen sujuvuus mainittiin toimivana.  
 
Yksityisten sektorin palvelut koettiin nopeiksi, tehokkaiksi ja joustaviksi, tilitoimiston palvelut mainittiin 
kohtuullisiksi hyötyyn nähden.  
 
Verkostoituminen koettiin vahvuutena. Yrityskummiverkosto mainittiin toimivana, samoin Turun seudun 
yrittäjien suhteet ja verkostot. Erilaiset verkottumistapahtumat saivat kiitosta, esimerkiksi se että 
projektitoimintaa kohdistetaan tapahtumissa aloittaviin yrityksiin, Turku Science Parkin 
verkostoitumistapahtumat, pääkaupunkiseudun suhdeverkosto (Tekes, Sitra jne)). Boostin yritys- ja 
verkostoitumistapahtumat mainittiin hyvinä esimerkkeinä, samoin vierailijoiden esitelmät. Verkostoitumisen 
yhteydessä kiitosta sai Turun startup-ympäristö ja yhteisö sekä best practise –yritykset. Yhteisöllisyyden 
sanottiin tuoneen ideoita ja auttaneen  toiminnan kehittämisessä, toimistohotelli mainittiin. 
 
Kansainvälistymisen asiantuntijapalvelut mainittiin hyvinä, samoin TScP:n järjestämä matka. 
 

 

 
KEHITYSTARPEITA ja IDEOITA: 

 

1. Tiedon löydettävyys  
 

Keskitetympi palvelujen tuotanto, laaja-alaista ohjausta olisi saatava kerralla yhdestä paikasta. 
Yrityspalveluiden edustajien tulisi parantaa omaa verkostoitumistaan niin, että asiakas saadaan suoraan 
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ohjattua oikean palveluntarjoajan luokse. Kokonaisuudessa voisi olla myös maksullisia palveluja. Ongelmana 
saattaa myös olla että tarjottu palvelu ei välttämättä kata valittua yritysmuotoa tai yrityssuunnitelmaa 
(osuuskunta).  
 

Informaation hankinnan helppous eri palveluista.  
- Selkeät yhteystiedot sekä aukioloajat.  
- monipuolisten hakusanojen käyttö, esimerkiksi Potkurin sivuille useammilla hakusanoilla. 
- mobiilisovellusten ja somen hyödyntäminen 
 
Sivustojen ylläpito varmistettava (esimerkiksi Potkurin “Contact us” sivustoa ei löytynyt). 
 
 

2. Kohderyhmän huomioiminen ja lupakäytännöt 
 

Palvelut kootusti ja järjestelmällisesti internetiin  
 
Visuaalinen yhteinen yrityspalveluiden portaali (esim. prezi).  
Mitä kukakin yrityspalveluja tarjoava taho tarjoaa, eri toimijoiden selkeytys ja nettisivuille ohjeistus, milloin 
ottaa mihinkin tahoon yhteyttä tiedot saatavilla olevista yrityspalveluista erikoisosaamisen, toimialan, sekä 
paikkakunnan mukaan listattuna, ylläpito esim. Turku Science Park Oy:n kautta.  
– Turku Science Park Oy:n sisällä ja ulospäin: ELY-keskus, Tekes, korkeakoulut, yksityiset palveluntarjoajat ja 
yhteisöt, yrityssuomi.fi- integraatio…  
 
Keskitetty sivusto, jossa listattu tärkeimmät palvelut asiakassegmenteittäin yrityksen kehitysvaiheen 
mukaan -yleistietovaihe ( start-up, aloittavat yritykset, kasvuyritykset, kv-yritykset, omistajanvaihdosyritykset, 
business as usual –yritykset?, lisäksi alakohtaiset kategorisoinnit - toimialakohtaisuusvaihe (mm. 
lupakäytännöt eri toimialoille).  Kaiken asiakkaan senhetkiseen tilanteeseen liittyvän tiedon ja tärkeimpien 
siihen liittyvien palvelujen / palveluntarjoajien pitäisi löytyä jäsenneltynä ja helposti yhdestä paikasta tiiviinä 
pakettina. Monikanavainen palvelu, jossa selviää asiat ristiin, esim milloin kannattaa perustaa yritys, ettei 
menetä työttömyysturvaa. Tältä pohjalta voi löytyä myös ihmiset jotka eivät ole suunnitelleet ollenkaan 
aikovansa yrittäjiksi 
 
Sivustojen sisälle voisi rakentaa erilaisia kaavioita sekä infograafeja kuvaamaan menettelyjä sekä konsepteja. 
Esimerkkipalvelupolut ja, blueprintit, josta selviäisi kussakin kehitysvaiheessa tarvittavat toimet ja tahot, 
joihin tulisi olla yhteydessä.  
 
Olisi otettava huomioon myös alakohtaisissa kategorisoinneissa että että nykyajan tuote muodostuu yhä 
enemmän palveluista, joissa yhdistyy monta eri toimialaa, eli toimialasidonnaisuutta ei välttämättä aina ole. 
Tämä näkyy eniten startup-yhteisöissä, ei niinkään perinteisemmällä aloilla aloittavissa. Mietittävä myös, mitä 
tietoa monialaiset yritykset voivat hakea ja miten.   
 
Parempi englanninkielinen ohjeistus (Potkurin sivustoilla), kontaktihenkilöiden nimet ja info miten 
edetä. Potkurilla eri kieliset sivustot antoivat erilaista informaatiota 
 
Lupakäytäntöjen selkeytys 
Ohjeet mihin tarkalleen ottaa yhteyttä paikkakunnittain, konkreettinen paikka näkyviin 

(paikkakuntakohtaiset aluehallintovirastot). 

Yritysten käyttämät luvat toimialoittain. 
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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. 
 
 
Esimerkkipalvelupolkujen ja visualisoinnin (tarinallistamisen) käyttäminen apuna nettisivuilla, 
(asiakassegmentit, mahdolliset värikoodaukset) Palvelun sisällön selkeä avaaminen on tärkeää, mitä palveluja 
ja kenelle tarkoitettu. On kiinnitettävä myös huomiota millainen mielikuva eri palveluntarjoajista muodostuu 

palveluntarjoajan visuaalisen ilmeen perusteellaMonet yrityspalvelut on profiloitu vahvasti nuorten yrittäjien 
palvelujen tarjoajiksi, vaikka aloittavissa yrityksissä on monen ikäisiä yritystoimintaa käynnistäviä 
ensikertalaisia yrittäjiä. 
 
 
 

3. Palvelukäytäntöjen joustavuus ja nettiohjeistukset 
 
Netissä yhteystietojen vierellä saisi mieluiten olla kasvokuva asiantuntijasta. Mitä helpommin 
lähestyttävämmän näköinen hän on, sen parempi.  
 
Yhteydenoton helpottaminen ja ”no wrong door” –periaate: Yhteydenoton täytyy olla joustavaa ja sille täytyy 
olla monta eri väylää. Sähköposti, soitto, chat? Asiakkaalle täytyy luoda mahdollisimman matala kynnys 
ensimmäiselle yhteydenotolle. Jotta asiakas löytäisi hänelle oikean asiantuntijan, pallo on organisaatiolla: jos 
asiakas soittaa asiantuntijalle, joka ei ole asiakkaalle oikea, asiantuntija selvittää asiakkaalle sopivan kontaktin, 
eikä ohjaa asiakasta eteenpäin (no wrong door). Vähintään toinen ovi on oikea ovi. Organisaation sisällä kaikki 
osaavat sanoa minkä alan asiantuntija kukin on. Tapaamiset pohjustetaan hyvin ja paikalle pyydetään juuri ne 
asiantuntijat, jotka asiakas tarvitsee.  
 
Asiakas ei osaa välttämättä itse määritellä itseään mihinkään ”lokeroon” etukäteen, joten on tärkeää että 
asiakkaalle annetaan erilaisia vaihtoehtoja mitkä saattaisivat ohjata eteenpäin.  
 
Eri toimihenkilöiden yhteneväinen palvelutapa ja ohjeistus (tarvitaanko startti-infoa vai ei ennen 
henkilökohtaista tapaamista). Palvelun tarjoajan on osattava ohjata asiakas oikealle luukulle.  Kuukauden 
luentosarjan kuuntelun ehdottaminen ennen tapaamisajan sopimista koetaan kiinnostuksen puutteena. Osa 
yritysmuodoista on sellaisia, että asiaan voi perehtyä omin päin mm. verkossa tai alan kirjallisuuden parissa. 
 
Ennakoivat palvelut nettiin ennen kuin soittaa yrityspalveluihin (Potkuriin).  Selvitettävä, mitä tietoa tähän 
tarvitaan? esim. esim.  

- Potkurin startti-info videoituna esim. Potkurin sivustoille ”aloittavan yrittäjän palvelut. Startti-info 
toimialoittain, jossa on huomioituna Potkurin tärkeimmät asiakassegmentit (parturikampaamo, 
ravintola, kahvila jne. Myös ulkomaalaisuus ja siihen liittyvät isoimmat kynnyskysymykset ovat 
tässä huomioituna. Sivustolta löytyisi myös case-esimerkkejä, joihin asiakas pystyisi joustavasti 
tutustumaan ja sitä kautta samaistumaan. Parhaimmassa tapauksessa case-esimerkit voisivat 
toimia mentoreina ja alla olisi yhteystiedot.   

- Liiketoimintamallin täyttämiseen ohjeistus ennen yrityspalveluihin tuloa,  
- Asiakkaan mahdollinen itsensä segmentointi etukäteen 
- Tsekkauslisttoja josta näkee kaikki tarvittavat lomakkeet, myös mobiilisovellusten muodossa. 

Esim. starttirahan tsekkauslista: mitä asioita vaaditaan hakijalta, jotta voidaan myöntää 
starttiraha. Mitä erilaisia lupia ja dokumentteja ja mistä ne haetaan. Siitä voisi rakentaa esim. 
oman mobiilisovelluksen, josta näkee nopeasti sen, mitä dokumentteja on tehnyt ja mitä vielä 
vaaditaan. Asiakas hahmottaa paremmin listauksen ja pitää sitä arjessaan mukana, kuin sivustoa, 
josta ydinasiat löytyvät lauseiden väleistä. 

- Vuorovaikutteinen internet –alusta Yrityspolku 
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- Opastusvideot ja ohjeiden visualisointi helpottaa ymmärrettävyyttä. 
 

Mahdollisuus asioida ja saada apua laajemmin verkon kautta  
- Chattikanava avuksi yritysneuvontaan, myös sähköinen keskitetty palautekanava 
- Ajanvarausaikojen valinta myös sähköisesti 
- Turun kattava startup-yrityksille suunnattu langaton verkkoyhteys (vrt Sparknet) 
- Keskustelualusta, väylä jossa yrittäjät voisivat vaivattomasti kertoa kokemuksistaan ja kysyä 

neuvoa vastaavissa tilanteissa olleilta kollegoilta ja osallistua kokemusten ja hyvien käytänteiden 
jakamiseen, keskustella eri alan yritysten kanssa ja oppia (mentoritoiminta netissä). 

-  Tietotaitoreppu yrittämiseen(nettiversio): Alkuvaiheen yrityksille sisältäen tietopaketti 
Liiketoiminnan käynnistämisestä, markkinointikeinoista, ohjeistusta asiakkaiden hankintaan ja 
pitämiseen, asiakastietojen keräämiseen. Työkalu, jolla asiakastietojen kerääminen ja varastointi 
onnistuisi kohtuullisen vaivattomasti  

- - Yritysmuodoista tarjolle enemmän tietoa 
- - Palkka.fi:tä vastaava palvelu myös kirjanpidollisiin asioihin (ilmainen kirjanpito-ohjelma) 
- - Harvinaisilta aloilta koottu tietopankki, josta aloitteleva yritys voisi hakea tarvittavaa tietoa 

 

Webbistrategian hyödyntäminen (Inno58h preziesitys) 
 

Palveluajat joustavammiksi 
Myös mahdollisuus Iltaisin tapahtuvaan neuvontaan koettiin tärkeäksi. Aukioloajat nykyään vain 
toimistoaikoina (työssäkäyvät ihmiset). Avun saaminen nopeasti mainittiin monesti. 
 
Sähköisen ajanvarauksen kehittäminen 
 
Byrokratian vähentäminen: Julkisiin palveluihin liittyvät pitkät puhelinpalvelujen jonotusajat ja 
joustamaton asiointi (verohallinto, kaupparekisteri) . 
 
Sivutoimisen yrittäjän palvelupolku ja palvelut. Sivutoimisuus ja yksityistäminen ovat kasvussa monella alalla. 
 

Fyysinen löydettävyys:  
Selkeät ja tarpeeksi suuret opastaulut, kyltitys (Potkuri, Creve TSEK…), värikoodaukset, yhteys nettisivustojen 
ilmeeseen. 
 
 

4. Sosiaalisen median merkitys tiedon jakamisessa 

 

Some-aktiivisuus ainakin Tampereen tasolle! 
 
Kaikki tapahtumat nettisivuille hyvin näkyviin, samoin someen.  Yksityiset palveluntarjoajat kertovat 
koulutuksista ja tapahtumista jäsenistöä uutiskirjeillä.  Jos tieto leviää laajemmalle, saattaa tulla lisää jäseniä! 
 

■ Yrityspalvelut voisivat luoda Yammeriin oman profiiliin, ja luoda sinne avoimen ryhmän aloitteleville 
yrittäjille, jolloin alkavat yrittäjät pystyisivät liittymään ryhmään. Sitä kautta pystyisi kysymään neuvoja 
siitä, mitä heidän pitää tehdä yrityksen perustamisen yhteydessä. Yrityksiä voisi kehottaa käyttämään 
tämänkaltaisia ohjelmia, joilla on mahdollista tehostaa työskentelyä. 
 

■ Slideshare on maailman johtavin esitysten jakopalvelu, missä voi jakaa tiedostoja, mm. pdf, Power 
point, Open office. Verrataan Youtubeen. Suosittu asiantuntijoiden löytymiseen. Yrityspalveluita 
tarjoavat tahot voivat tehdä mm. pdf-tiedostoja ja videoita, joissa kerrotaan heidän tarjoamistaan 
yrityspalveluista, jolloin aloitteleva yrittäjä löytää tiedon yrityspalveluista Slidesharesta. Yrityspalvelu, 
joka on ladannut jotain Slideshareen, voi määritellä millä hakusanoilla heidän tiedostonsa sieltä löytyy. 
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Tiedostot löytyvät myös googlesta, jolloin aloittelevan yrittäjän pitää vain googlata tarvitsemansa 
tieto. 
 

■ YouTube Yrityspalveluita tarjoavat yritykset voisivat laittaa mainoksia videoiden alkuun, jolloin 
aloittelevat yritykset saattaisivat nähdä mainoksen, ja sitä kautta löytää palvelun. Lisäksi yrityspalvelut 
voivat ladata palveluun omia videoitaan, joissa he kertovat palveluistaan, ja antavat tietoa aloitteleville 
yrittäjille. Voidakseen julkaista videoita pitää olla profiili Googlessa.  
 

■ Yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitter. Käyttäjän voivat kirjoittaa päivityksiä, päivitysten pitää olla 
lyhyitä, max. 140 merkkiä. Käyttäjät pystyvät jakamaan sekä lukemaan toistensa päivityksiä. 
Yrityspalvelut voivat luoda Twitteriin profiilin, jossa yrittävät tuoda palveluitaan käyttäjien 
tietoisuuteen julkaisemalla lyhyitä päivityksiä esim. tapahtumistaan. (Käyttäjien joukossa voi olla 
aloittelevia yrittäjiä.) 
 

■ Facebookiin voisi luoda profiilin esimerkiksi nimellä Turun seudun yrityspalvelut, jossa olisi jäsenenä 
kaikki, jotka tarjoavat alkaville yrittäjille (ja muillekin) palveluita, esimerkiksi yrityshautomot, pankit, 
vakuutusyhtiöt, yms. Lisäksi sinne voisi laittaa tietoa myös niistä tarvittavista palveluista, jotka ovat 
valtakunnallisia, eikä vain turkulaisia, esim. verottaja. Näin ollen, kun uutta yritystä perustamassa oleva 
löytäisi kyseisen Facebook-sivun, niin hän saisi erittäin laajasti tietoa tarvittavista palveluista, ja löytäisi 
linkkejä yrityspalveluita tarjoavien tahojen internetsivuille. 
 

■ LinkedIn ei välttämättä ole soveltuva yrityspalveluiden käyttöön, mutta yrityspalvelut voivat neuvoa 
aloittelevia yrittäjiä luomaan yritykselle profiilin palveluun, jonka avulla uusien kontaktien luonti ja 
työntekijöiden löytäminen helpottuu. 
 

■ Yrityspalvelut voivat luoda profiilin Googleen, jolloin he saavat käyttöönsä kaikki Googlen palvelut. 
Google+:n kautta yrityspalvelut voivat mm. pitää yhteyttä aloitteleviin yrittäjiin videopuheluiden 
avulla. Tilin luoneiden yritysten profiilit voivat näkyä Googlen hakukoneen oikeassa laidassa, joka tuo 
yrityksille näkyvyyttä. Yrityspalvelut voivat julkaista profiilissaan linkkejä ja tekstejä, joista käyttäjät 
voivat tykätä, mikä taas levittää tietoa yrityksestä, mitä kautta tieto niistä leviää, ja aloittelevat yrittäjät 
löytävät yrityspalveluiden internetsivuille. 
 

■ Blogipalvelu Tumblr, jonne käyttäjät voivat lähettää blogikirjoituksia, videoita, linkkejä, kuvia ja 
musiikkia. Siellä voi seurata muiden käyttäjien blogeja ja lähettää uudelleen muiden postauksia. 
Sivustolla voi myös lähettää viestejä ja fanipostia muille käyttäjille. Turun seudun yrityspalvelupiste 
Potkuri voisi luoda profiilin Tumblr:n, ja tehdä sinne videoblogin, jossa kerrotaan vaihe vaiheelta uuden 
yrityksen perustamisesta.  
 

■ Pinterest on imoitustaulutyyppinen sosiaalinen linkkien ja kuvien jakopalvelu. Se tarjoaa 
mahdollisuuden luoda ja ylläpitää kokoelmia, jotka perustuvat johonkin teemaan. Käyttäjä voi selata 
linkki- ja kuvakokoelmia, poimia niistä osia omiin kokoelmiinsa ja ilmoittaa tykkäävänsä 
linkistä/kuvasta. Yrityspalveluita tarjoavat yritykset voivat julkaista kuvan Pinterestissä, joka löytyy 
haluamallaan hakusanalla (esim. startup). Kuvassa voisi olla ”mainoslause” yrityspalvelusta, ja mm. 
linkki heidän omille internetsivuilleen. 
 

■ Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Palvelun avulla voi jakaa omia kuvia, 
saada seuraajia, kommentoida muiden kuvia ja tykätä niistä. Yrityspalvelut voisivat luoda Instagramiin 
oman profiilin, jossa julkaisevat mielenkiintoisia kuvia, jolloin yrityspalvelut saavat seuraajia itselleen. 
Kaikki yrityspalvelun julkaisevat kuvat näkyvät heidän seuraajilleen automaattisesti. Jotta käyttäjät 
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voivat löytää kuvat olematta seuraaja, pitää yrityspalvelun luoda jokaiselle kuvalleen hashtag, jolla 
kuva löytyy (esim. #startup). 
 

■ Snapchat on mobiilisovellus, valokuvaviestipalvelu, jossa käyttäjä voi ottaa kuvia ja videoita, sekä 
lähettää niitä rajatulle vastaanottajajoukolle. Käyttäjä voi määrittää ajan kuinka kauan videot ja kuvat 
näkyvät vastaanottajalla. Yrityspalvelut voivat kuvata lyhyen videon tai kuvan esim. tulevista 
tapahtumistaan, ja julkaista sen Snapchatissä, jolloin se näkyy heidän seuraajilleen. Tätä kautta 
yrityspalvelut saavat jaettua tietoa aloitteleville yrityksille, ja saavat kävijöitä tapahtumiinsa. 
Vastaanottaja keskittyy materiaaliin 100%, sillä se on saatavilla vain tietyn ajan. Tuotetta taikka 
palvelua ei tarvitse välttämättä mainostaa suoraan vaan se voidaan tehdä myös vaikuttajan, esim. 
tunnetun mediapersoonan kautta 
 

■ Sosiaalinen verkkosivusto Reddit, jossa käyttäjät voivat jakaa tekstiartikkeleita ja linkkejä 
verkkosivustoihin. Mitä enemmän linkit ja tekstiartikkelit ovat saaneet suosiota, sitä ylempänä ja 
enemmän esillä linkki näkyy. Yrityspalvelua tarjoava taho voi julkaista tekstin omasta toiminnastaan, 
johon voi lisäksi laittaa linkin yrityspalvelua tarjoavan tahon internetsivulle. Kun tällaista palvelua 
tarvitseva henkilö sitten kirjoittaa Redditiin hakusanan, jonka yrityspalvelu on laittanut hakusanaksi, 
niin henkilö löytää jutun, ja sitä kautta linkin yrityspalvelua tarjoavan tahon sivulle.  
 

■ Suomen suurin sosiaalisen median palvelu Suomi24, jonka palveluita on keskustelut, treffit ja 
sähköposti. Suomi24:ssä yrityspalveluiden tarjoajat voivat seurata mahdollisuuksiensa mukaan siellä 
käytäviä keskusteluja, ja käydä kommentoimassa omien aihealueidensa keskusteluita. Lisäksi sinne voi 
ostaa mainoksia. 
 

■ Suoratoistopalvelu Ustream, jossa on interaktiivinen käyttöliittymä (chat yms.). Yrityspalvelut voisivat 
näyttää suorana etukäteen esimerkiksi Twitterissä tai facebookissa mainostamaansa luentoa tai 
esittelyä yrityksen perustamisesta tai tarjoamastaan yrityspalvelusta. Luennon aikana voisi yksi henkilö 
seurata Ustreamin mahdollistamaa reaaliaikaista keskusteluikkunaa, ja siellä vastata suoran 
lähetyksen seuraajien kysymyksiin, tai esittää ne kysymykset luennoitsijalle/esittelijälle.  
 
 

5. Tapahtumatiedottaminen 

Tapahtumakalenterin ylläpito 
 
Turun kaupungin verkkosivujen tapahtumakalenterissa löytyy vain SparkUpin tapahtumia!! Olisiko ratkaisu 
näinkin yksinkertainen? 

 
Yhteistyö korkeakoulujen, TE-keskuksen, julkisten ja yksityisten palvelujen tarjoajien välillä on välttämätön, 
että asiakkaalle saadaan tieto tapahtumista helposti.   

 
Oma sivusto, eikä kenenkään yhden yksikön välittämä, tapahtumat linkkeinä palveluntarjoajien sivustoille 
sivustoille 
 
Ehdotuksia yrityspalveluiden yhteiseksi ilmoitustauluksi;  

- etusivulle ’karuselli’ jossa pyörivät uusimmat tapahtumat 
- sanahaku palveluista etusivulle 
- toimiva ylläpito!! Myös yksityiset palveluntarjoajat mukaan. Päivittäminen oltava nopeaa. 

 
Tapahtumia paljon, joten jonkinlainen jaottelu tarpeen; alkavat koulutukset, verkostoitumistilaisuudet, …  . 
Tapahtumien haku esim. rajaamalla haku aiheen, keston, maksullisuuden, kohderyhmän, paikan yms. mukaan 
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Kalenteri nettiin heti etusivuille kalenterimaisesti. Some-jakomahdollisuus helpoksi. 
 
Digitaalinen palvelutori kehitteillä.  Voiko tämä ottaa siitä mallia? 
 

Yrittäjän banner, jonka voisi tilata käyttämälleen nettisivustolle yläpalkkiin.  Bannerissa pyörisivät tulevat 
tapahtumat, klikkaamalla pääsee palveluntarjoajan sivuille. 
 
Keskeinen asia selkeys!! Värikoodit eri tyyppisille tapahtumille. 
 

 

6. Mentorointipalvelun kehittäminen 

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 vaiheessa. Parhaimmassa 
tapauksessa nämä tukea tarjoavat tahot olisivat muita yrittäjiä ja näin ollen palvelu olisi hedelmällisen 
vastavuoroista. Saisi tietoa eri aloja ja erilaisia tilanteita koskeviin kysymyksiin (esim, shop in shop 
käytännöistä ja elintarviketeollisuuden säännökset, jotka tulivat esille haastatteluissa) 
 
Vertaistuki muilta saman alan yrittäjiltä, mentoritoimintaa yritysten välillä. Palvelu, jossa saisi tukea samassa 
tilanteessa olevilta toisilta yrittäjiltä.  
 
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.  Alkuvaiheeseen yritykselle neuvonantaja, henkilö, jonka 
Puoleen voisi kääntyä, yksi kontaktihenkilö kotipaikkakunnalla. 
 
Korkeakouluyhteistyö mentorointitoiminnassa (Tampereen AMK) 
 
Tsemppauksen lisääminen, yhdessä sparraaminen, rohkaisu, innostaminen, rehellisyys, yrittäjyyden arvostus, 
liikeideoiden ja ihmisten menestyspotentiaalin näkeminen 

 
Kannustaminen yrittäjyyteen jo toimivien yritysten onnistumisen kautta 

 

 

7. Verkostoituminen, tukiverkosto, ryhmäytyminen  

 

Yhteisöjen merkitys ja siihen liittyvä tietojen ja kokemusten jakaminen on yrityksille tärkeää. Yhteistyötä 
tukevan ja erilaisten verkostojen ja yhteisöjen muodostamiseen tähtäävän yrityspalvelun kehittäminen 
laajemmaksi. Samankaltaisilla toimialoilla toimivien yritysten yhteistyön kehittämistä pitäisi lisätä. Myös 
erilaisten toimijoiden saattaminen yhteen koettiin tärkeäksi sekä verkostoituminen erityisesti muiden 
toimialojen yritysten kanssa sekä kokemusten jakaminen koettiin tärkeäksi sekä toimivien että aloittavan 
yrityksen kannalta. Esille nousi tarve saada lisää kommunikaatiota start –up-yritysten ja muiden yritysten 
välillä. Toivottiin myös yhteisöjä aloittavista yrityksistä. Enemmän tapahtumia, joissa start-up yritykset 
pääsevät juttelemaan ja oppimaan toisiltaan sekä kehittämään yhteisöllisyyttä. Myös asiantuntijoille ja 
kokeneemmille yrittäjille toivottiin palveluja, jossa omaa liiketoimintaa voisi kehitellä ja ideoida sekä osaamista 
jakaa muiden alojen ammattilaisten kanssa. Käytännön ehdotuksina mainittiin: 
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- Potkuri voisi toimia linkkinä esimerkiksi pienten yritysten ja jo toiminnassa olevien yritysten välillä. 
- Verkostoitumistapahtuma joka on avoin kaikille kiinnostuneille jopa Potkuriin, esim. Boostin 

grillausilta. Rentoa yhdessäoloa, juotavaa ja purtavaa. Shift on hieno verkostoitumistapahtuma, mutta 
järjettömän iso ja sitä kautta verkostoituminen esim. oman alan asiantuntijoihin on vaikeaa. 
Tapahtumassa voisikin olla esim. värikoodit toimialoittain (lapusta ei näe lukea, mutta värit näkyvät 
kauas): esim. pelialan start up:t ovat keltaisia jne. MM-pelien aikaan tapahtuma voisi muuttua 
kisakatsomoksi. 

- Konferenssimaisten tilaisuuksien ja yrittäjyys–teemaan sopivien tapahtumien järjestäminen. 

- Verkostoitumistapahtumia, joissa toivottiinverkostoituneiden yritysten mukaantuloa vertais-
ryhmiin kertomaan verkostoimisen tärkeydestä ja tarjoamaan apuaan muille. 

- Yrityspalvelut kampustyyppisiksi, joissa voitaisiin yhdessä työstää liiketoimintaa 
- Pikadeitit yritysten väliseen verkostoitumiseen ohjattuna toimintana 
- Tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Oppilaitosten tuottaman tiedon ja osaamisen 

välittäminen (start-up) yritysten käyttöön esim. yrityshautomoiden kautta, opiskelijaprojektien 
kautta, kouluttamalla yrityksiä tai välittämällä tutkimustarpeita (esim. opinnäytetyöt). 

- Koulun ja yrittäjyyden integrointi paremmin, Turun AMK:n tulisi tiedottaa opiskelijoille aktiivisemmin 
koulun ja yritystoiminnan yhdistämisestä 

- Pelialan yhteisöllisyys koettiin eteenpäin vieväksi voimaksi. Yhteistyötä voisi aina olla enemmänkin, 

myös muiden Turun seudun yrittäjien kesken. 

- Turku Science Parkin tapahtumat monialaisemmiksi. Monialaisuuden hyödyt ovat tulleet esille myös 

Werstaan yhteisöllisistä toimitiloista. Yritys on saanut paljon uusia kontakteja ja asiakastöitä muiden 

toimijoiden kautta.  

- SparkUp pitäisi olla enemmän yhteisö, jota ylläpitää sen asiakkaat. Eli lähdetään vahvistamaan 
yhteisöä, koska se on todettu erittäin toimivaksi startup:ien keskuudessa. Markkinoidaan yhteisöä 
aloittavien yrittäjien yhteisöksi, mutta jätetään nuorekkuus pois. Yhteisö on täynnä kaiken ikäisiä, ei 
pelkästään boostin kautta tulleita nuoria opiskelijoita. 

 
Myös yrityspalveluiden ryhmäytyminen, toisten palveluntarjoajien tunteminen tärkeää. Yhteiset tapahtumat, 
johon eri yksiköiden toimijat tulevat ja pääsevät vaihtamaan kuulumiset ovat erittäin tärkeitä. 
 
Henkilöstö- ja tietovaihdon edesauttaminen (Hankkeet, startup-yhteistyö) 
Toimijoiden perehdyttämispaketti 
 
 

8. Ei suomea puhuvien palveluiden kehittäminen 

Verkostoitumistapahtumia palvelupolun alkuosaan myös ei suomea puhuville (yrittäjä pääsee 

verkostoitumaan sekä kuulemaan heitä, jotka ovat jo käyneet läpi saman myllyn). Mentorit, yrityskummit jne. 

“Esipalvelu”, jossa yrittämisestä kiinnostuneita ihmisiä kootaan yhteen jotta he löytäisivät uusia kontakteja , 
kumppaneita ja työntekijöitä. Palvelu on avoin kaikille mutta pääasiallisesti kohderyhmänä ovat ei-suomea 
puhuvat. Voisi olla Potkurin organisoima. Yhteys Mol.fi-sivustoille, jossa voisi olla ilmoitus palvelusta sekä 
kutsuja tilaisuuksiin. Informaatiota olisi jaossa myös vastaanottokeskuksissa, maahanmuuttovirastossa ja TE-
toimistossa.  
Kokouksia olisi kerran kuukaudessa, niissä olisi tarjolla tietoa yrityspalveluista ja asiantuntijoita kertomassa 
yrityksen perustamisesta Suomessa, myös yrittäjät, jotka ovat jo perustaneet yrityksen Suomessa, voisivat 
kertoa kokemuksistaan. Yritysideat voisi sitten ohjata eteenpäin oikealle yrityspalvelutaholle.   
Informaation jälkeen ihmiset voisivat keskustella keskenään, kehittää ideoitaan sekä solmia uusia kontakteja.  
 
Yrittäjyyskoulutus suomen/englannin kielellä 
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9. Yrityspalveluista tiedottaminen ja yrityspalveluiden markkinointi 
 

Potkurin ja kaikkien julkisten palveluntarjoajien profiilin terävöittäminen (edullisuus ja asiantuntijuus esille!) 
Julkisen sektorin tarjoamat palvelut koetaan vieraina, kankeina ja hankalasti lähestyttävinä yleisen julkisen 
sektorin mielikuvan vuoksi. 
 
Turkuun enemmän matalan kynnyksen yrityspalvelua, joka olisi saatavilla helposti ymmärrettävässä 

muodossa. Kaikissa materiaaleissa kapulakielen vähentäminen: käyttäjälähtöisyys. 

 
Helpommin lähestyttävät palvelut, kommunikaatio yrittäjien suuntaan jotta tietäisivät mitä palveluja tarjolla. 
Oikeiden ja tarpeellisten palveluiden pariin ei välttämättä osata itsenäisesti ohjautua. Vähäinen markkinointi 
ja yksipuolinen kohdentaminen mainittiin, palvelut täytyy kaivaa esiin. Esille tuli myös yrityspalveluiden 
markkinoinnin kohdentaminen yritysten tarpeiden mukaan, yrityspalveluiden integrointi vastaamaan kunkin 
yrityksen senhetkisiä haasteita ja heikkouksia osaamisessa. 
 
Palveluiden tarjoaminen yhteisöille on myös huomioitava 
 
Palveluiden markkinointi INBound ja OutBoun –markkinointikeinojen avulla 
 
Tapahtumien ilmoitustaulu olisi yksi osaratkaisu asiaan. 
  
Yritykset voisivat pitää esityksiä, joissa kertoisivat omista palveluistaan 
 
Kannustaa palveluun tyytyväisiä kertomaan kokemuksistaan julkisesti (some, tapahtumat) 
 
Yrityspalveluiden markkinointi esim. internetin välityksellä tai erilaisissa tapahtumissa ja tuoda yrityspalvelut 
siten mahdollisimman lähelle uusia yrittäjiä. 
 
Tietoisuus korkeakouluihin yritysmaailmasta ja sen palveluista 
 
 
Sisäinen markkinointi, henkilöstö- ja tietovaihdon edesauttaminen (Hankkeet, startup-yhteistyö) 
 
 
 

TARPEITA JA IDEOITA JOITA VOISI KYTKEÄ OSAKSI YRITYSPALVELUITA 
 
Yrittäjän tarvitsema yritystietous  
 
Kaivattaisiin tukipalveluiden tarjoamista koko prosessin ajan, jatkuvuus koettiin tärkeänä. Esimerkiksi kolme 
vuotta toimineelle yritykselle tarpeellinen olisi huokea palvelu, jossa käytäisiin yrityksen toimintatapoja 
läpi, missä yritystä voisi kehittää, tarpeiden kartoitus myös tulevaisuutta silmällä pitäen. 
 
Apua ja neuvoja kaivattiin:  
 

- Brändin rakentamiseen  
- Markkinointiin 
- Asiakaskokemuksen keräämiseen ja hyödyntämiseen 
- Hinnoitteluneuvontaa 
- Kilpailutukseen (SOTE-alan pienet yritykset) 
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- Palveluja lisää elinkaaren alkuvaiheeseen, etenkin liikeidean arviointiin ja kehittämiseen, sparrausta 
- Koulutusta esim. tietokoneohjelman tiedonkeruuta varten.  
- Intensiivikursseja julkisellekin puolelle, joissa pystyttäisiin perusteellisesti perehtymään erilaisiin 

teemoihin.  
- Julkinen asiakasvirtojen kehityspalvelu, jossa tutkittaisiin yrityksen markkinointipotentiaaleja sekä 

prospekteja 
- Käytännönläheisyyttä verotuspalveluihin 
- Kehitettävää Patentti- ja rekisterihallituksen internetsivuilla yrityksen rekisteröinnin 
- muokattavuudessa 

 
- Rekrytointipalveluihin -Yritysten rekrytoinnin helpottamiseen  

- korkeakoulupalvelut, korkeakouluihin näkyviin eri alat selkeästi,  
- ”verkkokauppa rekrytointipalveluille”, Turku Science Park Oy:n alla linkit eri tahoille 
- Rekrytointipalvelu tai tietokanta, jossa voisi selailla (erityisesti startup-toiminnasta) kiinnostuneita 

työntekijöitä 
- Ostettava yrityspalvelu, jonka kautta löytyisi (kondiittori) alan huippuammattilaiset 
- Palvelu, josta saisi uuden työntekijän palkkaamiseen liittyvää apua ja tietoa  

 
- Toimialakohtaista neuvontaa  

-  Yritysten koulutustarpeiden tyydyttäminen, yksityiseltä sektorilta, ostettavien palveluiden 
keskittäminen esim. koulutuksen tarjoaminen saman toimialan yrityksille 

-   Workshopit, tietoiskut, esim. juristit kertomassa kaikille jostain asiasta joka koskee yrittäjiä 
-   Yksityiset palveluntarjoajat kertovat koulutuksista ja tapahtumista jäsenistöä uutiskirjeillä.   

 
Yhteinen tilannekuvafoorumi, jossa viedään eteenpäin alueen kärkiasioita 
 
Enkelisijoittaminen, Business-enkelit osaksi yrityspalveluihin 
 
 
Startupeille:  
 
Kiihdytystoimintaa lisää 
Apua uusien start-up-projektien näkyvyyteen, rahoittajien kiinnostuksen herättäminen, vrt Helsingin Startup 
Sauna 
Potkuri voisi luoda enemmän yhteistyötä start-up –yhteisöihin  
Joukkorahoitus 
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 
 

 
 
Kansainvälistyminen  
 

 Palvelut jaetaan vasta-alkajiin, 2 – 5 vuotta toimineisiin ja yli 5 vuotta toimineisiin, jotta palvelut voidaan 
suunnata oikein.  Toimialakohtainen riippumattomuus on tärkeää.  Esimerkiksi arvovaltapalvelut Venäjällä 
järjestetään kauemmin toimineille.  
 

 Ylipäätään kansainväliseen kauppaan ja kansainvälistymiseen liittyvää tietoa kaivattiin. Kansainvälisen 
yhteistyön lisäämisen tarve yrityspalveluihin liittyen tuli esille haastatteluissa. Toivottiin kansainvälistymistä 
tukevia yrityspalveluita B to C-markkinoille aikoville yrityksille, mahdollisesti yhteys pääkaupunkiseudun 
palveluntarjoajiin? Enemmän palveluntuottajia, jotka tarjoaisivat lakisääteistä neuvontaa, erityisesti 



11 
 

kansainvälistymiseen, ulkomaan verotukseen ja rahaliikenteeseen sekä työehtosopimukseen liittyen. Esille tuli 
tarve saada apua ja tukea miten rakentaa kontaktiverkko kansainvälisiin jakelijoihin ja muihin 

kumppaneihin.Mainittiin myös muiden kuin IT-palvelujen viennin osaaminen. Eräs haastateltava mainitsi 
agenttipalvelujen käytön olevan jopa haitallista kansainvälistyvälle yritykselle: yrittäjä itse on paras 
asiantuntija tuotteensa myynnissä. Esille nousi myös toive että julkisen sektorin tulisi riittävästi ostaa startup-
yritysten tuotteita ja palveluja jotta yritys saisi referenssejä ulkomaan vientiä varten. Palveluorganisaation 
sisäisen tiedonkulun tulisi toimia joustavasti. Työpajoissa nousivat esille keskeiset, avainasiakkuussegmentit, 
mitkä ovat seudulle tärkeät yritykset, ja millä on kasvupotentiaalia.  
 

 Vinkit maakohtaisesti kontaktien lähestymiseen oltava palveluissa 

 Workshopit (kotimainen ja kansainvälinen osaaminen), osallistuva neuvonta ja yhteistoiminta, - 
toiminnan kehittäminen ja parhaiden käytänteiden jakaminen 

Kuluttajatuotemessujen järjestäminen ulkomailla, apua kuluttajaliiketoimintaa harjoittaville 
yrityksille kv-markkinoille menossa  

Vienti- ja tuontiyritykset mukaan, ovenavauksia tarvitaan. 

Showroomit ministeriöiden yhteydessä (vrt. vienninedistämishankkeet) 

VIP-asiakkuudet joilla esim. yhden asiakkaan hoitamiseen varataan vaikka puoli päivää aikaa  

Maakohtaisen tuntemuksen osaaminen tärkeää > osaamispankki opiskelijoista ja harjoittelijoista  

Rekrytoinnit saatava oikeaan aikaan. 

Miten varmistetaan että missä vaiheessa kumppanuusverkosto on tarpeeksi luotettava, että sinne voi 
ohjata? 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 


