
Physical
Evidence

Palvelupolku

Asiakkaalle	
näkyvä	toiminta

Asiakkaalle	
näkymätön	
toiminta

Tukitoiminnat

Saman	alan	
yrityksiin	
tutustuminen

Idea	
yrityksestä

Alustava	lupa-
asioihin	
tutustuminen

Yhteydenotot	
Potkuriin

	henk.koht	
tapaamiset

Remontointiin	
vaadittavat	
luvat

Palotarkastus

Pelastus-
laitoksen	
valvonta-osasto
http://www.vspe
lastus.fi/palotar
kastajat

Pelastus-
suunnitelma

Paikallinen	
pelastuslaitos
http://www.vspelastu
s.fi/varsinais-
suomen-
pelastuslaitos/tarkas
tuspalvelut/pelastus
suunnitelmat

Anniskelulupa-	
					passi

Anniskelukokeita	
järjestävät	
oppilaitokset
https://www.anni
skelupassi.com/
anniskelupassi-
turku

Hygienia-
osaamis-
todistus

Eviran	hyväksymät	
hygienia-osaamis-
testaajat
https://www.evira.fi
/elintarvikkeet/hygi
eniapassi/

Luvan	
käsittelijät

Asiantuntevan	
ammattitaito
	ja	kokemus

Asiantuntijan	
kouluttaminen	ja	
tietojen	ylläpito

Yrityssuomi.fi
vero.fi
ytj.fi
prh.fi

seminaarit

Tapahtuman	
järjestäjät

Goofle.fi Työvoima-
toimisto,	

Työvoima-
toimiston	
toiminta

Internet
Sivustojen	
ylläpito	ja	
päivitys

Atk-tuki

Ilmoittautu-
minen	
kaupparekis-
teriin

Kaupparekist
eri-ilmoitus
www.prh.fi/k
aupparekis-
teri

Y-tunnuksen	
luominen

Yrityksen	
perustamis-
ilmoitus
www.ytj.fi

Verkkosivus-
ton	ylläpito	ja	
ilmoitusten	
käsittely

Verkkosivus-
ton	ylläpito	ja	
ilmoitusten	
käsittely

Atk-tuki Atk-tuki

Liiketilan	
hankkiminen

Vuokraami
nen	/	
Ostaminen

asukasosak
eyhtiö/	
Liiketilan	
omistaja

Asukasosake
yhtiön	
lupajärjestel
mät

Pieni	
pintaremontti:	
yhteys	
elintarvikevira
nomaiseen

Suurempi	
remontti:	
Rakennuslupa	
muutostöille
taloyhtiöltä

Seminaarien	
suunnittelu	
ja	toteutusAtk-tuki

Jatkoaikalupa:
https://www.avi.
fi/web/avi/jatkoa
ikalupa#.WE6fg
rJ95aR

Oppilaitosten	
henkilökunta

Ulkotarjoilu-lupa
https://www.poliisi
.fi/lounais-
suomi/yhteystied
ot

Lupatarkas-
tuksen	
suorittaja

Rakennus-
luvan	
myöntäjä

Pelastus-
laitoksen	
henkilö-
kunta

Poliisi
Hygieniapassi
-kokeen	
valvoja/	
järjestäjä

Lupien	hakemisen	
sekä	niiden	
hyväksytyksi	
tulemisen	jälkeen	
liike	voi	aloittaa	
toimintansa!

Henkilö-
kunnan	
kouluttami-
nen

Anniskelulupa	
aluehallintovirastol
ta
https://www.avi.fi/
web/avi/anniskelul
uvat#.WFDjXlN96
70

Musiikki-luvat

Musiikkiluvat.fi	
1.1.2017	
alkaen	
(Teosto+Gram
ex	yhdistyvät)

Hakemuksen	
käsittelijät

Nettisivujen	
ylläpito	ja	
uuden	
palvelun	
luominen

Luvan	
käsittelijät

Henkilökunnan	
koulutus

Luvan	
käsittelijät

Virkailijoiden	
koulutusTukijärjestelmät Tukijärjestelmät

Henkilökunnan	
koulutus

Henkilökunnan	
koulutusPelastuslai-

toksen	
toiminta

Pelastuslai-
toksen	
toiminta

Kokeen	laatiminen

http://www.vspelastus.fi/palotarkastajat
http://www.vspelastus.fi/varsinais-suomen-pelastuslaitos/tarkastuspalvelut/pelastussuunnitelmat
https://www.anniskelupassi.com/anniskelupassi-turku
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/
file:///data/www.prh.fi/kaupparekis-teri
file:///data/www.ytj.fi
https://www.avi.fi/web/avi/jatkoaikalupa#.WE6fgrJ95aR
https://www.poliisi.fi/lounais-suomi/yhteystiedot
https://www.avi.fi/web/avi/anniskeluluvat#.WFDjXlN9670


Physical
Evidence

Palvelupolku

Asiakkaalle	
näkyvä	toiminta

Asiakkaalle	
näkymätön	
toiminta

Tukitoiminnat

Terveyden-
suojelulain	mukainen	
ilmoitus	toiminnan	
aloittamisesta	
(viimeistään	30	
vuorokautta	ennen	
liikkeen	avaamista)

Kunnan	
terveydensuojelu-
viranomainen
http://www.turku.fi/sit
es/default/files/atoms
/files/54-
2s_terveydensuojelul
ain_mukainen_ilmoit
us_0.pdf

Liiketilan	
vaatimuksiin
tutustumi-
nen

Helsingin	
ympäristökeskuk-
sen	tietopaketti
http://www.hel.fi/st
atic/ymk/esitteet/ka
un-terv-
huoneisto.pdf

	Sähköisen	
oppaan	laatijat	
ja	päivittäjät

Vuokraami-
nen	/	
Ostaminen

Asukasosa-
keyhtiö/	
Liiketilan	
omistaja

Asukasosa-
keyhtiön	
lupajärjes-
telmät

Liiketilan	
hankkiminen

Ilmoituksen	
tarkastaja

Alustava	lupa-
asioihin	
tutustuminen

Yrityssuomi.fi
vero.fi
ytj.fi
prh.fi

Sivustojen	
ylläpito	ja	
päivitys

Atk-tuki

Saman	alan	
yrityksiin	
tutustuminen

Työvoima-
toimisto

Työvoima-
toimiston	
toiminta

Goofle.fi

Internet

Atk-tuki

Idea	
yrityksestä

Liikehuoneis-
ton	pohja-	ja	
kalustepiir-
rosten	
hankinta

Piirrosten	
laatija

Tarvittavien	
kalusteiden	
hankinta

Huonekalu-
liikkeet	ja	
	-myyjät

Huonekalujen	
valmistus,
myyjien	
koulutus.
logistiikka

Y-tunnuksen	
luominen

Yrityksen	
perustamis-
ilmoitus
www.ytj.fi

Verkkosivus-
ton	ylläpito	ja	
ilmoitusten	
käsittely

Atk-tuki

Ilmoittautu-
minen	
kaupparekis-
teriin

www.prh.fi/k
aupparekis-
teri

Verkkosivus-
ton	ylläpito	ja	
ilmoitusten	
käsittely

Atk-tuki

Musiikki-luvat

Musiikkiluvat.fi	
1.1.2017	
alkaen	
(Teosto+Gram
ex	yhdistyvät)

Hakemuksen	
käsittelijät

Nettisivujen	
ylläpito	ja	
uuden	
palvelun	
luominen

Lupien	hakemisen	
sekä	niiden	
hyväksytyksi	
tulemisen	jälkeen	
liike	voi	aloittaa	
toimintansa!

Ammattitausta

Alan	koulutus

Opetus-
suunnitelma

Koulujärjes-
telmä Tukijärjestelmät

Henkilö-
kunnan	
kouluttami-
nen

Kalusteiden	
suunnittelu

Tukijärjestelmät

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/54-2s_terveydensuojelulain_mukainen_ilmoitus_0.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/kaun-terv-huoneisto.pdf
file:///data/www.ytj.fi
file:///data/www.prh.fi/kaupparekis-teri

