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TERVETULOA!



PÄIVÄN OHJELMA

13.00 Kahvia 

13.10 Tervetuloa toivottaa Niko Kyynäräinen

13.20 Missä mennään, Päivi Katajamäki, Arja-Liisa Kuitunen ja Miia Ylinen

13.40 Aloitus-sessio

14.00 Oman osaamisen tunnistaminen, asiakassegmentit

15.00 Yksityisten palveluntarjonta

15.30 Palautekeskustelu ja yhteenveto 



SELKO-hanke on osa 6-Aika kokonaisuutta

• Tavoitteena yhteiskehittämisen avulla: 
• Selkeä asiakaslähtöinen avoin monituottajainen yrityspalveluiden 

toimintamalli
• Palveluiden paraneminen ja uusien asiakaslähtöisten palvelujen ja 

toimintamallien kehittyminen
• Yhteistyön kehittyminen edelleen
• Organisaatioille ja yrityksille uusia osallistavan kehittämisen työkaluja
• Kehittämistyön ajattelumalli yhteisölliseksi, osallistavaksi, monialaiseksi ja 

iteratiiviseksi
• Hankkeeseen osallistuvien tahojen osaaminen osallistavassa 

liiketoiminnan kehittämisessä kasvaa



Miian



TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT
TOIMII HYVIN

• Perusedellytykset olemassa, komponentit löytyy

• Toimivat verkostot; Korkeakoulukumppani, korkeakouluverkosto, oppilaitosyhteistyö, Turun Seudun yrittäjien suhteet ja 
verkostot

• Verkottumispalvelut, -tapahtumat, yrityskummiverkosto

• Rahoitus, maksuliikenne, Finnveran pienyrittäjälaina

• Sujuva asiointi (Tekes, TE-keskus)

• Hautomotoiminta, SparkUp-yhteisöllisyys, viikottaiset tapaamiset, Boost –tietoa, yritystapaamiset

• Potkuri info ja ohjeet, nopeus, neuvontapalvelut, oma yhteyshenkilö (Potkuri, Tekes)

• Turku Science Park tilaisuudet, matka

• Tilitoimistojen palvelujen hinta/laatusuhde hyvä

• Yrittäjyyteen valmentaminen

• Kansainvälistymisen asiantuntijapalvelut

• palkka.fi, Team Finland, Valvira, Evira



TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT

KEHITTÄMISTÄ VAATIVAA 

YRITYSPALVELUIDEN ORGANISOINTI

• Toimijoiden yhteistyö,  verkottuminen ja kommunikaatio, yhteen hiileen puhaltaminen, oman tiimin löytyminen

• Palvelupolkujen kehittäminen, asiakkaan ohjaus yritysten välillä

• Löydettävyys, järjestelmällisyys, viestintä, markkinointi ja tiedotus, visualisointi

• Päivittäminen nykyajan tarpeisiin, aikataulut (neuvonta, hautomo) myös iltaisin

• One stop shop, ilmoitustaulu tapahtumista, yleisneuvonnan ja toimialaosaamisen yhdistäminen



TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT

KEHITTÄMISTÄ VAATIVAA

TARVITTAVIA YRITYSPALVELUITA

• Pidempiaikainen valmennus, oma palveluneuvoja

• Yrityskummit, konsultointi, mentorointi toimialoittain, bisnesenkelit, kiihdytystoimina

• Enkelisijoittaminen, rahoittajien kiinnostuksen herättäminen,

• Brändäys, markkinointitietous, apua asiakaskokemuksen keräämiseen ja hyödyntämiseen 

• Yhteinen tilannekuvafoorumi, jossa viedään eteenpäin alueen kärkiasioita, yhteystietolista, tsekkauslista

• Hinnoittelu-, kirjanpito-, joukkorahoitusneuvonta

• Liiketoiminnallista tukea kansainvälistymiseen

• Maahanmuuttajien huomiointi (englanninkieliset palvelut)



Prosessissa

• Tapahtumien yhteiskalenterin ideointi

• Nettisivujen uuden konseptin ideointi

• Palvelupolkujen kehittäminen

• Ensimmäisten ideoiden testaus alkaa keväällä





Asiakassegmentit

• Aloittavat yritykset

• Omistajanvaihdos

• Ei suomea puhuvien omistamat yritykset

• Kansainvälistyvät yritykset

• Kasvuhakuiset yritykset  

• Toimivat yritykset
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KIITOS!



Tee itsellesi pääsylippu partyyn

• Saa piirtää, kehua, olla huumoria

• Nimi, organisaatio

• Mitä olet kokenut tai tehnyt sellaista mitä muut eivät ole

• Missä loistat palveluhommissa (yrityspalveluiden osaamisalueet, 
muut)



Yrityspalvelujen Business Model Canvas 1/2

• Kirjaa näkyvästi  tusseilla A4 paperille:

• Mitä osaat?
- laita resursseihin oma osaamisesi laajasti. Mitä teet ja mitä haluaisit 
tehdä?

• Mitä organisaatiosi ihmiset osaavat?
• - lisää myös organisaatiosi muiden työntekijöiden osaamiset 

resursseihin

Kiinnitä osaamiskartat maalarinteipillä isolle canvakselle
kohtaan 8 Resurssit



Yrityspalvelujen Business Model Canvas 2/2

Täydennä isolle canvakselle:

Kohtaan 1 

Mitkä ovat asiakassegmenttimme (aloittavat yritykset, 
omistajanvaihdos, ei suomea puhuvien omistamat yritykset, 
kansainvälistyvät yritykset, kasvuhakuiset yritykset, ennallaan toimivat 
yritykset) 

Tarkenna jos palvelua tarjotaan tietyn alan yrityksille erityisesti.

Kohtaan 6 

Mitä Toimintoja tuotamme resursseillamme, mitä teemme.

Myös voit lisätä jos on joku toive, mitä voisi resursseilla tehdä.



Mitä lisäarvoa yhteistyöstä yksityisten 
palveluntarjoajien ja järjestöjen kanssa

• Mitä osaamista ja lisäarvoa yksityiset palveluntarjoajat ja järjestöt tuovat / 
voisivat tuoda yrityspalveluille?

• Miten voisivat täydentää osaamistamme, miten ovat kumppaneitamme?

• Miten käytännössä toimimme / toimisimme yhteistyössä

• Valitse pöydästä kirjuri, joka kirjaa paperille ideat. Kiinnitä Canvasiin
kohtaan 7 Kumppanit



TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT

ALOITTAVILLE YRITYKSILLE

• Startti-infot, yritysneuvonta, veroneuvonta, erilaiset tilaisuudet

• aloittavan yrityksen neuvonta (työttömät, opiskelijat), mentorointi, teemavalmennukset, 

aktiivinen verkottaminen,  erityisasiantuntijat, kv-palvelut, tilaisuudet 

• Hautomotoiminta SparkUp, Biohautomo, Smart Chemistry Park

• Tulevaisuusosaaminen, tutkimuspalvelut, kehityspalvelut, opiskelijayhteistyö

• Vakuutusasiat, sopimusjuridiikka, toimitilat, maankäyttö, terveyspalvelut, sotu, riskien hallinta, 

veroneuvonta

• Markkinointi, rahoitus, maksuliike, lainat ja takaukset, toiminnan aloittaminen



TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT

KANSAINVÄLISTYVILLE

• Kansainvälistymispalvelut ja –neuvonta

• Erityisasiantuntijat, tilaisuudet, aktiivinen verkottuminen, markkinointi

• Toiminnan laajentaminen ulkomaille

• Vientikaupan rahoitus, vientiriskin vakuuttaminen, ostajien rahoitus

• Vakuutusasiat, sopimusjuridiikka, riskien hallinta, sosiaaliturva 

• Bio-Turku Life Science-yrityksille, Turku Future Technologies

• Riskien hallinta, toimitilat

• Tutkimus-, koulutus- ja kehityspalvelut, opiskelijayhteistyö



TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT

• MUUTOKSESSA OLEVILLE YRITYKSILLE (OSTO, MYYNTI, SUKUPOLVENVAIHDOS)

• Markkinointi, veroneuvonta

• PBI (project based industry)

• Tulevaisuusosaaminen, tutkimus-, koulutus- ja kehityspalvelut

• Vahinkovakuutukset, sopimusjuridiikka, sopimusriskit, riskien hallinta

• Sosiaaliturva, terveyspalvelut

• Yrityskauppojen rahoitus

• Myytävä yritys –ilmoitus

• Maankäyttö, rakentamisluvat, infra, toimitilat



TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT

EI SUOMEA PUHUVILLE

• Startti-infot

• Tulevaisuusosaaminen, tutkimus-, koulutus- ja kehityspalvelut

• Sosiaaliturva, terveyspalvelut, 

• Sopimusjuridiikka, riskien hallinta

• Markkinointi

• Tulevaisuusosaaminen, tutkimus-, koulutus- ja kehityspalvelut

• Lainat ja takaukset, vahinkovakuutukset

• Toimitilat, maankäyttö, rakentamisluvat, infra



TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT

KASVUYRITYKSILLE

• Kasvu- ja kehittämispalvelut

• Teemavalmennukset, tilaisuudet, aktiivinen verkottaminen

• Markkinointi, uusia asiakkuuksia, lisää myyntiä

• Tulevaisuusosaaminen, tutkimus-, koulutus- ja kehityspalvelut

• Sosiaaliturva, terveyspalvelut, 

• Sopimusjuridiikka, riskien hallinta

• Toimitilat, maankäyttö, rakentamisluvat, infra

• Turku Future Technologies

• Rahoitus investointeihin, toiminnan vakiinnuttamiseen ja kasvuun



TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT

TOIMIVILLE YRITYKSILLE

• Tilaisuudet

• Markkinointi, hanketyö

• Tulevaisuusosaaminen, tutkimus-, koulutus- ja kehityspalvelut

• Sosiaaliturva, terveyspalvelut, 

• Sopimusjuridiikka, riskien hallinta

• Toimitilat, maankäyttö, rakentamisluvat, infra

• Turku Future Technologies

• Rahoitus investointeihin, toiminnan vakiinnuttamiseen ja kasvuun, yritystuet, käyttöpääoman rahoitus

• Digitaalisuus, digilabra

• Maksuliikennepalvelut



TURUN SEUDUN YRITYSPALVELUT

YRITYKSET JOITA EI TAVOITETTU

• Markkinointi

• Tulevaisuusosaaminen, tutkimus-, koulutus- ja kehityspalvelut

• Sopimusjuridiikka, riskien hallinta,

• Sosiaaliturva, terveyspalvelut, vahinkovakuutukset

• Toimitilat, maankäyttö, rakentamisluvat, infra

• Turku Future Technologies

• Rahoitus investointeihin, toiminnan vakiinnuttamiseen ja kasvuun

• Rahoitustarpeiden kartoitus



Tarvitsemme canvaseja yritysten palvelupolkujen 
blueprinttien jatkotyöstämiseen palveluita 
kehitettäessä.

Täydennä organisaatiosi business model canvas ja 
toimita se 24.3 mennessä 
paivi.katajamaki@turkuamk.fi

mailto:paivi.katajamaki@turkuamk.fi


YHTEISKEHITTÄMISIIN! KIITOS!


