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Toimiva yrityspalveluverkosto Turun seudulle 
  
Tehtävänä on kartoittaa miten tieto erilaisista tapahtumista kulkeutuu eri yrityspalveluita 
tarjoavien toimijoiden välillä ja miten asiakkaille eli yrityksille.  Voiko ratkaisuna olla yrityspalveluita 
tarjoavien yhdistysten ja organisaatioiden tapahtumien yhteinen "ilmoitustaulu".  Millainen se olisi?  
 
Ota selville (nettitiedonhankinta ja mahdolliset haastattelut): 

 1. Ketkä järjestävät tapahtumia yrityksille ja minkä tyyppisiä tapahtumia (esim. koulutusta, yrityksen 
perustamistietoutta, verkostoitumistapahtumia, rahoitushakuihin liittyviä tapahtumia, yrityspäiviä 
jne.) mikäkin organisaatio järjestää. 

 2. Miten tieto erilaisista tapahtumista kulkeutuu asiakkaille eli yrityksille ja miten? 
 3. Mistä tieto on löydettävissä? 
 4. Millainen voisi olla yrityspalveluita tarjoavien organisaatioiden yhteinen ”ilmoitustaulu”? 

 
 

Ehdotuksia ja huomioita yrityspalvelua tarjoavien tahojen järjestämien 
tapahtumien yhteiseksi ilmoitustauluksi: 
 

1. Olisi yrittäjän kannalta helppoa, jos kaikki palvelut löytyisivät samasta paikasta. Tämä tosin vaatisi 

sitoutumista kaikilta palveluntarjoajilta, jotta he suostuisivat ilmoittamaan omista tapahtumistaan. Ainakin 
tilitoimistojen kohdalla vaikutti, että he eivät tiedota kunnolla edes omilla verkkosivuillaan. Jos kuitenkin 
olisi olemassa yhteinen yrittäjien tapahtumakalenteri, sen tulisi olla sellainen, että yrittäjä voisi ensin valita, 
haluaako aloittelevan yrittäjän tapahtumia vai jo kokeneemman yrittäjän koulutuksia. Lisäksi pitäisi pystyä 
rajaamaan tapahtumat maantieteellisesti, ajallisesti sekä aiheittain. Tähän sopisi mielestäni samantyylinen 
haku kuin on Finnassa https://www.finna.fi/ .  
 
Etusivulla voisi olla ”karuselli”, jossa pyörisivät uusimmat tapahtumat ja sanahaulla pystyisi hakemaan 
esimerkiksi kirjanpitoon tai asiakassuhteisiin liittyviä tapahtumia. Hakutuloksia pystyisi sen jälkeen 
rajaamaan sivupalkissa olevilla rukseilla. Rukseja olisi helppo poistaa ja lisätä ilman, että täytyisi tehdä 
kokonaan uusi haku. Näin massiiviselle sivustolle tosin tarvittaisiin oma ylläpito, joka asiasanoittaisi 
tapahtumat niin, että ne oikeasti löytyisivät järjestelmästä. Sen lisäksi vaadittaisiin palveluntarjoajilta 
aktiivista otetta mainostamiseen. 
 

2. Millainen voisi olla yrityspalveluita tarjoavien organisaatioiden yhteinen ”ilmoitustaulu”? 

 
Rahoitusvaihtoehdot, ohjaus ja neuvonta 
https://www.turunakk.fi/display/WWWYRITYKSILLE/Palvelut+yrityksille 
 
Verkostoitumistapahtumat 
https://www.turunakk.fi/display/WWWYRITYKSILLE/Ajankohtaista 
 
Yhteistyöprojekteja, tutkimusta ja tuotekehittelyä yrityksille 
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/yrityksille-ja-yhteisoille/tutkimus%20ja%20tuotekehitys/Sivut/home.aspx 
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-
projekteja/#!project_state=ongoing&sort=0 
https://www.novia.fi/tutkimus-ja-kehitys/tki/ 
 
Yrityksille tarjottavaa koulutusta 
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/yrityksille-ja-yhteisoille/koulutuspalvelut/Sivut/home.aspx 

https://www.finna.fi/
https://www.turunakk.fi/display/WWWYRITYKSILLE/Palvelut+yrityksille
https://www.turunakk.fi/display/WWWYRITYKSILLE/Ajankohtaista
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/yrityksille-ja-yhteisoille/tutkimus%20ja%20tuotekehitys/Sivut/home.aspx
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/#!project_state=ongoing&sort=0
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/#!project_state=ongoing&sort=0
https://www.novia.fi/tutkimus-ja-kehitys/tki/
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/yrityksille-ja-yhteisoille/koulutuspalvelut/Sivut/home.aspx
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http://www.cll.fi/foretagstjanster/skraddarsydda-utbildningar-for-foretag-och-organisationer/ 
http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/koulutushaku/#!type_of=4&sort=0 
http://www.diak.fi/tyoelama/Koulutukset/raataloidyt/Sivut/default.aspx 
http://www.humak.fi/kumppaneille/koulutuspalvelut/ 
 
Yrityksille tarjottavia palveluita (ja palvelumuotoilua) 
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/yrityksille-ja-yhteisoille/tutkimus%20ja%20tuotekehitys/Sivut/home.aspx 
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/yrityksille-ja-yhteisoille/Sivut/Opiskelijayhteisty%C3%B6.aspx 
http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/palvelut/#!category=10&sort=0 
http://www.humak.fi/kumppaneille/ 
http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/palvelut/palvelumuotoilu-huomio-asiakkaasi/ 
 

3. Yrityspalveluita tarjoavien organisaatioiden yhteinen ilmoitustaulun pitäisi löytyä helposti, korkeintaan 

1-2 klikkauksen päästä pääsivulta. Olisi hyvä, jos tapahtumissa olisi jakomahdollisuus, sähköpostilla tai 
sosiaalisessa mediassa. Tapahtumat ja koulutukset voisi erotella toisistaan. Olisi hyvä, että 
ilmoitustaulupalveluun ei tarvitsisi kirjautua. Avainsanojen käyttö helpottaisi tapahtumien löytymistä. 
 

4. Jo tarkastelemalla muutamia Turun alueen korkeakoulujen verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia 

kävi selväksi, että uuden yrittäjän on varmasti vaikea löytää ja pitää silmällä kaikkia järjestettäviä koulutuksia 
ja tapahtumia. Verkkosivustojen käyttäjäystävällisyyteen on panostettu vaihtelevasti ja oikean tiedon 
haravoimiseen saattaa mennä tuntikaupalla aikaa. Yhteinen ilmoitustaulu kaikille Turun ja Varsinais-Suomen 
alueella olisi hyvä ratkaisu tietojen keräämiseen. Tietoa tapahtumista voisi koota yhteen vaikkapa 
tapahtuman tyypin mukaan: alkavat koulutukset, verkostoitumistilaisuudet, jne. Olisi myös hyvä, että 
tapahtumia voisi hakea esim. rajaamalla tapahtuman aiheen, keston, maksullisuuden, kohderyhmän yms. 
mukaan.  

 
5. Tällaisen yhteisen portaalin tai ilmoitustaulun etuna voisi olla sekin, että kun kaikki listattaisiin yhteisen 

”katon” alle, tällainen palvelu voisi helposti levittää tietoja sitten eteenpäin myös esimerkiksi sosiaaliseen 
mediaan, kuten Facebookiin tai Twitteriin – ja LinkedIn on myös enenevissä määrin tärkeä palvelu, 
mielletäänhän se eräänlaiseksi yritysalan sosiaaliseksi mediaksi, jossa työnantajat ja -tekijät verkostoituvat. 
Mikä siis olisikaan parempi väylä valjastaa yhdeksi tiedonlevittämiskanavaksi kuin tuo, jossa jo nyt on 
elämänkeinoelämää ajatellen varsin otollista käyttäjäkuntaa. Toki LinkedInin ongelmana voisi pitää sitä, että 
toisin kuin vaikka Facebookia, sitä eivät välttämättä käytä kuin nuoret, kaupunkilaiset ja ict-alojen taitajat. 
Facebookin etuna taas on se, että siellä on käyttäjiä myös pikkupaikkakunnilta ja kaikista ikäluokista, joten se 
saattaisi tavoittaa lopulta kuitenkin parhaiten massaa kaikista sosiaalisen median väylistä. Olennaista kaikissa 
sosiaalisen median väylissä lienee kuitenkin se, että jos jokin kanava on käytössä, sitä tulee päivittää 
aktiivisesti. Eli jos on Twitter-tili, sitä kannattaisi päivittää useammin kuin kerran vuodessa tai kahdessa, tai 
siitä tulee ennemmin (imago)haitta kuin hyötö (vrt. Turun Yrittäjät). 
 

6. Yhteinen ilmoitustaulu voisi olla Yritys-Suomi -palvelun kaltainen, johon olisi koottuna kaikki yrittäjille 

suunnatut tapahtumat heti etusivulla kalenterityyppisesti. Olisi myös hyvä, jos tapahtumia voisi hakea tai 
järjestää ajan, paikan ja aiheen perusteella. 
 

7. Nettiportaali jossa voisi rajata ja suodattaa vaihtoehtoja sopimaan yritykselle.  Tapahtumille kalenteri ja 

kategorisoituja listoja koulutuksista jne.  ELY-keskuksen kalenteri tuntuu olevan ihan toimiva; alueellinen 
rajaus, sanahaku ja päivämäärällä hakeminen.          
 

http://www.cll.fi/foretagstjanster/skraddarsydda-utbildningar-for-foretag-och-organisationer/
http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/koulutushaku/#!type_of=4&sort=0
http://www.diak.fi/tyoelama/Koulutukset/raataloidyt/Sivut/default.aspx
http://www.humak.fi/kumppaneille/koulutuspalvelut/
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/yrityksille-ja-yhteisoille/tutkimus%20ja%20tuotekehitys/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/Palvelut/yrityksille-ja-yhteisoille/Sivut/Opiskelijayhteisty%C3%B6.aspx
http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/palvelut/#!category=10&sort=0
http://www.humak.fi/kumppaneille/
http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/palvelut/palvelumuotoilu-huomio-asiakkaasi/
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8. Olen työskennellyt noin yhdeksän vuoden ajan pk-yrityksessä, jossa olen hoitanut taloushallintoon ja 

henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Tämän kokemuksen pohjalta ja eri järjestöjen verkkosivuilta saamieni 
mallien mukaan tein seuraavan jaottelun ilmoitustaulun luonnokseksi. 
 
Yrityksen perustaminen ja hallinto 
 Yritystoiminnan suunnittelu 
 Yritystoiminnan kehittäminen 
 Yrityksen rahoitus 
 Yritysverotus ja arvonlisävero 
 Yrityksen vakuutukset 
 Lainopilliset neuvot esim. yhtiöjärjestyksestä ja yritysmuodoista 
 Sopimusoikeus 
 Kansainvälistyminen 
  Tullin ohjeita 
  vienti/tuontiohjeita 
 Omistajanvaihdosneuvonta 
 Toimialakohtaisia viranomaisohjeita 
  esim. Trafi, Valvira, Evira… 
  tilaajavastuulaki 
Henkilöstöhallinto 
 Palkkahallinto 
  henkilöverotus 
  eläkevakuuttaminen 
  sosiaaliturvamaksut 
  työttömyysvakuutus 
  tärkeitä lukuja vuodelle xxxx 
  kilometrikorvaukset 
  luontoisedut 
  päivärahat 
  vuosilomalait, opintovapaa, äitiys- ja perhevapaat, vuorotteluvapaa 
  
 Työterveyshuolto 
  ohjeet ja lait työterveyshuollon järjestämisestä 
  KELA:n ohjeet työterveyshuollon kustannusten palautuksiin 
 Työsuojelu 
 
Taloushallinto 
 Yrityksen rahoitus 
 Yritysverotus ja arvonlisävero 
 Laskutus  

verottajan ohjeet tarvittavista laskumerkinnöistä ja    
arvonlisäverotus laskutuksessa 

 Kirjanpito 
 Pankki ja rahoitus 
 Talous- ja velkaneuvonta maksuvaikeuksissa oleville yrityksille 
  verottajan ohjeet verojen maksujen viivästyessä 
 Harhaanjohtava markkinointi ja huijausyritykset 
IT 
 IT-tuki 
 Tietoturva 
 Puhelin- ja datansiirto 
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Yrittäjän tuki ja hyvinvointi 
 Yrittäjäjärjestöt 
 Yrittäjän virkistys- ja kuntoutuspalvelut 
 Yrittäjän eläkevakuutus 
 

9. Uuden sähköisen ilmoitustaulun tulisi olla ehdottomasti selkeä ja helppokäyttöinen. Yrittäjät voisivat 

etsiä tapahtumia esimerkiksi oman alan perusteella esimerkiksi liiketalouden ala, kulttuuriala, rakennusala 
ja niin edespäin. Alan nimeä klikkaamalla voitaisiin päästä valikkoon, jonne olisi koottu alalle sopivia 
tapahtumia esimerkiksi koulutuksia ja rekrytointitapahtumia. Jokainen palveluun liittyvä yritys asiasanoittaisi 
oman yrityksensä esimerkiksi YSO:n asiasanoilla. Tapahtumien tuottajat käyttäisivät samoja asiasanoja 
tapahtumien ”tageinä”. Asiasanoituksen lisäksi yritykset merkitsisivät, minkä alan yrityksestä on kyse. 
Yritykset, joiden kuvailussa olisi sama ala ja vähintään yksi sama asiasana, kuin lisätyssä tapahtumassa, 
saisivat ilmoituksen tapahtumasta esimerkiksi sähköpostitse. Näin yritykset pysyisivät ajan tasalla oman alan 
tapahtumista. Tämä kuitenkin vaatii sen, että mahdollisimman moni tapahtumien järjestäjä ja yritys on 
tietoinen tällaisesta ilmoitustaulusta ja käyttää sitä. Yrityksillä on myös mahdollisuus selata muille aloille 
suunnattuja tapahtumia ja tarvittaessa osallistua niihin, ellei tapahtuma on tiukasti rajattu tietylle alalle. 
Tapahtumia voisi hakea alan nimellä ja asiasanoilla. Tapahtumia voisivat asiasanojen avulla hakea myös muut 
yrittäjyydestä kiinnostuneet. 
 

10. Yrityspalveluita tarjoavien organisaatioiden yhteisen ”ilmoitustaulun” tärkeimpiä ominaisuuksia olisi 

sen selkeys. Nettisivuja selatessa ja niiltä tietoa etsiessä jotain saattaa jäädä huomaamatta – etenkin jos 
tietoa ei ole saatavilla selkeiden otsikoiden ja linkkien alla. Mahdollinen kategorisointi, tulosten suodatus 
niiden teemojen tai ajankohdan mukaan, voisi olla toimiva lisä. 
 

11. Nettisivusto johon olisi koottu feedeinä kaikkien Turun seudun yrittäjyyspalveluita tuottavien 

tapahtumat ja koulutukset, joka olisi ns. oma sivustonsa eikä minkään yhden yksikön alla välttämättä, ellei 
jokin taho ole jo valmiiksi vastaavanlaisen toiminnan ja sivuston kehittänyt tai valmis kehittämään.  Kyseisellä 
sivustolla pitäisi olla linkit jokaisen toimijan sivustoille tai palveluihin kategorioittain lajiteltuna, ja myös 
hakupalvelu ja apupalvelu. Voisi kuvitella että esim. Potkuri voisi olla hyvä tähän tehtävään. 
 

12. Kun miettii TE-keskuksen ja Turun AKK:n palveluita on niillä jotain yhteistä.  AKK tarjoaa 

koulutusmahdollisuuksia ja TE-keskus pyrkii auttamaan työllisyydessä. Turun AKK voisi auttaa mainostamaan 
TE-palveluita sivuillaan etenkin valmistuneille, jotka etsivät alansa töitä ja TE-keskus voisi mainostaa                                
Turun AKK:ta esimerkiksi alan vaihtoa ajattelevalle asiakkaalle tai suositella muuta alaa, jos omalta alalta ei 
millään löydy töitä. Jonkinlainen ilmoitustaulu voisi olla Turun AKK:n sivulla, joka ilmoittelisi TE-keskuksen 
nimellä vapaita työpaikkoja, jotka voisivat kiinnostaa erityisesti juuri valmistuneita opiskelijoita.                                  
TE-keskuksella voisi esimerkiksi omilla nettisivuillaan mainostaa koulutusmahdollisuuksia, kuten Turun 
AKK:ta. 
 

13. Sekä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen/Potkurin että Turku Science Parkin sivuilta oli kyseisten 

organisaatioiden ja niiden yhteistyötahojen järjestämät tapahtumat löydettävissä melko helposti. Siinä missä 
Turku Science Parkilla tapahtumat oli otsikoituna omaksi kokonaisuudekseen, piti Turun Seudun 
Kehittämiskeskuksen sivuilla mahdolliset tapahtumat etsiä tarjottujen palveluiden ja muun informaation 
joukosta. Tässä mielessä Turku Science Parkin sivusto oli käyttäjäystävällisempi ja selkeämpi. Molemmilla 
sivuilla tapahtumatieto rajoittui enimmäkseen oman alan ja omien järjestäjien tapahtumiin. Jonkinlainen 
laajempi, yritysten yhteinen tapahtumakalenteri voisi olla käytännöllinen kehittää. Tässä voisi hyödyntää 
esim. jo olemassa olevaa Turun seudun tapahtumakalenteria (http://kalenteri.turku.fi/events/calendar). 
 

http://kalenteri.turku.fi/events/calendar
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14. Yhteinen ”ilmoitustaulu” yrittäjille? 

Tällainen ”ilmoitustaulu” on jo suunnitteilla Turussa, mutta digitaalinen palvelutori-nimellä. Tämä palvelu 
olisi tarkoitettu myös muille kuin yrittäjille. Yrittäjille tulisi kuitenkin oma osio palveluun. 
 
”Turussa kehitteillä olevalla digitaalisella palvelutorilla yhdistetään kunnalliset, yksityiset ja kolmannen 
sektorin palvelut samalle sähköiselle alustalle. Kuntalaisille palvelutori tuo merkittävää helpotusta arkeen, 
kun palvelut löytyvät samasta portaalista ja ovat keskenään vertailukelpoisia. Yrityksille palvelutori toimii 
markkinapaikkana ja verkostoitumisen tukena.” http://www.turku.fi/uutinen/2016-02-10_vaikuta-uuden-
sahkoisen-markkinapaikan-kehitykseen 
Lisäksi voisi miettiä myös täysin yrittäjille suunnattua palvelua. Itselläni mieleen tuli idea yrittäjän 
bannerista. Bannerin voisi tilata jollekin käyttämälleen nettisivustolle yläpalkkiin. Bannerissa pyörisi 
jatkuvasti tulossa olevia tapahtumia ja koulutuksia. Klikkaamalla bannerissa kiinnostavaa kohtaa, pääsisi 
palveluntarjoajan sivuille. Esim. blogisivustoilla on yleensä mainospalkki yläreunassa. 
 
Tapahtumille voisi olla myös omat värikoodinsa, esim. koulutukset vihreällä pohjalla, tapahtumat turkoosilla 
pohjalla, ja muut palvelut vaikka keltaisella pohjalla. 
Lisäksi yrittäjille tärkeistä asioista saa tietoa netistä mm. infopankin sivulta: 
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/tukea-yrittajalle  
 

15. Yrittäjille järjestetään kyllä monipuolisesti ohjelmaa ja koulutuksia, mutta varsinkin aloittelevan 

yrittäjän on vaikea löytää itselle sopivat/tarkoituksenmukaiset koulutukset ja tapahtumat. Osa 
toiminnasta on ilmaista ja osa maksullista, ja voi olla vaikeaa vertailla koulutuspakettien sisältöjä keskenään. 
Yrittäjälle voi olla vaikeaa päättää millaiseen palveluun kannattaa sijoittaa. 
Monet palvelut ja tapahtumat ovat melko tarkkaan profiloituja. Ne on järjestetty tietyn ammattikunnan, 
ikäryhmän tai sukupuolen edustajille. Tästä isosta valikoimasta karsiutuu paljon pois, kun niitä tarkastelee 
yhden ihmisen kannalta. Osa tapahtumista ja koulutuksista vaatii järjestön/yhdistyksen jäsenyyden. 
Aloitteleva yrittäjä tarvitsee paljon omaa aloitekykyä ja aikaa etsiä tietoa eri vaihtoehdoista. Olisi ehkä hyvä 
jos olisi joku yksi taho, joka antaisi aloittelevalle yrittäjälle startti-paketin, ja auttaisi alkuun aukaisemaan 
tarvittavat tiedotuskanavat.  
Jotta saataisiin toimiva yrityspalveluverkosto Turun seudulle, on kaikkien tahojen yhdistettävä voimansa. 
Tarvitaan yhtenäinen käsitys markkinoinnista, ja yhteinen tavoite palvella alueen yrittäjiä mahdollisimman 
hyvin ja tehokkaasti. 
 
 

16. Turun kaupungin verkkosivuilla oli hyvä tapahtumakalenteri, josta pystyi valitsemaan kohdeyleisöksi 

yritykset. Tällä hetkellä sivuilta löytyi vain Spark Upin tapahtumia, mutta mielestäni se voisi olla hyvä alusta 
myös muiden järjestäjien tapahtumille. Sivusto on käsittääkseni uudistettu hiljattain ja siihen on panostettu 
huomattavasti. Turun seutua koskevaa asiaa löytyy muutenkin näiltä sivuilta, joten olisi luonnollista että 
myös Turun seudun yrityksiä koskevaa asiaa löytyisi sieltä. Tai ainakin jos kehitetään oma ”Turun seudun 
yrityksien tapahtumat”-sivusto, tulisi Turun kaupungin sivuilla olla linkki sinne. 
 
Kunnat.fi voisi toimia todella hyvin kuntien yhteisten tapahtumien ilmoitustauluna, mutta sinne voisi lisätä 
Tapahtumakalenteri-osion, jonne tulisi tietoa kaikista niistä tapahtumista , joissa kuntaliitto ja kunnat ovat 
mukana. Tapahtumista voisi olla myös enemmän tietoa ja päivityksiä, jolloin kuntaliiton ja kuntien 
toiminnasta tulisi selkeämpi, laajempi ja monipuolisempi kuva.  
Tapahtumat lähinnä jäsenille. 
www.kunnat.fi 
 

http://www.turku.fi/uutinen/2016-02-10_vaikuta-uuden-sahkoisen-markkinapaikan-kehitykseen
http://www.turku.fi/uutinen/2016-02-10_vaikuta-uuden-sahkoisen-markkinapaikan-kehitykseen
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/tukea-yrittajalle
http://www.kunnat.fi/
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17. Turun korkeakouluilla voisi hyvinkin olla yhteinen ilmoitustaulu tai tapahtumakalenteri, johon 

koottaisiin kaikki avoimet tapahtumat, jotka eivät ole tarkoitettu tietyn koulun väelle. Uskon, että se 
helpottaisi monen ihmisen arkea, jos kaikki tapahtumat, koulutukset, luennot ja seminaarit löytyisivät 
saman verkkosivun alta. 
 

 

18. Te-keskus tekee yhteistyötä monien työllistymiseen liittyvien tahojen kanssa. Myös yhteistyö eri 

koulutusta tarjoavien tahojen kanssa olisi hyödyllistä. Yhteinen ilmoitustaulu voisi kertoa alueella 
järjestettävistä koulutuksista, ja kuka ne järjestää. Hieman paremmalla nettisivujen suunnittelulla tämä 
varmasti kasvattaisi osallistujamääriä. 
 

19. Aikuiskoulutuskeskus voisi tehdä paljon enemmän yhteistyötä muiden koulutusta tarjoavien tahojen 

kanssa. Olisi selkeämpää jos he tarjoaisivat tietoa myös muista koulutusmahdollisuuksista.  
 
 
Jokaisella korkeakoululla on oma tapahtumakalenteri, josta ilmenee tapahtumien päivämäärä ja 
tapahtumapaikka. Kalenterit eivät ehkä ole selkeimpiä markkinoilla, mutta ajavat tehtävänsä hyvin. 
Korkeakoulujen omilta verkkosivuilta. 
 
 
 

20. Yhteinen ilmoitustaulu voisi olla jonkinlainen verkkoportaali, jolla voisi olla yhteinen nimittäjä, ja sen 

alle voisi sitten listata kaikki oleelliset Turun seudun tapahtumat. Mieleeni tulee kuva elementeistä 
koostuvasta ”palapelimaisesta” käyttöliittymästä, josta voisi halutessaan järjestellä tapahtumia 
esimerkiksi päivämäärän tai aihealueen mukaan helposti parin hiirenpainalluksen jälkeen, ja sitten palaset 
loksahtelisivat paikoilleen niin, että esillä olisivat vaikkapa kaikkien seudun alan tapahtumia järjestävien 
tahojen uusimmat tapahtumat, koulutukset ja infotilaisuudet kaikista mahdollisista aiheista, tai 
vaihtoehtoisesti eri suodattimia valitsemalla voisi poimia esiin vain omaa alaa koskevat tai muuten 
mielenkiintoiset tapahtumasisällöt, esimerkiksi vaikka IT-koulutukset tai lakiuudistuksen tietoiskuista 
kertovat tapahtumat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


