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Tämä raportti tulee pitämään sisällään esittelyt konsepteista, joiden avulla voidaan 
lähteä luomaan selkeää sekä asiakaslähtöistä avointa monituottajaista yrityspalve-
luiden mallia, joka edistää eri yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä.  

Konseptien lähtökohtana on ollut palveluiden parantaminen ja uusien asiakasläh-
töisten palvelujen ja toimintamallien kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin. 
Tavoitteena on saada organisaatioiden kehittämistyön ajattelumalli yhteisölliseksi, 
osallistavaksi, monialaiseksi ja iteratiiviseksi. Konseptien tarkoitus on myös paran-
taa toimijoiden välistä yhteistyötä ja kommunikointia.  

Kohderyhmänä toimivat aloittavat yritykset Turun seudulla.  

  



SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO 4 

2 ALOITTAVA / STARTUP 5 

3 SIVUSTOJEN INFO 7 

4 TOIMIALASIDONNAISUUS POIS 9 

5 STARTTI-INFO NETTIIN 10 

6 VERKOSTOITUMISTAPAHTUMIA LISÄÄ 11 

7 YHTEYDENOTON HELPOTTAMINEN JA ”NO WRONG DOOR” – PERIAATE

 12 

8 PALVELUPOLUT CASE-ESIMERKKIEN KAUTTA 15 

9 RAHOITUS 17 

LIITTEET 18 

 

 



RAPORTTI 4 

1 JOHDANTO 

Konseptien tukena ovat toimineet eri toimijoiden sekä yrittäjien haastattelut, joista 

otan raporttiin mukaan yhteenvetoja. Liitteissä (liite 1) on listaus yrityksistä sekä 

toimijoista, joita olen konseptien tueksi haastatellut. 

Lisäksi konseptien tukena on toiminut Turun kauppakorkeakoulun tekemät alkukar-

toitukset, joissa on haastateltu monia startup-yrityksiä. Lukemalla ja syventymällä 

raportteihin, antoivat ne tukea konseptisuunnittelulle. 

Tukena on toiminut myös aikaisemmin hankittu tieto eri kursseista, jonka aiheena 

on ollut SELKO-hanke (palvelujen muotoilu ja palvelunäkökulma muotoilussa 6 op, 

muotoilu muutosten ohjaajana organisaatioissa ja yhteiskunnassa 3 op sekä tuote-

kehitysprojekti 6 op). 
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2 ALOITTAVA / STARTUP 

Aloittavien yritysten näkökulmasta palvelut sekä yhteydenotto riippuvat siitä, onko 

kyseessä aloittava- vai startup-yritys. Jos yritys pyrkii heti alkuvaiheessa (aggres-

siiviseen) kasvuun, on hän startup. Startup-yritysten täytyy muuttua ja liikeidean 

täytyy kehittyä koko ajan jo pelkästään rahoituksen näkökulmasta (business-enke-

lit). Oman mallin ja konseptin täytyy koko ajan elää. Alkavien yritysten maailmassa 

tämä ei ole niin suuri vaatimus. 

Aloittavan yrittäjän palvelut ovat Potkurissa, mutta startup-yrittäjien Science Park:n 

SparkUp:ssa. Näiden asiakkaiden palvelupolut eroavat hyvin paljon toisistaan ja 

tarpeet ovat erilaisia. Kun asiakas ottaa ensimmäisen kontaktin palveluntarjoajaan, 

asiantuntija osaa heti sanoa, mikä väylä on hänelle paras. Asiakkaan on vaikea 

määritellä tätä itse. Yrityksen toimialalla ei vielä tässä kohtaa ole merkitystä, vaan 

toimialaisuus nousee vasta myöhemmin esiin. 

Aloittavan yrittäjän tarpeet tyydytetään hyvin Potkurissa. Potkurin asiakasneuvon-

nassa asiakkaan kanssa mennään läpi perusasiat - sekä liikeidea. Tämä on asiak-

kaalle erittäin tärkeää ja asiakkaat kokevat saavansa hyvää palvelua Potkurin kah-

denkeskisissä asiakasneuvonnoissa. Neuvonta vahvistaa liikeideaa ja avaa 

tarvittaessa perspektiiviä. Tosin toimialakohtaista neuvontaa tarvitaan enemmän, 

koska yleinen info jää usein liian yleiselle tasolle ja asiakkaalle jää liian paljon sel-

vitettävää yksin. Tähän tosin toimisivat esim. verkostoitumistapahtumat (kts. myö-

hempänä), joissa asiakkaat pääsisivät verkostoitumaan oman alan toimijoihin ja 

saisivat sitä kautta lisätietoa omaa alaa koskevista luvista/rahoitusmahdollisuuk-

sista. 

Asiakkaat, jotka pystytään jo alusta asti määrittelemään startupeiksi ”tuhlaavat” ai-

kansa Potkurissa ja näin ollen täytyisi saada heti SparkUp: palveluverkostoon. Näin 

he eivät kuulisi perusasioita moneen kertaan läpi vaan pääsisivät käsiksi heti ma-

teriaaliin, joka on heille kaikkein tarpeellisinta eikä kuormittaisi turhaan Potkurin pal-

veluja.  Tämän takia ensimmäisellä kontaktoinnilla palveluverkostoon on suuri mer-

kitys ja sillä, mihin hänet tullaan ohjaamaan seuraavaksi. Jos asiakkaalle olisi 

näkyvillä netissä palvelupolut case-esimerkkien kautta (kts. kohta 8. palvelupolut 

case-esimerkkien kautta) hän osaisi itse todennäköisesti valita hänelle oikean pai-

kan, johon ottaa yhteyttä. 
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Lisäksi Potkurin asiakaskunnasta olisi hyvä saada sellaista asiakkaita pois, jotka 

ohjataan TE-palveluiden kautta Potkuriin. Nämä asiakkaat rasittavat palveluita tur-

haan, koska heillä ei ole päämääränä yrittäjyys liikeidean kautta, vaan hetkellinen 

helpotus. Ongelmaan pitäisi syventyä paremmin, miksi TE-palveluista ohjataan asi-

akkaita yrittäjyyteen ilman liikeideaa. Onko tämä asiakkaiden edun mukaista? 
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3 SIVUSTOJEN INFO 

BusinessTurun, Turun yrittäjät sekä 

Yritys-Suomen asiakaskunnan huo-

mioiminen. Sivustot, joista aloittava 

yrittäjä hakee tietoa, täytyisi olla sel-

keästi koottuna ja kohdennettuna oi-

kein. Yritys-Suomen sivusto on men-

nyt parempaan suuntaan, mutta 

suuntaa täytyy vieläkin enemmän kir-

kastaa ja visualisoida. Asiakkaat ei-

vät ole yritysmaailman asiantuntijoita 

ja se täytyy huomioida sivustoja laa-

tiessa. Pitkät mustavalkoiset sivus-

tot, joita ei ole näytöltä miellyttävä 

lähteä lukemaan, aiheuttaa asiak-

kaille turhautumista ja nopeaa siirty-

mistä sivustosta sivustoon. Tämä on 

noussut yrittäjiä haastattelemalla 

esiin ja tämän takia tarvitaan tulkki, 

joka lyhentää, tiivistää sekä selittää 

asian niin, että asia tulee ymmärre-

tyksi mahdollisimman vaivattomasti. 

Mm. palvelumuotoilijoilla on tällaista 

kokemusta sekä silmää infon kokoamisesta käyttäjälähtöisesti. Palvelumuotoilija 

käyttää tukenaan infograafeja, joiden avulla hankalat asiat tai kokonaisuudet seli-

tetään visuaalisesti sekä mahdollisimman selkeästi (katso kuva 1 ja 2). Näin infon 

lukemiseen sekä tiedon omaksumiseen menee mahdollisimman vähän aikaa ja 

asiakas kokee olevansa oikeassa paikassa (ei tunne oloaan liian tyhmäksi). Hän 

myös todennäköisesti jatkaa sivustolla pidempään tutkimista ja omaksuu enemmän 

tietoa. 

Varsinkin Business-Turun sivuilla täytyisi olla maininta siitä, miten ja mistä luvat 

haetaan Turun alueella. ”Paikkakuntakohtainen aluehallintovirasto” kertoo har-

valle asiakkaalle konkreettisen paikan Turussa. Muun muassa maininta ”kunnan 

elintarvike-valvontaviranomainen” ei avaa asiakkaalle tarpeeksi ja edellyttää lisä-

tutkimista ja ylimääräistä selvittelyä monen eri sivuston välillä. Täytyy vahvistaa eli 

Kuva 1. Esimerkki infograafista, joka kuvaa sydämen 

vajaatoimintaa. http://www.mynewsdesk.com/fi/novar-

tis/documents/infograafi-sydaemen-vajaatoiminnasta-

38435 
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kertoa asiakkaalle konkreettinen paikka siitä, mistä lupa haetaan ja miten pro-

sessi menee. Jos tietoa ei ole, se näyttäytyy asiakkaalle salaperäisenä tietona, 

jonka hänen kuuluisi tietää. Läpinäkyvyyden tuominen informaatiossa on erittäin 

tärkeää. 

Monet asiakkaista on saanut tiedon vanhalta työpaikalta, jonka kautta osaa toimia 

oikein. Jos asiakas on uusi alalla, eikä hänellä ole pohjatietoa lupien käytänteistä, 

on hänen todella työlästä ja turhauttavaa lähteä selvittämään asioita yksin. Potkuri 

tarjoaa esim. ravintolan perustajille oppaita, mutta oppaissa on jälleen sama on-

gelma, kuin internetin tiedossa: yleisinfo, joka pätee paikkakuntaan kuin paikkakun-

taan. Asiakas ei vieläkään tiedä, miten käsittely hoidetaan hänen omalla paikka-

kunnallaan.  

Sivustojen sisälle voi rakentaa erilaisia kaavioita sekä älylaitteelle ladattavia 

(kuva-tiedostoja) infograafeja kuvaamaan menettelyjä sekä prosesseja. Esi-

merkiksi ravintolan perustaminen Turussa, prosessista voisi kuvittaa infograafin, 

josta ilmenee keskeisimmät asiat ja konkreettiset paikat. Myös starttirahan hakemi-

sesta voisi tehdä tsekkauslistan mobiilisovelluksen muotoon: mitä asioita vaaditaan 

hakijalta, jotta voidaan myöntää starttiraha. Mitä erilaisia lupia ja dokumentteja on  

ja mistä ne haetaan. Hakemisprosessista voisi rakentaa esim. oman sovelluksen, 

josta näkee nopeasti sen, mitä dokumentteja on tehnyt ja mitä vielä vaaditaan.  

Asiakas hahmottaa paremmin listauksen ja pitää sitä arjessaan mukana, kuin si-

vustoa, josta ydinasiat löytyvät lauseiden väleistä. 

 

Kuva 2. Esimerkki infograafista, joka kuvaa HUS:ssa työskentelyä. 
https://www.google.fi/search?q=in-

fograafi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ-IqQks3OAhXmN-

JoKHXoFDrMQ_AUICCgB&biw=1555&bih=1027&dpr=0.9#im-

grc=nthES6v_OzBLXM%3A 
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4  TOIMIALASIDONNAISUUS POIS 

Nykyajan tuote alkaa muodostua yhä enemmän palveluista, joissa yhdistyy monta 

eri toimialaa. Yrityspalveluita ei voida tarjota toimialasidonnaisesti, koska asiakas 

ei palvelutuotteensa takia pysty kategorisoimaan itseään tiettyyn toimialaan. Tämä 

näkyy kaikkein eniten startup-yhteisöissä eikä samaa ongelmaa ehkä ole niin sel-

keästi aloittavien yrittäjien puolella. Asiakkaita ei oteta vastaan toimiala edellä, vaan 

tarve edellä. Turku Science Park Oy poisti palvelutarjonnastaan toimialat ja se 

osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuiksi. Nyt palvelut ovat kategorioittain ”aloitta-

van yrityksen palvelut (= startupit), kasvu- ja kehittämispalvelut sekä kansainvälis-

tämispalvelut”. 

Aloittavien yrittäjien (Potkuri) puolella tosin toimialasidonnaisuutta toivotaan enem-

män ja tämä luultavasti johtuu siitä, että aloittavien yrittäjien puolella on niin paljon 

enemmän byrokraattisia lupa-asioita sekä niistä tarkkaa huolehtimista. Tarvitaan 

paljon enemmän yksityiskohtaisempaa tietoa, kuin esimerkiksi startup-puolella.  



RAPORTTI 10 

5 STARTTI-INFO NETTIIN 

Potkurin startti-infoissa käy ihmisiä ja keskimäärin yrittäjät ovat olleet niihin tyyty-

väisiä. Startti-infot ovat suurimmassa osassa tapauksista asiakkaan ensimmäinen 

kosketus palveluntarjoajiin sekä koko verkostoon. Tämän takia startti-info täytyy 

nähdä kokonaisuutena, joka tarjoaa asiakkaalle paljon enemmän, kuin vain nippe-

litietoa. Se on henkisesti ensimmäinen askel kohti yrittäjyyttä.  

Tämän lisäksi asiakkaat toivoisivat lisäinfoa liittyen heidän omaan alaansa, mikä 

aloittavilla yrittäjillä on näkynyt olevan yleinen tarve. Startti-infosta voisikin kuvata 

videot nettiin esim. Potkurin sivuille ”aloittavan yrittäjän palvelut” -kohtaan. Startti-

info toimialoittain, jossa on huomioituna Potkurin keskeisimmät asiakassegmentit 

(parturikampaamo, ravintola, kahvila jne.). Myös ulkomaalaisuus sekä siihen liitty-

vät isoimmat kynnyskysymykset ovat tässä huomioituna. Videoinfot löytyisivät no-

peasti ja sijaitsisivat keskeisellä paikalla, joiden alapuolella, voisi olla lisäksi aikai-

semmin kuvaamani infograafi tukena. Infograafin asiakas pystyisi lataamaan 

omalle älylaitteelleen. Sivustoilta löytyisi myös case-esimerkkejä, joihin asiakas 

pystyisi tutustumaan silloin, kun hänelle parhaiten sopii ja sitä kautta samastumaan 

ja löytämään tukea. Parhaimmassa tapauksessa case-esimerkkien kontaktit voisi-

vat toimia mentoreina ja alla näkyisi heidän yhteystietonsa. 
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6 VERKOSTOITUMISTAPAHTUMIA 
LISÄÄ 

Verkostoitumistapahtuma olisi avoin kaikille kiinnostuneille jopa Potkurin aloittaville 

yrittäjille. Hyvänä esimerkkinä luontevista verkostoitumistapahtumista on Boostin 

grillausilta. Ei pelkästään SparkUp-yhteisön oma tapahtuma ja ”nuorille” markki-

noitu. Tapahtuman ydin on rennossa yhdessäolossa, minkä lisäksi olisi pientä tar-

jottavaa, esim. hodaria ja olutta. Jo tämä viestii asiakkaalle, että kyseessä on mie-

lenkiintoinen ja rento tapahtuma, mihin on helppo tulla. Tapahtumassa voisi 

olla muutama keynote esimerkiksi tällä hetkellä polttavista aiheista tai ylipäätään 

yrittäjä kertomassa omaa tarinaansa. Turussa järjestettävä Shift on hieno verkos-

toitumistapahtuma, mutta aloittavien- sekä spartup-yrittäjien näkökulmasta liian iso 

ja sitä kautta verkostoituminen on esim. oman alan asiantuntijoihin vaikeaa. Tämä 

nousi esiin haastattelemalla Shift-tapahtumassa yrittäjiä, jotka olivat tapahtumassa 

nimenomaan verkostoitumassa sekä innostumassa.  

Verkostoitumistapahtumassa voikin olla nimilapuissa värikoodit toimialoittain (la-

pusta ei näe lukea, mutta värit näkyvät kauas): esim. pelialan start up:t ovat keltaisia 

jne. Tätä ei tietenkään kaikilla aloilla pystytä tekemään (koska toimialaluokittelu on 

hankalaa), mutta voisiko olla tiettyjä aloja, joilla värikoodailu onnistuisi? Jääkiekon 

MM-pelien aikaan tapahtuma voisi muuttua kisakatsomoksi, jonne aloittavat yrittäjät 

voisivat kokoontua keskustelemaan sekä katsomaan peliä. Tämä olisi kuitenkin 

huomattavasti pienempi tapahtuma, jossa ei värikoodeja esim. tarvittaisi. 
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7 YHTEYDENOTON HELPOTTAMINEN 
JA ”NO WRONG DOOR” – PERIAATE 

Asiakkaalle täytyy luoda mahdollisimman matala kynnys ensimmäiselle yhteyden-

otolle. Jotta asiakas löytää hänelle oikean asiantuntijan, vastuu on organisaatiolla: 

jos asiakas soittaa asiantuntijalle, joka ei ole asiakkaalle oikea, hän osaa sanoa 

välittömästi oikean ihmisen tai lähtee selvittämään sitä itse (ovenavaaja selvittää 

itse asiakkaalle oikean kontaktin). Pääasia on se, että asiantuntija selvittää asiak-

kaalle sopivan kontaktin, eikä ohjaa asiakasta eteenpäin (no wrong door). Vähin-

tään toinen ovi on oikea ovi. Eli organisaation sisällä kaikki tuntee kaikki ja osaa 

sanoa minkä alan asiantuntija kukin on. Kunhan koputat vaan jonnekin, hän osaa 

neuvoa oikean tekijän juuri sinulle. Tämän jälkeen tapaamiset pohjustetaan hyvin 

ja paikalle pyydetään juuri ne asiantuntijat, jotka asiakas tarvitsee. Asiantuntijoiden 

mukaan tämä toimii melko hyvin jo nyt ja on koko ajan paranemaan päin. Esim. 

toimijoiden siirtyminen yhteisiin tiloihin auttaa luomaan yhtenäisemmän verkoston. 

Tämä vaatii verkoston jäseniltä suuren kapasiteetin ja toimialaympäristön ymmär-

tämisen. Tämän tueksi vaaditaan enemmän yhteisiä tapahtumia sekä toimintaa 

organisaation sisällä. Onko Turku Science Park Oy:lla yhteisiä tapahtumia, mitkä 
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tukevat eri toimijoiden välistä verkostoitumista? Yhteiset tapahtumat, johon eri yk-

siköiden toimijat tulevat ja pääsevät vaihtamaan kuulumiset ovat erittäin tärkeitä. 

Tämä nousi mm. SELKO:n järjestämissä työpajoissa esiin, että tarvitaan enem-

män aikaa yleiselle keskustelulle sekä kuulumisien vaihtamiselle. 

Netissä yhteystietojen vierellä saisi mieluiten olla kasvokuva asiantuntijasta. Mitä 

helpommin lähestyttävämmän näköinen hän on, sen parempi (ei siis passikuva, 

vaan rento). Turku Science Park Oy:lla on hyviä esimerkkejä helposti lähestyttä-

vistä avainhenkilöistä, jotka ovat näkyvästi esillä erinäisissä tapahtumissa ja onkin 

esim. SparkUp-yhteisön keskeisimpiä hahmoja. Heidän persoonansa viestivät läm-

minhenkisyyttä ja rentoutta, minkä takia asiakkaan on helppo lähestyä ensimmäi-

senä heitä. SparkUp-yhteisön henkilökunta on keskeisessä asemassa siinä, että 

he ymmärtävät Turku Science Park Oy:n verkoston ja osaavat etsiä asiakkaille oi-

keat asiantuntijat ja palvelut. SparkUp-yhteisön henkilökunta on saanut myös asi-

akkailta paljon positiivista palautetta tämän takia ja ovat yhteisössä erittäin tykättyjä 

ja keskeisessä asemassa. 

Kuvan, tittelin sekä yhteystietojen lisäksi asiantuntijan ydinosaamisesta sekä per-

soonasta voi olla jotain lisää. Esim. ”ydinosaaminen: kasvu- ja kehittämispalvelut 

sekä it-alan start up:t, Mitä muuta? Marko harrastaa Vili-koiransa kanssa aktiivisesti 

vapaaehtoistoimintaa nuorten parissa. Markon mielestä elämän tarkoitus on luoda 

hyvät suhteet toisiin ihmisiin ja auttaa aina heikompaa.” Tämä personoisi asiantun-

tijoita ja toisi esiin heidän omaa henkilökohtaista ydinosaamista, mikä on myös ver-

kostoitumisissa sekä asiakaskontakteissa tärkeää. Mitä muuta osaa ja mistä on 

kiinnostunut.  

Yhteydenoton täytyy myös olla joustavaa ja sille täytyy olla monta eri väylää. Säh-

köposti, soitto, chat? Lisäksi asiakkaan ei tarvitse itse määritellä itseään ennen soit-

toa. Jos hän joutuu määrittelemään tarpeensa etukäteen tiettyyn lokeroon, hän ei 

välttämättä löydä itselleen sopivaa ja jättää soittamatta. Tästä on hyvänä esimerk-

kinä BisnessOulun sivut: sivusto on periaatteessa hyvin ja selkeästi rakennettu, 

mutta asiakkaan tarve määritellään etukäteen liian tarkasti. Haluatko kuulla tästä 

VAI tästä? Eli ei anneta asiakkaalle mahdollisuutta kuulla kaikesta, vaan hänen täy-

tyy valita jo etukäteen yksi aihealue. 

Helposti lähestyttävyyteen vaikuttaa myös ElectroCity:n SparkUp-yhteisö. SparkUp 

pitäisi olla enemmän yhteisö, jota ylläpitää sen asiakkaat. Eli lähdetään vahvista-

maan yhteisöä, koska se on todettu erittäin toimivaksi startup:ien keskuudessa. 

Saadaanko hotellitoimistoja enemmän käyttöön asiakkaille? Markkinoidaan 

yhteisöä aloittavien yrittäjien (startup:ien) yhteisöksi, mutta jätetään nuorekkuus 
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pois. Yhteisö on täynnä kaiken ikäisiä, ei pelkästään boostin kautta tulleita 

nuoria opiskelijoita. Se on paljon muuta! Annetaan enemmän toimistotilaa sekä 

näkyvyyttä startup:eille. Voisivatko startup-yritykset myös markkinoida yhteisöä? 

Organisaation täytyy toimia mahdollistajana, mutta asiakkaat tekevät yhteisöstä yh-

teisön. 
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8 PALVELUPOLUT CASE-
ESIMERKKIEN KAUTTA 

 

Luodaan businessTurun sivuille palvelupolut, joista asiakas hahmottaa koko palve-

lukokonaisuuden ja mahdollisuudet polkujen muodossa. Hän ei saa tietoa ripotel-

len, vaan hahmottaa heti, mikä on hänen esimerkkiväylänsä kohti yrittäjyyttä. Aloit-

tavan yrittäjän poluissa on vaihtoehdot ”aloittava” ja ”startUp” ja nämä erotetaan 

viusaalisuutta hyödyntäen selkeästi toisistaan, mikä ero näillä on (kasvuhakuisuus). 

Esim. startup: aggressiivinen nuoli ylöspäin ja aloittava stabiilimpi.  

Palvelupolussa kontaktipisteinä toimivat erilaiset tukevat palvelut niin Turku 

Science Park Oy:n kuin muidenkin tarjoamana. Polku toimii case-esimerkkinä, jota 

pitkin asiakas voi kulkea, jos hänellä ei yrittämisestä tai alalla toimimisesta ole 

aikaisempaa kokemusta. Kontaktipisteitä painamalla pääset lukemaan kyseisestä 

paikasta enemmän ja yksityiskohtaisemmin. Lisäksi palvelun tarjoajan eli 

toimipisteen yhteystiedot ja soittoajat löytyvät heti tästä kohtaa. 

Hyvä esimerkki palvelujen tarjonnasta palvelupolkujen muodossa Yritystampereen sivuilla: https://yri-

tystampere.fi/palvelupolut 
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Pääasia palvelupolussa on se, 

että palvelua tarjotaan 

nimenomaan tarve edellä, eikä 

sekoiteta asiakasta eri nimisillä 

toimijoilla heti aluksi, mikä tähän 

asti on noussut haastatteluissa 

yhdeksi keskeisimmistä 

ongelmista. Ensin tulee tarve, 

sitten tarjottava palvelu ja 

viimeiseksi vasta palvelua 

tarjoava toimija. 

Vaikka sivuistoilla on paljon 

tekstiä, korostetaan sieltä 

keskeisimpiä asioita.  

Aloittavien yrittäjien palvelupolku on kuvattuna liitteessä 5, josta voi lähteä 

rakentamaan palvelupolkua infograafin muotoon. Liitteessä 6 on esitetty startup-

yrittäjien palvelupolku. 
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9 RAHOITUS 

Rahoituksesta ei voida luoda isoa kokonaisuutta, jossa olisi KAIKKI rahoitusmah-

dollisuudet, koska se täytyy räätälöidä jokaiselle asiakkaalle erikseen. On ole-

massa kaavio, joka näyttää kaikki mahdollisuudet, mutta asiakas haluaa tietää vain 

hänelle sopivat rahoitusmahdollisuudet, ei jokaista maailmassa. Mitkä ovat hänen 

tarpeisiinsa sopivat rahoittajat ja mihin hänen kannattaisi keskittyä. Tämän tekee 

asiantuntija ihan niin kuin tähänkin asti, mutta asiantuntijoiden itse täytyy olla perillä 

eri rahoitusmahdollisuuksista, eikä pelkästään markkinoida julkisen sektorin rahoi-

tusta: julkisia rahoitusmahdollisuuksia ylikorostetaan neuvontatilanteissa, mikä 

näyttäytyy helppona väylänä hankkia rahoitusta. Asiakkaalle täytyy tehdä selväksi, 

mitä esim. Tekes:n 50 000€:n eteen tarvitsee tehdä. Se ei ole niin helppo väylä, 

mitä markkinoidaan. Varsinkinkin startup-yrittäjien keskuudessa keskitytään aivan 

liian paljon siihen, että täytetään asiakkaan pankkitili täyteen julkista rahaa, josta 

raportoidaan. Startup-yrittäjien kanssa täytyisi keskittyä enemmän liikeidean terä-

vöittämiseen sekä kassavirran saamiseen. Tämän tiedon asiakkaat ovat saaneet 

verkostoitumalla muihin yrittäjiin ja oppimalla heidän kokemuksestaan sekä virheis-

tään. 

Ehdotus: Startup-yritysten sparraaminen liikeidean terävöittämiseen sekä kassavir-

ran saamiseen. 

Jokaiselle räätälöitynä mahdolliset rahoitusmahdollisuudet. 
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LIITTEET 

Liite 1. Yrityshaastattelut 

Yritykset, jotka ovat olleet haastattelujen kautta mukana hankkeessa: 

Yritys 1 

Vuonna 2014 avattu lounasravintola ja illanviettopaikka Turun satamassa. 

 

Yritys 2  

Vuonna 2011 perustettu opetus- ja hyötypelejä kehittävä yritys Turusta. 

 

Yritys 3 

Vuonna 2015 perustettu poljettava kahvila. 

 

Yritys 4 

Vuonna 2015 perustettu logistiikka-alan yritys. 

 

Yritys 5 

Lounas-, kokous- ja tilausravintola 

 

Yritys 6 

Vuonna 2016 perustettu jakamistalouteen perustuva markkinapaikka, jossa taval-

liset ihmiset tarjoavat elämyksellistä tekemistä toisilleen. 

 

Yritys 7 

Vuonna 2013 perustettu yritys, joka tarjoaa asiakkailleen tapahtumien suunnitte-

lua, kouluretkiä, brändäämistä sekä graafista suunnittelua, markkinointia ja ohjel-

mistosuunnittelua. 

 

Yritys 8 

Vuonna 2016 perustettu yritys, joka tarjoaa henkilökohtaista opastusta kaiken ikäi-

sille rullalautailusta kiinnostuneille Turun seudulla. 
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Liite 2. Asiantuntijanäkökulma 

Marko Puhtila (Turku Science Park Oy, kasvu- ja kehittämispalvelut 

Leena Janhila (Humak Creve) 

Sonja Nylander (Turku Science Park Oy, SparkUp -yhteisön fasilitaattori) 

Liite 3. Muut tukevat kontaktit 

Annaliisa Salmelin (palvelumuotoilija yrityksessä 10) 

Yritys 11: (vuonna 2015 perustettu uusi välipalakonsepti) 
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Liite 4. Aloittavien yrittäjän personointi 
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Liite 5. Aloittavien yrittäjien palvelupolku 
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Liite 6. Startup-yrittäjän palvelupolku 
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