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SELKO-HANKE
• Seminaari on osa Turun Ammattikorkeakoulun SELKO-

hanketta, jossa luodaan Turun seudun yrityspalveluille 
uudenlaista kehittämisen mallia. 

• Lähtökohtana on asiakaslähtöinen ja osallistava 
palvelumuotoilu. 

• SELKO-hanke on osa 6-Aika kokonaisuutta, jossa ovat 
mukana Turku, Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere ja Oulu 
sekä Turun ammattikorkeakoulu.

• Selkeä asiakaslähtöinen avoin monituottajainen yrityspalveluiden malli, 
joka edistää eli yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä

• Palveluiden paraneminen ja uusien asiakaslähtöisten palvelujen ja 
toimintamallien kehittyminen

• Organisaatioiden kehittämistyön ajattelumalli yhteisölliseksi, 
osallistavaksi, monialaiseksi ja iteratiiviseksi

• Yhteistyö toimijoiden välillä paranee

• Organisaatioille ja yrityksille uusia osallistavan kehittämisen työkaluja, 
joiden avulla yritykset ja yhteisöt voivat tehdä yhteisöllistä tuotteen tai 
palvelun kehittämistä myös itsenäisesti

• Hankkeeseen osallistuvien tahojen osaaminen osallistavassa 
liiketoiminnan kehittämisessä kasvaa



Palvelumuotoilun yhteiskehittämisprosessi

Vähälä 2012, 40

Sumea alku Iteratiivinen prosessi

Sanders & Stappers, 2008
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(Scheuing&Christopher. 1993. Service Quality Handbook in Zeithaml&al. 2009.) Tuulaniemi 2011, 76.
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Tehtävä:

1. Tee ihanteellinen asiakkaan kannalta selkeä selkeä palvelupolku 
asiakasegmentillesi (asiakkaalle näkyvä osa). 

Apukysymyksiä: 
• Mitä palveluja asiakkaasi tarvitsee?
• Miten hän löytää ne?
• Missä järjestyksessä?
• Miltä toimijoilta? 
• Miten mahdollinen valinnan mahdollisuus näkyy asiakkaalle?
• Mitä tapahtuu kun yritys on perustettu?

TIETO JÄRJESTYKSEEN, LÖYDETTÄVYYS
• Fyysinen löydettävyys
• One Stop Shop
• Käytäntöjen yhdenmukaistaminen
• Portaali
• Tsekkauslista

YRITYSTIETOUS
• Tietotaitoreppu, tietopaketti markkinointikeinoista
• Liikeidean arviointipalvelu
• Yritysmuodoista tietoa
• Hinnoitteluneuvonta
• Brändin rakentaminen

REKRYTOINTIPALVELUT
• Toimialakohtaisuus
• Palkkaamiseen liittyvä apu

PALVELUT STARTUPEILLE
• Hautomotoiminta, kiihdytystoiminta
• Näkyvyys
• Yhteistyö muiden kanssa, tapaamiset
• Joukkorahoitus
• Palveluajat

STARTUPIN JÄLKEEN
• Markkinointi
• Koulutus
• Asiakastiedonhankinta
• Yritysostot 

VERKOSTOITUMINEN
• Verkostoitumistapahtumat
• Pikadeitit
• Vertaisryhmät
• Yhteistyötä tukeva yrityspalvelu

MENTOROINTI
• Kokeneita yrittäjiä konsultoimaan
• Henkilökohtainen palveluneuvoja
• Mentoritoimintaa yritysten välillä

KANSAINVÄLISTYMINEN
• Kontaktiverkosto kv-toimijoihin
• Verotus, rahaliikenne ja lakisääteistä 

neuvontaa
• Kuluttajamessujen järjestäminen

KOHDERYHMÄN HUOMIOIMINEN
• Aloittava yrittäjä ei välttämättä nuori
• Asiakkaan tunnistaminen oikeaan ryhmään
• Maahanmuuttajat, ei-suomea puhuvat

2. Lisää siihen asiakkaalle näkymätön osa = täydennä service blueprintiksi

Apukysymyksiä: 
Mitä asiakkaalle näkymättömiä toimintoja ja tukiprosesseja liittyy asiakkaan palvelupolkuun?
Miten asiakas ohjataan eteenpäin valinnoissa organisaatioiden yhteistyönä?
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Seurantatyöka-
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1. Työpaja 1.12.2015
1. Avoin seminaari perjantaina 22.1.2016 klo 9.oo – 12.00

2. Työpaja maanantaina 1.2.2016 klo 13.00 – 16.00
3. työpaja 7.4.2016
4. työpaja kesäkuu 2016
5. työpaja syyskuu 2016
Avoin seminaari lokakuu 2016
6. työpaja tammikuu 2017
Avoin seminaari helmikuu 2017
7. työpaja huhtikuu 2017
Avoin seminaari syyskuu 2017
8. työpaja lokakuu 2017
Loppuseminaari marraskuu 2017

KIITOS!


