
Tapaamiset, idean 
esittelyyn käytetyt 

visualisoinnit

Ulkopuolinen apu, 
osakekannustimet Matkaliput, hotelli, Uudet koneet, 

liiketila

ASIAKKAAN 
PALVELU-

POLKU

ASIAKKAALLE 
NÄKYVÄ 

TOIMINTA

FYYSISET 
TODISTEET

Pääoman keräämi-
nen. Osakeyhtiön 

perustaminen

San Franciscon 
palkintomatka, 
pelialan konfer-

enssi

Perustamisilmoityksen 
tekeminen (samal-

la kaupparekisteriin, 
arvonlisäverovelvolliseksi, 
ennakkoperintärekisteriin 

ja työnantajarekisteriin.

Omatoiminen 
projektihaku ja 

konkreettiseen työn 
toteutus 

Yritystiedot viralli-
sissa rekistereissä

Sähköpostit, yri-
tysportfolio

Lakiapu tutulta

Boostin suosittele-
ma Startup Journey.

Nopea ja pyytetön 
avun tarjoaminen 
peliyhteisöltä. Osa 

korvauksista vakuu-
tusyhtiöltä.

Sosiaalisen median 
hyödyntäminen, 

rahallinen ja konk-
reettinen apu

Potkurin startti-info

Nettisivujen luonti 
ja päivittämin 

sisäisesti yrityksessä

Nettisivut

Tietotekniikka-
opiskelijat yhteen 

(peli-idean kehittä-
minen)

Nettisivut pystyyn

Helposti oma po-
rukka kasaan sa-
masta koulusta.

Turku Science Par-
kin ja Boost Turun 

apu.

Sopimukset, liike-
tila, tarvittavat 

koneet ym.

Potkurin palvelui-
den löytyminen

Kokonaisuuden 
uudelleen hahmot-

taminen.

Pitkä hakemuspro-
sessi.

Ensimmäisen pitkän 
projektin loppuun-

vienti. 

Hyväksytty starttira-
hahakemus Peli

Turku Science 
Parkin ja Boostin 

tapahtumat

1. Liiketila Electro 
Citystä

Onnistuneet 10 viik-
koa, jonka aikana 

oma liikeidea kehit-
tynyt ja verkostot 

kasvaneet.

Lisänäkyvyyttä 
yritykselle, uuden 
työntekijän rekry-

tointi.

10 000 euron voit-
to  ja matkan voit-
taminen, Boostin 

viestintä

Lehtiartikkeli

Ilmainen markki-
nointiapu, helposti 

lähestyttävässä 
muodossa.

Lähes viikottaiset 
tapaamiset, markki-
nointisuunnitelmat

Startup Journey
(10 viikkoa)

+voitto
Ryöstö liiketilassa

Sekava palvelutar-
jonta, hakemisen 

jälkeen itse yhteys 
Potkuriin.

Paljon uusia kon-
takteja, sijoittajien 

palaute, oppiminen 
muilta.

Nettisivut Oma koju

Starttiraha ELY-kes-
kukselta

Ilmainen taustatur-
va lakiasiakysymyk-

sissä.

Avustus lomakkei-
den täyttöön

F50-järjestön sijoit-
tajille pitchaus

Lehtijuttu Turkulai-
sessa

Avun haku ja saami-
nen

Infopäivä tai -ilta, 
Potkurin tilat.

Suuremman pro-
jektin löytyminen. 

Jatko turvatumpaa.

Rahoituksen ja 
roolien selkeytymi-

nen.

Uusi alku, selkeämpi 
suunta ja peli kehit-

tyy.

Lomakkeet ja 
ohjeistukset

TUKI-
PROSESSIT

IDEAT & 
KOMMENTIT

ASIAKKAALLE 
NÄKYMÄTÖN 

TOIMINTA

Helppo järjestelmä 
rekisterin ylläpitoon.

Näytöt osaamisesta.Sponsorit, yhteistyö.Boostin tuki.

Pääoman osuus 
suhteellisen suuri.

Valtion rahoit-
tamien projektien 
byrokratiaviidakko 

yllätti. 

Rekisterin ylläpito. Osakekannustimien 
määrittäminen.

Pelialan tekijöid-
en kokoaminen, 

konfereinssin jär-
jestäminen.

Liiketila vapautuu 
käyttöön.

Opettajien ohjaus. Kaupungin tuki.

Toimiva yhteistyö 
koulun (AMK) kans-

sa.

Aloitteleville yri-
tyksille enemmän 
ilmaisia liiketiloja.

Tapahtumien mai-
nostaminen, kohde-
ryhmän tavoittama-

minen

Tilojen omistami-
nen ja ylläpito. 

Web osaamisen 
ylläpito.

Arviointityökalut, 
järjestelmä.

Verkostot, yrityksen 
näkyvyys.

Pelialalla suhteel-
lisen helppo saada 
kun on nousussa 

oleva ala.

Lukuisten startti-
rahahakemusten 

käsittely.

Yrityksen arviointi ja 
löydettävyys.

Boostin tarjoamat 
tilat ja tuki. Boostin tuki.

Todella opettavain-
en ja käytännön-
läheinen matka.

Peliyhteisön tuki 
ainutlaatuista.

Startup Journeyn 
suunnittelu ja to-

teutus

Laajoista verkos-
toista on hyötyä 

molempiin suuntiin.

Ammattitaitoinen 
henkilökunta.

Palvelut selkeäs-
ti esille, kootusti 

yhteen

Huonosta asia-
sta koitui jotain 

hyvääkin.

Sivuston päivittämi-
nen, löydettävyys, 

selkeys.

Pelialasta kiinnos-
tuneet tekijät in-

nostuvat hakemaan 
töihin yritykseen.

Tiivis yhteistyö.
Yhteistyö muiden 
palvelutarjoajien 

kanssa.

Sponsorit, talkoo-
laiset.

Hyvin yleisluontoinen, 
mutta selkeytti kuiten-
kin kokonaisuutta. Jäi 
kaipamaan helposti 

lähestyttävämpää matalan 
kynnyksen palvelua

Hyvä mahdollisuus 
löytää sijoittajia. 

Meillä idea ei ollut 
tarpeeksi valmis 
tässä vaiheessa.

Ajantasaisuuden 
ylläpito, tilojen 

ylläpito, markki-
nointi

Tapahtuman järjes-
telyt.

Blueprint
Esitys, palaute sijoit-

tajilta

1. SLUSH 

Palautetta tärkeiltä 
sijoittajilta, kehitys-
kohteiden löytymi-

nen.

Sijoittajat etsivät 
lupaavia uusia 

tekijöitä. Kilpailun 
voitto.

Saimme itsevar-
muutta tekemi-

seemme kun 
kuulimme sijoitta-
jien kommentteja.

Tapaamisen jär-
jestäminen, 

Tarkentuneet suun-
nitelmat ja uudet 

ideat

Päätös starttirahan 
uusimisesta

2. Liiketila DataCity Osakekannustimet 
työntekijöille

Keskittyminen 
tärkeimpiin asioihin 

pelin ja yrityksen 
kehittämisessä.

Omatoiminen 
jatkon hakeminen 
ja rahoitushuolien 

tasaantuminen. 

Sijoittajien asian-
tuntijuus ja 
kokemus.

Lupaava pelialan 
yritys.

Yrityksen seuraami-
nen ja arviointi.

Työntekijöiden 
määrän kasvu, uu-

det projektit

Starttirahan jatko.

Uusien projektien 
löytyminen ja yri-

tyksen kasvu.

Tunnettavuus, 
näytöt.

Yrityksellä kiinnos-
tusta myös kansain-

välistymiseen.

Ulkopuolinen mark-
kinointiapu tutulta

Kalliit koneet ja 
muut arvotavara 

varastettu

Ensimmäinen asia-
kasprojekti.

Opetushallituksen 
projektin löytymi-

nen.

Opetushallituksen 
projektin toteutus ja 

julkaisu 8/2016?

Yrityksen laajen-
tuminen.

Pelialan yritys (opiskelijapohjainen)


