
Käynti  Potkurin neuvojalla

Koskee 10-15 %
Hakemuksen täyttäminen TE-toimiston 

sivuilla. Mahdollisesti käynti Potkurin tai 
TE-keskuksen neuvojalla Käynti Potkurin neuvojalla

Jos liiketilaan tarvitaan 
muutoksia

Jos liiketilaan tarvitaan muutoksia Jos liiketilaan tarvitaan muutoksia Jos liiketilaan tarvitaan muutoksia Palotarkastus ja loppukatselmus

FYYSISET 
PALVELUTODISTEET

Google - yrityksen 
perustaminen, Science 

Parkin nettisivut
(Sopimukset)

Osoitteet ja ajankohdat 
netissä selkeästi, 

TE.toimiston ohjeistys, Turku-
posti, Tilaisuudet

Nettisivusto 
www.turkusciencepark.com, / 

osoite, puhelinnumero. 
Kalenteri, josta näkee 

kalenterista vapaana olevan 
yritysneuvojan

Asiakastietolomake. 
Liiketoimintasuunnitelma, 

rahoitusvaihtoehtoja, 
Minustako yrittäjä?- Selko-opas

Nettisivusto 
www.turkusciencepark.com,  
chattikanava joka auki esim. 

klo 10-14

Liiketoimintasuunnitelman 
kommenttityökalu Palautekysely

Yrityssuomi.fi-sivusto ,                v. 
2018 suomi.fi/yritystoiminta -
sivusto (luvat ja ohjeet niiden 

hakemiseen). 
Liiketoimintasuunnitelma.com -

sivusto; Potkurin 
liiketoimintasuunnitelmamalli

Tarjoukset, sopimukset, laina-
anomukset Lainalupaus / Lainapäätös

Liiketoiminta- ja 
rahoitussuunnitelma, 

kannattavuuslaskelmat, todisteet 
yrittäjävalmiudesta. 

Päätös ja ohjeistukset 
maksatuksen hakemiselle 

postitse TE-toimistosta. 

Perustamisilmoitus ytj.fi-
sivusto

Lähete 
Yrityspalveluyhdistyksen 

verkoston toimijoille
Sopimukset

Toimitilahakemisto Turku 
Science Parkin sivuilla. 

Ilmoitus lehdessä " 
vuokrataan liiketilaa". 

Sopimus, todistus 
vuokratakuun talletuksesta

Käyttöönottoilmoitus. Esim. 
omavalvontasuunnitelma 
elintarvikeviranomaisille, 

liikehuoneiston asiapaperit, 
lainsäädännölliset tositteet. 

Rakennuslupa

Rakennuslupakuvat
Rakennuslupakuvat. 

Naapureiden 
kuulemiskaavake.

Sopimus mahdollisista 
muutostöistä, mahdolliset 

vakuutukset

Kauppakirja tai muu todiste 
omistusoikeudesta. 

Lupahakemus. 
Rakennuslupakuvat.

Urakkasopimus sis. LVI, KVV 
ja rakennusteknisten töiden 

vastaavat työnjohtajat
Kokouspöytäkirja

Työnantajavelvoitteet 
työsuojelu.fi -sivustolla

Turku Science Parkin 
nettisivustot, oppilaitosten, 

järjestöjen ja yksityisten 
palveluntarjoajien 

yrityspalvelusivustot

Uutiskirje, jossa linkki 
kyselyyn Yhteydenotto

ASIAKKAAN TOIMINTA
Asiakas on saanut liikeidean, 

ajatus oman yrityksen 
perustamisesta

Tiedonhankinta 
yrittämisestä, kartoitusta 

mahdollisuuksista

(Liiketilasta alustava varaus 
/ yhteys )

Osallistuminen Potkurin 
startti-infoon

Ajanvaraus Potkurin 
yritysneuvojalle puhelimitse 

/sähköpostitse / 
ajanvarausjärjestelmän kautta 

Asiakastietolomakkeen 
täyttäminen (taustatiedot, 

mm. koulutus, ammatti jne.) 
Ensimmäinen käynti 

Potkurissa, 
Liiketoimintasuunnitelman 
teko, rahoitusvaihtoehtojen 

miettiminen

Yhteys chattikanavan kautta 
kysymysten selvittämiseksi

 Pyyntö yritysneuvojallea 
liiketoiminrtasuunnitelman ja 
laskelmien kommentoimiseen 

suunnitelma 1.0:n kautta.

Asiakas saa  saa sähköisen 
palautekyselyn Potkurista ja 

vastaa siihen

Liiketoiminnan ilmoituksen tai 
luvanvaraisuuden tarkistaminen. 

Lupien hakeminen

Tapaamiset eri pankkien / 
rahoituslaitosten kanssa. 

Rahoituksen kilpailuttaminen, 
laina-anomus

Rahoituksen saaminen. 

Starttirahan hakeminen. 
Tarvittaessa ajanvaraus 

yritysneuvojalle / TE-toimistolle 
tai chattikanavan kautta 

kysymys

Starttirahapäätöksen 
saaminen. Ohjeet 

maksatuksen hakemiselle

Yrityksen perustaminen ja Y-
tunnuksen hankkiminen, 

ilmoitus tarvittaville 
viranomaistahoille. 

Ajanvaraus Potkurin 
yritysneuvojalle. Yrityksen 

pohjatietojen /  
yksityiskohtien 
tarkistus.Tietoa 

sopimuskäytänteisiin. 
Neuvontaa yksityisten 

yrityspalveluiden tarpeesta. 

Yhteydenotto yksityisiin 
palveluntarjoajiin: tilitoimistot, 

markkinointi, vakuutukset, pankit. 
Käynti ensimmäisessä 

maksuttomassa 
neuvontatapaamisessa (jos yritys 

on Yrityspalveluyhdistyksen jäsen, 
ensimmäinen neuvontakäynti 

ilmainen)

Liiketilan kartoitus. 
Esisopimuksen allekirjoitus 

ja vuokratakuun 
maksaminen.

Tarkistus kunnan  rakennusvalvon-
taviranomaiselta/ kunnan elintarvike 
tai terveydensuojeluviranomaiselta  
(onko käyttötar- koitukseen sopiva 

liikehuoneisto). 
Käyttöönottoilmoituksen tekeminen 
ja esim. omavalvontasuunnitelman 

toimittaminen 
elintarvikeviranomaisille. 

Arkkitehdin tai 
rakennusinsinöörin 

palkkaus

Tarkistus (soitto, s-posti) 
kunnan rakennusvalvon-

tavirastolta ja 
pelastuslaitokselta 

voidaanko tilassa toteuttaa 
tarvittavat muutokset, 

tarvitaanko lisäselvityksiä. 
Naapureiden kuuleminen. 

Liiketilan vuokrasopimuk-
sen allekirjoitus ja 

vuokratakuu. Sopimus 
mahdollisista muutostöistä 

ja niiden hoitamisesta

Rakennusluvan anominen ja 
saaminen (omistaja anoo 
muutoksia / sovittaessa 

omistajan nimissä yrittäjä 
anoo)

Yrittäjä remontoi itse / 
palkkaa ulkopuolisen tekijän 

ja palkkaa vastaavat 
mestarit

Yhteydenotto KVV ja LVI 
sekä rakennustarkastajaan 

sekä palotarkastajaan. 
Palotarkastus ja 
loppukatselmus

Työntekijöiden rekrytointi
Koulutuksiin ja 

verkostoitumista-pahtumiin 
osallistuminen

Uutiskirje, jossa linkki 
kyselyyn (miten yritys on 
lähtenyt liikkeelle, onko 

kehittämisideoita, kysely- 
neuvonta eteenpäin oikeaan 

paikkaan, palvelun 
kehittäminen) . Lähetetään 
kysely erikseen jos annettu 

lupa kyselylle. n. 10 kk 
yrityksen rekisteröinnistä.

Jos menee huonosti /hyvin 
asiakas saa yhteydenoton  

Potkurista / yrityksestä  että 
voiko tarjota apua

ASIAKKAALLE NÄKYVÄ 
PALVELUNTARJOAJAN 

(PALVELUNTARJOAJIEN) 
TOIMINTA tai netin kautta 

tapahtuva asiakkaan 
kohtaaminen / nettisivujen 

tarjoama palvelu

Science Parkin nettisivut, 
Ilmoitus Potkurin startti-

infosta

Yritysneuvojan pitämä startti-
info tai startti-info netissä, 

myös englanniksi. 

  puhelinkontakti /   
sähköposti. Sähköinen 

ajanvaraus suoraan  
yritysneuvojien kalenteriin  

Potkurin asiantuntijan apu Chattiviesteihin vastaaminen

Potkurin yritysneuvoja 
kommentoi pyydettäessä  
liiketoimintasuunnitelmaa 
sähköisen työkalun avulla

Yrityssuomi.fi-sivusto. 
Tapaamiset eri pankkien / 
rahoituslaitosten kanssa

Sopimuksen hyväksyminen 
ja allekirjoitus, Pankin tai 
Finnveran lupaus lainasta. 

Tarvittaessa yritysneuvojalta / TE-
toimiston virkailijalta neuvoja 

starttirahan hakuun. 

Paperiversion täyttäminen 
netissä (tai Potkurissa)

Neuvonta kehen 
palveluntarjoajiin olisi hyvä 
olla yhteydessä. Lähete / 

lähetteet sopiville 
yksityisille 

palveluntarjoajille 

Neuvottelut ko. asiantuntijoiden 
kanssa

Toimitilahakemisto Turku 
Science Parkin sivuilla. 

Liiketilaa vuokralla-
ilmoitukset 

Kunnan viranomaisen vastaus / 
mahdollinen käynti kohteessa

Insinööri / 
arkkitehtitoimistosta 

neuvottelu

Kunnan rakennusvalvontavi-
ranomaisen ja 

pelastusviranomaisen 
vastaus / mahdollinen käynti 

kohteessa.  Mahdollisesti 
kunta hoitaa naapureiden 

kuulemisen. 

Tapaaminen pankissa 
(yrittäjä ja yritystilojen 

omistaja), talletus pankissa

Lomakkeiden täyttäminen ja 
palauttaminen, ajanvaraus ja 
käynti rakennusvalvonnassa

Neuvottelut tehtävistä töistä
LVI, KVV,  palotarkastajan 
sekä rakennustarkastajan 

käynti toimitilassa 
Työsuojelu.fi -sivusto

Oppilaitosten, Turku Science 
Parkin, yrittäjäjärjestöjen tai 
yrityskummien järjestämät 

koulutukset tai vertaisryhmä- 
mentorointitapahtumat

ASIAKKAALLE NÄKYMÄTÖN 
PALVELUNTARJOAJAN 

(PALVELUNTARJOAJIEN) 
TOIMINTA 

Startti-infon tilan ja pitäjän 
aikavaraus. Sivustojen 
päivitys, tapahtumista 

tiedottaminen

Järjestelyt startti-infoa 
varten, nettisivustojen 

päivitys

Ajanvarausjärjestelmän 
ylläpito, ajanvarauksesta 

vastaava henkilö varaa ajan 
yritysneuvojille

Työvuorot chattikanavan 
ylläpitämiseksi

Kommentointityökalun ylläpito 
ja päivitys

Tietty henkilö Potkurista 
lähettää yrittäjälle . 
Vastausten käsittely 
aloittavien yrittäjien 

palaverissa n. kerran / kk

Linkkien ylläpito ja päivitys 
yrityssuomi.fi -sivustoon / v. 2018 
suomi.fi/yritystoiminta -sivustoon

Tarvittaessa Finnveralle 
lausunto 

rahoitushakemuksesta - 
yrittäjän  / yrityksen 

liiketoimintasuunnitelman 
analysointi. 

Yrittäjän  / yrityksen 
liiketoimintasuunnitelman 

analysointi.  
Kilpailijatilannearvio.  TE-
toimiston pyynnöstä arvio 

liiketoiminnan harjoittamisen 
edellytyksistä. 

 Päätöksen teko ja 
laillisuustarkistukset TE-
toimistossa. Päätöksen 

lähettäminen asiakkaalle 
postissa

Ilmoituksen käsittely 
tarvittavissa  

viranomaistahoissa, kirjaus 
rekistereihin

Sopivien palveluntarjoajien 
kartoitus 

Yrityspalveluyhdistyksen 
riveistä, apu sopivien 

asiantuntijoiden 
löytämisessä

Linkitys Science parkin 
sivustoilta  

Välitystoimistojen /liiketilan  
omistajien  tarjontaan 

netissä

Tarkistus huoneiston sopivuudesta Liiketilan kuvien 
suunnittelu ja piirtämibnen

Tarkistus muutosten 
sopivuudesta, mahdollisesti 

naapureiden kuuleminen

Pankkivirkailijan 
järjestäminen vuokratakuun 

talletustapaamiseen

Hakemusten käsittely ja 
ilmoitus osapuolillle

Oikeiden asiantuntijoiden 
järjestäminen

Kirjaus rakennusvsalvonnan 
tietokantaan

TE-toimistojen 
työnantajapalvelut

Markkinointi oikealle 
kohderyhmälle, 

ilmnoittautumis- ja 
tilajärjestelyt

Uutiskirjeen / kyselyn 
lähettäminen ja vastausten 

käsittely
Yhteydenottolistojen päivitys 

TUKIPROSESSIT Portaalit joissa tietoa 
löydettävissä, hakukoneet

Sivustojen ja järjestelmän 
ylläpito, Portaalit joissa 

yrittäjyystietoa 
löydettävissä, hakukoneet

(Lakimiehen neuvonta) Järjestelmän ylläpito

Sähköinen 
ajanvarausjärjestelmä 

teleoperaattorin palvelun 
kautta

Chattikanavajärjestelmän 
ylläpito

Feedbackly -järjestelmä
Sivuston ylläpito, viranomaisten 
taholta lupien myöntäminen ja 
tarkistaminen. Lainsäädäntö. 

Ohjeistus lausuntoihin Anomusten sähköinen käsittely 
ja TE-toimiston sivuston ylläpito  

Ohjeistus päätösprosessiin Rekisteritietojen ylläpito

Yrityspalveluyhdistyksen 
toiminta ja sitä kautta eri 
palveluntarjoajaverkosto 

(jatkossa n. 100 
palveluntuottajaa). YPREK-

järjestelmä

Yrityspalveluyhdistyksen toiminta 
ja sitä kautta eri palveluntarjoaja 

verkosto

Omistaja laittanut liiketilan 
vuokralle

Lainsäädäntö, rakennusmääräykset

Yhteydenpito tarvittaviin 
viranomaisiin, 
lainsäädännön 
vaatimusten 

noudattaminen

Lainsäädäntö, 
rakennusmääräykset

Pankin ajanvaraus + muut 
järjestelmät

Lainsäädäntö, 
rakennusmääräykset

Yhteydenpito tarvittaviin 
viranomaisiin, lainsäädännön 
vaatimusten noudattaminen

Rekisterin ylläpito Yhteistyö, 
ilmoittautumisjärjestelmät

Linkki, tiedot löydettävissä 
YPREKistä / 

YRINETistä(asiakaspalaute 
Potkurin katsomalle 
palveluntuottajalle

                                                                                                                     Pilottiprojekti yritysasiakastiedon avaamiseksi TEM-konsernin alla olevien organisaatioiden kesken.

Punainen =  tulevat parannukset

Sininen = Yksityisten tai yhteisöjen / Science Parkin kumppanien tarjoamat palvelut

TYÖVUOROT JA TEHTÄVÄJAOT
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