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Esipuhe
Turun seudun yrityspalvelut ovat määritelleet

dessa vastata ja yrityspalvelut kehittyvät yritys-

toimintaansa uudelleen tavoitteenaan selkeä ja

ten mukana reagoimaan kulloinkin ajankohtaisiin

asiakaslähtöinen kokonaisuus. Uusi kehitysym-

haasteisiin. Uuden ajattelumallin tuloksena avoin

Päivi Katajamäki, Mervi Vuolas,

päristö pitää sisällään kunnan, yritysten ja valtion

yhteiskehittäminen jatkuu luontevasti hankkeen

Arja-Liisa Kuitunen, Pekka Stenfors,

tarjoamia palveluja niin yritystoimintaa harkitse-

päätyttyä. Kiitämme hankkeeseen osallistuneita

Turun ammattikorkeakoulu

ville, sitä aloittaville kuin pitkään toimineillekin

yrityksiä, Turku Science Park Oy:n henkilökuntaa

yrityksille. Tärkeää on, nyt ja jatkossa, panostaa

sekä eri oppilaitosten ja korkeakoulujen opiske-

Lisää tietoa hankkeesta ja sen tuloksista löytyy

yhteistyöhön ja sitä kautta saatavaan verkottu-

lijoita, opettajia ja henkilökuntaa hyvästä yhteis-

osoitteesta: www.selko-hanke.com

miseen ja osaamisen vahvistamiseen.

työstä ja panoksesta kehittämistyöhön.

Turussa, 28.2.2018

Julkisen toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun avulla on melko tuore ilmiö. Turku Science
Park Oy on ottanut rohkean askeleen toimintansa kehittämiseen uudella tavalla. Prosessi vaatii
uuden ajattelumallin omaksumista. Henkilökunnan osallistaminen palvelun kehittämiseen yhdessä yritysasiakkaiden ja muiden yrityspalveluita tarjoavien tahojen kanssa auttaa luomaan
palveluita, jotka ovat asiakkaan kannalta toimivia, haluttavia ja tarpeellisia sekä organisaation
ja muiden sidosryhmien kannalta tehokkaita ja
työntekijöiden kannalta toimivia ja mielekkäitä.
Palvelumuotoilu on iteratiivinen, jatkuvan kehittämisen prosessi, joten asiakaspalautetta ja asiakasymmärrystä tulee kerätä myös jatkossa, jotta
tuleviin palveluhaasteisiin osataan tulevaisuu-

Kuva 1. Yhteiskehittämistä.
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Johdanto
Selko-hanke osana 6Aika–kokonaisuuteen

Avoin osallisuus ja asiakkuus –kärkihankkeen

ja kehittämisyhteisöille ja sitä kautta uudenlaista

kuuluvaa Avoin osallisuus ja asiakkuus

tavoitteena oli vahvistaa elinkeinoelämän sekä

liiketoimintaa. Tavoitteena oli kuuden suurim-

-kärkihanketta

tutkimus- ja kehittämisyhteisöjen roolia pal-

man kaupungin välisen yhteistyön syveneminen

Turun ammattikorkeakoulun toteuttama Sel-

veluekosysteemissä.

myös

ja sellaisten uusien tapojen syntyminen, joi-

ko-hanke yhteistyössä Turku Science Park Oy:n

asiakaslähtöisyyden lisääminen, uudenlaisten

den avulla voidaan yhdistää kaupunkiseutujen

kanssa on ollut osa 6Aika–kokonaisuuteen

markkinoiden

palveluiden

osaamista. Yhteistyön ja tiiviin kumppanuuden

kuuluvaa Avoin osallisuus ja asiakkuus –kärki-

vaikuttavuuden

tuottavuuden

tavoitteena oli synnyttää uudenlaisia innovaatio-

hanketta, johon ovat osallistuneet Suomen kuu-

kasvattaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

ympäristöjä ja markkina-alueita, jotka edistävät

si suurinta kaupunkia: Espoo, Helsinki, Oulu,

Hankkeen tuloksena tavoiteltiin uudenlaista

kaupunkiseutujen kilpailukykyä.1

Tampere, Turku ja Vantaa sekä Turun ammat-

mallia, jossa yritykset, kaupunki, kolmas sektori

tikorkeakoulu. Hanke kuului Kestävää kasvua ja

sekä tutkimus- ja kehitysyksiköt yhdessä kehit-

Hankkeessa tapahtuva kehittämistyö toteutet-

työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-oh-

tävät uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja –in-

tiin työpaketteina, jotka noudattavat teemoja

jelmaan ja se toteutettiin 1.4.2015-31.3.2018

novaatioita. Kehittämiskumppanuuksien kautta

oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikeilla tavoil-

välisenä aikana.

haettiin uusia asiantuntijapalveluiden ja asiak-

la. Työpakettien sisältö ja tavoitteet on kuvailtu

kuuksien mahdollisuuksia yrityksille ja tutkimus-

kuviossa 1.1

1

mahdollistaminen,
parantaminen,

oli

Oikeat palvelut

Oikeille asiakkaille

Oikealla tavalla

• Menetelmiä, joilla asiakkaiden osallistumi-

• Asiakkuuksien tunnistaminen, segmentointi

• Toimiva monikanavainen- ja monituottaja-

nen palveluiden suunnitteluun ja käyttöön

ja asiakastarpeen volyymin arviointi mm.

mahdollistetaan.

kehittämällä asiakkuuden hallintamallia ja

• Yhteistoiminnan hallintamalleja.

palveluohjausta.

• Palvelukehittäjien ja kuntalaisten keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen.
Kuvio 1. Avoin osallisuus ja asiakkuus -työpakettien sisältö.
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Tavoitteena

pohjainen asiakaspalvelumalli.
• Mallissa palveluiden tuotanto muodostaa
kokonaisuuden, jossa tuottajina ovat yritykset ja kolmas sektori yhdessä kuntasektorin ja muiden julkisten toimijoiden kanssa.

Selko-Yrityspalvelujen osallistava

ta sekä tuotettiin työkaluja ja menetelmiä niihin

Kauppakorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkeshö-

toimintamalli

vastaamiseksi. Hankkeen tukemana syntyi yri-

gskolan Novia, Humanistinen ammattikorkea-

Kuntien hajautettu palveluntuotanto, elinkeino-

tyspalveluiden malli, jonka tavoitteena on edis-

koulu (Humak / Yrityspalvelupiste Creve), Turun

elämän rakenteellinen muutos sekä yritysten ja

tää palveluja käyttävien asiakkaiden eli yritysten

ammatti-instituutti, Turun seudun aikuiskoulu-

organisaatioiden vähentyneet resurssit vaativat

liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Samalla lisään-

tuskeskus sekä yrityspalvelujen piirissä olevia ja

uudenlaisia toimintamalleja kilpailukyvyn ylläpi-

tyvät myös yrityspalveluja tuottavien yritysten

yrityspalveluja tarjoavia yrityksiä.

tämiseen ja kehittämiseen. Selko-hankkeen ta-

liiketoimintamahdollisuudet.

voitteena oli saada aikaan monituottajainen ja

lähtöinen ja asiakkaiden tarpeista huolehditaan

Lisäarvoa Selko-hankkeelle toi alueen oppilai-

toimiva yrityspalvelukokonaisuus Turun seudul-

kokonaisvaltaisesti.

tosten ja korkeakoulujen resurssien hyödyn-

Malli on asiakas-

le. Tämä tapahtui hyödyntämällä muotoiluajat-

täminen

yrityspalveluiden

kehittämisessä

ja

teluun (Design Thinking) pohjautuvaa osallista-

Painopiste oli erityisesti yhteiskehittämisessä ja

tukemisessa. Turun ammattikorkeakoulun inno-

vaa kehittämistä ja ottamalla palvelumuotoilun

osallistamisessa. Osallistamalla eri intressiryh-

vaatiopedagogisessa oppimismallissa opiskelu

käyttäjälähtöiset menetelmät kehittämisen työ-

mät (palveluntarjoajat, työntekijät ja palvelujen

integroidaan vahvasti elinkeinoelämään, jotta

kaluiksi. Muotoiluajatteluun pohjautuva käyttäjä-

käyttäjät) jo varhaisessa vaiheessa palvelujen

opiskelijat pystyvät pärjäämään tulevassa työ-

lähtöinen toimintamalli tarjoaa organisaatioitten

kehittämiseen voidaan luoda hyödyllisiä, helposti

elämässä. Muotoilun ja muiden alojen korkea-

toiminnalle malleja ja näköaloja, joita yrityspalve-

käytettäviä ja taloudellisesti kannattavia palvelu-

kouluopiskelijoiden yhteen saattaminen ohjatusti

lujen kehitystyössä ei ole aiemmin juurikaan käy-

ja, jotka ovat myös organisaation kilpailukykyä

yritysten ja julkisten palveluntarjoajien kanssa toi

tetty. Hankkeen aikana saatettiin yhteen sellaisia

lisääviä. Tavoitteena oli, että yritykset ja organi-

yhteistyöhön uudenlaisia ajattelua ja toiminnan

tahoja, jotka eivät aiemmin ole käyttäneet pal-

saatiot saavat uusia työkaluja ja oppivat sovelta-

malleja sekä tuki myös opiskelijoiden yrittäjyyttä.

velumuotoilua tai olleet keskenään yhteydessä.

maan palvelumuotoilun menetelmiä jatkokehittä-

On syntynyt uusia palveluja ja palveluehdotuksia

mistarpeitansa varten.

ja vanhoja palveluja on kehitetty monikanavai-

Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat lähinnä

seen ja käyttäjälähtöiseen muotoon vastaamaan

aloittaviin yrityksiin, myös kasvu- ja kansainvä-

Selko-hanke toteutettiin lähinnä Turun ICT-Cityn

sekä käyttäjien tarpeita, että palvelun tarjoajien

listyvien yritysten näkökulmia tuotiin esille. Yri-

alueella sijaitsevassa Turku Science Park Oy:n

tavoitteita.

tyspalvelukokonaisuudessa ovat mukana sekä

toimintaympäristössä. Hankkeen toiminnassa

julkiset että yksityiset yrityspalvelut. Hankkees-

ovat olleet mukana Turun ammattikorkeakoulun

Hankkeen varsinainen työskentely tapahtui pal-

sa tutkittiin ja määriteltiin yrityspalvelujen tarpei-

ja Turku Science Parkin lisäksi Turun yliopiston

velumuotoiluprosessin mukaan; määrittelyn, ide-
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oinnin, kehittämisen ja testaamisen kautta pääs-

Yrityksiä osallistui hankkeen työpajoihin ja semi-

edistää palveluja käyttävien yritysten liiketoimin-

tiin tulosten käyttöönottoon ja tuotteistamiseen.

naareihin sekä haastatteluihin yhteensä 161 kpl.

taa ja kilpailukykyä. Hankkeen tuotoksina on

Huomiota kiinnitettiin palvelujen tavoitettavuu-

Yli kaksisataa opiskelijaa neljästä turkulaisesta

myös yrittäjyyttä tukevia materiaaleja, esimerkik-

teen ja ymmärrettävyyteen, opastuksiin, asiak-

korkeakoulusta oli mukana hankkeen eteenpäin

si verkko-opasmateriaaleja ja YouTube-videoita

kaan palvelupolun toimivuuteen, asiakastilantei-

viemiseen opettajiensa johdolla. Tuloksia syntyi

käyttäjätiedon hankintaan2 ja opas bränditie-

siin ja palvelukokemuksiin sekä myös siihen, että

koko hankekauden ajan ja niitä esiteltiin Turku

toisuuden lisäämiseen. Näiden avulla yritykset

palvelut ovat kustannustehokkaasti tuotettavis-

Science Park Oy:lle, joka hyödynsi ideoita ja otti

ja yhteisöt voivat tehdä yhteisöllistä tuotteen

sa. Kaikki toiminta tapahtui osallistavien työpajo-

tuloksia käyttöön vaiheittain.

tai palvelun kehittämistyötä myös itsenäises-

jen, osallistavien seminaarien sekä muotoilussa

ti. Hankkeen tuotokset ovat avoimesti kaikkien

käytettävien menetelmien kautta, esimerkkei-

Hankkeen tukemana syntyi Turku Science Park

nä voidaan mainita InnoCamp (innovaatioleiri),

Oy:n toimesta yrityspalvelukokonaisuus, joka

Brain Storming (aivoriihi), palvelusafari (Service
Safari) sekä havainnointi ja haastattelut (Kuvio 2,
Kuva 2).

Käyttäjätiedon hankinta ja yhteiskehittäminen
Haastattelut

Työpajat ja seminaarit

Havainnoinnit

InnoCamp

Palvelusafarit

Brain Storming

Benchmarking

Testaukset

Kuvio 2. Hankkeessa käytettyjä muotoilun
menetelmiä.
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Kuva 2. Työpajatyöskentelyä.

käytössä.
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1.

Asiakasymmärrys palvelujen kehittämisessä

1.1

 urku Science Park Oy ja
T
toiminnan reunaehdot

mintaa, toteutti ensimmäisenä toimintavuotena

yliopistojen ja korkeakoulujen, yritysten sekä

yli 600 tapahtumaa. Merkittävä osoitus siitä, mi-

julkisen sektorin tiivistä yhteistyötä. Turun kau-

ten yhteisöllinen voima toimii. Lähimmät sidos-

pungin omistamana elinkeinopoliittisena yhti-

Niko Kyynäräinen

ryhmät, luovien alojen yrityskiihdyttämö Creve ja

önä Turku Science Park Oy toimii strategisena

opiskelijayrittäjyysjärjestö Boost Turku, toteutti-

kumppanina yliopistoille, korkeakouluille sekä

Turku Science Park Oy

vat osan tapahtumista, mutta myös muut sidos-

niin käynnistyville kuin jo toimiville, kasvuhakui-

ryhmät löysivät Sparkupin.

sille yrityksille. Palvelemme kaikkia toimialoja,

Toimitusjohtaja

Turku Science Park Oy:n tehtävä nivoutuu yri-

mutta painopistealojamme ovat bioteknologia

tysten hyvinvointiin. Innovatiiviset, menestyvät

Turun seudulla yrityspalvelut koottiin yhden luu-

(BioTurku® - life science), tieto- ja viestintätek-

ja työllistävät yritykset ovat Turun talousalueen

kun periaatteella toimivaksi, kun 1.7.2016 lähtien

nologia (ict), kemia- ja cleantech, tulevaisuuden

menestyksen moottori, sillä ilman osaamista,

Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnot ja

teknologiat (valmistava teollisuus, meriteollisuus)

työpaikkoja ja voittoa tuottavia yrityksiä ei ole

henkilöstö siirtyivät Turku Science Park Oy:öön.

sekä elämysteollisuus (pelit, elokuvat).

muutakaan hyvinvointia. Tämä myös edellyttää

Yhdistymisen myötä Turku Science Park Oy

yrityspalvelujen jatkuvaa muokkaamista ja ke-

tuottaa kaikki Turun seudun 11 kunnalle suun-

Turku Science Park Oy on riippumaton ja puo-

hittämistä, on kuitenkin pidettävä huolta, että

natut elinkeino- ja yrityspalvelut. Lisäksi on toki

lueeton asiantuntijayritys, joka on edistänyt

pitkäjänteinen kehittäminen pysyy toiminnan

valtion toimijoiden tarjoamia rahoituspalveluja.

korkeaan osaamiseen perustuvaa pk-yritys-

keskiössä.

ten liiketoimintaa yli neljännesvuosisadan ajan.
Palvelumme kattaa yritystoiminnan koko elin-

Palvelumme ovat asiakkaalle pääsääntöisesti

Turun kaupunki, Turku Science Park Oy ja tur-

kaaren alkaen yritysidean testaamisesta ja yri-

maksuttomia.

kulaiset korkeakoulut allekirjoittivat kesällä 2014

tyksen perustamisesta jatkuen aina kansain-

innovaatiosopimuksen, jonka myötä toimintoja

välistymiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Turku Science Park Oy tuottaa Turun alueen

on kehitetty entistä laajemmassa yhteistyössä,

laajentamiseen. Lisäksi Turku Science Park Oy

yrityksille lisäarvoa tarjoamalla Suomen par-

kohti tehokkaampia ja aiempaa parempia palve-

on vastuussa Invest in -toiminnoista, eli ulko-

haat tukipalvelut liiketoiminnan aloittamiselle,

luja. Toimintaa keskitettiin entisestään Kupittaal-

maisten yritysten houkuttelusta investoimaan

kehittämiselle, verkostoitumiselle, kasvulle ja

le vuoden 2016 aikana. Sparkup-yhteisö joka

alueelle tai perustamaan sinne liiketoimintaa.

kansainvälistymiselle. Palvelut tuodaan yritys-

edesauttaa uusien startup yritysten syntymistä
ja kiihdyttää olemassa olevien yritysten liiketoi-
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asiakkaalle helposti ja ymmärrettävästi, positiiKorkean osaamistason liiketoiminta edellyttää

visella ihmisläheisellä asenteella. Koska intressi

on aina sama kuin asiakasyrityksen, on Turku

Kansainvälistämispalveluissa tuodaan käyttöön

Asioit sitten palvelutiskillä, seminaaripenkissä tai

Science Park Oy yrityksille haluttu ja hyödyllinen

uusi toimintamalli kauppakamarin ja yrittäjäjär-

verkkopalveluissa, haluamme tarjota tunteen vä-

yhteistyökumppani.

jestön kanssa WTC Turun puitteissa. Invest In

littömästä ja helposti avautuvasta palvelusta.

toiminnan resursseja kasvatetaan kaikilla valituilPaikallisten yritysten tukeminen, kehittäminen

la painopistealueilla; terveysala, meri- ja valmis-

seuraajista suunnannäyttäjiksi ja kouluttaminen

tavan teollisuus, cleantech sekä elokuvat. Kaik-

vientitoimintaan johtaa vientiyritysten ja viennin

kia palvelukokonaisuuksia kehitämme yhdessä

määrän kasvuun, synnyttää alueelle uutta lii-

asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

ketoimintaa ja työpaikkoja, sekä edistää yritystemme referenssejä kansainvälisesti. Pystymme

Palvelumuotoilu on keskeinen osa toiminnan

vaikuttamaan siihen että Turun seudulle sijoittu-

kehittämistä. Asiakkaiden jatkuva huomioiminen

neiden yritysten määrä on kasvanut ja sen myö-

ja palvelujen kehittäminen yhdessä asiakkaiden

tä seudun työllisyystilanne parantunut. Työpaik-

kanssa toimii tehokkaasti muokaten palveluja

kojen kasvun saavutamme tukemalla eritysesti

paremmiksi. Ollaksemme kehityksen huipulla

startup- ja kasvuyrityksiä liiketoiminnan kehittä-

haluamme luoda Turun seudulle Suomen hel-

misessä, yhteistyökumppaneiden löytämisessä,

poimmin lähestyttävän yrityspalveluiden koko-

kasvussa ja kansainvälistymisessä.

naisuuden. Yrityksille suunnatut julkiset palvelut
eivät ole enää vain tontteja ja toimitiloja, vaan

Alkavien yritysten palveluissa painopiste on pal-

yhä useammin aloittavan yrittäjän ohjausta ja jo

velujen

laajentamisessa

toimivien yritysten tukemista kehitys-, kasvu- ja

sekä uusien kiihdyttämöohjelmien käynnistä-

kansainvälistymisprosesseissa. Organisaatiossa

misessä. Kasvuyrityspalveluissa painopisteet

yhdistyvät Turun Seudun Kehittämiskeskuksen

jakautuvat terveysalalle, cleantechille, elämys-

ja nykyisen Turku Science Park Oy:n palvelut ja

teollisuudelle, meri- ja valmistavalle teollisuudel-

painopistealojen asiantuntemus. Näin voimme

le sekä teknologiayrityksille. Digitaalinen alus-

palvella yhden toimijan kautta koko yrityskenttää

tatalous on läpileikkaavana teemana kaikissa

sekä entistä paremmin Turun seudun elinkeino-

kehittämistoimenpiteissä.

elämälle tärkeitä painopistealoja.

yhteistyöverkostojen
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1.2

 urun AMK ja oppiminen
T
kehityshankkeissa

kehityshankkeisiin. Koska opetus, oppiminen ja
ohjaus tapahtuvat tällöin ainakin osittain yhteisissä prosesseissa työelämän kanssa, nousee

Turun AMK:n linjauksia opetuksesta ja
oppimisesta

Perinteisesti on ajateltu siten, että koulutuksen

Ari Putkonen

esiin käytännön organisointiin liittyviä kysymyk-

tehtävänä on antaa opiskelijalle teoreettiset

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Kone- ja

siä ja tarvetta perustella kehityshankkeiden hyö-

tiedot, joita hän hyödyntää myöhemmin työ-

meritekniikka sekä muotoilu

tyjä oppimiselle. Tähän niin sanottuun opetuk-

elämässä. Näiden tietojen karttumista arvioi-

Turun ammattikorkeakoulu Oy

sen ja TKI-toiminnan integraatiokysymykseen

daan opintojen kestäessä monin tavoin ennalta

on haettu ratkaisuja ammattikorkeakouluken-

laadittua opintosuunnitelmaa vasten. Nykyisin

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI)

tässä jo pitkään.

koulutuksella pyritään tukemaan opiskelijoiden

on ollut ammattikorkeakoulujen toinen perus-

työelämävalmiuksien kehittymistä koko opinto-

tehtävä jo pian 20 vuoden ajan. Se on luon-

Tässä luvussa tarkastellaan oppimista kehitys-

jen ajan. Kehittyminen tapahtuu parhaiten silloin

teeltaan soveltavaa ja viritetty palvelemaan en-

hankkeissa teoreettisen ja käytännöllisen tiedon

kun teoriaopinnot ja käytännön tekeminen ovat

sisijaisesti alueen yritysten ja organisaatioiden

näkökulmista, ei kuitenkaan keskenään kilpaile-

läheisessä vuorovaikutuksessa ja opiskelijalla on

tarpeita niiden tutkimus- ja kehityshankkeissa.

vina, vaan toisiaan täydentävinä tiedon lajeina.

keskeinen rooli oppimisessa. Oppiminen ei ole

Tähän työhön Turun ammattikorkeakoululla on

Aluksi kerrataan pääkohdat siitä, millaisia pe-

opiskelijalle passiivista tiedon vastaanottamista,

lähtökohtaisesti hyvät edellytykset monialaisen

dagogisia ratkaisuja Turun ammattikorkeakoulu

vaan se on ennen muuta itsenäistä ja aktiivista

osaamisperustan ja opinnoissa arvostettavan

on strategiassa ja opetussuunnitelmaohjeistuk-

tiedon hakemista ja soveltamista, oikeiden työ-

käytännönläheisen oppimisotteen vuoksi (inno-

sessa pitänyt arvokkaina. Oppiminen projekteis-

elämästä nousevien ongelmien ja kehittämisteh-

vaatiopedagogiikka). TKI-toiminta on kasvanut

sa ja kehityshankkeissa poikkeaa luonteeltaan

tävien ratkaisemiseksi. Koulutuksen tavoitteena

ennen näkemättömällä vauhdilla ja yhä suurem-

opettaja- ja yksilökeskeisestä oppimisesta, jo-

on lisäksi harjaannuttaa opiskelijat toimimaan

pi osa henkilöstöstä ja opiskelijoista on nykyään

ten nämä erot on syytä tuoda esille, ennen kuin

koulutusalajakolinjojen yli, kuten työelämässä-

mukana erilaisissa kehityshankkeissa.

kuvaamme esimerkkiprojektin, jolla tekniikan ja

kin toimitaan.

liiketalouden koulutus uskoo pystyvänsä tuottatuottavan

maan opiskelijoille yritysten nopeasti kehittyviä

Hyvänä oppimisympäristönä ammatillisen kehit-

käytännön työelämävalmiuksia. Tämän vuoksi

tarpeita vastaavaa osaamista. Luvun lopussa

tymisen kannalta pidetään sellaista ympäristöä,

myös opiskelijoiden ja opettajien arkea on ryt-

kiteytetään näkemys projektioppimisen tulevai-

jossa on runsaasti vuorovaikutusta eri alojen ih-

mitetty mahdollistamaan heidän osallistumisen

suudesta Turun ammattikorkeakoulussa.

misten kesken sekä teoreettinen ja käytännölli-

Opetussuunnitelmien
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odotetaan

nen tieto jatkuvasti läsnä. Jotta opiskelijalla olisi

taavat tarpeita ja kuinka hyvin opiskelijat osaa-

tamalla opittavalle tiedolle olevan tarve käy-

työelämään siirtyessään valmiuksia osallistua

vat tietojaan soveltaa käytäntöön.

tännön sovelluksissa ja ongelmanratkaisussa.

kehittämistehtäviin, tulee niitä harjoitella jo opis-

Toisin sanoen, opiskelija oppii ymmärtämään

keluaikana. Tätä harjoittelua varten on Turun

Turun ammattikorkeakoulun oppimisote, in-

todellisuutta oman aktiivisen toiminnan kautta,

ammattikorkeakoulussa rakennettu työelämää,

novaatiopedagogiikka

erinomaisen

esimerkiksi alueen työelämän tarpeisiin suun-

opetusta ja TKI-työtä yhdistäviä toimintamalle-

viitekehyksen sellaisten opetussuunnitelmien

natussa TKI-toiminnassa tai muissa suunnit-

ja. Tavoitteellinen, aikataulutettu ja monialaista

ja oppimisympäristöjen kehittämiselle, joissa

telutehtävissä, soveltamalla tietoa käytäntöön.

osaamista edellyttävä projekti, jolla on ulkoinen

teoreettista tietoa voidaan soveltaa käytännön

Usein opiskelijat johdatetaan ongelmien äärelle

asiakas, on todettu erittäin hyväksi tavaksi teori-

kehittämistehtävien ratkaisemiseksi eri toimijoi-

myös ilman tietoa siitä, kuinka ongelma voidaan

atiedon soveltamisosaamisen kehittymiselle.

den vuorovaikutuksessa. Oman alan perus- ja

ratkaista. Tällöin oppiminen etenee ongelma-

laajentavan osaamisen lisäksi opiskelijat pyrki-

lähtöisesti itseohjautuvana ryhmäpohdintana,

kehittämistarpeiden

vät hankkimaan hyviä työelämävalmiuksia, joihin

tiedon hakemisena ja laajempia (oppimis)ver-

ajureina ovat usein teknologian kehittyminen,

kuuluvat mm. verkosto-osaaminen, kielitaito ja

kostoja rakentamalla.

toimintatapojen uudistamistarve tai tarve nos-

kansainvälisen toimintaympäristön edellyttämät

taa työntekijöiden osaamistasoa. Ammattikor-

vuorovaikutustaidot. Näiden taitojen kehittymis-

keakoulun kannalta nämä kehittämistarpeet

tä, ns. innovaatiokompetensseja, voidaan arvi-

on mahdollista kanavoida työelämälähtöisiksi

oida yksilö-, yhteisö- ja verkostotasolla. Tavoi-

kehittämistehtäviksi opiskelijoille. Osallistumalla

teltavat innovaatiokompetenssit ovat kriittinen

ja palvelujen kehittämiseen tai olemassa olevien

näiden kehittämistehtävien ratkaisemiseen ja

ajattelu, aloitekyky, luovuus, tiimityö ja systee-

parantamiseen. Projekti voidaan nähdä muu-

tulosten arviointiin yhdessä opettajien, työelä-

minen ajattelu.

tosprosessina, jossa idea muunnetaan suun-

Työelämästä

nousevien

tarjoaa

män edustajien ja opiskelijakollegoiden kanssa,

Projektioppiminen vs. perinteinen
oppiminen

Projekteissa tietoa tarvitaan uusien tuotteiden

nittelijoiden (osallistuvat opiskelijat) tiedon ja

opiskelijoiden ongelmanratkaisu- ja sosiaaliset

Innovaatiopedagogiikka oppimisotteena nojaa

osaamisen avulla uudeksi artefaktiksi. Jokainen

taidot sekä yrittäjämäinen työnote kehittyvät

sosio-konstruktivistiseen

oppimiskäsitykseen,

projekti on yksilöllinen ja ainutkertainen, joten

nopeasti. Aidot työelämälähtöiset projektit vä-

jossa oppiminen nähdään uusien ajattelumal-

myös tietoa tulee soveltaa kulloisenkin tarpeen

littävät myös opettajille tärkeää tietoa yritysten

lien rakentamisena ja verkostojen luomisena.

mukaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että

osaamistarpeista ja mahdollisuuden havainnoi-

Opiskelija motivoidaan omatoimisen tiedon

ensin suunnittelutiimin on muodostettava koko-

da sitä, kuinka hyvin opetuksen tietosisällöt vas-

hakemisen, tuottamisen ja jäsentämisen osoit-

naisnäkemys tehtävästä ja sen mahdollisesta
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ratkaisuavaruudesta. Mitä syvällisemmin he ym-

Perinteisessä opetuksessa painotetaan enem-

märtävät tuotteen tai palvelun käyttöympäristön,

män tiedon omaksumis- kuin soveltamiskykyä.

sitä paremmin he pystyvät vastaamaan asiak-

Nämä molemmat ovat kuitenkin edellytyksiä

kaan vaatimuksiin. Tietoa ei tarvita ainoastaan

uusien tuotteiden kehittämiselle ja innovaatiotoi-

kasvumahdollisuuden

teknisten tai taloudellisten ratkaisujen löytämi-

minnalle. Innovaatiopedagogiikka korostaa op-

mutta edellyttää samalla riittävän määrän alan

seksi, vaan riittävän laajan taustaymmärryksen

pimisen sosiaalista luonnetta, jonka vuoksi pro-

osaajia. Turun ammattikorkeakoulussa vuonna

saavuttamiseksi kehittämisen kohteesta. Sys-

jektityöskentelylle perustuvat oppimismetodit,

2017 käynnistetyn sähköautoprojektin (Elect-

teeminen ymmärrys ja luova ajattelu ovat edelly-

joissa oppiminen tapahtuu moniammatillisissa

ric Vehicle Rallycross EV RX) tavoitteena ei ole

tyksiä myös uusien innovaatioiden synnylle.

ryhmissä, ovat keskeinen osa opetussuunnitel-

pelkästään saada auto kulkemaan akkusähköl-

maa. Kun opiskelija perinteisesti soveltaa op-

lä, vaan tähtäimessä on suunnitella ja rakentaa

Oppimisympäristö ymmärretään useimmiten

pimaansa tietoa laajemmin vasta työelämässä,

suorituskykyinen ja ympäristöystävällinen ral-

fyysiseksi tai digitaaliseksi ympäristöksi, joka on

niin innovaatiopedagoginen ajattelu lähtee siitä,

licrossauto. Ylimmäisenä tavoitteena on kuitenkin

tietoisesti rakennettu oppimista varten. Projek-

että tietoa omaksutaan ja sovelletaan saman ai-

kouluttaa uusia osaajia, jotka tuntevat sähköajo-

tioppiminen puolestaan ei ole sidottu tällaisiin

kaisesti, esimerkiksi juuri kehittämisprojektissa.

neuvojen suunnitteluun, valmistukseen ja käyt-

ennalta määriteltyihin ympäristöihin, vaan ta-

teknologiaprojektista

Ajoneuvojen sähköistyminen tarjoaa globaalin
suomalaisille

yrityksille,

töön liittyvät seikat työelämän osaamisvaatimus-

pahtuu projektin eri osapuolten välisessä yhteis-

Projektioppimiseen liittyvä keskeinen käsitepari

työssä, tyypillisesti ajasta ja paikasta riippumat-

on siis kehittäminen ja oppiminen. Opiskelijat

tomasti. Projektin tulosten kannalta eri osaajien

voivat oppia muuten vaikeasti omaksuttavia

EV RX –projektin teknologiset haasteet ja mah-

välinen tiedon jakaminen on ratkaisevan tär-

asioita kehittäessään uutta tuotetta tai palvelua,

dollisuudet ovat ilmeiset. Se tarjoaa luontevasti

keää. Tämä mahdollistuu huolehtimalla myös

esimerkiksi he omaksuvat hiljaista tietoa, op-

tekniikan ja liiketalouden opiskelijoille oppimis-

sosiaalisesta kohtaamisesta ja tiedon jakamisen

pivat verkostoitumaan, jakamaan kokemuksia

mahdollisuuksia ja erinomaisen kohteen opitun

ympäristöistä.

asiantuntijoiden kesken ja sietämään epävar-

teorian soveltamiselle käytäntöön. Esimerkkejä

muutta. Ja mikä parasta, kehittämisprojekti on

tällaisista tehtävistä ovat: 3D-suunnittelu ja tuote-

Tiedon ja ajattelun jakamisen kautta tiimille syn-

opiskelijoille usein haastava ja innostava oppi-

tiedonhallinta, rakenteiden sekä sähkövoimalinjan

tyy yhteisiä merkityksiä, jotka ovat sen tärkeä

misympäristö, johon uppoutumalla on mahdol-

mallinnus ja simulointi, akkujen ja niiden lataus-

voimavara, kun etsitään ratkaisuja projektissa

lista saavuttaa syväoppimisen taso.

järjestelmien mitoitus, anturit ja mittaukset sekä

eteen nousevat haasteisiin.
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Esimerkki arvonluontipalvelua tarjoavasta

ten mukaisesti (Kuvio 3).

erilaiset energialaskelmat ja markkinointitehtävät.

Projektin monipuolisuus mahdollistaa opiskelijoi-

kumppaniyrityksille

den laajan osallistumisen siihen osana opintoja.

perustuvat palvelumuotoilua lähellä oleviin aja-

Tavoitteen on tuottaa projektissa opintopistei-

tuksiin arvonluonnin ekosysteemistä. Sähköisen

tä sadoille opiskelijoille, ei ainoastaan pienelle

rallicross-auton rakentaminen muodostaa arvon-

Tarjolla olevat arvonluontipalvelut ovat; inno-

ydinjoukolle.

luonnin ekosysteemin, joka kokoaa yhteen erilai-

vaatiokumppanuus (1), jossa yritystä autetaan

sia yrityksiä ja tarjoaa heille erilaisia arvonluonnin

teknologian kehittämisessä ja markkinoille saat-

Turun ammattikorkeakoulussa sähköautoprojekti

ja arvottamisen tapoja. Liiketoiminnan tavoitteena

tamisessa, brändikumppanuus (2), jolla luodaan

nähdään paitsi TKI-projektina myös arvonluonti-

on taloudellinen arvo, mutta usein sen saavut-

emotionaalista ja symbolista arvoa markkinoilla,

palveluna yrityksille. Sähköajoneuvojen ympärillä

tamisen edellytyksenä on huolehtia myös asia-

liiketoimintakumppanuus (3), jonka lähtökohtana

kasvavasta liiketoiminnasta kiinnostuneita yrityk-

kaskokemukseen liittyvistä sosiaalisista, emoti-

on tuotteiden ja palvelujen ostaminen ja myymi-

siä on runsaasti, ja jokainen niistä hakee näky-

onaalisista ja symbolisista elementeistä. Näiden

nen, verkostokumppanuudella (4) puolestaan

vyyttä ja asiakkaita osaamiselleen. Teknologisten

avulla yritykselle syntyy mahdollisuus erottautua

rakennetaan toimijoiden keskinäistä sähköajo-

kehittämiskohteiden lisäksi EV RX-projekti tarjoaa

kilpailijoista ja nauttia asiakkaiden arvostusta. Lii-

neuvojen oppimis- ja kontaktiverkostoa sekä yri-

arvonluontipalveluja,

jotka

ketoiminta kannattaa siis sitoa useampaan arvoa
synnyttävään ja lisäävään tekijään.

3

tysvastuukumppanuus (5) jota yritys voi hyödyntää viestinnässään ja yhteiskuntasuhteissaan.
Palvelumuotoilun ja arvonluonnin osaajille on
kysyntää, sillä autojen sähköistyminen uudistaa
asetelmat myös autourheilun palveluissa. Uusia
kuljettajia, talleja, komponenttitoimittajia ja sponsoreita tulee nopeasti mukaan ja tästä seuraa
uutta verkottumista sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi kuljettajasta ja ajoneuvosta
saatavan datan hyödyntäminen katsojakokemuksen rikastamisessa tai elämyksellisyyden parantaminen lisätyn todellisuuden avulla tarjoavat yriKuvio 3. EV RX –projektin arvonluonnin mahdollisuuksia kumppaniyrityksille.

tyksille erinomaiset mahdollisuudet päästä aivan
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uusilla innovaatioilla kansainvälisille markkinoille.

soveltamisen näkökulmista. Ammatillisen kehitty-

Projektioppiminen ei ole sidottu ennalta määri-

EV RX -projektin kautta opiskelijamme ja yritys-

misen kannalta pidämme arvokkaina oppimisym-

teltyihin ympäristöihin, vaan tapahtuu projektin

kumppanimme pääsevät mukaan megatrendiin,

päristöjä, joissa toteutuu tiivis vuorovaikutusta eri

eri osapuolten välisessä yhteistyössä, tyypillises-

jossa sähköajoneuvojen suunnittelu, valmistami-

alojen ihmisten kesken ja joissa opiskelijoiden on

ti ajasta ja paikasta riippumattomasti. Projektin

nen, myynti ja käyttöönotto ovat maailman laa-

mahdollista soveltaa oppimaansa teoreettista tie-

onnistumisen kannalta on ratkaisevan tärkeää,

juisen kiinnostuksen kohteina. Yritykset voivat

toa nopeasti käytäntöön. Tämä on tärkeää koska

kuinka tiimin jäsenet jakavat tietoa keskenään.

hyödyntää moottoriurheilun sähköistymistä ja

opiskelijalla edellytetään olevan työelämään siir-

Tulevaisuudessa fyysisten projektiympäristöjen

digitalisoitumista brändinrakentamisessa, kuten

tyessään valmiuksia osallistua myös kehittämis-

ja sosiaalisten kohtaamisten rinnalle tarvitaankin

esimerkiksi energiayhtiöt ja green tech –alan yri-

tehtäviin. Näitä valmiuksia opiskelija voi harjoitella

digitaalisia projektiympäristöjä. Sellaisia jotka tu-

tykset. Osalle yrityksistä projekti tarjoaa alustan

TKI-hankkeissa, jotka ovat varta vasten rakennet-

kevat projektin tavoitemäärittelyä, tehtävänjakoa,

voimalinjakomponenttien, materiaalien sekä val-

tu työelämää, opetusta ja TKI-työtä yhdistäviksi

suunnittelua, virtuaalimallien tarkastelua sekä ai-

mistusmenetelmien tutkimukselle ja kehittämi-

alustoiksi.

kataulun ja resurssien käytön hallintaa koko pro-

selle, erityisesti niille jotka toimivat tai haluavat
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jektin elinkaarella.

päästä ajoneuvoteollisuuden toimittajiksi. Ajotur-

Tavoitteellisten, monialaista osaamista edellyttä-

vallisuuden parantamiseksi kehitetyt ajovakau-

vien projektien kautta ammattikorkeakoulu pystyy

Palvelumuotoiluprosessin ydinajatuksia on, että

denhallintajärjestelmät ja konenäköön perustuvat

tuottamaan työelämän tarvitsemaa ajankohtaista

suunnittelutiimin on ensin saatava mahdollisim-

liikenneympäristön havainnointilaitteet sekä kes-

osaamista kohdennetusti ja nopeasti, tästä esi-

man kattava kuva suunnittelun kohteesta. Mitä

kustelu autonomisista robottiautoista ovat nosta-

merkkinä toimii edellä kuvattu sähköautoprojekti.

syvällisemmin he sen ymmärtävät, sitä paremmin

neet kaikkien tietoisuuteen ohjelmistojen luotetta-

Siinä opiskelijat ja yrityskumppanit pääsevät mu-

jatkotyöskentely pystyy vastaamaan asiakkaan

vuuden merkityksen. Kompleksisten, älykkäiden

kaan kansainvälisestikin ajankohtaiseen kehityk-

vaatimuksiin. Tämä ns. systeeminen ymmärrys

järjestelmien suunnittelu onkin yksi tärkeä oppi-

seen, jossa tuotetaan sähköajoneuvojen suun-

ja luova ajattelu ovat edellytyksenä myös uusien

misen kohde projektissa.

nittelu-, valmistus-, myynti- ja huolto-osaamista

tuotteiden ja palvelujen synnylle. Projektioppimi-

yhteisessä oppimisverkostossa. Projektissa yri-

sen tulevaisuus Turun ammattikorkeakoulussa

Kiteytys

tykset voivat hyödyntää ammattikorkeakoulun

näyttää hyvältä, sillä pedagogiset linjaukset ja

Luvussa tarkasteltiin oppimista Turun ammat-

palvelumuotoilua ja arvonluonnin osaamista brän-

TKI-toiminnan tavoitteet sekä hyvät kokemukset

tikorkeakoulun kehityshankkeissa sekä työelä-

din, innovaatioiden, liiketoiminnan, verkostojen ja

yritysyhteistyössä toteutetuista projekteista pu-

mätaitojen oppimisen että teoreettisen tiedon

yhteiskunnallisen viestinnän rakentamisessa.

huvat kaikki projektioppimisen puolesta.
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1.3

Muotoilun mahdollisuudet

kiinnittänyt huomiota muotoilun avulla tuotet-

taa käyttäjälähtöisten palvelustrategioiden ja

tuihin innovaatioihin. Design-Driven Innovation

palvelupolkujen valmistelua. Julkisia palveluja

Muotoilu voidaan ymmärtää laajasti kokonais-

–toimintasuunnitelmansa

täytäntöönpanossa

tuotetaan ja niiden tuottamista voidaan te-

valtaisena suunnitteluna ja toteutuksena, joka

komissio määrittelee kolme strategista aluetta,

hostaa erityisesti tieto- ja viestintäteknologiaa

lähtee käyttäjän tarpeista ja arvoista, ottaa huo-

joista yksi on muotoilun avulla tapahtuva julkisen

hyödyntämällä. Muotoilun avulla voidaan ottaa

mioon käyttöympäristön ja noudattaa kestävyy-

sektorin innovointi. Komissio myös mainitsee

asiakkaiden tarpeet paremmin huomioon ja no-

den periaatetta.

tulevaisuuden yhdeksi tavoitteekseen tukea vir-

peuttaa palveluiden kehittämistyötä. Onnistunut

kamiesten valmiuksia käyttää enemmän muo-

muotoilu parantaa palvelujen käytettävyyttä ja

Muotoiluosaamiseen investointi on yritykselle

toilun menetelmiä ja kehittää muotoilun avulla

haluttavuutta. Muotoilusta on tullut keskeinen

investointi aineettomaan arvonluontiin. Vaikutus

toteutettavia, innovaatioihin liittyvää tutkimus –ja

kilpailukykytekijä ja kilpailijoista erottautumisen

voi näkyä tuotteen miellyttävässä ulkomuodos-

kehitystyötä.

väline. Eniten vaikutusta organisaation kilpailu-

5

sa, palvelun sujuvuudessa, hyvässä asiakasko-

kykyyn muotoilulla katsotaan olevan silloin, kun

kemuksessa tai yrityksen houkuttelevassa brän-

Työ- ja elinkeinoministeriön kansallisen Muotoile

se on jo omaksuttu osaksi yrityksen strategiaa

dissä - parhaimmillaan näissä kaikissa. Yritykset

Suomi -muotoiluohjelman yhtenä strategisena

ja kulttuuria.6

näkevät muotoilun käytön vaikutuksen erityisen

tavoitteena on edistää muotoiluosaamista ja sen

tärkeänä asiakaskokemuksen parantamisessa.

hyödyntämistä julkisella sektorilla. Vaikka muo-

Palvelumuotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun

Asiakaskokemuksen nostaminen innovaatiotoi-

toilu on väline uudistumiseen, sitä on julkisella

avulla parannetaan julkisia palveluita ja voidaan

minnan keskiöön on elintärkeää kansainvälisillä

sektorilla hyödynnetty vasta vähän. Muotoi-

saada aikaan kustannussäästöjä. Tarkoituksena

markkinoilla toimittaessa. Digitalisaation myötä

luosaamista voidaan käyttää sekä strategisesti

on, että myös julkiselle sektorille syntyy muo-

asiakaskokemuksen merkitys korostuu entises-

että palvelukokonaisuuksien käyttäjälähtöisessä

toiluosaamista ja kykyä hyödyntää muotoilua.

tään ja sitä kautta syntyy myös uusia vaatimuk-

kehittämisessä.

Toimivat ja käyttäjälähtöiset julkiset palvelut ovat

6

sia ja runsaasti mahdollisuuksia muotoilun hyödyntämiselle yrityksissä.

4

myös kansainvälinen vetovoimatekijä, mikä vahMuotoilun avulla voidaan löytää uusia näkökul-

vistaa kansallista kilpailukykyä ja maakuvaa.6

mia ongelmanratkaisuun, yksilöidä mahdollisia
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Koska viime vuosina muotoilu on kehittynyt yhä

toimenpiteitä ja luoda toimivia kokonaisratkai-

Palvelumuotoilu on ottamassa roolia julkisen

kansainvälisemmäksi, nopeammin muuttuvaksi

suja ja täten välttää julkiselle sektorille tyypil-

sektorin organisaationaalisessa muutoksessa.

ja muunneltavaksi alaksi, Euroopan komissio on

listä siiloutumista. Muotoilulla voidaan helpot-

Muutoksen mahdollistaminen ja haasteiden

uudelleen muotoileminen tapahtuu ottamalla
palvelun tuotantoon liittyvät sidosryhmät mukaan osallistumaan palveluskenaarioiden kehittämiseen. Nämä kehittämisprosessit muutta-

1.4

Palvelumuotoilu
yrityspalvelujen
kehittämisessä

elementteihin. Niistä pystytään hahmottamaan
ongelmakohdat ja sitä kautta palvelua pystytään kehittämään tavoitteen mukaiseksi. Uusia
kehitettäviä asioita testataan ensin helpolla ta-

vat julkisten palveluntarjoajien edustajien roolin

Palvelumuotoilun käyttäjälähtöinen näkökulma

valla esimerkiksi palvelukonseptin tai hahmo-

asiantuntijoista partnereiksi. Julkinen sektori ei

on keskeisessä asemassa uusia palveluja ke-

mallin avulla pienellä käyttäjäryhmällä. Palve-

yksinomaan enää tarjoa palveluja vaan kehittää

hitettäessä ja vanhoja muokattaessa vastaa-

lua jatkojalostetaan ja testataan kerta kerralta

niitä yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.

maan paremmin tämän hetken ja tulevaisuuden

aidommissa olosuhteissa niin kauan, kunnes

tarpeisiin.

asiakas on tyytyväinen ja palvelu vastaa myös

7

Palvelumuotoilun avulla yritykset pystyvät vas-

palveluntarjoajan tarpeita.10

taamaan kiristyvään kilpailutilanteeseen ja jul-

Palvelut suunnitellaan käyttäjän näkökulmasta

kiset organisaatiot kehittämään palveluja jotka

osallistamalla kaikki keskeiset osapuolet - sekä

paremmin vastaavat nykyisiä ja tulevaisuuden

asiakasryhmät että palvelun tuotantoon osallis-

tarpeita.

liiketoiminnalliset

tuvat tahot - yhteistyöhön jo palvelun suunnit-

ja palvelumuotoilun prosessin ja menetelmi-

edut liittyvät niin organisaation strategiseen

teluvaiheessa. Ottamalla mukaan kehitystyö-

en ottaminen kärkiajatukseksi julkisia palveluja

kehittämiseen, toiminnan suuntaamiseen asia-

hön ja palveluiden käytettävyyden testaukseen

suunniteltaessa. Muotoiluajatteluun pohjautuva

kaslähtöiseksi, sisäisten prosessien kehittämi-

käyttäjiä - palvelukokemuksen asiantuntijoita

käyttäjälähtöinen kehittäminen antaa organisaa-

seen ja brändin syventämiseen kuin uusien ja

- ja monialaisesti palveluntarjoajien ja muiden

tioille uusia toimintatapoja, joita yrityspalvelujen

jo olemassa olevien palvelujen kehittämiseen.

sidosryhmien edustajia, voidaan suunnitella

kehitystyössä ei ole aiemmin käytetty. Hank-

Palvelumuotoilun avulla voidaan yhdistää käyt-

haluttuja, käytettäviä, joustavia ja kilpailuky-

keen aikana saatettiin yhteen sellaisia toimijoita,

täjien tarpeet ja odotukset sekä palveluntuot-

kyisiä palveluita, jotka vaikuttavat positiivisesti

jotka eivät aiemmin ole käyttäneet palvelumuo-

tajan liiketoiminnalliset tavoitteet toimiviksi pal-

asiakastyytyväisyyteen ja organisaation tehok-

toilua tai tehneet yhteistyötä keskenään.

veluiksi. Tavoitteena on tuottaa palveluita, jotka

kuuteen. Palvelumuotoilulle on tyypillistä ko-

ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti

konaisvaltainen lähestyminen muodostamalla

Hankkeen varsinainen työskentely tapahtui

kestäviä.

palveluun vaikuttavista tekijöistä kokonaisku-

palvelumuotoiluprosessin (kuvio 4) mukaisena

va. Palvelu myös jaotellaan pienemmiksi osa-

toimenpidevaiheiden ketjuna, jossa määrittelyn,

kokonaisuuksiksi, jotka pilkotaan yksittäisiin

ideoinnin, kehittämisen ja testaamisen kautta

8

9

Palvelumuotoilun

Palvelumuotoilua Selko-hankkeessa

Selko-hankkeessa oli uutta muotoiluajattelun
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päästiin tulosten käyttöönottoon ja tuotteista-

palvelun pullonkauloja. Tietoa kerättiin haas-

miseen. Huomiota kiinnitettiin mm. palvelujen

tattelemalla yrittäjiä, havainnoimalla palveluta-

saavutettavuuteen ja ymmärrettävyyteen, opas-

pahtumia, kulkemalla asiakkaana yrityksen pe-

yritysasiakkaiden tarpeita ja toiveita. Palvelun-

tuksiin, palvelupolun toimivuuteen, asiakastilan-

rustamisen palvelupolkua (Mystery Shopping)

tarjoajien on ensiarvoisen tärkeää tietää, miten

teisiin ja palvelukokemuksiin sekä myös siihen,

sekä avoimissa työpajoissa. Haastattelujen ja

asiakas kokee saamansa palvelun, heidän on

että palveluita voidaan tuottaa tehokkaasti.

työpajojen pohjalta tehtiin myös erityyppisten

”astuttava asiakkaan saappaisiin”. Eri asiakas-

yrittäjien palvelupolkuja: miten eri alojen yrit-

ryhmien, myös yrittäjien, odotukset ja koke-

Turku Science Park Oy (TScP) tarjoaa palveluja

täjien palvelupolut etenivät esimerkiksi yritystä

mukset palvelun suhteen vaihtelevat. Nopeasti

aloittavalle yritykselle sekä kasvua ja kansain-

perustettaessa ja miten he kokivat käyttämän-

muuttuvassa maailmassa palvelut vaativat jatku-

välistymistä tavoittelevalle yritykselle tai yhtiölle.

sä palvelut. Muodostettiin myös tämänhetkis-

vaa päivittämistä ja uusien asioiden kytkemistä

TScP:n startup-yhteisö SparkUp ja Yritysneu-

ten palveluprosessin kokonaiskuvia, Service

osaksi palvelua. Jatkuva asiakasymmärrykseen

vonta Potkuri auttavat aloittavia yrityksiä ja yrit-

Blueprintejä, joihin kuuluu myös asiakkaille nä-

nojautuva ja palautteiden pohjalta tapahtuva

täjäksi aikovia.

Hankkeessa päätettiin keskit-

kymätön palveluntuotanto-osa. Näiden avulla

kehittäminen on yksi palvelumuotoilun keskei-

tyä erityisesti viimeksi mainittuihin eli palvelujen

pystyttiin hahmottamaan kokonaisuutta ja niihin

siä asioita. Kun palvelun käyttäjien mielipiteet,

muotoilemiseen aloittaville yrityksille. Alussa

kirjattiin kehitystarpeita.

toiveet ja kokemukset otetaan palvelua suunni-

11

kartoitettiin yrityspalveluiden hyviä piirteitä sekä

Asiakasymmärryksen merkitys

Hankkeen alussa määriteltiin ja tarkennettiin

teltaessa ja jo olemassa olevaa palvelua kehitettäessä huomioon, eri asiakasryhmille muotoillut
ratkaisut tuottavat todennäköisesti toivottuja
palvelukokemuksia.12
Palvelua on vaikea standardisoida, sillä asiakkaat kulkevat palvelupolun läpi yksiköllisesti ja
jokaisella on omat henkilökohtaiset odotuksensa, toiveensa ja kokemuksensa palvelusta. Silti
palveluja voidaan muotoilla käyttäjälähtöisiksi.
Palvelun muotoilulla tarkoitetaan, että luodaan

Kuvio 4. Palvelumuotoiluprosessi.
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tietyt raamitukset toiminnoille, jotta asiakkaan

kokemus ohjautuu toivottuun suuntaan. Tässä
työskentelyssä voidaan käyttää apuna asiakas-

Selko-hankkeen asiakasymmärryksen

Palvelumuotoilun periaatteen mukaisesti on tär-

hankintamenetelmät

keää, että kaikkien sidosryhmien näkökulmat

Asiakasymmärryksen hankintaan ja kehityside-

otetaan huomioon palvelua kehitettäessä, joten

tuvaa esimerkkiasiakkaan luomista. Jokaisesta

oiden työstämiseen osallistui opiskelijoita Turun

avoimiin työpajoihin, joissa kehittämisideoita on

merkityksellisestä asiakasryhmästä luodaan fik-

ammattikorkeakoulusta, Turun yliopiston Kaup-

viety eteenpäin, on osallistunut eri sidosryhmiä;

tiivinen persoona eli kuvitteellinen asiakasprofiili

pakorkeakoulusta ja Yrkeshögskolan Novias-

julkisen sektorin toimijoita sekä yrityspalveluja

kunkin ryhmän edustajaksi.

ta, sekä myös kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita

tarjoavia yrittäjiä. Yrityksillä on ollut kaksinainen

korkeakoulujen yhteistyöoppilaitoksista (Kuva 3).

rooli, toisaalta ne itsekin olivat mukana palve-

ryhmien segmentointia ja sen pohjalta tapah-

12

Erilaiset käyttäjäryhmät huomioidaan jo palvelun suunnitteluvaiheessa ja koko palvelukokonaisuus palvelupolkuineen suunnitellaan heidän
tarpeitansa silmällä pitäen. Ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä ja heille arvoa tuottavista
asioista mahdollistaa myös sellaisten palvelukonseptien kehittämisen, joista asiakkaat ovat
valmiita maksamaan ja jotka ovat toimivia ja
tuottavia palvelun tarjoajalle.12
Kilpailijoiden on vaikeampi kopioida käyttäjälähtöiseksi suunniteltua asiakkaan palvelupolkua
tiloineen, esineineen ja palveluprosesseineen.
Toisaalta palvelujen muotoilu asiakaslähtöiseksi
mahdollistaa myös monistettavuuden. Kun palvelun tuotanto on mietitty ja suunnattu tietylle
asiakasryhmälle, se voidaan tarvittaessa kopioida tai sitä voidaan soveltaa vastaavanlaiseen
tarpeeseen muualla.12

Kuva 3. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita osallistumassa työpajan toteutukseen.
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luntarjoajan roolissa, toisaalta ne myös itse ovat
käyttäneet tai käyttävät yrityspalveluja.
Asiakasymmärryksen

hankintamenetelminä

käytettiin avoimien työpajojen lisäksi eri korkeakouluopiskelijoiden toteuttamia yrityshaastatteluja, yritysneuvojien haastatteluja sekä Service
Safareita. Service Safareissa opiskelijat kulkivat
”aloittavina yrittäjinä” yrityksen perustamisen polun ja kirjasivat hyviä käytänteitä ja kipukohtia
palvelupolussa yrityspalveluihin liittyen. Opiskelijat myös havainnoivat yritysneuvontatilannetta,
jossa asiakkaat olivat yritysneuvojan tapaamisessa sekä tekivät havainnointia yrityspalveluiden ja
tietojen löydettävyydestä ja saavutettavuudesta.
Tietoa kerättiin myös ei-suomea puhuvilta yrittä-

Kuva 4. Pohdintaa ensimmäisessä työpajassa.

jiltä haastattelujen muodossa.
Työpajaan osallistui sekä yrityspalveluja tarjo-

Selko-hankkeen alussa kartoitettiin Turku Scien-

Ensimmäisessä työpajassa määriteltiin yritys-

avien organisaatioiden, yritysten sekä korkea-

ce Parkin alueella sijaitsevan ICT-Cityn silloisia

palveluita käyttäviä asiakassegmenttejä sekä

koulujen edustajia ja opiskelijoita (Kuva 4).

opasteita löydettävyyden parantamiseksi. Näis-

kartoitettiin Turun seudun yrityspalveluita, joita
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tä havainnoista koottiin video.* Hankkeen lop-

oli tarjolla laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Työpa-

Myöhemmin asiakasymmärrystä kerättiin haas-

pusuoralla Turku Science Park Oy:n yritysneu-

jassa määriteltiin palveluiden selkeyttä asiakkaan

tattelemalla jo toiminnassa olevia yrityksiä heidän

vojille pidetyssä työpajassa tarkasteltiin myös

eli yritysten näkökulmasta katsottuna ja haettiin

toiveistaan yrityspalveluja kohtaan yrityksen oltua

Yritysneuvonta Potkurin löydettävyyttä ns. kä-

vastausta kysymyksiin: Mitä palveluita on tarjolla,

toiminnassa jo yli puoli vuotta. Yritykset ja muut

velytehtävän avulla. Tavoitteena oli oppia palve-

mitä puuttuu, ja mitä kannattaa kehittää eteen-

sidosryhmät myös osallistuivat myöhempiinkin

lumuotoilussa käytettävää asiakasnäkökulman

päin? Miten palveluita voi kehittää eteenpäin?

kehittämistyöpajoihin ja avoimiin seminaareihin.

hahmottamista. Yritysneuvojien tehtävänä oli

* https://www.youtube.com/watch?v=3D6rNIVap6s&feature=youtu.be

astua erilaisten ennalta määrättyjen asiakasryh-

Hyviä käytänteitä ja palvelujen

Hyvin toimivaa:

Eri korkeakoulujen opiskelijaryhmien tiedon-

koettiin hyvin toimiviksi, apua saatavan tarvit-

ja lähestyä Potkuria sellaisen asiakkaan silmin,

hankinnan sekä ensimmäisen Selko-työpajan

taessa. Erilaiset yrittäjyystilaisuudet, hautomo-

joka ei ole koskaan ennen käynyt Potkurissa.

tulokset kirjattiin ylös ja analysoitiin. Siten saa-

toiminta, neuvontapalvelut ja yrittäjyyteen val-

Yritysneuvojia pyydettiin kirjaamaan ja valoku-

tiin määriteltyä Turun seudun yrityspalveluiden

mentaminen toimivat.

vaamaan, miten he löytävät palvelun sekä mitä

hyviä käytänteitä sekä palvelun kehittämistar-

kehittämiskohtia löydettävyyteen liittyy (Kuva 5).

peita, joita lähdettiin ratkaisemaan.

mien edustajien saappaisiin ja löytää yrityspalvelupiste. Tehtävänä oli mennä ulos rakennuksesta

parannustoiveita

Kaiken kaikkiaan Turun seudun yrityspalvelut

Yritysneuvonta Potkurin informaatio, ohjeistus ja nopeus mainittiin positiivisina seikkoina

Keskeisille asiakasryhmille tehtiin palvelupolkuja,
joissa esitettiin, miten palvelu heidän näkökulmastaan etenee. Näiden pohjalta työstettiin Service Blueprintejä. Service Blueprint kuvaa koko
palveluprosessin – sekä asiakkaalle näkyvän
osan (frontstage) että toiminnot, joita asiakas ei
näe (backstage).
Selko-hankkeen asiakasryhmät

Selko-hankkeen asiakasryhmiksi määriteltiin
aloittavat yritykset, kasvuyritykset sekä kansainvälistyvät yritykset. Lisäksi määriteltiin asiakasryhmiksi muutoksessa olevat (osto, myynti,
sukupolvenvaihdos, lopettaminen sekä rahoitusvaikeuksissa olevat) sekä ei-suomea puhuvat yrittäjät. Myös näiden ryhmien tarpeita
tarkasteltiin. Myöhemmin Selkon ensisijaiseksi
kohderyhmäksi rajattiin aloittavat yritykset.

Kuva 5. Opasteiden selkeyden tutkiminen.
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ja oma yhteyshenkilö koettiin tärkeäksi. Spar-

Parannustoiveita:

taulu’, josta voitaisiin helposti nähdä tulossa ole-

Parannustoiveet kohdistuivat toimintaan asi-

vat yrittäjälle tärkeät ja kiinnostavat tapahtumat.

goon koettiin hyväksi, samoin sen yhteisöllisyys

akkaan suuntaan, yrityspalveluiden sisäiseen

Myös lisätuki kiihdytystoimintaan ja kansain-

ja viikoittaiset tapaamiset. Turku Science Parkin

toimintaan sekä kokonaan uusiin palveluihin.

välistymiseen mainittiin. StartUp:eille kaivattiin

kansainvälistymisen asiantuntijapalvelut mai-

Yhteenvetona kehityskohteiksi nousivat tiedon

Business-enkeleitä sijoittajiksi, samoin joukko-

nittiin toimiviksi. Boost Turun kautta saatavaa

ja palveluiden löydettävyys ja palveluiden jousta-

rahoitusta ja apua rahoittajien mielenkiinnon

tietoa ja yritystapahtumia kehuttiin. Verkottu-

vuus sekä asiakkaan ohjaus yrityspalveluja tarjo-

herättämiseksi.

mistapahtumia järjestetään eri organisaatioi-

avien tahojen välillä.

alueen kärkiasioiden eteenpäin viemiseksi koet-

kUp-yhteisön vaikutus aloittavan yrityksen ima-

den toimesta ja yrityskummiverkoston todettiin

tilannekuvafoorumi

tiin tärkeäksi.

olevan olemassa. Myös Turun seudun yrittäjien

Palveluita toivottiin yhden luukun kautta, myös

verkostojen mainittiin toimivan hyvin.

netissä toimivina. Työssäkäyville yrittämistä har-

Muita esille nousseita toiveuita olivat esimerkiksi

kitseville toivottiin virka-ajan ulkopuolella tarjot-

aloittavien yritysten perehdyttämispaketti, johon

Korkeakoulukumppani-korkeakouluverkoston

tavaa apua. Tukipalveluiden jatkuvuus perusta-

sisältyisi tarkistuslista ja oikeat ohjaavat kysy-

todettiin olevan yrittäjyyden tukena ja oppilai-

misvaiheen jälkeen koettiin tärkeänä. Ehdotettiin

mykset. Brändin rakentamiseen toivottiin apua,

tosyhteistyölle on hyvä pohja. Nuori yrittäjyys

alkutaipaleen tukea ja seurantaa sekä pidempiai-

samoin markkinointiin ja hinnoitteluun sekä toi-

ry:n oppilaitoksissa ja korkeakouluissa järjestä-

kaista yrittäjyysvalmennusta perustamisvaiheen

vottiin Yrittäjyyden perusteet -tietotaitoreppua

mä Nuori yrittäjyys –valmennus koettiin hyvänä.

jälkeen. Esiin nousi yksityisten palveluntarjoajien

liiketoiminnan käynnistämiseen. SOTE-alan pie-

toiminnan esille tuominen julkisten palveluntar-

net yritykset kaipasivat apua kilpailutukseen.

Asioinnin Tekesin ja TE-toimiston kanssa ker-

joajien rinnalle ja selkeät toimenkuvat eri toimi-

rottiin olevan sujuvaa ja oma yhteyshenkilö

joiden välillä. Toivottiin myös yrityspalveluiden

Jaottelu esille nousseista parannusehdotuksista

Tekesissä koettiin tärkeäksi. Todettiin että ra-

tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

löytyy kuviosta 5.

hoituksen hakemiselle on selkeä prosessi ja siihen liittyvä yhteistyö toimii. Palkka.fi –sivuston

Yrittäjät kaipasivat enemmän verkottumistilai-

mainittiin olevan hyödyllinen. Team Finlandin,

suuksia sekä tukea toisilta yrittäjiltä. Yrityskum-

Valviran ja Eviran ohjeistusten sanottiin olevan

mitoimintaa, toimialakohtaista mentorointia ja

toimivia.

konsultointia toivottiin lisää. Esille nousi myös
yhdistysten ja tapahtumien yhteinen ’ilmoitus-
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Yhteinen

Selko-yrityspalvelujen osallistava toimintamalli
Palvelujen löydettävyys ja
käytäntöjen joustavuus

Some

Internet

Yhteistyö
Yhteistyötä tukeva yrityspalvelu

Kohderyhmän
huomiointi

Selko - tieto selkeästi
koottuna

Aloille spesifi apu toimialakohtainen
neuvonta

Ohjeiden visualisointi

Palvelupolut asiakkaiden käyttöön

Nettisivujen selkeytys, sähköisen
asioinnin parantaminen

Lupakäytännöt

Fyysinen löydettävyys

Kaupungin tarjoamien palvelujen selkeytys, kaavoitus ja lupa-asiat

Yksi luukku

Apua liiketoimintaan,
markkinointiin, rekryyn ja
kansainvälistymiseen
Ennakoivat palvelut
Startti-info nettiin

Jatkuva kehittäminen
Palaute ja sen käyttö
Kohtaamiset
Itseä hyödyttävä tieto esiin

Käytäntöjen
yhdenmukaistaminen
Hakemisto yrityspalveluiden tarjoajista
Tapahtumatiedottaminen,
tapahtumakalenteri nettiin
Verkostoitumistapahtumat
SOME-kanavien käyttö
tiedottamisessa
Chat-kanava

Business model canvasit
Blueprintit palvelun tarjoajien käyttöön
(tietävät toisten palvelun tarjoajien
osaamisen)

Verkottuminen
Yrityspalvelun tarjoajien verkostoituminen
Yritysten verkostoituminen
Oppilaitosten verkosto,
yhteistyö korkeakoulujen kanssa
Uusi kumppanuusmalli
Keskustelut eri alojen
yrittäjien kesken
Vertaisryhmät
Mentorointi
Yhteistyö järjestöjen kanssa

Kuvio 5. Jaottelu yrityspalveluiden parannusehdotuksista.
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Käytetyt kehittämis- ja

tyksen perustamisen palvelupolun kulkeminen,

miksi ja avoimissa seminaareissa tarkasteltiin

palvelumuotoilumenetelmät sekä

yrittäjien ja yritysneuvojien haastattelut ja ha-

siihenastisia tuloksia ja palvelumuotoilun mah-

mahdollisuudet

vainnointi, nettisivustojen analyysi, toisten kau-

dollisuuksia

Monipuolisesti käytetyt palvelumuotoilun mene-

punkien yrityspalveluiden vertailuanalyysi sekä

Esimerkiksi ensimmäisessä avoimessa semi-

telmät antavat luotettavan tiedon yritysasiakkai-

aivoriihi (Brainstorming) antoivat kuvan senhetki-

naarissa kerrottiin palvelumuotoilusta sekä esi-

den todellisista tarpeista. Avoimissa työpajoissa

sestä tilanteesta sekä myös auttoivat uusien ide-

teltiin korkeakouluopiskelijoiden toimeksiantojen

toteutuu yhteiskehittämisen idea ja keskustele-

oiden hahmottamisessa palveluissa ilmenneiden

ja ensimmäisen työpajan tuloksia.

malla ideoista ja kehittämissuunnitelmista löytyi

kipukohtien poistamiseksi.

oli laadittu palvelupolkuja ja palveluprosesseja

kehittämiseksi.

Yrityksille

(Service Blueprint), joihin oli merkitty palveluis-

ratkaisuja käytännön toteutuksiin. Myös verkottuminen toisten toimijoiden kanssa ja toisilta op-

Yhteensä

piminen mahdollistui työpajoissa. Opiskelijoiden

opiskelijatoimeksiantojen

käyttämät menetelmät – Service Safari eli yri-

luiden

Markkinointi:

yhdeksässä

työpajassa

yhteiskehittämistä

rinnalla

jatkettiin

sa esiintyneitä kipukohtia ja myös hyvin toimivia

yrityspalve-

asioita. Kuviossa 6 on esitelty yrityksen ostajan

käyttäjälähtöisim-

paranneltu palvelupolku.

Markkinointi:

Suomen yrityskaupat,
Potkuri, Boost
yms:
luentoja/tapahtumia
innostus nuoriin

Yritysmyyjät/
Suomen yrityskaupat
tekee pohjatyön:
nopeuttaa ja helpottaa

Mash Up
Yritys
X

Päätös yrityksen ostamisesta

Kuvio 6. Yrityksen ostajan paranneltu palvelupolku.
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yrityspalveluiden

Yrityksen
etsiminen

Yritysmyyjä/Suomen yrityskauppojen tehtävä on helpottaa palvelupolun alkutaivalta nopeuttaakseen kaupantekoa sekä varmistaakseen, että yrityksestä tulee
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ostokelpoinen.

Yritysmyyjän
puolivahingossa
löytyminen

Yhteydenotto
yrityksen
myyjään

Liiketoimintasuunnitelma

Rahoituksen
haku

Yritysmyyjä
joka
haki tietoa

Yrityksen
ostokelpoiseksi
toteaminen

kutaipaleella oleville yrittäjille, jotka ovat olleet

lupaus, jonka organisaatiot tekevät asiakkaiden

eri toimijoiden välillä

Potkurin asiakkaita.

haasteiden ratkaisemiseksi. Määriteltiin myös

ymmärryksen jatkuva kerääminen on tärkeää,

Yhteistyö myös eri palveluun liittyvien sidos-

mille asiakasryhmilleen. Tämän lisäksi mietittiin

jotta saataisiin tietoa asiakkaiden senhetkisistä

ryhmien kesken on ensiarvoisen tärkeää muo-

kanavia, joiden kautta yhteydenpito eri asiakas-

ja tulevista tarpeista ja toiveista. Myös yritys-

toiltaessa uusia palveluita sekä kehitettäessä

ryhmiin mahdollistuu. Myös palvelun kannalta

verkostojen muodostuminen ja sitä kautta ta-

jo olemassa olevia. On tärkeää tuntea toisten

tärkeimmät resurssit sekä sidosryhmät listattiin.

pahtuva mentorointi tukee uudessa tilanteessa

palveluntarjoajien osaaminen ja toimintakenttä,

Tämä auttoi organisaatioita määrittelemään ja

olevia yrittäjiä. Tähän verkostoitumisen tarpee-

jotta asiakas osattaisiin ohjata oikean asiantun-

selkiyttämään palveluitaan oman brändinsä ra-

seen Turku Science Park Oy ja yrittäjäjärjestöt

tijan luo. Selko-hankkeen aikana Turun seudun

kentamisen tueksi, sekä myös synnytti keskus-

ovat vastanneet järjestämällä verkottumisti-

julkisten yrityspalveluja tarjoavien organisaatioi-

telua eri palveluntarjoajien profiloitumisesta sekä

laisuuksia, esimerkiksi SparkUp-yhteisö on

den – Turku Science Park Oy:n, oppilaitosten ja

yhteistyöstä ja asiakkaan ohjauksesta oikean

vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä.

korkeakoulujen liiketoimintasuunnitelmia työs-

palveluntarjoajan luo.

Selko-hankkeen aikana alkunsa saaneen Yri-

tettiin yhteensä kolmessa työpajassa tavoitteena

tyspalveluyhdistyksen asiantuntijoiden on myös

määritellä palveluntarjoajien tärkeimmät asiakas-

tarkoitus tuottaa mentorointia aloittaville ja al-

ryhmät, haasteet, joita asiakkailla on sekä arvo-

Yhteistyö, verkottuminen ja niiden merkitys
Yhteistyö palvelun käyttäjien kanssa ja asiakas-

palveluita, joita organisaatiot tarjoavat tärkeim-

Jälkipuinti:

Palveluntarjoajan kartoitus:
markkinatalouden kehittyminen ja
sen vaikutus myyntiin

Myyjä ja ostaja
tapaavat

Neuvottelu
hinnasta

Juristit tekivät
kauppakirjat

Myynti ja osto
päätös

Dokumentointi

3kk
siirtymäaika

Maksu

Entiset
omistajat
vuoden
mukana
toiminnassa

Yrityksen
ostajat
omillaan
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1.5

Erilaisten ihmisten
kohtaaminen kriittistä uusien
ideoiden syntymiselle

Sonja Hyrynsalmi

ja yritysmentoreiden startup-yrityksen tärkeim-

SparkUpin tavoite on aina ollut tuoda saman

mäksi elementiksi nostama tekijä. Monipuolinen

katon alle eri alojen osaajia. TeamingUp-työpa-

tiimi on ketterä ja pystyy tuottamaan uudenlaisia

jat ovat yksi todella selkeä palvelu, jota tarjota

ideoita ja ratkaisuja liikemaailmaan.

asiakkaalle joka miettii missä tavata samassa
tilanteessa olevia ihmisiä. Yrityskehitysyhtiön

SparkUp Communications and Events

Samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten koh-

asiantuntijoiden ymmärrys tiimiytymisestä pro-

taaminen on tärkeää tiimin syntymiselle. Turussa

sessina on myös kasvanut TeamingUp-toimin-

Turku Science Park Oy

on onneksi aina ollut vahvaa yhdistystoimintaa,

tojen myötä.

Teksti pohjautuu 30.1.2018 Turun Sanomien

paaehtoisten järjestämiä aktiviteetteja joissa

Manager

monia kehittäviä yrittäjyystapahtumia sekä va-

Talous-liitteessä julkaistuun kolumniin.

tavata uusia ihmisiä. Yrityskehitysyhtiö Turku

Turku on rikas kaupunki osaamisessa. Meillä on

on keskitytty erityisesti luomaan näkyviä mahdol-

vahvaa taustaa eri tieteen ja taiteen aloilta, erityi-

lisuuksia yrittäjyydestä kiinnostuneiden ihmisten

sesti alueen korkeakoulujen tuottamana. Tämä

kohdata ja tiimiytyä TeamingUp-tapahtumissa.

Science Park Oy:n Startup-yhteisö SparkUpissa

luo loistavan pohjan myös monipuolisten eri alojen osaajista koostuvien tiimien ja näin ollen uu-

Kun TeamingUp-työpajat aloitettiin syksyllä 2015

sien liikeideoiden syntyyn.

Y2-hankkeen mahdollistamana, huomattiin heti,
että tiimiytyminen ei ole millään tavalla suoravii-
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Itse tiimin luominen on haastava prosessi, mitä

vaista toimintaa. Juuri oikeiden ihmisten kohtaa-

on vielä vaikeampaa ohjata ylhäältäpäin. Tiimiy-

minen juuri oikeaan aikaan vaatii yritysneuvojil-

tyminen vaatii luottamusta, jokaisen tiimijäsenen

ta ja startup-yhteisön henkilökunnalta jatkuvaa

panosta sekä selkeää yhteistä visiota. Ja aina

yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden kar-

se ei onnistu – iso osa startupeista kaatuu juuri

toittamista. TeamingUp-työpajat ovat keskitty-

tiimin toimimattomuuteen ennemmin kuin huo-

neet rekrytointiin, tiimitaitojen kehittämiseen, eri

noon ideaan. Tämä on osasyy sille, miksi tiimi

osaamisalueen ihmisten yhteen tuomiseen sekä

itsessään on usein esimerkiksi bisnesenkeleiden

uusien ideoiden kehittämiseen yhdessä.

2. Asiakasymmärrys palvelujen kehittämisessä
Palvelumuotoilun perusidea on käyttäjäläh-

Useita, suurempia ja pienempiä, kehittämisi-

eli yrityksen perustamisprosessin eteneminen

töisyys ja kaikessa toiminnassa fokuksena on

deoita on viety eteenpäin hankkeessa mukana

vaihe vaiheelta alkavan yrittäjän näkökulmasta

palvelun käyttäjä. Jos palvelu toimii hyvin ja

olleiden koulutusorganisaatioiden sekä Turku

tarkasteltuna. Yrittäjien asiakasymmärryksen

ymmärrettävästi, se on huomaamatonta, mut-

Science Park Oy:n toimesta. Monialaisessa

hankkimisen tueksi on tehty kymmenosainen

ta jos siinä on ongelmia, se vaikuttaa kaikkeen.

opiskelijatyöpajassa innovoitiin verkkostrategiaa

YouTube-videosarja palvelumuotoilussa käy-

Yrittäjät toivoivat monikanavaisuutta yrityspalve-

Turun seudun yrityspalveluille. Työpajan tulok-

tettävistä menetelmistä. Yrittäjille tehtiin myös

luihin, jotta heillä olisi mahdollisuus saada tar-

set esiteltiin Turku Science Park Oy:lle heidän

markkinointiin ja brändäykseen liittyvät tietopa-

vitsemaansa tukea ja tietoja silloin kun he niitä

nettisivu-uudistuksensa tueksi. Toinen monia-

ketit. Lupakäytäntöjä ja näiden tietojen löydettä-

tarvitsevat. He toivoivat myös selkeämmin löy-

lainen paja hankki tietoa, millaisia sosiaalisen

vyyttä on selvitetty kunnittain ja johtopäätökset

dettäviä palveluja.

median kanavia yritykset ja yrityspalvelut voivat

toimenpide-ehdotuksineen tullaan saattamaan

hyödyntää. Turku Science Parkin koordinoi-

kuntien tietoon.

2.1

Palvelujen kehittäminen
käyttäjälähtöisiksi

mana eri koulutusorganisaatioiden tarjoamien
yrityspalveluiden markkinointia on tehostettu

Yritysten palvelumuotoilutietoutta on paran-

yhteistuumin. Koulutusorganisaatiot ovat aloit-

nettu seminaareissa ja avoimissa työpajoissa

taneet läheisemmän yhteistyön esimerkiksi

olevien luentojen ja käytännön harjoitusten,

Palvelumuotoilun prosessin mukaisesti asiakas-

Yritysneuvonta Potkurin henkilökunnan kanssa

esimerkiksi asiakkaiden palvelupolkujen ja pal-

ymmärryksen hankinnan tuloksena nousseita

ja kehittävät yhdessä uusia tapoja tukea aloit-

veluprosessien eli Service Blueprintien tekemi-

kehittämisehdotuksia vietiin käytäntöön tes-

tavaa yritystä. Samalla ne lisäävät aloittavien

sen avulla. Yrityksille tehtiin hankkeen aikana

taamalla ehdotusten toimivuutta kevyesti. Teh-

yritysten tietoisuutta oppilaitosten tarjoamista

myös opiskelijaosuuskunnan kautta myytävä

dyistä ehdotuksista kerättiin palautetta palvelun

yrityspalveluista.

palvelumuotoilupalvelupaketti.

olevilta sidosryhmiltä, ensisijaisesti yritysneuvo-

Yritysneuvonta Potkurille toteutettiin nettiin tu-

jilta. Tämä tapahtui haastattelujen, työpajojen

leva startti-info-video, samoin yrityspalveluille

Startti-info aloittaville yrityksille

ja kokeilujen avulla. On tärkeää tietää, toimiiko

on tulossa yritysneuvojien chattikanava. Alka-

tyksille toivottiin sähköisenä. Hankkeessa työs-

kehitetty palvelu asiakaslähtöisesti ja organisaa-

ville yrittäjille yrityksen perustamisprosessin sel-

tettiin päivitettävä yksinkertainen versio startti-in-

tion kannalta tehokkaasti. Palautteen pohjalta

keyttämiseksi on tehty esitteitä, joissa kuvataan

fosta nettiin laitettavaksi ja jotta tulevat yrittäjät

jatkettiin kehittämistä.

visualisoiden alkavien yrittäjien palvelupolkuja,

voisivat etukäteen tutustua sen sisältöön. Start-

käyttäjiltä ja muilta palvelun kanssa tekemisissä
Yritysneuvonta Potkurin startti-infoa alkaville yri-
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yhtiö ja osuuskunta. Yrityksen rahoituslähteitä
ovat oma pääoma, pankit, julkiset rahoittajat,
joukkorahoitus ja yksityiset sijoittajat. Starttirahaa yrityksen pyörittämisen aloittamiseksi voi hakea TE-toimistolta, kun yrittäjyys on päätoimista.
Suomessa on elinkeinovapaus, mutta tietyt alat
vaativat luvan tai ilmoituksen viranomaisille. Yrittäjää koskevia lyhenteitä ovat YEL eli yrittäjän
vakuutus, mikä on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. ALV eli arvonlisävero on mukana asiakkaan
yrittäjälle maksamassa hinnassa, jonka yrittäjä
tilittää valtiolle.
Startti-infovideo loppuu kannustuslauseeseen:
”Sinulla on unelma, toteuta se”.

Kuva 7. Startti-info.

ti-infovideo on noin 4 minuutin pituinen piirretty

täjän ammattitaitoa ja riskinsietokykyä. Liikei-

animaatio, jossa käydään läpi aloittavaa yrittäjää

dea vastaa kysymyksiin: Mitä tehdään? Kenelle

askarruttavia kysymyksiä yrityksen perustami-

tehdään? Miten tehdään? Liiketoimintasuunni-

internetin palveluille, joiden avulla voi keskustella

sesta. Se kertoo lyhyesti seuraavat seikat:

telma on kuvaus yritysideasta, yrityksen asiak-

ihmisten kanssa reaaliaikaisesti. Alkujaan chatit

kaista, markkinoinnista, kilpailijoista ja riskeistä.

olivat viihdekäytössä olleita anonyymejä keskus-

Yrittäjäksi tarvitaan hyvä liikeidea ja se riittää

Siihen kuuluvat myös kannattavuuslaskelmat ja

telupaikkoja, jotka ovat viime vuosina yleistyneet

Potkurin yritysinfoihin osallistumiseksi, joita jär-

rahoitussuunnitelmat.

erilaisten organisaatioiden ja yritysten asiakas-

jestetään toistuvasti eikä niihin ole ennakkoil-
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Chatin mahdollisuudet
asiakaspalvelutyössä

Chat eli verkkokeskustelu on yleiskäsite sellaisille

palvelukäytössä. Chatin kautta on mahdollisuus

moittautumista. Potkurin yritysneuvojat auttavat

Yritysmuotovaihtoehdot ovat ammatinharjoittaja,

saada henkilökohtaista palvelua organisaation

kartoittamaan yritysidean kannattavuutta, yrit-

toiminimi, avoin yhtiö, osakeyhtiö, kommandiitti-

verkkosivuilta suoraan (Kuva 8).

Tutkimusten mukaan se kuinka tehokkaiksi tai

palveluiden luotettavuudesta, tehokkuudesta,

velun aukioloaikojen ilmoittamisessa. Joistakin

toimivaksi käyttäjät verkkosivuston arvioivat vai-

toimivuudesta ja henkilökohtaisuudesta.

ne löytyivät, mutta jossakin tapauksessa chatin

kuttaa siihen, suosittelevatko he sitä muille ja pa-

ollessa kiinni, aukioloajoista tai sivuston chat-pal-

laavatko he sivustolle uudestaan. Myös pelkäs-

Selko-hankkeessa tutkittiin chatin mahdollisuuk-

velun olemassaolosta ylipäätään ei nettisivuilla

tään chat-ruudun olemassaolon koettiin lisäävän

sia erilaisilla verkkosivuilla. Benchmarkausta teh-

ollut minkäänlaista mainintaa. Tällöin asiakas

arvioita sivuston luotettavuudesta ja toimivuu-

tiin Business Oulun, Oulun seudun uusyrityskes-

ei saanut sen käyttömahdollisuudesta tietoa.

desta riippumatta siitä, käyttikö asiakas chatia

kuksen, Visit Jyväskylän, Veikkauksen ja Ikean

Joissain tapauksissa chatin mahdollisuus au-

vai ei. Chat-palvelulla on siis mahdollista vaikut-

sivustoilla. Verkkosivut valittiin edustamaan eri-

kioloaikojen ulkopuolella oli ratkaistu siten, että

taa asiakkaiden kokemukseen verkkosivuston

tyyppisiä ja erikokoisia palveluita.

chat-boxiin saattoi jättää yhteydenottopyynnön.
Siten palveluntarjoaja voi olla yhteydessä myö-

Sivustojen käyttöliittymää tutkittiin heuristisesti eli

hemmin apua tarvitsevaan asiakkaaseen.

käyttökokemuksen kautta. Chatin käytettävyy-

Asiakaspalvelija
Hei! Kuinka voin auttaa?

teen vaikuttivat sekä chat-laatikon ominaisuudet,

Chatin johdonmukaisuudella suhteessa muuhun

kuten koko ja muokattavuus, sekä sivuston ra-

sivustoon oli myös merkitystä. Saatu informaatio

kenne. Joissakin tapauksissa chat oli vain etu-

ja chatin visuaalinen ilme kirjainfonteineen ja vä-

sivun yläpalkissa tai asiakaspalveluosion alakul-

reineen vaikuttivat käyttöliittymän toimivuuteen.

massa. Joillakin sivuilla chat-box rullasi sivun

Joissakin tapauksissa chatin avaus vaati asiak-

mukana tai sitä oli mahdollista liikutella sivustolla

kaalta yhteystietojen antamista. Tällöin heräsi

liikuttaessa. Tämä mahdollisti keskustelun ja tie-

kysymys mihin palveluntarjoaja näitä tietoja käyt-

don etsimisen samanaikaisesti. Joillakin sivuilla

tää. Yhteystietojen kerääminen myös nosti kyn-

chatin oli mahdollista avata uuteen pop-up-ik-

nystä chat-palvelun käyttöön. Korkeampi kyn-

kunaan, mikä helpotti keskustelua navigoidessa

nys palvelun käyttöön toisaalta estää vaikkapa

muillakin sivuilla.

asiattomasta käytöstä johtuvia ruuhkia tai muita
chat-palveluun palveluntarjoajan näkökulmasta

kirjoita viesti...

Kuva 8. Chat-box.

Chatin käyttöön vaikuttivat myös sen löydettä-

liittyviä riskejä. Esimerkiksi liitetiedostojen jakami-

vyys verkkosivuilta ja keskusteluajan aukiolo.

nen tai yhteiskäyttöominaisuudet lisäisivät palve-

Vertailluilla sivustoilla oli eroavaisuuksia chat-pal-

lutarjoajalle monipuolisuutta chatin käyttöön.
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Tutkimusten mukaan sivuston käytettävyyttä ja

musta ja monipuolistavat ilmaisumahdollisuuksia

teettien nopea kehittyminen on mahdollistanut

tehokkuutta arvioitaessa chat-asiakaspalvelija ja

kirjoitetun tekstin lisäksi. Ne auttavat välittämään

aikaisempaa kehittyneempien chatbotien raken-

nettisivun käyttöliittymä arvioitiin yhteä tärkeäk-

tunnetta ja tunteet tarttuvat – verkossakin. Tiet-

tamisen. Ne on suunniteltu käymään keskuste-

si. Näillä olisi suuri painoarvo sille, aiotaanko

ty rentous ja persoonallisuus luovat inhimillisen

lua ihmisen kanssa.

nettisivustolle palata uudestaan. Mitä autentti-

vuorovaikutuksen.

semmaksi asiakaspalvelija koettiin ja mitä vah-

Tämän alaluvun lähteet on mainittu viitteessä13

vemmaksi sosiaalinen presenssi eli läsnäolo

Tärkeää on siis miettiä, minkälaisia asiakkaita

sivustolla arvioitiin, sitä enemmän sivustoon luo-

halutaan palvella, miten heitä palvellaan ja kuka

tettiin ja sitä tyytyväisempiä sivustolta saatavaan

sen tekee. Nämä vaikuttavat konkreettisesti sii-

tietoon oltiin. Vaikutelma sosiaalisesta presens-

hen, kuinka chatin halutaan toimivan. Chatin

sistä vaikutti myös käsitykseen sivuston hyödyl-

suunnittelussa on otettava huomioon esimer-

koulun opiskelijaryhmä selvitti ja antoi ehdotuk-

lisyydestä, tehokkuudesta ja käytettävyydestä.

kiksi se, onko chat koko ajan esillä vai tuleeko

sia, miten yritykset ja yrityspalveluita tarjoavat

Tietyillä käyttäjätyypeillä kokemus sosiaalisesta

keskusteluruutu automaattisesti esille vain, kun

tahot pystyvät hyödyntämään verkkoyhteisöjä

presenssistä oli suurin vaikuttava tekijä siihen,

asiakas tulee tietylle sivulle. Myös chatia hoita-

aloittavien yritysten tukemiseksi.

palataanko sivustolle vai ei. Hidas vastausaika,

vaa henkilöä valittaessa on mietittävä, palvelee-

epätietoisuus viestin vastaanotosta ja keskuste-

ko asiakasta heti tietyn alan asiantuntija vai joku

Yammer on 2008 perustettu sovellus ja se on

lun venyminen heikensivät kokemusta sosiaali-

muu, joka osaa ohjata asiakkaan eteenpäin tai

tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen sisäiseen vies-

sesta läsnäolosta ja sivuston toimivuudesta.

tarvittaessa kutsua keskusteluun mukaan ko.

tintään ja vuorovaikutukseen. Sen ominaisuuk-

asiantuntijan.

siin kuuluvat yleisen viestiaikajanan lisäksi kes-

Käyttäjälle on offline-tilanteissa syntynyt odo-
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Verkkoyhteisöjen käyttö yrityspalveluiden
tukena

Selko-hankkeen alussa Turun ammattikorkea-

kusteluryhmät (Groups) ja yhteisösivut (Pages),

tuksia asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelua arvi-

Hitauteen tai keskustelun pitkittymiseen voi-

joita käyttäjät avaavat jonkin teeman ympärille tai

oidaan kasvotusten saatavasta palvelusta mm.

daan vaikuttaa valmiilla vastauksilla, jotka tosin

oman yhteisönsä tarpeisiin. Sovelluksen esiku-

kohteliasuuden, empaattisuuden ja sen autent-

heikentävät autenttisuuden vaikutelmaa. Tällöin

vana on käytetty Facebookia, joskin Yammerin

tisuuden sekä totuudenmukaisuuden näkökul-

voidaan miettiä automaattien, ”purkitettuja vas-

palvelut on jätetty yksinkertaisimmiksi. Yrityspal-

masta. Tätä samaa odotetaan myös verkko-

tauksien” ja ns. chatbotien käyttöä. Chatbot on

velut voisivat luoda Yammeriin oman profiiliin, ja

palvelutilanteissa. Chat:ssä kasvokuvat, nimet

tietokoneohjelma verkkopalvelujen kehittämi-

luoda sinne avoimen ryhmän aloitteleville yrittä-

ja hymiöt lisäävät sosiaalisen presenssin koke-

seksi. Tietokoneiden laskenta- ja muistikapasi-

jille, jolloin alkavat yrittäjät pystyisivät liittymään

ryhmään. Sitä kautta pystyisi kysymään neuvoja

täjille palveluita, kuten esimerkiksi yrityshauto-

Tumblr-blogipalveluun käyttäjät voivat jakaa blo-

yrityksen perustamista.

mot, pankit ja vakuutusyhtiöt. Lisäksi siellä voisi

gikirjoituksia, videoita, linkkejä, kuvia ja musiik-

olla tietoa myös niistä tarvittavista palveluista,

kia. Siellä voi seurata muiden käyttäjien blogeja,

Slideshare-palvelussa yrityspalveluita tarjoavat

jotka ovat valtakunnallisia, kuten verotus. Näin

lähettää edelleen muiden postauksia sekä vies-

tahot voivat tehdä pdf-tiedostoja ja videoita, jois-

ollen, kun uutta yritystä perustamassa oleva

tejä ja fanipostia muille käyttäjille. Turun seudun

sa kerrotaan heidän tarjoamistaan yrityspalve-

löytäisi kyseisen Facebook-sivun, niin hän saisi

Yritysneuvonta Potkuri voisi luoda profiilin Tumbl-

luista. Yrityspalvelu, joka on ladannut tiedoston

erittäin laajasti tietoa tarvittavista palveluista ja

r:iin, ja tehdä sinne videoblogin, jossa kerrotaan

Slideshareen, voi määritellä millä hakusanoilla se

suorat linkit yrityspalveluita tarjoavien tahojen

vaihe vaiheelta uuden yrityksen perustamisesta.

löytyy.

verkkosivuille.
Pinterest on ilmoitustaulutyyppinen sosiaalinen

Myös Youtuben mahdollisuuksia yrityksille ja

LinkedIn on hyvä väline verkostoitumiseen ja

linkkien ja kuvien jakopalvelu, joka tarjoaa mah-

yrityspalveluita tarjoaville selvitettiin. Yrityspal-

uusien kontaktien luomiseen ja mahdollisesti

dollisuuden luoda ja ylläpitää kokoelmia, jotka

veluita tarjoavat yritykset voivat laittaa mainok-

uuden työntekijän löytämiseen. Yritys voi tehdä

perustuvat johonkin teemaan. Käyttäjä voi se-

sia videoiden alkuun, jolloin aloittavat yritykset

Linkediniin profiilin. Yrityspalvelut voivat neuvoa

lata linkki- ja kuvakokoelmia, poimia niistä osia

saattaisivat nähdä mainoksen, ja sitä kautta löy-

aloittelevia yrittäjiä luomaan yritykselle profiilin

omiin kokoelmiinsa ja ilmoittaa tykkäävänsä lin-

tää palvelun. Lisäksi yrityspalvelut voivat ladata

palveluun, jonka avulla uusien kontaktien luonti

kistä/kuvasta. Yrityspalveluita tarjoavat yritykset

palveluun omia videoitaan, joissa he kertovat

ja työntekijöiden löytäminen helpottuvat.

voivat julkaista kuvan Pinterestissä, joka löytyy

palveluistaan, ja tarjoavat tietoa aloitteleville yrit-

haluamallaan hakusanalla (esimerkiksi startup).

täjille. Myös Twitter, yhteisö- ja mikroblogipal-

Google+:n kautta yrityspalvelut voivat muun

Kuvassa voisi olla ”mainoslause” yrityspalvelus-

velun käyttö koettiin selvityksessä hyödyllisek-

muassa pitää yhteyttä aloitteleviin yrittäjiin vi-

ta, ja linkki heidän omille internetsivuilleen.

si. Yrityspalvelut voivat luoda Twitteriin profiilin,

deopuheluiden avulla. Tilin luoneiden yritysten

jossa yrityspalveluita tarjoavat tahot voivat tuoda

profiilit voivat näkyä Googlen sivulla, joka tuo yri-

Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosi-

palveluitaan käyttäjien tietoisuuteen julkaisemal-

tyksille näkyvyyttä. Yrityspalveluja tarjoavat tahot

aalinen verkosto. Palvelun avulla voi jakaa omia

la lyhyitä päivityksiä esimerkiksi tapahtumistaan.

voivat julkaista profiilissaan linkkejä ja tekstejä,

kuvia, saada seuraajia, kommentoida muiden

joista käyttäjät voivat tykätä, mikä taas levittää

kuvia ja tykätä niistä. Yrityspalveluja tarjoavat

Facebookissa voisi olla myös profiili, jossa olisi-

tietoa yrityksestä, mitä kautta aloittelevat yrittäjät

tahot voisivat luoda Instagramiin oman profiilin,

vat jäsenenä kaikki, jotka tarjoavat alkaville yrit-

löytävät yrityspalveluiden internetsivuille.

jossa julkaisevat mielenkiintoisia kuvia, jolloin

33

yrityspalvelut saavat seuraajia itselleen. Kaikki

videoita, sekä lähettää niitä rajatulle vastaanot-

toimassa omien aihealueidensa keskusteluita.

yrityspalvelun julkaisevat kuvat näkyvät heidän

tajajoukolle. Käyttäjä voi määrittää ajan, kuinka

Lisäksi sinne voi ostaa mainoksia.

seuraajilleen automaattisesti. Jotta käyttäjät voi-

kauan videot ja kuvat näkyvät vastaanottajalla.

vat löytää kuvat olematta seuraaja, pitää yritys-

Yrityspalvelut voivat kuvata lyhyen videon tai ku-

Ustream on suoratoistopalvelu, jossa on interak-

palvelun luoda jokaiselle kuvalleen hashtag, jolla

van esim. tulevista tapahtumistaan, ja julkaista

tiivinen käyttöliittymä (chat yms.). Yrityspalvelut

kuva löytyy (esimerkiksi #startup).

sen Snapchatissä, jolloin se näkyy heidän seu-

voisivat näyttää suorana etukäteen esimerkiksi

raajilleen. Tätä kautta yrityspalvelut saavat jaet-

Twitterissä tai Facebookissa mainostamaansa

Snapchat on mobiilisovelluksessa oleva valoku-

tua tietoa aloitteleville yrityksille, ja saavat kävijöi-

luentoa tai esittelyä yrityksen perustamisesta

vaviestipalvelu, jossa käyttäjä voi ottaa kuvia ja

tä tapahtumiinsa.

tai tarjoamastaan yrityspalvelusta. Luennon aikana henkilö voi seurata Ustreamin mahdollis-

Reddit on sosiaalinen verkkosivusto, jossa käyt-

tamaa reaaliaikaista keskusteluikkunaa, ja siellä

täjät voivat jakaa tekstiartikkeleita ja linkkejä

vastata suoran lähetyksen seuraajien kysymyk-

verkkosivustoihin. Mitä enemmän linkit ja teks-

siin, tai esittää ne kysymykset luennoitsijalle tai

tiartikkelit ovat saaneet suosiota, sitä enemmän

esittelijälle.

esillä linkki näkyy. Yrityspalvelua tarjoava taho
voi julkaista kuvauksen omasta toiminnastaan,

Kuva 9. Verkkoyhteisöjä.
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Palvelupolkujen visualisointi

johon voi lisäksi laittaa linkin yrityspalvelua tar-

Palvelupolut ovat visuaalisia kuvauksia asiak-

joavan tahon internetsivulle. Kun palvelua tarvit-

kaan kokemasta palvelusta. Asiakas kokee ta-

seva henkilö kirjoittaa redditiin hakusanan, jonka

pahtumat palvelupolun varrella tietyn ajan kes-

yrityspalvelu on laittanut hakusanaksi, henkilö

tävänä palvelupolkuna, johon vaikuttavat sekä

löytää artikkelin, ja linkin yrityspalvelua tarjoavan

palveluntarjoajan toiminta, että asiakkaan omat

tahon sivulle.

valinnat ja käyttäytymismalli.

Suomi 24 on sosiaalisen median palvelu, jonka

Asiakkaan kokema palvelupolku kuvataan vai-

palveluita ovat keskustelut ja sähköposti. Suo-

heittain, jotta sitä voidaan analysoida ja sitä

mi24:ssä yrityspalveluiden tarjoajat voivat seura-

päästään muotoilemaan. Palvelupolkua kartoit-

ta siellä käytäviä keskusteluja ja käydä kommen-

tamalla voidaan tarkastella, millaisista merkit-

tävistä tapahtumista palvelu koostuu ja miten
palvelun osapuolet toimivat näissä tilanteissa.
Näin hahmotetaan yksityiskohtaisesti palvelun
rakenne ja sen osatekijät.
Hankkeessa tehdyn tiedonhankinnan pohjalta
tehtiin eri yrittäjäryhmille, esimerkiksi kampaamo- ja ravintoala-alan sekä mainostoimistoyrittäjän palvelupolkuja, joissa ilmeni heidän yrittäjyytensä alkutaival positiivisine kokemuksineen
ja kipukohtineen. Näitä kipukohtia tarkasteltiin
ja tehtiin parannusehdotukset uusien palvelupolkujen muotoon. Näissä parannetuissa
palvelupoluissa kuvattiin, miten yrityspalvelut
toimisivat optimaalisesti aloittavien yrittäjien
palveluiden kannalta.
Hankkeen aikana työstettiin useampia aloittavien yrittäjien palvelupolkuja, jotka muokattiin
kahdeksi aloittavan yrittäjän peruspalvelupoluksi. Näitä käytettiin esitteessä, jota voidaan
jakaa aloittaville yrityksille. (Kuva 10.) Helposti
päivitettävässä esitteessä on kuvattu kahden
eri tyyppisen aloittavan yrittäjän palvelupolkua
käyttäjälähtöisesti; visualisointi auttaa alkavia
yrittäjiä hahmottamaan yrittäjyyden alkutaipaleen toimintaa. Esitteestä tehtiin myös englan-

Kuva 10. Aloittavan yrityksen palvelupolkuesite.
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ninkielinen versio ei-suomea puhuvia varten.

Rahoituksen suunnitteluun aloittava yrittäjä saa

Turku Science Parkin SparkUp palvelee kas-

Esite tehtiin sekä Yritysneuvonta Potkurille että

apua myös Potkurista. Yrittäjä kilpailuttaa ra-

vuhakuisia ja kansainvälistyviä startupeja, joilla

SparkUp:lle. Potkuri antaa perusyritysneuvon-

hoittajat, joita ovat pankit, julkiset rahoittajat,

on usein haasteena löytää sopivaa rahoitusta

taa yrityksille, jotka tähtäävät maltillisempaan

yksityiset sijoittajat ja joukkorahoitus. Yrittäjän

ja osaajia, muodostaa markkinointi- ja myynti-

kasvuun ja kotimaan markkinoille. SparkUp-yh-

on tarkistettava myös, onko hänen yritystoimin-

kanavia tai tehdä asiakashankintaa. SparkUp

teisön asiakkaat taas tavoittelevat heti toimin-

tansa ilmoitus- tai luvanvaraista. Potkurin yritys-

tuo saman katon alle alueen eri startup-toi-

nan alussa nopeaa kasvua ja kansainvälisiä

neuvojalta yrittäjä saa apua myös starttirahan

mijat, tapahtumat ja verkostot. Erilaisissa

markkinoita.

hakemiseen. Starttirahan myöntää TE-toimisto

työpajoissa, kiihdytys- ja intensiiviohjelmissa

.

törmäytetään aloittavien yritysten ideoita ja ih-

Tärkeintä yrittäjälle aikovalle on aito halu ryhtyä

Päätettyään yritysmuotonsa yrittäjä saa tarvit-

misiä, vauhditetaan yritysideoiden kehittymis-

yrittäjäksi; yritysideaa kehiteltäessä se tarken-

tavat ohjeet, lomakkeet ja halutessaan myös

tä ja tuotteistamista eri asiantuntijoiden avulla.

tuu ja usein muuttuukin. Aloittava yrittäjä osallis-

valmiit paketit yrityksensä perustamiseksi Yri-

Myös opiskelijoille on oma kiihdytysohjelman-

tuu ensin Yritysneuvonta Potkurin järjestämään

tys- ja yhteisötietojärjestelmästä (ytj.fi). Yrittäjä

sa. Kasvuhakuisille startupeille tarjotaan tukea

Startti-infoon. Sen jälkeen hän voi varata Pot-

hankkii liiketilan ja liiketoiminnassaan tarvitse-

tutkimus- ja kehitystoimintansa tehostamiseen,

kurin yritysneuvojalta tapaamisen liiketoiminta-

mansa koneet, tarvikkeet ja ohjelmistot. Yrittäjä

rahoituksen järjestämiseen, yhteistyökumppa-

suunnitelmansa läpikäymiseen ja yritysideansa

panostaa omaan osaamiseensa ja ostaa tarvit-

nuuksien rakentamiseen ja osaavien työnteki-

kehittämiseen.

Liiketoimintasuunnitelmassa

tavat tukipalvelut tilitoimistolta, vakuutusyhtiöltä

jöiden löytämiseen. SparkUp tekee tiivistä yh-

on alustavasti mietitty yrityksen toimintaideaa,

ja markkinointiyritykseltä. Jos yritys tarvitsee

teistyötä ja toimii viestinviejänä alueen yritysten,

markkinoita ja tehty kannattavuuslaskelmaa.

työvoimaa, yrittäjän velvollisuus on olla selvillä

korkeakoulujen, rahoittajien sekä tutkimus- ja

Yrittäjäksi aikova tunnistaa omat koulutustar-

työnantajavelvoitteista (työsuojelu.fi). Alan yrit-

kehitysorganisaatioiden välillä. SparkUpilla on

peensa ja osallistuu tietoa ja vertaistukea antaviin

täjäjärjestöt, yhdistykset ja tapahtumat ovat

käytössään laaja alueellinen, kansallinen ja kan-

tapahtumiin ja kouluksiin. Tuleva yrittäjä aloittaa

tärkeitä toimijoita yrittäjän verkostojen, ammat-

sainvälinen verkosto.

sopivan liiketilan hakemisen ja tarkistaa sen so-

titaidon ja yritystoiminnan kehittämisessä ja tur-

veltuvuuden toimintaansa esimerkiksi elintarvi-

vaamisessa. Turku Science Park Oy palvelee

ke- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Liiketilan

yrittäjää myös jatkossa yrityksen kasvattami-

mahdollisiin muutostöihin haetaan hyväksyntä

sessa ja kehittämisessä.

11

kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.
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Markkinointi- ja brändäystietopaketit

Yrittäjien lupa-asiat

Hankkeessa työstettiin yrityksille suunnattu eng-

kahden eri opiskelijaryhmän toimesta. Tehtä-

lanninkielisen markkinointitietouspakettia jaetta-

vänä oli kartoittaa Turun seudulla eri toimialoille

vaksi Turku Science Park Oy:n kautta. Oppaasta

tarvittavia lupia ja lupakäytäntöjä eli mistä lupia

tehtiin laajempi versio sekä lyhyt infopaketti, joka

haetaan. Toinen opiskelijaryhmistä teki alkavien

sisältää perustietoa markkinoinnin tueksi, esi-

yritysten palvelupolut ja linkitti niissä tarvittavat

merkiksi tietoa asiakasprofiloinnista ja pienten

luvat palvelupoluista johdettuihin Service Bluep-

yritysten markkinoinnin mahdollisuuksista sekä

rinteihin. Palveluprosesseja kehitettiin partu-

digitaalisen markkinoinnin hyödyistä.

ri-kampaamolle, vaateliikkeelle, rakennusalan

yrittäjille

Hankkeessa selvitettiin yrittäjien lupakäytäntöjä

yritykselle, kenkien verkkomyymälälle, tapahtuYrityksille tehtiin myös suomenkielinen kirjanen

majärjestäjälle ja kahvilalle. Kuviossa 7 olevassa

brändäyksen tueksi. Oppaassa käsitellään yri-

Service Blueprintissä näkyy kahvilayrittäjän koko

tyksen brändäykseen liittyviä asioita tavoitteena

palvelukokonaisuus tarvittavine lupineen, yrittä-

antaa yrittäjille selkeää tietoa, mitä seikkoja tulisi

jän palvelupolku lähtökohtana.

ottaa huomioon yrityksen brändiä rakennettaessa. Oppaassa selvitetään muun muassa, miksi

Toinen ryhmä selvitti ja kirjasi ylös viranomaiset

brändi luodaan, mitä eri rooleja liittyy brändin

yhteystietoineen. Kartoitettuja yrityksiä olivat

rakentamiseen, miten brändistä viestitään sekä

kampaamot, kosmetologit, pedikyyrit, manikyy-

mikä on visuaalisen viestinnän merkitys brändiä

rit, erilaiset sosiaalialan palvelut, fysioterapia ja

luotaessa. Oppaat pohjautuvat hankkeen aikana

elintarvikkeiden maahantuonti. Todettiin lupa-

tehtyihin yrittäjien ja brändiasiantuntijan haastat-

käytäntöjen kunnissa olevan keskenään erilaisia

teluihin sekä kirjallisuuskatsauksiin.

ja lupien hakemisen tästä syystä aikaa vievää
ja hankalaakin. Työn tulokset annettiin Turku
Science Park Oy:n käyttöön ja ne on tarkoitus
toimittaa tiedoksi Turun seudun kunnille.
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2.2

Yritysten
palvelumuotoiluosaamisen
lisääminen

Vaikka palvelumuotoilu on sanana lyönyt hyvin
läpi yritysten tietoisuudessa ja se herättää kiinnostusta, ei kaikille yrittäjille ole selvää, että mitä
se oikein on. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli
yritysten palvelumuotoiluosaamisen lisääminen
(Kuva 11).
Seminaarit ja työpajat

palvelumuotoiluosaamisen lisääjinä

Yritykset ovat saaneet tietoa palvelumuotoilun
menetelmistä ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksista työpajoissa ja avoimissa seminaareissa. Työpajoissa on käytetty erilaisia palvelumuotoilun ideointi- ja työskentelymenetelmiä. Niissä

Kuva 11. Hackathon-seminaarin paneelikeskustelu.

yritykset ovat päässeet osallistumaan yrittäjien
palvelupolkujen ja palvelutuotannon (Service

siin ja hyötyihin. Seminaarissa pohdittiin, mitä

pohdittiin liiketoiminnan mahdollisuuksia Turun

Blueprint) tekemiseen. Avoimet seminaarit ovat

yhteisinnovoinneista jää käteen käytännössä ja

seudulla. Tilaisuuden keynote-puheenvuoroissa

sisältäneet esimerkiksi palvelumuotoilutoimisto

miten kehitellyt ideat elävät jatkossa.

pohdittiin yrityksen brändin rakentamista so-

Palmun luennon, menetelmiä asiakasymmärryk-
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siaalisen median ja modernin HR:n asiantuntijan

sen hankkimiseksi sekä opiskelijoiden esittelyjä

Avoin osallisuus ja asiakkuus kärkihankkeen Tu-

Susanna Rantasen johdolla ja ennakoitiin yrittä-

palvelumuotoilun avulla aikaansaaduista tulok-

run osatoteutuksen sekä Selko-hankkeen yhtei-

jyyden tulevaisuutta puhujana tulevaisuudentut-

sista. Yksi seminaari kohdistui Hackathonien eli

senä loppuseminaarina oli ”Tulevaisuuden Turku

kija futuristi ja tietokirjailija Elina Hiltunen.

avointen kehittämistapahtumien mahdollisuuk-

liiketoiminnan kasvuympäristönä”. Tilaisuudessa

Käyttäjä- ja asiakasprofiilit ovat keskeinen asia-

Varjostuksessa yrittäjä varjostaa palvelun käyt-

hankkimiseksi

kastutkimuksista saadun asiakastiedon esittä-

täjää saaden ymmärrystä asiakkaan käyttäyty-

Hankkeessa havaittiin tarve välittää helposti

misen menetelmä. Niiden avulla kartoitetaan eri

misestä ja palvelun saavutettavuudesta. Mene-

tietoa palvelumuotoilusta ja asiakasymmärryk-

käyttäjäryhmien asiointikäyttäytymisestä ja siten

telmä tuo tietoa palvelukokonaisuudesta, siitä

sen lisäämisestä yrittäjille. Hankkeessa tehtiin

yrittäjä pystyy parantamaan palveluaan. Käyt-

miten ihmiset todellisuudessa kuluttavat palvelua

kymmenen lyhyttä yrityksille suunnattua YouTu-

täjäprofiilien avulla voidaan luoda vaihtoehtoisia

ja miten se heille tuotetaan. Luotain on itsedo-

be-videota asiakasymmärryksen hankkimisme-

palvelukonsepteja ja mitata niiden potentiaalista

kumentoinnin väline, jonka avulla asiakas doku-

netelmistä palvelun parantamiseksi (Kuva 12).

arvoa ennen palvelun viemistä markkinoille.

mentoi saamaansa palvelua esimerkiksi kirjoit-

YouTube-videot asiakasymmärryksen

14

Esitellyt menetelmät ovat kysely, roolipeli, pro-

tamalla päiväkirjaa tai kuvaamalla saamaansa

totyponti, kuvakäsikirjoitus, käyttäjäprofiilit, varjostus, luotain, vertailuanalyysi eli benchmarking,
samankaltaisuuskaavio sekä Service Blueprintin
tekeminen. Runsaan minuutin pituiset videot kuvaavat hauskalla tavalla kunkin menetelmän käytön kahvilaympäristöön sovellettuna.*
Kysely on tavanomaisin ja tutuin tapa saada palautetta palvelun käyttäjältä heti palvelutapahtuman jälkeen. Roolipelin avulla yrittäjä asettuu
asiakkaan saappaisiin ja saa siten itse omakohtaisen kokemuksen tarjoamastaan palvelusta.
Prototypoinnin avulla yrittäjä voi nopeasti ja kustannustehokkaasti kokeilla ideoimaansa palvelua
suoraan asiakkaille keveiden protojen avulla. Kuvakäsikirjoituksen avulla yrittäjä pääsee pureutumaan palvelupolkuun ja sen ongelmakohtiin ja
poistamaan sieltä toimimattomat kohdat.*

Kuva 12. Palvelumuotoiluvideoita Youtubeen.

* https://www.youtube.com/watch?v=3lM_AnAt4Us&list=PLEjmSdkTnYQsdXkby5P6ofsEGgMDK5bDn
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palvelua ja palveluympäristöä palvelumuotoilijan

Palvelumuotoilu tutuksi pienyrittäjille

kaskohtaista, mitä yritys tarvitsee, joten tässä

Palvelumuotoilu liitetään usein suuriin yrityksiin

mielessä tavoitteeksi tuli muotoilla valmiit pal-

ja organisaatioihin, jotka ovat jo tottuneet hyö-

velupaketit. Tarjoamalla selkeitä kiinteähintaisia

Vertailuanalyysi eli benchmarking on tutkimista,

dyntämään palvelumuotoilua. Selko-hankkees-

palvelupaketteja yrittäjää on helpompi lähestyä

havainnointia, vertailua, arviointia ja kiinnostusta

sa oli yhtenä tavoitteena saada palvelumuotoilu

ja hänellä on matalampi kynnys ostaa palvelu-

muiden organisaatioiden toiminnasta. Sen tavoit-

tutuksi pienyrityksille, jotta hekin voisivat tutus-

muotoilua. Voi kuitenkin olla, ettei valmiista pa-

teena on oppiminen siitä, miten itse voisi toimia

tua palvelumuotoiluun matalalla kynnyksellä,

kettivaihtoehdoista aina löydy valmiiksi asiak-

paremmin ja mahdollisesti välttää muiden vir-

näkisivät sen mahdollisuudet ja oppisivat hyö-

kaan tarpeisiin sopivaa ratkaisua.

heet.

dyntämään palvelumuotoilua osana liiketoimin-

ennalta määrittämien tehtävien avulla.

15
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Samankaltaisuuskaavio auttaa tutkimus-

tiedon jäsentelyä. Tutkimusaineistosta etsitään

tansa parantamiseksi.

Palvelupakettien sisältöä lähdettiin suunnit-

samankaltaisuuksia ja ryhmitellään ne yhteisten

telemaan käänteisesti, pohtien mitkä olisivat

teemojen alle. Ryhmittely nostaa esiin käyttäjille

Hankkeessa

yrityksille

ne syyt, miksi yritykset eivät haluaisi ostaa

olennaisia asioita ja sitä kautta auttaa yrittäjää

suunnattu palvelumuotoilupaketti. Tarkoitukse-

palvelumuotoilua. Yritykset saattavat ajatel-

ymmärtämään asioiden asiayhteyksiä.

na oli suunnitella valmiit markkinoitavat palvelu-

la palvelumuotoilun olevan kallista tai ne eivät

muotoilupaketit, joita yritykset voisivat helposti

ymmärrä mitä se on, eivätkä siksi kiinnostu.

Service Blueprintin eli palveluprosessin tekemi-

ostaa. Projektia lähdettiin kehittämään yhdessä

Toinen suuri tekijä on varmastikin ajan puute.

nen hahmottaa asiakkaan palvelupolun ja palve-

Turun ammattikorkeakoulussa toimivan opis-

Palvelumuotoilu osallistaa myös yrittäjää, jolloin

lutuotannon kokonaisuudessaan. Kuvauksesta

kelijoiden osuuskunnan kanssa. Osuuskunnan

yrittäjällä tulisi olla työaikaa käyttää palvelujensa

käy ilmi palvelun näyttämö eli frontstage eli asi-

kanssa käytiin useita kehityspalavereita ja sitä

kehittämiseen.

akkaan kokemat asiat sekä backstage eli palve-

kautta saatiin myös mentoriapua liiketoimintaan

luntuottajan toiminta näkyvän palvelun taustalla.

liittyen palvelupaketin kehittämiseksi.

17

suunniteltiin

pienille

Tämä palvelumalli on visuaalinen kuvaus palvelun

toiluprosessin mukaisesti. Prosessiin sisältyy

tuottamisesta, siihen vaadittavista resursseista

Palvelumuotoilulle ominaista on se, että palvelu

useita vaiheita kuten määrittely, tutkimus, kon-

ja asiakkaiden kytkeytymisestä tuotantomalliin.

voidaan räätälöidä aina täysin asiakaslähtöises-

septointi, testaus ja arviointi.9

Muista prosessikuvaustavoista poiketen mallissa

ti, tällöin myös tuntihintaan perustuva hinnoit-

palveluketjun eri toiminnot esitetään asiakkaan

telu voi olla monelle yrittäjälle kynnyskysymys

näkökulmasta ja kronologisessa järjestyksessä.

palvelun hankkimiseksi. On usein hyvin asia-

18
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Palvelumuotoilupaketti muotoutui palvelumuo-

Myytävät

palvelumuotoilupaketit

määriteltiin

seuraavasti:

läitä ratkaisuja, kun taas toinen pari nopeammin

samalla oli tärkeää, että asiakasyritys ymmärtää,

tuotettavaa ratkaisua.

että edelliset paketit sisältyvät aina seuraavaan.
Taulukkoon ei haluttu liikaa tekstiä ja haluttiin ko-

1. SELVITÄ-paketti, joka syventää asiakasym-

Palvelumuotoilupaketit visualisoitiin taulukko-

märrystä. Käytettäviä menetelmiä ovat muun

muotoon (kuva 13). Taulukossa haluttiin koros-

muassa kysely, haastattelu, havainnointi, käyttä-

taa erityisesti pakettien sisällöllisiä eroja, mutta

rostaa, mitä milläkin paketilla saa tulokseksi.

jäprofiilit ja itsedokumentointi.
2. KEHITÄ-paketti, jossa löydetään ratkaisuja
ongelmakohtiin. Käytettäviä menetelmiä ovat
muun muassa aivoriihi, moodboardit, mindmapit, sarjakuvat ja Business Model Canvas.
3. TESTAA-paketti, joka vie löydetyt ratkaisut

(Hinta sisältää 1. paketin)

testattaviksi. Käytettäviä menetelmiä ovat fyysi-

(Hinta sisältää 1. ja 2. paketin)

nen prototyyppi, skenaariot ja Service Blueprint.
Alkukartoitus

Kunkin palvelupaketin ratkaisuehdotusten ja
testausten määrä rajattiin. Ajatuksena oli, että
kun tuloksien määrä on etukäteen rajattu, niin

Asiakasymmärryksen hankita
sopivilla menetelmillä
Kerätyn tiedon analysointi ja
kiteyttäminen sanoin ja kuvin

kummallekaan osapuolelle, asiakasyritykselle

Ideoidaan ratkaisuja valittuihin
ongelmakohtiin ja löydettyihin
haasteisiin
Kuvaillaan ratkaisuideat sanoin ja
kuvin

Kerätään palautetta asiakkailta ja
tehdään parannuksia ratkaisuideoihin
Tunnistetaan ratkaisuideoiden
haasteet ja positiiviset puolet

Valitaan parhaat ratkaisuideat

eikä muotoilupalvelun tarjoajalle tule yllätyksiä;
yritys ei odota enempää eikä palvelumuotoilijoille
tule yllättäviä lisätyötunteja. Tämä voi kuitenkin
olla haasteellista, koska tulokset ja ratkaisut voivat vaihdella hyvinkin paljon eri asiakasyritysten
kohdalla. Toinen yritys saattaa tarvita useita työ-

Tulos: 3-5 palvelun ongelmakohtaa asiakkaan näkökulmasta
tunnistettu

Tulos: 3-5
ratkaisuideaa valmiina
testattavaksi asiakkaille

Tulos: 3-5 toimivaa ja
valmista ratkaisua
palvelun parantamiseksi

Kuva 13. Palvelumuotoilupaketit 1-3.
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3. Monituottajuus ja innovatiivisten ratkaisujen yhteiskehittäminen
Hankkeen alussa kartoitettiin Turun alueen lu-

Turku Science Park Oy:n tehtävänä on tutkimus-

opiskelijat kuin opettajat Turun seudulla toimivien

kuisia yrityspalveluita tarjoavia organisaatioita

lähtöisen yritystoiminnan vauhdittaminen yhdis-

yritysten avuksi edistämään niiden kasvua, kan-

ja niiden välisiä yhteyksiä. (Kuvio 8.) Turun seu-

tämällä korkeakoulut, yritykset ja julkinen sektori

sainvälistymistä ja kilpailukykyä. Samalla pysty-

dulla on Turku Science Park Oy:n ohella lukuisia

niin sanotun Triple Helix -mallin

mukaisesti.

tään myös edistämään opiskelijoidemme mah-

yrityspalveluita tarjoavia organisaatioita, kuten

Toiminnan painopisteenä on myös yrittäjyyden ja

dollisuutta työllistyä alueelle sekä kehittämään

korkeakoulut ja oppilaitokset, yritysjärjestöt ja

yritystoiminnan edistämisessä ja seudun 11 kun-

korkeakoulujen ja Turun seudun yrityspalveluiden

–yhdistykset, TE-toimisto, verohallinto, rahoitus-

nan välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön toteut-

palveluprosessia vastaamaan paremmin yritys-

laitokset, vakuutusyhtiöt, tilitoimistot sekä lakiasi-

tamisessa. Monelle yrittäjäksi aikovalle tutuksi on

ten tarpeisiin. Elinkeinorakenteen murroksen

antoimistot sekä kaupunki ja ympäristökunnat.

tullut myös Turun seudun Yritysneuvonta Potkuri.

myötä suuret yhtiöt ovat menettäneet merki-

19

Useiden yhteiskehittämistyöpajojen avulla syntyi

tystään työllistäjinä, joten erityisesti pk-yritysten

uusia ratkaisuja ja toiminnan kehittämisideoita.

Perinteisen Triple Helix ‐mallin perusajatuksena

mahdollisuutta työllistää korkeakouluista valmis-

On tärkeää saattaa toimijat yhteen ja osallistaa

on, että innovaatiotoiminnan kolme keskeistä

tuvia pyritään tukemaan. Korkeakoulujen ja elin-

sidosryhmät uusien ratkaisujen luomiseksi.

osapuolta ovat yritykset, korkeakoulut ja jul-

keinoelämän välistä toimintaa tuleekin tiivistää,

kishallinto. Yliopistojen ja korkeakoulujen rooli

jotta eri alojen opiskelijat pääsevät toimimaan

korostuukin kolmantena päätekijänä elinkei-

monialaisissa projektiryhmissä ja saavat paitsi

noelämän ja julkisen hallinnon rinnalla. Ne hoi-

kattavampaa projektiosaamista myös ymmärrys-

tavat opetuksen ja tutkimuksen lisäksi monia,

tä muista aloista ja työelämän pelisäännöistä.

3.1

Oppilaitosyhteistyön
merkitys

erityisesti alueen kehittymiseen liittyviä tehtäviä

Tero Keva

yhteiskunnassa. Turun seudulla korkeakoulut

Turku Science Park Oy

ansiosta alueen kilpailukyvyn, elinvoimaisuuden

Erityisasiantuntija, korkeakouluyhteistyö

Turun

kuudessa

korkeakoulussa

opiskelee

noin 40 000 opiskelijaa, mikä muodostaa uut-

tarjoavat tiedeyhteisön ja opiskelijoiden määrän

kannattaa tehdä yhteistyötä?

Turkulaisten korkeakoulujen ja yritysten välinen

ja vetovoimaisuuden näkökulmasta erinomai-

yhteistyö on edistynyt viime vuosina voimak-

sen potentiaalin innovaatio- ja yritystoiminnan

kaasti, koska sitä on suunnitelmallisesti edistetty

edistämiseen.

eri toimijoiden taholta. Tärkein asia kehityksessä

ta luovan, monialaisen ja kansainvälisen osaa-
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Miksi korkeakoulujen ja yritysten

onkin ollut yhteisen tahtotilan syntyminen alueen

mispotentiaalin kaupunkikehitykselle ja alueen

Turku Science Park Oy:lle korkeakoulu-yritysyh-

toimijoiden välille. Korkeakoulujen ja elinkeino-

elinkeinoelämälle.

teistyön tärkeimpänä tavoitteena on valjastaa niin

elämän välisen toiminnan lähentäminen on nyt

Organisaatiot
kansainvälisillä
markkinoilla
Kumppanit
(laatukeskus)

KAUPPAKAMARIT
Eläkeyhtiöt
Retro
ETK
Some

Kirjailijakumppanit

ASIANAJOTOIMISTOT

Kääntäjä

VEROTUSKONSULTAATIOT

Kansall.

Kielenhuolto

‘YRITYKSET’

Kirjapaino

Arvioijat
Kirjavälitys
Tukkuri
Kaupat

Alihankkijat mm.
Rakentajat
Autokorjaamot
Terveyspalvelut

ALUEEN
KORKEAKOULUT

SITRA

TILITOIMISTOT
TILIN
TARKASTUSYHTEISÖT

Finpro
Yrittäjävalmentajat

TEM

Ministeriöt

Uusyrityskeskukset

RAHOITTAJAT
FINNVERA
PANKIT

VALTIO

SEUTUKUNNAT

MEDIA

Pääomasijoittajat

KUNNAT
JULKISYHTEISÖT
KAUPPAKAMARIT

Mainos- ja
viestintätoimistot

KONSULTTITOIMISTOT
TEAM FINLAND

Muut
yrityspalvelut
Joukkorahoitus
EK
WFFC

Creve
Boost
Turku

SparkUp
(TCSP)
Nuori yrittäjyys

Smart Chemistry park
(TCSP)

TSEK/POTKURI

Yrityskummit
Yritys-Suomi

ELY

Tuoteväylä
Biohautomo
(TCSP)

“Business-enkelit”
Ympäristöterveydenhuolto
Suurlähetystöt

TEKES

TURKU
SCIENCE PARK

Werstas
(TKK)

EU

Työnhakijat

TE-TOIMISTO

Teknologiakiinteistöt

Muut korkeakoulut

Suomen
akatemia

YRITTÄJÄJÄRJESTÖT

Kaikki liiketoiminnan
ohjaavat palvelut
“yhden luukun palvelut”

KV

Säätiöt

TILINTARKASTAJAT
MUUT
AUKTORISOIDUT
TILITOIMISTOT

Muut oppilaitokset

VAKUUTUSYHTIÖT

VARSINAIS-SUOMEN
YRITTÄJÄT

Loura
Tukes
Avi
Kiinteistö- VS-liitto
Valvira
Tulli
sijoittajat ja
Invest in Finland
välittäjät
Finpro

VEROTOIMISTO

Kuvio 8. Yrityspalveluita tarjoavia organisaatioita ja niiden välisiä yhteyksiä.
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hyvin ajankohtaista, koska Varsinais-Suomessa

keakoulu-yritysyhteistyössä on tuotteistettu kor-

yrityksille pystytään tarjoamaan selkeät, mutta

on tällä hetkellä käynnissä poikkeuksellisen voi-

keakouluopiskelijoiden monialainen osaaminen

riittävän monipuoliset palvelutuotteet alueen kor-

makas teollisuuden rakennemuutos, nk. positii-

osaksi Turun seudun yrityspalveluja ja parannettu

keakoulujen tuottamina ja yrityskehitysorgani-

vinen rakennemuutos. Alueen kasvu vahvistuu

opiskelijayhteistyön tunnettuutta ja hyödynnettä-

saatioiden tukemana.

ja työvoiman tarve lisääntyy ainakin 2020-luvun

vyyttä alueella. Käytännön toimintaa edistetään

puoliväliin saakka. Meri- ja autoteollisuuden

osana Opiskelukaupunki Turku -prosessia21 ,

Korkeakoulut ovat alueemme yrityksille tärkeitä

tuotanto kasvaa voimakkaasti ja lääketeolli-

jossa tuetaan alueen korkeakoulujen yhteisen

yhteistyökumppaneita. Yritykset korostavatkin

suus sekä rakentaminen ovat myös nousussa.

Korkeakoulukumppani-palvelun

kehitystyötä ja

korkeakoulujen merkitystä yhtenä alueemme kil-

Alueella tarvitaankin arviolta 15 000–30 000

viestintää. Korkeakoulukumppani-palvelun kaut-

pailukykytekijöistä. Erityisesti pk-yritykset pitävät

uutta työntekijää lähivuosien aikana. Tämä luo

ta saatuja yritystoimeksiantoja välitetään korkea-

yhteistyötä olennaisena keinona täydentää omaa

paineita korkeakouluille ja myös julkisille organi-

kouluille ja näiden eri alojen opiskelija-tiimeille.

osaamistaan ja saada tuoreita näkemyksiä oman

20

22

saatioille, sillä lähitulevaisuuden positiiviset muu-

toimintansa kehittämiseen.

tokset edellyttävät yhä enemmän osaavaa työ-

Yritysten lähtökohdista toimeksiantojen tavoit-

voimaa yritysten käyttöön. Osaamisen merkitys

teena on kehittää yritysten palveluja, tuotteita

On tärkeää, että yrityksiin tulee uteliaita, jousta-

perimmäisenä kilpailukykytekijänä onkin noussut

tai toimintaprosesseja. Samalla voidaan myös

via, rohkeita ja monipuolisia työntekijöitä, jotka

korostetusti esille positiivisessa rakennemuutok-

edistää opiskelijoiden työllistymistä alueelle. Yri-

uskaltavat laittaa itsensä likoon. Parasta olisi, jos

sessa; uudet laivatilaukset, autonvalmistuksen

tystoimeksiantojen rinnalla edistetään muutakin

opiskelijat kasvaisivat tähän jo opiskeluaikanaan

tuotantosopimukset ja muut merkittävät kau-

opintojen aikaista työelämäyhteistyötä mm. yri-

‒ ja nimenomaan yhdessä yritysten kanssa. Yri-

pat sekä kansainväliset osaamiskeskittymät on

tysvierailujen kautta ja tuetaan opiskelijalähtöisen

tysten ja korkeakoulujen yhteistyö konkretisoituu

viime kädessä saatu Varsinais-Suomeen maail-

yrittäjyyden polkua.

usein opiskelijoiden harjoittelussa, opinnäytteis-

manluokan huippuosaamisella.
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sä tai yrityksiltä saaduissa toimeksiannoissa.
Korkeakoulujen ja yrityskehitysorganisaatioiden

Käytännössä yhteistyö voikin olla melkein mitä

Yritykset kaipaavat uusia tuote- ja palveluinno-

yhteistyö yritystoimeksiantoprojektien palvelu-

tahansa innovaatioiden kehittämisestä tapahtu-

vaatioita sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta

prosessissa on kehittynyt ja alueen yritykset toi-

mien järjestämiseen.

kilpailukykynsä säilyttämiseksi ja uusien mark-

vottavasti tuntevat paremmin opiskelijayhteistyön

kinoiden valloittamiseksi. Erityisesti pk-yritykset

mahdollisuuksia. Työtä on kuitenkin vielä tehtä-

Käytännön

kaipaavat tukea kasvunsa vauhdittamiseksi. Kor-

vä. Palvelujen tuotteistus on edennyt pitkälle ja

mm. seuraavat Turun ammattikorkeakoulun

esimerkkeinä

yhteistyöstä

ovat

Selko-hankkeen

käynnistämät

kokeilut:

Tu-

Tulevaisuus onkin yhteistyössä - Turku Science

tää tuoretta näkemystä ja ratkaista sille ajankoh-

run seutukunnan kuusi koulutusorganisaatio-

Parkin rooli välittäjäorganisaationa yritysten ja

taisia ongelmia. Yritystoiminnan kehittämisen

ta käynnistivät helmikuussa 2017 viikoittaisen

koulutusorganisaatioiden kasvaa tulevaisuudes-

näkökulmasta korkeakoulu-yritysyhteistyö voi

päivystyksen Turun seudun yrityspalvelupiste

sa. Turun Ammattikorkeakoulun Selko-hank-

tuoda arvokkaita uusia ideoita ja se on myös

Potkurissa. Päivystykseen osallistuivat seuraa-

keen käynnistämä yhteistyö alueen koulutu-

oiva tapa löytää ja testata uudet, parhaat osaajat

vat koulutusorganisaatiot: Turun Ammatti-Insti-

sorganisaatioiden ja Potkurin yhteistoiminnasta

yrityksen uusiksi työntekijöiksi. Imagollisesti yri-

tuutti, Turun aikuiskoulutuskeskus, Raseko, Tu-

onkin osoitus käytännönläheisestä toiminnasta,

tyksen tunnettuus lisääntyy ja se saa arvokkaita

run Ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Åbo

joka ei vaadi resursointia vaan toimijoiden yhteis-

verkostoja käyttöönsä.

Akademi. Päivystyksen tavoitteena oli palvella

tä tahtotilaa ja aitoa yhteistyötä.

koulutusyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä ja
auttaa heitä löytämään oikeat tahot omiin tarpeisiinsa. Idea yhteispäivystyksestä nousi esiin

Opiskelijan näkökulmasta yritysyhteistyö antaa
Miksi yrityksen tulisi osallistua

huomattavaa lisäarvoa opinnoille, se vahvistaa

yritysyhteistyöhön?

tää ja hahmottaa paremmin työelämän edellyt-

korkeakouluyhteistyöhön ja opiskelijan

oppimista ja työelämätaitoja. Opiskelija ymmär-

Korkeakoulu-yritysyhteistyö on muutakin kuin

tämiä kokonaisuuksia ja näin opiskelijat voivat

pupuolella. Ideaa lähdettiin viemään eteenpäin

harjoittelu, opinnäytetyö tai gradu – esimerkik-

tarvittaessa myös laajentaa myöhemmin osaa-

Turku Science Parkin johdolla, joka yhteistyössä

si erilaiset projektit, erikestoiset leirit, hackat-

mistaan tarvittavilla osa-alueilla. Yritysyhteistyö

Potkurin ja koulutusorganisaatioiden kanssa sai

hon-tapahtumat tai ideointityöpajat.

Käytän-

on oiva tilaisuus oppia ja testata opiskelijan omia

pikaisesti toiminnan pystyyn. Yhteispäivystysko-

nössä yhteistyö voi yrityksen näkökulmasta

projektityövalmiuksia, joita nykyajan työelämä

keilu ei saavuttanut yrittäjiä tavoitteen mukaises-

siis olla melkein mitä tahansa innovaatioiden

yhä enenevissä määrin edellyttävät työnteki-

ti, joten yhteistyötä päätettiin jatkaa järjestämällä

kehittämisestä

järjestämiseen.

jöiltään. Tärkein asia on kuitenkin mahdollisuus

Potkurin asiakkaille tietoiskusarja yrittäjiä kiinnos-

Tärkeintä on yrityksen tarve yhteistyölle, tällöin

saada realistinen käsitys työelämästä, joka par-

tavista aiheista. Tietoiskut käynnistyivät syys-

yhteistyön onnistuminen hyödyntää parhaiten

haimmassa tapauksessa rohkaisee opiskelijoita

kuussa 2017 ja ne kestävät toukokuuhun 2018

jokaista osapuolta – niin yritystä, opiskelijaa kuin

astumaan työelämään.

saakka. Syksyllä 2017 Osallistujia on ollut kes-

opettajaakin.

Turun ammattikorkeakoulun Selko-hankkeen organisoimassa työpajassa tammikuun 2017 lop-

tapahtumien

23

kimäärin noin 20/tietoisku, joten vastaanotto on
ollut positiivinen ja selvästi tällaiselle yhteistyölle

Yrityksen näkökulmasta yhteistyö opiskelijoiden

on ollut tarvetta.

kanssa avaa yrityksille mahdollisuuden hyödyn-
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Tiivistetysti konkreettisia esimerkkejä yhteistyöstä

Ideointityöpajassa opiskelijat ideoivat yritykselle nopeita ja ehkä villejäkin
ideoita esimerkiksi yritystoiminnan kehittämiseen, tuotteistamiseen, markkinointiin tai näkyvyyteen. Ideointipalvelu tarjoaa yritykselle joukon eri alojen
opiskelijoita, joiden kanssa voi yhdessä lähteä heittelemään vapaasti ideoita
ja sitä kautta saada uusia virikkeitä liiketoimintaan.

PROJEKTIÄSSÄT: Ideoinnista toteutukseen neljässä kuukaudessa
Case:		

Markkinatutkimus

Tarve:		Matkailualan yritys halusi kasvattaa venäläisturismin osuutta, kartoittaa markkinointikanavia ja turistien toiveita

Toteutus:	
Koottiin 4 hengen ryhmä venäläisistä opiskelijoista, joka
selvitti turistien toivomia palveluja ja potentiaalisia markkinointikanavia, tuotti yrityksen kanssa markkinointimateriaalia ja markkinointikampanjan

TUULETUS: Uusia ideoita kolmessa tunnissa
Case:		Auton vapaapäivä -tapahtuma

Tarve:		Kansainvälisen ja vuosittain järjestettävän Auton vapaapäivä -tapahtuman sisällön suunnittelu

Tulos:		Projektisuunnitelma ja markkinointimateriaalia
Palvelun kesto:	4kk, toimeksiantajalta noin 20h (5h/kk)

Toteutus:	Kaksi ideointi-iltaa, joissa mukana 9 eri alan opiskelijaa Tu-

Innostavat opiskelijaleirit yritystoiminnan vauhdittamiseen ovat oiva tapa

Tulos:		
Innovaatiotyökalujen

suuden tarjota monialaiselle opiskelijaryhmälle tehtävän tai haasteen, jota

run AMK:sta

avulla

ideoitu

suunnitelma

tapahtumalle

Palvelun kesto:	3hx2, tulokset parissa päivässä
Pidempikestoiset ja laajemmat opiskelijaprojektit ideoiden toteuttamiseen,
jolloin pelkät ideat ja ideointi eivät riitä, vaan vaaditaan toimintaa ja tekoja.
Opiskelijaprojektit tarjoavat yritysten käyttöön monialaisen ryhmän tekijöitä,
jotka lähtevät suunnittelemaan ja toteuttamaan yrityksen kaipaamia toimenpiteitä perustuen yritysten tarpeeseen. Projektin kautta voi toteuttaa mm.
markkinointitutkimuksia, messuosaston suunnittelun, nettisivujen suunnittelun ja rakentamisen jne.

synnyttää uusia innovaatioita luovassa ympäristössä. Yritys saa mahdolliryhmät lähtevät ratkomaan innovaatiomenetelmien avulla.
CHALLENGE: Innovatiivisia esityksiä vuorokaudessa
Case:		Kv-opiskelijat yritysten avuksi

Tarve:		Miten kv-opiskelijoiden osaamista voitaisiin hyödyntää paremmin pk-yritysten kansainvälistymisessä

Toteutus:	Nopeaa ideointivaihetta ja jatkokehittämistä seurasi finaali,
jossa 4-5 opiskelijan tiimit esittivät ideansa yleisölle sekä
tuomaristolle
Tulos:		Yhteenveto työstetyistä ideoista
Palvelun kesto:	Vuorokausi
Kilpailujen kautta uutta sisältöä tekemiseen: Turun korkeakouluissa opis-
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kelee 40.000 innovatiivista ja idearikasta opiskelijaa, joiden ideakapasiteetti
kannattaa hyödyntää. Erilaiset liiketoiminnan tehostamiseen liittyvät kilpailut
ovat motivoiva tapa tehostaa yrityksen toimintaa: niiden kautta yritys saa
uusia ja raikkaita ideoita sekä mahdollisesti hyvää näkyvyyttä alueella.
HACKATHON: Liiketoimintakonsepteja ja prototyyppejä päivässä
Case:		
Tarve:		

”#open data makes you move” hackathon

Tapahtumassa etsittiin vastauksia muun muassa seuraaviin
kysymyksiin: Mikä liikuttaa sinua? Ja miten siitä voisi tehdä
bisnestä?

Toteutus: 	Yhden päivän tapahtuma, jossa oli mahdollista oppia avoi-

mesta datasta ja tutustua sen luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin, verkostoitua ja visioida tulevaisuutta vapaa-ajan
näkökulmasta.

Tulos:		Avoimen datan pohjalta kehitettyjä uusia vapaa-aikaan liittyviä liiketoimintakonsepteja ja prototyyppejä.

Palvelun kesto: 	Päivä
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3.2

Yrittäjäjärjestöjen näkökulma
monituottajuuteen ja
yhteistyöhön

Johanna Vainio

listetaan tehokkaampi verkostoituminen, palvelun

veluyhdistys ry:n. Yritysneuvonta Potkurin kautta

nopeus sekä kustannustehokkuus.

aloittavat yritykset ohjataan yhdistyksessä mukana oleville yksityisille palveluntarjoajille kuten pan-

Varsinais-Suomen Yrittäjät peräänkuuluttaa hyvin
markkinoitua yhden luukun periaatteella toimivaa

Varsinais-Suomen Yrittäjät

palvelua, jonka kautta ensikontaktin ottaminen

Yritys- ja yrittäjyyspalvelut muodostavat melko

simman sujuvasti. Palvelun lisänä tulisi toimia yri-

hajanaisen kentän. Tarvitaan uudenlaiseen ajat-

tyspalveluiden yhtenäinen sähköinen tietopankki

teluun perustuvaa eri toimijoiden välistä yhteis-

sekä nettisivusto.

sekä eteenpäin ohjaaminen tapahtuu mahdolli-

työtä etenkin yhdistettäessä julkisia ja yksityisiä

3.3

 yöpajat ja seminaarit
T
jatkuvan kehittämisen
välineinä

Hankkeen aikana toimintaa kehitettiin osallis-

yrityspalveluita. Yrittäjäjärjestön näkökulmasta on

Koordinointivastuu tulisi olla yhdellä toimijalla, nyt

tavien työpajojen ja osallistavien seminaarien

tärkeää miettiä työnjakoa sekä sitä, miten yritys-

kentällä toimii useita eri toimijoita ilman yhtenäistä

kautta, valikoidusti tarpeiden ja tavoitteiden mu-

palveluorganisaatioiden välistä yhteistyöstä ja eri-

koordinointia. Monituottajuus onnistuu parhaiten

kaan. Palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen

koistumista olisi mahdollista selventää ja kohden-

markkinatietoa hyödyntävässä, verkottuneessa

ideoitiin palveluita, tehtiin nopeita kokeiluja sekä

taa nykyistä paremmin sitä tarvitseville yrityksille

ympäristössä, esimerkiksi kunnan tai muun julki-

työstettiin Service Blueprintejä ja liiketoiminta-

ja yrittäjille. Päällekkäistä tekemistä tulisi karsia.

sen toimijan myöntämän yrityspalvelusetelin avul-

malleja. Yritykset ja organisaatiot työskentelivät

la. Julkisen sektorin ei siis aina tarvitse osallistua

yhdessä, mukana oli myös korkeakouluopis-

Parhaimmillaan julkisten ja yksityisten yrityspalve-

palveluiden tuottamiseen, vaan ainoastaan järjes-

kelijoita eri oppilaitoksista. Kehitystyön siihe-

luiden yhdistäminen sujuu edistämällä toimijoiden

tämiseen ja mahdolliseen koordinointiin.

nastisia tuloksia jaettiin avoimissa työpajoissa

erikoistumista ja yhteistyötä kunkin erikoisosaa-
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kit, laki- ja tilitoimistot ja vakuutusyhtiöt.

ja avoimissa seminaareissa. Tuloksia syntyi

misen yhdistämisessä. Verkottuminen niin yritys-

Selko-hanke on pyrkinyt vastaamaan näihin

vaiheittain. Työpajojen ja seminaarien välissä

palveluyksiköiden kuin niiden palveluja käyttävien

haasteisiin. Työnjakoon on toteutettujen työpa-

syvennettiin

yritysten kesken on ydinasemassa.

jojen kautta pureuduttu yhteiskehittämisen nä-

ja viemällä eteenpäin palvelukonsepti-ideoita.

kökulmasta. Turku Science Park on selkeyttänyt

Seuraavissa työpajoissa ja avoimissa seminaa-

Palvelujen kehittämisessä digitaalisilla työkaluilla

Selko-hankkeen aikana aloittavien yrittäjien pal-

reissa ehdotuksia esiteltiin ja jatkettiin edelleen

on yhä vahvempi ja tärkeämpi rooli. Niillä mahdol-

velupolkua ja perustanut Turun seudun Yrityspal-

kehittämistä saatujen palautteiden pohjalta.

asiakasymmärrystä

testaamalla

Hankkeessa toteutettiin neljä avointa seminaaria sekä yhdeksän kehittämistyöpajaa,
joissa yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa

3.4

Yrityspalveluyhdistyksen
toiminnan kehittäminen

pajan, erityisesti kahdeksannen Selko-työpajan
aiheena (Kuva 14). Työpajaan osallistui sekä
yksityisiä yrityspalveluiden tarjoajia, että Turku

pohdittiin yrityspalvelujen hyviä puolia sekä

Turun seudulle perustettiin Turku Science Park

Science Park Oy:n henkilöstöä. Pajassa saatiin

pullonkauloja, ideoitiin uusia ratkaisuja palve-

Oy:n johdolla yrityspalveluyhdistys, jonka tavoit-

laajaa näkemystä yhdistyksen toiminnan suun-

luille sekä työstettiin myös organisaatioiden

teena on tehostaa julkisten ja yksityisen yritys-

nitteluun. Kokemuksistaan kertoi yrittäjyysasian-

sisäisiä toimintamalleja käyttäen apuna liike-

palvelujen yhteistyötä ja auttaa asiakasyrityksiä

tuntija Antti Kokkila Prizztech Oy:stä. Työpajassa

toimintamalleja, lähtökohtana toiminnan ja

löytämään helposti luotettavia ja asiantuntevia

käsiteltiin uutta yrityspalveluyhdistystä ja kasvu-

toimintakentän selkeyttäminen ja tiedottaminen

yksityisiä palveluntarjoajia tarpeisiinsa. Yrityspal-

palvelulakia. Pohdittiin myös asiakashallintaa,

ulospäin sekä yrityksille että toisille toimijoille.

veluyhdistyksen toiminnan alulle saattaminen ja

yhdistyksen sääntöihin liittyviä asioita, yhdistyk-

Tarkemmat tiedot seminaareista ja työpajoista

suunnittelu olivat useamman seminaarin ja työ-

sen palvelujen markkinointia, toiminnan kehittä-

löytyy liitteessä 1.
Lisäksi viimeisen vajaan puolentoista vuoden
aikana aloittavien yritysten yritysneuvojat kokoontuivat kuukausittain hankkeen tulosten tarkastelemiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Nämä
kokoukset olivat tärkeitä yhteiskehittämisen
foorumeita uusien palvelukonseptien esittelyyn ja palautteen saamiseen, seminaari- ja
työpajasisältöjen tarkasteluun sekä yhteistyön
vahvistamiseen.

Kuva 14. Yrityspalveluyhdistyksen toimintaan keskittyvä työpaja.
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mistä jatkossa asiakaslähtöisesti sekä toiminta-

Uudet palvelut on otettu tai otetaan käyttöön

tärkeitä kanavia keskusteluille, avoimelle yhteis-

mallin mahdollisia haasteita.

vaiheittain ja niiden toimivuudesta kerätään pa-

kehittämiselle ja ideoinnille. Palvelumuotoilun

lautetta palvelun edelleen kehittämisen pohjaksi.

menetelmiä käyttäen voidaan uusia palveluide-

Turun seudun Yrityspalveluyhdistys ry on perus-

oita kokeilla nopeasti ja kevyesti (protoilu), ennen

tettu ja sen jälkeen rekisteröity virallisesti vuoden

kuin toimintaa lyödään lopullisesti lukkoon.

2017 vuoden lopulla. Yhdistyksen hallitus järjestäytyi vuoden 2018 alussa ja aloittaa jäsen-

3.5

Jatkuva kehittäminen

Yhteistyö palveluiden kehittämiseksi korkea-

hankinnan seitsemän perustajajäsenen lisäksi.

Palvelumuotoilu on jatkuvaa kehittämistä. Hank-

koulujen sekä oppilaitosten opiskelijoiden kans-

Näiden asiantuntijoiden on tarkoitus tuottaa

keen aikana on paneuduttu asiakasymmärryk-

sa on mahdollisuus palveluiden muotoilemiseksi

mentorointia aloittaville ja alkutaipaleella oleville

sen ja yhteiskehittämisen merkitykseen yritys-

käyttäjälähtöisiksi myös tulevaisuudessa. Opis-

yrittäjille, jotka ovat olleet yritysneuvonta Potkurin

palveluiden toiminnan kehittämiseksi. Jatkuvan

kelijaryhmät voivat opintojaksojensa puitteissa

asiakkaita. Potkurin yritysneuvojat antavat asiak-

kehittämisen malli on uudenlaisen käyttäjäkes-

oppia palveluiden kehittämisestä ja tuottaa yri-

kaalle niin sanotun asiakaslähetteen arvioimansa

keisen ja osallistavan kehittämisen ajattelutavan

tyspalveluille tietoa asiakkaiden tarpeista sekä

tarpeen mukaan. Tällöin ensitapaaminen yksityi-

omaksumista oman ja organisaation työskente-

näiden pohjalta olla mukana ideoimassa yhdes-

sen toimijan kanssa on maksuton. Osapuolet

lyn pohjaksi. Työskentelymallin avulla perinteisiä

sä yritysten, palveluntarjoajien sekä muiden si-

sopivat sen jälkeen palvelun ”hintapolitiikasta”.

rakenteita herkistetään uudenlaisten asenteiden

dosryhmien kanssa ratkaisuja yhä paremmiksi

ja käytäntöjen vastaanottamiseen.

palveluiksi.

teessä 2 olevassa Service Blueprintissä. Siinä

Palveluita tulee kehittää iteratiivisesti, ne eivät ole

Turun seudulla on monipuolinen yrityspalvelu-

on kuvattu palvelun suunniteltu tuotantoproses-

koskaan valmiita, etenkään maailman muuttues-

verkosto, jonka toiminnan jatkuva kehittäminen

si lähtökohtana asiakkaan palvelupolku, yrityk-

sa yhä nopeammin uusien teknologioiden kehi-

on tärkeää yritysten kasvun tukemiseksi. Asiak-

sen perustamisen ideasta vaihe vaiheelta aina

tyksen seurauksena. On tärkeää hankkia syste-

kaiden tarpeiden ymmärtäminen ja yhteistyö eri

jälkipalveluun saakka. Service Blueprintissä on

maattisesti asiakasymmärrystä sekä ideoida sen

sidosryhmien välillä antavat mahdollisuuksia en-

merkitty punaisella uudet palvelut, esimerkiksi

pohjalta ratkaisuja yhteistyössä eri sidosryhmien

tistä parempien palveluiden toteutumiselle.

yhteydenotto noin kymmenen kuukautta yrityk-

kanssa. Tähän tarjoavat palvelumuotoilun asi-

sen perustamisen jälkeen, yrityspalveluyhdistyk-

akasymmärryksen hankintamenetelmät hyvät

seltä saatavat palvelut sekä tuleva chattikanava.

välineet. Avoimet työpajat ja seminaarit ovat

Aloittavien yritysten toimintamalli on esitelty liit-
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Liitteet
Liite 1. Työpajat ja seminaarit

Toisessa työpajassa 1.2.2016 hyödynnettiin syksyn aikana hankittua tietoa
yrityspalveluiden toimivista asioista ja kipukohdista parannettujen palvelupolSelko-työpajassa

kujen ja niistä johdettujen Service Blueprintien laatimiseen. Tavoitteena oli

1.12.2015, kartoitettiin Turun seudun yrityspalveluita, joita on laaja-alaisesti

katsoa ensin palvelua asiakkaan silmin ja sen jälkeen miettiä koko palvelun

ja monipuolisesti tarjolla. Työpajassa pohdittiin yhdessä yrittäjien, yksityisten

tuotantoprosessia Service Blueprintien muodossa. Osallistujat valitsivat jon-

yrityspalveluiden edustajien, Turku Science Park Oy:n henkilöstön, yritysjär-

kun asiakasyritykselle aiemmin tehdyn palvelupolun ja alkoivat kehittää sitä

jestöjen ja oppilaitosten edustajien sekä opiskelijoiden kanssa, ovatko yri-

ihanteelliseksi palvelupolkumalliksi. Pohdittiin, mitä palveluita asiakasyritys

tyspalvelut selkeitä asiakkaiden, eli yritysten näkökulmasta. Yhdessä etsittiin

eri vaiheissa tarvitsee ja miten palvelu voidaan tarjota asiakkaalle. Työpajaan

vastauksia kysymyksiin: mitä palveluita on tarjolla, mitä puuttuu, ja mitä kan-

osallistui Turku Science Park Oy:n henkilöstöä, yrittäjiä, yksityisiä palvelun-

nattaa kehittää eteenpäin?

tarjoajia sekä yritysjärjestöjen ja koulutusorganisaatioiden henkilöstöä ja

Ensimmäisessä,

määrittelyvaiheeseen

liittyvässä

opiskelijoita.
Ensimmäisessä avoimessa ”Yrityspalveluverkoston kehittämisseminaarissa” 22.1.2016 oli puhujana Jari Jokilampi, Suomen Uusyrityskeskukset

ry:stä. Jokilampi alusti uusyrityskeskuksen kehittämistyötä esityksessään,

Kolmannessa, Turku Science Park Oy:n sisäisessä, työpajassa 9.3.2016
käsiteltiin julkisten toimijoiden liiketoimintasuunnitelmia (Business Model

samoin kuin Turku Science Parkin toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen avaus-

Canvas). Osallistujina oli Turku Science Parkin ja korkeakoulujen henkilökun-

puheenvuorossa. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö

taa sekä opiskelijoita. Jokaista työntekijäryhmää pyydettiin pohtimaan asiaa

kertoi, mitä palvelumuotoilu on ja miksi sitä tehdään. Seminaarissa esiteltiin

ennakolta oman työnsä pohjalta. Työpajassa täydennettiin resursseja oman

syksyn aikana tehtyjen selvitystöiden tuloksia: mikä toimii hyvin käyttäjien eli

osaamisen kannalta, kartoitettiin kumppaneita yksityiseltä sektorilta sekä

yrittäjien näkökulmista katsottuna, missä on kehitettävää ja millaista palau-

tunnistettiin asiakassegmenttejä. Työpajan tavoitteena oli tunnistaa oman

tetta yrityksiltä on tullut. Kaikki hankkeeseen osallistuneet opiskelijaryhmät

yksikön osaaminen ja myös nähdä toisten osaaminen – mahdolliset päällek-

Turun ammattikorkeakoulusta, Turun yliopiston Kauppakorkeakoulusta sekä

käisyydet sekä kehittämis- ja yhteistyömahdollisuudet. Liiketoimintasuunni-

Yrkeshögskolan Noviasta olivat edustettuina seminaarissa esitellen jokainen

telmat toimivat myös tukena Service Blueprintien laadinnassa.

yhden yrityspalvelu-casen parannusehdotuksineen. Esiteltävät case-tapaukset olivat: StartUp-yritys, aloittava yritys, vieraskielinen aloittava yritys sekä
omistajanvaihdosyritys. Lisäksi yksi ryhmä esitteli yritysskenaariot vuodelle
2050.

Neljänteen työpajaan 28.4.2016 osallistui yrittäjiä, yksityisiä palveluntarjoajia

sekä yritysjärjestöjen ja koulutusorganisaatioiden henkilöstöä, Varsinais-Suomen liiton edustaja sekä Turku Science Park Oy:n henkilöstöä. Siinä keskityttiin kartoittamaan kasvuyritysten kehittämistarpeita. Aluksi määriteltiin osallis-
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tuvien organisaatioitten tärkeimmät kasvu- ja kehittämispalveluja tarvitsevat
asiakassegmentit. Näistä valittiin 11 ryhmää: bioala, cleantech, elintarvike-

Toisen avoimen seminaarin teemana 27.10.2016 oli ”Yksityisten ja julkisten
yrityspalveluiden uusi kumppanuusmalli Turun seudulle”. Palvelumuotoilusta

teollisuus, hyvinvointi / sosiaali- ja terveysala, IT-ala, konepaja/perinteinen

oli kertomassa Petri Aaltonen PALMU Oy:stä ja seminaarissa käytiin läpi SEL-

teollisuusala, luovat alat, lääketeollisuus, meriteollisuus ja alihankkijat sekä

KO-hankkeen siihenastisia tuloksia ja yritysten toiveisiin pohjautuvia tavoit-

peliteollisuus. Näille ryhmille alettiin kehittää yrittäjän kannalta optimaalista

teita tulevalle toiminnalle. Esityksissä käytiin läpi muun muassa ehdotukset

palvelupolkua ja niiden pohjalta Service Blueprintejä, huomioiden kehittä-

aloittavien yritysten optimaaliseksi palvelupoluksi sekä Service Blueprintiksi

mistarpeet joita oli aiemmin hankkeen aikana kartoitettu. Tuloksena syntyi

ja edellisten työpajojen tuloksia. Paneelikeskustelun aiheena oli ”Asiakkaan

kahdeksan Service Blueprintin alkuhahmotelmaa seuraavien alojen yritysten

etu yrityspalveluissa”. Lopussa Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko

tarpeisiin: bioala, cleantech, elintarvike, hyvinvointiala (pk-yritys), IT-ala, kone-

Kyynäräinen kertoi uuden Turun seudun kumppanuusmallin tavoitteista. Se-

paja, lääketeollisuus sekä meriteollisuus ja alihankkijat.

minaariin osallistui Turku Science Park Oy:n henkilöstöä, yrittäjiä, yksityisiä
palveluntarjoajia, yritysjärjestöjen ja koulutusorganisaatioiden henkilöstöä

Viidennessä, Turku Science Park Oy:n sisäisessä, työpajassa 8.6.2016

sekä opiskelijoita.

ryhmässä. Toisessa ryhmässä täydennettiin alkavien yritysten ja startupien

Seitsemännessä työpajassa 26.1.2017 kehitettiin eteenpäin oppilaitosten

keskityttiin liiketoimintasuunnitelmiin (Business Model Canvas) kahdessa

liiketoimintasuunnitelmia, ja toisessa kasvuyritysten ja kansainvälistyvien yri-

yrityspalvelutarjotinta ja yrityspalveluverkoston toimintaa. Samalla tutkittiin

tysten suunnitelmia tavoitteena kahden organisaation yhdistymisen seurauk-

eri oppilaitosten yrityspalvelujen löydettävyyttä nettisivuilta. Työpajassa tar-

sena tarkemmin määritellä toimintaa ja sen tavoitteita.

kasteltiin toisten Turun alueen oppilaitosten sekä korkeakoulujen yrityspalvelusivustoja yrittäjän silmin ja annettiin kehitysideoita sivustojen selkeyttä-

Kuudennessa työpajassa 13.9.2016 keskityttiin oppilaitosten ja korkea-

miseksi sekä ideoitiin, miten oppilaitokset ja korkeakoulut voisivat yhdessä

koulujen yrityksille tarjoamiin työelämäpalveluihin. Etsittiin vastauksia siihen,

kehittää yrityspalveluita. Korkeakouluyhteistyön erityisasiantuntija Tero Keva

miten oppilaitosten yrityspalveluiden tarjonta saataisiin esiin niin, että yrityk-

Turku Science Park Oy:stä kertoi Korkeakoulukumppanin toiminnasta ja esi-

sen olisi helppo löytää etsimänsä palvelu. Olisi selvitettävä, miten oppilai-

merkkejä korkeakoulujen yritysyhteistyöstä. Korkeakoulukumppani on turku-

tokset ja eri toimijat tuntevat toisensa ja kunkin organisaation tarjonnan ja

laisten korkeakoulujen yhteinen palvelu, joka välittää tietoa toimeksiannoista

onko tarvetta verkostoitua. Työpajaan osallistui henkilöstöä Turun ammatti-

sekä korkeakoulujen asiantuntijoista ja palveluista. Työpajassa tehtiin päätös

korkeakoulusta, Turun ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta, Turun am-

aloittaa uudestaan kuukausittaiset oppilaitosten ja korkeakoulujen yritys-

matti-instituutista, Turun yliopistosta, Åbo Akademista sekä Turku Science

palveluiden henkilöstön tapaamiset. Päätettiin myös kokeilla kuuden Turun

Parkista.

seutukunnan koulutusorganisaation viikoittaista yhteispäivystystä yrityspal-
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velupiste Potkurin tiloissa. Kokeilussa mukana olevat koulutusorganisaatiot

tasuunnitelmia nykyisen organisaation toiminnan kirkastamiseksi ja brändin

olivat Turun ammatti-Instituutti, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Raision seudun

rakentamisen tueksi. Tavoitteena oli, että palvelut olisivat helposti löydettävis-

koulutuskuntayhtymä Raseko, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja

sä ja hahmotettavissa sekä asiakkaiden näkökulmasta katsottuna, että yhti-

Åbo Akademi. Päivystys tapahtuisi siten että jonkun koulutusorganisaation

ön sisällä. Aloittavien yritysten ryhmä tutki myös asiakasnäkökulmaa Potkurin

edustaja olisi kaksi kertaa viikossa muutaman tunnin ajan tavoitettavissa Pot-

fyysisestä saavutettavuudesta ”Astu asiakkaan saappaisiin” –kävelyllä, josta

kurissa. Päivystyksen tavoitteena oli palvella koulutusyhteistyöstä kiinnostu-

on kerrottu kappaleessa 1.4 alaotsikon ”Selko-hankkeen asiakasymmärryk-

neita yrityksiä ja auttaa niitä rakentamaan mahdollisimman osuvia yhteistyö-

sen hankintamenetelmät” alla.

kumppanuuksia koulutusorganisaatioiden kanssa.
Kahdeksannessa työpajassa 9.6.2017 käsiteltiin jälleen ja uutta Turun seu-

Kolmannessa avoimessa seminaarissa 23.11.2017 pohdittiin hackathonien
mahdollisuuksia, mitä yhteisinnovoinneista jää käteen käytännössä ja miten

dulle perustettavaa yrityspalveluyhdistystä ja kasvupalvelulakia. Toimitusjoh-

kehitellyt ideat elävät jatkossa. Asiantuntijoina kuultiin yhteiskehittämistä toi-

taja Niko Kyynäräinen Turku Science Park Oy:stä piti alustuksen aiheesta.

minnassaan hyödyntäneitä yrityksiä sekä järjestäviä tahoja. Seminaarin esiin-

Toimintamallista kertoi yrittäjyysasiantuntija Antti Kokkila Prizztech Oy:stä.

tyjät olivat Mikko Järvilehto (Innovaatiomestarit Oy), Joonas Ojala (Kakola

Työpajassa käsiteltiin asiakashallintaa, yhdistyksen sääntöihin liittyviä asioita,

Yhtiöt Oy), Tomi Leppälahti (Avoltus Oy), William Hammersley (Elisa Oyj) ja

yhdistyksen palvelujen markkinointia, toiminnan kehittämistä jatkossa asia-

Henna Knuutila (Turun AMK) sekä Sonja Hyrynsalmi (Turku Science Park Oy).

kaslähtöisesti sekä toimintamallin mahdollisia haasteita. Työpajaosallistujat

Hackathonien tuloksina todettiin syntyvän uudenlaista yrittäjyyttä ja uudenlai-

kiersivät eri pöydissä, joten kaikki saivat sanoa mielipiteensä käsiteltäviin

sia innovaatioita jo olemassa oleviin ratkaisuihin.

asioihin ja yrityspalveluyhdistyksen toiminnan suunnittelu sai hyvän pohjan.
Työpajaan osallistui yksityisiä palveluntarjoajia, yrittäjäjärjestöjen ja koulutu-

Hankkeen loppuseminaari, ”Tulevaisuuden Turku liiketoiminnan kasvuym-

sorganisaatioiden edustajia ja opiskelijoita sekä Turku Science Park Oy.n

päristönä”, pidettiin 6.3.2018 yhdessä Turun osatoteutuksen kanssa. Tästä

henkilökuntaa, jotka toimivat puheenjohtajina eri pöydissä.

seminaarista on kerrottu kappaleessa 2.1.

Yhdeksännessä työpajassa 12.10.2017 jatkotyöstettiin Turku Science Park
Oy:n liiketoimintasuunnitelmia (Business Model Canvas) aloittavien yritysten,

kasvu- ja kehitysyritysten ja kansainvälistyvien yritysten ryhmissä. Tavoitteena oli täsmentää ja selkeyttää Turku Science Park Oy:n palvelulupauksia eri
asiakassegmenteille ja päivittää aiemmin hankkeen aikana tehtyjä liiketoimin-
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Liite 2. Service Blueprint

Jos liikehuoneisto täytyy
varata tässä vaiheessa

Google-yrityksen perustaminen, Science Parkin
nettisivut

FYYSISET
PALVELUTODISTEET

Asiakas on saanut
liikeidean, ajatus oman
yrityksen perustamisesta

ASIAKKAAN
TOIMINTA

Tiedonhankinta
yrittämisestä, kartoitusta
mahdollisuuksista

Mahdolliset sopimukset

Mahdollisesti liiketilasta
alustava varaus /
yhteydenotto

Käynti Potkurin neuvojalla

Nettisivusto www.turkubusinessregion.com /
osoite, puhelinnumero.

Asiakastietolomake,
liiketoimintasuunnitelma,
rahoitusvaihtoehtoja.
Minustako yrittäjä?
-Selko-opas

Nettisivusto www.
turkusciencepark.com,
chattikanava joka auki
esim. klo 10-14

Osallistuminen Potkurin
startti-infoon

Ajanvaraus Potkurin
yritysneuvojalle
puhelimitse /
sähköpostitse

Asiakastietolomakkeen
täyttäminen (taustatiedot,
mm. koulutus, ammatti
jne.) Ensimmäinen käynti
Potkurissa, Liiketoimintasuunnitelman teko,
rahoitusvaihtoehtojen
miettiminen

Yhteys chattikanavan
kautta kysymysten
selvittämiseksi

Potkurin asiantuntijan
apu

Chattiviesteihin
vastaaminen

Osoitteet ja ajankohdat netissä selkeästi,
TE-toimiston ohjeistus,
Turku-posti, tilaisuudet

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.

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

TUKIPROSESSIT

Portaalit joissa tietoa löydettävissä, hakukoneet

Sivustojen ja järjestelmän
ylläpito, Portaalit joissa
yrittäjyystietoa löydettävissä, hakukoneet

Mahdollisesti lakimiehen
neuvonta

Punainen = tulevat parannukset
Sininen = Yksityisten tai yhteisöjen/Science Parkin kumppanien tarjoamat palvelut

Järjestelmän ylläpito

Työvuorot chattikanavan
ylläpitämiseksi

Chattikanavajärjestelmän
ylläpito

Liiketoimintasuunnitelman kommenttityökalu

Palautekysely

Koskee 10-15 %

Hakemuksen täyttäminen TE-toimiston sivuilla. Mahdollisesti
käynti Potkurin tai TE-toimiston
neuvojalla

Yrityssuomi.fi-sivusto,
v. 2018 suomi.fi/yritystoiminta -sivusto (luvat
ja ohjeet niiden hakemiseen) Liiketoimintasuunnitelma.com -sivusto;
Potkurin liiketoimintasuunnitelmamalli

Liiketoiminta- ja
rahoitussuunnitelma,
kannattavuuslaskelmat,
todisteet
yrittäjävalmiudesta.

Tarjoukset, sopimukset,
laina-anomukset

Pyyntö yritysneuvojalle
Tapaamiset eri pankkien /
Liiketoiminnan ilmoitukliiketoimintasuunnitelman Asiakas saa sähköisen
rahoituslaitosten kanssa.
sen tai luvanvaraisuuden
ja laskelmien kommentoi- palautekyselyn Potkurista
Rahoituksen
tarkistaminen. Lupien
miseen suunnitelma 1.0:n
ja vastaa siihen
kilpailuttaminen,
hakeminen
kautta.
laina-anomus

Potkurin yritysneuvoja
kommentoi pyydettäessä
liiketoimintasuunnitelmaa
sähköisen työkalun avulla

Kommentointityökalun
ylläpito ja päivitys

Lainalupaus /
Lainapäätös

Rahoituksen saaminen.

Päätös ja ohjeistukset
maksatuksen hakemiselle postitse TE-toimisto.

Starttirahan hakeminen.
Tarvittaessa ajanvaraus
Starttirahapäätöksen
yritysneuvojalle /
saaminen. Ohjeet maksaTE-toimistolle tai chattituksen hakemiselle
kanavan kautta kysymys

Tarvittaessa
yritysneuvojalta/
TE-toimiston virkailijalta neuvoja starttirahan
hakuun.

Perustamisilmoitus ytj.
fi-sivusto

Yrityksen perustaminen
ja Y-tunnuksen hankkiminen, ilmoitus tarvittaville viranomaistahoille.

Yrityssuomi.fi-sivusto

Sopimuksen hyväksymiTapaamiset eri pankkien /
nen ja allekirjoitus,
rahoituslaitosten kanssa
Pankin tai Finnveran
lupaus lainasta.

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

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

Pilottiprojekti yritysasiakastiedon avaamiseksi TEM-konsernin alla olevien organisaatioiden kesken.

Paperiversion täyttäminen netissä (tai Potkurissa)

Jos liiketilaan tarvitaan
muutoksia

Käynti Potkurin neuvojalla

Lähete Yrityspalveluyhdistyksen verkoston
toimijoille

Sopimukset

Toimitilahakemisto Turku
Käyttöönottoilmoitus. Esim. omavalScience Parkin sivuilvontasuunnitelma elintarvikeviranla. Ilmoitus lehdessä “
omaisille, liikehuoneiston asiapaperit,
vuokrataan liiketilaa”.
lainsäädännölliset tositteet. RakenSopimus, todistus vuoknuslupa
ratakuun talletuksesta

Rakennuslupakuvat

Jos liiketilaan tarvitaan
muutoksia

Sopimus mahdollisista
Rakennuslupakuvat. Naapureimuutostöistä, mahdolliset
den kuulemiskaavake
vakuutukset

Tarkistus kunnan rakennusvalAjanvaraus Potkurin
Yhteydenotto yksityisiin palvelunTarkistus (soitto, s-posti)
von-taviranomaiselta/ kunnan
Liiketilan vuokrasopiyritysneuvojalle. Yrityksen tarjoajiin: tilitoimistot, markkinointi,
kunnan rakennusvalvontaviLiiketilan kartoitus. Esiso- elintarvike tai terveydensuojeluviranmuk-sen allekirjoitus ja
pohjatietojen/yksityisvakuutukset, pankit. Käynti ensimrastolta ja pelastuslaitokselta
pimuksen allekirjoitus ja omaiselta (onko käyttötarkoitukseen Arkkitehdin tai rakennusvuokratakuu. Sopimus
kohtien tarkistus.Tietoa mäisessä maksuttomassa neuvontavoidaanko tilassa toteuttaa
sopiva liikehuoneisto). Käyttöönotinsinöörin palkkaus
vuokratakuun maksamisopimuskäytänteisiin.
tapaamisessa yrityspalveluyhdistyktarvittavat muutokset, tarvitaan- mahdollisista muutostöistoilmoituksen tekeminen ja esim.
nen.
Neuvontaa yksityisten yri- sen jäsenyrityksessä (ensimmäinen
ko lisäselvityksiä. Naapureiden tä ja niiden hoitamisesta
omavalvontasuunnitelman toimittatyspalveluiden tarpeesta.
neuvontakäynti ilmainen)
kuuleminen.
minen elintarvikeviranomaisille

Neuvonta kehen palveluntarjoajiin olisi hyvä olla
yhteydessä. Lähete/lähetteet sopiville yksityisille
palveluntarjoajille

Neuvottelut ko. asiantuntijoiden
kanssa

Sopivien palveluntarjoajien kartoitus Yrityspalveluyhdistyksen riveistä,
apu sopivien asiantuntijoiden löytämisessä

Yrityspalveluyhdistyksen
toiminta ja sitä kautta eri
palveluntarjoajaverkosto
(jatkossa n. 100 palveluntuottajaa). YPREK-järjestelmä

Yrityspalveluyhdistyksen toiminta
ja sitä kautta eri palveluntarjoaja
verkosto

Insinööri / arkkitehtitoimistosta neuvottelu

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ja pelastusviranomaisen vastaus /
mahdollinen käynti kohteessa.
Mahdollisesti kunta hoitaa
naapureiden kuulemisen.

Tapaaminen pankissa
(yrittäjä ja yritystilojen
omistaja), talletus pankissa

Tarkistus huoneiston sopivuudesta

Liiketilan kuvien suunnittelu ja piirtäminen

Tarkistus muutosten sopivuudesta, mahdollisesti naapureiden kuuleminen

Pankkivirkailijan järjestäminen vuokratakuun
talletustapaamiseen

Omistaja laittanut liiketilan
Lainsäädäntö, rakennusmääräykset
vuokralle

Yhteydenpito tarvittaviin
viranomaisiin, lainsäädännön vaatimusten
noudattaminen

Lainsäädäntö, rakennusmääräykset

Pankin ajanvaraus +
muut järjestelmät

Toimitilahakemisto Turku
Science Parkin sivuilla.
Liiketilaa vuokralla-ilmoitukset

Kunnan viranomaisen vastaus /
mahdollinen käynti kohteessa

Linkitys Science parkin
sivustoilta. Välitystoimistojen / liiketilan omistajien
tarjontaan netissä

Jos liiketilaan tarvitaan
muutoksia

Jos liiketilaan tarvitaan
muutoksia

Kauppakirja tai muu
todiste omistusoikeudesta.
Lupahakemus. Rakennuslupakuvat

Urakkasopimus sis. LVI,
KVV ja rakennusteknisten
töiden vastaavat työnjohtajat

Rakennusluvan anominen
ja saaminen (omistaja
anoo muutoksia / sovittaessa omistajan nimissä
yrittäjä anoo)

Yrittäjä remontoi itse /
palkkaa ulkopuolisen
tekijän ja palkkaa vastaavat mestarit

Palotarkastus ja loppukatselmus

Kokouspöytäkirja

Yhteydenotto KVV ja LVI
sekä rakennustarkastajaan sekä palotarkastajaan. Palotarkastus ja
loppukatselmus

Turku Science Parkin nettisivustot, oppilaitosten,
järjestöjen ja yksityisten
palveluntarjoajien yrityspalvelusivustot

Uutiskirje, jossa linkki kyselyyn

Yhteydenotto

Työntekijöiden rekrytointi

Koulutuksiin ja verkostoitumistapahtumiin
osallistuminen

Saa uutiskirjeen, jossa linkki
kyselyyn (miten yritys on lähtenyt
liikkeelle, onko kehittämisideoita, kysely- neuvonta eteenpäin
oikeaan paikkaan, palvelun kehittäminen). Saa kyselyn n. 10 kk
yrityksen rekisteröinnistä mikäli on
antanut luvan kyselylle.

Jos menee huonosti /
hyvin asiakas saa yhteydenoton Potkurista/
yrityksestä että voiko
tarjota apua

Työnantajavelvoitteet
työsuojelu.fi -sivustolla

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

Hakemusten käsittely ja
ilmoitus osapuolillle

Oikeiden asiantuntijoiden
järjestäminen

Kirjaus rakennusvalvonnan tietokantaan

TE-toimistojen työnantajapalvelut

Markkinointi oikealle
kohderyhmälle, ilmoittautumis- ja tilajärjestelyt

Uutiskirjeen / kyselyn lähettäminen
erikseen ja vastausten käsittely

Lainsäädäntö, rakennusmääräykset

Yhteydenpito tarvittaviin
viranomaisiin, lainsäädännön vaatimusten
noudattaminen

Yhteistyö, ilmoittautumisjärjestelmät

Linkki, tiedot löydettävissä
YPREKistä / YRINETistä (asiakaspalaute) Potkurin katsomalle
palveluntuottajalle

Rekisterin ylläpito

Yhteydenotto
asiakkaaseen

Yhteydenottolistojen
päivitys

