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Musta Joutsen toteutui

K

ieleemme on aika lailla vakiintunut termi Musta Joutsen.
Tällä tarkoitetaan tilannetta, joka yllättää täysin. Sitä ei ole osattu kuvitella, ja se on kuitenkin luonteeltaan
erittäin merkittävä. Pandemioita oli
kyllä tutkittu, kuvattu ja niistä oli
kuultu varoituksen sanoja. Nyt tilanne on juuri tällainen ja tästä on
vain päästävä eteenpäin.
Ensimmäisessä vaiheessa Loimaan kaupungin yrityspalvelut
otti tehtäväksi tiedon levittämisen
loimaalaisille yrittäjille: mitä tapahtuu, mitä tukia voi hakea ja miten
haku tapahtuu. Toiseksi Loimaan
kaupunki otti välitettäväksi valtion
yksinyrittäjätuen. Saimme nopeasti toteutettua järjestelmän ja haku
saatiin auki sujuvasti.

Tiedon jakamisessa on auttanut
erittäin paljon maakunnassamme organisoitu yhdessä tekeminen. Kriisin
alusta alkaen maakunnan ELY-keskus,
Business Finland, Finnvera, TE-toimisto, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja maakunnan
yrityspalveluyhtiöt sekä kuntien yrityspalvelut ovat olleet koolla joka tiistaiaamu tunnin ajan. Näin kaikki tieto
on saatu välitettyä kumpaankin suuntaan nopeasti. Yhteisissä palavereissa
on saatu ajankohtaista tietoa, miten
yrityksiä tulee neuvoa esimerkiksi
erilaisten koronatukien hakemisessa.
Täsmätieto on saatu liikkeelle. Saamme olla ylpeitä tällaisesta yhteistyöstä.
Koronan vaikutukset tulevat olemaan pitkäaikaisia. Matka uuteen
normaaliin on vasta alussa. Sekä

omassa kaupungissamme, että
maakunnassa on aloitettu yhteinen
pohdinta, millainen tulevaisuus on
ja mihin eri asioihin meidän tulee
ryhtyä. Tulevaisuustyötä on hyvä
rakentaa, kun yhteistyön pohja on
jo valmiiksi olemassa.
Matti Tunkkari
Kehittämisjohtaja

Yrityskehittäjä ja vaikuttaja Ville Manner
suunnitteli kampanjavideoiden sisällön
ja hoiti pääosin niiden kuvauksen.
Leena-Maija Pärssisen Trival käsitteli
materiaalin lopulliseen muotoon.

eMesys suunnittelee kehittämistuella
pelipuiston avaamista
Elinvoimaa on lehti Loimaan
kaupungin yrityselämästä.
Jätä juttuvinkki sähköpostitse
matti.tunkkari@loimaa.fi.
Seuraava lehti ilmestyy
syksyllä 2020.
JULKAISIJA
Loimaan kaupunki
TOIMITUS
Matti Tunkkari
Paula Avellan
Marianna Pajula
Kati Varjus
Anni Laitinen
ULKOASU JA TAITTO
Viestintätoimisto Konttuuri
Anni Laitinen
PAINO
Painotalo Painola, Kaarina
kesäkuu 2020

D

igitaaliseen mediaan sisältöjä
tuottava eMesys sai ELY-keskukselta kehittämisavustusta 4 800 euroa.
Yritys työllistää yhden yrittäjän lisäksi
kaksi osa-aikaista työntekijää.
– Korona vaikutti vakavasti toimintaamme iskemällä asiakasyrityksiimme, joista osalla toiminta pysähtyi
kokonaan. Lisäksi jo aiemmin toteutuneista töistä on saamisia rästissä, toteaa toimitusjohtaja Jussi Mäkelä.
ELY-keskus myönsi eMesykselle tukea esiselvityksen tekemiseen
huhti–toukokuun ajalle.
– Käytännössä tuki myönnettiin
sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voi tulevaisuudessa kehittää toimintaa, eli
uuden liiketoiminnan ja palveluiden
suunnitteluun. Nykyisen toiminnan
pyörittämiseen sitä ei voinut käyttää.
Tuesta oli kuitenkin apua, ja aika paljon vaikeammassa tilanteessa olisimme olleet ilman sitä, Mäkelä kuvailee.

2

Koronakriisi rohkaisee uusiin toimintatapoihin

Jos eMesyksen tulevaisuudensuunnitelmat toteutuvat, laajentaa yritys
toimintaansa muun muassa virtuaalisen todellisuuden peleihin, eli VRpelaamiseen.
– Meillä on ollut puolisen vuotta
suunnitelmissa pystyttää VR-pelipuisto Vesikoskitaloon. Olemme nyt selvitelleet, voisimmeko itse tuottaa ainakin osan siellä käytettävistä sisällöistä.
Luonnollisesti kaikki riippuu
koronatilanteesta, mutta Mäkelä näkee, että pelitilan avaaminen olisi
mahdollista nykyisten lupien ollessa
voimassa.
– Suojukset voidaan desinfioida
käytön jälkeen, eivätkä ihmiset ole
välttämättä suoraan tekemisissä keskenään. Pelaajien määrää voi rajoittaa
alle kymmeneen kerrallaan. Toiveissa
on, että toiminta saataisiin aloitettua
pienimuotoisesti loppukesällä, Mäkelä
suunnittelee.

Koronakriisi sai Loimaan kaupungin ja Loimaan Kauppala
-yhdistyksen yhdistämään pikaisesti voimansa, ja yhteistyön
hedelmänä syntyi sarja videoita
ja artikkeleita Pidä palvelut lähellä -kampanjaan. Kampanjan
kasvot ja kehittäjä Ville Manner on tyytyväinen saamastaan
hyväntekeväisyystyöstä.
– Olen tosi otettu, että minua pyydettiin mukaan kampanjaan, jolla nostetaan elinkeinoalueen näkyvyyttä, Ville
Manner sanoo.
Kampanjavideot ovat olleet Loimaan Kauppalan sivuilla katsottavissa
maaliskuusta alkaen ja uusia videoita
valmistuu ainakin kuluvan kuukauden ajan. Kauppalan puheenjohtaja
Leena-Maija Pärssinen on tyytyväinen videoiden saamaan näkyvyyteen
ja vastaanottoon.
– Kauppalan tehtävänä on viestiä
paikallisten palveluiden pysyvyyden merkityksestä ja videot tukevat
sanomaa.

Loimaan vahvuudet
Tampereen seudulta Loimaalle muuttanut Manner joutui pohtimaan ensi
kerran Loimaan talousalueen vahvuuksia valitessaan vaimonsa kanssa
yhteistä kotipaikkaa.
– Loimaan vahvuus on sijainti
Turun ja Pirkanmaan talousalueen,
keskellä. Jos Loimaata ajattelee asuinpaikkana, on merkittävää, että täältä
on raideliikenne, hyvät maantiet sekä
maaseutukaupungiksi tiheä bussiliikenne näiden talousalueiden keskuksiin, Manner summaa.
Loimaa on hänen mukaansa yhteisöllinen ja yrittäjähenkinen paikka.
– Täällä on paljon erilaisia yrityksiä.
Yrittäjämeininki ja pyrkimys yhteisöllisyyteen näkyy esimerkiksi siinä, että
yhdessä tehdään paljon isoja tapahtumia. Loimaalle on hyvä asettua ja viihdyn täällä hyvin, Manner sanoo.

Jotain hyvääkin koronasta
Videoita työstänyt kaksikko on havainnut, että koronakriisi on saanut
yrittäjät ajattelemaan toimintaansa
uusista näkökulmista.
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– Korona on rohkaissut yrittäjiä
kehittymään. Kehittymisen pitäisi
olla pysyvä jatkumo koronakriisin jälkeenkin, sillä onhan nähty, että yritykset jotka jatkuvasti kehittävät toimintaansa, menestyvät, Manner pohtii.
Pärssinen on havainnut yrittäjien
verkostoitumisen lisääntyneen kriisin
aikana. Hän toivoo myös pienten liikkeiden ja henkilökohtaisen palvelun
nousevan vetovoimatekijöiksi riskipaikoiksikin miellettyjen isojen ostoskeskuksien sijaan.
Koronan vauhdittama työtapojen
muutos voi vaikuttaa tulevaisuudessa
myös asuinpaikan valintaan.
– Pakon sanelemana on huomattu, kuinka paljon pystytään tekemään
töitä etänä. Etätyöstä voi tulla uusi
normi, ja ihmiset voivat silloin asua ja
työskennellä missä vain, ei vain isojen
kaupunkien keskustoissa. On selvää,
ettei kaikkia töitä voi hoitaa etänä,
mutta koronakriisi on vauhdittanut
etätöihin siirtymistä, tuumii itsekin
20 vuotta etätöitä tehnyt Manner.
Teksti Kati Varjus
Kuvat Trival ja Ville Manner

Poikkeustilanteen rahoitusmahdollisuudet
1. Mitä koronaan liittyviä yrityspalveluja teillä on käytössä?
2. Minkä verran loimaalaiset yrittäjät ovat hyödyntäneet erilaisia
koronarahoituksia ja -tukia?
3. Mikä on ollut loimaalaisten yrittäjien yleisin kysymys koronakeväänä?
4. Miltä teidän mielestänne loimaalainen yrityselämä tulee näyttämään, kun epidemia on ohi?

hakea ja miten tuki haetaan. Lisäksi
on kysytty yksityiskohtaisia asioita hakemuksen täyttämisestä ja ongelmatilanteissa soitettiin myös. Sen jälkeen
on soitettu käsittelyjen ja 12.5. avautuneen loppumaksatuksen aikatauluista
ja siitä miten voidaan toimittaa lisätietoja hakemukseen. Joitakin soittoja
tulee MMM:n tuesta ja tiedustellaan
MaRA tuesta sekä yleisestä kustannustuesta.

4. Digitalisaatio tulee etenemään ja
ajankäyttö tehostumaan sekä etäyhteyksien käyttö ja etätyön tekeminen
lisääntymään. Muuten tilanne ajan
kuluessa palautunee normaaliksi.

4. Loimaan elinkeinorakenne on vahva ja uskon, että yrityselämä selviää
koronaepidemian vaikutuksista hyvin.

Finnvera
SEIJA PELKONEN

Varsinais-Suomen ELY-keskus
TIMO METSÄ-TOKILA
1. ELY-keskuksen rahoitus koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa yrityksille (1–5 työntekijää) avautui 31.3. ja päättyi 8.6., kun
yleinen kustannustuki astui voimaan.
ELY-keskusten koronarahoitusta haettiin tilanneanalyysin tekemiseen ja
kehittämistoimenpiteisiin.
Maaseudun yritysten ja alkutuotannon koronarahoituksen haku avautui
ELY-keskuksessa 18.5. ja on edelleen
avoinna.
2. Loimaalta tuli ELY-keskukseen 108
hakemusta. Yhteensä yritykset ovat
hakeneet tukea hieman yli 2,5 miljoonaa euroa. Tähän mennessä tukea
loimaalaisille yrityksille on myönnetty
276 480 €.
3. Aluksi tiedusteltiin, onko yritys sellainen, joka voi tukea ELY-keskuksesta

2. Loimaalta tuli yhteensä 46 koronahakemusta, joista 9.6. oli päätöstä
vailla vielä 26 hakemusta. Myönteinen rahoituspäätös oli tuolloin tehty
kuuteen esiselvitysprojektiin ja viiteen
kehitysrahoitusprojektiin.

1. Finnveran palvelut koronakriisissä:
a. Olemassa olevien asiakkaiden rahoitusten maksujärjestelyt ja lyhennysten lykkäykset
b. Pk-yrityksille nopeutettu hankekäsittely aina 1 m€:n rahoitustarpeisiin saakka.
– Alkutakaus aloittaville pk-yritysille
(alle 3-vuotiaat)
– Pk-takaus toimiville pk-yrityksille
(vähintään 3-vuotiaat)
– Suuremmat rahoitustarpeet 1 m€:n
rahoituksiin saakka voidaan käsitellä
nopeutetulla fast track -menettelyllä.
c. Pk-rahoituksen hinnoittelua on
alennettu
d. Finnvera on liittynyt EU:n koronatukiohjelmaan, mikä mahdollistaa
Finnveran rahoituksen normaalihinnoittelulla, vaikka yrityksen de minimis -tukikiintiö olisi täynnä.

3. Hakemukset käsitellään valtakunnan tasolla noin sadan henkilön
toimesta, joten tähän en pysty erittelemään loimaalaista kantaa.

2. Kesäkuun lopussa julkistetaan ensimmäisen vuosipuoliskon rahoitustiedot, jolloin saadaan myös loimaalaisten hakemusten tiedot.

Business Finland
MAURI MARJANIEMI
1. Business Finlandissa on ollut käytössä kaksi korona-ajan rahoitusinstrumenttia, joiden haku päättyi
8.6.: esiselvitys liiketoiminnan häiriötilanteissa ja kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa.
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3. Loimaalaisilla yrittäjillä on ollut
samanlaisia kysymyksiä kuin muillakin. Aluksi kriisin puhjettua kysyttiin,
miten olemassa olevien lainojen takausluottojen lyhennyksiä voisi lykätä
myöhemmin maksettavaksi. Seuraavassa aallossa kysymykset ovat enemmän liittyneet uuden kriisirahoituksen hakemiseen ja rahoituksen
ehtoihin. Onneksi viime viikkoina
yritykset ovat ottaneet yhteyttä ihan
normaaleissa investointi- tai yrityskauppahankkeissakin.
4. Loimaalla on useita keskikokoisia
teknologiayrityksiä, joilla on kilpailukykyinen oma tuote. Kunhan maailmantalous alkaa nousta koronakriisin
jälkeen, uskon, että nämä yritykset
tulevat jatkossakin pärjäämään hyvin.
Hienona osoituksena Loimaan elinvoimaisuudesta on uuden yrityspuiston perustaminen. Toivon, että kuluttajat uskaltavat alkaa käyttää erilaisia
palveluita ja tukevat näin paikallista
pienyritystoimintaa.

2. Lyhennysvapaiden kysyntä kasvoi
äkillisesti koronakriisin alkuvaiheessa
ja jatkui huhtikuun puoliväliin saakka. Niitä tehtiin useita kymmeniä. Uusien lainojen kysyntä on ollut tasaista.
Yksinyrittäjät ja pienet yritykset ovat
hakeneet myös ulkopuolisia tukia.
3. Koronakriisin kesto ja sen seuraukset mietityttävät kaikkia.
4. Yrityselämä toipuu vähitellen. Kannattaa valmistautua siihen, että sitten
kun ihmiset alkavat kuluttaa, yritys on
siihen valmis. Kuluttajilla on varmasti tarpeita, joita on rajoitusten aikana
lykätty. Korona-ajasta huolimatta Loimaaltakin löytyy monta menestyvää
yritystä, joilla kauppa käy ja tilauskirjat ovat täynnä. Myös uusia yrityksiä
on perustettu korona-aikanakin.

1. Olemme tarjonneet yritysasiakkaille taloudellista helpotusta koronatilanteeseen mm. nykyisten lainojen
lyhennysvapailla.
Yritysten kassakriisin tasapainottamiseksi on tehty uusia velkakirjalainoja sekä korotettu tililimiittejä.
Järjestelyissä on hyödynnetty Finnveran tarjoamia takauksia. Asiantuntijoidemme avustuksella on yhdessä
pyritty löytämään sopivat ratkaisut
yritys- ja maatila-asiakkaille.

4. Kriisejä on ollut aina. Kun niistä selvitään, ollaan yleensä aiempaa
vahvempia ja ketterämpiä. Näin uskon
Loimaankin yrityselämässä käyvän
pitkällä tähtäimellä.

Loimaan kaupunki
YKSINYRITTÄJIEN TUET
1. Loimaalaisille yrittäjille on tiedotettu erilaisista koronatukimahdollisuuksista monin eri tavoin, järjestetty
yksinyrittäjien tukihaku ja maksatus,
järjestetty etäkoulutuksia ja tiedotettu tapahtumista. Resurssien puitteissa
autamme hakemusten täyttämisessä,
ja tietysti yrittäjä voi aina olla meihin
yhteydessä.

Säästöpankki
MAIJA KOIVUNEN

Loimaan Osuuspankki
SEIJA KETOLA

3. Yleisimmät kysymykset ovat liittyneet lyhennysvapaisiin ja rahoituksen
saatavuuteen. Lisäksi on tullut paljon
kysymyksiä Finnveran takauksista ja
niiden hakuprosesseista.

1. Myönnämme tarvittaessa yrityslainoihin lyhennysvapaita. Näitä tehtiin koronarajoitteiden alkaessa asiakkaille satoja. Nyt tilanne on rauhoittunut lyhennysvapaiden osalta.
Myönnämme rahoitusta koronasta
aiheutuviin käyttöpääomatarpeisiin.
Näiden toteuttamisessa hyödynnämme Finnveran normaalista korkeampia takauksia koronarahoituksille.
Rahoituspalveluiden lisäksi järjestämme webinaareja aiheeseen liittyen
ja olemme koostaneet verkkosivuillemme ohjeita ja ajankohtaista tietoa.
2. Olemme toteuttaneet loimaalaisille
yritysasiakkaillemme kymmeniä rahoitusjärjestelyjä: sekä käyttöpääomalainoja että lyhennysvapaita.
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2. Kesäkuun kuudenteen päivään
mennessä yksinyrittäjän tukihakemuksia on tullut sisään 144, joista on
tehty 125 päätöstä. Myönteisiä päätöksiä on tehty 113 ja kielteisiä 12. Kaksi
hakemusta on siirretty muualle ja yksi
hakemus on vedetty pois. Loput hakemuksista odottavat lisäselvityksiä.
3. Yksinyrittäjän tuesta ja yrittäjän
työttömyysturvasta on kysytty paljon,
samoin toki muistakin tukimahdollisuuksista. Normaalit investointituet
ovat nekin olleet ilahduttavasti esillä.
4. Loimaalaisilla yrittäjillä on positiivinen, eteenpäin suuntaava ja kehittävä ote omaan toimintaansa – tästäkin selvitään! Paikallisten palvelujen
käytön merkitys korostuu entisestään
ja toivomme, että ihmiset löytävät ja
käyttävät palveluja.
Yksinyrittäjä – muista hakea
tukea 30.9.2020 mennessä!

Yrittäjän työttömyysturva

K

oronakriisi toi tullessaan väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan.
Toukokuun puolivälin jälkeen väliaikaista yrittäjän työttömyysturvaa koskevan työmarkkinatukilausunnon oli
Loimaalla saanut 152 yrittäjää.
Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan astui voimaan 8.4.2020.
Kaikki yrittäjät voivat saada työmarkkinatukea 16.3.–30.6.2020. Kesäkuun
alussa Suomen hallitus esitti, että yrittäjien työmarkkinatukioikeutta jatkettaisiin 31.12.2020 asti.
Työmarkkinatuen saaminen edellyttää
• Koronavirusepidemiasta johtuen
yrittäjän päätoiminen työskentely
on päättynyt tai yritystoiminnasta
saatava tulo on vähemmän kuin
1 089,67 € kuukaudessa yrityksessä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä
• yritystoiminnan lopettamista
• YEL-vakuutuksesta luopumista
• yrityksen lopettamistoimia
Laki mahdollistaa vain työmarkkinatuen saamisen, ansiosidonnaisen
päivärahan saaminen edellyttää normaalitilanteen ehtojen täyttymistä.

Työttömyyskorvaus
normaalitilanteessa
Yritystoiminta on loppunut tai yrittäjän
työskentely yrityksessä on päättynyt.
Työssäoloehdon on täytyttävä eli yrittäjän on oltava työskennellyt edeltävän neljän vuoden aikana vähintään
15 kuukautta yrittäjänä ja YEL-tulon
arvon on oltava vähintään 1 3076 €
vuodessa.

Oikeus työttömyysturvaan katkeaa,
jos yritystoiminta kestää päätoimisena
yli kaksi viikkoa, sivutoiminen yrittäjyys on mahdollista pitempäänkin.
Normaalitilanteessa yrittäjän saama
korvaus voi olla
• Kelan maksamaa peruspäivärahaa eli 33,66 € päivässä
viitenä päivänä viikossa tai
• soviteltua päivärahaa, jonka
määrä riippuu sivutuloista.
• alle 18-vuotiaista huollettavista
saa lapsikorotuksen
• yrittäjä voi saada myös peruspäivärahan suuruista työmarkkinatukea, jos työssäoloehto ei täyty.
• yrittäjien työttömyyskassa puolestaan voi maksaa jäsenilleen
ansiosidonnaista päivärahaa.

Mikä yhdistää menestyvän
kivijalkaliikkeen, maineikkaan
insinööritalon ja perinteikkään
metalliyrityksen tai vaikkapa
kotimaisen pankkiryhmittymän
ja kansainvälisen tietojätin? Se
on halu ja päätös ottaa asiakas
keskiöön yrityksen toiminnassa
ja luoda tälle kokonaisvaltainen
asiakaskokemus.

Kesän 2020 tapahtumat siirtyvät vuodella

H

allitus linjasi huhtikuussa, että
suurien, yli 500 hengen kesätapahtumat ovat kiellettyjä heinäkuun
loppuun saakka. Käytännössä rajaus
tarkoittaa sitä, että Loimaallakin suuret kesätapahtumat jäävät pitämättä. Tapahtumien järjestäjät ovatkin
suunnanneet katseensa ensi vuoden
kesään.

Rompetori
Järjestyksessä 26. Rompetori siirtyy
vuodella eteenpäin elokuun ensimmäiselle viikonlopulle 2021.
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun
tulee välivuosi. Suurin osa väestä kyllä ymmärtää, sillä mukana on yleensä
paljon riskiryhmäläisiä. Noin 30 prosenttia on 70–100-vuotiaita, kertoo
Peltoisten kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Luuri.

Mellilä Riviera
Toista kertaa Melliläjärven alueella
järjestettävä rantatapahtuma siirretään vuodella eteenpäin.

– Jos sattuisi olemaan kaunis päivä, rannalle voisi tulla tosi paljon porukkaa. Päätettiinkin, ettei lähdetä
pelailemaan rajoitteiden kanssa, vaan
katsotaan tilannetta vuonna 2021
uudestaan, kertoo Loimaa Events
-yhdistyksen Ville Kankare.
Kankareen mukaan rantatapahtuman oli tarkoitus olla tällä kertaa aiempaa isompi, ja ensi vuonna
tapahtumaa lähdetään toteuttamaan
samalla ajatuksella.
– Tämähän on vain yksi kesä. Kun
vuoden päästä tehdään taas tapahtumaa, on mukana varmasti uutta virtaa
ja vauhtia, Kankare luottaa.

CityFest
Kaksi kertaa järjestetty CityFest-kaupunkifestivaali on peruttu kesältä 2020.
– Ensi vuoden tapahtumista ei ole
tehty päätöksiä, katsotaan nyt päivä
kerrallaan. Pienempiä tapahtumia
tullaan tänä kesänä varmasti järjestämään, koska terassilla saa kuitenkin
olla, kertoo Loimaan Seurahuoneen
ravintolapäällikkö Greta Grönholm.
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Palvelumuotoilulla parempaa tulosta

Kuissi Rock
Viidettä kertaa rokattava musiikkifestivaali Kuissi Rock siirtyy niin
ikään vuodella eteenpäin.
– Oli pakko tehdä sellainen päätös.
Jos 500 henkeä on rajana, niin eihän
me pärjätä niin pienellä yleisömäärällä, sanoo Lasse Laaksovirta Loimijoki
Virtaa -yhdistyksestä.
– Lippuja myytiin ennakkoon 600
kappaletta ja samat liput kelpaavat
ensi vuonna. Vain noin viisi prosenttia
on pyytänyt lippurahojaan takaisin.
Teksti Kati Varjus, kuva Rompepäivät

Kilpailu asiakkaan huomiosta ja euroista on tässä globaalissa maailmassa
kova, joten tyytyväiset asiakkaat ovat
elinehto pitkäjänteiselle ja kannattavalle toiminnalle. Muotoilu on yksi
keino kasvattaa kilpailuetua, käytetäänpä sitten perinteistä teollista
muotoilua tai palvelumuotoilua. Yhä
useammat tuotannolliset yritykset
hyödyntävät nykyään myös palvelumuotoilua saadakseen etumatkaa toimialansa kilpailijoihin nähden.
Asiakastyytyväisyyden polku alkaa
siitä hetkestä, jolloin asiakas ryhtyy
selvittämään, miten ja mistä hän löytää haluamansa tuotteen tai palvelun.
Palvelumuotoilussa pyritään ymmärtämään, mitkä kaikki asiat vaikuttavat
onnistuneeseen asiakaskokemukseen.
Tässä kohtaa on ymmärrettävä erottaa
toisistaan asiakaspalvelu, joka usein
liittyy yksittäiseen palveluosaan ja

asiakaskokemus, joka käsittää laajemman kokonaisuuden asiakkaan näkökulmasta tarkasteluna.
Määrittelemällä kehittämistoiminnalle mitattavan tavoitteen ja selvittämällä asiakkaan palvelupolku ja sen
varrella mahdollisesti olevat esteet
ja karikot päästään hyvään alkuun.
Esimerkiksi risteilymatkan varaava
matkustaja aloittaa oman polkunsa
jo paljon aiemmin, ennen kuin astuu
laivaan. Mistä hän löytää itselleen tärkeäksi kokemaa tietoa? Kuinka helppoa on matkan varaaminen ja lipun
lunastaminen, entäpä satamaan siirtyminen? Olennaista on se, miten jo
näissä varhaisissa vaiheissa on otettu
huomioon juuri hänen tarpeensa ja
toiveensa. Prosessi käsittää siis pitkän ketjun kenties digitaalisia ratkaisuja, palveluinnovaatioita, hyvää
asiakaspalvelua, täsmällistä tietoa ja
saatavuustekijöitä ennen varsinaista
matkaa, eikä se suinkaan pääty laivan
satamaan tuloon. Vasta mutkattomaksi järjestetty kotiinpaluu ja palautekysely päättävät asiakkaan mielessä
palvelukokemuksen.
Käytännönläheisillä menetelmillä voidaan havainnoida ja kartoittaa
asiakkaan näkemyksen mukaiset palveluhaasteet. Tämän jälkeen niihin
päästään ideoimaan vaihtoehtoisia
ratkaisuja tulevaisuuden näkymät

7

huomioiden. Kokeilemalla, tarkentamalla ja testaamalla eri ratkaisumalleja muotoillaan kokonaisuus käytäntöön vietäväksi.

Palvelumuotoilusta lisäarvoa
asiakkaalle ja yritykselle
Yrityksen kannalta palvelumuotoilun
ensisijaisena tavoitteena on lisätä tyytyväisten, yrityksen toimintaan sitoutuneiden asiakkaiden määrää ja näin
kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa
tulosta. Palvelupolun jokainen vaihe
on merkityksellinen, joten on tärkeää,
että kaikki siihen vaikuttavat osapuolet, kuten työntekijät ja sidosryhmät
ymmärtävät tämän. Yritykset, jotka
nostavat asiakkaat etusijalle luovat
tutkimusten mukaan yrityskulttuurin, jossa asiakashyödyn lisäksi myös
henkilöstö on motivoituneempaa ja
haluaa työskennellä kustannustehokkaammin.
Summa summarum – onnistunut
asiakaskokemus ei ole sattumaa vaan
tarkoin selvitetty, suunniteltu ja toteutettu prosessi.
Työkaluja tarjolla: Yrityspalvelut
järjestää syksyllä työpajan,
jossa saat konkreettisia vinkkejä
ja työkaluja palvelumuotoilun
käynnistämiseksi yrityksessäsi!

Osoitelähde: Loimaan kaupungin yrityspalveluiden yritysrekisteri

Ilmoita osakeyhtiösi
edunsaajien tiedot
kaupparekisteriin
1.7. mennessä

K

Loimaalle rakennetaan
nykyaikainen yrityspuisto

aikkien osakeyhtiöiden täytyy ilmoittaa ns. tosiasiallisten edunsaajiensa tiedot kaupparekisteriin
1.7.2020 mennessä. Velvoite koskee
myös osuuskuntia. Ilmoitus on maksuton, ja se tehdään sähköisesti YTJpalvelussa. Rahanpesulaki edellyttää
että yritys tunnistaa todelliset edunsaajansa, ilmoittaa heidän tietonsa
rekisteröitäväksi ja huolehtii tietojen
ajantasaisuudesta. Tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Ilmoitusvelvollisuus koskee
kaikkia EU:n jäsenmaita.
www.ytj.fi/index/edunsaajat.html

Loimaalaiset yritykset ja kaupunki rakentavat keskeiselle
paikalle, valtatie 9 varrelle uuden nykyaikaisen yrityspuiston,
johon tulee yrityksille edullista ja laadukasta vuokratilaa.
Alueelle haetaan yrityksiä, jotka
haluavat tulla osaksi Loimaan
menestyvää vientiteollisuutta.
Parhaiten alue sopii valmistavalle teollisuudelle sekä teknologiateollisuuden alihankintaan erikoistuneille yrityksille.
Yrityspuistoon rakennetaan kolme
yrityshallia, joiden arkkitehtiluonnokset ovat valmiina.
– Haluamme näin olla mukana
kaupungin kehittämisessä. Näemme
myös, että koronakriisin jälkeen on
hyvä lyhentää alihankintaketjuja ja
kotiuttaa tärkeää komponenttituotantoa maailmalta Suomeen ja lähelle,
toteavat hankkeessa mukana olevat
Pemamek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen, Dinolift Oy:n
toimitusjohtaja Karin Nars ja Invenir
Oy:n toimitusjohtaja Matti Ylitalo.

Tarjolla edullista ja
laadukasta vuokratilaa
Yrityspuistossa on tarjolla laadukasta,
edullista ja energiatehokasta vuokratilaa, joka on räätälöitävissä erityistarpeisiin. Ympäristönäkökohdat on
huomioitu. Alueen lämmitys liitetään
kaukolämpöverkkoon, joka tuotetaan
kokonaan uusiutuvalla energialla.
Alueelle on saatavana myös paikallisesti tuotettua aurinkosähköä. Tilat
on myös mahdollista lunastaa. Vuokrattavan tilan pinta-alaksi on sovittavissa esimerkiksi 600–1200 k-m2.
Tilojen vapaa korkeus on 6 metriä, ja
niissä on siltanosturivalmius. Yrityspuistoalue toteutetaan vaiheittain.

Miksi Loimaan Yrityspuistoon
Loimaan Yrityspuiston etuja ovat paitsi edullisuus myös keskeinen sijainti.
Asiakaskuntaa löytyy Loimaan seudun teollisuusyrityksistä, ja Loimaalla
on sitoutuvaa ja ammattitaitoista työvoimaa. Lisäksi Novida-ammattiopistosta valmistuu teollisuuteen uusia
tekijöitä. Toimintaympäristöstä löytyy
tarvittavia B2B-palveluita.
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PL 9, 32201 LOIMAA
Ahonkatu 1, 2. krs.
Yritysneuvoja
Paula Avellan
p. 02 761 4345
(perusneuvonta,
koulutusneuvonta)
Yritysneuvoja
Marianna Pajula
p. 02 761 4347
(perusneuvonta, yritystuet,
kumppaniverkostojen palvelut)
Kehittämisjohtaja
Matti Tunkkari
p. 02 761 1101
(kaavoitus, toimitilat, hankkeet,
Yrityspuisto)
etunimi.sukunimi@loimaa.fi

