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Paikalla: kuvan etualan pöytä Niina Nurmi, Antti Siipola, Piia Nurmi, Pekka Sundman, Timo 

Heikkilä, Taina Vuori, Sini Ilmonen, Artturi Elovirta, Ari Viitanen, Heikki O Lahtinen, Olli Ojala, Juha-

Pekka Paavola ja Keijo. Keskellä oleva pöytäryhmä Pauliina Ojansivu, Sampo Ruoppila, Petri 

Lehmuskoski, Jarmo Malin, Sanna Suomi, V-P Rajala, Petri Hiipakka, Satu Lummevuo, Janne Kantola ja 

Olli Aaltonen. Oikealla oleva pöytäryhmä Anna Rantasuo, Nina Aarras, Timo Ketonen, Tuomo 

Ritvanen, Ari Salonen, Teijo Pöyhönen, Pekka Sivonen-Uotila, Teresa Lindholm, Piritta Fors ja Tomi 

Hangisto 

 

Työpajan kulku ja keskustelun pääkohdat 
Keijo johdatteli illan keskusteluun muutaman Bastun toimintaa kuvaavan viitekehyksen kautta (liite: 

Intro pajaan). Bastu on verkosto ja tilannekuvafoorumi. Sen rooli on haastaa vallitsevaa ”regiimiä”, 

joka on elänyt pitkään läpivirtaustalouden ratkaisujen varassa. Osaavalla verkostolla on yhdessä 

voimaa rakentaa ratkaisuja, joita kukaan ei pystyisi tekemään yksin. 

Syksyn työpajoissa tullaan testaamaan konsepteja asiantuntijaraatien ja verkoston yhteistyönä. 

Uudella työtavalla haetaan prosessia, jossa saadaan kohtaamaan ideat/konseptit tarvittavien osaajien 

ja mahdollisten rahoittajien kanssa. Prosessi ei ole lähimainkaan valmis ja kutsumme verkostoa 

hiomaan siitä timantin. Muutamia testattavia idea-aihioita on olemassa, samoin asiantuntijoita 

raateihin ja mahdollisia rahoittajia. Yhdessä voimme hioa prosessista sellaisen, että se on sopivan lean 

ja tuottaa tulosta. 

Bastu peräänkuuluttaa hyviä idea-aihioita työpajoihin testattavaksi. Prosessin sujuvuuteen liittyvät 

kehitysehdotukset ovat tervetulleita. Bastu toimii myös asiantuntijapankkina, joka yhdistää toimijoita. 

Bastu ja Intoa! lean business ovat Turun yliopiston palveluita, joilla haluamme palvella 

mahdollisimman hyvin seudun 6 aallon yritystoimintaa. 

Petri Lehmuskoski tiivisti käsittelyssä olleen kysymykseen – millä keinoin spinnaamme hyviä uusia 

startupeja/liiketoimintakonsepteja alueelle? – liittyvät kolme keskeistä vaihetta seuraavasti: ”Ideoita 

käsittelyyn tulee mulle paljon, noin tuhat vuodessa. Niiden käsittely sujuu osapuilleen siten, että 



1. Idean karkeaan testaamiseen käytetään aikaa hyvin vähän, joitakin minuutteja 

2. Idean mahdollinen markkinapotentiaali ja näkymät kartoitetaan parissa viikossa ja 

3. Tiimin kokoamiseen käytetään eniten aikaa. Hyvän tiimin löytämiseen kuluu muutama 

kuukausi.” 

Kysymys ei siis todellakaan ole vain hyvien ideoiden löytämisestä! Saadaksemme alueelta globaaleille 

markkinoille edes yhden hyvän konseptin vuodessa, tarvitaan – rahan lisäksi – iso määrä moniosaavan 

verkoston työtä. Illan kysymykseen haettiin vastauksia keskustellen pöytäryhmittäin ja koko porukalla 

kootusti. Keskustelun pääkohdat on koottu alle. 

Faktat 

   

 



Keskustelujen väljänä viitekehyksenä oli dynaamisen fasilitoinnin työkalu ”faktat-huolet-ratkaisut”. 

Pöytäkunnat jakautuivat kunkin otsikon alle ja kaikille yhteinen kysymys oli millä keinoin spinnaamme 

hyviä uusia startupeja/liiketoimintakonsepteja alueelle? On fakta, että usein ideat altistetaan liian 

myöhäisessä vaiheessa toisaalta startup-asiantuntijoiden arvioitavaksi, toisaalta asiakkaiden (B2B) tai 

loppukäyttäjien kokeiltavaksi. Toisaalta liian kriittinen ulkopuolinen näkemys voi tappaa hyvän idea-

aihion, jos ei kyetä näkemään sen potentiaalia. Tiimillä on aivan ratkaisevan keskeinen rooli 

onnistumisessa. 

Faktana pidettiin myös sitä, että why not? – asennetta puuttuu ja että katsotaan liian lähelle sekä 

mahdollisten markkinoiden, asiantuntijoiden että tiimin kokoamisen osalta. Erilaisia välittäjätoimijoita 

arvioitiin olevan liian vähän isojen yritysten ja startupien välillä. Asiakasnäkökulman puute havaittiin 

kaikissa pöytäkunnissa keskeiseksi kipukohdaksi. Kannattaa siis lähteä liikkeelle asiakkaan ongelmasta 

ja hakea siihen ratkaisua sen sijaan että ”vain” keksii uusia ideoita. 

Ryhmä arvioi myös, että useimmat perinteiset alat muuttuvat liian hitaasti ja että toimimme liiaksi 

normien mukaisesti pienillä markkinoilla. Ideahypetyksen sijaan pitää keskittyä idean löytämisen 

jälkeiseen raakaan työhön. 

Huolet 

 



Huolet – pöytäkunta löysi hyvin saman tyyppisiä kipupisteitä kuin faktoista keskustellut. Yllä oleva 

kuva kertoo asian tiiviisti. Markkinointi- ja myyntiosaaminen havaittiin yhdeksi keskeisimmistä 

haasteista. Hyvistä enkeleistä – tai kuten Timo Ketonen asian ilmaisi – startup-duunareista, jotka 

tekevät hartiavoimin töitä kohdeyritystensä kanssa, on pula. Rahaakin arvokkaampaa on usein 

osaavan enkelin aika. Hyviä verkostoja havaittiin olevan liian vähän. Voimia kannattaa keskittää. 

Kaupungit ja julkiset toimijat voivat tarjota näyteikkunoita alustojen ja kokeilujen muodossa. Ratkaisut 

pöytäkunta korosti myös julkisten hankintojen merkitystä. 

Ratkaisut 

  

Tarvitsemme strategisesti vahvoja poliittisia ratkaisuja ja viestejä toiminnan tueksi. Julkiset hankinnat! 

Verkostot ja avainhenkilöt tärkeitä. Sijoittaminen ja startup demystifioitava ja saatettava toimijoita 

yhteen. Erilaiset innovaatioalustat tärkeitä. Kevyttä palvelua testaamiseen. Mindset rohkeammaksi. 

Illan emäntämme Sanna Suomi tiivisti Bastun idean hienosti: ”Bastu on lupa puhua ihmiselle, johon en 

ilman verkostoa osaisi ottaa yhteyttä”. Kiitos kaikille osallistujille! Jatketaan harjoituksia. Ottakaa 

yhteyttä jo ennen seuraavaa pajaa!  

 


