
1. Ongelma

Yrityslinna

Miten yhtenäistetään Yrityslinnan pal-
velukokonaisuus?

Yri tys linnan nykyiset palvelut eivät muo
dosta yhte näistä koko nai suutta. Palve
lut ovat liian sii lou tuneita ja eriy tyneitä. 
Yri tys linnan käytt ä jä läh töisessä kehitt ä
mis hank keessa on kyse siitä, että Yri tys
linnan pal veluja kehi tetään yhtenä pal ve
lu ko ko nai suutena.

Puo len toista vuoden kehitt ä mis hank
keessa raken netaan orga ni saa tiolle 
yhteinen pal ve lu lupaus ja tapa toimia. 
Tämä tar koittaa näkö kulman kään
tämistä yksitt äisistä pal ve luista siihen 
pal ve lu ko ko nai suuteen, jonka yrittäjä 
asiakkaana Yri tys linnassa kohtaa. Siihen 
kuuluvat pal ve luiden lisäksi olen naisesti 
tila, toiminta, brändiiden ti teetti ja digi
taa lisuus.

Tavoitteena on, että asen ne muu toksessa 
orga ni saatio oppii tun nis tamaan asi
akkaan todelliset tarpeet, myös asiak
kaiden eri laiset tarpeet ja oppii parem
min vies timään sisäisesti siitä, minkä 
palvelun ääreen asiakas on parasta 
ohjata. Yri tys linnan pal veluita käyttävän 
yrittäjän näkö kulmasta ei ole mer kitystä 
kuka pal velujen tuott a misesta vastaa.

Muo toi luo saamista hyö dyn netään Yri
tys linnan kehitt ä misessä monin tavoin. 
Osal listavan suun nittelun avulla aute
taan orga ni saatiota hah mott amaan koko 
pal ve lu ko ko nai suuden merkitys. Tärkeää 
on myös tilan ja palvelun yhteis ke hit
täminen. 

Helsingissä yritysten uusi kohtauspaikka on Yrityslinna. Se 
on palvelukeskus yrittäjäksi aikoville ja jo toimiville yrittäjille. 
Yrityslinnasta saa tukea liikeidean kehittämiseen ja oikeiden kontaktien 
löytämiseen.

Yri tys linnassa on nyt käyn nistetty puo len toista vuoden projekti, jonka 
aikana kehi tetään yhdessä asiak kaiden ja kump pa neiden kanssa Yri tys
linnan pal veluita, tiloja ja toi mintaa. Tavoitteena on kehittää Yri tys linnaa 
käytt ä jä läh töisesti, muo toilun mene telmiä hyö dyntäen ja rakentaa siitä 
yritt ä jyyden kasvun keskus.

Yri tys linnan käytt ä jä läh töisestä kehitt ä misestä vas taavat yhdessä Yri tys
Hel singin kanssa HaagaHelian pal ve lu muo toi lu kou lu tuksen aikuis opis
kelijat sekä Toimivan kau pungin kau pun ki muo toilijat.
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