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1. Fiksu Arki Assalle –yrityskehitysohjelman
lyhyt yleiskuvaus
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1.1 Lähtökohdat yrityskehitysohjelmalle
•

Fiksu Assa –yrityskehitysohjelman päätarkoitus oli yhdistää pienet ja isot yritykset
yhteiseen kehitystyöhön luomaan asemaseuduille vähähiilisiä ratkaisuja. Tavoite oli
luoda nopeasti kokeiltavia pilotteja, joissa yhdistyy suuryrityksen kehitystarve ja
kasvuyrityksen ratkaisu.

•

Pääpaino oli uusien ratkaisujen kaupallistamisessa ja käyttäjäpalautteen keräämisessä.
Etsittävät ratkaisut saivat olla valmistettavia tuotteita, palveluja, digitaalisia alustoja ja
sovelluksia tai näiden yhdistelmiä, joiden kautta kuluttaja voi keventää omaa
hiilijalanjälkeään tai säästää luonnonvaroja.

•

Yrityskehitysohjelman kautta paitsi etsittiin ”täydellisiä matcheja”, niin myös sparrattiin ja
mentoroitiin yhteistyön syntymistä.

•

Ohjelman määrällisenä tavoitteena oli saada 40 ehdotusta startupeilta tai muilta
yritystoimijoilta startup-haussa, sekä jalkauttaa vähintään 5 yhteispilottia valituille
asemanseuduille kevään 2020 aikana.

•

Ohjelman alkuperäinen toteutusaika oli 12/2019-9/2020 ja pilottien toteutus kevät/kesä
2020. Koronan johdosta toteutusaikaa pidennettiin 11/2020 saakka ja pilotoinnit siirtyivät
syksylle 2020.

•

Työn toteuttajan toimi Gaia Consulting ja tilaajana Fiksu Assa –hankkeen konsortio HSY,
Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Hämeenlinnan kaupunki.
Hämeenlinnasta alkuvaiheessa apuna oli myös Crazytown tavoittamassa Hämeenlinnan
alueen yrityksiä.

•

Ohjelmaan osallistuneet kumppaniyritykset valittiin tilaajan toimesta ja tilaaja hoiti
lähtöneuvottelut heidän kanssaan.
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1.2 Kumppaniyritykset
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1.3 Käytetyt menetelmät
1. Yrityskehitysohjelman esitteen luominen ja viestintäsuunnitelma sekä onlinehakemus
2. Kick-off –tilaisuus (7.2.2020) – esiteltiin yrityskehitysohjelman tavoitteet,
kumppaniyritykset esittäytyivät ja kertoivat kehitystarpeistaan, osallistumista
harkitsevat pääsivät esittämään kysymyksiä, verkostoiduttiin
3. Puhelut kasvuyrityksiin – Gaia soitti läpi 39 potentiaalista kasvuyritystä ja kannusti
hakemaan mukaan ohjelmaan
4. Aktiivinen viestintä (kts. kalvot 12-15)
5. Howspace-työalusta – käytettiin kasvuyritysten ratkaisujen esittelyyn sekä
yhteistyövalintojen tekemiseen
6. Kahdenväliset keskustelut/pitchaukset – Toteutettiin kumppaniyritysten,
kasvuyritysten ja Gaian asiantuntijan välisenä tilaisuutena etäyhteyksin (koronasta
johtuen)
7. Kahdenväliset sparraukset – Toteutettiin pilotointiin valittujen yritysten kanssa
(mikäli halusivat sparrauksen) keskittyen kasvuyrityksen toivomaan teemaan ja
valmistellen kohti yhteistyötä. Sparrausta annettiin mm. viestinnässä ja yhteyksien
luomisessa.
8. Follow-up –analyysit piloteista ja yhteistyöstä – Toteutettiin hakemalla palautetta
ja oppeja toteutetuista pilotoinneista
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2. Ohjelman toteutus, kokemukset ja opit
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Ohjelman 3 päävaihetta

VAIHE 1 – OHJELMAN
LANSEERAUS JA HAKEMINEN
Ohjelman lanseeraus,
markkinointi, kysymyksiin
vastaaminen, kontaktointi ja
aktivointi, viestintä
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VAIHE 2 – TÖRMÄYTTÄMINEN
JA VALINTOJEN TEKO
Hakemusten läpikäynti, arviointi,
matchmaking kumppaniyritysten
kanssa, pilotointiin etenevien
valinta

VAIHE 3 – PILOTOINTI
Sparraus, mentorointi, yhteyksien
järjestäminen, koordinointi,
kokemusten ja palautteen
kerääminen

2.1 VAIHE 1: Ohjelman lanseeraus ja
hakeminen
OHJELMAN LANSEERAUS, MARKKINOINTI, KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN, KONTAKTOINTI JA AKTIVOINTI,
VIESTINTÄ
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Esite ja viestintäsuunnitelma, sisällöt
Esite:

Viestintäsuunnitelma:

• https://www.asemanseutu.fi/wpcontent/uploads/Fiksu-Arki-Assalleyrityskehitysohjelma_esite_FINAL-v3.pdf

•

Viestinnän osapuolet

•

Viestintäkanavat

•

Viestintätoimenpiteet

•

Ohjelman tiedot ja etenemisaikataulu

•

Keskeiset viestit

•

Mitä haetaan (yleiskuvaus + valintakriteerit)

•

Ensimmäinen lehdistötiedote

•

Hakuohjeet (ohjeet hakemuksen lähettämiseen, kuka saa
hakea?)

•

Miksi osallistua?

•

Käyttö- ja tekijänoikeus

•

Ohjelman järjestäjien yhteystiedot
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Fiksu Arki Assalle –yrityskehitysohjelman käynnistystapahtuma
Ratkaisuja kestävään arkeen kasvu- ja kumppaniyritysten yhteistyönä
Aika: Perjantaina 7.2. klo 13-16
Paikka: Urban Mill (Otaniemi, Betonimiehenkuja 3 E, Espoo)
TERVETULOA FIKSU ARKI ASSALLE –YRITYSKEHITYSOHJELMAN
KÄYNNISTYSTAPAHTUMAAN!

Fiksu Arki Assalle –yrityskehitysohjelmassa etsitään ratkaisuja kestävään arkeen
yritysten yhteistyönä. Sen tarkoituksena on yhteiskehittää uusia ratkaisuja
raideliikenteen asemille Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Hämeenlinnassa.
7.2.2020 Espoon Urban Millissä järjestettävässä käynnistystapahtumassa esitellään
ohjelman yksityiskohdat. Lisäksi ohjelman kumppaniyritykset (YIT, Posti, R-kioski,

Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna ja Hämeenlinnan pysäköinti Oy – lista täydentyy
tammikuun kuluessa) esittelevät omia toivomuksiaan ja lähtökohtia yhteistyölle.
Tule kuulemaan ohjelman yksityiskohdista ja tapaamaan ja keskustelemaan
kumppaniyritysten, kaupunkien edustajien ja ohjelman mentorien kanssa!
Ilmoittautuminen tapahtumaan: https://forms.gle/J3ZUMxCVZfTinddi7 (31.1.2020

mennessä)

OHJELMA
Klo 13:00 Tilaisuuden avaus
Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja, Espoon kaupunki
Yhteiskehittämällä uusia asumisen palveluita – Miksi yhteistyö kasvuyritysten kanssa kiinnostaa?
Pekka Helin, Johtaja, Asiakkuudet ja asumisen palvelut, YIT
Fiksu Assa –yrityskehitysohjelman lanseeraus – ohjelman esittely, Suvi Häkämies,
liiketoimintapäällikkö, Gaia Consulting

Klo 14:15 Kahvitauko ja verkostoitumista
Yrityskehitysohjelman kumppaniyritysten toivomukset ja lähtökohdat yhteistyölle:
•
YIT, Panu Vehniäinen
•
Posti, Eeva Tiainen
•
R-kioski, Mikko Arosilta
•
Nokia, Mikael Linblad
•
Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna, Jani Aaltonen
•
Hämeenlinnan pysäköinti Oy, Jori Leppänen
•
Rania Invest, Nina Ranimaa
Kaupunkien yhteyshenkilöiden esittelykierros
Lopuksi keskustelua ja verkostoitumista kumppaniyritysten kanssa, kuohuviinitarjoilu
Klo 16:00 tilaisuus päättyy

Kontaktoidut viestintäkanavat
Yrittäjäverkostot

Start-up –ja muut yritysverkostot

Mediat, nettisivut ja Fb- ja LI-ryhmät

•

Maria 01

•

Vantaan yrittäjät

•

HS, Metro

•

HELSUS Co-Creation Lab

•

Espoon yrittäjät

•

•

Demos Helsinki

•

Helsingin yrittäjät

Aluelehdet: Vantaan Sanomat, Länsiväylä,
Helsingin Uutiset, Hämeenlinnan kaupunkiuutiset

•

Urban Mill

•

Hämeenlinnan yrittäjät

•

YLE (aluemediat)

•

Aalto Design Factory

•

Crazy Townin verkosto

•

FB-ryhmä: Naisyrittäjät

•

Aalto Sustainability Hub

•

Uudenmaan Yrittäjät

•

FB-ryhmä: Yrittäjästä yhdessä onnistujaksi

•

Urban Farm Lab

•

Business Vantaa ja Espoo

•

Suositus.fi yritysverkosto (n. 70 kpl)

•

Helsinki Think Company

•

Hämeen Yrittäjät

•

YritysEspoo Facebook

•

Sitra

•

Hämeenlinnan yrittäjät

•

BusinessEspoo.com

•

Green Net Finland

•

Espoo.fi

•

Green Building Council

•

Espoon kaupungin Facebook

•

KIRA -hub

•

Business Espoo LinkedIn

•

Espoon kaupungin Twitter

•

Urban Mill FB

•

Espoo Innovation Gardeners -ryhmä

•

TEK2020 digiryhmä

•

Mow co-working

•

Wonderland co-working

+ henkilökohtaiset verkostot!
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Fiksu Arki Assalle somessa
•

Ohjelman markkinointi tehtiin somessa yhteisponnistuksena. Päävastuu oli
Gaialla, joka tuotti valmista sisältöä ja niin kumppaniyritykset, kaupungit kuin
hankkeen ohryläisetkin jakoivat päivityksiä omissa kanavissaan.

•

Sosiaaliseen mediaan tehtiin yli 10 kuvallista päivitystä, jotka julkaistiin
Twitterissä, LinkedInissä ja Facebookissa.

•

Seuraavat startup-yhteisöt jakoivat postauksemme somessaan ja/tai välittivät
tiedot ohjelmasta yhteisönsä sisäisiin kanaviin:
•

Maria 01

•

Demos Helsinki

•

Aalto Design Factory

•

Aalto Sustainability Hub (välitti viestin myös muihin Aalto
yhteisön tiimeihin sekä Espoo Innovation Gardeniin)

•

Urban Farm Lab

•

Helsinki Think Company

•

Vaikuttavuuden lisäämiseksi linkit postauksista jaettiin koko verkostolle, jolloin
niitä oli helpompi jakaa eteenpäin. Lisäksi tehtiin valmiita päivityspohjia, joita
verkoston jäsenet voivat hyödyntää omissa kanavissaan.

•

Yli 10 Gaian Twitter-postausta tavoitti yhteensä 11 906 silmäparia.
LinkedInissä Gaian päivityksillä tavoittettiin 11 247 silmäparia.
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Fiksu Arki Assalle -printtimediassa
• Ohjelman printtimainos julkaistiin kahdessa lehdessä:
• Postiset-lehti 3,5 miljoonaa suomalaista

• Vantaan yrittäjien Yrittäjä-info lehti noin 2 000 jäsentä

• Lisäksi ohjelmasta julkaistiin tiedote ja oltiin yhteydessä paikallismedioihin.
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Hakemusvaiheen tärkeimmät huomiot ja opit
•

Kasvuyrityksille on tarjolla useita eri kilpailuja ja informaatiotulva on valtava.

•

Parhaiten kasvuyritykset tavoitetaan henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Koska ohjelman rajaus on laaja, kaipaavat monet myös pientä
sparrausta omasta näkökulmastaan.
•

Henkilökohtaisten yhteydenottojen vaikutus hakemuksiin oli arviomme mukaan merkittävä.

•

Kasvuyritykset, erityisesti startupit käyttävät viestinnässä usein englantia, jolloin viestin leviämisen kannalta kielellä voi olla
merkitystä.

•

Yksi esitemäinen päädokumentti ohjelman kokonaistoteutuksesta on erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen

•

•

Luo ohjelman pelisäännöt ja odotukset

•

Pyrkii vastaamaan kaikkiin ohjelmasta mahdollisesti esiin tuleviin kysymyksiin

Hakemuksia alkaa tyypillisesti tulla vasta ihan hieman ennen hakuajan päättymistä. Henkilökohtaisilla yhteydenotoilla pystytään
ennakoimaan hieman keiltä hakemuksia on odotettavissa – rauhoittaa ja antaa varmuutta, että hakemuksia tulee.
•

•

•

Riskinä lähteä hakuampumaan viestinnässä, kun varmuutta hakemusten tulosta ei ole ja joudutaan odottamaan viimeisiin hakupäiviin asti.

Kick-off –tapahtuma koettiin hyödylliseksi, vaikka se ei tavoita kaikkia ohjelmaan osallistumista harkitsevia:
•

Avasi hyvin ohjelman tavoitteita ja käytäntöjä

•

Kumppaniyritysten esitykset ja tapaamismahdollisuus erittäin arvokkaita

•

Keskityttiin verkostoitumiseen (kasvuyritykset keskenään ja kasvuyritykset + kumppaniyritykset)

Ohjelmaan hakeneet kaipaavat paljon viestintää ja väliaikatietoja (”hakemuksenne on vastaanotettu”, ”ohjelma on sulkeutunut”,
”arvioimme hakemuksia”, ilmoitamme teille pian” jne. viestintää)
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2.2. VAIHE 2: Törmäyttäminen ja valintojen teko
HAKEMUSTEN LÄPIKÄYNTI, ARVIOINTI, MATCHMAKING KUMPPANIYRITYSTEN KANSSA, PILOTOINTIIN
ETENEVIEN VALINTA
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Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset: 27 kpl
1. Asemien kehittäminen, 5 kpl
2. Elämykset ja vapaa-aika, 3 kpl

3. Jakamis- ja kiertotalous, 3 kpl
4. Lähiruoka, 3 kpl
5. Liikkuminen ja last mile, 8 kpl
6. Sujuva asiointi, markkinointi ja palvelujen saavutettavuus, 5 kpl
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Ohjelmaan hakeneet kasvuyritykset, 1/2
1. Asemien kehittäminen

2. Elämykset ja vapaa-aika

3. Jakamis- ja kiertotalous

1.

Cireco Finland Oy: Tie- ja katurakentamisen
tarkoitettu kiviverhoiltu elementtiratkaisu

1.

Boxinbox Finland: Pendelöijien ja
asemanseudun hyvinvointipalvelut

1.

Betre Oy: CIRCLEPACK-kestoastioiden
panttijärjestelmä

2.

Hissi Design Finland: Hissin viihtyisyyden ja
käytettävyyden lisääminen huomioiden
ekologisuus

2.

Geego Kids Oy: Kulutuksen taklaaminen
Geego-sovelluksen avulla

2.

Coreorient Oy: Vertaisvuokraus
asemanseudulla

3.

Kiikarimedia Oy ja Rania Invest:
Hämeenlinna experience – elämyksiä
Hämeenlinnassa

3.

ShareHub Oy (Stufio): Turning empty
commercial spaces with street access into
neighborhood sharing hubs

3.

Proximi.io (Navture apps Oy):
Verkkopohjainen sisänavigointipalvelu Ohjaa ihmiset perille

4.

Riesa Consultative Oy: Esteetön Arki Assalle
(esteettömyyspalveluiden kokonaispaketti)

5.

TilaGroup Oy: Viihdy ja liiku asemaseudulla
(tilojen katselmointi ja osallistava
tilasuunnittelu)
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Ohjelmaan hakeneet kasvuyritykset, 2/2
4. Liikkuminen ja last mile

5. Lähiruoka

1.

1.

Korjuu.com: Lähiruokaa Lähiasemilla

2.

Tartine Foods Oy: Tartine deli

3.

Herttoniemen ruokaosuuskunta: Foodhub
Uudenmaan ruoka

Enexus Oy: Fetch - verkkokaupan
kotiinkuljetuspalvelut ja niihin kytketyt
kierrätys ja kodin logistiikan palvelut

6. Sujuva asiointi,
markkinointi ja palvelujen
saavutettavuus
1.

Formlek: Poimintavirta – etäesityksen,
uutisvirran ja hakupalvelun yhdistelmä

2.

Stellarion: Palveluiden esittelykortit –
lisätietoa materiaaleihin AR:n (lisätty
todellisuus) avulla

2.

Yeply Oy: Liikkuva pyörähuolto asemille

3.

Digitouch Group Oy: Yksi applikaatio kaikilla
asemilla käytettäväksi (sähköautojen lataus)

4.

Valpastin Oy: Pidä huolta pyörästäsi palveleva pyöränhuoltopiste

3.

DroppX Technology Oy: Unlock your freedom
(pakettien ja ostosten pikatoimitukset)

Signicat Oy: Käyttäjän vahva sähköinen
tunnistus biometriikalla

4.

Laatukilpi Oy: Asemanseudun Infokioski
(aurinkoenergialla toimiva palvelu
lippuostoihin ja lähipalveluihin)

5.

Rivender Modulshop: 24/7 kauppa
(päivittäistavarakaupan automaattimyymälä)

5.

6.

Colossus Finland Oy: Yhteiskäyttöiset
kuormapyörät alueellisena palveluna

7.

Vapaus Bikes Finland Oy: Tripla-fleet by
Vapaus.io (hiilinegatiivinen liikkumispalvelu)

8.

Zygä Oy: Opastetut pyöräretket asemien
seuduilla)
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16 kumppaniyritysten kanssa keskustellutta yritystä
YRITYS

Digitouch Group Oy
Laatukilpi Oy
Valpastin Oy
Rivender Modulshop
Coreorient Oy
Signicat AS
Herttoniemen
ruokaosuuskunta
Vapaus Bikes Finland
Oy
YEPLY OY
Boxinbox® Finland
ShareHub Oy (Stufio)
Korjuu.com Oy
Tartine Foods Oy

RATKAISUN KUVAUS
Charzzy - yksi autonlatauksen applikaatio kaikilla asemilla
käytettäväksi
Asemanseudun infokioski
Palveleva pyörähuoltokioski
24/7-kauppa
Vertaisvuokraus asemanseudulla
Käyttäjän sähköinen, biometrinen tunnistus

Yhteiskäyttöajoneuvot ”Tripla-fleet by Vapaus.io”
Liikkuva pyörähuolto asemille
Pendelöijien & asemanseudun hyvinvointipalvelut
Turning empty commercial spaces with street access into
neighbourhood sharing hubs
Lähiruokaa lähiasemilla
Tartine deli
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Kulutuksen taklaaminen Geego-sovelluksen avulla
Opastetut pyöräretket asemien seuduilla

Posti

x

x

Foodhub Uudenmaan ruoka

Kiikarimedia Oy ja Rania Elämyksiä ja kokemuksia Hämeenlinnassa (alustatalouden
Invest Oy
maihinnousu)
Proximi.io (Navture apps
Oy)
Verkkopohjainen sisänavigointipalvelu - Ohjaa ihmiset perille
Geego Kids Oy
Zygä Oy

YIT

RHämeenlinnan
kioski pysäköinti

Sokos
Rania Vaakuna

x
x
x
x
x
x

(x)
(x)

x
x
x
x
x
(x)
(x)

x

x

x

X
x

X
x

Yrityskehitysohjelmaan valitut pilotoinnit

Tripla-fleet by Vapaus.io & YIT (Helsinki)

Yeply liikkuva pyörähuolto & YIT (Espoo ja Vantaa)

Geego Kids (Helsinki, Espoo ja Vantaa + Sokos –yhteistyö)

Charzzy & Hämeenlinnan pysäköinti (Hämeenlinna)
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Törmäyttämis- ja valintavaiheen tärkeimmät huomiot ja
opit (1/2)
• Fiksu Arki Assalle –ohjelmassa törmäyttämisvaihe alkoi samaan aikaan kun korona iski
•

Fyysinen matchmaking –tapahtuma jouduttiin perumaan (olisi antanut ohjelmalle paljon ja mahdollistanut enemmän
verkostoitumista ja törmäyttämistä) - ehkä merkittävin koronan aiheuttama haitta ohjelman toteutukselle.

•

Ohjelma jouduttiin laittamaan hetkeksi jäihin, koska kumppaniyritysten keskittyminen oli uuteen tilanteeseen sopeutumisessa ja
kriisinhallinnassa

•

Siirrettiin matchmaking virtuaaliselle Howspace-alustalle (mahdollisti kumppaniyritysten (ja ohryn) tutustumisen ratkaisuihin) –
kumppaniyritykset indikoivat Howspacen kautta kiinnostuksensa keiden kanssa haluavat jutella tarkemmin

•

Puhelimitse toteutettujen pitchaus-sessioiden järjestäminen oli valtava koordinointiurakka (vs. yhden päivän aikana toteutettu
matchmaking-tapahtuma). Moni kasvuyritys olisi toivonut f2f-tapaamista, mutta sitä ei voitu koronarajoitusten vuoksi toteuttaa.

• Kasvuyritykset olisivat koronan iskiessä toivoneet apua ohjelmalta, mutta kumppaniyritykset eivät pystyneet
irrottamaan aikaa ja resursseja
• Pienen tauon jälkeen soitettiin kumppaniyritykset läpi ja päädyttiin jatkamaan ohjelmaa pienemmän
kumppaniyritysporukan kanssa
•

Ennakoimattoman tauon pituudeksi tuli loppujen lopuksi vain noin kuukausi

•

Alun perin kesälle suunnitellut pilotoinnit jouduttiin siirtämään syksymmälle, mutta tämä oli mahdollista projektin toteutusajan
puitteissa

•

Osa kumppaniyrityksistä jättäytyivät taka-alalle tai poistuivat ohjelmasta (Sokos-hotel, Posti ja R-kioski taka-alalle, Nokia jättäytyi
pois, koska sopivia hakemuksia (5G-verkon hyödyntäminen) ei tullut)

C O N F ID E N TIA L

Törmäyttämis- ja valintavaiheen tärkeimmät huomiot ja
opit (2/2)
• Lopulliset pilotointipäätökset tehtiin ohryn kanssa erilaisia taustamuuttujia harkinnassa käyttäen.
• Katsottiin paitsi kumppaniyritysten valintoja, ratkaisun kypsyyttä ja kiinnostavuutta niin myös maantieteellistä
tasapainoa eri kaupunkien välillä.
• Painotettiin pilotoinnin toteutumisen todennäköisyyttä lyhyellä aikajänteellä.

• Ohjelman ulkopuolelle jouduttiin jättämään useita kiinnostavia ja potentiaalisia ratkaisuja, jotka eivät
löytäneet matchia kumppaniyritysten kanssa tai olisivat vaatineet jatkokehittelyä pidemmän aikaa
• Yrityskehitysohjelma 2.0 oli näille toimijoille hieno uusi mahdollisuus, jonka Fiksu Assa –projekti pystyi
mahdollistamaan
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2.3 VAIHE 3: Pilotointi
SPARRAUS, MENTOROINTI, YHTEYKSIEN JÄRJESTÄMINEN, KOORDINOINTI, K OKEMUSTEN JA PALAUTTEEN
KERÄÄMINEN
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Tripla fleet & YIT
• Pilotissa tarjottiin lyhytaikaiseen vuokraukseen 3
sähköpyörää ja 1 kuormapyörä Triplassa/asemalla
vieraileville ja alueella asuville.
• Pyörät noudettiin Vapauden Mall of Tripla
pyöräkeskuksesta
• Pilotin kesto: syyskuu-marras/joulukuu 2020

Opit pilotoinnista (Vapaus)
• Sähköpyöriä vuokrattiin pitkille matkoille
• keskimääräinen käyttöaika jopa 4 tuntia

• Pyörien käyttöaste jäi alle ennusteen johtuen mm. seuraavista syistä:
• Rajallinen markkinointi ja -viestintäbudjetti

• Koronapandemia on vähentänyt Pasilan aseman ja Triplan asiakasvirtoja
• Pilotin käynnistäminen viivästyi syyskuulle (kesällä potentiaalisia pyöräntestaajia olisi luultavasti ollut helpompi
houkutella testaamaan uusia sähköpyöriä)

• Asiakkaat innostuivat kuormapyörän testausmahdollisuudesta
• Yhtiö sai näkyvyyttä pilotilleen Helsingin Sanomien artikkelissa
• Vapauden lähtökohtana oli alusta asti järjestelmällinen ja pitkäkestoinen sähköisten ajoneuvojen fleetin
rakentaminen ja Fiksu Assa –pilotointi antoi tälle tavoitteelle hyvän sysäyksen eteenpäin.
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Opit pilotoinneista (YIT)
• YIT:n edustaja piti hyvänä asiana, että Vapaus pääsi pilotoimaan sähköpyörien ja kuormapyörän
vuokraamista yrityskehitysohjelman kautta.
• YIT:n edustaja oli positiivisesti yllättynyt sähköpyörien korkeasta keskimääräisestä käyttöajasta
• Pilotin varhaisempi toteutus olisi luultavasti johtanut parempaan käyttöasteeseen (pilotti käynnistyi
9/2020)
• YIT:n tuki pilotin toteutukseen:
• pilotin suunnittelukokoukset
• kevyt viestintä/markkinointituki (YIT plus kanava)
• rahallinen tuki (5000 €).

• Yhteistyö jatkuu pilotin jälkeen YIT:n kanssa
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Yeply liikkuva pyörähuolto & YIT
• Pilottien tarkoituksena oli testata Yeplyn uutta
kontaktivapaata huoltoparkkikonseptia (pyörän jättö
huoltoparkkiin, älylukkolukitus ja palautus saman
työpäivän aikana).
• Vantaa, Kivistön asema
• Tarjolla huoltoparkki: kontaktivapaa asiointi

• Espoo, Leppävaaran asema
• Tarjolla huoltoparkki
• lisäksi Yeplyn asiantuntijat opastamassa asemalla liikkujia
ja aseman läheisyydessä asuvia

• Toteutettiin pyöräilijän viikolla syyskuussa
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Opit pilotoinnista (YEPLY)
• YEPLY pilotoi ensimmäistä kertaa Suomessa uutta lisäarvopalvelua (huoltoparkki: kontaktivapaa
asiointi) ja hankki arvokasta kokemusta erityisesti tekniseen alustaan ja maksujärjestelmiin liittyen.
• Huoltoparkin osalta testattiin erityisesti teknisen järjestelmän, sovelluksen, teknisen alustan ja
maksujärjestelmän toimivuutta.
• Käyttäjät: huoltoparkkia käytti kymmenkunta asemalla liikkujaa. Kaikilla käyttäjillä palvelu toimi
moitteettomasti. Pyöriä tuotiin myös perushuoltoon (pyörämekaanikko paikanpäällä).
• Markkinointipanostus oli kohtuullisen pieni ja tämä näkyi käyttäjämäärissä. Espoon kokeilua
markkinoitiin hieman enemmän kuin Vantaan (2 pyörämekanikkoa Espoossa ja näkyvämpi mainonta)
• Vantaa pilotti: markkinointi olisi vaatinut erillisen maksullisen luvan, jota ei hankittu

• Koronapandemian takia potentiaaliset asiakasvirrat (molemmilla asemilla) olivat ennakoitua pienempiä
(etenkin aamuisin). Moni työntekijä jatkaa edelleen etätöissä (työpaikkaliikkuminen ei ole palautunut
ennalleen ja näkyi erityisesti Leppävaaran asemalla). Vantaalla oli varsin hiljaista läpi viikon.
• Yhteistyö jatkuu pilotin jälkeen YIT:n kanssa (kts. seuraava kalvo)
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Opit pilotoinnista (YIT)
• YIT:n edustaja piti hyvänä asiana, että YEPLY pääsi pilotoimaan uutta palvelua (huoltoparkkia)
yrityskehitysohjelman kautta.
• YIT:n tuki oli rajallinen tähän pilottiin: pilotin suunnittelukokoukset, kevyt viestintä/markkinointituki (YIT
plus kanava), ei rahallista tukea.
• YIT:n yhteistyö YEPLYn kanssa jatkuu Fiksu Assa- pilotin jälkeen: huoltoparkkia pilotoidaan myöhemmin
nimettävässä kohteessa (taloyhtiö). Miettivät tulevassa pilotissa joko pop up -toteutusta tai pilotoivat
pysyvämpää huoltoparkkiratkaisua tietyssä kohteessa tai kohteissa.
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Geego kids ja pk-seudun kaupungit
• Pilotoinnin tarkoituksena oli käynnistää keskustelu ja
edistää Geego kidsin laajenemista pk-seudulle.
• Keskusteltiin pk-seudun kaupunkien kanssa
mahdollisten kaupunkireittien avaamisesta ja muusta
mahdollisesta yhteistyöstä.
• Kokous Geego + kaupungit pidettiin 21.9.2020

• Gaia antoi Geegon tiimille räätälöityä
viestintäsparrausta (2 sessiota)
• Myös avattu yhteistyökanavaa S-ryhmän suuntaan,
mutta etenee hitaasti eikä konkretisoitunut ohjelman
aikana.
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Opit pilotoinnista
• Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että Geegon ratkaisu on kiinnostava, innostava ja sellainen, jonka haluaa ottaa
käyttöön.
• Kaupungit eivät kuitenkaan pysty suorahankkimaan yrityksiltä mitään ja sopivia kilpailutuksia ei ollut nyt auki tai
suunnitteilla.
• Mahdolliset nopean kokeilun rahoitukset nostettiin esiin, mutta yritys kokee olevansa jo ohi nopean kokeiluvaiheen.
Palvelu ja appi ovat valmiita ja nyt tarvitsevat rohkeaa käyttöönottoa.
• Ehdotettiin, että geegolaiset selvittävät voisivatko laajentua jo olemassa olevien toimijoiden (Olympiakomitea; Lasten
liike) kanssa. Tämä mahdollisuus selvitetty Geegon toimesta.
• Jouduttiin toteamaan, että Geegoa ei voida enempää auttaa kaupunkien suuntaan kuin mitä nyt on tehty. Lopputulos
oli yrittäjälle toki pettymys, kun asia ei edennyt pk-seudun kaupunkien kanssa.
• Geegon yrittäjä oli kuitenkin varsin tyytyväinen Gaialta saatuun sparraustukeen:
•

Viestintäsparrausta pitää erittäin arvokkaana

•

Myös yleinen ajatusten vaihto ja sparrailu, jota tehtiin pitkin prosessia oli yrittäjälle hyödyllistä.

• Geego tulee jatkamaan applikaation ja brändinsä kehittämistä ja toivoo, että myöhemmin löydetään yhteistyön
mahdollisuuksia myös pk-seudun kaupunkien kanssa. Nyt toimintaa Hämeenlinnassa ja Tampereella.
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Charzzy ja Hämeenlinnan Pysäköinti Oy
HL Pysäköinti & Digitouch Group Oy: Charzzy - yksi
autonlatauksen applikaatio kaikilla asemilla käytettäväksi
– Hämeenlinna, Asemanranta, pilotointi
vuodenvaihteessa
• Pysäköintitalo on valmistumassa, mutta tekniset
yksityiskohdat vielä varmistumatta.
• Pysäköintitalon valmistuminen oli odotettua hitaampaa
ja pilotti ei edennyt yrityskehitysohjelman toteutuksen
aikana.
• Pidetään kuitenkin edelleen potentiaalisena, että
yhteistyö etenee myöhemmin ja Charzzy pääsee
pilotoimaan Hämeelinnassa.
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Lisäksi
• Ohjelman toteutuksen loppuvaiheessa (marraskuussa 2020) tehtiin vielä soittokierros R-kioskille ja Postille, josko
joku yhteistyön ehdotuksista kiinnostaisi pienen tauon jälkeen
• R-kioski: Ehdotettiin kolmen idean uusintaesittelyä (Korjuu.com, Bettren panttiastiajärjestelmä ja HSY:n vaarallisen
jätteen idea.
•

Ideoita pidettiin liian kypsymättöminä R-kioskin kanssa yhteistyöhön ja jatkokeskusteluja ei virinnyt.

•

HSYtä kuitenkin pyydettiin olemaan yhteydessä omasta ideastaan.

• Posti: keskustelut jatkuvat vielä Korjuu.com:n kanssa. Yhteistyöhön liittyy mahdollisesti vielä myös YIT.
•

suomalaisten pientuottajien tuotteista koostuvan lahjakassin kotiintoimitus yhteistyössä Korjuun, Postin, YIT ja Helsingin
kaupungin kanssa. Kuluttaja tilaa lahjakassin joko itselleen/lahjaksi.

•

Toteutus juuri ennen joulua 2020. Posti huolehtii lahjakassien toimituksesta koteihin/Postin automaatteihin, YIT markkinoi palvelua
YIT-Plus asiakkailleen ja Helsingin kaupunki viestii palvelusta erityisesti Pasila-Vallilan alueilla.

•

Tuotesisältö (alustava): luomujouluteetä (luomu, eettinen tausta), vaniljainen glögi (kotimaista, ei lisättyä sokeria tai
makeutusaineita), vadelmahillo (kotimaista marjaa), kahvia (laadukasta 100 % arabica-sekoitus, eettisesti viljelijöiltä), hunajaa
(suomalaista maaseutuhunajaa, joutsenlipputuote), mehiläisenvahakynttilä (suomalainen ekologinen materiaali) ja
savumuikkusäilyke (suomalaista savustettua muikkua Hirvensalmelta)
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Pilotointien viestintä ja markkinointi
•

Käytännössä kaikki pilotit toivoivat viestintäapua toimenpiteiden
viestimiseksi ja markkinoimiseksi

•

Viestintäapua tuli Fiksu Assa –hankkeen kautta seuraavasti:
•

•

HSY / Hanketaso:

•

Fiksu Assa Facebook

•

HSY Twitter

•

Ilmastoinfo Twitter

•

Lisäksi tilattu artikkeli Helsingin Sanomien välissä ilmestyneeseen
Ilmastoliitteeseen, jossa kerrottu Fiksu Assa -hankkeesta sekä
yrityskehitysohjelmasta keskittyen YIT:n ja Vapauden pilottiin.

ESPOO:
•

YritysEspoon Facebookissa, joka on osa Business Espoo -verkostoa.

•

Urban Millin FB-sivuille

•

Espoo Innovation Gardeners –ryhmässä

•

TEK2020 digiryhmässä

•

Linkedinissä useiden yksityishenkilöiden kautta

•

Uutisena businessespoo.comissa

•

Uutisena espoo.fi:ssä

•

Business Espoo LinkedInissä

•

Espoon Twitterissä
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3. Koko ohjelman johtopäätökset
1.
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SUOSITUKSET VÄHÄHIILISTEN RATKAISUJEN JALKAUTTAMISEEN ASEMANSEUD UILLE
2.

SUOSITUKSET KUMPPANUUKSIEN RAKENTAMISEEN

3.

SUOSITUKSET YRITYSKEHITYSOHJELMAN MALLIIN

3.1 Suositukset vähähiilisten ratkaisujen jalkautukseen
asemaseuduille
•

Hakemusten teemojen perusteella voidaan todeta, että asemaseuduilla kiinnostavimmat ratkaisut liittyivät seuraaviin teemoihin:
1.

Asemien / asemarakennuksen kehittäminen

2.

Elämykset ja vapaa-aika

3.

Jakamis- ja kiertotalous

4.

Lähiruoka

5.

Liikkuminen ja last mile

6.

Sujuva asiointi, markkinointi ja palvelujen saavutettavuus

•

Asemaseuduilla avainasemassa vaikuttaa olevan palvelun nopeus ja helppous

•

Korona toi yllättäviä haasteita, kun ihmiset siirtyivät etätöihin ja asemaseudut hiljenivät käyttäjistä
•

Toisaalta osa ohjelmaan hakeneista ratkaisuista olisi voinut hyötyä korona-ajasta (esim. kotiinkuljetuspalvelut, ulkona liikkumisen palvelu jne.)

•

Korona kuitenkin ajoi kumppaniyritykset ahtaalle, josta johtuen jouduttiin hyväksymään osan kumppaniyrityksistä putoaminen po is ohjelman
toteutuksesta.

•

Yrityskehitysohjelman toteutuksessa jouduttiin painimaan näiden ristitulessa.

•

Kumppaniyritykset pitää muistaa huomioida, vaikka fokus onkin yrittäjien liiketoiminnan kehittämisessä.

•

Pilotointi onnistui joissakin tapauksissa, joissakin tapahtuu mahdollisesti hankkeen jälkeen ja joissakin jää toteutumatta:
•

Tärkeää kuitenkin muistaa, että hanke ja yrityskehitysohjelma on käynnistänyt usean mielenkiintoisen ja hyvän yhteistyön alkuun, jolla voi olla
pitkäaikaisia seuraamuksia ilmastoystävällisen liiketoiminnan tuomisessa asemaseuduille (esim. Tripla fleet, Charzzy…)
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3.2 Suositukset kumppanuuksien rakentamiseen
• Ohjelmaan tulleista hakemuksista osa oli loistavia, mutta eivät vain löytäneet kumppaniyrityksistä partneria. Mitä
monipuolisemmat ja laaja-alaisemmat kumppaniyritykset, sitä isompi mahdollisuus synnyttää mielenkiintoisia
tandemeja.
• Sopivien matchien löytyminen vie aikaa ja voi olla haastavaa, varsinkin kun liiketoimintaympäristö on turbulenssissa
(niin kuin nyt koronan aikaan). On myös hyväksyttävä, että kaikille kumppaniyrityksille ei löydy matcheja (tässä
tilanteessa näin kävi Nokialle).
• Jo Sitran Fiksu Arki –ohjelmassa todettiin, että pareina tulisi olla yksi iso ja yksi pieni yritys, sillä monen tahon
tekemisen ja tavoitteiden yhdistely on käytännössä liian hankalaa. Allekirjoitamme tämän.
• Fiksu Assa –yrityskehitysohjelmassa matcheja rakennettiin vielä huomioiden maantieteellinen kattavuus, eli että
jokainen mukana ollut kaupunki sai asema-alueelleen pilotoinnin.
• Olisi hyödyllistä törmäyttää yrityksiä keskenään ennakoimattomasti, sillä innovaatiot ja odottamattomat yhteistyöt
jäävät muutoin vähäisemmäksi. Tämä ei ollut mahdollista koronan takia, joten satunnaista kohtaamista ei tapahtunut.

• Kun oletat, että kumppanuuksien rakentamiseen menee aika X ja työmäärä Y, niin tuplaa olettamuksesi, niin osut
suunnilleen oikeaan.
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3.3 Suositukset yrityskehitysohjelman malliin
• Huomattiin, että osalle yrityksistä de minimis voi olla vaikeasti ymmärrettävä ja sen selkeä viestintä on tärkeää
epäluulojen karistamiseksi.
• Tässä yhteydessä osa pilotointiin valituista yrityksistä ei halunnut vastaanottaa de minimiksen alaista sparraustyötä
lainkaan vastaan johtuen yrityksen suunnitelmista hyödyntää julkista rahoitusta.
• Tällaisen yrityskehitysohjelman koordinointi vie erittäin paljon aikaa ja vaatii näkymätöntä työtä:
•

Usean tilaajan konsortio vaatii koordinointia, osallistamista (myös voimavara) sekä usealle taholle raportointia. Esimerkiksi kaikki
kaupunkien verkostot ja henkilökohtaiset verkostot olivat iso etu ohjelman viestinnässä.

•

Projekti oli tiukasti resursoitu jo alun perin – korona toi täysin odottamattoman tilanteen ratkottavaksi. Koronatilanteessa
odottamattomia asioita tapahtui ja toisaalta asiat etenivät odotettua hitaammin. Esimerkiksi etänä toteutettu matchmaking vaati
paljon soittelua, sähköposteja, kokouksia ja koordinointia.

•

Saatu lisäbudjetti hankkeen toteutukseen auttoi selvästi, mutta sekin huomioiden resurssit olivat tiukilla.

• Toteutuksessa pitää olla joustava ja mennä tilanteiden mukaan.
• Yrityskehitysohjelma 2.0 oli loistava perälauta ohjelmalle, sillä ohjelmaan tulleista hakemuksista osa oli erinomaisia,
mutta eivät vain löytäneet kumppaniyrityksistä partneria.
• Yrityskehitysohjelman toteutukseen mahtuu aina mukaan myös pettymyksiä – niin mukaan hakeneille yrityksille kuin
kumppaniyrityksille. Kaikille ei löydy matchia tai pilotointimahdollisuutta. Avoin viestintä ja inhimillisyys tärkeää.
• Katso myös kalvo 15 ”Hakemusvaiheen tärkeimmät huomiot ja opit”.
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