
Yrityspalveluseteli 
Ohjeet palveluntuottajalle 



Sisäänkirjautuminen 

• Palveluseteli järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa 

https://parastapalvelua.fi/yritys/hankkeet/kasvunsetelit.  

• Kirjaudu sisään palveluntuottajana. 

 

https://parastapalvelua.fi/yritys/hankkeet/kasvunsetelit


Katso-tunnistautuminen 

• Kirjautumaan pääset Katso-tunnisteella. 

• Palveluntuottajaksi kirjautuminen vaatii pääkäyttäjän 

Katso-tunnisteen. 

• Lisätietoa Katso-tunnisteesta https://yritys.tunnistus.fi/. 

 

https://yritys.tunnistus.fi/
https://yritys.tunnistus.fi/


Palveluntuottajan tiedot 

• Valitse vasemmalta 

”Perustiedot”. 

• Yrityksen nimi ja Y-

tunnus tulevat 

Katso-tunnisteen 

perusteella. 

• Täytä yrityksen 

yhteyshenkilön nimi, 

sähköpostiosoite 

sekä puhelinnumero. 

• Laskutustiedot 

avautuvat nuolesta. 



Laskutustiedot 

• Täytä yrityksen laskutustiedot 
– Laskutuksen yhteyshenkilö 

– Yhteyshenkilön puhelinnumero 

– Laskutusosoite 

– Postinumero 

– Postitoimipaikka 

– IBAN-tilinumero  

– BIC-Koodi 

– Voit myös määrittää viitenumeron 3 
ensimmäistä numeroa 

• Täytä laskutustiedot 
huolellisesti ja tallenna. 



Tilaaajavastuu.fi tarkistus 

• Yrityspalvelusetelijärjestelmä 
tarkistaa jokaisen 
palveluntuottajan tilaajavastuu.fi-
palvelussa. 

• Rekisteröitymisen lopuksi valitse 
Tilaajavastuu-kohdasta ”TEE 
TARKISTUS”. 

• Palveluntuottajan tulee kuulua 
kyseiseen palveluun. 

• Lisätietoa tilaajavastuu.fi-
palvelusta löytyy osoitteesta 
www.tilaajavastuu.fi. 

 

http://www.tilaajavastuu.fi/


Palvelukortin luominen 

• Valitse valikosta 

”palvelut”. 

• Uuden palvelukortin 

pääset luomaan oikeasta 

alanurkasta löytyvästä + 

-merkistä. 

• Palvelukortteja voit 

luoda useita. 



Palvelukortin tiedot 

• Täytä tarjottavan palvelun 
nimi, kuvaus, linkki 
lisätietoihin sekä linkki 
kuvaan. Nämä tiedot 
julkaistaan hyväksymisen 
jälkeen. 

• Valitse hankkeeksi ”Kasvun 
setelit” sekä määritä 
palvelun arvonlisäveroton 
hinta. huomioi, ettei hintaa 
voi muokata jälkikäteen.  

• Täytä Palvelun 
yhteyshenkilön yhteystiedot. 

• Valitse ”luo”. 

 



Palvelun kuvaus 

• BusinessOulu hyväksyy jokaisen palvelukortin, ennen kuin se 
julkaistaan järjestelmässä. 

• Palvelukuvauksesta tulee käydä ilmi käyttötarkoitus ja sen on 
liityttävä hakijayrityksen toiminnassa seuraaviin avauksiin 
– Uuden innovaation kehittämiseen/innovaatiotoiminnan avaamiseen 

– ICT:n ja digitalissaation hyödyntämiseen liiketoiminnassa 

– Uuden liiketoiminnan aloittamiseen 

– Uuden tuotteen/palvelun nopeaan kaupallistamiseen 

– Kansainvälistymisen/vienti toiminnan kehittämiseen  

– Yritysjärjestelyjen nopeuttamiseen. 

• Tarjottavan palvelu on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella. 
Yleiskonsultointia ei hyväksytä.   



Palvelun kuvauksessa on hyvä ottaa 

huomioon jokin seuraavista toimenpiteistä 

– Kaupalliseen liiketoimintaan tähtäävän tutkimuksen ja 
kehitystyön nopeuttaminen. Painopisteessä pyritään ohjaamaan 
yrityksiä yksityisiin ja julkisiin laboratorioihin ja 
testiympäristöihin. 

– Demojen ja prototyyppien valmistaminen 

– Kaupallistamiseen liittyvien toimintojen kehittäminen 

– Aineettoman omaisuuden hyödyntäminen yrityksen kasvuun 
liittyen. Esimerkkeinä ovat mm. tavaramerkkien, patenttien, 
muotoilusuojien ja tekijänoikeuksien laadinta silloin, kun 
oikeuksilla suojataan esim. tekniikkaa, muotoilua sekä 
tavaramerkkejä, jotka ovat merkittävässä roolissa yritysten 
kasvuun ja arvonnousuun liittyvissä tekijöissä. 

– Tuote- ja palvelukehitykseen liittyvät design- ja viestintäpalvelut 
yrityksille. Esimerkkinä voivat olla palvelumuotoilu, design ja 
viestintäkonseptien kehittäminen.  



– Market Access Services, eli laitetestaus, yhteensopivuustestaus, 
kenttätestaus, sertifioinnit sekä maa- ja asiakashyväksynnät. 
Asiantuntijayritykset tekevät laitetestausta ja sertifiointia sekä 
hyväksyntää. 

– Tuotekehitys-, mittaus-, testaus- ja laboratoriotilojen 
hyödyntäminen. Painopisteessä pyritään ohjaamaan yrityksiä 
yksityisiin ja julkisiin laboratorioihin ja testiympäristöihin. 
Kyseessä ei ole tilojen vuokraustoiminta, vaan T&K&I -
ympäristöjen käyttö. 

– Virtuaalitodellisuutta (VR), tekoälyä (A.I.), lisättyä todellisuutta 
(AR) painettavaa älyä ja 3D –mahdollisuuksia hyödyntävien 
innovaatioiden kehittäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa. 

– Ryhmähankkeiden valmistelu (mm. TEKES ja Horisontti 2020) 

– Tuoteportfolion johtaminen ja kehittäminen (kokonaisuus, joka 
määrittää logistiikkaa, valmistusta, ostoja, tuotannon ohjausta 
jne.) 

– Tekniset laatu- ja ympäristövaatimukset (ISO, FDA) ajatellen 
kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia ja kriteereitä. 

 



– Viennin ja kansainvälistymisen kehittäminen, kuten esim. b2b 
palaverien valmistelu ja toteutus, vientitapahtumiin liittyvien 
kontaktien jatkotyöstäminen, vientitapahtumiin liittyvien kv- 
partnereiden haku, myyntipuheen kehittäminen, ovien 
avaaminen uusilla markkina-alueilla, asiakaspohjan 
laajentaminen, verkostojen rakentaminen, uudet jakeluketjut ja 
globaalit innovaatioverkostot. Seteliä käytetään nimenomaan 
yrityksen ulkopuolisen asiantuntijapalvelun ostoon viennin ja 
kansainvälistymisen kehittämiseen liittyen, jota yrityksellä itsellä 
ei ole. Seteliä ei myönnetä mm. matkakuluihin ja majoittumiseen. 

– Uusien liiketoimintakonseptien kehittäminen 

– Sopimus- ja yritysjuridiikka kasvuun ja vientiin liittyen 

– Ammattimaisen hallitustyön kehittäminen 

– Rahoitushakujen tukeminen (kv-taso). Rahoitushakujen 
tukemisella valmistaudutaan mm. riskirahoitukseen tai 
yritysryhmien yhteisiin rahoituskierroksiin. 



Sopimus ja lasku 

• Palveluntuottajan tulee hyväksyä käyttöehdot järjestelmässä. 

• Sopimussuhde palveluntuotannossa on tuottajan ja käyttäjän välillä. 

• Palveluntuottaja lähettää laskun käyttäjäyritykselle. Laskussa on 
maininta, että palveluun kohdistuu tuki (100%) ja yrityksen 
maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus. 

• Palveluntuottaja ei lähetä laskua erikseen BusinessOululle, vaan 
maksu lähtee automaattisesti, kun käyttäjäyritys on kuitannut 
palvelun  toimitetuksi järjestelmään ja palveluntuottaja on 
toimittanut lyhyen raportin tuotetusta palvelusta osoitteeseen 
janne.karkkainen@businessoulu.com. 

• BusinessOulu laskuttaa käyttäjäyritykseltä omavastuuosuuden 10 % 
arvonlisäverottomasta summasta. 

 


