
Customer Advice Tool - CAT

Business Finland panostaa yritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen tukemiseen, neuvontaan ja sparraukseen 
kotimaisen PACE SaaS-palvelun avulla 
yhteistyössä kumppaneiden, kuten Sekes, kanssa.



Hyödyt

▪ Digitaalinen vakioitu prosessi -> tasalaatuinen palvelu, tehokkuus

▪ Kaikki asiakkaat saavat heti alkukartoituksen tehtyään suositukset 
etenemiselleen -> nopeus, turha työ vähenee

▪ Tunnistetuille BF-asiakkaille relevantti keskustelu ja palvelut -> asiakaskokemus 
paranee, aikaa ja rahaa säästyy

▪ Tukee asiantuntijatyötä  -> onnistumiset, työntekijäkokemus

▪ Prosessi selkeytyy -> yhteistyö paranee

▪ Asiakasanalyysi -> saadaan tietoa toiminnan vaikuttavuudesta 

CATin toiminta ja merkitys BF asiakastyössä



PK-yrityksen arviointiteemat

A. Sitoutuminen viennin kasvattamiseen 
1. Kunnianhimon taso: Liikevaihdon kasvutavoite & viennin kasvutavoite 
2. Hallituksen sitoutuminen
3. Suunnitelmallisuus

B. Valmiudet viennin kasvattamiseen
4. Tarjoaman valmiusaste
5. Henkilöresurssit ja osaaminen, kumppanit
6. Talous & Rahoitus: Liikevaihto ja omavaraisuusaste; Rahoitussuunnitelmat 

C. Kansainvälinen markkinapotentiaali
7. Asiakastarpeen tuntemus
8. Kohdemarkkinan tuntemus
9. Kilpailuetu ja sen kestävyys
10. Kasvumahdollisuudet

CATin toiminta ja merkitys BF asiakastyössä



Vaiheet, tulokset, käyttö

ALKUKARTOITUS

15 monivalintakysymystä
Suositukset asiakkaalle

-> tunnistetaan pot. BF 
asiakkuus

TARKENTAVA KARTOITUS

18 syventävää kysymystä

-> tunnistetaan kyky, halu, 
valmiudet, 

markkinapotentiaali

KASVUKESKUSTELU

Haastavat kysymykset

-> Yhteinen käsitys yrityksen 
tilanteesta ja suunnitelmista

PALVELUSUUNNITELMA

Suositusten ja palvelujen 
priorisointi

-> Jaetaan CRM:llä

ASIAKASANALYYSI

Soveltuvuus BF:n
palveluihin

-> Mahdollistaa yrityksen 
ja yritysryhmien 

seurannan

CATin toiminta ja merkitys BF asiakastyössä



Yhteistyön (prosessin) ensimmäinen 
vaihe 

SIIRRY KARTOITUKSEEN: Customer Advice 
Tool (rohea.com)

Vastaa yritystäsi koskeviin kysymyksiin ja saat 
heti tietää, voiko Business Finland mahdollisesti 
tarjota rahoitus- tai kansainvälistymispalveluja 
yrityksellesi.

Saat suositukset yrityksellesi sopivista palveluista 
tai toimenpiteistä. 
Kartoituksen tekemiseen menee 5-10 minuuttia.

Kenelle?
Startupit sekä pk- ja midcap-yritykset, jotka eivät 
ole vielä Business Finlandin asiakkaita
Palvelukartoitusta ei voi tehdä toisen yrityksen 
puolesta

Toimi näin
Syötä yrityksesi y-tunnus ja sähköpostiosoitteesi
Saat sähköpostiin linkin palvelukartoitukseen
Vastaa kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti, 
niin osaamme suositella yrityksellesi sopivia 
palveluita.CAT mahdollisuudet kehitysyhtiöt & BF yhteistyössä 

- ohjaus molempiin suuntiin 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi
https://businessfinland-survey.rohea.com/self-evaluation


Asiakkaan sähköpostiin tulevat ilmoitukset alkukartoitukseen liittyen:



”Liikennevalot” ohjaavat etemistä



Esimerkkejä suosituksista

www.sekes.fi/yhteystietolista/

CAT mahdollisuudet kehitysyhtiöt & BF yhteistyössä 
- ohjaus molempiin suuntiin 
- suositukset asiakkaan luvalla keskustelun pohjaksi

Demo-case online

http://www.sekes.fi/yhteystietolista/


Asiakkaan sähköpostiin tulevat ilmoitukset tarkentavaan kartoitukseen liittyen (jos asiakas läpäiseen alkukartoituksen):

Tarkentavan kartoituksen jälkeen kasvukeskustelu BF:n
asiantuntijan kanssa.



Kiitos


