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JOHDANTO
Käsissäsi on opas, jonka tavoitteena on 

innostaa yrittäjiä ja kehittäjiä uudenlaiseen 

hyvinvointipalvelujen muotoiluun. Lahden 

seudun hyvinvointi- ja liikunta-alan yrittäjänä 

Sinulla voi olla taskussasi avain aivan 

uudenlaiseen yritystoiminnan kehittämiseen ja 

lisäbisneksen luontiin. Saatatpa olla luomassa 

yhteistoiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen 

mallia, jota tullaan vielä katsomaan kateellisena 

vierestä. Kiinnostuitko? Toivottavasti. Sillä 

vallankumouksen aloittajiksi tarvitaan tekijät – 

Sinut. 

Yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen ovat 

isossa murroksessa. Suunnanmuutosta on 

tapahtunut myös työn tekemisen tavoissa. 

Uudenlaisen yrittäjyyden periaatteet ovat 

ketteryys, tarkoituksellisuus, yhdessä tekeminen 

ja jakaminen1. Näiden periaatteiden toteutuminen 

edellyttää uusia kumppaneita, yrittäjien 

yhteisöjä, uutta tekemisen tapaa ja uudenlaisia 

toimintaympäristöjä. Yhteistyötä ja verkostoja 

vauhdittamaan tarvitaan inspiroivia uusia 

ratkaisuja. Ratkaisujen löytämistä tukevat kuumat 

trendit, kuten co-working ja HUB-tilat sekä 

kokeilujen kautta kehittäminen.

1 Sitra

Tämä opas esittelee hyvinvointipalvelujen 

tuotantomallin, jossa yhdistyvät hyvinvointi-, 

liikunta- ja vapaa-ajan palvelut. Malli kytkee 

erilaiset palvelutarjoajat käyttäjälähtöiseen 

kehittämiseen. Työ pohjautuu päijäthämäläisten 

yrittäjien ja kansallisten hyvinvointikehittäjien 

haastatteluihin, asiakaskyselyyn sekä pop-

up-kokeilun saldoon. Opas kertoo, miten 

yksinyrittäjyydestä tulee yhdessä yrittämistä, 

miten omistamisesta voidaan päästä enenevässä 

määrin jakamiseen ja miten uutta liiketoimintaa 

kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Opas tukee hyvinvointiyrittäjien yhteisön, 

hyvinvointiHUBin, rakentamista. Inspiroivaa ja 

myös liiketoiminnallisesti erittäin kiinnostavaa 

uutta tilaa rakennetaan lähivuosina Lahden 

keskustan hyvinvointikortteliin. Mikä olisi 

oivallisempi hyvinvointiHUBin toimipaikka 

kuin juuri tuo uusi asumisen, kaupan ja 

hyvinvointipalvelujen kortteli.

Lähde siis mukaan yhteiseen seikkailuun 

rakentamaan Lahteen jotain sellaista, jota 

kaupungista, ja koko Suomesta, vielä puuttuu. 

Perustamaan yhteisöä, joka voi yhdessä olla 

enemmän kuin mikään yritys yksin.
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TUNNISTA TARVE
LE VE ÄMMÄT HARTIAT LIIKETOIMINNALLE
Monet hyvinvointiyritykset ovat pieniä ja yrittäminen on kädet savessa 

työskentelyä. Lahtelaisten yrittäjien mukaan yhteistyön tekeminen leventää 

hartioita, jakaa kustannuksia, tuo näkyvyyttä, lisää asiakkaita ja innostaa 

kehittämään kokeilemalla. Yhteistyö on kuin liimaa. Kun tehdään yhdessä 

ja haetaan uusia ideoita asiakkailta, saadaan konkreettista kokemusta ja 

samalla opitaan virheistä.

Yhteistyöhön motivoi kilpailukyvyn parantaminen. Pienet ja keskisuuret 

hyvinvointialan yritykset toimivat samoilla markkinoilla suurten 

yritysten kanssa. Erityisesti julkisissa hankinnoissa on vaikea pärjätä, jos 

koko palvelutarpeeseen ei voida vastata ja toimitusvarmuutta ei voida 

taata. Tarjoamalla palveluita usean pienen yrityksen yhteistyönä tätä 

kilpailuasemaa parannetaan. Palveluiden paketointi helpottaa erityisesti 

asiakasta.

Yritysten välisellä yhteistyöllä voidaan kasvattaa palvelujen monipuolisuutta 

ja muodostaa houkuttelevia palvelupaketteja. Yritykset voivat tarjota 

yhdessä palvelukokonaisuuksia, jotka ovat asiakkaiden helposti ostettavissa 

ja räätälöitävissä. Päijät-Häme kuhisee erilaisia hyvinvointialan yrityksiä, 

joilla on täydennettävää toistensa palveluihin. Urheiluun kannattaa yhdistää 

hemmottelua, ryhmäliikuntatunnin jälkeen halutaan rentouttavaan saunaan. 

Matkailija yhdistää hyvinvointi- ja liikuntapalvelut luonnollisesti matkailu- ja 

ravintolapalveluihin. 

Hartiat levenevät myös yhteisen ajattelun avulla. Huipulle kipuamista ja 

siellä pysymistä voidaan tukea koulutuksilla, tiedonvaihdolla ja yhdessä 

kehittämällä. Harva yritys tai yksilö on edelläkävijä kaikessa, yhteisössä 

voidaan hyödyntää jokaisen eritystaidot ja oppia toisilta.

LISTAA: Mitä palveluja, tuotteita 

yrityksesi voisi tarjota yhdessä 

muiden yritysten kanssa? 

Keneltä haluaisit oppia?
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TEHOKKUUT TA JAK AMALL A
Pienten ja keskisuurten yritysten on vaikeaa reagoida kysynnän muutoksiin. 

Kärjistetysti ilmaistuna samaan aikaan voi hieroa vain yhtä asiakasta tai 

ohjata vain yhtä liikuntaryhmää. Yritysten välisellä yhteistyöllä, esimerkiksi 

jaetuilla työntekijäresursseilla, voidaan vastata kiireisten aikojen kysyntään 

ja lomien aikaiseen työvoimatarpeeseen ilman, että tarvitsee palkata uutta 

täysaikaista työntekijää.

Työvoimatarpeeseen voidaan vastata myös käyttämällä nykyisen 

henkilöstön aikaa paremmin. Jos asiakkaita riittää, ei hyvinvointialan osaajan 

kannata käyttää aikaansa ajanvarausten hoitamiseen tai kirjanpitoon. Nämä 

voidaan hoitaa tehokkaasti yhdessä muiden yritysten kanssa.

Lahtelaisten yritysten toiveissa on yhteinen keskus tai palveluneuvoja, joka 

ohjaa asiakkaat oikeisiin palveluihin. Keskuksesta voitaisiin myös varata 

aikoja ja mainostaa yleisöluentoja tai yhteisliikuntahetkiä. 

Työntekijätarpeen lisäksi myös yritysten tilantarve voi vaihdella 

vuorokauden aikojen ja viikonpäivien mukaan. Tiloja jakamalla voidaan 

säästää kuluissa. Hyvinvointialalla tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi 

liikuntasalin, kuntosalin, terapia-altaan tai hiljaisen huoneen yhteiskäyttöä 

fysioterapia- ja saliyrittäjän kesken eri vuorokaudenaikoihin ajoitettuna. 

Monikäyttöiset ja muunneltavat tilat voivat toimia viikonloppuisin myös 

lapsiparkkina. Olennaista on, että tiloissa on hyvä työskennellä ja että niihin 

on esteetön pääsy.

Mitä resursseja ja palveluja 

(esim. työvoima, tila, 

kirjanpitopalvelut, siivous) 

haluaisit jakaa muiden yritysten 

kanssa?
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NÄK Y V Y Y T TÄ EDELL ÄK ÄVIJÖIDEN JOUKOLLE
Markkinointi, brändäys ja tuotteistaminen ovat kaikki yrittäjille elintärkeitä 

liiketoiminnan kulmakiviä, jotka usein jäävät liian vähälle huomiolle. 

Markkinointiyhteistyö on hyvä ensiaskel syvempään yhdessä tekemisen 

toimintamalliin. Näkyvyyttä ei ole helppo saavuttaa. Sitä on fiksua tavoitella 

yhdessä muiden alan yritysten kanssa. Yhteisen tunnuksen ja brändin kautta 

asiakkaalle syntyy kuva laadukkaista tuotteista ja palveluista. Yhteisessä 

markkinoinnissa korostetaan sijaintia ja saavutettavuutta. Yhteisellä 

esiintymisellä saadaan vakuuttavuutta, luotettavuutta, houkuttelevuutta ja 

ohjataan asiakas yritysryppään laajan palvelutarjonnan piiriin.

HUBin ja yhteisön rakennusvaiheessa on oltava kriittinen. Kuka tahansa 

ei voi olla yhteisön jäsen, sillä yritysten palvelujen ja tuotteiden on oltava 

laadukkaita, jotta brändin rakentaminen onnistuu. Valintakriteerinä voivat 

olla esimerkiksi yhteistoiminnan (co-working) periaatteiden hyväksyminen, 

liiketoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisten kokeilujen kautta ja 

kasvuhalukkuus. Tärkeintä ovat selkeät tavoitteet ja tekemisen pelisäännöt.

Mieti, mitä tahtoisit HUBilta/yhteisöltä?  Millaiset tavoitteet yhdessä tekemiselle pitää olla? 

Millaisia pelisääntöjä tarvitaan?

Kenet/mitkä yritykset tarvitsisit/toivoisit mukaan yhteisöön?
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KATSO KAUEMMAS
TRENDIT – MIK Ä KUPLII  NY T ?
Hyvinvointialaan vaikuttavat laajemmat kehityskulut. Esimerkiksi Sitra 

on trendikartoituksessaan tunnistanut useita huomionarvoisia trendejä. 
2 Trendejä pohtimalla voidaan ennakoida, että yritysten asiakaskunta 

muuttuu väestön vanhentuessa. Väestörakenteen muutos ei kuitenkaan 

tarkoita yhtenäisen ikääntyneen väestönosan muodostumista, vaan 

eläköityneiden joukossa on hyväkuntoisia supersenioreita. Vanhemmalla 

väestöllä on runsaasti aikaa, varallisuutta, osaamista, taitoja ja viisautta. 

Ikääntymisen lisäksi tarve hyvinvointipalveluille muuttuu sosiaalisten ja 

henkisten tarpeiden korostuessa. Materiaalisesta niukkuudesta johtuneet 

hyvinvointiongelmat ovat vähentyneet yhteiskunnan vaurastuttua, mutta 

niiden tilalle on syntynyt henkiseen hyvinvointiin liittyviä ongelmia. 

Muuttuneisiin tarpeisiin voidaan kuitenkin jatkossa vastata helpommin, 

sillä mahdollisuudet palvelujen tuottamiseksi muuttuvat älyteknologian 

yleistyessä. Lisääntynyt terveystieto, mittarit ja sensorit, siirtävät 

painopistettä sairauksien hoidosta terveyden edistämiseen.

2 Sitra (2013). Sitran trendilista 2013–2014 valmistui. 
http://www.sitra.fi/uutiset/tulevaisuus/sitran-trendilista-2013-2014-valmistui

Miten yrityksesi on huomioinut a) muutokset väestössä (esim. ikääntyminen), b) muutokset palvelujen tarpeessa (esim. kokonaisvaltaiset hyvinvointipalvelut) 

c) uudet mahdollisuudet (esim. älyteknologian hyödyntäminen)? Tarvitseeko yrityksesi kumppaneita, jotta mahdollisuudet voidaan hyödyntää?
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TERVEHDYS MAIRE JA ANTERO, MITÄ TEILLE KUULUU?
Asiakkailta kysymällä ja asiakkaiden kanssa yhdessä kehittämällä 

voidaan onnistua muotoilemaan parempia palveluja ja tuotteita. 

Työ- ja elinkeinoministeriön sanoin on kyse käyttäjälähtöisestä 

innovaatiotoiminnasta, joka hyödyntää asiakkailta, käyttäjäyhteisöiltä ja 

asiakasyrityksiltä saatua tietoa. Tietoa tarvitaan käyttäjien tarpeista, olivatpa 

nämä tiedostettuja, piileviä tai tulevaisuudessa mahdollisesti herääviä.3

Lahdessa asiakkaat toivovat mm. liikunta-, hemmottelu- ja terveydenhoidon 

ja ylläpidon palveluita, ruokaa ja juomaa, vapaa-ajan palveluita sekä 

arkea helpottavia palveluita.  Lahtelaiset haluavat kaupunkiinsa lisää mm. 

yhteisöllisyyttä ja eri-ikäisten kohtaamisia, viihtyisää kaupunkitilaa ja 

elävyyttä ja helposti saavutettavia palveluja.

3 Työ- ja elinkeinoministeriö (2014). Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. 
http://www.tem.fi/innovaatiot/kysynta-_ja_kayttajalahtoinen_innovaatiotoiminta

Onko yrityksesi kartoittanut asiakkaiden toiveita? Pystytäänkö toiveisiin vastaamaan yksin tai voidaanko 

palvelut tuottaa yhdessä muiden yritysten kanssa?
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YHTEISÖ – MITEN SE SYNTYY?

IHMISET – YHTEISÖN YDIN
Yhteisö ei tarvitse seiniä. Se ei tarvitse virallista yritys- 

tai yhdistysmuotoa. Syntyäkseen yhteisö tarvitsee 

aluksi vain ihmisiä. Aktiivisia, toimeen tarttuvia, 

motivoituneita ja innostuneita ihmisiä –tekemisen 

paloa.  

Hyvinvointiyritysten yhteisön, HUBin alkupamaus 

saattoi olla kauppakeskus Valon pop-up -tapahtuma 

toukokuussa 2014. Osittain tarina on alkanut jo 

verkossa toimivaa liikuntaneuvonnan työkalupakkia, 

liikunta-apteekkia, rakennettaessa. Apteekin 

pääarkkitehtina oli Ladec ja mukana monialainen 

joukko yrittäjiä. Käyttäjiä on jo n. 200 eli kipinä on jo 

kytemässä. Nyt on aika sytyttää kipinä liekkiin.

Liekin sytyttämisessä ei kannata odottaa fyysisten 

tilojen valmistumista. Yhteisö voi toimia myös 

virtuaalisesti, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

HyvinvointiHUBia ennen on muodostettava 

hyvinvointiklubi. Klubille on valittava vetäjä, joka 

vastaa porukan koollekutsumista ja yhteisistä 

kokeiluista. Klubin vetäjänä voi toimia innostunut 

yritys tai hyvinvointiyrittäjä.
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PISTÄY T YJÄT,  OSA-AIK AISET JA VAKITUISET JÄ SENET
Yritysten tarpeet yhteistyölle vaihtelevat, eikä jokaisen yrityksen tarvitse 

osallistua yhtä aktiivisesti yhteiseen tekemiseen. Ydintiimi muodostaa 

edelläkävijöiden yhteisön, joka on avoin uusille ajatuksille ja kokeiluille 

ja haluaa tuottaa palveluja ja tuotteita yhdessä muiden yritysten kanssa. 

Ydintiimiä ympäröi laaja yhteistyöverkosto, jossa mukana olevien yritysten 

yhteiseen tekemiseen osallistumisen aktiivisuus voi vaihdella.

Aktiivisuuden lisäksi eroja on myös siinä, kuinka yritykset hyödyntävät 

tiloja. Osalla yrityksistä voi olla kokoaikaiset toimitilat HUBissa, toiset voivat 

työskennellä HUBissa osa-aikaisesti varsinaisten työtilojen ollessa muualla ja 

osa voi olla vain satunnaisesti pistäytymässä esimerkiksi tapahtumissa.

Millaiseen rooliin sinä 

haluat yhteisössä (esim. 

draiveri, aktiivinen 

osallistuja, seuraaja)? 

Millainen on yrityksesi 

tilantarve jatkossa (esim. 

toimistotilat, suuret tilat, 

omat tilat, jaetut tilat, 

kokoaikainen käyttö, 

osa-aikainen käyttö)?
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MIETI MALLI, TESTAA JA KOKEILE
UUSI YHTEINEN TEKEMINEN
Yritysten yhteistyöstä on sovittava selkeästi. Selkeät säännöt vähentävät 

ongelmia ja helpottavat ristiriitatilanteiden ratkaisua. Lahtelaisen yrittäjän 

sanoin kaikki helpottuu kun asiat saadaan paperille. Säännöt eivät sisällä 

vain kieltoja, niissä sovitaan myös siitä, mitä tehdään yhdessä. Yhteisen 

sävelen ja luottamuksen syntyminen voi viedä aikaa. 

Omista asiakkaista halutaan pitää kiinni. Homma ei toimi, jos pelätään, että 

toinen tulee ja vie ne. Kun luottamus syttyy ja syntyy, toisten yrittäjien 

palveluja on helppo suositella omillekin asiakkaille ilman pelkoa asiakkaan 

menettämisestä. Palvelu vain paranee yhdessä. Asiakas saa enemmän ja 

parempaa.

Muotoile HUBin säännöt: 1) Mitä teemme yhdessä 2) Mitä emme tee yhdessä?
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KEHITÄ KOKEILLEN
Perusteellisellakaan suunnittelulla ei pystytä ennakoimaan mahdollisuuksia 

ja ongelmia, jotka nousevat esiin suunnitelmien konkretisoituessa 

tekemiseksi. Kokeilevassa kehittämisessä näitä oivalluksia tunnistetaan 

testaamalla tulevaa. Kokeilut ovat kustannuksiltaan pienehköjä, mutta 

niiden hyödyt voivat olla mittavat. Usein epäonnistuneetkin kokeilut ovat 

onnistuneita – epäonnistuttaessa voidaan löytää ongelma, joka osataan 

kokeilun ansiosta välttää. Käytännössä kokeilu voi tarkoittaa esimerkiksi 

väliaikaisen HUBin perustamista, pop-up -tapahtumia tai työvaihtoja 

ystäväyrityksessä. Lahtelaiset yritykset voisivat kokeilla yhdessä esimerkiksi 

kansainvälistymisaskelia tai palveluiden konseptointia.

Suunnittele kokeilu
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AIKATAULUTA JA TOTEUTA
SUUNNIT TELE TEKEMINEN JA TIL AT
Tarvekartoitukset, yhteinen pohdinta ja kokeilut ovat tuoneet tietoa, jonka 

pohjalta voidaan päättää mitä tulevassa HUBissa tehdään. Valmistelu on 

hyvä aloittaa ja aikatauluttaa ajoissa, jo ennen fyysisten tilojen syntymistä. 

HUB syntyy, kun ihmiset kohtaavat. Tapaamisia voi olla kerran tai kahdesti 

kuussa esimerkiksi aamupalan tai lounaan merkeissä. Niitä voidaan järjestää 

esimerkiksi jonkun mukana olevan yrityksen tiloissa. Paikkaa tai aikaa 

olennaisempaa on yhdessä innostuminen ja uskallus heittäytyä. Tarvitaan 

koordinaattori ja aktiivinen ja aikaansaava yritysten yhteisö.

Suunnittelutapaamisissa mietitään, mitä halutaan tehdä yhdessä. Miten 

saadaan houkuteltua asiakkaita, ja kannattaisiko muodostaa yhteisiä 

palvelukokonaisuuksia? Mietittävä on myös yritysten omat ja yhteiset 

tarpeet tilojen ja tukipalvelujen suhteen.

Aikatauluta valmistelu aikajanaan (vaiheita: koordinaattorin valinta, yhteisön kokoaminen, suunnittelutapaamiset, kokeilut)
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Tämä opas auttaa kokoamaan hyvinvointiHUBin. 

HUBin eli yritysten yhteisön rakentamisen vaiheet ovat:

1.  TUNNISTA TARVE
2. K ATSO K AUEMMA S
3. YHTEISÖ – MITEN SE S YNT Y Y ?
4. MIETI  MALLI,  TESTA A JA KOKEILE
5. AIK ATAULUTA JA TOTEUTA

Oppaan tilasi LIIKETTÄ! -hanke, joka on Päijät-Hämeen liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 

rahoittama ylimaakunnallinen yhteishanke. Hankkeen toiminta-alueena ovat Päijät-Häme sekä Kotka-

Haminan ja Uudenkaupungin talousalueet ja ensisijaisena kohderyhmänä ovat liikunta- ja hyvinvointialan 

yritykset ja julkisen sektorin palvelurakenteet. Hanketta koordinoi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.


