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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yritysryhmille liikunnallinen työhyvinvointituote, 
joka erottuu kilpailijoista, vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja tukee Pajulahden liiketoiminnallisten 
tavoitteiden saavuttamista. Työ toteutettiin vuoden 2014 maalis–marraskuun aikana Liikunta-
keskus Pajulahden terveysliikuntapalveluille ja sen avulla laajennettiin tavoitteellisten työhy-
vinvointipalveluiden tarjontaa. Tuotteen sisällön suunnittelua ohjasi terveyden edistämisen 
tavoiteohjaus valtiollisen, alueellisen ja yksilön lähiympäristön näkökulmasta, joista merkityk-
sellisimpiä ovat työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen niin, että liikunnalliset passiiviset 
saadaan mukaan. Kehitettävään palveluun haluttiin sisällyttää liikuntamotivaatiota tukeva 
Huco sport -profiili, jonka myynti yksittäisenä palveluna oli vähäistä. Kehitysprojektin käytän-
nön toteutukseen ja tuloksiin vaikuttivat Pajulahden, yritysasiakkaiden ja yksittäisten palvelui-
den käyttäjien tavoitteet ja odotukset. Asiakastarpeita selvitettiin kyselyjen ja avoimien haas-
tattelujen avulla ja niiden analysointia toteutettiin myyjien, opiskelijoiden ja Huco Sportin toi-
mitusjohtajan kanssa.  
 
Kehittämistyö toteutettiin produktityyppisenä ja sen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin lii-
kunnan rooli terveyden edistämisessä eri tasoilla. Tuotteen sisällön suunnittelussa hyödyn-
nettiin luovan ongelmaratkaisun periaatteita noudattavaa palvelumuotoiluprosessia, joka 
koostuu määrittely-, tutkimus-, suunnittelu-, tuotanto- ja arviointivaiheista. Työn lopputulokse-
na syntyi Huco liikuttaa –tuoteperhe ja siihen liittyvä tuotekansio myyntityön tueksi. Tuoteper-
heen tuotanto- ja arviointivaiheet rajattiin aikataulusyistä opinnäytetyön ulkopuolelle, mutta 
osittaista pilotointia toteutettiin palvelumuotoiluprosessin aikana. Pilottikokemusten pohjalta 
tuoteperhe tarjoaa uutta näkökulmaa TYHY-toiminnan suunnitteluun ja erilaisten liikkujien 
huomioimiseen.  
 
Lopputuotoksen lisäksi Pajulahden terveysliikuntasektorille luotiin konkreettinen toteutusmalli 
palvelumuotoiluprosessista ja palvelukehityksen portaista, joiden avulla yhdistetään sekä 
asiakkaan tarpeet että palveluntuottajan liiketoiminnalliset tavoitteet toimiviksi palveluksi. To-
teutusmalli osoittautui käyttökelpoiseksi ja sitä tullaan hyödyntämään jatkossa myös muissa 
Pajulahden tuotekehityshankkeissa.    
 

 

 

 



 

 

Sisällys  

1 Johdanto ....................................................................................................................... 1 

2 Liikunnan rooli tervyden edistämisessä ......................................................................... 3 

2.1  Terveysliikunta ....................................................................................................... 3 

2.2  Terveyden ja liikunnan edistämisen tasot ............................................................... 4 

2.3  Liikunnan rooli työyhteisöissä ................................................................................. 6 

2.4  Työhyvinvointi ........................................................................................................ 6 

2.5  Liikunnalliset työhyvinvointipalvelut Liikuntakeskus Pajulahdessa .......................... 7 

3   Terveyden edistämisen tavoitteita eri tasoilla ................................................................ 8 

3.1  Eri ministeriöiden tavoitteet terveyden edistämiselle ............................................... 8 

3.2  Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia  .................................................................. 9 

3.3  Liikuntakeskus Pajulahden liiketoimintastrategia .................................................... 9 

3.4  Ryhmä- ja yksilötason tavoitteet ........................................................................... 10 

4 Motivaatio elämäntapavalmennuksessa ...................................................................... 11 

 4.1  Ulkoinen ja sisäinen motivaatio  .......................................................................... 11 

 4.2  Huco-profiilit motivaation herättäjinä  ................................................................... 11  

        4.2.1  Huco sport -profiili ...................................................................................... 12  

        4.2.2  Huco diet -profiili ........................................................................................ 14 

        4.2.3  Huco sport PRO -profiili ............................................................................. 14  

        4.2.4  Käytännön kokemuksia Huco sport -profiilista ........................................... 14 

5 Tuotteistamisen kautta tavoitteisiin .............................................................................. 16 

5.1   Tuotteistaminen  .................................................................................................. 16 

5.2 Palvelun tuotteistaminen ..................................................................................... 17 

5.3 Palvelumuotoilu käytännön prosessina ............................................................... 17 

        5.3.1   Määrittely  ................................................................................................. 18 

        5.3.2   Tutkimus ................................................................................................... 19  

        5.3.3   Suunnittelu ............................................................................................... 20 

        5.3.4   Tuotanto ................................................................................................... 22 

        5.3.5.  Arviointi .................................................................................................... 22  

6   Kehityshankkeen tavoitteet ......................................................................................... 24 

7   Kehityshankkeen toteutus ........................................................................................... 26 

     7.1   Kehittämiskohteen määrittely .............................................................................. 27 

     7.2   Asiakasymmärryksen lisääminen ........................................................................ 33 

             7.2.1  Asiakaskysely ........................................................................................... 33 

7.2.2  Kyselyn tulkinta ......................................................................................... 34 

     7.3   Ideointi ja konseptointi......................................................................................... 37 

     7.4   Osittainen pilotointi .............................................................................................. 41 

     7.5   Arviointi ............................................................................................................... 42 



 

 

8   Produkti ...................................................................................................................... 44 

8.1   Huco liikuttaa -tuoteperhe .................................................................................... 44 

8.2   Tuotekansio  ........................................................................................................ 48 

9   Pohdinta ..................................................................................................................... 55 

Lähteet ............................................................................................................................ 61 

Liitteet .............................................................................................................................. 66 

Liite 1.  Asiakaskysely ................................................................................................. 66 

Liite 1.  Huco sport -esimerkkiprofiili ............................................................................ 68 

Liite 2.  Huco liikuttaa -tuoteperhe esite ....................................................................... 69 

Liite 3.  Huco kutsupohja ............................................................................................. 73 

 

 

 

 

  

 

 



 

1 

 

1  Johdanto 

Liikkumattomuus aiheuttaa suuria ongelmia kansanterveydelle ja kasvavia haasteita suo-

malaiselle yhteiskunnalle. Tästä johtuen Suomen terveyspolitiikan yksi keskeisemmistä 

tavoitteista on fyysisen aktiivisuuden lisääminen elämänkaaren eri vaiheissa. Liikunnan 

terveyttä edistävät vaikutukset tunnetaan erittäin hyvin ja sen avulla pyritään vaikuttamaan 

myös työurien pidentämiseen, sillä fyysisellä aktiivisuudella on keskeinen rooli työkykyä 

uhkaavien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa (Valtion liikuntaneuvosto 2013, 3). 

Tänä päivänä panostus liikunnan lisäämiseen näkyykin yhteiskunnassa monella eri tasolla 

tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten muodossa.  

Viimeisen 20 vuoden aikana Suomella on ollut suunnannäyttäjän rooli maailmalla työky-

kyyn liittyvien asioiden edistämisessä. Työkykyä ylläpitävää eli TYKY-toimintaa alettiin 

toteuttaa jo vuonna 1989 ja 2000-luvun alussa painotus muuttui työhyvinvointiin. (Työtur-

vallisuuskeskus 2012, 4.) Panostukset työhyvinvointiin ovat tuottaneet tulosta ja usko sii-

hen, että työhyvinvointia kehittämällä on mahdollista vaikuttaa taloudellisen kestävyyden 

parantamiseen, on vahvistunut. Työkyky luo perustan työhyvinvoinnille ja työpaikkaliikunta 

on keino, jonka avulla pyritään vaikuttamaan liikuntakäyttäytymiseen ja saavuttamaan sitä 

kautta hyötyä sekä valtion, yrityksen että yksilön näkökulmasta. Jotta työhyvinvointipalve-

luiden tarjoajat pystyvät omalta osaltaan vastaamaan terveyden edistämisen kasvaviin 

haasteisiin, tulee palvelutarjontaa kehittää niin, että palvelut tukevat eri tasojen tavoittei-

den saavuttamista ja vastaavat loppukäyttäjän tarpeisiin.   

 

Liikuntakeskus Pajulahti on yksi valtakunnallisista liikunnan koulutuskeskuksista ja sen 

yhtenä tehtävänä on lisätä liikunnan avulla ihmisten terveyttä.  Liiketoiminta on jaettu kol-

meen toiminta-alueeseen, joista yksi on terveysliikunta. Opinnäytetyö kohdistuu Pajulah-

den Palvelut Oy:lle, joka tuottaa yrityksille suunnattuja työhyvinvointipalveluita. Tänä päi-

vänä asiakasymmärryksellä on entistä suurempi merkitys yrityksen menestymiselle. Asia-

kasymmärryksen avulla on mahdollista kehittää palveluita niin, että ne vastaavat parem-

min asiakkaiden tarpeisiin ja luovat tyytyväisempiä asiakkaita. Tämän opinnäytetyön aihe 

on lähtenyt tekijän omasta kiinnostuksesta kehittää Liikuntakeskus Pajulahden tarjoamia 

liikunnallisia työhyvinvointipalveluita asiakaslähtöisemmin niin, että ne houkuttelisivat mu-

kaan myös liikunnallisesti passiivisempia työntekijöitä.  Kehittämisen lähtökohta on avoin 

ideoinnille, sillä työnantaja ei ole määritellyt työlle erillisiä tavoitteita, mutta lähtökohtaisesti 

kaikki tuotteet, jotka tukevat Pajulahden liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista ovat 

tervetulleita.  
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Kehittämistyö toteutetaan produktityyppisenä ja siinä hyödynnetään tuotteistamista, jonka 

avulla pystytään kehittämään helpommin ostettavissa olevia ja ominaisuuksiltaan vah-

vempia palveluita. Palveluiden kehittämiseen on tarjolla useita vaihtoehtoja, joista palve-

lumuotoilu tuo käyttäjän näkökulman palveluiden keskiöön. Jotta kehitettävä palvelu vas-

taisi paremmin asiakkaiden tarpeisiin, työn toteutuksessa hyödynnetään viisivaiheista pal-

velumuotoilun prosessimallia. Teoriaosuudessa selvitetään terveyden edistämistä ohjaa-

vien tahojen linjaukset ja strategiset tavoitteet, jotka toimivat pohjana varsinaiselle palve-

lumuotoiluprosessille. Prosessin määrittely-, tutkimus-, suunnitteluvaiheisiin osallistuvat 

potentiaaliset asiakkaat, Pajulahden yrityspuolen myyjät, aikuisopiskelijat ja Huco Sportin 

toimitusjohtaja. Tuotanto- ja arviointivaihe on rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle. 

 

Motivaatio toimii eteenpäin vievänä voimana ja ohjaa käyttäytymistämme tavoitteiden 

suuntaan. Kehitettävän tuotteen ohjelmasisältö kohdistuu ensisijaisesti yksilöön, jonka 

liikuntakäyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan liikuntamotivaation avulla. Liikuntamotivaa-

tion tunnistamisessa hyödynnetään Huco sport -profiilia, joka kertoo luontaisen tyylin liik-

kua ja selvittää, mikä liikunnassa oikeasti motivoi ja miten motivaatiota on hyvä pitää yllä. 

Huco sport -profiilityökaluihin kuuluu myös Huco diet ja Huco sport PRO –profiilit, jotka 

jäävät tämän kehittämishankkeen ulkopuolelle. Kehitettävän tuotteen yhtenä liiketoimin-

nallisena tavoitteena on lisätä Huco sport –profiilien myyntiä niin, että ne ovat osa isom-

paan kokonaisuutta ja niiden hyödyntäminen liikuntaan motivoinnissa on tarkoituksenmu-

kaisempaa.  

 

Työn päätavoitteena on laajentaa Pajulahden työhyvinvointipalvelutarjontaa kehittämällä 

muista kilpailijoista erottuva työhyvinvointituote, joka houkuttelee mukaan myös liikunnalli-

sesti passiiviset työntekijät ja motivoi liikkumaan niin, että maksajayrityksen ja Pajulahden 

liiketoiminnalliset tavoitteet toteutetaan. Kehittämistyössä huomioidaan terveyden ja lii-

kunnan edistämisen tavoiteohjaus valtion, alueellisen ja yksilön lähiympäristön näkökul-

masta. Tuotteen houkuttelevuutta pyritään lisäämään selvittämällä sekä johdon että työn-

tekijöiden tarpeet, jotka muodostavat yhdessä työpaikan työhyvinvointijärjestelmän. Kehit-

tämistyön avulla Pajulahden terveysliikuntasektorille luodaan konkreettinen toteutusmalli 

palvelumuotoiluprosessista, jossa yhdistetään sekä asiakkaan tarpeet että palveluntuotta-

jan liiketoiminnalliset tavoitteet toimiviksi palveluksi.  
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2  Liikunnan rooli terveyden edistämisessä 

 

Elämäntapoihin ja yksilöiden terveysvalintoihin vaikuttamalla on mahdollisuus edistää vä-

estön terveyttä. Tästä syystä terveyden edistäminen näkyy yhteiskunnassa ja päivittäises-

sä elämässä monella eri tasolla mm. kuntien ja yritysten päätöksenteossa vaikuttaen elin-

tarvike- ja terveysvalvontaan, kulkuyhteyksien ylläpitoon sekä työ- ja hoivapaikkojen laa-

tuun. (Kiiskinen, Vehko, Matikainen, Natunen & Aromaa 2008, 16.) Näille kaikille tasoille 

on yhteistä sitoutuminen väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen.  

Yhteiskuntapolitiikassa terveyden edistäminen huomioidaan eri toimintalohkoilla, joista 

lainsäädännön vaikutukset näkyvät yksilötasolla pääsääntöisesti välillisesti. Lait, joista 

seuraa muutos hyödykkeiden hinnoitteluun, palvelumaksuihin tai tupakoinnin rajoituksiin 

on helpompi huomata myös yksilötasolla. (Fogelholm, Vuori & Vasankari 2011, 187.)  

 

Liikunnan rooli terveyden edistämisessä alkoi näkyä vahvemmin 1970-luvulla, jolloin lii-

kunta-käsite tuli Suomessa laajalti tunnetuksi ja aikaisemmin hyvin järjestökeskeinen ur-

heilupolitiikka alkoi muuttua hyvinvointiajatteluun kytkeytyneeksi liikuntapolitiikaksi. Liikun-

tapolitiikan päätavoitteeksi hahmottui liikuntapalvelujen tarjoaminen mahdollisimman mo-

nelle. 1980-luvun alussa voimaan tulleessa liikuntalaissa määriteltiin valtion, kuntien ja 

järjestöjen vastuualueet liikunnan edistämisessä.  Liikuntapolitiikan tavoitteena oli saada 

suomalaiset liikkumaan kasvattamalla liikuntamahdollisuuksien tarjontaa ja lisäämällä 

liikuntavalistusta. (Kokkonen 2013, 69.) Kaikkia niitä toimintoja, joiden ensisijainen tarkoi-

tus on parantaa väestön tai rajatun kohderyhmän terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia 

liikunnan avulla voidaan kutsua terveyden edistämiseksi (Fogelholm ym. 2011,186).

  

2.1.  Terveysliikunta 

 

Terveysliikunta termi uskallettiin ottaa käyttöön 1990-luvun alussa, koska liikunnan ter- 

veyttä edistävistä vaikutuksista ja niiden saavuttamiseksi tarvittavista liikunnan ominai-

suuksista oli saatu riittävästi tieteellisesti vakuuttavaa näyttöä. Terveysliikunta määriteltiin 

1990-luvulla sellaiseksi liikunnaksi, joka on osoitettu vaikuttavan edullisesti terveyteen, 

tuottamatta terveydellisiä haittoja. Jotta terveyttä edistävät vaikutukset toteutuvat, liikun-

nan on toistuttava riittävän usein ja oltava riittävän kuormittavaa sekä jatkuvaa. (Vuori 

2003, 27.) Tänä päivänä terveysliikunnaksi määritellään kaikki sellainen fyysinen aktiivi-

suus, joka tehokkaasti ja turvallisesti parantaa tai ylläpitää jo valmiiksi hyvää terveyskun-

toa. Kaikki ne fyysisen kunnon tekijät, joilla on vaikutusta terveyteen ja fyysiseen toiminta-

kykyyn, muodostava terveyskunto käsitteen. Terveyskunnon tavoitteet, jotka sisältävät 

mm. aerobisen kunnon, motorisen kunnon, tuki- ja liikuntaelimistön kunnon sekä sopivan 
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painon ja vyötärön ympäryksen on esitetty UKK-instituutin laatimassa ympyrässä fyysisen 

kunnon osatekijöiden mukaan. Terveysliikunnan suositukset on toteutettu kuvallisena lii-

kuntapiirakan (Kuvio 1) muodossa. Liikuntapiirakan tavoitteena on tukea erityisesti liikun-

taneuvontaa terveysliikunnan suositusten esittämisessä ruokaympyrän ja lautasmallin 

tavoin. (Fogelholm 2011, 73.). UKK-instituutti on laatinut liikuntapiirakan neljälle eri kohde-

ryhmille; lapset ja nuoret, 18-64-vuotiaat, yli 64-vuotiaat ja sovellettu liikuntapiirakka liikun-

tarajoitteisille. 

 

 

 

Kuvio 1.  UKK-instituutin liikuntapiirakka 18-64-vuotiaille  

 

2.2  Terveyden ja liikunnan edistämisen tasot 

 

Terveyden edistäminen on monialaista ja -muotoista toimintaa. Tästä johtuen siihen tarvi-

taan myös eri alojen asiantuntemusta yhdistävä ajattelumalli ja julkilausuttu näkemys sen 

luonteesta ja päämäärästä.  Ihmisen jokapäiväiseen elämään vaikuttavat mikro-, meso- ja 

makrotasoilla tapahtuvat asiat, jotka muokkaavat arkipäivän valintoja ja toimintoja. Ter-

veyden edistämisen näkökulmasta on oleellista tiedostaa, että muutos yhdellä tasolla vai-

kuttaa myös muiden tasojen ilmiöihin. (Fogelholm 2011, 188-189.)  

 

Kaiken keskiössä on yksilö, jonka lähipiirissä tapahtuvia kontakteja ja vuorovaikutusta 

kutsutaan mikrotason yhteisöiksi. Näistä yhteisöistä tärkeimpiä ovat perhe, työyhteisö ja 
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ystäväpiiri, jotka osallistuvat yhdessä moniin eri toimintoihin jokapäiväisessä elämässä ja 

muokkaavat yksilön toiminta- ja ajattelutapaa. Fyysinen aktiivisuus on yksilön käyttäyty-

mistä, joka toteutuu tekoina ja toimintoina. Jotta tavoitteen mukaista käyttäytymistä saa-

daan aikaiseksi, fysiologisen tiedon lisäksi tarvitaan laaja-alaisempaa tietämystä psykolo-

gian, sosiaalipsykologian, kasvatustieteen ja sosiologian aloilta. Terveysliikuntahankkei-

siin onkin usein lisätty tavoitteita terveyskäyttäytymisen psykologisesta tutkimuksesta, 

jossa ihmisen asenteisiin, odotuksiin ja aikomuksiin liittyviä tekijöitä on haluttu tunnistaa 

teoreettisten mallien kautta. Näistä malleista on hyötyä mikrotasolla, kun kehitetään liikun-

tapalveluita tai annetaan liikuntaneuvontaa joko yksilöllisesti tai pienryhmissä. Koska yksi-

löllinen liikuntaneuvonta kattaa vain pienen osan liian vähän liikkuvista kansalaisista, yksi-

löpsykologisia malleja pyritään soveltamaan myös isompien joukkojen liikunnan edistämi-

sessä. Ryhmät voidaan jakaa pienempiin alaryhmiin liikuntamotivaation ja valmiuden pe-

rusteella ja räätälöidä sen perusteella sopiva opastamistapa. (Fogelholm 2011, 190-191.) 

Fyysisellä ja sosiaalisella ympäristöllä pystytään vaikuttamaan päivittäisiin rutiineihin ja 

tottumuksiin, jotka pitävät sisällään perusliikunnaksi käsitettävää fyysistä aktiivisuutta ja 

hyötyliikuntaa.   

 

Mesotaso kuvaa sellaisia yhteenliittymiä tai rakenteita, joissa toimivien ihmisten vaihdok-

set eivät vaikuta heti yksilötasolla. Näitä tasoja ovat mm. työpaikkaorganisaatiot ja järjes-

töt, joiden jäsenenä yksilö voi toimia, mutta se on muodollisempaa kuin mikrotasolla. 

Ryhmä- ja joukkotasolle kohdistuvat terveyden edistämisen tekijät ovat tärkeimpiä, koska 

niiden vaikutusta voidaan muuttaa erilaisten keinojen avulla joko edulliseen tai epäedulli-

seen suuntaan. Erilaiset toimintatavat vaikuttavat fyysiseen aktiivisuuteen erilailla riippuen 

toimintaympäristöstä. Esimerkiksi liikuntapaikkojen saavutettavuus ja liikuntaympäristön 

esteettömyys sekä kodin ja työpaikan välinen etäisyys ovat tekijöitä, joilla voidaan joko 

voimistaa tai vähentää väestön sosiaalista ja terveydellistä eriarvoisuutta. (Fogelholm 

2011, 193.) 

 

Makrotasolla tehtävät päätökset toteutetaan yhteiskunnassa valtion ja kuntien hallinnolli-

sissa ja taloudellisissa instituutioissa, joihin vaikuttaminen yksilötasolla on mahdollista 

lähinnä äänioikeutettuna ja vaalikelpoisena kansalaisena. (Fogelholm 2011, 190.) 

Terveyden edistäminen pitäisi näkyä yhteiskuntapolitiikassa kaikessa päätöksenteossa. 

Lähimpänä arkipäivän elinympäristöä on paikallistaso, jonka hallintoyksikkö on kunta. 

Kunnan eri toimialat määrittelevät liikunnan hallinnolliset ja taloudelliset resurssit, jotka 

vaikuttavat suoraan yksilön fyysisen aktiivisuuden edellytyksiin ja kunnan järjestämiin lii-

kuntapalveluihin. (Fogelholm 2011, 194.)  
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2.3  Liikunnan rooli työyhteisöissä 

 

Työyhteisöissä terveyden edistämisellä tarkoitetaan niitä toimintoja, joiden tavoitteena on 

henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, kansantautien, työhön liittyvien saira-

uksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien vähentäminen sekä ennenaikaisten 

eläkkeiden vähentäminen. Omia mieltymyksiä vastaavalla kohtuullisella, monipuolisella ja 

säännöllisellä liikunnalla on merkittäviä vaikutuksia terveyteen ja työkykyyn. Liikunnan 

avulla voi saada jopa 20 v. lisävoimavaroja. Työpaikkaliikunnan tavoitteena on saada lii-

kuntaa harrastamattomat liikkumaan, kannustaa satunnaiset liikkujat säännöllisyyteen ja 

tukea aktiivisesti liikuntaa harrastavia. Tärkeää osaa näyttelee myös työviihtyvyyden ja 

yhteishengen lisääminen. Parhaimmillaan yrityksen toimintaan integroitu liikuntatoiminta 

voi olla merkittävä osa työhyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta. (Rauramo 2012, 26-

28.) 

 

Työpaikkaliikuntaa voidaan tarkastella eri hyötyjätahon näkökulmista. Mikäli työpaikkalii-

kunnan toimenpiteet johtavat liikunnan riittävään lisääntymiseen, kevenee väestön ikään-

tymisestä ja epäterveellisistä elämäntavoista synnyttämät paineet sosiaali- ja terveysme-

noja kohtaan. Myös yritys saa hyötyä, sillä hyvinvoivalla työntekijällä on paremmat edelly-

tykset olla tehokas, oppiva ja innovatiivinen. Nämä edellytykset ovat tervetulleita jatkuvasti 

muuttuvassa työelämässä. Kaikkein tärkein hyötyjä onnistuneista työpaikkaliikunnan toi-

menpiteitä on liikkuva työntekijä itse, joka saa liikunnasta terveyttä ja hyvää oloa. (Aura & 

Sahi, 2006, 11-12.) 

 

2.4  Työhyvinvointi  

 

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan Työhyvinvointi -uudistuksia ja hyviä käytäntöjä (TTL 

2012,18.) raportin mukaan” Turvallista, terveellistä, tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset 

työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhtei-

söt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja heidän mielestään työ tukee heidän 

elämänhallintaansa.” Työhyvinvoinnin kehittämistä säädellään osin työelämään liittyvän 

lainsäädännön ja sopimusten kautta. Lisäksi sen tulee pohjautua tieteelliseen tutkimuk-

seen ja olemassa oleviin hyviin käytäntöihin sekä eettisiin periaatteisiin. Parhaimmissa 

työpaikoissa työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet ylittävät lainsäädännön vaatimukset. 

(Rauramo 2012, 17-18.) 
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2.5  Liikunnalliset työhyvinvointipalvelut Liikuntakeskus Pajulahdessa 

 

Liikuntakeskus Pajulahti on yksi valtakunnallisista liikunnan koulutuskeskuksista. Urhei-

luopistoja on yhteensä 11 ja ne ovat sijoittuneet maantieteellisesti eri puolille Suomea 

kattaen koko maan. Urheiluopistot järjestävät vapaan sivistystyön koulutusta, ammatillista 

perus- ja lisäkoulutusta sekä toimivat eri urheilulajien valmennuskeskuksina. Näiden pe-

rustehtävien lisäksi urheiluopistot tarjoavat monipuolisia toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon 

liittyviä palveluita ja tarjoavat liikunnallisen toimintaympäristön vapaa-ajanviettoon. (OKM 

2009, 7). Urheiluopistot muodostavat verkoston, jonka visio 2020 on olla vaikuttava, tun-

nettu ja tuloksellinen liikunta-alan koulutuksen, huippu-urheilun ja hyvinvoinnin valtakun-

nallinen toimija. (Urheiluopistojen yhdistys ry 2014, 5).  

 

Pajulahden toiminta-ajatus on lisätä liikunnan avulla ihmisten terveyttä ja järjestää korkea-

tasoista liikunta-alan ammatillista koulutusta sekä tarjota huippuolosuhteet ja laadukasta 

osaamista urheiluvalmentamiseen (Pajulahti 2014, 4 ) Liiketoiminta on jaettu kolmeen 

toiminta-alueeseen, jotka ovat koulutus, valmennus ja terveysliikunta. Pajulahden Palvelut 

Oy vastaa konsernin verollisesta toiminnasta, josta pääosan muodostavat yrityksille suun-

natut, kokous-, koulutus-, työhyvinvointi-, kuntotestaus- sekä liikuntapalvelut.  

 

Nykyiset työhyvinvointipalvelut koostuvat erilaisista kokonaisuuksista, joita räätälöidään 

asiakkaiden tarpeiden pohjalta laajasta liikuntalajivalikoimasta. Ohjelmakokonaisuuksiin 

voidaan yhdistää liikunnan lisäksi kuntotestausta, elämys- ja seikkailuliikuntaa, erilaisia 

luentoja ja motivointikeskusteluja. Työhyvinvointipalvelut ovat pääsääntöisesti yksittäisiä 

liikuntapäiviä, jotka ovat irrallisia kokonaisuuksia yrityksen muusta työkykyä ylläpitävästä 

toiminnasta. Tarjouspyyntöjen ja myyjien näkemysten mukaan tavoitteellisille kokonai-

suuksille on kasvavaa kysyntää ja uusille työhyvinvointituotteille on selkeä tilaus. Nykyi-

nen palvelutarjonta kartoitetaan tässä työssä tarkemmin palvelumuotoiluprosessin määrit-

telyvaiheessa. 
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3.  Terveyden edistämisen tavoitteita eri tasoilla 

 

Työhyvinvointipalveluiden kehittämisessä tärkeänä lähtökohtana on ymmärtää laaja-

alaisesti, miten monen eri tason kautta asiakkaiden hyvinvointiin pyritään vaikuttamaan. 

Ymmärtämällä todellisuus, missä asiakkaat elävät ja toimivat, on paremmat mahdollisuu-

det suunnitella ja kehittää sellaisia palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden arvomaailmaan. 

Hyödyntämällä asiakasymmärrystä tilaajayrityksen ja loppukäyttäjän tarpeista, joille arvoa 

tuotetaan, pystytään saamaan suuntaviivat sellaisten palveluiden kehittämiselle, jotka 

erottuvat muiden palveluiden asiakaskokemuksista. (Tuulaniemi 2011, 71-72.)  

 

Tämän kehittämistyön kannalta on oleellista huomioida palvelun ostajan eli yrityksen ja 

loppukäyttäjän eli työntekijän tavoitteisiin vaikuttavat tahot. Näiden tavoitteiden lisäksi Pa-

julahden oma arvomaailma ja strategia ohjaavat palvelutarjonnan kehittämistä siihen 

suuntaan, että lopputulos on linjassaan eri ministeriöiden, Urheiluopistoverkoston, maa-

kunnan asettamien tavoitteiden kanssa. Ennen palvelumuotoiluprosessin aloittamista ke-

hitettävä tuote asemoidaan tavoitekenttään selvittämällä eri tahojen tavoitteet terveyden 

edistämisen näkökulmasta. 

   

3.1  Eri ministeriöiden tavoitteet terveyden edistämiselle 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnan tavoitteet määräytyvät liikuntalain ja hallitusoh-

jelman linjausten mukaisesti. (VLN 2013, 3) Hallitusohjelmassa (2011) nostetaan esiin 

huomion kiinnittäminen työkyvyttömyyden syiden torjuntaan. Tämä taas edellyttää erityi-

sesti terveyden edistämisen, työterveyshuollon, kuntoutuksen ja työelämän kehittämistä 

(VLN 2013, 8).  

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi syksyllä 2013 Valtakunnalliset yhteiset terveyttä ja 

hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset –julkaisun, jotka ovat jatkumoa 2000–luvun 

alussa saavutetulle tiiviille ja toimivalle poikkihallinnolliselle yhteistyölle. Valtakunnallisen 

terveysliikunnan edistämistyön pohjana toimivat Terveyttä edistävän liikunnan periaate-

päätökset (2002 ja 2008). Linjaustyössä on pyritty vielä syvempään ja konkreettisempaan 

otteeseen, ja toimijoiden vahvaan sitouttamiseen (STM 2013, 4). Painopisteeksi nostetaan 

erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuvien aktivoiminen 

sekä liikunnan lisääminen organisaatioiden toimintakulttuureihin elämänkulun eri vaiheis-

sa. Linjausten visio vuoteen 2020 on, että suomalaiset liikkuvat enemmän ja istuvat vä-

hemmän koko elämänkulun aikana. (STM 2013, 20).  
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Terveyden edistämisen ensimmäinen linjaus on arjen istumisen vähentäminen elämänku-

lussa. Toinen linjaus liittyy liikunnan lisäämiseen elämänkulussa. Kolmas linjaus nostaa 

liikunnan keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien eh-

käisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Neljännessä linjauksessa liikunnan aseman vahvistaminen 

suomalaisessa yhteiskunnassa nousee merkittävään rooliin. (STM 2013, 21). 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman kehittämisstrategian (TEM 2012) yksi painopiste-

alue on työhyvinvointi ja terveys. Toimenpiteiden keskiössä tulee olla riittämättömästi liik-

kuvat, joiden tavoittaminen vaatii erilaista ajattelua ja matalan kynnyksen liikuntaratkaisu-

ja. Hyvin toimivissa työyhteisöissä panostetaan työhyvinvointiin ja terveyteen. Hyvät työ-

olot ja työhyvinvointi ovat tulevaisuudessa olennainen osa työelämää ja innostavia työyh-

teisöjä. Ne lisäävät tuottavuutta ja työelämän vetovoimaa. (TEM 2012, 18.) 

 

3.2.  Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia  

 

Terveysliikunnan edistämiselle on asetettu tavoitteita myös maakunnallisella tasolla. Lii-

kuntakeskus Pajulahti sijaitsee Nastolassa, joka kuuluu Päijät-Hämeeseen. Maakunnalli-

nen terveysliikuntastrategia toimii suunnannäyttäjänä liikuntapalveluiden kehittämistyössä. 

Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategian 2009-2020 visioksi on määritelty ” Päijät-Häme 

on terveysliikunnan edelläkävijä Suomessa. Päijät-Hämeen liikuntaolosuhteet, -tarjonta ja 

terveysliikunnan asiantuntemus lisäävät alueellista vetovoimaisuutta. Päijät-Hämäläiset 

liikkuvat enemmän kuin muiden maakuntien asukkaat” (Harmokivi -Saloranta 2008, 7.) 

Liikuntapalveluiden kehittämisessä korostetaan kuntien tarvetta etsiä uusia toimintamalle-

ja liikuntapalveluiden tuottamiseksi kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa. Lisäksi tuo-

daan esille laaja mahdollisuus liikunta- ja terveysohjauksen toteuttamiseen työpaikkatasol-

la, sillä työterveyshuollon piirissä on noin 92% palkansaajista. Työhyvinvoinnin kokonai-

suudessa liikunta nousee vahvaan rooliin ja työyhteisöliikuntaa suunniteltaessa on huomi-

oitava matalan kynnyksen liikkujat ja kartoitettava heidän toiveensa. (Päijät-Hämeen liitto 

2008,13.) 

 

3.3. Liikuntakeskus Pajulahden liiketoimintastrategia  

 

Pajulahden visiona on olla 2020 johtava kansainvälinen koulutuksen, valmennuksen ja 

hyvinvoinnin osaamiskeskus (Pajulahti 2020, 3). Terveysliikuntasektorin osalta visio tar-

koittaa houkuttelevuutta, vetovoimaisuutta, elinvoimaisuutta, ja innovatiivista otetta, joka 

kantaa kansainvälisille markkinoille asti (Pajulahti 2020,12.) Pajulahden toimintaa ja pal-

veluiden kehittämistä ohjaa myös urheiluopistoverkoston strateginen päämäärä edistää 

vaikuttavasti kansalaisten aktiivisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä hyödyntää toimin-
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nassaan laaja-alaisesti yhteistyömahdollisuudet muiden toimijoiden kanssa. (Urheiluopis-

tojen yhdistys ry 2014, 8.) 

 

3.4.  Ryhmä- ja yksilötason tavoitteet 

 

Työyhteisön ja yksilön tavoitteista ei voida vetää valtakunnallisia linjauksia, sillä ne mää-

räytyvät palvelun keskiössä olevan ihmisen eli asiakkaan tarpeiden ja motivaatiotekijöiden 

pohjalta. (Tuulaniemi 2011, 71.) Näiden tavoitteiden ja tarpeiden selvittämiseksi tarvitaan 

toimenpiteitä, jotka edellyttävät asiakkaan kuuntelemista. Asiakasempatia on syvällistä 

kykyä ymmärtää sitä, mikä on asiakkaalle arvokasta ja mikä häntä motivoi. Jotta tähän 

päästään on ymmärrettävä, mitä asiakas lopulta tavoittelee. (Mattinen 2006,11.) Ryhmä- 

ja yksilötavoitteiden kannalta motivaatiotekijät nousevat tärkeään rooliin, sillä motivaatio 

toimii energianlähteenä, joka saa ihmisen toimimaan tietyllä tavalla ja tietyllä innokkuudel-

la. Palveluiden tuotteistamisen näkökulmasta on syytä tarkistella motivaatiotekijöitä tar-

kemmin, sillä motivaatio vaikuttaa siihen, miksi osallistumme johonkin toimintaan tai miksi 

harrastamme liikuntaa. (Matikka & Roos-Salmi 2012, 48.) 
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4. Motivaatio elämäntapavalmennuksessa  

 

Motivaatiolla on kaksi erilaista käyttäytymistämme ohjaavaa tehtävää: se toimii eteenpäin 

vievänä voimana ja ohjaa toimintaamme tavoitteiden suuntaan. Motivaatiota voidaan tar-

kastella osana persoonallisuutta, toiminta-alueeseen ja yksittäisiin tilanteisiin liittyvällä 

tasolla. (Matikka & Roos-Salmi 2012, 48-49.) Tavoitteenasettelu on keino, jonka avulla 

pystytään edistämään motivaatiota liikunnassa, koulutuksissa ja työyhteisöissä. Tavoite 

on lähes kaikkien motivaatiota ja käyttäytymistä selittävien pääteorioiden keskeinen käsite 

(Rovio, Lintunen & Salmi 2009, 128). Siksi tässä kehittämistyössä pyritään suunnittele-

maan sellaisia ohjelmasisältöjä, jotka tukevat tavoiteohjattua toimintaa ja motivaation löy-

tämistä.  

 

4.1  Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

 

Motivoivan elämäntapavalmennuksen lähtökohtana on löytää liikkujan sisäinen motivaa-

tio, jolloin toimintaa toteutetaan itsensä vuoksi. Kun sisäinen motiivi löytyy, silloin toimin-

taa ohjaavat ilo ja myönteiset tunnekokemukset, jolloin vastoinkäymiset on helpompi koh-

data.  Mitä enemmän yksilöllä on sisäistä motivaatiota, sitä paremmin hän tekee sellaisia 

valintoja, jotka ohjaavat toimintaa tavoitteiden suuntaan.  Mikäli toimintaa ohjaa ulkoinen 

motivaatio, silloin toimitaan palkkioiden tai pakotteiden vuoksi.  Ulkoapäin kontrolloitu toi-

minta saattaa olla ristiriidassa henkilökohtaisen hyvinvoinnin kanssa eikä toimi yhtä te-

hokkaina motivointikeinoina kuin sisäinen motivaatio. (Matikka & Roos-Salmi 2012, 50-

51.)  

 

4.2.  Huco-profiilit motivaation herättäjinä 

 

Yksilölliset ominaisuudet, kuten sisäinen ja ulkoinen motivaatio sekä sosiaalinen ympäris-

tö synnyttävät motivaation toimintaa kohtaan, mutta niihin on vaikea vaikuttaa ulkoapäin. 

Näin ollen henkilökohtaisten motivaatiotekijöiden löytäminen ja niiden tunnistaminen ovat 

avaintekijöitä liikuntaan aktivoinnissa. (Matikka ym.2012, 57.)  Huco-profiilit on kehitetty 

kuvaamaan luontaista tyyliä ja löytämään itseään motivoivat tekijät, joiden kautta on hel-

pompi asettaa itselleen sopivimmat tavoitteet.  

 

Huco-profiilit pohjautuvat TAZ! Thinking/Action Zone® profiilityökaluun, jonka avulla pysty-

tään kuvaamaan luontaista ajattelu- ja toimintatyyliämme. TAZ profiilissa on hyödynnetty 

Paul McCleanin kolmiaivoteoriaa (School of Wisdom series) ja Roger Sperryn vasen ja 

oikea aivolohkoteoriaa (Nobelprize). Kolmiaivoteoriassa, aivot jaetaan kolmeen osaan: 
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"liskoaivoihin", limbiseen järjestelmään ja neokortikaaliseen osaan. Vasen ja oikea aivo-

lohko sekä limbinen järjestelmä ja neokortaalinen osa yhdistyvät vielä seuraavasti:  

 

1. neokortaalisen osan vasen ja oikea puoli   

2. limbisen järjestelmän vasen ja oikea puoli  

Näiden lisäksi on yhdistäjät, jotka mahdollistavat signaalien kulkemisen aivojen eri osien 

välillä. TAZ!- profiilin perusta muodostuu yhdistelmistä 1 ja 2 ja siinä on neljä päätyyliä. 

Se, miten ajattelemme ja toimimme, perustuu näiden päätyylien erilaisiin yhdistelmiin eli 

luontaiseen tyyliimme, joka tuntuu helpolta ja itselleen sopivalta. Puhutaan myös nk. 

”brain dominancesta” eli jokin osa aivoista luontaisesti hallitsee henkilön ajattelu- ja toi-

mintatyyliä. Tavoitteet voidaan saavuttaa monella tyylillä ja usein ne saavutetaan parhai-

ten, kun osataan hyödyntää omia luontaisia vahvuuksiaan. (Huco Sport 2011) 

4.2.1  Huco sport -profiili 

 

Liikkujan Huco sport -profiili (Liite 1) on kehitetty tukemaan motivaatiota ja itsensä johta-

mista. Profiilin pohjalta kukin liikkuja pystyy löytämään itseään motivoivat tekijät ja itsel-

leen sopivimmat tavoitteet, niin, että liikunta tuntuu mielekkäältä. Tavoitteet voidaan saa-

vuttaa monella tyylillä ja usein ne saavutetaan parhaiten, kun osataan hyödyntää omia 

luontaisia vahvuuksiaan. Profiili antaa ohjaajalle suuntaviivoja suunnitella liikkujan profiilia 

parhaiten tukevan ohjauksen ja palautteen antotavan. Aloittelevaa kuntoilijaa profiili puo-

lestaan auttaa löytämään itselleen sopivimman tavan harrastaa liikuntaa ja kokea onnis-

tumisen elämyksiä. Aktiiviliikkujaa profiili auttaa monipuolistamaan liikuntaa ja vahvistaen 

itsensä johtamista. (Huco Sport 2011, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Esimerkki Huco sport -profiilista (Huco Sport) 
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Kuvion 2 esimerkkiprofiili muodostuu internetissä täytettävän kyselylomakkeen pohjalta, 

joka vie aikaa 6-8 min.  Profiilissa on neljä erilaista kuviota, joista musta viiva kuvaa luon-

taista liikuntatyyliä, punainen katkoviiva tyyliä liikkua paineen alla, liukupalkki kuvaa ryh-

mässä vai yksin liikkujaa ja mittari 0-100 kertoo motivaation liikuntaan. Profiilikuviossa on 

neljä eri väriä, joista kukin lohko kuvaa vahvaa stereotypiaa. Kaikista löytyy eri lohkojen 

ominaisuuksia, mutta tietyt tavat toimia ovat luontaisempia. Eri liikuntatyylit suhtautuvat eri 

tavoin tavoitteisiin, suunnitelmaan, ohjaukseen ja palautteeseen. Sellainen suunnitelma, 

joka tukee luontaista tyyliä, tukee pitkäaikaista liikunnanharrastamista ja motivaation säi-

lymistä.  

 

Sininen liikkuja on tuloshakuinen ja haluaa liikuntaan käytetylle ajalleen parhaan mah-

dollisen hyödyn. Hänelle ei riitä pelkkä hyvä fiilis, vaan hän haluaa järkeviä tavoitteita, 

tutkittua tietoa ja käyttää mielellään teknologiaa hyödykseen laskiessaan kulutettuja kalo-

reita, juostuja kilometrejä ym. Sininen liikkuja kaipaa ohjaajalta tietoa, miksi mitäkin teh-

dään ja mihin lihasryhmään harjoitus vaikuttaa. Hän kaipaa mieluummin realistista palau-

tetta kuin voimakkaan positiivista kannustusta. (Huco Sport 2011,6.) 

 

Vihreälle liikkujalle on tyypillistä suorituskeskeisyys. Hän kaipaa konkreettisia tavoitteita, 

jotka puretaan helposti seurattavaksi suunnitelmaksi. Vihreälle liikkujalle on tärkeää tietää 

tekevänsä liikkeet ja suoritukset oikein. Ohjaaja, jolla on paljon käytännön kokemusta ja 

pystyy antamaan tarkkaa palautetta, on vihreälle liikkujalle mieleinen. (Huco Sport 

2011,6.)  

 

Keltainen liikkuja kaipaa itsensä haastamista ja kokonaisvaltaisia tulevaisuuteen suun-

tautuvia tavoitteita, jotka ovat visuaalisia ja elämyksellisiä. Arjesta irtautuminen ja uusien 

kokemuksien saaminen on keltaiselle liikkujalle tyypillistä. Tavoitteiden ilmaiseminen mi-

tattavassa muodossa voi tuottaa hankaluutta, sillä keltainen liikkuja on hyvin intuitiivinen. 

Kokonaisuus on hänelle tärkeämpää ja ohjaajalta saatava palaute voi olla suurpiirteisem-

pää. Ohjaajan rooli keltaiselle liikkujalle on enemmän sparraajana olemista. (Huco Sport 

2011,7.) 

 

Punaiselle liikkujalle fyysinen ja psyykkinen hyvänolon tunne on erityisen tärkeää. Hän 

hakee liikunnasta kokonaisvaltaista hyvinvointia ja saa nautintoa yleisestä tunnelmasta, 

fiiliksestä, musiikista, ympäristöstä. Tavoitteita voi olla hankala ilmaista täsmällisesti tai 

numeerisesti, mutta fiiliksen arvioiminen voi tuntua helpommalta. Sen lisäksi, että punai-

selle liikkujalle ohjaajan tsemppaus on tärkeää, hän kannustaa mielellään itsekin kanssa-

liikkujiaan. (Huco Sport 2011,7.) 

• Taustatiedot Liikun viikossa: 
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4.2.2  Huco diet -profiili 
 

Huco diet -profiilin tavoitteena on tukea henkilöä tunnistamaan tämän hetkiset painonhal-

linnalliset haasteensa ja muuttamaan elämäntapojaan. Profiili antaa uutta näkökulmaa 

painonhallintaan liittyviin ongelmakohtiin. Profiilin avulla kartoitetaan henkilön suhtautu-

mista ja käyttäytymistä kolmella eri osa-alueella: syöminen, liikunta ja arkielämä. Näiden 

kolmen osa-alueen hallinta antaa lähtökohdat suunnitella ja toteuttaa tuloksekasta pai-

nonhallintaa. (Huco Sport) 

 

4.2.3  Huco sport PRO -profiili 

Urheilijoille on kehitetty myös oma henkilökohtainen Huco sport PRO –profiili, jonka avulla 

urheilija pystyy tunnistamaan, mikä häntä motivoi ja miten motivaatiota pidetään yllä. Pro-

fiili auttaa urheilijaa löytämään sellaiset harjoitusmuodot, jotka ovat omalla mukavuusalu-

eella ja tukee itsensä johtamista esim. kilpailutilanteessa. Urheilijan lisäksi profiilista hyö-

tyy valmentaja, joka pystyy suunnittelemaan urheilijan tyylille sopivan harjoitusohjelman ja 

motivoimaan urheilijaa ulkopäin. Kun harjoittelu on suunniteltu ja sitä toteutetaan urheilijan 

luontainen tyyli huomioiden, on suurempi todennäköisyys, että urheilulliset tavoitteet saa-

vutetaan helpommin. (Huco Sport) 

4.2.3  Käytännön kokemuksia Huco sport -profiileista 

 

Huco Sport Oy on tuottaa ensisijaisesti profiileja liikunnanohjaajille, personal trainereille ja 

valmentajille, jotka pystyvät hyödyntämään profiilia asiakkaan kanssa. Profiilin tarkoitus on 

auttaa ohjaajaa ymmärtämään asiakkaan ajattelu- ja toimintamallia ensi metreiltä lähtien 

ja näin ollen profiilin lopullinen hyöty on myös riippuvainen ohjaajan ammattitaidosta. Toi-

saalta asiakkaan itseymmärrys kasvaa ja hän tunnistaa omat vahvuutensa liikkujana sekä 

mahdolliset kompastuskivensä. Profiilin päätarkoitus on auttaa asiakkaan motivoinnissa, 

sillä se ei suoraa johda liikunnan lisäämiseen. Huco Sport toteutti vuonna 2013 käyttäjä-

tutkimuksen, johon osallistui 49 personal traineria. Heistä 94.9 % suosittelisi profiileja kol-

legoilleen. Yrityksille toteutetaan myös Huco sport-workshopeja, joiden tarkoitus on auttaa 

osallistujia ymmärtämään omaan liikuntaan liittyviä motivaatiotekijöitä. Neljän eri 

workshopin 64 osallistujasta 84,4% kertoo profiilien tukevan erittäin hyvin tai hyvin liikun-

taa. (Korkala 15.9.2014) 

 

Huco Sport on mukana Jyväskylän yliopiston johtamassa Active for life -projektissa, jossa 

on Huco-ryhmä (n=120) sekä verrokkiryhmä (n=120). Projekti alkoi tammikuussa 2014 ja 

päättyy 2015 tammikuussa, jolloin on saatavissa tarkempaa tietoa myös tästä.  
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Huco sport -profiilit ovat olleet käytössä Pajulahdessa vuodesta 2013. Liikunnanohjaajat ja 

myyjät ovat saaneet tutustua tuotteeseen omien henkilökohtaisten profiiliensa kautta ja 

ohjaajat ovat koulutettu niin, että he pystyvät tulkitsemaan profiileja asiakkaille. Kuuden 

liikunnanohjaajan ja kuuden myyjän kokemukset profiilin antamasta informaatiosta ovat 

olleet positiivisia ja profiilipalveluiden käyttöönotto on koettu tarpeelliseksi. Tähän men-

nessä profiileja on myyty muutamille asiakasryhmille, joille on pidetty myös ryhmän yhtei-

nen profiilin tulkintatilaisuus. Heiltä saadun asiakaspalautteen pohjalta Huco sport -profiilin 

kautta aukesi uudenlainen näkökulma ja ymmärrys omaa liikuntamotivaatiota ja -tyyliä 

kohtaan. Profiilin antama sisältö kosketti asiakasta eri tavalla kuin esim. kuntotestien tu-

lokset.   

 

Profiilien käyttökelpoisuutta on kokeillut myös viidentoista aikuisopiskelijan kanssa. Hei-

dän kokemustensa pohjalta profiili antaa uutta ulottuvuutta tarkastella asiakkaan liikunta-

motivaatiota ja luoda henkilökohtaisempi lähestymiskulma liikuntaa kohtaan. Yhteinen 

näkemys opiskelijoiden kesken syntyi siitä, että kuntotestin tulos antaa hyvin suppean 

kuvan liikunnasta, jos motivointi tapahtuu pelkästään kuntotestin tuloksen ja siihen liitty-

vän liikuntaohjeen perusteella. Tämä näkökulma korostuu erityisesti silloin, jos kyseessä 

on aloitteleva tai vasta liikuntamotivaatiota etsivä asiakas.  

 

Käyttäjäkokemukset sekä ohjaajien, asiakkaiden, opiskelijoiden että myyjien mielestä ovat 

osoittaneet, että profiilityökalu on mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen lisäpalvelu, mutta 

tuotteistuksen näkökulmasta profiilin käyttö on jäänyt irralliseksi osaksi muuta palveluko-

konaisuutta. Näiden kokemuksien pohjalta syntyi tarve hyödyntää Huco sport -profiilia 

kokonaisvaltaisemmin ja kehittää sen ympärille oma tuoteperhe, jota on helpompi myydä 

ja, josta syntyy lisäarvoa niin maksajayritykselle kuin loppukäyttäjälle.   
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5.  Tuotteistuksen kautta tavoitteisiin  

Yrityksen toiminnan tavoitteena on luoda asiakkaille sellaista arvoa, että he ovat valmiita 

maksamaan siitä. Arvo määräytyy hinnan ja hyödyn välisestä suhteesta. Hinta voi olla 

muutakin kuin pelkkää rahaa, sillä arvo on aina suhteellista ja se määräytyy kokemuksen 

mukaan.  

Palvelun suunnittelussa tulee huomioida palvelun eri kerrokset, joita ovat ydin-, lisä-, ja 

tukipalvelut. Ydinpalvelu edustaa sitä ydinarvoa/hyötyä, jota asiakkaalle palvelussa tarjo-

taan esim. liikuntapalvelut. Yritys voi menestyä vain, jos ydinpalvelu on kunnossa, mutta 

kilpailijoista erottautumiseen tarvitaan lisäpalveluita, jotka kuuluvat olennaisena osana 

ydinpalvelun tuottamiseen. Näitä palveluita asiakkaat saattavat pitää usein itsestään sel-

vinä ja niissä onnistuminen pitää asiakkaat tyytyväisinä. Tukipalveluilla luodaan kilpailue-

tua, sillä ne ovat ekstrapalveluja, joilla helpotetaan ydinpalvelun käyttöä. Niillä lisätään 

asiakkaan tyytyväisyyttä tai tämän kokemaa lisäarvoa. Näiden palveluiden puuttuminen ei 

välttämättä aiheuta asiakkaassa tyytymättömyyttä, mutta voi lisätä ydinpalvelun houkutte-

levuutta ja myyntiä. (Grönroos 2009, 224–226.) 

Ihminen kokee saavansa arvoa, mikäli hän saa palvelun tai tavaran kautta ratkaisun 

omaan ongelmaansa. Liiketoiminnan keskeisempiä asioita on määrittää arvolupaus, joka 

vastaa asiakkaan odotuksiin. (Tuulaniemi 2011, 30-33.) Hyvän tuotteistuksen kautta pys-

tytään jalostamaan palveluista tai hyödykkeistä konkreettinen täsmäratkaisu asiakkaan 

ongelmaan. (Parantainen 2013, 114.) 

5.1  Tuotteistaminen 

 

Palvelujen kehitystyössä voidaan hyödyntää tuotteistamista, vaikkei tavoitteena olisikaan 

suunnitella täysin vakioitua palvelua. Tuotteistamisen avulla uudistetaan ja kehitetään 

palveluliiketoimintaa niin, että laadun ja tuottavuuden parantumisen kautta asiakas saa 

maksimaalisen hyödyn ja yrityksen kannattavuus paranee. (Jaakkola, Orava & Varjonen 

2009,1.) Tuotteistetulla ja tuotteistamattomalla palvelulla on selkeä ero. Hyvin tuotteistettu 

palvelu on helpompi ostaa ja se on ominaisuuksiltaan vahvempi. Lisäksi se on tehok-

kaammin myytävissä ja markkinoitavissa ja sen voi myös monistaa helpommin. (Parantai-

nen 2010, 2.)  

 

Tuotteistamisen tunnusmerkkejä on konkreettisuus, joka tarkoittaa mm. dokumentteja, 

myyntimateriaalia, työkaluja ja tietojärjestelmiä eli kaikkea sitä, mikä muuttaa hyvät ideat 

ja suunnitelmat konkreettisesti myytävään muotoon. (Parantainen 2013,116.) Tuotteista-
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misen hyödyllisyyttä pystytään lisäämään myös vakioinnin avulla eli kehittämällä palvelua 

tai palveluprosessin osia monistettavaksi tai toistettavaksi jonkin järjestelmällisen mene-

telmän avulla. Kun osat on vakioitu, niiden avulla palvelu pystyään toistamaan usealle 

asiakkaalle samalla tavalla. Näin palvelutuotannosta tulee tehokkaampaa, kannattavam-

paa ja tasalaatuisempaa. Vakioiminen voi kohdistua joko palvelutarjooman sisältöön tai 

palvelun tuottamiseen ja kuluttamiseen liittyviin prosesseihin. (Jaakkola ym. 2009, 20-21.) 

 

Tuotteistamisesta on hyötyä myös asiantuntijoille, jotka pääsevät kehittämään palveluita 

järjestelmällisesti asiakkaiden toiveiden pohjalta ja niiden sisältö tarkentuu, jolloin myös 

hinnoittelu ja kateprosenttien määrittäminen helpottuu. Hyvin tuotteistetuista palveluista 

syntyy moduuleita, joista pääsee rakentamaan entistä monimuotoisempia palvelukokonai-

suuksia. Palvelutuotteen identiteettiä ja liiketoiminnan arvoa pystytään kasvattamaan tuot-

teistamisen avulla.  Lisäksi tuotteistettuja palveluita on helpompi myydä ja asiakkaan on 

helpompi tehdä ostopäätöksiä. (Parantainen 2013, 116.) 

 

5.2  Palvelun tuotteistaminen 

 

Palvelun määritelmä ei ole yksiselitteinen, mutta siitä voidaan nostaa muutama keskeinen 

asia esiin. Lähtökohtana on se, että palvelu tarjoaa ratkaisun asiakkaan ongelmaan. Pal-

velu on prosessi, joka perustuu kokemukseen eikä sitä voi omistaa. Oleellista on myös se, 

että palvelu muodostuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. (Tuulaniemi 2011, 59.) 

Palvelun tuotteistamisen kohteena voi olla esimerkiksi jo olemassa olevan palvelu, jota 

uudistetaan, laajennetaan, kehitetään tai parannetaan niin, että tehdyt uudistukset näky-

vät asiakkaille mahdollisimman hyvin. (Raatikainen 2008, 72.) Jari Parantaisen mukaan 

(2013) palvelumuotoilu käsite on käännösvirhe, joka juontaa juurensa alkuperäisestä kä-

sitteestä Service Design eli palvelusuunnittelu. Palveluita on suunniteltu niin kauan, kuin 

niitä on ollut olemassa, mutta palvelumuotoilu, josta nykypäivänä puhutaan, on syntynyt 

1990-luvun alkupuolella. Palvelumuotoilussa hyödynnetään prosessi- ja menetelmäosaa-

mista sekä visualisointia ja prototypointia, jotka ovat muotoilun vahvimpia anteja. Käytän-

nössä nämä menetelmät tarkoittavat keinoja asiakasymmärryksen lisäämiseksi ja aineet-

toman konkretisoimiseksi. Palvelumuotoilu koostuu tekemisestä ja prosessista ja sen teki-

jät ovat palvelumuotoilijoita. (Tuulaniemi 2011, 63-64.)  

 

5.3  Palvelumuotoilu käytännön prosessina 

 

Palvelumuotoilun tavoitteena on vastata asiakkaan saamaan palvelukokemukseen niin, 

että se vastaa heidän odotuksiinsa. Tämän lisäksi palvelun tarjoajalla on liiketoiminnallisia 

tavoitteita, joiden saavuttamiseksi tarvitaan palvelumuotoilua. Asiakkaan kokemaa palve-
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lua on kuitenkin vaikea määritellä etukäteen, mutta palvelumuotoilun keinoja hyväksikäyt-

täen asiakkaan palvelukokemusta pystytään ohjaamaan haluttuun suuntaan. Onnistuneen 

palvelumuotoilun lopputuloksena saadaan entistä tyytyväisempiä ja sitoutuneempia asiak-

kaita ja samalla yrityksen palvelutuotanto tehostuu. (Palvelumuotoilusta matkailun kilpailu-

tekijä 2010.) Oleellinen ero tuotemuotoilun ja palvelumuotoilun välillä on se, että tuote-

muotoilussa kehittämisen keskiössä on aina tavara ja oheispalvelujen rooli on tuottaa ra-

haa, kun palvelumuotoilussa kehittämisen keskiössä on ihminen tarpeineen. Näitä tarpeita 

tyydytetään palvelukonseptien avulla, jotka sisältävät tiloja, ympäristöjä, ihmisiä ja tavaroi-

ta. Koska palvelut tuotetaan tai kulutetaan usein muiden palveluiden kanssa, palvelumuo-

toilussa on ymmärrettävä laaja-alaisesti kokonaisuus, johon palvelu liittyy ja miten palvelut 

tukevat toisiaan. Palvelumuotoilussa hyödynnetään tuotemuotoilun menetelmiä yhdistäen 

asioita uuden talouden vaatimalla tavalla. Palvelumuotoilua voidaan sanoa yhteisesti sovi-

tuksi kehikoksi ja osaamisalueeksi, johon ovat rakentuneet omat menetelmät ja prosessit. 

(Tuulaniemi 2011, 67- 68.) 

 

Palvelumuotoiluprosessi on yhteiskehittämistä, jonka keskeisinä osapuolina ovat itse pal-

velun käyttäjä ja palvelun tuottamiseen osallistuvat eri tahot. Asiakkaan lisäksi suunnitte-

luprosessiin on tärkeää ottaa mukaan alusta alkaen myös muut palveluun kuuluvat tahot. 

Yhteiskehittämisen tavoitteena on saada tiedon keräämis- ja analysointivaiheessa mah-

dollisimman laaja-alainen näkökulma palvelun kehittämiseen liittyvistä asioista. Näiden 

näkökulmien pohjalta palvelumuotoilijat valitsevat ne elementit, jotka sopivat parhaiten 

palvelulle määriteltyihin tavoitteisiin ja jatkavat niiden kehittämistä. Palvelumuotoilupro-

sessissa hyödynnetään luovia ongelmanratkaisun periaatteita. Tuulaniemen (2011) mu-

kaan prosessi voidaan kuvata eri toimintojen loogisesti etenevänä tapahtumaketjuna, jon-

ka osia ovat; määrittely, tutkimus, suunnittelu, tuotanto ja arviointi.  

 

5.3.1  Määrittely 

 

Projekti aloitetaan palveluiden tarinan määrittelyllä eli briifillä, jossa määritellään suunnitte-

lutyön tavoitteet. Palvelua tuottava organisaatio määrittelee, mihin asiakastarpeeseen 

ollaan vastaamassa, mikä on budjetti ja kehitysprosessin aikataulu. Sen avulla kommuni-

koidaan suunnittelijoille ja muille palveluun liittyville osapuolille työn tavoitteet ja taustat. 

Briiffiä voidaan tarkentaa keskustelujen, haastattelujen ja tutkimuksen avulla. Tavoitteena 

on saada mukaan myös organisaation sisällä olevaa hiljaista tietoa haastattelujen ja kes-

kustelujen avulla. Mikäli suunniteltuun palveluun liittyvää tietoa ei ole riittävästi satavilla, 

sitä voidaan tilata kaupallisilta tutkimuslaitoksilta. Määrittelyvaiheeseen liittyy myös esitut-

kimus, jossa pyritään hahmottamaan palveluita tuottavan organisaation liiketoiminnalliset 

tavoitteet suunniteltavan palvelun näkökulmasta. Päätökseen lähteä kehittämään tiettyä 
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palvelua vaikuttaa palvelun soveltuvuus organisaation strategiaan. Mikäli palvelun katso-

taan vastaavan organisaation strategisiin tavoitteisiin ja asiakastutkimuksen tai organisaa-

tion oman arvioin mukaan asiakkaat ovat valmiita maksamaan sopivan hinnan, palvelun 

kehittämisessä voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. (Tuulaniemi 2011, 132-136) 

 

5.3.2  Tutkimus  

 

Palvelumuotoiluin yksi kriittinen vaihe on asiakasymmärryksen kasvattaminen. Kohde-

ryhmän tarpeiden, odotuksien ja tavoitteiden selvittäminen voidaan toteuttaa tutkimukselli-

sin keinoin.  Asiakastiedon keräämisen ja analysoimisen avulla saadaan suuntaviivat pal-

velun kehittämiselle. Tässä vaiheessa on ensi arvoisen tärkeää selvittää nykyisen ja po-

tentiaalisen asiakkaan arkielämän motiivit ja tarpeet. Näin varmistetaan, että kehitettävällä 

palvelulla on mahdollisuus menestyä markkinoilla. Tutkimuksen avulla saatu asiakastieto 

voi olla joko määrällistä eli kvantitatiivista tai laadullista eli kvalitatiivista. Käytännön koke-

muksen perusteella laadullisen tutkimuksen avulla voidaan saada merkittävämpää tietoa 

asiakkaan tarpeista ja toiveista kuin määrällisellä tutkimuksella. Laadullisessa tutkimuk-

sessa pyritään selvittämään syvällisemmin ilmiön merkitystä tai tarkoitusta. Sen avulla 

haetaan vastauksia kysymyksiin mitä, miksi ja kuinka. (Tuulaniemi, 2011, 144.) 

 

Laadullisia tutkimusmenetelmiä on useita ja nämä tutkimusmenetelmät voidaan koota 

etnografisen sateenvarjon alle. Etnografian avulla pyritään ymmärtämään ihmistä ja ku-

vaamaan sen toimintaa tietyssä ympäristössä. Etnografiset tutkimusmenetelmät ovat eri-

tyisesti palvelumuotoilun näkökulmasta keskeisiä, kun tutkitaan ihmisten tarpeita, arvoja ja 

toiveita. (Tuulaniemi 2011, 146) 

 

Laadullisen tutkimuksen tyypillisin tiedonkeruu tapahtuu kasvotusten joko ryhmäkeskuste-

luina tai henkilökohtaisina haastatteluina.(Taloustutkimus). Haastatteluja voidaan toteuttaa 

havainnoimalla haastateltavaa hänen omassa elämänpiirissä ja esittämällä täsmällisiä 

kysymyksiä, jolloin haastateltavalle syntyy ymmärrys siitä, mitä ja miksi asiakas tekee. 

Haastattelu voi olla myös etukäteen mietitty strukturoidusti eli kaavamaisesti toteutettu 

tilaisuus tai avoin haastattelu, joka toteutetaan palvelun käyttötilanteessa tai haastatteluun 

varatussa paikassa. (Tuulaniemi 2011, 148) 

 

Haastattelujen tavoitteena on ymmärtää syvällisemmin haastateltavan toiminnan motiiveja 

saada käsitys asiakkaan elämästä ja arjesta. Haastattelun kohteena voi olla palvelun lop-

pukäyttäjä tai palvelun tuottamiseen osallistuva henkilökunta, joiden kokemukset ja aja-

tukset palvelua käytettäessä ja sitä tuotettaessa kiinnostavat palvelumuotoilijaa. Tietoja, 

joita saadaan haastattelujen avulla, hyödynnetään suunnittelun ohjaamisessa.  
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Haastattelujen ja ryhmäkeskustelujen lisäksi asiakasymmärrystä voidaan lisätä, valmiin 

taustatiedon tai havainnoinnin avulla sekä osallistamalla kohderyhmä mukaan suunnitte-

luun. (Tuulaniemi 2011,146-147)   

 

Tutkimusvaiheeseen kuuluu myös strateginen suunnittelu, jonka tavoitteena on löytää 

vastaus kysymykseen: Miksi yrityksemme pärjää kilpailussa? Tämä onnistuu tekemällä 

strateginen valinta ja asemoitava itsensä markkinoille. Strategiaprofessori Michael Porte-

rin kehittämän geneerisen mallin mukaan yrityksellä on kolme vaihtoehtoa valita kilpailu-

strategia. (Tuulaniemi 2011, 172-173) 

 

1. Kustannusjohtajuus, joka tarkoittaa, että yritys tuottaa palvelunsa kohderyhmälleen 

alhaisimmilla kustannuksilla. Tällöin asiakas ostaa palvelun halvan hinnan vuoksi. 

 

2. Erikoistumisstrategia eli differointi tarkoittaa, että palvelu erottautuu muista vastaavista 

palveluista yhden tai useamman asiakkaalle tärkeän ominaisuuden avulla. Valintapäätös 

syntyy asiakkaan saaman arvon perusteella. 

 

3. Keskittämisessä paneudutaan kapeaan kohderyhmään. Silloin tehdään valinta joko 

kustannus- tai differointistrategian suhteen ja pyritään vastaamaan pienen kohderyhmän 

erikoistarpeisiin.  

 

5.3.3  Suunnittelu 

 

Suunnittelu lähtee ideointivaiheesta, jossa tuotetaan mahdollisimman paljon ratkaisuvaih-

toehtoja kehitettävän tuotteen ongelmanratkaisuun. Ideat voivat aluksi olla mahdollisim-

man luovia ja kritiikittömiä. Suunnitteluvaiheen edetessä ideoiden toteuttamiskelpoisuutta 

arvioidaan määrätyillä kriteereillä. Ideointia toistetaan niin kauan, kunnes saadaan tar-

peeksi ideoita, joiden pohjalta päästään ratkaisemaan ongelmaa. (Tuulaniemi 2011, 180-

182.) Ideoinnin toteuttamiselle löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja, joista valitaan tarkoituk-

senmukaisin menetelmä. Osaamisen hallinta työkirjasta (Häkkinen, Kukkonen, Puhakka, 

Sihvo & Väyrynen 2011.) löytyy useita ideointimentelmiä, joista on kuvattu muutama esi-

merkki alla.  

Brainstorming / aivoriihi: Ryhmän jäsenille kerrotaan kehittämistä tarvitseva asia, josta 

he kertovat toisilleen kaikki mieleen tulevat asiat. Kaikki ideat kirjataan niitä karsimatta, 

koska periaatteena on, että määrä tuottaa laatua. Lopuksi ideat käydään läpi ryhmässä, 

niitä yhdistellään ja karsitaan. 
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Open space / ideakävely: Ryhmän jäsenille kerrotaan kehittämiskohde ja heidät laitetaan 

kävelemään ympäri tilaa, jonka seiniin on kiinnitetty useita fläppipapereita, joihin kirjataan 

mieleen tulleet ideat. Liikkuminen edesauttaa ideointia ja antaa lähtökohtia uusille ideoille 

ja ideaketjuille. Lopuksi jokaisen fläppipaperin sisällöt käydään läpi, yhdistellen tai karsien 

seuraavaa vaihetta varten.  

Sharing cafe / yhteistoiminnallinen oppiminen: Ideointi tapahtuu samankokoisissa pöy-

täryhmissä, kukin kirjaa ideat ylös omaan paperiinsa. Ryhmä hajaantuu ja muodostetaan 

uudet ryhmät siten, että kukin aiemman ryhmän jäsen on eri ryhmässä ja esittelee aiem-

min ensimmäisessä ryhmässä syntyneet ideat uudessa ryhmässä. Jatko ideoidaan ja kir-

jataan. Ideat jatkavat karsintavaiheeseen. 

Käyttäjäraati draiverina (sovellus): Ryhmä asiakkaista kertoo näkemyksensä siitä, mil-

lainen palvelun/tuotteen tulisi olla. Kriteerit kirjataan ylös taulukoon. Palvelun/tuotteen 

valmistaja voi lisää taulukkoon omat kriteerinsä. Ideointia jatketaan siten, että palve-

lun/tuotteen valmistaja ideoi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja käyttäjäraadin jäsenet jalosta-

vat niitä. Kaikki käyttäjäraadin kommentein jalostetut ideat kirjataan, karsitaan ja yhdistel-

lään ideoista alussa annettujen kriteerien avulla paras ratkaisuvaihtoehto.  

Learning cafe / yhteistoiminnallinen oppiminen: Hyvä menetelmä, kun erilaiset osallistujat 

voivat keskustelussa tuoda ideoitaan esiin ja kirjata niitä vapaamuotoisesti liikkuessaan 

pöydistä toiseen. Siirtymiä voidaan tehdä omassa tahdissa tai sitten sovitusta merkistä 

vaihtaen. Lopuksi ideat kootaan ja parhaimmat valitaan jatkokehittelyyn.  

Ideointivaiheen jälkeen saadusta lopputuloksesta siirrytään konseptointivaiheeseen, jossa 

palvelun keskeinen idea kuvataan konseptissa. Siinä yksittäiset ideat muodostavat palve-

lusta suuren kuvan. Konseptissa kuvataan palvelupolkua niin, että siitä muodostuu käsitys 

millaisesta palvelusta on kyse, miten se tuotetaan, mihin ongelmaan se tuo ratkaisun ja 

mitä se vaatii palvelun tuottajalta.  Konseptia voi kuvata myös karttana, jossa on ääriviivat, 

mutta yksityiskohdat puuttuvat. (Tuulaniemi 2011, 189) 

 

Palvelukonseptin arvon jalostuminen voidaan kuvata myös portaikolla, jossa on neljä por-

rasta. Alin porras kuvaa palvelukonseptin suunnittelua, jossa keskitytään palvelun kan-

nalta kaikkien oleellisten asioiden määrittelyyn. Toisella portaalla määritellään konseptin 

ilmentyminen eli miten siitä viestitään kohderyhmälle. Tässä vaiheessa asiakkaalle tulisi 

muodostua selkeä ja ymmärrettävä käsitys konseptista, joka puhuttelee kohderyhmää 

sisällöllisesti. Tämä vaihe näyttäytyy asiakkaalle pääsääntöisesti markkinointiviestinnälli-

sin keinoin, erilaisina palvelusisältöinä ja yrityksen henkilökunnan käyttäytymisenä. Toisel-

la portaalla luodaan haluttu palveluodotuksen taso.  
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Kolmannella portaalla tapahtuu konseptin jalkautus, jossa syvennetään palvelubrändiä 

ja –kokemusta asiakkaalle. Neljäs porras on oleellisin koko palvelukonseptin kannalta, 

sillä alimmalla portaalla annetut odotukset tulee lunastaa tällä tasolla. Palveluosaaminen 

ja henkilökunnan asenne ovat ratkaisevia tekijöitä ylimmällä tasolla toimittaessa. (Tuula-

niemi 2011, 189-193.) 

 

Suunnitteluvaiheeseen kuuluu myös prototypointi eli palvelun testaus, josta saadaan 

kokemusta niistä asioista, jotka toimivat ja mitkä eivät sovi palveluun. Palveluiden prototy-

poinnilla voidaan testata palvelun toimivuutta asiakkaan näkökulmasta. Testauksen koh-

teita voivat olla esim. palvelun kiinnostavuus, helppokäyttöisyys ja strateginen sopivuus 

yrityksen toimintaan. Prototypontia tehdään kaikissa palvelukehityksen vaiheissa. Se on 

testausta ja kehittämistä vuorovaikutuksessa kohderyhmän kanssa. Tämän avulla pysty-

tään minimoimaan epäonnistumisen riskejä. (Tuulaniemi 2011, 194 -195.) 

 

5.3.4  Tuotanto  

 

Kuluttajat ovat palveluiden parhaita testaajia, joten palvelukonseptit on saatava nopeasti 

markkinoille testattavaksi. Palvelun pilotointivaiheessa mitattavat tulokset ovat tärkeitä, 

jotta suunnitteluryhmä voi tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä. Mittausmenetelminä 

voi käyttää haastatteluja, asiakkaiden havainnointia tai sisäistä arviointia. Kun testaus on 

suoritettu ja palvelua on kehitetty saadun palautteen pohjalta, on aika kuvata palvelupro-

sessi. Palvelussa on keskeistä se, että palvelu tuotetaan ja toimitetaan yhteisesti sovitun 

mallin mukaisesti. Palvelumallissa kuvataan käytännön toteutusta, mitä resursseja ja mil-

laista vuorovaikutusta toteutukseen tarvitaan. (Tuulanniemi 2011, 230) 

 

Palvelu jää hyvän idean asteelle, mikäli asiakas ei ymmärrä sen hyötyjä tai ei tiedä siitä 

mitään. Toisinaan voi olla perusteltua suorittaa palvelusta suppeamman version ensilan-

seeraus, josta voidaan saada palautetta ja lisätään tuotteen odotusarvoa. Lanseeraus on 

tärkeää toteuttaa kehittämisprosessin aikana saadun tiedon pohjalta oikealle kohderyh-

mälle sopivassa ympäristössä. Asiakasymmärryksessä oleellista on tiedostaa kohderyh-

män motivaatiotekijät, joiden avulla pystytään nostamaan tarkoituksenmukaisia asioita 

markkinoinnissa esiin. (Tuulaniemi 2011, 231-234.) 

 

5.3.5  Arviointi 

 

Palvelun arvioinnissa on kyse asiakkaan ja palveluntuottajan välisen vuorovaikutuksen 

mittaamisesta. Palvelumuotoilun mittaaminen ei ole helppoa, mutta se on ehdoton edelly-

tys kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja palvelun jatkuvan kehittymisen turvaamiseksi.  
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Tarkoituksenmukaisten mittareiden määrittely tapahtuu yleensä jo kehittämisprosessin 

aikana. Eniten käytetty menetelmä on asiakastyytyväisyyden mittaaminen, mutta myös 

brändin tunnettuuden perusteella voidaan toteuttaa mittausta ja arvioida sitä, miten usein 

brändi vaikuttaa ostopäätökseen. (Tuulaniemi 2011, 239-249.) 

 

Suunnitteluprojektin arviointi toteutetaan sen jälkeen, kun tuote on lanseerattu markkinoil-

le. Mittaaminen on mahdollista, jos mittareina on peilattu liiketoiminnan tavoitteisiin esi-

merkiksi uusien asiakkaiden määrään, tarjouspyyntöihin ja myyntiin. Suunnitteluprojektin 

arviointi konkretisoi myös palvelumuotoilijoiden näkökulmasta heiltä odotetun työn tulok-

sia. (Tuulaniemi 2011, 239-249.) 
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6.  Kehittämishankkeen tavoitteet  

 

Kehittämistyön tavoitteena oli laajentaa Pajulahden työhyvinvointipalvelutarjontaa kehit-

tämällä muista kilpailijoista erottuva työhyvinvointituote, joka houkuttelee mukaan myös 

liikunnallisesti passiiviset työntekijät ja motivoi liikkumaan niin, että maksajayrityksen ja 

Pajulahden liiketoiminnalliset tavoitteet toteutetaan. Kehittämiskohteen valintaan vaikutti 

tarjouspyyntöjen pohjalta syntynyt näkemys siitä, että yritykset kaipaavat tavoitteellisem-

pia tuotteita, jotka aktivoivat mukaan myös terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työn-

tekijöitä. Tämän lisäksi olemassa oleva palvelutarjonta ei vastannut asiakastarpeeseen ja 

Pajulahden palvelut kaipasivat toimenpiteitä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttami-

seksi. Tavoitteen asettelun lähtökohdat on kuvattu Kuviossa 3. 

 

Tuotteen sisällön suunnittelun tavoitteena oli huomioida terveyden edistämisen tavoiteoh-

jaus valtion, alueellisen, työelämän ja yksilön lähiympäristön näkökulmasta. Nämä tavoit-

teet on määritelty Valtakunnalliset yhteiset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan 

linjauksissa -julkaisussa, Työelämän kehittämisstrategiassa ja Päijät-Hämeen terveyslii-

kuntastrategiassa, joissa nostetaan esiin liikunnan lisääminen elämänkulussa ja koroste-

taan työpaikkojen roolia liikunnan, terveyden ja työkykyisyyden edistäjänä. Myös Urhei-

luopistoverkoston ja Pajulahden strategioissa nostetaan esiin hyvinvointiosaaminen ja 

siihen liittyvien palveluiden tarjoaminen. Erityisesti hyvinvointipalveluille ja työyhteisöjen 

työkykyä ylläpitäville palveluille ennustetaan kasvavaa kysyntää, jonka vuoksi innovatiivi-

sella tuotekehityksellä on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua.  

 

Motivaatio toimii eteenpäin vievänä voimana ja sen huomioiminen tuotteen sisällössä oli 

yksi tavoite. Liikuntaan motivoinnissa on tärkeä löytää liikkujan sisäinen motivaatio, jolloin 

toimintaa toteutetaan itsensä vuoksi. Sisäisen motivaation avulla on paremmat mahdolli-

suudet ohjata toimintaa tavoitteiden suuntaan. Huco–profiilit tukevat motivaation löytämis-

tä, mutta irrallisena lisäpalveluna niiden myynti ja hyödyntäminen oli jäänyt Pajulahdessa 

vähäiseksi. Asiakkailta, liikunnanohjaajilta ja myyjiltä saatujen positiivisten kokemusten 

pohjalta kehitettävään palveluun haluttiin sisällyttää Huco-profiileista liikunnallisesti passii-

visten motivointiin parhaiten soveltuva Huco sport –profiili. 

 

Kehittämistyön toteutuksen tavoitteena oli tuotteistaa palvelu asiakaslähtöisesti hyödyn-

tämällä palvelumuotoilun keinoja ja osallistamalla palvelun käyttäjät, TYHY-vastaavat ja 

myyjät palvelumuotoiluprosessin. Näin varmistettiin mahdollisimman laaja-alainen näkö-

kulma palvelun kehittämisen eri vaiheissa.  Palvelumuotoiluprosessi koostuu määrittely-, 

tutkimus-, suunnittelu-, tuotanto- ja arviointivaiheista. Tämä kehittämistyö toteutettiin aika-
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taulusyistä suunnitteluvaiheeseen asti. Työnantaja ei määritellyt sille erillistä budjettia tai 

tavoitteita, koska työ toteutettiin pääsääntöisesti tekijän omalla ajalla. Lähtökohtaisesti 

kaikki tuotteet, joiden avulla pystytään lisäämään Pajulahden liikevaihtoa ja ovat linjas-

saan liiketoimintastrategian kassa, ovat kehittämisen arvoisia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Tavoitteiden asettelun lähtökohdat  
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7.  Kehittämishankkeen toteutus 

 

Kehittämistyö toteutettiin produktityyppisenä, jonka lopputuloksena syntyi tuoteperhe ja 

siihen liittyvä tuotekansio myyntityön tueksi. Uuden tuoteperheen avulla pystytään tarjoa-

maan erilaista näkökulmaa TYHY-toimintaan. Sen avulla pyritään aktivoimaan mukaan 

erityisesti liikunnallisesti passiivisia työntekijöitä, joille itselleen on liikunnasta eniten hyö-

tyä. Kun työntekijät voivat paremmin, syntyy asiakasyritykselle hyötyä, sillä hyvinvoivalla 

työntekijällä on paremmat edellytykset olla tehokas, oppiva ja innovatiivinen. Toteutuksen 

loppuvaiheessa Pajulahden palveluvalikoimasta löytyy työhyvinvointipalvelu, joissa on 

huomioitu tavoiteohjaus eri tahojen näkökulmasta ja niiden avulla on paremmat mahdolli-

suudet vastata terveyden edistämisen haasteisiin ja menestyä kiristyvässä kilpailutilan-

teessa.  

 

Työn toteutuksessa hyödynnettiin laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä, 

jossa aineiston hankinta tapahtui avoimien haastattelujen ja kyselytutkimuksen avulla. 

Hankkeen aikataulu oli suunniteltu tekijän omien resurssien mukaan niin, että aloitustoi-

met ja aiheen ankkurointi tapahtui maaliskuussa ja työ eteni taulukon 1. mukaisten vaihei-

den kautta produktivaiheeseen marraskuussa. Ideointi- ja tutkimusvaiheita sovellettiin ja 

aikataulutettiin niin, että niissä pystyttiin hyödyntämään Pajulahden opiskelijoita, terveys-

liikuntasektorien myyjiä, yritysasiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, TYHY-vastaavia ja Hu-

co Sportin toimitusjohtajaa. Työ toteutettiin pääsääntöisesti tekijän omalla ajalla, eikä 

työnantaja ollut määritelty sille erillistä työaikaa tai budjettia. 

 

Taulukko 1. Kehitysprojektin aikataulutus 

Toimenpiteet Aikataulutus maalis - joulukuu 2014  
(x = vko) 

1. Aloitustoimet (maalis-huhtikuu) 

• Aiheen valinta 

• Alustava suunnitelma 

• Aiheanalyysi ja tutkimus-

suunnitelma 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

xx          

xx          

 x    x     

2. Teoriatausta (huhti-syyskuu) 

• Lähdeaineisto 

• Lukua ja jäsentelyä 

• Kirjoittaminen 

• Kommentit 

• Tarkentaminen 

 

x xxx xxxx xxxx       

x xxx xxxx xxxx  xx     

  xx   xx xx    

      x    

      xx    
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Palvelumuotoiluprosessi  

(huhti-syyskuu) 

• Määrittelyvaihe 

• Tutkimusvaihe / 

haastattelut, asiakas-

kysely ja tulkinta 

• Ideointi ja konseptointi 

• Osittainen pilotointi  

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 x x        

 

  x   xxx x    

  x x     xx xxx    

          x x    

Produkti (syys-marraskuu) 

• Tuoteperheen ideointi 

• Esite ja tuotekansio  

• Työn viimeistelyä 

• Lopullinen versio valmis 

 

       xx x   

       xx   

           xxx  

           x  

Lopetustoimet (loka-joulukuu) 

• Työn tarkastaminen 

• Valmiin työn esittäminen 

 

           x x 

           x  

  

7.1  Kehittämiskohteen määrittely 

 

Kehittämishanke eteni vaiheittain palvelumuotoiluprosessin mukaisesti, jossa ensimmäi-

nen vaihe oli kehittämiskohteen määrittely. Tekijällä oli aiheen valinnan osalta vapaat kä-

det lähteä ideoimaan kehitettäviä palveluita parhaaksi katsomallaan tavalla. Määrittelyvai-

he toteutettiin luovaa ongelmanratkaisumenetelmää mukaillen. Luovaan ongelmanratkai-

suun kuuluu divergenssi, joka perustuu mielikuvitukseen ja asioiden yhdistelyyn liittyvään 

ideointiin. Divergenssiajattelun jälkeen siirrytään konvergenssiajatteluun, jossa ideoita 

supistetaan tiedon ja analyyttisen päättelyn avulla. (Tuulaniemi 2011, 113.)  
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Kuvio 4. Määrittelyvaiheen eteneminen 

 

Kehittämiskohteen määrittely ja lähtötilanteen kartoittaminen toteutettiin yhteistyössä Pa-

julahden terveysliikuntasektorin myyjien ja kahden asiakasyrityksen TYHY-vastaavan 

kanssa. Divergenssivaiheessa myyjät saivat miettiä itsekseen ja yhdessä, mitä ja millaisia 

tuotteita he kaipaisivat myytäväksi? Ideointi toteutettiin Open space -menetelmää sovelta-

en niin, että myyjien taukotilassa oli viikon ajan esillä fläppipaperi, johon jokainen pystyi 

kirjaamaan ideoita muiden nähtäväksi.  

 

Saatujen ideoiden perusteella keskusteltiin ja päädyttiin yhteenvetoon, jossa nousi selke-

ästi esiin neljä lähtökohtaa. Myyjien mielestä helposti ostettavat tuotteet, jotka jättävät 

mahdollisimman vähän kysyttävää ovat tervetulleita myyntiin. Lisäksi valmiit kokonaisuu-

det, joissa on kuitenkin jonkin verran räätälöintimahdollisuuksia, mutta ei liikaa vaihtoehto-

ja, koettiin palvelevan myyntityötä hyvin. Yrityksiltä tulleiden tarjouspyyntöjen pohjalta ta-

voitteellisille terveyttä ja toimintakykyisyyttä edistäville palveluille oli kasvavaa kysyntää, 

sillä TYHY-toimintaan suunnatuille rahoille halutaan saada entistä enemmän vastinetta. 

Myyjät kokivat, että nykyinen palvelutarjonta oli yksittäisten liikuntatuntien irtomyyntiä, 

ilman tavoitteellista päämäärää. Tämä kehittämistyö koettiin tärkeäksi suunnata yritysten 

työhyvinvointipalveluiden kehittämiseen, koska viime vuosien kehittämishankkeet olivat 

suuntautuneet etupäässä Pajulahden vapaan sivistystyön kurssitoimintaan.  

 

Divergenssivaiheessa palveluiden kehittämistarpeita kartoitettiin vapaamuotoisen yksilö-

haastattelun avulla myös kahden potentiaalisen asiakasyrityksen TYHY-vastaavalta. 

Konvergenssivaihe Yksilötason 
tavoitteet 

Yrityksen 
tavoitteet 

Divergenssivaihe 
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Haastateltavista toinen edusti palvelualan kansainvälistä perheyritystä, joka tuottaa moni-

puolisia siivous-, toimitila-, kiinteistönhoito- ja turvallisuuspalveluita ja toinen sisäilmasto-

ratkaisuihin erikoistunutta perheyritystä. Molemmat haastateltavat saivat vapaasti kertoa, 

millaisia näkemyksiä heillä on TYHY-toiminnasta, sen haasteista ja tulevaisuuden näky-

mistä. Haastattelujen pohjalta nousi esille, että työhyvinvointitoimenpiteisiin käytettävissä 

olevat rahat ovat vähentyneet ja niiden käyttötarkoitusta mietitään entistä tarkemmin. Työ-

kykyisyyden ylläpitämistä ja jaksamista tukevien palveluiden tarve on kasvamassa ja eri-

tyisesti liikunnallisesti passiivisten työntekijöiden mukaan saaminen TYHY-toiminnan pii-

riin koettiin tarpeelliseksi. Haasteelliseksi koettiin ohjelmasisältö, jota on vaikea suunnitella 

sellaiseksi, että se soveltuu ja kiinnostaa myös liikunnallisesti passiivisempia työntekijöitä. 

Haastateltavista toinen toi esille kiinnostuksen erilaisia projekteja kohtaan, joiden avulla 

voisi kehittää työntekijöiden hyvinvointia ja yrityksen TYHY-toimintaa.  

 

Koska työn yhtenä tavoitteena oli huomioida terveyden edistämisen tavoiteohjaus eri ta-

hojen näkökulmasta, määrittelyvaiheessa kiteytettiin vielä niiden painopisteet ja strategiset 

tavoitteet. Urheiluopistoverkoston ja Pajulahden tavoitteissa nousi esiin hyvinvointiosaa-

minen ja siihen liittyvien palveluiden tarjoaminen elämänkaaren eri vaiheissa. Huomioita-

vaa oli myös se, että Urheiluopistostrategian mukaan (Urheiluopistojen yhdistys ry 2014, 

19.) erityisesti hyvinvointipalveluille ja työyhteisöjen ulkoistamille työkykyä ylläpitäville pal-

veluille tulee olemaan entistä enemmän kysyntää, jonka vuoksi innovatiivinen tuotekehitys 

on olennainen osa kilpailuedun saavuttamisessa entistä kovemmassa kilpailutilanteessa.  

 

Päijät-Hämeen terveysliikunnan tavoitteista huomioitiin erityisesti se, että liikunnan rooli 

korostuu laajassa työhyvinvoinnin kokonaisuudessa ja työyhteisöliikuntaa järjestettäessä 

tulee huomioida terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien toiveet. (Päijät-Hämeen liitto, 

2008, 13.) Työelämän kehittämisstrategiassa taas yhtenä painopisteenä oli työhyvinvointi 

ja terveys, joten työpaikoilla tulisi ymmärtää niiden merkitys tuottavuuden, työyhteisöjen 

menestyksen ja muutosten hallinnan kannalta. Tästä syystä työpaikoilla tulee edistää 

työntekijöiden liikuntaa, terveyttä ja työkykyä. Palveluiden tarjoajien tulisi huomioida, että 

palvelun tarjonta ja kehittäminen tulisi lähteä työpaikkojen tarpeista (TEM 2012, 20).  

 

Näiden lisäksi huomioitiin vielä Valtakunnalliset yhteiset terveyttä ja hyvinvointia edistävän 

liikunnan linjaukset, joissa nousi esiin erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta 

riittämättömästi liikkuvien aktivoiminen sekä liikunnan lisääminen organisaatioiden toimin-

takulttuureihin elämänkulun eri vaiheissa sekä arjen istumisen vähentäminen elämänku-

lussa. (STM 2013, 21).  
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Divergenssivaiheessa saatujen tietojen pohjalta siirryttiin konvergenssivaiheeseen eli tie-

tojen analysoitiin vapaamuotoisesti keskustellen myyjien kanssa. Vaiheen tavoitteena oli 

luoda kokonaisvaltainen käsitys tuotekehitystä ohjaavien tahojen tavoitteista sekä myyjien 

näkemyksestä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Niistä löytyi selkeitä yhty-

mäkohtia liikunnan merkityksen korostumisesta terveyden edistämisessä erityisesti työs-

säkäyvien osalta ja terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kohderyhmästä. Liikunnan 

taitava paketoiminen työhyvinvointipalveluihin niin, että, ne houkuttelisivat mukaan myös 

liikunnallisesti passiiviset, asetettiin lähtökohdaksi innovatiiviselle tuotekehitykselle.  

 

Jotta kehitettävällä palvelulla olisi kysyntää, sen tulisi olla linjassaan eri tahojen tavoittei-

den kanssa ja tuottaa sitä kautta lisäarvoa asiakkaalle. Todettiin, että houkuttelevuutta ja 

lisäarvoa voisi syntyä paremmin, jos palvelua lähdetään kehittämään liikunnallisesti pas-

siivisien näkökulmasta. Tällöin motivaatiotekijät nousevat tärkeään rooliin, sillä motivaatio 

toimii energianlähteenä, joka saa ihmisen toimimaan tietyllä tavalla ja osallistumaan jo-

honkin toimintaan. (Matikka & Roos-Salmi 2012, 48.) Tämä tuki ajatusta siitä, että kehitet-

tävään palveluun haluttiin ottaa mukaan Huco sport -profiili. Profiilin mukaanottoa tuki 

myös se, että sen avulla pystytään asettamaan yksilölliset, omalle luontaiselle tyylille so-

pivat tavoitteet, jotka ovat erityisen tärkeitä aloittelevan liikkujan motivoinnissa. Lopuksi 

kartoitettiin vielä Pajulahden nykyinen työhyvinvointipalvelutarjonta, joka esittäytyy asiak-

kaalle nettisivujen kautta. (Pajulahti)  

 

Yrityksille suunnattu liikuntapalvelutarjonta sisältää 43 lajia, jotka on jaoteltu kolmeen eri 

kategoriaan.  

1. Elämyksiä, onnistumisia ja tiimitoimintaa / 16 lajia 

2. Hauskaa, tehokasta ja rentoa / 15 lajia 

3. Vauhtia, tarkkuutta ja taktikointi / 12 lajia 

 

Irrallisten lajien lisäksi on valmiita liikuntapäiviä, joiden teemat on määritelty riemukkaiden 

ja iloisten liikuntakokemusten mukaan esim.  

Päivä 1.Vauhtia, tarkkuutta ja taktikointia,  

Päivä 2. Hauskaa, tehokasta ja rentoa,  

Päivä 3. Elämyksiä, onnistumisia ja tiimitoimintaa. 

 

Näiden lisäksi on tarjolla Luonto- ja seikkailuliikuntaan valmiita paketteja. 

1. Kickbike challenge  

2. Geokätköilyn taitajat  

3. Laavuretki seelammin laavulle  

4. Patikointi majavalammelle  
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5. Päiväretki Lapakiston luonnonsuojelualueelle 

 

Myös melonnan ympärille on koottu erilaisia kokonaisuuksia. 

1. Melontakokeilu 

2. Kolmen Kukkasen melontaretki 

3. Uimahallimelonta 

4. Koko päivän melontaretki 

 

Luonto- ja elämysliikuntatarjontaa täydentää T2 elämyspalveluiden valmiit paketit, jotka 

ovat ostettavissa joko erillisinä palveluina tai yhdistettynä Pajulahden muuhun tarjontaan. 

 

Tavoitteellisempia valmennuskokonaisuuksia löytyy kolme vaihtoehtoa 

 

1. Työhyvinvointivalmennus 

Tavoitteellinen ohjauspaketti, jossa henkilökohtaistettu ohjelma vaihtuu kahden kuukau-

den välein. Lähikontaktijaksot sisältävät yöpymisen. Sopii sekä lähialueen yrityksille että 

pidempimatkalaisille. 

 

2. Työhyvinvointivalmennus 

Intensiivivalmennus, kerran kuukaudessa vaihtuvat ohjelmat, kontaktijaksot päiväkäyntei-

nä. Sopii lähialueen yrityksille. 

 

3. Lähde muutokseen!  

Urheiluopistot ottivat yhdessä kopin elämäntapavalmennuksen haasteista ja kehittivät 

yhteisen tuotteen, joka tarjoaa eväät terveyttä ja hyvinvointia janoaville.6 – 12 kk kestävää 

valmennusprosessia tarjoavat Pajulahden lisäksi Kisakallion ja Kuortaneen urheiluopistot 

sekä Vuokattisport. 

 

Näiden lisäksi löytyy testauspalveluita sekä liikuntaan, ravintoon ja jaksamiseen liittyviä 

motivointiluentoja, joita voidaan räätälöidä erilaisiksi kokonaisuuksiksi asiakkaan tarpeiden 

mukaan.  

  

Kartoituksen pohjalta oli havaittavissa, että lajitarjontaa ja vaihtoehtoja oli paljon. Lajit oli-

vat teemoitettu pääsääntöisesti ilon ja virkistyksen ympärille. Päiväkävijöiden osalta puut-

tui terveyden edistämisen näkökulmasta tavoitteellisemmat tuotteet, joita mm. TYHY-

vastaavat olivat kaivanneet. Konvergenssivaiheen lopputuloksena syntyi suunnittelubrief, 

jonka yksityiskohtainen sisältö on kuvattu taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Suunnittelubrief 

 

 

Tavoiteohjatut työhyvinvointipalvelut 

Palvelun kohderyhmä • Yritysasiakas, joka haluaa tukea työntekijöiden terveyttä 

ja toimintakykyä ja saada tukea yrityksen työhyvinvointi-

toiminnan kehittämiseen. 

 

Mihin asiakastarpee-

seen palvelu pyrkii vas-

taamaan? 

 

• Yrityksen työhyvinvointitoiminnan kehittämiseen, niin, että 

siinä pystytään huomioimaan erilaisten liikkujien tarpeet ja 

työntekijöiden ehdotukset. 

• Liikunnallisesti passiivisten aktivointiin ja positiivisten lii-

kuntakokemusten saamiseen. 

Palveluntuottajan liike-

toiminnalliset tavoitteet  

 

• Laajentaa Pajulahden palveluiden työhyvinvointitarjontaa 

ja kasvattaa liikevaihtoa innovatiivisen tuotekehityksen 

avulla niin, että siinä on huomioitu matalan kynnyksen 

liikkujat ja terveyden edistämisen tavoiteohjaus eri taho-

jen näkökulmasta.  

• Huco sport -profiilin myynnin kasvattaminen 

 

Nykyinen palvelutarjon-

ta yrityksille ja ryhmille  

 

• Koostuu irrallisista lajeista, joista voi koostaa ryhmälle 

sopivan. Lisäksi on tarjolla erilaisten lajien ympärille koot-

tuja valmiita paketteja, joiden tavoitteena on ensisijaisesti 

virkistys ja liikunnan ilo.  

 

Projektin budjetti • Kehittämishankkeelle ei ole tehty erillistä budjettia.  

• Mainostoimistokulut esitteeseen n.350 €  

 

Työn toteutus 

 

• Kehittämishanke toteutetaan pääsääntöisesti tekijän 

omalla ajalla ja muiden töiden ohessa, josta ei tarvitse 

tehdä erillistä työaikaseurantaa. 

• Tarvittavissa tutkimuksissa ja haastatteluissa voi hyödyn-

tää Pajulahden asiakaskuntaa, opiskelijoita ja työntekijöi-

tä. 

• Huco Sportin toimitusjohtaja osallistuu kehittämistyöhön.  

 



 

33 

 

7.2  Asiakasymmärryksen lisääminen 

 

Määrittelyvaiheen jälkeen päästiin selvittämään potentiaalisten asiakkaiden tarpeita, ta-

voitteita, odotuksia ja toiminnan motiiveja. Tässä vaiheessa oli oleellista, että suunnittelua 

ohjaavaa asiakastietoa saatiin kerättyä kattavasti erilaisilta asiakasryhmiltä. Käyttäjätiedon 

keräämisen menetelmiin on useita eri vaihtoehtoja mm. valmiit lähteet, haastattelut tai eri 

menetelmin toteutettavat kyselyt, havainnointi, kohderyhmän osallistaminen suunnitteluun, 

itse dokumentointimenetelmät ja verkossa tapahtuvat online etnografiat ja –tutkimukset. 

(Tuulaniemi 2011, 146.) Asiakasymmärrystä päätettiin lisätä asiakaskyselyn avulla, koska 

kyselyt oli helppo toteuttaa Pajulahteen tulevien asiakasryhmien kanssa. 

 

7.2.1 Asiakaskysely 

 

Asiakaskyselyn (Liite 2) kohderyhmänä oli yritysryhmien TYHY-päiviin osallistuvat työnte-

kijät, Pajulahden siistijät ja Kanrestan ravintolapalveluiden työntekijät. Näiden lisäksi halut-

tiin selvittää myös potentiaaliseen asiakasyrityksen tarpeita suuntaamalla kysely sisäil-

mastointialan työntekijöihin, joiden TYHY-vastaavaa oli haastateltu jo aiemmin.  Kyselyyn 

vastasi elo-syyskuun 2014 aikana yhteensä 72 työntekijää, joiden vastaajaryhmät on esi-

tetty kuviossa 5.  

 

 

Kuvio 5. Asiakaskysely 

 

Kysymysten määrittelyvaiheessa käytiin keskustelua jo olemassa olevan asiakasyrityksen 

TYHY-vastaavan kanssa. Kyseinen yritys oli toteuttanut TYHY-toimintaa Pajulahdessa jo 

usean vuoden ajan. Kysymykset haluttiin asetella niin, että ne vastasivat sekä TYHY-

vastaavalta saatuihin (ostajatahon) kiinnostuksen kohteisiin että kehitettävän palvelun 
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sisällön (loppukäyttäjän) kannalta oleellisiin kysymyksiin. Kysymykset jätettiin yhtä kysy-

mystä mukaan lukien avoimiksi, jotta saatiin mahdollisimman erilaisia vastauksia.   

 

Kyselyn avulla haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mikä saa sinut lähtemään mukaan yrityksesi TYHY-päivään? 

2. Onko TYHY-päivään osallistumisessa jotain esteitä, jos on niin mitä? 

3. Mitä odotuksia sinulla on päivän suhteen? 

4. Pystytkö itse vaikuttamaan TYHY-päivien tai -toiminnan sisältöön, jos pystyt niin miten? 

5. Jos pystyisit itse päättämään TYHY-päivien sisällön, millainen olisi ihanneohjelma? 

6. Oletko kiinnostunut tietämään, mikä sinua liikunnassa motivoi? a) Kyllä  b) Ei 

 

7.2.2  Kyselyn tulkinta 

 

Asiakaskyselyn avulla saatiin sisällön suunnittelua varten kattava määrä tietoa palvelun 

kohderyhmän tarpeista. Tämän jälkeen päästiin analysoimaan ja tulkitsemaan saatua tie-

toa. Kyselyn avulla saatua tietoa oli osattava analysoida ja yhdistellä muihin tietolähteisiin 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa ryhmiteltiin samanlaisuuksia 

yhteisten teemojen alle. Samankaltaisuuskaavion avulla pystytään jäsentelemään tutki-

mustietoa. Kun tulokset on ryhmitelty eri teemojen alle, toisiinsa liittyvät ryhmät järjestel-

lään aiheittain. Näistä ryhmistä järjestellään vielä suurempia ryhmiä, joiden avulla pysty-

tään nostamaan esiin käyttäjille olennaisia asioita. (Tuulaniemi 2011, 153-155.)  

 

Analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa hyödynnettiin liikunta-alan aikuisopiskelijoita, jot-

ka saivat ryhmätyönä analysoida osan tutkittavasta aineistosta ja etsiä laajemmalle asia-

kasjoukolle merkittäviä asioita. Tehtävä kuului terveysliikunnan opintokokonaisuuteen ja 

sen avulla haluttiin lisätä oppilaiden ymmärrystä asiakkaiden erilaisista tarpeista ja siitä, 

miten ne pystytään huomioimaan palveluiden suunnittelussa. Kyselyn analysointi toimi 

opiskelijoille esimerkkinä asiakastarpeiden kartoittamisen mallista.  

 

Opiskelijat kokivat tehtävän mielenkiintoiseksi, mutta samanlaisuuksien ryhmittely oli aluk-

si haasteellista. Analysoinnin jälkeen samankaltaisuuksia alkoi kuitenkin löytyä ja vasta-

uksia pystyttiin luokittelemaan aiheittain erilaisten otsikoiden alle. Opiskelijoiden ryhmittely 

toimi pohjana, kun koko aineiston analysointia jatkettiin kahden liikunnanohjaajan kanssa. 

Samankaltaisuuskaavion avulla aukesi näkemys asiakkaiden erilaisista tarpeista. Kaavi-

oon otettiin mukaan jokaisesta kysymyksestä kolme merkityksellisintä asiaa tärkeysjärjes-

tyksessä, jotka on kuvattu taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Samankaltaisuuskaavion yhteenveto 

   

Kysymykset Tärkeimmät tekijät  

TYHY-päivään saa lähtemään mukaan • Yhdessäolo ja virkistävä liikunta 

• Erilaisten lajien kokeilu ja innostava 

ohjelma 

• Katko normaaliin työrytmiin 

 

Esteitä TYHY-päivään osallistumiseen • Työkiireet 

• Liian tiukka ja liikunnallinen ohjelma 

• Fyysisen kunnon testit 

 

TYHY-päivältä odotetaan • Yhdessäoloa, muutakin kuin liikun-

taa 

• Erilasiin liikuntamuotoihin tutustu-

mista  

• Myös huonokuntoisille sopivaa oh-

jelmaa 

 

TYHY-päivän tai toiminnan sisältöön vaikut-

taminen  

• Toimikunta tai pomot päättää 

• Voi vaikuttaa antamalla ideoita, kun 

niitä kysytään 

• Vaihtoehtoja on paljon, josta voi itse 

valita 

 

Ihanne TYHY-päivä pitäisi sisällään • Monipuolisia, hauskoja, virkistäviä 

lajeja 

• Ulkoliikuntaa ja luonnossa liikkumis-

ta 

• Hyvää ruokaa, luentoja ja leppoisaa 

yhdessäoloa 

 

Kiinnostaako tietää, mikä liikunnassa  

motivoi? 

• Kyllä / 68 hlö      Ei / 2 hlö  

• Tyhjä / 2 hlö  

  

Tuulaniemen (2011, 155-156) mukaan asiakkaiden käyttäytymismallien, toiminnan motii-

vien, hallitsevien arvojen, toimintaa ohjaavien pelkojen ja esteiden perusteella voidaan 
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muodostaa asiakasprofiileja, joiden ymmärtämiseen suhtaudutaan palvelumuotoilussa 

kriittisesti. Hyvin rakennetut asiakasprofiilit toimivat työkaluina suunnittelijoille, jotka autta-

vat ideoinnissa, palvelukonseptoinnissa ja viestinnässä. Asiakasprofiilien avulla suunnitte-

lijat pystyvät näkemään palvelukokemuksen erilaisten silmälasien läpi.  

 

Kyselytutkimuksen tuloksia ei lähdetty erikseen määrittelemään asiakasprofiilien mukaan, 

koska yritysryhmät tulevat yhtenä ryhmänä, eikä osallistujia houkutella erilaisten asiakas-

profiilien mukaisesti. Sen sijaan Huco sport -profiilin mukana olo kehitettävässä palvelus-

sa antoi näkökulmaa tarkastella asiakkaita ja palvelukokemusta erilaisten liikkujaprofiilien; 

fiilistelijä, itsensä haastaja, tehokas ja tekijä mukaan. Asiakastutkimuksen löydösten pe-

rusteella pyrittiin löytämään ns. suunnitteluohjurit eli design draiverit. Niiden tehtävänä on 

ohjata suunnittelijoita kehittämään selkeitä konsepteja, joissa on mukana tärkeimmät 

asiakastavoitteet. (Tuulaniemi 2011, 156.) Analysoidun tutkimusaineiston perusteella  

design draivereiksi otettiin kolme tärkeintä asiakastavoitetta, jotka on kuvattu kuviossa 6. 

 

 

Kuvio 6. Design draiverit 

 

Tutkimusvaiheessa asemoitiin kehitettävä palvelu kilpailukenttään kartoittamalla nettisivu-

jen (Urheiluopistoyhdistys) ja Huco Sport oy:n avulla muiden urheiluopistojen työhyvin-

vointipalvelut, joihin liittyy Huco sport -profiili. Kartoituksen perusteella profiilityökalu oli 

käytössä viidessä urheiluopistossa; Kisakalliossa, Kuortaneella, Rovaniemellä, Vuokatissa 

ja Solvallassa. Näissä opistoissa profiili oli ostettavana erillisenä lisäpalveluna samalla 

tavalla kuin Pajulahdessa, eikä sen ympärille ollut rakennettu erillistä ohjelmakokonaisuut-

ta. Lisäpalveluiden avulla on mahdollista erottautua kilpailijoista, jos asiakas kokee, että 

usean palveluntarjoajan ydinpalvelu on samankaltaista. Tällöin lisäpalveluiden avulla voi-

daan nostaa palvelun laatumielikuvaa asiakkaiden silmissä. Ydinpalveluun liitettävän lisä-

palvelun ei välttämättä tarvitse tuottaa katetta, jos niiden avulla pystytään lisäämään asia-

kasvirtaa. (TEKES 2009,16) Tämän pohjalta kehitettävän tuotteen kilpailustrategiaksi 

määriteltiin erikoistumisstrategia eli differointi. Halusimme, että kehitettävä työhyvinvointi-

palvelu erottautuisi muista vastaavista urheiluopistojen tarjoamista palveluista tuottamalla 

asiakkaalle pelkän Huco sport -profiilin lisäksi myös jotain muuta konkreettista lisäarvoa.  
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7.3  Ideointi ja konseptointi 

 

Tutkimusvaiheessa selvinneiden suunnitteluohjureiden ja erikoistumisstrategian pohjalta 

oli hyvä jatkaa palvelumuotoilun seuraavaan eli suunnitteluvaiheeseen, joka jaetaan ide-

ointiin ja konseptointiin. Ideointivaihe toteutettiin yhteistyössä asiakasyrityksen ja Huco-

Sportin toimitusjohtajan kanssa. Ideointivaiheessa oli tärkeää saada mahdollisimman pal-

jon ideoita, joiden toteuttamiskelpoisuutta arvioitiin suunnitteluohjureiden perusteella.  

 

Divergenssivaiheessa hyödynnettiin asiakaskyselyssä saatuja vastauksia, joista saatiin 

vinkkejä ja ideoita ihanne TYHY-päivän sisältöön. Näiden lisäksi haluttiin saada ideoita 

myös sellaiselta ryhmältä, jolla oli kokemusta Huco sport -profiilista. Tämä ideointi toteu-

tettiin yritykselle, joka oli tilannut Huco sport -profiilin 15 työntekijälleen. Osallistujamää-

rän, käytettävissä olevan ajan ja tilan pohjalta ideointimentelmäksi valikoitui sovellettu 

versio ryhmäraati draiverina -menetelmästä.  

 

Profiilien avauksen ja tulkinnan jälkeen asiakkaat saivat kirjata näkemyksensä siitä, millai-

nen TYHY-päivän tulisi olla, jotta siinä toteutuisi suunnitteluohjureissa esille tulleet ele-

mentit eli yhdessäolo ja monipuolinen kaikille soveltuva ohjelma, jossa on mukana ulkoi-

lua sekä liikuntamotivaation löytäminen Huco sport -profiilin avulla. Jokainen mietti näke-

myksiään ensi hetken aikaa yksin ja sen jälkeen 3 hengen ryhmissä niin, että jokainen 

ryhmä tuotti yhden ehdotuksen. Nämä esiteltiin kaikille ja niiden pohjalta jatkojalostukseen 

otettiin kolme kriteerit täyttävää ehdotusta, jotka on kuvattu kuviossa 7. 

 

  

 

 

 

Kuvio 7. Asiakkaiden ideoita TYHY-päivään 

 

Ideointia jatkettiin haastattelemalla vielä asiakasyrityksen TYHY-vastaavaa, joka sai täy-

dentää työntekijöiden ehdotuksia niin, että niissä olisi huomioitu myös maksajatahon odo-

tukset ja tavoitteet. Hän nosti esille kaksi oleellista asiaa, jotka tulisi huomioida palvelun 

konseptointivaiheessa. 

 

 

 

 

Kuvio 8. TYHY-vastaavan ideat TYHY-päivään 
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Yritysasiakkailta ja TYHY-vastaavalta saatujen ideoiden pohjalta mietittiin vielä Huco 

Sport;n toimitusjohtajan kanssa, miten profiilista voisi saada enemmän irti työyhteisön  

TYHY-toimintaan? Ideoinnin ja keskustelun pohjalta päädyttiin siihen, että profiilipalveluja 

kehitetään niin, että ryhmästä on mahdollisuus saada yhteenvetona ryhmäraportti, joka 

sisältää koko ryhmän keskiarvoista koostuvan liikkujaprofiilin. Näin TYHY-vastaaville 

hahmottuu painopisteet ja kokonaiskuva työyhteisön liikkujaprofiilista, jota voi hyödyntää 

TYHY-toiminnan suunnittelussa. Tämä tukee myös erilaisuuden ymmärtämistä, joka on 

tervetullutta erityisesti liikunnallisesti passiivisten kohdalla. 

 

Ideointivaiheen jälkeen siirryttiin konseptointivaiheeseen, joka toteutettiin pääosin kehittä-

jän toimesta. Tämän vaiheen tavoitteena oli muodostaa iso kuva ideointivaiheissa saa-

duista ratkaisuehdotuksista tuoteperheen toteuttamiseksi. Iso kuva muodostettiin hyödyn-

täen määrittely- ja ideointivaiheessa saatua laaja-alaista tietoa sekä muokkaamalla ole-

massa olevaa liikuntalaji- ja luentotarjontaa tuoteperheen idean mukaiseksi. Koska liikun-

talajivaihtoehtoja oli toivottu jaoteltuna liikkujaprofiilien mukaisiin ryhmiin, jaoteltiin yhdes-

sä huco sportin toimitusjohtajan kanssa jo olemassa oleva liikuntalajitarjonta neljän liikku-

jatyypin mukaisiin ryhmiin, jonka lopputuloksena syntyi taulukossa 4. esitetty HUCO-

menu. 

 

Taulukko 4. HUCO-menu 

HUCO tehoilee HUCO suorittaa HUCO fiilistelee HUCO haastaa 

 
*Crossfuncissa 
*Pajupumpissa 
*Gymstickissä 
*PajuHIITissä 
*Kahvakuulassa 
*Sauvatreenissä 
*Bodybowssa 
*Fast scoopissa 

 
*Kuntosaliharjoitusta 
*Aikuisten uimakoulua, 
vesijuoksua tai -jumppaa 
*Sauvakävelyä 
*Kickbikea 
*Pallopelejä 
*Mailapelejä 
*Jääpelejä 
*Hiihtotekniikkaa 
 

 
*Aroma- tai jättipallolla-  
*Rennoilla rytmeillä 
*Spiralsilla 
*Niska- hartiajumpalla 
*Rentousharjoituksella 
*Kehonhuollolla tai -
hallinnalla 
*Laavuretkellä 
*Soutelulla, Melonnalla,  
*Kirkkoveneellä 
*Lumikenkäilyllä 
*Geokätköilyllä  
*Sisäcurlingilla 
*Minigolf- tai frisbeegolfilla 
*Pihapeleillä 

 
*Kelkkajääkiekkoon 
*Seinäkiipeilyyn 
*Miekkailuun 
*Kuntokamppailuun 
*Kuntonyrkkeilyyn 
*Kaupunkisotaan 
*PajuBattleen 
*Jousiammuntaan 

 

HUCO-menun lisäksi mietittiin, miten profiilien mukaista tiimitoimintaa ja TYHY-toiminnan 

kehittämistä voisi sisällyttää ohjelmaa, niin, että se tuottaisi maksajatahon toivomaa hyö-

tyä. Tämän pohjalta tuoteperheeseen päätettiin sisällyttää profiilien mukaisissa ryhmissä 

toteutettavat georastit, jossa rasteja haetaan GPS laitteiden avulla. Rasteilla pohditaan 

ehdotuksia yrityksen TYHY-toiminnan kehittämiseen, joista vedetään yhteenveto työnan-

tajalle. Samalla toteutuu ulkoilu ja yhdessäolo samanhenkisten liikkujien kanssa ja tutustu-

taan nykyaikaiseen luontoliikuntalajiin.  
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Konseptointivaiheen lopputulos kuvattiin myös tässä työssä aikaisemmin esitetyn palvelu-

konseptin arvon jalostumisen portaikkona, jonka avulla saatiin käsitys siitä, millaisten vai-

heiden kautta palvelu jalostuu kohderyhmälle arvoa tuottavaksi osaamiseksi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Konseptin arvo on palveluosaamisessa (mukailtu Kids Factory Oy, Tuulaniemi 

2011, 191) 

 

Alimmalla portaalla eli konseptin suunnitteluvaiheessa määritellään palvelun kannalta 

keskeiset asiat. Siinä huomioidaan terveyden edistämisen tavoiteohjaus eri tasojen näkö-

kulmasta. Selvitetään yritysten TYHY-toiminnan tavoitteet, toimintamallit ja työntekijöiden 

odotukset TYHY-toiminnalta. Nämä odotukset yhdistetään terveysliikuntaan ja tunniste-

taan motivaatioon vaikuttavat tekijät Huco sport -profiilin avulla. Motivaatiota tukevia me-

netelmiä hyödynnetään palvelun sisällössä. Jotta tämä taso pystytään toteuttamaan am-

mattimaisesti, tarvitaan asiakaslähtöistä tuotekehitysosaamista.  

 

Toisella portaalla paneudutaan konseptin ilmentymiseen niin, että osataan viestiä tuotteen 

sisältö selkeästi ja houkuttelevasti. Viestinnän on oltava oikea-aikaista ja sitä toteutetaan 

tarkoituksenmukaisissa viestintävälineissä. Hallitaan suoramarkkinoinnin taidot huomioi-

den ostajatahon tarpeet. Varmistetaan, että tuotemyynnissä on riittävät tiedot ja taidot 

konseptin sisällöstä.  

 

Kolmas porras kuvaa konseptin jalkautusvaiheet työyhteisöille. Tämä tapahtuu kartoitta-

malla sopivat tilaisuudet, joissa konseptia voidaan markkinoida TYHY-vastaaville.  

Näiden lisäksi jalkaudutaan Pajulahdessa järjestettävien yritysasiakkaiden tilaisuuksiin 

markkinoimaan ja vahvistamaan konseptin brändiä. 

TAVOITTEELLINEN TYHY-osaaja 
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Neljännellä portaalla konsepti jalkautetaan henkilökunnalle. Tämä on merkittävin kerros 

koko palvelukonseptin onnistumisen kannalta ja sen varmistamiseksi järjestetään tuote-

koulutus toteutukseen osallistuville myyjille ja ohjaajille. Koulutuksen lisäksi tehdään tuo-

tekansio myyntityön tueksi. Näiden lisäksi linkitetään konsepti palveluketjuun ja sen eri 

vaiheet käydään läpi sekä asiakkaan että toteutukseen osallistuvien tahojen näkökulmas-

ta. Tässä vaiheessa varmistetaan myös konseptin jatkuva kehittyminen arvioinnin ja kehi-

tysideoiden avulla. 

 

Palvelukonseptin suunnittelun pohjana toimivan arvon jalostumisen portaikon määrittelyn 

jälkeen, siirryttiin konseptin sisältökuvaukseen. Tähän vaiheeseen osallistui terveysliikun-

tasektorin myyjä, Huco Sportin toimitusjohtaja, liikunnanohjaaja ja potentiaalinen asiakas. 

He antoivat tekijälle omia näkemyksiään tuoteperheen sisällöstä, joiden pohjalta syntyi 

lopullinen konseptin sisältökuvaus. Tässä vaiheessa ei katsottu tarpeelliseksi avata palve-

lupolkua vaihe vaiheelta, koska konseptin peruselementit eivät poikenneet normaalista 

liikuntapalvelun palveluketjuprosessista, joka oli käsitelty Pajulahden aikaisemmissa kehit-

tämishankkeissa.  

 

Konseptin nimiehdotus HUCO–liikuttaa tuoteperhe syntyi kehittäjän toimesta ja sen toimi-

vuutta testattiin kysymällä kuuden myyjän ja kymmenen potentiaalisen asiakkaan mielipi-

teet. Nimi herätti kiinnostusta ja se koettiin hauskaksi. Lisäksi se poikkesi selvästi jo ole-

massa olevasta tarjonnasta, joten nimiehdotus päätettiin hyväksyä. 

 

Taulukko 5. Konseptin sisältökuvaus 

 

Tuotteen nimi 

 

HUCO liikuttaa –tuoteperhe ( Huco S, M ja L ) 

Kohdeasiakas / -ryhmä 

 

• Yritysasiakas, joka haluaa edesauttaa työntekijöitään 

löytämään liikuntamotivaation ja kokemaan liikunnan ilon 

sekä saada tukea yrityksen työhyvinvointitoiminnan kehit-

tämiseen. 

Mihin asiakkaan ongel-

maan / tarpeeseen palvelu 

tarjoaa ratkaisun? 

 

• Liikunnallisesti passiivisten aktivointiin ja positiivisten 

liikuntakokemusten saamiseen. 

• Tietoa oman terveyden avaintekijöistä. 

• Yrityksen työhyvinvointitoiminnan kehittämiseen, niin, 

että saadaan ideoita erilaisten liikkujaprofiilien omaavien 

työntekijöiden tarpeista. 

Kesto / ohjatut tunnit  • Profiilien täyttö ennen Pajulahteen tuloa (6-8 min) 
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 • Profiilien tulkinta Pajulahdessa 1 x 45 min 

• Georastit, jossa työstetään ehdotuksia TYHY toimintaan 

2 x 45 min 

• Ohjaustuntien määrä Huco S => 3 x 45 min, Huco M => 

6 x 45 min => 9 x 45 min + testit 2-3 h 

Toteuttajat 

 

• Pajulahden myyntipalvelut / Yritysmyynti-> Huco sport -> 

Liikunnanohjaaja (huco sport profiilikoulutuksen omaava 

ohjaaja) -> Laskutuspalvelut  

Tuotteen kuvaus 

Konsepti tarjoaa mahdollisuuden lähestyä liikuntaa erilaisesta näkökulmasta ja saada 

vastus siihen, mikä liikunnassa motivoi. Tuoteperheestä löytyy erilaisia vaihtoehtoja, joita 

voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Ennen TYHY-päivän toteutusta selvitetään osallistu-

jien liikkujaprofiilit täyttämällä netissä 6-8 min kestävä kysely. Liikuntalajit valikoidaan 

ryhmälle sopivan profiilin perusteella ja lajimaistiaisia tarjotaan HUCO-menusta profiilien 

mukaisessa hengessä niin, että osallistujat saavat kokea liikunnan iloa ja yhdessäoloa 

itselleen sopivalla teholla. Profiilin avulla ymmärrys omaa liikuntatyyliä kohtaan kasvaa ja 

liikunnan aloittaminen tai jatkaminen on helpompaa. Työnantaja saa tietoa työntekijöiden-

sä profiileista ja siitä, millaisia toiveita heillä on työpaikkaliikuntaa ja työhvinvointitoimintaa 

kohtaan.  

Hinnoittelu  

 

Profiilit / hlö + yhteenvetoraportti 1 x ohjaustunti ohjaustunnit 

a 45 min+ tilavuokrat + valitut ruokailut ja kahvit 

Konseptin vastuuhenkilö 

 

Nina Tohkanen 044-7755360 tai  

nina.tohkanen@pajulahti.com 

 

7.4  Osittainen pilotointi 

 

Tuoteperheen varsinainen pilotointi oli rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle. Tavoitteena on 

toteuttaa se aikaisintaan tammikuussa, jolloin lanseeraus on tehty ja kokonaisuus on pal-

veluosaamisen arvoportaikon mukaisessa kunnossa. Osittaista pilotointia voitiin kuitenkin 

toteuttaa elo-syyskuun aikana tarjoamalla Huco-tuoteperheen tuotteita yrityksille, jotka 

pyysivät tarjousta TYHY-päivää tai kokonaisuutta varten ja kartoittamalla niiden houkutte-

levuutta. 

 

Myyntiä oli ohjeistettu niin, että sellaiset tarjoukset, jotka olivat avoimia ideoinnille, ohja-

taan kehittämistyön tekijälle. Tällaisia räätälöintiä vaativia tarjouksia tuli yhteensä kolme, 

joista kaksi johti varaukseen. Molemmat olivat valmennuskokonaisuuksia, joihin linkitettiin 

konseptin mukaisesti Huco sport -profiilit, osallistujien liikkujaprofiilien perusteella valittuja 
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liikuntalajeja sekä yrityksen TYHY-toimintaan liittyvä kehittämistehtävä liikkujaprofiilien 

mukaisissa ryhmissä toteutettuna. Ohjelman toteutusajankohta on marraskuun lopussa, 

joten asiakkaiden kokemuksia ei pystytty hyödyntämään tämän kehittämistyön aikana.  

Konseptin houkuttelevuutta pystyttiin kuitenkin arvioimaan haastattelemalla ostopäätök-

sen tehnyttä henkilöä ja valmennusprosessiin osallistuvia työntekijöitä. Haastattelu toteu-

tettiin tekijän toimesta yrityksen toimitiloissa Järvenpäässä. Avoimen haastattelun perus-

teella ostajan päätös valita viidestä tarjouksesta Pajulahti syntyi seuraavien kriteerien pe-

rusteella: 

 

• Pajulahden tarjous oli muista tarjouksista poikkeava ja sisällöltään yksilöllisempi, va-

kuuttava ja ammattimainen ote.  

• Liikkujaprofiili ei ollut aikaisemmin tuttu ja se herätti kiinnostusta.  

• Ohjelma tuntui juuri heitä varten suunnitellulta. 

• TYHY-toimintaan liittyvä kehittämistehtävä herätti kiinnostusta. 

• Pajulahden sijainti ja sisältöön nähden sopiva hinta, joka ei kuitenkaan ollut tarjouksis-

ta halvin. 

 

Työntekijät, jotka ovat palvelun loppukäyttäjiä, saivat kertoa vapaasti kahvitauollaan omia 

ajatuksiaan edessä olevasta valmennuskokonaisuudesta. He kokivat, että nyt on tulossa 

jotain erilaista ja mielenkiintoista. Oma liikkujaprofiili ja se, että lajit eivät olleet vielä täysin 

selvillä, herätti kiinnostusta. Osallistumiskynnystä madalsi se, että työpaikalla käytiin esit-

telemässä valmennuskokonaisuutta.  

 

Työpaikkakäynnin ja haastattelujen pohjalta oli selkeästi havaittavissa, että liikkujaprofiili 

ja profiilien jälkeen valittavat lajit herättävät kiinnostusta. Ostajan näkökulmasta palvelu-

kokonaisuuden arvoa nostaa myös se, että Pajulahdessa toteutettavan georastien pohjal-

ta työnantaja saa kehitysehdotuksia TYHY-toimintaa varten eli kokonaisuudesta jää kä-

teen jotain, mitä voi hyödyntää jatkossa. 

 

7.5  Arvionti 

 

Kilpailukyvyn ylläpitäminen ja palvelun jatkuva kehittyminen edellyttää arviointimittareita. 

Suunnitteluprojektin lopputuotoksen arviointi tapahtuu sinä vaiheessa, kun tuoteperhe on 

lanseerattu markkinoille. Huco liikuttaa -tuoteperheen lanseeraus tapahtuu aikaisintaan 

tammikuussa ja sen jälkeen päästään toteuttamaan arviointia. Konseptille määriteltiin 

myyjien kanssa tarkoituksenmukaiset arviointimittarit jo kehittämistyön aikana. Mittareiden 

valinta tapahtui esittelemällä myyjille vaihtoehtoja erilaisista mittausmenetelmistä ja poh-
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timalla, mikä olisi heidän näkökulmastaan vähiten kuormittava, sillä myynnissä ei ole totut-

tu mittaamaan erillisten tuotteiden myyntiä tai syntynyttä liikevaihtoa. Lopputuloksena 

päädyttiin kuviossa 10 esitettyihin mittareihin niin, että tuoteperheen vastuuhenkilö seuraa 

ja vastaa arvioinnin toteutuksesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Huco liikuttaa –tuoteperheen arviointimittarit 

 

Vaikka konseptin arvointia päästään tekemään vasta lanseerauksen jälkeen, pystytään 

palvelumuotoiluprosessin toimivuutta arvioimaan kehitystyön lopussa. Arvioinnista 

saatujen näkemysten perusteella voidaan tehdä päätös siitä, otetaanko tässä työssä 

toteutettu palvelumuotiluprosessimalli käyttöön jatkossa myös muihin Pajulahden 

tuotekehityshankkeisiin.   
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8. Produkti 

 

Palvelumuotoiluprosessin mukaisten vaiheiden jälkeen kehittämishankkeen lopputulokse-

na syntynyt produkti on 4-sivuinen esite HUCO liikuttaa –tuoteperheestä (Liite 2). Esitteen 

tarkoituksen on herättää asiakkaan kiinnostus, joka johtaa tarjouspyyntöön ja tarjouksen 

hyväksymiseen. Myyntityön helpottamiseksi esitteeseen haluttiin laittaa riittävän kattava 

sisältökuvaus, jotta asiakkaalle ei jäisi muuta kysyttävää kuin hinta, jonka takia hän ottaa 

yhteyttä myyntipalveluun. Esitteen ulkonäkö suunniteltiin yhdessä mainostoimiston kanssa 

sellaiseksi, että sen ilmiasu on Huco-profiilin kaltainen ja poikkeaa selvästi aikaisemmista 

yrityspalveluesitteistä. Sisältöä ja kuvamaailmaa muokattiin testiasiakkaiden kommenttien 

perusteella. Lopullinen esite on 3. versio. alkuperäisestä. 

 

Produktin toinen osa sisältää tuotekansion myyntityön tueksi. Tuotekansiossa on konsep-

tiin liittyvät tiedot, jotka olivat myyjien kannalta tarpeellisia. Kansion avulla varmistetaan, 

että palveluosaamisen arvon muodostuksen ylin taso eli konseptin jalkauttaminen henki-

lökunnalle toteutuu ja tarvittavat tiedot uudesta tuoteperheestä löytyy omasta kansiosta. 

Tuotekansioon on koottu esitteen lisäksi kappaleessa 8.2. esitetyt tuotekortit HUCO liikut-

taa -tuoteperheen kolmesta moduulista, Hucon tilausprosessi, Huco sport -tiimiprofiili ja 

esimerkki yhteenvetoraportista.  

 

8.1. Huco liikuttaa tuoteperhe 

 

Huco liikuttaa -tuoteperhe sisältää kolme erilaista liikuntapakettia, joihin jokaiseen kuuluu 

Huco sport -liikkujaprofiili, georasteilla toteutettava tiimitehtävä, yhteenveto ryhmän liikku-

japrofiileista ja kehittämisehdotuksista. Myyntityön helpottamiseksi tuoteperheeseen halut-

tiin paketoida kolme valmista kokonaisuutta, joiden pohjalta asiakkaiden on helpompi löy-

tää omiin tarpeisiinsa sopiva vaihtoehto. Valmiit paketit toimivat esimerkkeinä, joiden avul-

la pystytään räätälöimään myös muunlaisia ohjelmakokonaisuuksia. Ennen kuin paketoin-

tiin päädyttiin, seitsemältä potentiaaliselta Pajulahdessa vierailevalta yritysjohtajalta kysyt-

tiin, ovatko yksittäiset palvelut, joista voi poimia ryhmälle sopivat vaihtoehdot parempia 

kuin valmiiksi paketoidut malliesimerkit? Heistä viisi oli sitä mieltä, että valmiista malliesi-

merkistä on helpompi tehdä valintoja. Kahden henkilön mielestä ei ollut merkitystä, onko 

malliesimerkkiä vai ei. 

 

Liikuntapaketeille haluttiin antaa selkeät nimet, joiden perusteella on helppo tietää, mistä 

kokonaisuudesta on kyse. Nimen perään laitettiin kokoa kuvaavat kirjaimet, joita on tarvit-

taessa helppo lisätä, mikäli valmiita paketteja muotoillaan vielä lisää esim. Huco XL, XXL. 
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Pakettien sisällöt koostuvat osittain jo aikaisemmin olemassa olevasta laji- ja luentotarjon-

nasta, joita on myyty irrallisina toimintoina. Ero syntyy siinä, että toimintajärjestys on eri-

lainen. Ensi ilmoittaudutaan mukaan ja tehdään profiilit, jonka jälkeen mietitään ryhmälle 

sopivat liikuntalajit. Tämän ansiosta pystytään huomioimaan paremmin erilaiset liikkujat ja 

näin päätöksentekoon pystyvät vaikuttamaan välillisesti kaikki osallistujat. Etusivulla halut-

tiin korostaa myös sitä, että päivän aikana syntyy oivalluksia liikunnan merkityksestä 

oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon ja yritys saa kehitysideoita TYHY–toimintaan. 

 

Jotta viesti kulkee varaajan kautta työntekijöille sellaisena, kun haluamme, ideoitiin mai-

nostoimiston kanssa, että paketteihin voisi sisällyttää HUCO-kutsun. Kutsu räätälöidään 

Pajulahden toimesta ryhmälle siinä vaiheessa, kun varaus on vahvistettu. Kutsun avulla 

luodaan houkutteleva kuva tulevasta HUCO-liikuttaa ohjelmasta ja innostetaan työntekijöi-

tä ilmoittautumaan mukaan ja vastaamaan liikkujaprofiilia varten lähetettävään kyselyyn. 

Kutsun tekstiä ei tehty valmiiksi, koska se muodostuu aina varaajan tarpeista. Mainostoi-

misto suunnitteli kutsua varten oman Huco ilmiasun mukaisen pohjan (Liite 4), johon voi 

lisätä tarvittavan tekstin.  

 

Huco liikuttaa -esitteen tekstisisällön suunnitteli kehittäjä itse ja sitä muokattiin yhteistyös-

sä mainostoimiston kanssa. Etusivulla haluttiin tuoda esiin oleelliset tiedot Huco sport       

-profiilin ideologista ja perustelut siitä, miksi sen kautta saa uutta näkökulmaa TYHY-

toimintaan. Kiinnostuksen herättäminen tehtiin kysymällä tunnistatko työyhteisöstänne 

tehoilijat, tekijät, fiilistelijät ja itsensä haastajat? Näiden lisäksi perusteltiin, miksi kannattaa 

valita Huco.  

 

Perusteluita ovat: 

• Ohjelmasisällöissä on huomioitu erityyliset liikkujat. 

• Syntyy oivalluksia liikunnan merkityksestä oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon. 

• Saatte kehitysideoita TYHY-toimintaan. 

• Positiiviset kokemukset ja erilaisuuden ymmärtäminen vahvistaa työyhteisön toiminta-

kykyä. 

• Pajulahti tekee työntekijöille Huco-kutsun, jota on vaikea vastustaa. 

 

Esitteen 2. sivulle laitettiin kattaus HUCO-menusta. Lajivaihtoehdot, jotka oli ryhmitelty eri 

liikkujaprofiilien mukaisesti, aseteltiin värien mukaan ympyrän muotoon, jolloin saatiin yh-

tenevä ilme Huco sport -profiilin kanssa. Esitettä varten muokattiin myös työhyvinvointi-

palvelutarjonnassa olevat testaus- ja luentopalvelut Huco hengen mukaisten otsikoiden 

alle.  
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Liikunnan lisäksi Huco voi edistää työhyvinvointia myös näin:  

 

HUCO 

Oivaltaa 

HUCON 

Katsastus 

HUCO 

Tulkitsee 

HUCO 

Kehittää 

HUCO 

Ehdottaa 

HUCO 

Hengailee 

* Ravinnosta 

terveyttä 

* Liikunnasta 

toimintakykyä 

* Venyttelystä 

vetreyttä 

* Elintavoista 

energiaa 

* Istumisesta 

ongelmia 

* Kävelytesti 

* PP-

ergometritesti 

* Lihaskunto- 

ja  

terveyskunto-

testit 

* Inbody 

* Body age 

* Profiilista 

liikkeelle 

* Katsastuk-

sen tulokset 

Georastit, jossa 

kehittämistehtäviä 

yrityksen TYHY 

toimintaan. 

* Yhteenvedot 

liikkujaprofiileista 

ja kehitysehdotuk-

sista 

* Vapaamuotois-

ta yhdessäoloa 

esim. nuotiotuli-

en äärellä. 

 

Esitteen 3. sivulla esitellään Pajulahden HUCO-paketit, joista voi valita ryhmälle sopivan 

kokonaisuuden. 

 

Huco S, Soveltuu ryhmällesi esim. silloin, kun haluat tauottaa kokouspäivää ja vähentää 

istumista. Huco S vie aikaa 3 x 45 min. Profiilien tulkinnan jälkeen tiimit suuntaavat geo-

rasteille ja miettivät kehitysideoita yrityksen TYHY-toimintaan.  

 

Huco S Sisältö Kesto 

Huco tulkitsee Profiilista liikkeelle 45 min 

Huco kehittää Georastit 2 x 45 min 

Huco ehdottaa Yhteenveto TYHY-vastaaville  

 

Huco M, Toimiva ratkaisu, kun haluat ryhmällesi aktiivista tekemistä ja rentoa yhdessä-

oloa koko päiväksi. Huco M muodostuu profiilien mukaisista liikunnallisista aktiviteeteista 

tai oman terveyden avaintekijät –oivalluksista sekä georasteista. Keskipäivällä tankataan 

ravintosuositusten mukaista terveellistä energiaa ja iltapäivällä on hetki vapaamuotoisele 

keskustelulle ja liikunnalliselle fiilistelylle. Ohjatut tunnit vievät aikaa 6 x 45 min, lisäksi 

ruokailua, yhdessäoloa ja kahvittelua.  

 

Huco M Sisältö Kesto 

Huco tulkitsee Profiilista liikkeelle 45 min 

Huco tehoilee tai suorittaa Lajivalinta Huco-menusta 45 min 

Huco haastaa Lajivalinta Huco-menusta 45 min 

Huco tankkaa Lounasbuffet 45 min 
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Huco kehittää Georastit 2 x 45 min 

Huco hengailee Vapaamuotoista yhdessäoloa 45 min 

Huco kahvittelee Kahvit ja välipala 15 min 

Huco fiilistelee Lajivalinta Huco-menusta 45 min 

Huco ehdottaa Yhteenveto TYHY-vastaaville  

 

Huco L, on erinomainen vaihtoehto, kun haluatte ottaa parin päivän irtioton arjesta. Huco 

L perehdyttää syvällisemmin omaan liikkujaprofiiliin ja oman kuntotason tarkasteluun. Lii-

kunta-aktiviteettejä ehditään maistella monipuolisesti ja jokainen saa itselleen sopivat as-

kelmerkit liikuntaan. Ohjattujen tuntien osuus on 9 x 45 min ja kunnon katsastus n.2-3 h 

ryhmäkoosta riippuen. Yhteistä aikaa vietetään ruokailujen, illanvieton ja esim. saunomi-

sen ja uimisen merkeissä. Kokonaisuuden kruunaa maistuva ja terveellinen ruoka sekä 

Pajulahden luonnonkaunis ympäristö. 

 

Huco L Sisältö Kesto 

Päivä 1.   

Huco tulkitsee Profiilista liikkeelle -workshop 2 x 45 min 

Hucon katsastus Testit valinnan mukaan 2 – 3 h 

Huco tankkaa Lounasbuffet  

Huco fiilistelee Lajivalinta Huco-menusta 45 min 

Huco haastaa Lajivalinta Huco-menusta 45 min 

Huco tankkaa Päivällinen  

Huco hengailee Vapaamuotoista iltaohjelmaa  

Yöpyminen Opisto- tai hotellitason majoitus  

Päivä 2.   

Huco tankkaa Aamiaisbuffet  

Huco tehoilee tai suorittaa Lajivalinta Huco-menusta 45 min 

Huco fiilistelee Lajivalinta Huco-menusta 45 min 

Huco tankkaa Lounasbuffet  

Huco kehittää Georastit 2 x 45 min 

Huco oivaltaa Katsastuksen tulokset ja ohjeet 45 min 

Huco ehdottaa  Yhteenveto TYHY-vastaaville  
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4. sivulla varmistetaan, että asiakas tietää, miten toimia, kun hän haluaa varata ryhmäl-

leen Huco-paketin. 

 

Näin helposti HUCON toteutus onnistuu 

 

1. Pyydä tarjous myyntipalvelustamme 

044-7755205 / 044-7755220 tai www.pajulahti.com 

2. Tehkää päätös ja varaus 

3. Saatte Pajulahdesta valmiin Huco-kutsun työntekijöille 

4. Lähettäkää osallistujien sähköpostiosoitteet Pajulahteen 

5. Täyttäkää profiilikysely netissä 

6. Tervetuloa HUCO S, M tai L –paketin toteutukseen Pajulahteen 

7. Pajulahti lähettää yhteenvedon profiileista ja kehitysehdotuksista 

 

8.2 Tuotekansio 

 

Tuotekansion avulla varmistetaan, että myyjillä on tarvittavat tiedot myyntityön tueksi. Esit-

teen lisäksi tuotekansiossa on jokaisesta Huco liikuttaa –tuoteperheen moduulista oma 

tuotekortti, johon on koottu oleellinen tieto tiivistetyssä muodossa. Tuotekorttikäytäntö on 

vakioitunut terveysliikuntapalveluiden tuotekehitykseen niin, että aina, kun kehitetään uut-

taa tuotetta, siitä tehdään tuotekortti, joka raamittaa ja tiivistää tuotteen selkeään muo-

toon. Tuotekortin sisällön perusteella myyjä pystyy selvittämään asiakkaalle palvelun pe-

rustiedot. Tuotekortti toimii myös tukena tuotteen markkinoinnissa. 

 

TUOTEKORTTI 1 

Tuotteen nimi 

 

HUCO liikuttaa –tuoteperhe / Huco S 

Kohdeasiakas / -ryhmä 

 

Yritysasiakas, joka haluaa edesauttaa työntekijöi-

tään löytämään liikuntamotivaation ja kokemaan 

liikunnan ilon sekä saada tukea yrityksen työhy-

vinvointitoiminnan kehittämiseen. 

Mihin asiakkaan ongelmaan / tarpee-

seen palvelu tarjoaa ratkaisun? 

 

• Auttaa ymmärtämään oman liikkujaprofiilin, 

joka auttaa motivaation löytämisessä. 

• Kokouspäivän aktivointiin, istumisen vähen-

tämiseen ja virkistäytymiseen leppoisassa 

hengessä  

• Yrityksen TYHY-toiminnan kehittämiseen, 



 

49 

 

niin, että siinä pystytään huomioimaan erilais-

ten liikkujien ehdotukset 

Kesto / ohjatut tunnit  

 

• Profiilien täyttö ennen Pajulahteen tuloa 6-8 

min  

• Pajulahdessa 1 x 45 min profiilien tulkinta  

• 2 x 45 min georastit, jossa työstetään ehdo-

tuksia TYHY toimintaan 

Henkilömäärä/ryhmäkoko 

 

• 5 – 50 hlö (voidaan toteuttaa myös isoimmille 

ryhmille => varmista konseptin vastuuhenkilöl-

tä) 

Toteuttajat 

 

• Pajulahden myyntipalvelut - Huco Sport Oy– 

Liikunnanohjaaja (Huco sport -profiilikoulutus) 

Tuotteen kuvaus 

Soveltuu hyvin esim. kokousryhmälle, joka haluaa tauottaa kokouspäivää ja istumista ul-

koilemalla kevyesti liikkuen. Profiilien tulkinnan jälkeen tiimit suuntaavat ulos georasteille 

profiilien mukaisissa ryhmissä ja miettivät kehitysideoita yrityksen tyhy-toimintaan. Ideois-

ta lähetetään kooste yrityksen TYHY vastaavalle. Ei tarvitse erillisiä liikuntavarusteita. 

Hinnoittelu  

 

Profiilit / hlö ja 3 x 45 min, yhteenveto 1 x ohjaus-

tunti 

Lisäpalvelut Voidaan yhdistää esim. inbodytesti, hieronta, no-

kipannukahvit 

Konseptin vastuuhenkilö 

 

Nina Tohkanen 044-7755360 tai  

nina.tohkanen@pajulahti.com 

 

TUOTEKORTTI 2. 

Tuotteen nimi 

 

HUCO liikuttaa –tuoteperhe / Huco M 

Kohdeasiakas / -ryhmä 

 

Yritysasiakas, joka haluaa edesauttaa työntekijöi-

tään löytämään liikuntamotivaation ja kokemaan 

liikunnan ilon sekä saada tukea yrityksen työhy-

vinvointitoiminnan kehittämiseen. 

Mihin asiakkaan ongelmaan / tarpee-

seen palvelu tarjoaa ratkaisun? 

 

• Liikunnallisesti passiivisten aktivointiin ja posi-

tiivisten liikuntakokemusten saamiseen 

• Erilaisille liikkujille soveltuvaa ohjelmaa ja 

tietoa terveysliikunnasta. 

• Yrityksen TYHY-toiminnan kehittämiseen, 

niin, että siinä pystytään huomioimaan myös 
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erilaisten liikuntamotivaation omaavien työn-

tekijöiden ehdotukset. 

Kesto / ohjatut tunnit  

 

• 2 x 45 min eri tyylien mukaista liikunta-

aktiviteettia 

• Profiilien täyttö ennen Pajulahteen tuloa 6-8 

min  

• Pajulahdessa 1 x 45 min profiilien tulkinta  

• 2 x 45 min georastit, jossa työstetään ehdo-

tuksia TYHY toimintaan 

Henkilömäärä/ryhmäkoko 

 

• 5 – 30 hlö (voidaan toteuttaa myös isoimmille 

ryhmille => varmista konseptin vastuuhenkilöl-

tä) 

Toteuttajat 

 

• Pajulahden myyntipalvelut - Huco sport oy – 

Liikunnanohjaaja (Huco sport -profiilikoulutus) 

Tuotteen kuvaus 

Aktiivista tekemistä ja rentoa yhdessäoloa koko päiväksi. Liikunnalliset aktiviteetit valitaan 

tiimiprofiilin pohjalta ja ne toteutetaan omalle profiilille sopivalla tyylillä. Liikunnan lisäksi 

ohjelmaan voidaan sisällyttää oivalluksia oman terveyden avaintekijöistä. Aktiviteettien 

lomaan on jätetty aikaa myös vapaamuotoiselle seurustelulle, jota voi toteuttaa esim. nuo-

tiotulien äärellä. Profiilien tulkinnan jälkeen tiimit suuntaavat ulos georasteille profiilien 

mukaisissa ryhmissä ja miettivät kehitysideoita yrityksen TYHY-toimintaan. Ideoista lähe-

tetään kooste yhteenvetoraportin jälkeen yrityksen TYHY-vastaavalle. Liikuntaan sopiva 

varustus. 

Hinnoittelu  

 

Profiilit / hlö ja 5 x 45 min ohjaustunti + valitut 

ruokailut ja kahvit, yhteenveto 1 x ohjaustunti 

Lisäpalvelut Voidaan yhdistää esim. inbodytesti, hieronta, no-

kipannukahvit ym. ravintolapalvelut 

Konseptin vastuuhenkilö 

 

Nina Tohkanen 044-7755360 tai  

nina.tohkanen@pajulahti.com 

 

TUOTEKORTTI 3. 

Tuotteen nimi 

 

HUCO liikuttaa –tuoteperhe / Huco L 

Kohdeasiakas / -ryhmä 

 

Yritysasiakas, joka haluaa edesauttaa työntekijöi-

tään löytämään liikuntamotivaation ja kokemaan 

liikunnan ilon sekä saada tukea yrityksen työhy-

vinvointitoiminnan kehittämiseen. 
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Mihin asiakkaan ongelmaan / tarpee-

seen palvelu tarjoaa ratkaisun? 

 

• Liikunnallisesti passiivisten aktivointiin ja posi-

tiivisten liikuntakokemusten saamiseen. 

• Katkon kiireiseen arkirytmiin ja yhdessäoloon 

• Oman kuntotason tunnistamiseen ja kehittä-

miseen. 

• Yrityksen työhyvinvointitoiminnan kehittämi-

seen, niin, että siinä pystytään huomioimaan 

myös erilaisten liikuntamotivaation omaavien 

työntekijöiden ehdotukset. 

Kesto / ohjatut tunnit  

 

• 9 x 45 min eri tyylien mukaista liikunta-

aktiviteettia 

• Profiilien täyttö ennen Pajulahteen tuloa 6-8 

min  

• Testaukset 2-3 h ryhmäkoosta riippuen 

• 2 x 45 min georastit, jossa työstetään ehdo-

tuksia TYHY-toimintaan 

Henkilömäärä/ryhmäkoko 

 

• 5 – 30 hlö (voidaan toteuttaa myös isoimmille 

ryhmille => varmista konseptin vastuuhenkilöl-

tä) 

Toteuttajat 

 

• Pajulahden myyntipalvelut - Huco Sport oy – 

Liikunnanohjaaja (Huco sport -profiilikoulutus) 

Tuotteen kuvaus 

Soveltuu hyvin, kun halutaan irtautua työkiireistä ja viettää yhteistä aikaa yön yli liikunnal-

lisissa merkeissä. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden perehtyä omaan liikkujaprofiiliin ja kun-

totason tarkasteluun syvällisemmin. Liikunta-aktiviteettejä päästään kokeilemaan moni-

puolisesti ryhmän profiilit huomioiden. Valittujen testien pohjalta osallistujat saavat itsel-

leen sopivat harjoitusohjeet. Ryhmälle jää aikaa myös yhteiseen illanviettoon.  

Hinnoittelu  

 

Profiilit ja valitut testit/ hlö ja 7 x 45 min ohjaustun-

ti + valitut ruokailut ja kahvit + tilat sekä majoitus 

hotelli tai opistotason mukaan.  

Yhteenveto 1 x ohjaustunti 

Lisäpalvelut Voidaan yhdistää esim. inbodytesti, hieronta, no-

kipannukahvit ym. ravintolapalvelut 

Konseptin vastuuhenkilö 

 

Nina Tohkanen 044-7755360 tai  

nina.tohkanen@pajulahti.com 
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Huco sport –profiilin tilausprosessi 
 

Profiilin tilaus Liikunnanohjaaja lähettää Huco Sport oy:lle listan sähköpos-

tiosoitteista, joille profiilikysely lähetetään. Lista toimitetaan 2 ar-

kipäivää ennen toivottua linkkien lähettämisen ajankohtaa. Täyt-

tämiseen varataan yleensä muutama päivä aikaa. Huco Sport oy 

toimittaa profiilit tilauksen tehneelle ohjaajalle sähköpostilla pdf – 

muodossa 1-2 arkipäivää sen jälkeen, kun asiakas on täyttänyt 

profiilikartoituksen. 

 

Profiilitilaus osoite tilaus@hucosport.com  

Tilauksessa tulee mainita tilataanko Huco sport ja/tai Huco diet –

profiili.  

Ohje sähköpostiosoit-

teisiin 

Kirjoitta asiakkaiden sähköpostit allekkain, niin, että jokainen osoi-

te on omalla rivillä alla olevassa muodossa: 

hanna.hannikainen@sahkoposti.fi 

tiina.liikkuja@email.fi 

testi@hotmail.com 

 

Hyvä tietää Mikäli asiakkaalla on gmail-osoite tai vastaava, asiakasta on hyvä 

pyytää katsomaan myös roskapostiin menneitä viestejä. Joskus 

Huco Sportin lähettämät linkit päätyvät roskapostiin, jos gmail 

roskapostiasetukset on säädetty tiukalle 

Lisätiedot Petteri Korkala Puh: 044–0123122   

petteri.korkala@hucosport.com 
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Yhteenveto esimerkki tiimiraportista 
 

Esimerkki Yritys Oy:n henkilökunnalle pidettiin Huco liikuttaa -päivä Pajulahdessa. Toteu-

tuspäivä oli xx.xx.2014. Päivään osallistui yhteensä xx henkilöä.  

Päivän tarkoitus oli auttaa osallistujia ymmärtämään omaan liikuntaan liittyviä motivaa-

tiotekijöitä ja löytämään liikunnan ilon Huco sport -profiilien kautta. Lajikokeiluissa hyö-

dynnettiin Huco sport -profiilia ja tehtiin liikuntaan liittyviä ryhmätöitä.  

Seuraavilla sivuilla esitetään Huco sport –tiimiprofiili ja profiileista saatuja  

tietoja yhteenvedon muodossa.  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvio 11. Huco sport -tiimiprofiili 
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Kuvio 12. Yhteenvedot profiilien taustatiedoista 
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9. Pohdinta 

 

Opinnäytetyön päätavoitteena oli laajentaa Pajulahden työhyvinvointipalvelutarjontaa ke-

hittämällä muista kilpailijoista erottuva työhyvinvointituote, joka houkuttelee mukaan myös 

liikunnallisesti passiiviset työntekijät ja motivoi liikkumaan niin, että maksajayrityksen ja 

Pajulahden liiketoiminnalliset tavoitteet toteutetaan. Kehittämistyön alkuasetelma sisälsi 

tavoitteita kolmesta eri näkökulmasta. Pajulahden työhyvinvointipalvelutarjonta kaipasi 

houkuttelevampia ja tavoitteellisempia tuotteita, Huco sport -profiili lisämyyntiä ja hyödyn-

nettävyyttä. Näiden lisäksi terveyden edistämiselle oli asetettu tavoitteita eri tahojen toi-

mesta ja niihin vastaaminen edellytti toimenpiteitä myös palvelun tarjoajilta. Työ toteutet-

tiin palvelumuotoiluprosessia hyödyntäen ja sen lopputuotoksena syntyi Huco liikuttaa -

tuoteperhe ja siihen liittyvä tuotekansio myyntityön tueksi. Kehittämisprosessia arvioidaan 

aiheen taustoituksen, palvelumuotoiluprosessin ja työn lopputuloksena syntyneen produk-

tin näkökulmasta.  

 

Teoriaosuudessa perehdyttiin ja luotiin käsitys siitä, miten monen eri tahon kautta yhteis-

kunnassa pyritään edistämään väestön terveyttä ja toimintakykyä. Tässä terveyden edis-

tämisen kentässä terveysliikunnan rooli nousi vahvasti esiin. Koska kehittämiskohteena oli 

liikunnalliset työhyvinvointipalvelut, oli tärkeää selvittää, missä roolissa liikunta on työyh-

teisöissä, mitkä ovat työpaikkaliikunnan tavoitteet ja peilata kehittämistyötä myös näihin 

lähtökohtiin. Eri tasojen tavoitteille oli yhteistä se, että ne kohdistuvat loppukädessä yksi-

löön, jonka elämäntapoihin ja terveysvalintoihin pyritään vaikuttamaan erilaisten toimenpi-

teiden avulla. Jotta käyttäytymismuutosta voisi tapahtua, oli tärkeää perehtyä motivaati-

oon, joka toimii eteenpäin vievänä voimana ja ohjaa toimintaamme tavoitteiden suuntaan. 

Elämäntapavalmennuksen lähtökohtana on sisäisen motivaation löytäminen, johon liittyy 

myönteiset tunnekokemukset. Tämän pohjalta Huco sport -profiilin mukaan ottaminen 

kehitettävään tuotteeseen sai loogisen perustelun, sillä se on kehitetty kuvaamaan luon-

taista tyyliä ja löytämään liikuntaan motivoivat tekijät.  

 

Teoriaosuuteen liittyvä kirjallisuutta, erilaisia julkaisuja ja raportteja löytyi paljon, jonka 

vuoksi aiheen rajaaminen tuntui haasteelliselta. Loogisen kokonaisuuden hahmottuessa 

oli helppo jatkaa kehittämistyötä eteenpäin, sillä eri tasojen tavoitteista muodostui ikään 

kuin sateenvarjo, jonka alla oli helppo lähteä viemään palvelumuotoiluprosessia eteen-

päin. Aikataulun osalta aiheen taustoitus vei paljon enemmän aikaa, kuin mitä oli alun 

perin suunniteltu ja sen vaikutuksesta työn eteneminen varsinaisen palvelumuotoilupro-

sessin osalta viivästyi. Työn edetessä taustoitukseen käytetty aika osoittautui hyödyllisek-

si, sillä teoriatausta vahvisti kehityshankkeen tärkeyttä ja antoi sille selkeät suuntaviivat. 
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Näin laaja-alaista tarkastelua ei ole aikaisemmin tehty Pajulahden terveysliikuntapalvelui-

den tuotekehityksessä, joten tätä teoriataustaa voidaan hyödyntää myös muiden terveys-

liikuntatuotteiden tavoitteiden asettelussa, kilpailutuksissa ja markkinointiviestinnässä. 

Jatkossa teoreettiseen viitekehykseen voisi lisätä myös Liikunta-alan yrittäjyyden kehittä-

misstrategian, jossa määritellään tavoitteita työhyvinvointipalveluiden kehittämiselle.  

 

Varsinainen palvelumuotoiluprosessi toteutettiin suunnitteluvaiheeseen asti, joka oli työn 

aikataulutuksen kannalta sopiva. Palvelumuotoiluprosessi ei ollut Pajulahdessa entuudes-

taan tuttu tuotteistuksen malli ja tästä syystä sen toteuttaminen parhaalla mahdollisella 

tavalla olisi vaatinut enemmän resursseja. Kehittämishankkeelle ei oltu varattu selkeää 

työaikaa ja sitä toteutettiin muiden töiden ohessa. Tämän vaikutti siihen, että ideointiin ei 

pystytty aina käyttämään riittävästi aikaa. Siitä huolimatta ideoita ja näkemyksiä saatiin 

riittävästi ja niiden pohjalta päästiin prosessissa eteenpäin.  

 

Määrittelyvaiheeseen kerättiin teoriataustan lisäksi näkemyksiä myyjiltä ja TYHY-

vastaavilta, jotta saatiin varmistettua, että kehitettävän palvelun kohderyhmä on oikea 

myös heidän näkökulmastaan. Näiden tietojen pohjalta saatiin riittävät perustelut kohde-

ryhmän valinnalle ja tavoitteellisten työhyvinvointipalveluiden kehittämiselle. TYHY-

vastaavilla ja myyjillä oli selkeä näkemys palvelutarpeista. Hyviä ideoita ja ajatuksia asi-

akkaiden palvelutarpeista syntyy usein asiakaskontakteissa, mutta ne saattavat unohtua, 

jos niiden kirjaamiselle tai käsittelylle ei ole selkeää toimintatapaa. Tästä syntyi idea, että 

myyjillä voisi olla seinällä esim. fläppipaperi, johon asiakastarpeita ja ideoita voisi kirjata 

heti, kun niitä nousee esiin.  

 

Tutkimusvaiheessa asiakasymmärrystä lisättiin kyselyn ja avoimien haastattelujen avulla. 

Nämä oli käytännössä helppo toteuttaa Pajulahteen tulleiden yritysasiakkaiden TYHY-

tapahtumissa. Samankaltaisuuksia oli löydettävissä jo pienemmästäkin määrästä vasta-

uksia, mutta sama kysely tehtiin myös potentiaaliselle asiakasryhmälle. Kysely toteutettiin 

pääsääntöisesti asiakkaiden ruokatauoilla, jotta sen täyttäminen ei vienyt aikaa ohjatuilta 

tunneilta. Jatkossa voisi olla parempi, että niistä olisi sovittu jo etukäteen ja ne täytettäisiin 

erikseen sovittuna aikana esim. päivän alussa. Opiskelijoiden käyttö kyselyn analysoin-

nissa oli hyödyllistä erityisesti opiskelijoiden oppimisen kannalta, mutta samalla se mah-

dollisti laaja-alaisemman näkemyksen saamisen samankaltaisuuksien määrittelyssä. 

Asiakaskyselyitä olisi jatkossa helppo toteuttaa yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, jos 

siihen sovitaan koulutuspuolen kanssa selkeät käytännöt. Työelämälähtöinen toimintatapa 

olisi tällöin hyvä huomioida jo uuden opetussuunnitelman tekovaiheessa. Haastattelut 

toteutettiin sekä Pajulahdessa että haastateltavan työpaikalla. Niihin oli varattu riittävästi 

aikaa ja avoin haastattelutapa antoi mahdollisuuden vapaampaan keskusteluun. Haasta-
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teltavat kokivat arvostusta siitä, että juuri heidän tarpeitaan haluttiin selvittää ja hyödyntää 

palveluiden kehittämisessä. Tämä vahvisti näkemystä siitä, että asiakastarpeita on tärke-

ää kartoittaa myös muuten kuin pelkkien asiakaskyselyiden avulla.  

 

Ideointivaiheessa hyödynnettiin kyselyn ja haastattelujen lisäksi asiakkaita, joille oli tehty 

Huco sport -profiili. Koska ideointi toteutettiin heti profiilien tulkinnan jälkeen, ideoita ja 

ajatuksia syntyi helposti. Ideoinnille otollinen ajankohta on varmasti juuri tulkinnan jälkeen, 

jolloin asiakas on oppinut tulkitsemaan itseään liikkujana ja sen pohjalta syntyy helpom-

min luovia ajatuksia.  Keskustelua syntyi erityisesti siksi, että ryhmät oli jaettu profiilien 

mukaan.  Huco Sportin toimitusjohtajan kanssa jatkettu ideointi oli rakentavaa, sillä hän 

lähti viemään heti eteenpäin yhteenvetoraporttimallia, joka nousi esiin ideointivaiheessa.  

 

Konseptointivaihe toteutettiin pääosin kehittäjän toimesta ja siinä hyödynnettiin myös ter-

veysliikuntasektorin myyjän, Huco Sportin toimitusjohtajan, liikunnanohjaajan ja potentiaa-

lisen asiakaan näkemyksiä. Tämä vaihe vei suunniteltua enemmän aikaa, sillä ideoita 

syntyi paljon, mutta niiden kuvaaminen konseptin muodossa tuntui haasteelliselta. Kon-

septin kuvaaminen arvon jalostumisen portaikkona oli tärkeää, sillä se antoi selkeän käsi-

tyksen siitä, millaisten vaiheiden kautta konsepti muodostuu asiakkaille arvoa tuottavaksi 

osaamiseksi. Konseptin sisältökuvaus muokkautui eri vaiheiden kautta, mutta lopullisen 

sisältökuvauksen jälkeen produktin loppuun saattaminen helpottui.  Vaikka kehitysproses-

si oli rajattu suunnitteluvaiheeseen, osittainen pilotointi pystyttiin toteuttamaan. Kolmeen 

tarjoukseen linkitettiin Huco sport -profiilit ja niiden mukaiset lajivalinnat sekä TYHY-

toimintaan liittyvä kehitystehtävä. Tarjouksen hyväksyneen yrityksen johtajan ja työnteki-

jöiden näkemysten perusteella konseptilla on houkuttelevuutta ja uutuusarvoa. Vaikutti 

siltä, että lajien määräytyminen ryhmäprofiilin perusteella antaa erilaista näkökulmaa ja 

madaltaa osallistumiskynnystä.  

 

Arviointia päästään tekemään vasta sen jälkeen, kun tuoteperhe on lanseerattu. Myyjien 

kanssa valitut mittarit vaikuttavat tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisilta, mutta niitä muu-

tetaan tarvittaessa. Myyjille mittareiden käyttö on vieraampaa, mutta ohjaajilta ja asiakkail-

ta saatua palautetta osataan jo hyödyntää palveluiden kehittämisessä. Arviointivaiheessa 

tuotteen vastuuhenkilön rooli korostuu ja saatujen tulosten perusteella on osattava tehdä 

oikeita johtopäätöksiä. Koska kehittämistyöllä ei ollut erillistä budjettia, sille ei ollut asetet-

tu työnantajan puolelta liikevaihdollisia tavoitteita. Lanseerauksen jälkeen on kuitenkin 

mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon tuoteperheen avulla saadaan kasvatettua liikevaih-

toa ja arvioida erityisesti sitä, pystytäänkö Huco sport –profiilin avulla lisäämään ydinpal-

velun houkuttelevuutta ja myyntiä. 
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Esitteen tekoprosessi oli monivaiheinen ja lisäsi ymmärrystä siitä, miten vaikeaa on tiivis-

tää ja pukea sanoiksi sellaista kokonaisuutta, jossa on monta eri näkökulmaa. Mainostoi-

misto oli tässä vaiheessa tärkeä apu, mutta sen lisäksi tekstin testaaminen ulkopuolisilla 

henkilöillä, jotka eivät olleet mukana suunnitteluvaiheessa, oli tärkeää. Esitteen lopullinen 

muoto syntyi vasta kolmannesta versiosta. Myyjien mielestä ilmiasu oli aikaisemmista 

esitteistä poikkeava ja se sisälsi myynnin kannalta riittävästi tietoa. Prosessista syntyneen 

kokemuksen pohjalta, mainos- ja markkinointitekstien sisällön ymmärtämistä tulee jatkos-

sakin testata palvelun loppukäyttäjillä ja saada heiltä muutosehdotukset. Jos tekstiä ei 

testata ulkopuolisilla, on mahdollista, että viestin sanoma välittyy lukijalle erilaisena, kuin, 

mitä suunnittelija on tarkoittanut.  

 

Palvelumuotoiluprosessi oli kokonaisvaltainen oppimispolku, joka laajensi näkemystä tuot-

teistuksen ja palvelumuotoilun tarjoamista mahdollisuuksista kehittää asiakaslähtöisiä 

palveluita. Tässä kehittämistyössä haluttiin saada kokemusta palvelumuotoiluprosessista 

ja testata sen toimivuutta käytännössä. Toimintamalli osoittautui käyttökelpoiseksi ja siitä 

syntynyttä konkreettista toimintatapaa pystytään hyödyntämään myöhemmissäkin Paju-

lahden kehityshankkeissa. Tuotteistamisen malleja on kuitenkin useita ja niistä on osatta-

va valita kehitettävään palveluun tarkoituksenmukaisin. Isompien kurssikokonaisuuksien 

kehittämisessä esimerkiksi Blueprint-malli voisi olla soveltuvampi. Blueprint-mallissa pal-

velupolku määritellään ja kuvataan asiakkaan näkökulmasta niin, että palvelun tuottajan, 

asiakkaan kontaktipisteet ja prosessiin kuuluvat toimijat saadaan esiin. (Tuulaniemi 2011, 

210). Tätä mallia voidaan miettiä siinä vaiheessa, kun Huco liikuttaa -tuoteperheestä on 

saatu käyttäjäkokemuksia, joiden pohjalta halutaan tehdä korjaustoimenpiteitä. 

 

Terveyden edistämisen eri tasojen tavoitteiden osalta tuoteperheen sisällöissä on huomi-

oitu terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien aktivointi ja matalan kynnyksen liikuntarat-

kaisut. Arjen istumisen vähentämiseen liittyvää tietoa on tarjolla Huco oivaltaa luentosisäl-

löissä ja georasteilla mietitään ratkaisuja istumisen vähentämiseen työpäivän aikana. Päi-

jät-Hämeen terveysliikuntastrategiassa korostetaan työyhteisöliikunnan suunnittelua ja 

matalan kynnyksen liikkujien toiveiden kartoittamista. Tämä tavoite toteutuu myös georas-

teilla, joiden yhteydessä kaikki pääsevät antamaan näkemyksensä työyhteisöliikunnan 

suunnittelua varten.  

 

Liikuntakeskus Pajulahden ja Urheiluopistoyhdistyksen strategioissa urheiluopistojen teh-

tävänä on edistää vaikuttavasti kansalaisten aktiivisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä 

hyödyntää toiminnassaan laaja-alaisesti yhteistyömahdollisuudet muiden toimijoiden 

kanssa. Tuoteperheen ohjelmasisällöissä huomioitiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

nen. Sisällöt eivät ole pelkkää iloa ja virkistystä, sillä tietoa terveysliikunnasta ja -kunnosta 
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syötetään eri lajien yhteydessä linkittämällä ne terveysliikuntapiirakkaan. Jokaisen tunnin 

alkuun tulee tietoisku lajin terveyshyödyistä. Lisäksi luento- ja motivaatiokeskustelujen 

aiheet tukevat terveys- ja hyvinvointitietämyksen lisääntymistä. Aktiivisuutta pyritään li-

säämään paneutumalla liikuntamotivaation ja oman luontaisen tyylin löytämiseen. Käy-

tännön tunneilla opetellaan oman liikkujaprofiilin mukaista liikuntaa, joka tukee liikuntamo-

tivaation syntymistä. Ohjelman toteutuksessa erilaiset liikkujaprofiilit voidaan huomioida 

esimerkiksi niin, että fiilistelijät voivat lähteä suorittamaan itselleen sopivan mittaista sau-

vakävelylenkkiä leppoisasti luonnon ääniä kuunnellen, kun tehoilijoille annetaan sykemit-

tarit, joita seuraamalla he saavat kaipaamaansa tietoa suorituksen kestosta ja keskisyk-

keistä. Itsensä ja erilaisuuden ymmärtämisen avulla uskotaan, että työyhteisöön voi syn-

tyä uudenlainen tapa ajatella erilaisia liikkujia ja erilaisuutta yleensä. Kun työyhteisö saa 

työpaikkaliikunnan suunnittelua varten Pajulahdessa syntyneet ehdotukset käyttöönsä, on 

paremmat edellytykset sille, että asenteet ja toimintatavat muuttuvat niin, että liikunta- ja 

osallistumisaktiivisuus TYHY-toimintaan lisääntyy. Tämän toimintatavan avulla pyritään 

tukemaan mikrotasolla tapahtuvaa terveyden edistämistä. Edellä mainittujen ratkaisujen 

osalta sisällön suunnittelulle asetetut tavoitteet toteutuivat, sillä Huco liikuttaa -tuoteperhe 

vastaa aikaisempaa palvelutarjontaa paremmin eri tason tavoitteisiin.  

 

Yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen toteutui Huco Sportin kanssa, sillä kehityspro-

sessin aikana suunniteltiin jo yhteistyötä asiakashankinnan ja pidempiaikaisten valmen-

nuskokonaisuuksien osalta. Yhteistyömahdollisuudet ovat hyvät, koska Huco Sport pystyy 

tarjoamaan erilaisia profiilityökaluja ja Pajulahdesta löytyy liikuntamahdollisuudet ja muut 

fasiliteetit, joiden ympärille on mahdollisuus kehitellä uusia kokonaisuuksia yritysten tar-

peisiin. Kehittämishankkeen aikana syntyi uusia ajatuksia, joita voidaan alkaa seuraavaksi 

kehittämään. Yksi tällainen kokonaisuus voisi olla, esim. Huco keventää -tuoteperhe, jos-

sa pureudutaan painonhallintaan Huco diet -profiilin avulla. Tuoteperheeseen voidaan 

suunnitella vastaavalla tavalla S, M, L versiot, jotka olisivat looginen jatkumo Huco liikut-

taa -tuoteperheelle. Nimivalinta oli siinä mielessä onnistunut, että uusia tuoteperheitä on 

helppo lisätä niin, että ne voidaan jo nimen perusteella linkittää samaan tuoteryhmään 

kuuluviksi. Lanseerausvaiheessa Huco Sport on valmis markkinoimaan Huco liikuttaa -

tuoteperhettä, koska samalla se edistää heidän liiketoimintaa ja syntyy win win tilanne.  

 

Myyjien toiveena oli saada helposti myytäviä tuotteita, jossa ei ole liikaa vaihtoehtoja. Tuo-

teperhe ja tuotekansio esiteltiin myyjille terveysliikunnan johtoryhmässä. Vastaanotto oli 

positiivinen, sillä kokonaisuus oli heidän mielestään selkeä ja mielenkiintoinen erityisesti 

siksi, että lajivalinnat tehdään vasta profiilien jälkeen. Tyytyväisyyttä herätti myös se, että 

Huco liikuttaa -tuoteperheen myötä palvelutarjonta laajeni niin, että valikoimasta löytyy 

myös tavoitteellisempia kokonaisuuksia. Kehittämistyön lopputuotos vastasi myyjien esit-
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tämiin toiveisiin, mutta sen todellinen arvo asiakkaalle selviää vasta palvelukonseptin ar-

von jalostumisen neljännellä portaalla, jossa suunnitteluvaiheessa annetut lupaukset tulee 

lunastaa.  

 

Opinnäytetyön lopputuotoksen lisäksi palvelumuotoiluprosessista saatiin konkreettinen 

toimintamalli, jota hyödyntämällä Pajulahden terveysliikuntapalveluiden tuotekehityksestä 

saadaan jatkossa asiakaslähtöisempää. Osaamista syntyi erityisesti asiakastarpeiden 

tarkastelun ja tavoiteohjauksen näkökulmasta. Yhteiskehittämistä asiakkaiden, myyjien, 

ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa pystytään lisäämään, mutta se edellyttää vakiintuneita 

käytäntöjä ja toimintamallia, jotka tulisi jalkauttaa Pajulahden toimintakulttuuriin.  

 

Motivaatio ohjaa toimintaa tavoitteiden suuntaan ja tavoitteenasettelun avulla pystytään 

edistämään motivaatiota liikunnassa ja työyhteisöissä. Huco liikuttaa -tuoteperhe tarjoaa 

yhden mallin, joka tukee liikuntamotivaation syntymistä ja ylläpitoa erityisesti yksilötasolla. 

Työhyvinvontipalveluita voisi kehittää myös työyhteisön motivoinnin näkökulmasta. Koska 

mikrotasolla tapahtuvat kontaktit ja vuorovaikutustilanteet muokkaavat yksilön toimintaa ja 

ajattelutapaa, olisi työyhteisöön kohdistuvan tavoitteenasettelun avulla mahdollisuus moti-

voida ja ohjata työyhteisön terveyden edistämistä. Tällöin palvelun sisällön suunnittelussa 

ja toteutuksessa tulisi painottaa ryhmädynamiikkaa ja yhteistoiminnallista oppimista. Teo-

riataustaa voisi laajentaa tarkastelemalla ryhmäilmiöitä liikunnassa, pedagogiikkaa ja eri-

laisten opetusmenetelmien hyödyntämistä palvelun toteutuksessa.  

 

Liikkumattomuus aiheuttaa suuria ongelmia kansanterveydelle ja kasvavia haasteita suo-

malaiselle yhteiskunnalle. Väestön terveyden edistämisen haasteisiin pystytään vaikutta-

maan kehittämällä monipuolisia työhyvinvointipalveluita ja lähestymällä tavoitteita eri nä-

kökulmista. Näissä palveluissa tavoiteohjaus on keskeistä. Pelkkä tavoitteenasettelu ei 

kuitenkaan riitä, sillä asiakaslähtöisemmän ja tavoitteellisemman tuotekehityksen vaiku-

tukset tulisi näkyä asiakaskontakteissa ja yksittäisten ohjaustuntien toteutuksessa, jolloin 

ohjaajan pedagogiset taidot nousevat merkittävään rolliin. Tämän opinnäytetyön luonteva 

jatkumo olisi tavoiteohjattujen työhyvinvointipalveluiden opetussuunnitelma, jossa tavoit-

teet, sisällöt, opetus- ja arviointimenetelmät laaditaan yhteistyössä palveluiden toteutuk-

seen osallistuvien liikunnanohjaajien ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.  

 

Pajulahden toimintaa ohjaa viisi arvoa, joista yksi on tavoitteista totta. Opinnäytetyöpro-

sessin aikana tämä arvo kirkastui erityisesti terveyden edistämisen, työhyvinvointipalve-

luiden ja tuotteistamisen osalta. Jotta tavoitteista voisi tulla totta, tarvitaan motivaatiota, 

tekoja ja oikea suunta kohti tavoitetta. 
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Liitteet 

Liite 1. Asiakaskysely 

    

Arvoisa asiakasArvoisa asiakasArvoisa asiakasArvoisa asiakas, 

Palveluiden kehittäminen on jatkuvaa ja tällä hetkellä kehiPalveluiden kehittäminen on jatkuvaa ja tällä hetkellä kehiPalveluiden kehittäminen on jatkuvaa ja tällä hetkellä kehiPalveluiden kehittäminen on jatkuvaa ja tällä hetkellä kehitämme yrityksille suunnattua liikutämme yrityksille suunnattua liikutämme yrityksille suunnattua liikutämme yrityksille suunnattua liikun-n-n-n-

tapalvelutarjontaamme.tapalvelutarjontaamme.tapalvelutarjontaamme.tapalvelutarjontaamme.....    Jotta kehitystyö kulkee oikeaan suuntaan ja lopputulos vastaa asiaJotta kehitystyö kulkee oikeaan suuntaan ja lopputulos vastaa asiaJotta kehitystyö kulkee oikeaan suuntaan ja lopputulos vastaa asiaJotta kehitystyö kulkee oikeaan suuntaan ja lopputulos vastaa asiak-k-k-k-

kaiden tarpeisiinkaiden tarpeisiinkaiden tarpeisiinkaiden tarpeisiin, toivomme, että vastaat, toivomme, että vastaat, toivomme, että vastaat, toivomme, että vastaat    alla oleviin kysymyksiin.alla oleviin kysymyksiin.alla oleviin kysymyksiin.alla oleviin kysymyksiin.    Kertomalla ajatuksistasi, aKertomalla ajatuksistasi, aKertomalla ajatuksistasi, aKertomalla ajatuksistasi, an-n-n-n-

natnatnatnat    meille arvokasta apua kehitystmeille arvokasta apua kehitystmeille arvokasta apua kehitystmeille arvokasta apua kehitystyöhön, jonka tavoitteena on tarjota entistä laadukkaampia yöhön, jonka tavoitteena on tarjota entistä laadukkaampia yöhön, jonka tavoitteena on tarjota entistä laadukkaampia yöhön, jonka tavoitteena on tarjota entistä laadukkaampia 

liikuntaliikuntaliikuntaliikunta----    ja työhyvinvontija työhyvinvontija työhyvinvontija työhyvinvontipalveluitapalveluitapalveluitapalveluita.  

    

1.  Mikä sai1.  Mikä sai1.  Mikä sai1.  Mikä sai    / saa/ saa/ saa/ saa    sinut lsinut lsinut lsinut lähtemään mukaan yrityksesi TYHYähtemään mukaan yrityksesi TYHYähtemään mukaan yrityksesi TYHYähtemään mukaan yrityksesi TYHY----päivään ?päivään ?päivään ?päivään ?    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Oliko2. Oliko2. Oliko2. Oliko    / onko TYHY/ onko TYHY/ onko TYHY/ onko TYHY----päivään osallistpäivään osallistpäivään osallistpäivään osallistumisessa jotain esteitä, jos onumisessa jotain esteitä, jos onumisessa jotain esteitä, jos onumisessa jotain esteitä, jos on, niin mitä?, niin mitä?, niin mitä?, niin mitä?    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Mitä odotuksia sinulla 3. Mitä odotuksia sinulla 3. Mitä odotuksia sinulla 3. Mitä odotuksia sinulla on on on on päivän suhteen?päivän suhteen?päivän suhteen?päivän suhteen?    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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4. Pysty4. Pysty4. Pysty4. Pystytkötkötkötkö    itse vaikuttamaan itse vaikuttamaan itse vaikuttamaan itse vaikuttamaan TYHYTYHYTYHYTYHY----    päivien päivien päivien päivien tatatatai i i i ––––toiminnan toiminnan toiminnan toiminnan sisisisisältöön, jos pystyitsältöön, jos pystyitsältöön, jos pystyitsältöön, jos pystyit, niin miten?, niin miten?, niin miten?, niin miten?    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Jos5. Jos5. Jos5. Jos    pystyisit itse päättämään TYHYpystyisit itse päättämään TYHYpystyisit itse päättämään TYHYpystyisit itse päättämään TYHY----päivien sisällön, millainen päivien sisällön, millainen päivien sisällön, millainen päivien sisällön, millainen olisi ihanneohjelma?olisi ihanneohjelma?olisi ihanneohjelma?olisi ihanneohjelma?    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Oletko kiinnostunut tietämään, mikä sinua liikunnassa motivoi?6. Oletko kiinnostunut tietämään, mikä sinua liikunnassa motivoi?6. Oletko kiinnostunut tietämään, mikä sinua liikunnassa motivoi?6. Oletko kiinnostunut tietämään, mikä sinua liikunnassa motivoi?    

 

a.) Kyllä a.) Kyllä a.) Kyllä a.) Kyllä     b.) Enb.) Enb.) Enb.) En    

       

                                          KIITOS VASTAUKSESTASI  KIITOS VASTAUKSESTASI  KIITOS VASTAUKSESTASI  KIITOS VASTAUKSESTASI  ☺☺☺☺ 
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 Liite 2. Huco sport –esimerkkiprofiili 
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Liite 3. Huco liikuttaa -tuoteperhe esite sivu 1 
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Liite 3. Huco liikuttaa -tuoteperhe esite sivu 2 
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Liite 3. Huco liikuttaa -tuoteperhe esite sivu 3 
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Liite 3. Huco liikuttaa -tuoteperhe esite sivu 4 
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Liite 4. Kutsupohja 

 

 

 

 


