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 Wellness elämäntapa 

Hyvinvointikaupungin rakentamisen kolme pilaria



Wellness on holistista terveyttä ja hyvinvointia 

edistävän elämäntavan aktiivista toteuttamista.

Wellness
Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Wellness is the active pursuit of 

activities, choices, and lifestyles that

lead to a state of holistic health.

- Global Wellness Institute



Wellness-typologioita

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipzf_73YfZAhUBKuwKHQoVAYMQjRx6BAgAEAY&url=https://parenting-consultant.com/2014/06/04/stop-the-world-i-want-to-get-off-the-working-parent/&psig=AOvVaw198e8QmS3hyIp713erBCCw&ust=1517678105763555
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labor 
Global product market:  

goods and intermediate products 

Wellness 

export 

Global factor market:  

capital and knowledge 

Investment in 

wellness 

industries 

Wellness 

knowledge and 

entrepreneurship 

WELLNESS 

CITY 

Kaupunki wellness-
virtojen yhdistäjänä 



Wellness city eli hyvinvointikaupunki voidaan 

määritellä elinkeinopoliittisessa viitekehyksessä 

kehittämispoliittiseksi käsitteeksi, joka 

kohdistaa huomion sellaiseen strategiseen 

kehittämiseen, politiikan muotoiluun ja 

julkiseen hallintaan, joka hyvinvointialan

aktiviteetteja ja yritystoimintaa edistämällä

parantaa mahdollisuuksia taloudelliseen 

kasvuun, yrittäjyyteen ja yhteisölliseen 

arvonluomiseen kaupungissa. 

Hyvinvointikaupunki



Wellness-vallankumouksen pyörteissä …

2007

2010

Halbert
L. Dunn

John W. 
Travis

http://www.paulzanepilzer.com/SFH_V3N8.pdf
https://www.globalwellnessinstitute.org/history-of-wellness/
http://www.economist.com/node/8492618
http://www.economist.com/node/8492618
http://www.zdnet.com/article/the-wellness-research-center-boom/


Hyvinvointibuumin taustalla vaikuttavia tekijöitä

o Vaurastunut keskiluokka haluaa terveyttä edistäviä tuotteita 

ja palveluja ja sitä kautta elämänlaatua.

o Yleisen kiinnostuksen lisääntyminen terveyden edistämiseen ja 

ylläpitämiseen – taustalla väestörakenne, tietoisuus 

globaaleista epidemioista, ympäristötietoisuus, modernin 

elämänmuodon haasteet ja terveydenhuollon ongelmat

o Terveyttä koskevien näkemysten syveneminen ja 

laajentuminen – aitous, paikallisuus, luontosuhde, 

keskinäisriippuvuus ja yhteisvastuu.

Global Wellness Institute: Global Wellness Economy Monitor, January 2017. Miami: GWI.

https://static1.squarespace.com/static/54306a8ee4b07ea66ea32cc0/t/58862a472994ca37b8416c61/1485187660666/GWI_WellnessEconomyMonitor2017_FINALweb.pdf


Globaali wellness-talous

Huom. amerikkalaisten käyttämän lyhyen asteikon ’triljoona’ on Suomessa 
käytössä olevan pitkän asteikon mukaan ’biljoona’ eli  oheinen summa on 
3,7 biljoonaa eli 3 700 000 000 000 dollaria (vastaavasti renkaiden sisällä 
oleva yksikkö b on lyhyen asteikon ’billion’, joka vastaa ’miljardia’.



Data providers: Wellness industries by Global Wellness Institute; Global health care by Deloitte; Global 

sports industry by A.T. Kearney; Global entertainment industry by PwC/Statista; Global real estate market 

by MSCI; Global life science etc. by Deloitte; Global education market by Sean Cavanagh/EdWeek; 

Global creative economy by Richard Florida/CityLab; Global tourism by Statista.

Globaali näkökulma terveyden 

ja hyvinvoinnin talouteen

GLOBAALI 
WELLNESS-
TALOUS

Perinteinen wellness
3,7 bn dollaria

Terveydenhuolto
7 bn dollaria

Wellness MedSciTech
2,5 bn dollaria

Globaali wellness++ 
on yhteensä noin 13 
biljoonaa dollaria eli 
18 %:a globaalista 
BKT:sta



Terveys- ja 

hyvinvointi-

alan alueelliset 

keskittymät

Wellness 

Wellness+

Wellness++

Kylpylät, saunat, kauneushoitolat, 
hieronta, vaihtoehtohoidot 

Bioteknologiapuistot, 
biolääketiedekeskittymät

Sairaalat, klinikat, 
terveyskeskukset 

https://yle.fi/uutiset/3-7067610


Terveydenhuolto ja sairaanhoito

Kylpylät, kauneus, ravitsemus ja fitness

Kulutus, viihde, nautinnot ja mielihalut

Kulttuuri, sosiaalisuus ja leikkiminen

Meditaatio, henkisyys ja transsendenssi

Älykkyys, oppiminen ja osaaminen

Lääketiede, tutkimus, teknologia ja tuotanto

Luonto ja elävä kaupunkiympäristö

Hyvinvointikaupungin 

kehittämisen ulottuvuuksia Wellness 

city

Terveys ja 

sairaan-

hoito

Kylpylät, 

kauneus, 

ravinto ja 

kuntoilu

Shoppailu, 

viihde ja halut

Ihmismieli, 

itseys ja 

henkisyys

Kulttuuri, leikki 

ja sosiaalisuus

Tietämys, 

osaaminen 

ja oppiminen

Tiede ja 

teknologia

Luonto ja 

ympäristö



Terveysvaikutusten 
arviointi
Seuranta ja 
raportointi
Hyvinvointikertomus
Tavoiteasetanta sekä 
hyvinvointi- ja 
terveysosoittimet
Vastuutahojen 
määrittäminen

https://thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/kansanterveysratkaisut/kansanterveyden-edistaminen
http://stm.fi/terveyden-edistaminen/kunnat
http://stm.fi/documents/1271139/1359643/terveydenlaatusuositus_1.pdf/adbcbaf5-7cad-4e36-86bc-77fac9769466/terveydenlaatusuositus_1.pdf.pdf
http://stm.fi/kunnat


Terveydenhuolto

• Kansanterveys ja yhteisöllinen hyvinvointi

• Yhteiskunnalliset ja yhteisölliset olosuhteet ja ihmisten 

elämäntavat vaikuttavat ratkaisevasti terveyteen

“… re-shaping people’s economic, physical, social, 
and service environments can help ensure 
opportunities for health and support healthy 
behaviors. But health and public health agencies 
rarely have the mandate, authority, or organizational 
capacity to make these changes. Responsibility for 
the social determinants of health falls to many non-
traditional health partners, such as housing, 
transportation, education, air quality, parks, criminal 
justice, energy, and employment agencies. Solutions 
to our complex and urgent problems will require 
collaborative efforts across many sectors and all 
levels, including government agencies, businesses, 
and community-based organizations.” (Adewale
Troutman & Georges C. Benjamin, APHA, 2013)

Wellness 

city

Terveys ja 

sairaan-

hoito

Kylpylät, 

kauneus ja 

kuntoilu

Shoppailu, 

viihde ja halut

Ihmismieli, 

itseys ja 

henkisyys

Kulttuuri, leikki 

ja sosiaalisuus

Tietämys, 

osaaminen 

ja oppiminen

Tiede ja 

teknologia

Luonto ja 

ympäristö

http://www.phi.org/resources/?resource=hiapguide


Terveydenhuolto ”… doctors and hospitals focus on producing

health care, what people really want is health.” 

Asch & Volpp: What Business Are We In? NEJoM, 2012



Integraation 

tasot

Ennaltaehkäisevä

ja proaktiivinen

huolenpito

yhteisössä

Parantava 

hetkellinen 

hoito

Kuntouttava 

jatkuva hoito

Proaktiivinen 

hoiva/hoito

Preventiivinen 

holistinen 

huolenpito

Hoidon fokus 

ja lokus

Episodinen

Kontekstuaalinen

Sairaala, 

klinikka

Reaktiivinen

sairaanhoito

terveydenhuolto-

laitoksessa

Koti, apteekki, 

hoitolaitos

Hyvinvointi- tai 

kuntokeskus, kylpylä, 

työpaikka

Julkiset tilat, asuinalue, 

yhdyskuntarakenne, 

paikallisyhteisö

Arvon luominen ja integraatio terveysjatkumolla



Terveydenhuolto hyvinvointikaupungin kehittämisessä

1. Terveydenhuollon suuri taloudellinen merkitys

2. Hyvinvointi-instituutioiden merkitys paikallistaloudelle ja kehittämiselle

3. Terveydenhuollon ja wellness-toimialan leikkauskohdat

a. Kansanterveys, yhteisöjen hyvinvointi, kuntoutus ja työterveys

b. Hyvinvointikeskukset ”uuden ajan sairaaloina” (Gallup, 1999)

4. P4-lääketiede mullistaa terveydenhuollon ja luo kytkentöjä wellness-alaan

5. Hyvinvointiin liittyvät valtavirta-, trendi- ja niche-markkinat

a. Hopeahapsitalous (silver economy)

b. Vaihtoehtoinen ja täydentävä lääketiede

c. Lääketieteen tulo kylpylä- ja kauneushoitolaympäristöön

d. Eutanasia, raskaudenkeskeytys, lihavuuskirurgia ym. erityisalat

e. Terveysteknologia arjen apuna (IoT, Big Data, CPS, AI etc.)



Terveydenhuollon 
talous oli noin 4.2 
miljardia dollaria 
Fort Worthissa. 

Terveydenhuolto on 
synnyttänyt lähes 
39,000 työpaikkaa.

Fort Worth on 
Texasin viidenneksi 
suurin kaupunki, 
jossa on hieman yli 
800.000 asukasta.

https://www.nearsouthsidefw.org/medical-district.html


Kylpylät, kauneushoitolat, 

terveysruoka ja fitness

Spa (kylpylä) viittasi aikaisemmin lähinnä hoitavia 
mineraalikylpyjä tarjoaviin kylpylöihin. Vuosisatojen 
kuluessa kylpylät lisäsivät tarjontaansa erilaisia 
palveluja ja myös kauneushoitolat halusivat liittää 
toimintaansa kylpyläulottuvuuden. 

”Kylpylä” (spa) alkoi siten lähentyä hoivalaitoksen 
tai kauneushoitolan ideaa eli viitata yleisesti 
paikkaan, jossa tarjotaan hierontaa, kasvohoitoa, 
kuorintaa ym. palveluja.

International Spa Association defines spas as 
”places devoted to enhancing overall well-being
though a variety of professional services that
encourage the renewal of mind, body and spirit.” Kylpylä- ja hoivalaitoksia 

on maailmalla yli 120 000.



o Kylpylä-, hoiva-, 

hemmottelu- ja 

saunapalvelut

o Kauneudenhoito, 

”vanhenemisen 

hidastaminen” ja 

henkilökohtainen 

hygienia

o Fitness, liikunta 

ja urheilu

o Painonhallinta, 

laihduttaminen 

ja terveysruoka

Kylpylä- ym. kohteet 
kunnan imagon 

osatekijänä

Politiikka-
ja palvelu-
integraatio

Kylpylät, 
liikunta ja 
urheilu jne. 

Avaininstituutiot 
ja wellness-

palvelut

Kylpylät
Kauneudenhoito

Ravitsemus
Fitness
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Kylpylät, kauneushoitolat, terveysruoka ja fitness



https://www.spa.fi/




http://hippos2020.fi/fi/


https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-toimialat/ruoka-ja-kunnan-elinvoima


Kulutus, viihde ja nautinnot

o Tavaratalot, wellness-putiikit, 

ravintolat ym. palvelut

o Wellness ja vähittäiskauppa

o Hemmottelu- ja huvittelu-

kaupungit (profilointi)

o Terveysviihde (TV, pelit ym.) ja 

viihteelliset terveysaktiviteetit

o Wellness parties

o ”Sparties” (kylpyläbileet)

o Ilta- ja yöelämän palvelut

o Seksuaalinen hyvinvointi

o Identiteetti ja elämäntyyli
Liverpool

Amsterdam

https://www.iamsterdam.com/en/about-amsterdam/amsterdam-neighbourhoods/centre/red-light-district


Kulutus liittyy mm. elämäntilanteiden muutoksiin, estetiikkaan, rentoutumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin.

http://business.time.com/2013/04/16/is-retail-therapy-for-real-5-ways-shopping-is-actually-good-for-you/
https://innopay.com/assets/Reports/160406-ENG-White-paper-Future-Retail-City-Centre-Innopay.pdf
http://www.kulutustutkimus.net/nyt/wp-content/uploads/2014/09/4_Greenman-ym.pdf


Kulutus, viihde ja nautinnot

Seksuaalinen hyvinvointi

o Lääketieteelliset, terapeut-

tiset ja kasvatukselliset 

palvelut

o Intiimi- ja seksituotteet, 

putiikit ja verkkokauppa

o Intiimi-/läheisyyspalvelut, 

laillistetut bordellit, 

punaisten lyhtyjen alueet, 

seksiturismi

De Wallen 
Amsterdam

“Prostitution has enjoyed a long tradition of tolerance in Amsterdam. Safety is 
key here. In addition to preventing forced prostitution, the aim is an open and 
honest approach. Sex-workers here have their own union, plenty of police 
protection, an information centre (for visitors as well), frequent monitoring 
and testing and professional standards.” (Iamsterdam/City of Amsterdam)

https://www.rochestercenterforsexualwellness.com/
https://www.iamsterdam.com/en/about-amsterdam/amsterdam-neighbourhoods/centre/red-light-district


Elämänfilosofia, ihmisoikeudet, identiteetti, 

elämäntyyli ja seksuaalinen suuntautuminen

o Eksentriset tai 

vaihtoehtoiset 

elämänmuodot              

(esim. ekoyhteisöt 

ja kommuunit)

o LGBT-yhteisö ja

sateenkaaritalous

o Sex, Drugs and    

Rock & Roll

o Yöelämä 

o Naturismi

http://theseattlelesbian.com/nerdwallet-lists-top-10-lgbt-friendly-cities-in-the-u-s/
http://www.citypages.com/news/minneapolis-st-paul-both-among-most-lgbt-friendly-cities-study-says-6549573
https://www.tripsavvy.com/places-to-go-nude-in-munich-4078918


Yksilön vapaus elää 
haluamallaan tavalla

Vapaamielinen 
kaupunki

Konservatiivinen 
kaupunki

Yhteisön oikeus valvoa 
jäseniään (yhteinen hyvä)

Pornografia
Prostituutio

Seksuaalisuus
Naturismi
Yöelämä

Tupakka ja alkoholi
Miedot huumeet

Päihteet
Seksuaalisuus
Identiteetti

Vapaus
Sallivuus
Pehmeät keinot

Huumekahvilat
Bordellit
Seksikaupat
Liberaali 
moraalitalous

Sääntely
Kuri ja järjestys
Kriminalisointi

Oikeusjärjestys
Valvontakoneisto

Harmaa talous
Konservatiivinen 

moraalitalous

Hyväksyttävyys
Ongelmat
Politiikat

Vaikutus 
yhteisöön 
ja talouteen



The Sex Worker Advocacy and Resistance 
Movement (SWARM), formally known as 
the Sex Worker Open University (SWOU)

http://www.nswp.org/members/europe/sex-worker-open-university
https://www.youtube.com/watch?v=VJRBx0JjM_M


“Luckily, there’s a way to recoup those costs: A study that I co-authored, 
just released by USAID and the Williams Institute at UCLA, finds that 
countries that treat LGBT people equally also have better-performing 
economies. --- Countries that come closer to full equality for LGBT people 
have higher levels of GDP per capita over the 22 years we studied. ---
Each additional right is associated with a $320 increase in per           
capita GDP, or about 3 percent of the average output produced               
by an economy.” (M.V. Lee Badgett, The Atlantic, 2014)

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002902730.html
https://www.theguardian.com/cities/2015/aug/27/naked-city-cap-agde-sun-swingers-shoplifting
https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/11/the-economic-case-for-supporting-lgbt-rights/383131/
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/why-so-many-businesses-support-lgbt-rights/
https://www.citylab.com/design/2014/04/why-munich-went-ahead-and-set-6-official-urban-naked-zones/8852/


Kulttuuri, sosiaalisuus 

ja leikki

• Sosiaalinen hyvinvointi

• Kulttuurinen hyvinvointi

o Erilaiset terveyskäsitykset

o Monikulttuurisuuden haaste

o Historia, kulttuuri ja taide 

elämän rikastuttajina

o Kulttuurikohteet ja elämykset

o Leikkivä ihminen

o Hyvinvointia edistävä kulttuuri

Sosiaalinen ja kulttuurinen hyvinvointi



Hyvinvoinnin ”paikat”

• Koti: koti-orientoitunut vapaa-

aikaklusteri (laitteet, sisustus, 

pihat, puutarhat)

• Työpaikka: organisaatiokulttuuri 

ja työterveydenhuolto

• Kolmannet paikat (third places)

o Kahvilat, kirjastot, klubit jne.

o Luova vapaa-aika ja leikki

o Huvi- ja teemapuistot

o Wellness-tapahtumat

Sosiaalinen ja kulttuurinen hyvinvointi

https://www.oecd.org/sti/inno/34314498.pdf


Hyvinvointitapahtumat 

ja ulkotreenit

https://www.fastcompany.com/40421458/namaste-en-masse-can-wellness-festivals-grow-as-big-as-coachella
http://theconversation.com/public-park-or-private-gym-boot-camps-or-bloody-nuisance-11664
http://bootcampideas.com/outdoor-bootcamp-in-the-park/


Meditaatio, henkisyys 

ja transsendenssi

 Henkinen, sielullinen ja 

hengellinen hyvinvointi

 Onnellisuus, henkinen 

tasapaino, mindfulness, 

henkinen kasvu

 Mietiskelyretriitit, Yoga-

keskukset, mindfulness-

kylpylät, Silent Spa-

konseptit …



Hengellisyys

 Kirkot, temppelit, pyhäköt

 Erityiset pyhät paikat

 Pyhiinvaelluskohteet

Notre Dame, Pariisi

https://10mosttoday.com/10-most-famous-churches-in-the-world/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helsingin_tuomiokirkko.jpg
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/tuomiokirkossa-on-kaynyt-ennatyksellisen-paljon-turisteja
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/temppeliaukion-kirkon-vierailumaksu-voi-tuottaa-yli-miljoonan


Kuolema, transsendenssi, pelot, muistot …

 Suhde ”tuonpuoleiseen”

 Pitkäaikaissairaudet ja 

parantumattomat sairaudet

 Eutanasia viimeisenä 

tahdonilmauksena

 Itsemurhat hyvinvoinnin 

traagisena kääntöpuolena

 Pimeä turismi: 4K (kuolema, 

kärsimys, kauhu, katastrofit)

 Hautaaminen, hautausmaat 

ja muistopaikat



Tietämys, osaaminen 

ja oppiminen

o Älykäs hyvinvointi ja 

hyvinvointi-informatiikka

o Yhteisölliset tiedon ja 

oppimisen keskukset

o Kirjastot ja oppilaitokset

o Wellness-alan osaamis-

keskittymät ja yliopistot

o Quadruple Innovation Helix

sekä osallistavat kehittämis-

ja innovaatioalustat

Älyllinen 

hyvinvointi



http://www.culturalwellnesscenter.org/


https://libraries.communityknowledgehub.org.uk/content/community-knowledge-hub
https://locality.org.uk/
http://ckc.calgaryfoundation.org/


Hyvinvointi, lääketiede, 

tutkimus, teknologia ja 

tuotanto = wellness++

 Moderni sairaala

 Biotieteet

 Hyvinvointiteknologia

o Rakennukset ja tilat

o Seuranta- ym. laitteet, puettavat 

teknologiat, mobiilit sovellukset, 

älykkäät mikroympäristöt

o UbiTech, LBS, GeoWeb, AR, 

Web 2.0, Big Data, IoT,  AI …



Lääketieteen, tutkimuksen, teknologian ja 

tuotannon alueellinen ulottuvuus

PALVELUT JA KULUTUS 

Terveyspiirit, terveysalan keskittymät, 

terveysalan palvelukeskukset

TUOTANTO JA INNOVAATIOT 

Biotieteiden, biolääketieteen ja 

bioteknologian klusterit, alueet, 

kampukset ja tiedepuistot

KAUPUNKIYHDYSKUNTA 

Älykkäät hyvinvointikaupungit 

(Smart Wellness City) 



Biokeskus Suomi (Biocenter Finland) 
on suomalaisten yliopistollisten 
biokeskusten verkosto

http://www.biocenter.fi/




Luonto ja kaupunki-

ympäristö

 EcoWellness

• Luonnonläheisyys

• Ympäristöidentiteetti

• Luontoyhteys

 Kaupunkiluonto

• Viheralueet, vesistöt ym.

 Kaupunkiviljely

 Rakennettu kaupunkiympäristö

 Virikkeellisyys ja turvallisuus

 Paikan kehittäminen (place-

shaping, placemaking jne.)



Kaupunkiviljelystä liiketoimintaa

o Kaupungistuminen ja väestönkasvu
o Wellness-ajattelu (erityisesti terveellinen ja 

tuore lähiruoka) ja kestävä kehitys

Pihat, katto- ja seinäpinnat, joutomaat ja 
tyhjät kiinteistöt tulee nähdä mahdolli-
suutena synnyttää uutta liiketoimintaa.

Kaupunkiviljelytalous
- Vertikaaliset puutarhat, katto- ja kerrosviljely, 
kattokasvihuoneet, suljetun kierron järjestelmät
- Markkinat kasvavat etenkin suurkaupungeissa
- Huomioitava myös järjestö- ja harrastus-
toiminta ja jakamistalous (esim. Dodo ry)
- Suomalaisyrityksistä esim. Green Automation
ja Robben Pikku Puutarha

https://journal.fi/tt/article/view/70305/31299
https://www.huffingtonpost.com/2014/04/24/gotham-greens-urban-agriculture_n_5175724.html
https://charterforcompassion.org/shareable-community-ideas/12-agrihoods-taking-farm-to-table-living-mainstream
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Wellness
City



 Local context Global context 

Local 

economic 

wellness 

strategies 

Locality 
Smart community-

driven wellness city: 

local smartness, health 

care, and real estate 

Innovative export-driven wellness 

city: urban districts for wellness-

related production, research, 

innovation, and advanced services 

City as an attractive health 

and wellness destination: 

medical and wellness tourism  

Mines Wellness City 

Dubai Healthcare City 

Jeju Healthcare Town 

Health cluster in Sendai 

Health care technology in Austin, TX 

Healthcare City in Lisbon 

Smart Wellness Cities in Japan 

Healthcare hub in Tampere 

Water Street Tampa, FL 

Kolme hyvinvointikaupungin strategiaa

1

2

3



http://mineswellnesscity.com/


Lake Nona, Orlando, FL

Smart Wellness 
Cities in Japan

Lake Nonan alueeseen (28 km2) kuuluvat mm. golf-kerho, 
terveysalan kampus ja yrityspuisto, kaupalliset palvelut, 
virkistysalueet ja asuntoja. Asukkaita oli vuonna 2000 n. 
1500 ja nykyisin jo yli 50000. Hanketta toteuttaa Lake Nona 
Property Holdings (Tavistock Group).

https://waterstreettampa.com/discover/
http://serenbe.com/
http://www.lakenona.com/
http://dwl.gov-online.go.jp/video/cao/dl/public_html/gov/pdf/hlj/20130801/06-11.pdf


https://www.paleofx.com/health-trends/


https://www.jetro.go.jp/en/invest/region/sendai-city/icinfo.html
https://www.jetro.go.jp/en/invest/region/sendai-city/icinfo.html
http://sendai.fwbc.jp/en/


 

BUSINESS 

Health and 

wellness 

business  

CIVIL SOCIETY PUBLIC SECTOR 

Global governance 

Macro regional governance 

National government 

Local government 

Health, wellness 

& lifestyle-based 

consumption 

Local wellness economy 

Local 

business 

Global 

business 

Local 

community 

International 

tourists 

Health 

Tech 

Spa 

Retail Mind 

Culture 

Intellect 

Milieu 

Marketing Networking 

Nurturing Integrating 

Economic 

development 

agencies 

Wellness 

Business 

attraction 

Consumer 

attraction 

Regulation  Promotion Governance 

Tourists 

Visitors 

Customers 

Patients 

Residents 

Business 

Investors  

Entrepreneurs 

Talent 

Experts 

Global economy and governance 

Wellness-

regiimi, 

hallinta-

suhteet ja 

wellness-

talous



”Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä tehdään kaikilla 
kunnan toimialoilla. Kunta 
seuraa, asettaa tavoitteita ja 
koordinoi hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen työtä 
jatkossakin, vaikka sosiaali- ja 
terveydenhuolto on siirtymässä 
maakunnan vastuulle.” (THL)

Kuntien uusi rooli

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/mita-kunta-tekee-sote-ja-maakuntauudistuksen-jalkeen
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-toimialat
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa


o Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat monien 

muutosten kohteena -> mm. sote-uudistus

o Teknologinen kehitys ja uudenlaiset 

palvelukonseptit muuttava sote-alaa

o Tulevaisuuden terveys- ja sosiaalipalvelujen 

menestyksessä tarvitaan paljon yhteistyötä

ja verkostomaisia toimintamalleja 

o Alan markkinat laajentuvat ja synnyttävät 

uudenlaisia vientimahdollisuuksia. 

Erityisesti hyvinvointialasta voi syntyä uusi 

kasvuala.

o Alusta- ja jakamistalous rantautuu uudella 

tavalla osaksi terveys- ja sosiaalialan 

palvelukenttää. 

o Lisääntyvä palvelutarve juontuu sekä 

väestön ikääntymisestä että kasvavasta 

kiinnostuksesta hyvinvointiin, mikä vahvistaa 

alan positiivisia kehitysnäkymiä.

Terveys- ja sosiaalialalla 

toimii Suomessa noin 18 600 

yritystä, joista valtaosa on 

mikroyrityksiä.

Terveys- ja sosiaalialan yritykset

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160301/Terveys ja sosiaalipalvelut.Valmis_toimialaraporttisote.pdf


 

 

Nature and natural amenities 
- sensuous experience 

People and social actors 
- social interaction 

Activity spaces 
- production and 

consumption environments 

Basic infrastructures 
- functionality, mobility 

and comfortness 

Incentives 
- material benefit 

Image, brand 
- symbolic benefit 

Tailoring local  

offerings to meet                

target market’s or market      

segment’s needs and desires 

Target markets for wellness 

Local community in its totality 

Natural basis 

(long term) 

Locally created assets 

(medium term) 

Local promotion 

(short term) 

Hard, material attractors Soft, human attractors 

Paikkakunnan wellness-resurssit

lokaliteettikehittämisen näkökulmasta



Wellness-klusterin rakentamisen lähtökohtana tulee olla olemassa olevat vahvuudet ja strategiset
kehittämisnäkymät. Wellness-klusterin rakentamisessa luodaan toisiinsa kytkeytyvien yritysten ja 
instituutioiden – mm. palveluntuottajien, yliopistojen ja välittäjäorganisaatioiden – alueellinen
keskittymä.

Wellness muodostaa temaattisen klusterin, jonka kaikilla toimijoilla ei välttämättä ole olemassa-
olevan liiketoiminnan puitteissa suoria keskinäisiä yhteyksiä. Temaattisena klusterina se avaa
kuitenkin uusia mahdollisuuksia näiden yhteyksien rakentamiseen. 

Lisäksi wellness-klusteri pystyy hyödyntämään (a) paikallisia vahvuuksia, kuten ruokakulttuuria, 
vieraanvaraisuutta, luonnonresursseja ja erityistaitoja, ja myös (b) globaaleja verkostoja ja 
yhteyksiä, kuten globaalisti leviävää tietoa, digitaalisia alustoja ja innovaatioverkostoja.

Näkökulmia wellness-klusterin rakentamiseen:
- Yhdyskunnan voimavarojen ja edellytysten kartoittaminen 
- Klusteri- ja kilpailuanalyysi, osaamisalat ja paikalliset erikoisuudet 
- Kilpailuetu ja erikoistuminen (Porter)
- Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden rooli
- Avainorganisaatioiden, ankkuri-instituutioiden ja vetovoimakohteiden rooli
- Matkailun ja viennin edistäminen osana wellness-kehittämistä

Wellness-klusterin rakentaminen



KULTTUURI JA TUKIRAKENTEET

WELLNESS-PALVELUJEN YDIN 

KORKEA ARVONLISÄYS

ORIENTAATIO

Kaupunkiympäristö Kaupalliset palvelut Sosio-kulttuuriset tekijät

Wellness-alan ydin: kylpylät, kauneus, ravitsemus ja fitness

Älyllisyys

Wellness +

(Terveydenhuolto)

Wellness + +

(Tiede ja teknologia)

Henkisyys
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Hyvinvointikaupungin kehittämispolitiikan tasot



 

Welfarist 

public policy 

Balanced 

Collectivist 

Solidaristic 

Economic 

inclusion 

Public space 

Sharing  

Neoliberal 

public policy 

Market-based 

Individualistic 

Entrepreneurial 

Corporate 

dominance 

Privatization 

Commercialization 

Heavy taxation 

 Overregulation 

 Welfare dependency 

Market failure 

Polarization 

Health divide 

Socially motivated 

development policy 

Economic gardening 

Regulation 

Welfarism 
Wellness 

for all 

Wellness for the 

paying customers 

Pro-business 

atmosphere 

Liberalization 

Minimal state 

intervention 

Neoliberal 

wellness 

city 

Welfarist 

wellness 

city 

Direction of urban 

wellness policy 

POLICY WATERSHED 

Kaksi hyvinvointikaupungin politiikan 

ideologista suuntausta



https://hbr.org/2017/07/what-inclusive-urban-development-can-look-like


“Often, it was only after hiring in low-
paid sectors accelerated that real 
improvements on inclusion outcomes 
materialized.”

“These patterns indicate a “high-road” economic 
development strategy that prioritizes both high-
skilled, innovative sectors like technology and
middle-skill traded sectors like manufacturing 
and logistics can facilitate inclusive growth.”

Inklusiivisen kasvun 
haaste

OECD: Inclusive growth

https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2017/04/27/the-surprisingly-short-list-of-u-s-metro-areas-achieving-inclusive-economic-growth/
https://www.youtube.com/watch?v=R3N3w2wcChs
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2017/04/27/the-surprisingly-short-list-of-u-s-metro-areas-achieving-inclusive-economic-growth/


Kiitos!

Kysyttävää, kommentoitavaa?

Wellness City

Ari-Veikko Anttiroiko

Tampereen yliopisto

Johtamiskorkeakoulu

kuaran@uta.fi


