
YHDISTYSTEN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN
LIIKUNNASTA YHTEISTYÖLLÄ ILOA JA ELINVOIMAA-HANKE



YHDISTYSTEN PALVELUIDEN
TUOTTEISTAMINEN

Tämä ohjekirja antaa konkreettisen
työkalun, joilla yhdistykset voivat

tuotteistaa omia palveluitaan.
Palveluiden tuotteistamisella on

muutamia erilaisia tarkoituksia kuten:   

Taloudellinen hyöty
Seuratoiminnan selkeyttäminen
Uudenlaisten toimintojen käynnistäminen
Markkinointi ja yhdistyksen brändäys

Muutos lähtee liikkeelle kuitenkin
yhdistyksen omista tarpeista, joita
voidaan määritellä erilaisin tavoin. 



YHDISTYSTEN TARPEIDEN
MÄÄRITTELY

 Mitä tarpeita asiakkailla/jäsenillä on
seuran toimintaan liittyen?
 Mitä asiakkaat/ jäsenet odottavat
yhdistystoiminnalta?
 Miksi juuri meidän yhdistys?

Jotta yhdistys voi lähteä tuotteistamaan omia
palveluita, on tärkeä määritellä omat

valmiudet ja tarpeet. 
 

1.

2.

3.

Kannattaa myös miettiä, että mitkä ovat
yhdistyksen toimintaa ohjaavat säännöt tai

toimintamallit?
Sekä mihin yhdistyksen voimavarat sekä

henkilöstöresurssit riittävät?

TARPEET

VALMIUDET

IDEA työpaja

tahtotila

ideariihi

talous

kehitys

brändäys

uudet
jäsenet

henkilöstö yhdistyksen
talous

yhteistyö brändi

konseptointi paikkakunta



LÄHTÖKOHDAT
TUOTTEISTAMISEEN

Ideoita tuotteistamiseen on hyvä tuoda esimerkiksi
työpajojen ja ideariihien kautta esille. Työpajat

voivat olla 2-4 tuntia kestäviä tilaisuuksia, jossa
ideat saavat vapaasti lentää tietyn asian ympärillä.
Työpajoihin tarvitsee yleensä henkilön joka kirjaa

ylös työpajan aikana syntyneet tarkennukset ja
ideat liittyen palveluun. 

 
Ideariihi voi olla yhdistysten kokouksen aikana

järjestetty lyhyt ideointisessio, jonka tarkoituksena
on tuottaa mahdollisimman paljon ideoita. Ideat

arvioidaan yhdessä myöhemmin. Työpajoja ja
ideariihiä voidaan käyttää myös teoreettisten tai

käytännöllisten ongelmien ratkaisuun.
Lähtökohdaksi tarvitaan tietenkin kysymys tai

ongelma, jota ratkotaan. 



JATKOKYSYMYKSET 
TARPEISIIN JA VALMIUKSIIN

Kun ideariihessä/työpajassa on saatu selville
minkälaisia palveluita lähdetään
kehittämään, tulisi miettiä myös

jatkokysymyksiä. Jatkokysymysten avulla
tarkennetaan omia tarpeita sekä omia 

 valmiuksia. 
 
 OMAT VALMIUDET

1. Onko yhdistyksellä tarpeeksi henkilöstöä
palveluiden tuottamiseen? 
2. Riittääkö taloudelliset resurssit
palveluiden organisiomiseen?
3. Onko yhdistyksellä hyvät yhteistyöverkostot
muihin alueen toimijoihin?
4. Vaikuttaako yhdistyksen sijainti
palveluiden tuottamiseen?

 

TARPEET
1. Mitä hyötyä tuotteella/palvelulla haetaan
yhdistykselle?
2. MIten toiminta voi vaikuttaa yhdistyksen
tulevaisuuteen?
3. Nostaako palvelu/tuote yhdistyksen
tunnettavuutta?
4. Saadaanko uusilla tuotteilla/palveluilla
mahdollisia uusia jäseniä yhdistyksen
toimintaan?
 
 



TUOTTEISTAMISEEN KIINNI
TEHOKKAASTI

Kun omia yhdistyksen tai organisaation
tarpeita on mietitty ja pääasialliset tarpeet

saatu selville, on aika siirtyä ideoista
toteutukseen. On hyvä miettiä omia

valmiuksia ja oman yhdistyksen resursseja
ideoiden realistisen toteutuksen kannalta.

 
Yhdistyksen toimintojen tuotteistaminen voi
keskittyä esimerkiksi tapahtumiin, erilaisiin

jatkuviin kursseihin ja aineettomien
palveluiden tuotteistamiseen. 

 
Seuraavalla sivulla pohditaan käytännön

järjestelyitä ideoiden toteuttamiseen.
 
 

harjoitteluleirit urheiluseuroille
keskikokoiset ja isot tapahtumat
yhdistyksen toiminta-alueella
yhdistyksen järjestämät kurssit
aineettomat palvelut, kuten elämykset

Esimerkkejä tuotteistamisesta:



IDEOISTA KÄYTÄNNÖN
TOTEUTUKSEEN

Jotta yhdistys pääsee ideasta
käytäntöön, on tehtävä päätös ideasta

jota lähdetään viemään eteenpäin. 
 

Esimerkki: Yhdistys lähtee toteuttamaan
tapahtumaa, jonka aihealue osuu

juurikin yhdistyksen ydinosaamiseen.
Nyt tullaankin tärkeiden kysymysten

äärelle, joihin yhdistyksen tulee vastata
itselleen.  Kysymykset ovat

sovellettavissa jokaiseen tapahtumaan,
kurssiin tai esimerkiksi elämykseen. 

Kenelle tehdään?
Miten tehdään?
Kuka tekee, mitä ja milloin?
Milloin tapahtuma järjestetään?
Miksi tapahtumaa tehdään?
Ketkä ovat mukana organisoinnissa?

KYSYMYKSET, JOTKA MAHDOLLISTAVAT
TUOTTEISTAMISEN 
 

 

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on
'Miksi?' Se määrittelee tapahtuman

luonteen, yhdistyksen tarpeet,
taloudelliset tarpeet sekä määrittelee

asiakaskunnan. 



Tuotteen tai
tapahtuman
suunnittelu

Tuotteen tai
tapahtuman toteutus

Toteutuksen
seuranta

Palautteiden
kerääminen

osallistujilta 

Palautteiden huomiointi sekä 
 tuotteen /tapahtuman arvionti 

Tarvittavien muutosten tekeminen
tuotteen/tapahtuman toteutukseen

Toteutus-
prosessi



TUOTTEISTAMINEN TUO
HYÖTYÄ YHDISTYKSELLE

Jotta tapahtuma tai tuote saadaan tehokkaasti
liikkeelle, on määriteltävä työkalut ja tavat, joita
käytetään tapahtuman/tuotteen suunnittelussa.

 
Vastuu tapahtuman/tuotteen organisoinnista sekä
viestinnästä tulisi pitää yhden tai kahden henkilön

hallussa. Kannattaa myös valita projektipäällikkö, joka
vastaa sitten toteutuksesta. 

 
Viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa

tapahtumaa/tuotetta varten kannattaa alkaa
miettimään ja rakentamaan jo heti alkuvaiheessa.

Hyvänä nyrkkisääntönä on, että tapahtuman
markkinointi pitäisi alkaa n. kuusi kuukautta ennen

varsinaista ajankohtaa. Markkinointisuunnitelmassa
kannattaa hyödyntää printti- ja somemainontaa
hyvinkin paljon. Myös radiota ja podcasteja tai

digitaalipintoja voidaan hyödyntää markkinoinnissa. 

Google Docs
Powerpoint
Canva
Trello

Arvokkaita työkaluja suunnittelussa:

HYÖDYLLISIÄ TYÖKALUJA
HALLINTAAN

MTI-tuotekorttipohja
Excel ja muut laskentataulukot
Google Sheets

Tapahtuman hinnoitteluun:

Slack ja Discord 
Whatsapp ja Facebook
Telegram, Yammer 
Microsoft Teams

Ryhmäkommunikointityökaluja:



Tuotteen tai tapahtuman kiertokulkua kannattaa
seurata. Sen avulla toimintaa voidaan kehittää ja
huomioida myös asiakkaiden antamat palautteet.

On tärkeä myös tehdä omia havaintoja toiminnasta
ja löytää mahdollisia korjauskohteita. 

 
Hyvä metodi palautteiden keräämiseen on Google
Forms-pohjaan tehty palautekysely tai Webropol-

kysely. Molemmat ovat helppokäyttöisiä ja
nykyaikaisia menetelmiä. 

 
Tapahtumajohtamiseen sekä markkinointiin

kannattaa käyttää esimerkiksi Trelloa
(projektihallinta ja tehtäväkohtainen organisointi)

sekä Canvaa (markkinointi- ja
somemateriaalityökalu). 

HYVÄ TIETÄÄ

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYISTÄ
LYHYESTI

Yhdistyksillä on useimmiten aktiivisia henkilöitä
organisaatiossa, joista suurin osa tekee paljon

talkootyötä. Jotta tapahtumista sekä yhdistyksen
palveluista saadaan mahdollisimman hyviä, kannattaa

rekrytoida myös nuorempia toimintaan mukaan.
Yhdistykset voivat hakea myös erilaisia

rahoitusmahdollisuuksia, kuten apurahoja, hanketukia
ja muita tukemaan omaa toimintaa. 

 
Yhdistykset voivat myös palkata apurahan tai muun tuen
turvin henkilöitä tekemään palkallisena töitä. Palkattu

henkilökunta voi paneutua tarkemmin esimerkiksi
palveluiden kehittämiseen tai tapahtumien

organisoimiseen.
 

Myös erilaiset yleishyödylliset hankkeet auttavat
yhdistyksiä tuotteistamaan omaa osaamistaan ja

rakentamaan tapahtumia. On suositeltavaa neuvotella
myös kunnan/kaupungin kanssa mahdollisista

yhteisprojekteista. 



TUOTTEISTAMINEN TUO
HYÖTYÄ YHDISTYKSELLE

Useimmiten tuotteistamisesta on hyötyä
yhdistyksen toiminnalle. Sillä voi olla suuri

merkitys esimerkiksi taloudellisen tilanteen
kohentamiseen tai näkyvyyden kannalta. 

 
Tuotteistamista kannattaa kuitenkin pitää

silmällä ja miettiä tarkoin mihin lähtee
mukaan. Liian isoja tapahtumia tai liian

vaativia elämyksiä ei kannata alkaa
organisoimaan, mikäli resurssit eivät riitä

siihen. 
 

Myös yhdistyksen julkisuuskuva kannattaa
ottaa huomioon tuotteistamisessa ja

kunnolla rakentaa yhdistyksen brändiä sekä
näkyvyyttä.



KOKEILUSTA MENESTYVÄKSI
KONSEPTIKSI

Kun konseptia eli tuotetta tai tapahtumaa on
kokeiltu, ja siitä on tulokset saatu selville on aika

miettiä, miten siitä saadaan rakennettua kestävää
liiketoimintaa yhdistykselle.

 
Liiketoiminta-ajatusmallin omaksuminen ja

käyttäminen yhdistyksen toiminnassa voi tuoda
lisäarvoa ja hyötyä toiminnalle. 

 
Mikäli yhdistyksellä on intressejä lähteä

muodostamaan liiketoimintaa, kannattaa miettiä
mitkä ovat vahvuuksia ja mahdollisuuksia

toiminnassa. Paikallisesti mm. JPYP (Järvi-
Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy) auttaa toiminnan

aloituksessa. JPYP auttaa myös rahoituksen
hakemisessa sekä yleishyödyllisissä hankkeissa.
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TUOTTEISTAMINEN
MARKKINOINNISSA

Yksi  tärkeimmistä osista tuotteistamisessa
on saattaa  tuote tai tapahtuma myytävään

kuntoon myynnin helpottamiseksi ja
kasvattamiseksi. Ohessa viisi kysymystä ja

neuvoa, jotka helpottavat markkinoinnin
tuotteistamista. 

KENELLE PALVELUSI ON SUUNNATTU?
Kuvaile haaste tai ongelma joka asiakkaalla on, ja

miten voit tuoda ratkaisun tähän. 
 

MITEN PALVELUSI AUTTAA ASIAKASTA?
Kerro konseptin sisällöstä, ja nosta esiin hyötyjä ja

mitä asiakas konkreettisesti saa. 
 

MITÄ KONSEPTI SISÄLTÄÄ?
Avaa sisältöä tarkemmin,  ja kerro konseptin

vaiheista tai vastineesta mitä hän rahalla saa. 
 

POISTA ASIAKKAAN EPÄVARMUUTTA!
Asiakkailla on aina epävarma tunne siitä onko hän
tekemässä oikeaa päätöstä konseptin kanssa. Yksi

tapa on hyödyntää tarinoita ja aiempien asiakkaiden
kokemuksia. 

 
MIETI HINNOITTELU KUNTOON JO HYVÄSSÄ VAIHEESSA!
Laadi hyvä runko hinnoitelulle ja tee siitä helposti
muokattava, jotta konseptia pystyy muuttamaan

helposti eikä tappioita tule. Hinnoittelu myös
selkeyttää asiakkaan vastinetta rahalle. 

 
 



TUOTTEISTAMISEN KÄSIKIRJA
YHDISTYKSILLE

Tämä käsikirja on tuotettu Liikunnasta Yhteistyöllä
Iloa ja Elinvoimaa-hankkeen avulla työkaluksi

yhdistyksille, jotka haluavat kehittää omaa
toimintaa ja rohkeasti kokeilla uusia konsepteja. 

 
Tuotteistamiseen löytyy myös muita hyviä linkkejä ja

tutkimuksia:
 http://www.prodman.fi/mita-on-tuotteistus

https://ediste.fi/tuotteistaminen/
https://kaariainen.wordpress.com/tag/tuotteistam

isen-vaiheet/
 

Mikäli sinulla tai yhdistykselläsi herää kysymyksiä,
olethan yhteydessä Alajärven vapaa-ajantoimeen. 

LIIKUNNASTA YHTEISTYÖLLÄ
ILOA JA ELINVOIMAA-HANKE

LYIE-HANKKEEN
MAHDOLLISTAVAT:

QR-Koodi: www.alajarvi.fi/liikunta/vapaa-
aikapalveluiden-yhteystiedot


