
Hei yrittäjä, 
olemme Heltti! 

Työterveyttä niille, jotka ajattelevat työkseen



Euroopan paras terveysalan työpaikka
Great Place to Work -tutkimuksessa vuonna 2019 saimme vahvistuksen, että tavoitteemme olla 
maailman paras terveysalan työnantaja ei ole enää kaukana. Jo nyt olemme Suomen ja Euroopan 
paras. Alusta lähtien tärkeää oli erottuvan, helttimäisen ja asiakkaiden näköisen yrityskulttuurin 
kehittäminen – yhdessä työntekijöiden eli helttiäisten kanssa. 

OLIPA KERRAN

Kiinalainen kylälääkäri
Perinteisen kiinalaisen kylälääkärin palkkio perustui terveiden kyläläisten määrään sen sijaan, että 
lääkäri olisi laskuttanut tehdyistä toimenpiteistä. Mitä enemmän kylässä oli terveitä asukkaita, sitä 
leveämmin lääkäri eli. Lääkäri kulki kylässä edistäen heidän terveyttään, kannustaen terveellisiin 
valintoihin ja hoitaen sairaat nopeasti terveiksi.

Tähän filosofiaan perustuu koko Heltin liiketoimintamalli ja tämän tarinan ympärille nivoutuu Heltin
vuonna 2013 alkanut historia.

MAAILMA ON MUUTTUNUT, TYÖTERVEYS EI.

Burnout on nykyajan työtapaturma
Perinteinen työterveyshuoltojärjestelmä ei vastaa tämän päivän ajatustyöläisen tarpeita, 
eikä kukaan aja ajatustyöläisen etua: mielenterveysongelmat, uupumus ja burnout ovat 
suurin syy sairauspäivärahoille. Heltti on alusta asti kehittänyt palveluitaan yksinomaan 
ajatustyöläisten hyvinvoinnin lähtökohdista vastaamaan modernin ajatustyön vaatimuksiin. 



Heltti on Euroopan nopeimmin
kasvava terveyspalveluyritys1

95 %
ajatustyöläisiä

+700
asiakasta

+13 000
jäsentä

91,3 %
vuotuinen

kasvu 2015–2018

100 %
suomalainen

73 %
työntekijöiden
omistuksessa2

5,2 M€
liikevaihto

2019

7
paikkakunnalla

1 Financial Times: Europe’s Fastest Growing Companies 2020 (https://www.ft.com/reports/europes-fastest-growing-companies)
2 Suurimmat ulkopuoliset omistajat The English Tea Room (Pauligin suku) ja First Fellow Partners (Risto Siilasmaa)



Työterveysasiakkaitamme



Miksi Heltti ja 
Yrittäjän oma 
työterveys?

• Heltti välittää siitä, miten voit.
Vain hyvinvoiva yrittäjä voi menestyä.

• Yksinyrittäjyys on työelämän nouseva 
trendi. Vain hyvinvoiva yrittäjä voi 
menestyä. Heltin työterveyspalvelut 
yksinyrittäjille, freelancereille ja 
kevytyrittäjille auttavat sinua 
onnistumaan

• Heltin palvelut on suunniteltu 
yksinomaan ajatustyöläisten 
hyvinvoinnin lähtökohdista vastaamaan 
modernin ajatustyön vaatimuksiin



Lisäksi mahdollisuus hyödyntää osana sopimusta Heltin ja Heltin kumppaneiden 
sairaanhoito- ja fysioterapiapalveluita, hyvinvointivalmennuksia ja muita 
hyvinvointipalveluita suoriteperusteisesti. 

Aloitusmaksu 160 €

26 € 
/ kk 

Freelancer –palvelupaketti 



Lisäksi mahdollisuus hyödyntää osana sopimusta Heltin ja Heltin kumppaneiden 
sairaanhoito- ja fysioterapiapalveluita, hyvinvointivalmennuksia ja muita 
hyvinvointipalveluita suoriteperusteisesti. 

Aloitusmaksu 120 €

19 € 
/ kk 

Kevytyrittäjä –palvelupaketti 



Heltin filosofia perustuu 
ajatustyöläisten 
henkisen pääoman ja 
hyvinvoinnin jatkuvaan 
tukemiseen. 



Näin Heltti palvelee

Kaikki ajanvaraukset tehdään joko puhelimitse (HelttiLinja) tai chatin (myHeltti) kautta. 
Molemmissa kanavissa hoidontarve arvioidaan yhteydenoton aikana ja jäsen ohjataan saman tien 

oikeaan, tilanteeseen sopivaan jatkohoitoon esim. lääkärille, psykologille, fysioterapeutille tai 
laboratoriotutkimuksiin. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia.

HelttiLinja
(puhelin)

myHeltti 
(chat)

Terveysneuvonta

Etäsairaan-
hoitoItsehoito Valmennukset

Vastaanotot



Heltin malli säästää aikaa ja lisää 
palveluiden vaikuttavuutta

Miten tämä tehdään?

• Poistamalla turhat 
lääkärikäynnit

• Ohjaamalla suoraan oikealle 
ammattilaiselle

• Hyödyntämällä 
etäsairaanhoitoa silloin, kun se 
on mahdollista

Miten tämä vaikuttaa?

• Etäpalveluiden osuus 75 %

• Lääkärikäynnit 
vähenevät 50–65%

• Psykologipalveluiden 
käyttö kasvaa 300–400 %

• Ennaltaehkäisyn osuus 65 %



HELSINKI

EmoHelttilä Mannerheimintie 12 A

ESPOO

Keilaniemi Keilaranta 12 

TAMPERE

Keskusta Technopolis Yliopistonrinne 2

Hervanta Technopolis Business Zone, Hermiankatu 6-8 D

OULU

Keskusta Lääkäritalo, Koulukatu 34

Vantaa

Aviapolis, Teknobulevardi 7

Turku

Eerikinkatu 6C

Jyväskylä

Ahjokatu 11

Heltin toimipisteet



Hyvinvointi on 
tulevaisuuden suurimpia 
kilpailuetuja.

Voittajia ovat ne, jotka 
valitsevat johtaa 
hyvinvointia aktiivisesti.



Lähdetäänkö 
johtamaan 
hyvinvointia 
yhdessä?

Aino Siippainen
040 823 5393
aino.siippainen@heltti.fi


