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Teemat:
• Miksi palvelumuotoilla?
• Palvelumuotoilun prosessi 
• Asiakasymmärryksen 

syventäminen
• Asiakasprofiilit
• Palvelupolku



Monenlaisia ongelmia ratkaistavana



SYSTEEMI 

”Yleisesti sanottuna systeemi on    

itsenäisten osien muodostama verkosto, 

joka tekee töitä yhdessä 

saavuttaakseen systeemin päämäärän. 

Jos ei ole päämäärää, ei ole systeemiä”. 

VUCA

• UNCERTAIN = EPÄVARMA

• VOLATILE = EPÄVAKAA

• COMPLEX = MONIMUOTOINEN

• AMBIGIOUS = MONITULKINTAINEN

Nopea tempoisuus

Keskinäisriippuvuus

Kuva: reaktor.com
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HÄIRIÖKYSYNTÄ





CASE TAMPERE-TALO



"Palvelumuotoilu on 

systemaattinen tapa 

lähestyä palveluiden 

kehittämistä ja 

innovointia yhtä aikaa 

sekä analyyttisesti että 

intuitiivisesti. 



Lähde:  Diagonal 11

Palvelussa ihminen on 
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten, 

tilojen ja laitteiden kanssa.



Palvelumuotoilussa

12

• Kehitetään palvelua niin, että se on asiakkaalle 
mahdollisimman helppoa ja elämyksellistä JA 
palveluntuottajalle mahdollisimman kustannustehokasta

• Käyttäjäymmärrys

• Osallistaminen

• Visualisointi, tehdään näkymättömästä näkyvää

• Kokeilut (protot) ja edelleen kehittäminen

• Opitaan kokeilujen kautta, lopputulos ei ole alussa selvillä!



" Yhä useamman 

organisaation 

strategiassa ilmaistaan 

tahtotila, jonka mukaan 

yritys haluaa tarjota 

toimialansa ”parasta” 

tai ”ylivoimaista” 

asiakaskokemusta.



95% 
”Olemme 

asiakaslähtöisiä”

-Bain&Company: Survey 2005

80%
”Tarjoamme ylivertaisia 

asiakaskokemuksia”

89%
”Kuluttajista alkavat 

käyttämään 

kilpailijoiden palveluita 

ja tuotteita huonon 

asiakaskokemuksen 

takia.”



8%
”Olen kokenut erinomaisen asiakaskokemuksen.”      

-Bain&Company: Survey 2005



Hyvin suunniteltu palvelu
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HALUTTAVA, elämyksellinen:
Yllättää, ilahduttaa, status, fiilis 

KÄYTETTÄVÄ, helppo ja nopea: 
On helposti saatavilla ja käytettävissä

TOIMIVA ongelman ratkaisija: 
Asiakas saa mitä haluaa, vastaa 
perustarpeisiin

”Olipa aivan 
mahtava 

kokemus! Tästä 
täytyy kertoa 

heti..” 

”Olipas täällä 
asiointi 

nopeaa!”

”Sain asiani 
hoidettua”



Tuplatimantti
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• Haastattelut
• Havainnointi (tutkijan empaattinen lähestyminen, 

ihmiskäsitys)
• Itsedokumentoinnit ja luotaimet (asiakkaan 

osallistaminen)
• Kyselyt, asiakaspalautteet
• Organisaation oma data, valmiit lähteet
• Ympäriltä saatava tutkittu data
• Oman henkilöstön kokemukset asiakasrajapinnasta
• Palvelumuotoilun työkalut

Asiakasymmärryksen kasvattaminen



" Asiakasymmärrys tarkoittaa, että 
yritysten on ymmärrettävä todellisuus, 

jossa heidän asiakkaansa ja 
elävät ja toimivat.

Asiakasymmärrys tarkoittaa asiakkaan 
arvonmuodostuksen ymmärtämistä ja 

arvolupauksen oikeanlaista lunastamista.



Asiakasarvon tuottaminen
Psykologinen arvo; 
yhteenkuuluvuuden tunteen 
lisääminen, toivo tai itsensä 
toteuttaminen, hyväntekeminen…

Sosiaalinen arvo; ekologisten 
tuotteiden ostaminen tai tuotteet 
tai palvelut, hyväntekeväisyys…

Emotiaalinen arvo; tuote tai 
palvelu saa asiakkaan viihtymään, 
vähentää stressiä, antaa elämyksiä, 
luo hyvinvointia…

Toiminnallinen arvo; tuote tai 
palvelu säästää asiakkaan aikaa, 
rahaa, vaivaa tai riskejä..



Asiakas-

ymmärrys



Hellon oy



Marjo Kamila, design management ja palvelumuotoilu opinnot tammikuu 2018



Mikä on asiakkaan ongelma/haaste/kipupiste? 

Mitä asiakas tarvitsee/haluaa/toivoo?

Miten palvelu auttaa asiakasta (hyöty)?

Nimi: 
Ikä:
Ammatti: 

Elämäntilanne: 

Asuminen: 

Harrastukset ja 
kiinnostuksen kohteet: 

Arvot ja mieltymykset: 

Milloin asiakas tarvitsee palvelua?

Mikä kiinnostaa ja inspiroi asiakasta?

Mitä asiakas arvostaa ja mistä hän on valmis
maksamaan?



Nimi:

Mikä ei ole asiakkaan mielestä kovin oleellista tai 
tärkeää palveluun liittyen?

Mistä kanavista asiakas etsii tietoa?

Missä kanavissa ja foorumeissa asiakas
keskustelee, kommentoi, jakaa, mitä hän seuraa?

Missä asiakas liikkuu fyysisesti?

Miten ja millä perusteella hän tekee päätöksen
palvelun hankinnasta ja tarjoajasta?
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VALUE PROPOSITION CANVAS

Uuden palvelun konseptointityökalu (Forsberg & Säynäjäkangas 2018) 
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People will forget what you said,
people will forget 

what you did, 
but people will never forget 
how you made them feel.

- Maya Angelou -


