
PALVELUMUOTOILU
AJURI-HANKE



Orientaatio

■ Kirjoittakaa chattiin 2 esimerkkiä / hlö, millaisten palveluiden kanssa 

olette työssänne tekemisissä



Palvelumuotoilu

■ Palvelumuotoilu on uusi osaamisala

■ Palvelumuotoilu hyödyntää tuotemuotoilijan työstä 

tuttua kehittämisprosessia (käyttömukavuus, 

ergonomisuus, ulkonäkö  asiakaskokemus, 

helppokäyttöisyys ym)

■ Palvelumuotoilussa optimoidaan palveluprosessi, 

työtavat, tilat, vuorovaikutus ja poistetaan palvelua 

häiritsevät asiat.

■ Läpäisee organisaation



Palvelumuotoilun ytimessä on…

IHMINEN

Päätavoite on että asiakkaalle muodostuu mahdollisimman 

positiivinen palvelukokemus.



Mitä asiakas haluaa 
palvelulta?

Hyödyllisyys 

Saatavuus 

Käytettävyys 

Kokemus 



■ Brändi ja status

■ Uutuusarvo

■ Helppokäyttöisyys

■ Hinta ja säästö

■ Muotoilu ja asiakaskokemus

■ Ominaisuudet

■ Tekemisen helpottaminen (asiakkaan tarpeet)

■ Saavutettavuus (miten helppo saada, tilata tms.)

■ Tuoteräätälöinti (riippuu palvelusta)

■ Riskin pienentäminen ja takuu

Arvo on asiakkaan 

kokema hyödyllisyys

Arvo on subjektiivinen 

kokemus 

Määrittele ja tunne 

kohderyhmäsi!

Palvelumuotoilu: Arvo



Mitä sinä arvostat 
palvelussa (Top 3)?

www.menti.com

Koodi 2970 4119

http://www.menti.com/


PALVELUMUOTOILUMALLI: TUPLATIMANTTI

Kuva: www.arter.fi

Koivisto, Säynäjäkangas, Forsberg 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja.



Palvelupolku

■ Asetu asiakkaan saappaisiin

■ Käyttäjäpersoonan analysointi ja tuntemus: elämä, arvot, arki, tarve

■ Palvelu ennen – aikana – jälkeen: palvelun koko kaari

■ A) Palvelutuokiot ja niiden sisällä olevat yksityiskohtaiset B) kontaktipisteet

■ Käyttäjän kokemukset ja tunnetilat

■ Mahdollisuudet – mikä tehdään hyvin ja missä potentiaalia parempaankin

■ Kriittiset pisteet ja kehitysideat – mikä epäonnistu, mitä tulee kehittää ja miten
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Palvelutuokiot ja kontaktipisteet

Palvelutuokiot: palveluprosessin sisällä olevia itsenäisiä 

osapalveluita, esim. ajanvaraus, asiakaspalvelu, varsinainen 

palveluhetki ym. 

Palvelutuokiot koostuvat useista pienistä kontaktipisteistä.

Kontaktipisteet: kontaktipisteet ovat niitä kohtia, joiden kautta 

palvelu koetaan, aistitaan ja nähdään. Tällaisia voivat esimerkiksi 

olla tilat, esineet, sisustus, tuoksut, äänimaailma, opastukset, 

yrityksen prosessit tai yksittäiset ihmiset.
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Palvelumuotoiluopas yrityksille



Palvelumuotoiluprosessi 
organisaatiossa

■ Palvelumuotoiluprosessin tulee läpäistä koko organisaatio

■ Konkreettisen palvelun lisäksi palvelumuotoiluprosessiin liittyy mm. 

– Palvelumuotoiluprosessin liiketoimintatavoitteiden määrittely organisaation 

näkökulmasta

– Määrällinen arviointi ja tilastot – miten mitataan prosessin onnistumista

– Organisaation toimenpiteet palvelumuotoiluprosessissa (esim. asiakaspalvelu, 

viestintä ja markkinointi, kunnossapito/huoltopalvelut ym. – yleensä koskee 

kaikkia tasoja)

– Vastuiden määrittäminen toimenpiteiden osalta

– Toimenpiteisiin tarvittavat kanavat / järjestelmät / alustat





PALVELUMUOTOILU: Visualisoinnin menetelmä Service Blueprint



Tehtävä pienryhmissä: Palvelupolku 

1. Valitkaa ryhmässä kuntapalvelu, joka on kaikille jollain tavalla tuttu (esim. kirjastokäynti, 
neuvolakäynti, teatteriesitys tms.). Palvelu voi olla myös digitaalinen!

2. Keskustelkaa potentiaalisesta käyttäjäpersoonasta – miten hän elää, miksi hän tulee 
palveluun, mitä hän arvostaa palvelussa

3. Hahmotelkaa palvelupolku tämän käyttäjäpersoonan näkökulmasta
ENNEN – AIKANA – JÄLKEEN 
Voitte luonnostella palvelupolkua esimerkiksi powerpointtiin, canvaan tai wordiin

4. Tunnistakaa palvelun aikana 
A) palvelutuokiot (tilanteet, joissa asiakas kohtaa palvelun) 
B) palvelutuokioiden sisällä olevat kontaktipisteet (kohtia, joiden kautta palvelu 
koetaan, aistitaan ja nähdään)


