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TÄMÄ TYÖPAJA ANTAA SINULLE…
• KOKONAISVALTAISEN KUVAN PALVELUMUOTOILUSTA 
• KICK OFF UUDEN PALVELUN MUOTOILUUN
• KONKREETTISIA JA OSALLISTAVIA TYÖKALUJA 

PALVELUMUOTOILUUN
• INTOA UUTEEN



MIKSI PALVELUMUOTOILLA?

Yritykset, jotka hyödynsivät palvelumuotoilua tai muotoiluajattelua 
liiketoiminnassaan menestyivät 211 % kuin verrokkiryhmänsä.*

80 % yrityksistä tutkimukseen vastaajista on sitä mieltä, että 
asiakaskokemus on heillä strateginen painopistealue. Samalla 
heidän asiakkaistaan ainoastaan 40 % kuvaa kokemuksiaan 
hyviksi (Walker Information 2016). Gallup 2016 taasen tutki B2B-
kaupan toimittaja-tilaajasuhteita, ja havaitsi, että 71% yrityksistä 
ovat halukkaita vaihtamaan toimittajayrityksestä toiseen, koska 
kokevat toimittajayritysten pettävän niille asetetut odotukset.

Investoi siis palvelumuotoiluun ja asiakaskokemukseen.
Se on kilpailutekijä, jota on erittäin vaikea kopioida.

*Lähde: https://www.dmi.org/page/2015DVIandOTW





MITÄ ON PALVELUMUOTOILU JA 
MITKÄ SEN HYÖDYT OVAT
Siilojen rikkominen

- Tehokkuus ja hukka poistuvat, sekä tiedonkulku paranee -> LEAN-ajattelu

Holistinen
- Kokonaisvaltainen keino. Otetaan huomioon kaikki saatavilla oleva tieto ja sidosryhmät. 

Virheen mahdollisuus pienenee.

Ihmislähtöisyys
- H2H. Asioita tehdään ihmisille, vaikka kyseessä on digitaalinen ratkaisu. 

Tapa organisoida ja johtaa
- Palvelumuotoilun metodeja voidaan käyttää itseohjautuvan organisaation johtamisessa -> 

hiearkia madaltuu, joten organisaatiosta tulee ketterämpi.

Sidosryhmiä osallistava
- Kaikki tunnistetut sidosryhmät osallistetaan kehitystyöhön -> palvelu (tai tuote) ei ainoastaan 

ratkaise ongelmaa, vaan sitä halutaan käyttää.

Liiketoimintalähtöinen ongelmanratkaisutapa
- Kyky hahmottaa vaikeita kokonaisuuksia liiketoimintalähtöisesti.



MUUTETAAN AJATTELUA

AJATELLAAN LAAJEMMIN



FIMLAB – NOPSA ASIAKASPROSESSI

- Tiedossa jonot – ilman vuoronumeroa
- Ovella asiakaskohtaaminen
- Sermit aulassa – viihtyisäksi saatu tila
- Odota hoitajaa, ota esiin KELA-kortti
- Näytteenotto
- Palaute



Palvelumuotoilu antaa keinot 
asiakkaan ja sidosryhmien 
ymmärtämiseen eli kokonaisuuden 
hahmottamiseen. Metodit EIVÄT ole 
alasta riippuvaisia, vaan niitä voidaan 
soveltaa niin SOTE-alalla kuin 
uusimpien teknisten innovaatioiden 
kehityksessä.



FRANK MARTELA – BUURTZORG
WWW.FRANKMARTELA.FI

Buurtzorg ja itseohjautuvan työn vallankumous: Miten tarjota halvempaa, iloisempaa ja 
laadukkaampaa hoitoa?

VISIO: Työntekijät ovat valtavan innostuneita työstään, asiakkaiden elämänlaatu paranee ja heidän 
fyysinen terveytensä on parempi.

Buurtzorg perustettiin vuonna 2007 Hollannissa yhden nelihenkisen tiimin voimin. Sen jälkeen se 
onkin ollut Hollannin nopeimmin kasvava organisaatio, jossa vuonna 2015 työskenteli jo 9500 
hoitajaa ja jonka liikevaihto on kasvanut noin 300 miljoonaan euroon. Samalla se on vallannut jo 
70% koko kotihoitomarkkinasta Hollannissa.

Organisaation ydinajatuksena on itseohjautuvuus ja hoitajien vapaus tehdä työnsä haluamallaan 
tavalla.

Kun asiakastyytyväisyyden keskiarvo kotihoidossa Hollannissa on muuten 7,3, on se Buurtzorgissa
9,1, mikä on korkein keskiarvo kaikkien maan hoito-organisaatioiden keskuudessa.

Hoitokustannukset ovat 35 prosnttia pienemmät kuin muilla saman alan organisaatioilla.

Organisaatiofilosofian ytimessä on usko ihmiseen.
Jos jokin on pielessä, valittamisen sijasta sinun täytyy tehdä asialle jotakin.



MISTÄ JA MITEN LIIKKEELLE?

G
eneerisiä 

ongelm
ia

Määritellyt
ongelmat Vaikuttavia 

ratkaisuja

Kartoita Määrittele Ideoi Kehitä

• Käyttäjälähtöinen 
tutkimus

• Käytetään 
olemassa olevaa 
tietoa

• Osallistavia, 
luovia ja avoimia 
keinoja

• Priorisoidaan ja 
täsmennetään

• Kokeellisuutta ja 
luovuutta tukeva

• Brainstorming
• Asiakaspolut
• Skenaariot

• Priorisoidaan ja 
täsmennetään

• Vaikuttavuuden 
arviointi

• Prototyypitys/ 
raportointi



PALVELUMUOTOILUN TYÖKALUPAKKI

http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf





RAJAA

● Valitse

○ Kehityskohde

○ Tavoite

○ Mittarit

○ Kohderyhmä

http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf



ASIAKASPROFIILIT -
PERSOONIEN AVULLA ARVIOIT KOHDERYHMÄSI TARKASTI

• Persoona-canvas ja sen käyttöohje: 
http://www.businessdesigntools.com/portfolio-
items/persona-canvas/

• www.16personalities.com
• KIRJA: Idiootit ympärilläni
• Mayers Bricks- indikaattori

http://www.businessdesigntools.com/portfolio-items/persona-canvas/
http://www.16personalities.com/


Johanna Vuorenmaa / Hehku Visual 



SYVEMMÄN ASIAKASYMMÄRRYKSEN LUOMINEN

Tunnetko asiakkaasi?
Miten opit tuntemaan asiakkaasi paremmin? 



http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf



PROFILOINTI – LAADI 1-4 ASIAKASPROFIILIA 

• NIMI
• TITTELI
• IKÄ
• AJATTELEE JA TUNTEE
• NÄKEE
• KUULEE
• SANOO
• TEKEE
• ASIAKKAAN ESTEET
• MITÄ ASIAKAS HALUAA SAAVUTTAA?



RATKAISUJEN IDEOINTI
- KIRJAA 2min KAIKKI AJATUKSET RATKAISUKSI
- PUNTAROI
- VALITSE

http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf



RATKAISE - MIHIN RATKAISUUN PÄÄDYT?

- VALITSE IDEA,  JOTA ON HELPOIN JA NOPEIN TESTATA





PROTOTYPOINTI JA TESTAUS
- KUVAILE KEHITYSIDEASI VIERUSTOVERILLE



http://kehitakokeillen.fi/tyokalut/



HEITTÄYDY, USKALLA, KEHITÄ, KUUNTELE, OSALLISTA, IDEOI



Avain kumppanit
The Business Model Canvas alun perin esitellyt Alexander Osterwalder v. 2008

Mitä tarjoat 
asiakkaille?
Mitä teemme heidän 
vuokseen?
Välittävätkö 
asiakkaat?/Onko se 
heille tärkeää?

Pääaktiviteetit
Mitä toimintoja sinun 
on suoritettava hyvin 
liiketoimintamallissa? 
Mikä on ratkaisevan 
tärkeää?

Avainresurssit
Mitkä resurssit 
tukevat 
liiketoimintamallia? 
Mitkä panostukset 
ovat välttämättömiä?

Arvolupaukset
Mitkä kumppanit ja 
toimittajat hyödyntävät 
mallia?
Keihin täytyy luottaa?

Asiakassuhde

Mitä olet 
tekemässä kunkin 
asiakassegmentin 
kanssa? 
Henkilökohtaisesti? 
Automatisoituna? 
Syvällisesti?
�Ei niin tärkeä�?

Asiakas-
segmentit
Mitä asiakkaita ja 
käyttäjiä palvelet?
Millaisia palveluita  
he todella haluavat?

Kanavat 

Miten jokainen 
asiakasryhmä 
haluaa tulla 
palveltavaksi?

Kustannusrakenne
Mikä on kustannusrakenne?
Mitkä keskeiset toiminteet aiheuttavat kustannuksia?

Ansaintamallit
Mistä asiakkaat todella haluavat maksaa? Millä tavalla?
Toistuvat asiakasmaksut?

KOT
IIN



Luotain Consulting Oy
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