


TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN YRITYKSESI LIIKEIDEA –
UUTTA LUOVA TYÖPAJA 
PALVELUMUOTOILUA HYÖDYNTÄEN

•Päivitellään

•Palvelupolku ja konseptointia

•Service Blue Print



OPPAASI PALVELUIDEN MUOTOILUUN

Anna Häyrynen

Luova maalainen

www.luovamaalainen.net



TUTUSTUMINEN

Mitä askeleita olet ottanut sitten 
viime viikon?



PALVELUMUOTOILU

• Asiakaslähtöisyys

• Empatia

• Monialaisuus

• Luovuus

• Prosessi

• Iterointi

• Testaus

• Muotoiluajattelun työkalut



(PALVELU)MUOTOILUPROSESSI
Kartoita Ymmärrä Kehitä 

ideoi
Ratkaise



MITÄ TARPEITA ASIAKKAILLA 
NYT ON?

Löytyisikö uusi liikeidea tai toimintatapa asiakastarpeesta?

asiakas

Minulla on 
asiaa.



77 %
MIELESTÄ TURVALLISUUS 
ON YKSI TÄRKEIMMISTÄ TEKIJÖISTÄ

Suomessa maalis-huhtikuun vaihteessa tehdyn kuluttajakyselyn (otos 405)



44 % 
O L IS I  VAL M IS  PAL AAM AAN A IE M M IN  PALVE LUJ E N  PARI IN,  
J O S  HE IL L Ä  O L IS I  T I E TO  JA  YM M ÄRRY S  S I I TÄ ,  
E T TÄ  PALVE LUN  TARJ OAJA  O N  E R IT Y IS E S T I  PANO S TANUT  
PALVE LUN  T URVAL L IS UUDE N  KE HIT YKS E E N.

Suomessa maalis-huhtikuun vaihteessa tehdyn kuluttajakyselyn (otos 405)



8x8



8X8-MENETELMÄ

Tällä ideointityökalulla saat laajennettua näkemystä omasta työstäsi. Voit käyttää työkalua yksin tai yhdessä vaikkapa asiakkaiden, perheen jäsenten tai 
tiimisi kanssa.

Erilaiset ihmiset tuovat erilaisia näkökulmia ja yllättäviäkin ajatuksia yrittäjälle itselleen tuttuun asiaan.

Toimi näin:

Menetelmässä syntyy 64 sanaa, jotka juontavat juurensa aloitussanaksi valittuun sanaan. Aloitussanaksi kannattaa valita sana, joka keskeisesti kuvaa yrittäjän 
toimintaa. Aloitussana kirjoitetaan keskelle keltaiseen ruutuun. Sen ympärille kirjoitetaan kahdeksan sanaa, jotka työryhmälle tulee mieleen aloitussanasta. 
Älä mieti kauaa, sano ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Hassutkin sanat ovat sallittuja. Vääriä vastauksia ei ole.

Jokainen aloitussanan ympärille koottu sana muodostaa oman uuden aloitussanan ja siirretään ulkopuolella olevien ruudukoiden keskelle. Toistetaan sanojen 
keksimisvaihe. (Seuraa värikoodeja ruudukossa.)

Mitä syntyy:

64 sanaa, jotka liittyvät liiketoimintaan. Sanoja voi hyödyntää ongelman ratkaisussa. Peilaa syntyneitä sanoja käsillä olevaan ongelmaan (esim. 
koronatilanteen aiheuttamaan palveluiden tuottamisen vaikeutumiseen). Lähde synnyttämään niistä konseptiaihioita ja mahdollisesti testaamaan aihioita 
kevyesti. Sanat voivat toimia apuna myös markkinoinnin tekemisessä ja tarinoiden kirjoittamisessa. Jos työkalua on käytetty yhdessä asiakkaiden kanssa, 
sanat antavat hyvää tietoa siitä miten asiakkaat näkevät palvelun tai tuotteen. Sanojen jatkohyödyntäminen on ratkaisevaa.



RAKASTU ONGELMAAN
ÄLÄ IDEAAN

8x8-menetelmällä saatuja sanoja kannattaa peilata korona-tilanteen aiheuttamiin 
vaikutuksiin omassa työssä ja liiketoiminnassa. Mieti mitkä sanat voisivat antaa ideoita 
uusiin toimintatapoihin asiakkaan palvelupolun niissä kohdissa, joissa asiakas ei pysty 
etenemään, syntyy ostoneste tai turvallisuuden tunne heikkenee. Eli älä rakastu 
syntyneisiin ideoihin vaan mieti ratkaisevat ideat käsillä olevan ongelman.





KONSEPTOINTI

Palvelukonseptin avulla voidaan kuvata mm. palvelupolku ja palvelutuokiota.

Palvelutuokioita nimeämällä konkretisoidaan uusi palvelu tai 
tarkastellaan olemassa olevaa palvelua.



KONSEPTISUUNNITTELU, MITÄ SE ON?

Konsepti ei vielä kokonaisvaltaisesti määrittele palvelua, 
mutta esittää palvelun keskeiset ominaisuudet. 

Konseptin avulla kuvataan asiakkaan tarpeet ja tehdään niistä ymmärrettäviä.

Konseptilla tuetaan yrityksen päätöksentekoa ja rahoituksen hankintaa.

Konseptisuunnittelu yhdistää useita näkökulmia: 
• asiakaslähtöisen suunnittelun
• laadullisen ja määrällisen tutkimustiedon
• luonnokset, kuvat ja mallit

Satu Miettinen, varadekaani, palvelumuotoilun professori, Lapin yliopisto





LAADULLINEN VS MÄÄRÄLLINEN DATA

Laadullinen data

Juttele

Kysele

Havainnoi

Haastattele

Kirjaa ylös

Määrällinen data

Kyselyt

Paperilla

Sähköpostilla

Arvonta

FB

IG

Google FormsMuista analysoida!



PALVELUPOLKU

Tunnista ne kohdat asiakkaan polulla, jolloin asiakas kokee, että 
turvallisuudentunne heikkenee tai hänelle syntyy ostoneste.



PALVELUTUOKIOT

Palvelupolku voidaan jakaa

palvelutuokioihin eli eri vaiheisiin.

Esim. 

•Matkustaminen kohteeseen.

•Nukkuminen

•Sisäänkirjautuminen

•Tutustuminen tuotteisiin puodissa.



KONTAKTIPISTEET

Palvelutuokioissa on lukemattomia kontaktipisteitä.

Kaikki, näköhavainnot, hajut, maut, 

äänet, kokemukset, tunteet…

Ihmiset, toimintatavat

Ympäristöt

Esineet

”Rikkinäiset kontaktipisteet” voivat olla oston esteenä. 



ASIAKKAALLE PALVELU ON KOKONAISUUS

Palvelu voi olla monen palveluntuottajan yhteinen.

Mutta asiakkaalle se on yksi kokonaisuus.



NÄKYMÄTÖN PALVELU

Palvelu on luonteeltaan abstraktia.

Tee se näkyväksi ja madallutat 
ostamisen kynnystä.



PALVELUPOLKU



SERVICE BLUE PRINT (PALVELUSUUNNITELMA)
Asiakkaalle 
näkyvä palvelutila

Asiakkaan 
toiminta

Palveluhenkilöstön 
asiakkaalle 
näkyvä 
toiminta

Palveluhenkilöstön 
asiakkaalle 
näkymätön 
toiminta

Tukiprosessit

Rahavirrat

Asiakasrajapinta

Näkyvän 
toiminnan raja

Sisäisen 
vuorovaikutuksen 
raja



SERVICE BLUE PRINT (PALVELUSUUNNITELMA)
Asiakkaalle 
näkyvä palvelutila

Somemainos etäkurssista Viesti ja tunnukset

Asiakkaan 
toiminta

Klikkaa itsensä 
verkkosivuille ja 
ilmoittautuu mukaan.

Kirjautuu Aloittaa työskentelyn Tukipuhelu

Palveluhenkilöstön 
asiakkaalle 
näkyvä 
toiminta

Opetusvideo Opetusvideo ja fyysinen 
materiaali

Tukipuhelu live

Palveluhenkilöstön 
asiakkaalle 
näkymätön 
toiminta

Kurssin pitäjä saa tiedon 
ostosta.

Lähettää kurssiin 
liittyvän fyysisen 
tuotepaketin.

Tukiprosessit Verkkokauppa lähettää 
automaattisen viestin.

Logistiikka Alusta puheluun

Rahavirrat

Asiakasrajapinta

Näkyvän 
toiminnan raja

Sisäisen 
vuorovaikutuksen 
raja



PADLET TYÖSKENTELY



MITEN ALOITTAA OMA 
PALVELUMUOTOILUPROSESSI?



KOTITEHTÄVÄ
Asiakkaalle 
näkyvä palvelutila

Asiakkaan 
toiminta

Palveluhenkilöstön 
asiakkaalle 
näkyvä 
toiminta

Palveluhenkilöstön 
asiakkaalle 
näkymätön 
toiminta

Tukiprosessit

Rahavirrat

Asiakasrajapinta

Näkyvän 
toiminnan raja

Sisäisen 
vuorovaikutuksen 
raja



PALVELUPOLKU



VETOA ELINVOIMAAN -HANKE

Palautekysely

Ota yhteyttä 

Seppo Tolvanen, projektipäällikkö
p. 044 574 0057
seppo.tolvanen@pokory.fi

Jutta Ahro, toiminnanjohtaja
p. 044 574 0052
jutta.ahro@pokory.fi

http://pokory.fi
http://pokory.fi

