
Palvelumuotoiluajattelemalla
paremmaksi?	
Kohti asiakaslähtöisempää ja	
saavutettavampaa toimintaa
-Webinaarisarja
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Kolme	Webinaaria

Webinaari	1:	Palvelumuotoiluajattelemalla	paremmaksi?	

• mitä	palvelumuotoiluajattelu	on;	ja	
• alustavia	ideoita	siihen,	miten	omaa	toimintaa	voi	lähteä	

tarkastelemaan	palvelumuotoiluajattelun	linssit	silmillä.

Webinaari	2:	Keitä	asiakkaani	oikeasti	ovat?	Asiakaslähtöisyys	
voimavarana	kehittämisessä	

• mitä	asiakaslähtöisyys	on;	ja
• minkälaisten	konkreettisten	työkalujen	avulla	sitä	voi	lähteä	

kehittämään.

Webinaari	3:	Mistä	asiakkaani	löytyvät?	Saavutettavuus	palveluissa	

• mistä	elementeistä	palveluiden	saavutettavuus	muodostuu;	ja	
• minkälaisten	konkreettisten	työkalujen	avulla	sitä	voi	lähteä	

kehittämään.

• Välitehtäviä,	lisätietolähteitä
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KUKA	PUHUU?

Milla	Mäkinen
Muutosmuotoilija

www.millamakinen.com



Keitä	asiakkaani	oikeasti	ovat?	

Asiakaslähtöisyys	voimavarana	
toiminnan	kehittämisessä	
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Asiakaslähtöisyys =
lähestymistapa,	
jossa palvelu tai tuote pyritään
tekemään mahdollisimman
hyvin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi
Wikipedia
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Järjestötoiminta
muodostuu

erilaiseen toimintaan
eri tavoin

osallistuvien
ihmisten

(=asiakkaiden, 
käyttäjien, 

kohderyhmien) ja 
toiminnan

mahdollistavien
ihmisten (=palvelun

tuottajien, 
työntekijöiden, 

vapaaehtoisten) 
välisestä

vuorovaikutuksesta.



Kuka on sinun
asiakkaasi? 
Keitä ovat
palveluiden
tuottajasi?
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Asiakkaiden ja 
palveluiden

tuottajien välistä
vuorovaikutusta

tapahtuu eri
kontaktipisteiden, eli

välineiden, kautta.
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Eri kontaktipisteillä tapahtuvien
vuorovaikutustilanteiden summasta muodostuu

asiakkaalle palvelukokemus.

Palvelukokemukset ovat avain asemassa sekä
nykyisten että uusien asiakkaiden saamisessa

toimintojen pariin että palvelun tuottajien
hyvinvoinnissa ja sitoutumisessa mahdollisimman

hyvän palvelukokemuksen tuottamiseen. 

Avain kysymys on: mikä tuntuu asiakkaasta hyvältä? 
Mitä hän arvostaa?
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Vuorovaikutusta tapahtuu kolmessa eri vaiheessa asiakkaan ja palvelun tuottajan palvelumatkalla.
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Asiakaslähtöisyys =
lähestymistapa,	jossa sekä asiakkaat
että palvelun tuottajat on	tunnettava
hyvin.	Positiivinen asiakkaan ja	
palvelun tuottajan välinen
vuorovaikutus tuottaa positiivisia
palvelukokemuksia .
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Työkalu asiakaslähtöisyyden
vahvistamiseksi:

Asiakkaiden ja	
palvelun tuottajien
profilointi
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Persoonaprofiilit (personas) ovat tiiviitä kuvauksia
toiminnan asiakaskunnasta ja palvelun tuottajista. Ne 
vastaavat kysymyksiin: keitä asiakkaat ja palveluiden
tuottajat ovat ja miksi he ovat toiminnassa? 

Jokaista palvelua tarkastellessa on syytä tuntea sekä
asiakkaiden että palvelun tuottajien tarpeet, halut ja 
kipupisteet. Persoonaprofiilien avulla voidaan käydä
yhteistä keskustelua esim. tietyn toiminnan
kohderyhimen tarpeista tai toimintaa toteuttavien
työntekijöiden tarpeista ja sitä kautta kehittää
toimintoja organisaatiota. 

Profiilit näkyvöittävät ihmisiä, joista toiminta
muodostuu. Niiden avulla voidaan kohdentaa oikeita
toimintoja oikeille ihmiselle ja esim. vahvistaa
yhteenkuuluvuuden tunnetta ihmisten kesken.
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Persoonaprofiilien luominen vaatii asiakaskunnan ja 
palvelun tuottajien laaja-alaista kuulemista erilaisilla
menetelmillä.

Profiloinnissa voi hyödyntää esimerkiksi kerronnallisia tai 
kuvittavia menetelmiä, legoja tai muovailuvahaa. 
Tärkeää on, että profiloinnin kysymykset on aseteltu
oikein. Kysymysten asettelussa on pohdittava, mitkä
seikat ovat toiminnan kehittämisen kannalta juuri nyt
tärkeimpiä?

Kysy asiakkailtasi ja palvelun tuottajiltasi: Mitä
toiminnalta tarvitsevat ja odottavat? Mitä he toiminnassa
pelkäävät tai karttavat? Minkälaiset asiat heitä elämässä
yleensä kiinnostavat ja motivoivat? Miksi?



Päivä elämässä (a day in 
the life of) kertoo, 
minkälainen on asiakkaan
tai palvelun tuottajan
tyypillinen päivä. Kysymys
kuuluu: Minkälainen on 
tyypillinen päivä
asiakkaan elämässä? Mitä
hän tekee ja mihin aikaan? 
Minkälaisia hetkiä, 
paikkoja ja 
mahdollisuuksia vaikka
liikunnan lisäämiselle
päivästä voisi löytyä? 
Mihin kohtaan ja 
välineeseen toiminnot
kannattaisi sisällyttää? 
Missä mainostamisen
kannattaisi tapahtua ja 
mihin aikaan?
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Luotaimet (design probe) ovat kokoelma jokapäiväisiä, niitä
käyttäville ihmisille mahdollisimman luontevia eli tuttuja, 
välineitä, joiden avulla asiakaskunta palvelun tuottajat voivat
kuvata omia tekojaan ja tunteitaan asioidessaan kyseisessä
palvelussa päiväkirjan omaisesti. 

Luotain voi olla vaikka kännykkäkamera, jolla otetaan
palvelumatkaa kuvaavia valokuvia. Tai se voi olla päiväkirja
kynineen, johon kirjataan palvelussa tapahtuneita tapahtumia
ja tunteita välittömästi niiden tapahduttua. Luotaimiin voidaan
myös kirjata ennen palvelua muodostuvia odotuksia kuvien
tai sanojen muodossa. Mitä pidemmän aikaa ihmiset voivat
luotaimia täyttää, sitä enemmän tietoa niiden avulla saadaan. 
Luotaimet ovat eräänlaisia kenttäpäiväkirjoja.

Luotaimet kerätään lopuksi kehittäjälle, joka pystyy
käyttämään niissä olevaa tietoa toimintojen, palveluiden, 
hankkeiden tai organisaation kehittämisessä.
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Empatiakartat (empathy map) 
auttavat hyppäämään
asiakaskunnan ja palvelun
tuottajien saappaisiin. Kartta
toimii parhaimmillaan kun sen
ääreen pysähdytään jokaisessa
kontaktipisteessä
palvelupolkujen varrella. 
Kysymys kuuluu: miltä
missäkin toiminnon kohdassa
tuntuu ja miksi? Mitä toimija ja 
työntekijä tekee, sanoo, 
ajattelee, haistaa ja maistaa ja 
miksi? Mikä oli parasta
(onnistumispisteet), mikä
ärsyttävintä (kipupisteet)?
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5x miksi (five times why) on käytännössä tätä: kysy jokaisesta asiasta aina viisi kertaa miksi. Viisi miksi-
kysymystä toimivat erinomaisesti palvelumaailmojen kehittämiseen. Niiden avulla voi päästä syvemmälle
ymmärrykseen siitä, miten kenenkin ajatusmaailma toimii ja mitä toimintaan osallistuminen tai sen eteen
tehtävä työ edellyttää. Liian usein oletamme toisten puolesta antamatta heille mahdollisuutta vastata itse
”miksi”-kysymykseen. Omiin oletuksiin perustuva päätöksenteko saattaa kuitenkin ajaa ojasta allikkoon. 
“Miksi”-kysymykset ovat myös oiva väline esimerkiksi nettipalveluiden kehittämiseen.

https://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/tyoskentelypohjia/
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Tutkimus- ja tilastotieto muodostavat merkittävän
tietolähteen sille, mitä toimintoihin liittyvät ihmiset
tekevät ja ajattelevat ja minkälaisissa maailmoissa
he liikkuvat. 

Palvelulmuotoiluprosessin alussa on syytä kerätä
kasaan kaikki olemassa oleva aineisto, joka antaa
lisätietoa toiminnan osallistujien (ja potentiaalisten
sellaisten) sekä toiminnan mahdollistavien
työntekijöiden ja vapaaehtoisten ajatuksista, 
toiminnasta, asenteista, arvoista ja 
käyttäytymismalleista. Tietoa voi löytää omista
tilastoista (hyödyntäen omia
asiakashallintaohjelmia (CRM, Excel), nettisivuja, 
Google Analyticsia ja eri some-kanavilla käytössä
olevaa tilastotietoa). Tämän lisäksi on olemassa
paljon hyödyllistä muiden tuottamaa tilastotietoa: 
tukijatutkimuksia, väestötutkimuksia, avointa dataa, 
raportteja, väitöskirjoja yms. 



“Asiakasymmärrystutkimus avasi silmiä moneen
suuntaan. Emme esimerkiksi olleet ajatelleet, että
urheiluseuratoiminta koetaan vakavana ja että siitä
puuttuu liikunnan ilo ja riemu. Työpajatyöskentely
lähensi eri urheiluseurojen ihmisiä ja auttoivat
huomaamaan, että kaikki kamppailevat samanlaisten
ongelmien kanssa.” TUL:n Oulun piiri ry
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“Palvelumuotoilu toimi erinomaisesti vertaisohjaajien
koulutuspolun analysoimiseen. Uudenlainen tapa 
tarkastella toi paljon uusia ajatuksia tiimille ja prosessista
lähti liikkeelle itsearviointiprosessi, jonka lopputulemana
muutettiin koko vertaisohjaajakoulutusten mallia.” 
Suomen pakolaisapu ry

JOITAIN ESIMERKKEJÄ 

Lähde: Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille



Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen Piiri Ry / Monikulttuurisen lapsi- ja 
perhetoiminnan kehittäminen

“Tärkein ahaa-elämys (palvelumuotoilun käytössä) oli se, että et voi koskaan tuntea tarpeeksi hyvin
asiakkaita tai kohderyhmääsi. Liian usein oletamme tuntevamme kohderyhmän ja heidän tarpeensa. 
Säännölliset keskustelut kohderyhmän kanssa säilyttivät fokuksen heidän todellisissa tarpeissaan. 
Toisaalta nämä keskustelut synnyttivät paljon uusia ideoita ja avasivat silmät muutoksille, jotka
hyödyttivät ihan kaikkia kohderyhmiä. Myös yhdessä kehittäminen koettiin todella mielekkääksi. Tällä
tavalla toiminta syntyy varmasti kohderyhmän tarpeista, tulee uusia ideoita ja pystytään
hyödyntämään järjestön toimintaan osallistuvien monipuolinen osaaminen ja kokemus.

Asiakkaisiin tutustuminen ja heidän kanssaan yhdessä tekeminen on hauskaa, inspiroivaa ja 
muistuttaa siitä, miksi omaa työtä tehdään!”

-Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille. Mäkinen 2018.
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Mikä kysymys
liikkuu mielessäsi
juuri nyt?
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TEHTÄVÄ

Valitse yksi mainituista työkaluista ja testaa sitä itselläsi. Tee oma
liikkujan persoonaprofiilisi! 

Mieti jotain toimintoa harrastuksissa tai työpaikalla: miltä sinun
empatiakarttasi näyttäisi? Tai: miltä näyttää päivä sinun elämässäsi? 
Tai: testaa viikon ajan luotainta ja kirjoita ylös, mitä mahdollisuuksia
ja esteitä liikunnan lisäämiselle on omassa arjessasi. Tai: etsi
mielenkiintoisia tutkimuksia tai tilastoja ja etsi niistä vähintään yksi
mielenkiintoinen tiedon hippunen, joka auttaa ajattelemaan
toimintaasi uusi silmin.
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LUKEMISTA, TYÖKALUJA
Helsingin kaupungin kaupunkilaisprofiilimateriaalit
https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-
asiakaskokemus/kaupunkilaisprofiilit/

https://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/tyoskentelypohjia/

Passin ja Ripatin ladattavat palvelumuotoilupohjat
passiripatti.fi/pr-book/#tyokalut

Palvelumuotoilun työkalupakki sdt.fi/

xtensio.com/user-persona/

24



25

https://holvi.com/shop/changeagenta



26

kiitos.

www.millamakinen.com



Valokuvat: Hannika Photography

Piirroskuvat: Milla Mäkinen / Changeagenta

Esimerkit: Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? 

Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille (Milla Mäkinen, 2018)
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