
Palvelumuotoiluajattelemalla
paremmaksi?	
Kohti asiakaslähtöisempää ja	
saavutettavampaa toimintaa
-Webinaarisarja



2

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



3

KUKA	PUHUU?

Milla	Mäkinen
Muutosmuotoilija

www.millamakinen.com



Mistä	asiakkaani	löytyvaẗ?
Saavutettavuus	palveluissa
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Saavutettavuus =
Hyvä saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen
tarpeiden huomioimisesta ja kohteen tarjonnan
(tuotteen tai palvelun) helposta
lähestyttävyydestä ja tarjoaa mahdollisuuden
osallistumiseen ja elämyksiin yksilöiden
erilaisista ominaisuuksista riippumatta.

Wikipedia
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Saavutettava toiminta houkuttelee
oikeita ihmisiä puoleensa. 



7

Toiminnan houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä:

• Asiakkaiden aiemmat kokemukset
• Asiakkaiden toiminnasta saama tieto (muiden ihmisten kertomukset, muut tietolähteet

(some, Google, keskustelupalstat, ilmoitustaulut…), markkinointi (toimenpiteet, joilla
pyritään tietoisesti edistämään toimintojen houkuttelevuutta tietylle kohderyhmälle) ja 
brändi (ml. toiminnon sisältämä arvolupaus))

• Saavutettavuuden systemaattinen kehittäminen
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Saavutettavuutta voi arvioida jokaisen palvelupolun
kontaktipisteen yhteydessä.

Kun on tiedossa, kuka on asiakas, seuraavia kysymyksiä
ovat:

Mitä asiakas tarvitsee? 
Miten asiakkaan tarpeet on huomioitu jokaisella
kontaktipisteellä? 
Miten helposti asiakas löytää tiedon, jossa toiminnosta
kerrotaan? 
Miten helposti asiakas ymmärtää sanoman, jota hänelle
pyritään erilaisten tietomuotojen kautta välittää? 
Ohjaako sanoma häntä helposti kohti toimintaa? 
Onko toimintaan helppo tulla mukaan? 
Voiko asiakas antaa palautetta helposti, mikäli
toiminnon saavutettavuudessa on kehitettävää? 
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Persoonaprofiilit auttavat antamaan…
• tietoa siitä, mihin paikkoihin tietoa toiminnasta

kannattaa sijoittaa
• suuntaviivoja siihen, millä sanoilla toiminnasta

kannattaa kertoa ja millainen kuvamaailma saattaa
houkuttaa

• suuntaviivioja siihen, mihin tietoa toiminnasta ei
kannata laittaa ja millä sanoilla siitä ei kannata
kertoa

• ajatuksia siihen, mihin aikaan päivästä toimintaa
kannattaa tarjota

• ajatuksia siihen, mihin aikaan päivästä toimintaa ei
kannata tarjota

• antamaan ideoita sille, minkälaisia tilastotietoja
voisi toiminnan kehittämisessä hyödyntää

• mitä vain muuta tietoa, mitä toiminnon
kehittämisen suhteen kannattaisi tietää
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Kehittäjä voi kysyä persoonaprofiilin avulla itseltään
mm.:

• Mihin paikkoihin tietoa toiminnasta kannattaa
sijoittaa?

• Millä sanoilla toiminnasta kannattaa kertoa ja 
millainen kuvamaailma saattaa houkuttaa?

• Mihin tietoa toiminnasta ei kannata laittaa ja millä
sanoilla siitä ei kannata kertoa?

• Mihin aikaan päivästä toimintaa kannattaa tarjota?
• Mihin aikaan päivästä toimintaa ei kannata tarjota?
• Minkälaisia tilastotietoja voisi toiminnan

kehittämisessä hyödyntää?
• Miltä foorumeilta voisi löytää keskusteluja, jotka

antaisivat lisävaloa siihen, mitä kohderyhmä saman
tyyppisestä toiminnasta ylipäänsä ajattelee?

• Mitä vaan muuta, mitä pitäisi kohderyhmästä tietää.
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Profilointi on avain
saavutettavuuden
kehittämiseen. Profilointi
auttaa hahmottamaan, 
missä maailmoissa
asiakkaat liikkuvat.
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Saavutettavuuden kehittämisen
edellytyksiä
• Asiakkaan tunteminen
• Palvelun tuottajan tunteminen

ja tuki
• Toiminnan kumpuaminen

asiakkaan tarpeista
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Saavutettavuus netissä
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https://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tau_012_fi.html
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Saavutettavuus F2F-maailmassa
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http://tilastot.kirjastot.fi/
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Saavutettavuuden avainsanoja
• Esteettömyys
• Ymmärrettävyys
• Helppous
• Löydettävyys
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Työkaluja saavutettavuuden
kehittämiseksi
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Varjostus (shadowing) on kulkemista nykyisen tai potentiaalin asiakkaan rinnalla hänen
kävellessään polkua kohti tarjolla olevaa toimintaa. Varjostusta voi tehdä sekä virtuaali- että
F2F-maailmoissa. Varjostaja kyselee asiakkaalta miksi hän tekee mitäkin valintoja
palvelupolkunsa varrella ja kirjaa ylös myös itse polkua ja sitä, minkälaisista kontaktipisteistä
polku muodostuu.
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Ota luotain avuksi varjostukseen!

122
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Tunnelmataulu (moodboard) on kokoelma
erilaisia kuvia, jotka kuvastavat jotain väri- ja 
kuvamaailmaa tai tunnelmaa, jota joltain
prosessilta, digipalvelulta tai vaikka fyysiseltä
tilalta tai koulutukselta toivotaan. Kuvat voivat olla 
digitaalisina nettialustalle kerättyinä tai 
paperimuodossa seinällä.

Tunnelmataulujen avulla toiminnon visuaalisesta
maailmasta voidaan rakentaa mahdollisimman
houkutteleva.

https://brandingforthepeople.com/how-to-make-a-mood-board/
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Prototyyppi (prototype) on idean, palvelun, toiminnon, hankkeen tms. ensimmäinen
luonnosversio. Protoiluun kuuluu ajatus siitä, että uusia ideoita testataan potentiaalisen
asiakkaan kanssa mahdollisimman nopeasti, sen ollessa ensimmäisessä
luonnosmuodossaan. Idea-aihioiden ei tarvitse olla loppuun saakka hiottuja, vaan niitä
voidaan viilata toiminnan aikana. Kaikki kysymykset ja kommentit otetaan protoilun aikana
avoimesti vastaan. Proto voi olla esim. paperiproto, tilan pohjapiirros, FB-ryhmän 1. versio, 
näytelty toiminto tms…
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Esimerkkikysymyksiä ideoiden tai prototyyppien testaamiseen:

Kun esittelet prototyyppiäsi asiakkaillesi, ymmärtävätkö he mitä sen pitäisi saada
aikaan?
Millä tavoin prototyyppi vastaa asiakkaasi odotuksiin?
Mitä prototyypistä asiakkaan mielestä puuttuu?
Onko prototyypissä asiakkaan mielestä jotain ylimääräistä tai tarpeetonta?
Tuleeko asiakkaallesi sellainen olo, että toiminta, jonka prototyyppiä hänelle esittelet, 
on tarkoitettu juuri hänelle?
Jos asiakkaallasi olisi taikasauva, mitä hän toiminnassa muuttaisi?
Kuinka todennäköisesti tai epätodennäköisesti asiakas tulisi mukaan
luonnostelemaasi toimintaan?
Millä sanoilla asiakas kuvailisi toimintaa, jonka prototyyppiä hänelle esittelet, muille
ihmisille?
Missä asiakkaan mielestä kannattaisi toimintaa mainostaa?
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Yhteenveto

“Et voi tietää, missä asiakas
sinut ensi kerran kohtaa” 
(Sani Leino, Viiden tähden
asiakaskokemus 2017)

MUTTA voit helpottaa tämän
polkua löytämään toimintosi
tietämällä, missä maailmoissa
tunnistamasi potentiaalinen
asiakas arjessaan liikkuu.



Mikä kysymys
liikkuu mielessäsi
juuri nyt?
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TEHTÄVÄ

Tee itsellesi toimintasuunnitelma ensi vuodelle. 
Miten lähdet hyödyntämään tai soveltamaan
käytännössä ainakin yhtä oppia, jonka olet tästä
webinaari-sarjasta saanut.

Jaa toimintasuunnitelma ainakin yhden kollegan, 
vapaaehtoistoverin tai muun toiminnan kehittäjän
kanssa.



LISÄTIETOA
Ilmaisia kursseja
Acumen.	www.plusacumen.org/courses
Citydrivers. www.citydrivers-project.fi/
Coursera.	
www.coursera.org/courses?languages=en&query=design+thinking&userQuery=design+thinking
EdX.	www.edx.org/course/subject/design

Facebook	ryhmiä
Palvelumuotoilu järjestöissä
Ompeluseuran palvelumuotoilijat

Blogeja
Palvelumuotoiluajatuksia järjestömaailmaan.	palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com
Viestinmuoto.	viestinmuoto.fi
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Valokuvat: Hannika Photography

Piirroskuvat: 
1. webinaarissa: Hilma Roppola (ihmiset)
1. webinaarissa muut piirrokset: thenounproject: Demograph (Drawing), 
Gonzalo Zaragoza (Empathy), Basti Steinheuer (Five Senses), Mooms (Keys), 
Zidney (Laboratory), Christopher Holm-Hansen (Noun) 
2. ja 3. webinaareissa: Milla Mäkinen / Changeagenta
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kiitos.

www.millamakinen.com


