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Asiakaslähtöinen toiminta 
Palvelumuotoilun hyödyntäminen



Digitaalinen kulttuuri



Teknologia ja muutos

Tuottamisen
yksinoikeuden 
häviäminen

Fyysisten 
rajojen 
häviäminen

Sisällön 
tuotannon ja 
jakamisen 
portinvartijoiden 
häviäminen

Aika- ja 
paikkarajoitteiden 
häviäminen

https://www.slideshare.net/duvalunionconsulting/digital-transformation-healthcare



Mitä muutos tarkoittaa?

Läpinäkyvyys, tilivelvollisuus 
ja reagoivuus

Uudet (pienet) toimijat ja kiristyvä kilpailu

Uudet, erilaiset
mielipidevaikuttajat

Ajasta ja paikasta 
riippumattomuus
(mobiilius)

Osallistuminen ja 
yhteisöllisyys

Teknologia ja internet 
osana kaikkea 

https://www.slideshare.net/duvalunionconsulting/digital-transformation-healthcare



In a Boston Consulting Group’s study of 40 digital transformations, 
companies that focused on culture were 5x more likely to achieve 
breakthrough performance than companies that neglected culture.

1. Look outside, not inside

2. Prize delegation over control

3. Encourage boldness over caution 

4. More action, less planning

5. Value collaboration over individual effort

Digitaalinen kulttuuri



•Avoimmuus ja läpinäkyvyys

•Asiakkaisiin tutustuminen  ja vuoropuhelu

• Yhdessä kehittäminen ja toiminta-alustan tarjoaminen

• Sisältöön keskittyminen rakenteiden sijaan

Mitä tarkoittaa järjestölle?



Havainnot: Mitä kuulin ja näin?

Tunteet: Miltä esitetty asia tuntuu?

Merkitys: Mitä tämä tarkoittaa oman työni/organisaationi kannalta?

Toiminta: Mitä lähden/lähdemme tekemään toisin ensimmäiseksi?



Asiakaskeskeinen toiminta



• Ihmiskeskeisyys  - ihmisyyskeskeisyys

• Asiakkaan lisäarvon ja organisaation lisäarvon yhdistäminen

• Osallistavuus ja monitieteellisyys

• Iterointi ja ketteryys

Palvelumuotoilu



HOUKUTTELEVA,
TARPEISIIN 
VASTAAVA
ihminen

KANNATTAVA
VAIKUTTAVA

(liike)toiminta

MAHDOLLINEN
teknologia, 
rakenteet

Aloita tästä!

KESTÄVÄ 
Yhteisö, yhteiskunta, ympäristö



• Mahdollisuuden ymmärtää asiakkaan käyttäytymistä

• Kokonaiskuvan toiminnasta 

• Uusia näkökulmia sekä yhteisen tavoitteen ja ymmärryksen 

• Riskien minimointia

… Keinon pysyä mukana pelissä, nopeasti muuttuvassa ympäristössä

Palvelumuotoilu tarjoaa



Asiakaslähtöisyys

Kohti asiakaslähtöistä tekemistä, 

osana päivittäistä tekemistä

Ymmärrä 
asiakkaita 
paremmin

Kehitä 
asiakaslähtöisesti

Arvioi asiakkaiden 
näkökulmasta



Sudenkuoppia

• Väärien oletusten varassa toimiminen

• Toiseuttaminen

• Asiakkaan puolesta ajatteleminen

• Ominaisuuksien luuleminen tarpeiksi

• Stereotyyppeihin sortuminen

• Mustavalkoinen ajattelu



Asiakasymmärrys

• Havainnointi
• Haastattelut (ryhmä/yksilö)
• Päiväkirjat, tarinat, valokuvat
• Kyselyt
• Palvelupolun analysointi

Oivallukset (insights)
Suunnitteluperiaatteet
Segmentointi
Personat

Ymmärrä 
asiakkaita 
paremmin



Haastattelun tekeminen

• Haastateltavien valinta (kenen ongelman haluat 
ratkaista)

• Mitä haluat tietää ja oppia (haastattelurunko) 

• Mikä olisi hyvä paikka haastatella (ratkaistavan 
ongelman kannalta luonnollinen paikka)

• Kerro haastateltavalle haastattelun tarkoituksesta ja 
projektin päämääristä

• Kerro että kaikki vastaukset ovat tärkeitä

• Kerro että kaikki kerrottu tieto käsitellään anonyymisti 
ja luottamuksellisesti

• Lopussa: Anna yhteystietosi ja pidä haastateltava ajan 
tasalla projektin etenemisestä.

• Haastattelussa:

• Pyri luomaan leppoisa tunnelma

• Anna haastateltavan viedä keskustelua omaan 
tahtiinsa, älä kuulustele

• Käytä avoimia kysymyksiä (miksi?)

• Pyri lukemaan eleistä ja rivien välistä

• Käytä tarvittaessa kuvamateriaalia

• Kysy konkreettisista parhaista ja huonoimmista 
kokemuksista

• Tallenna keskustelu tai tee parin kanssa toisen 
toimiessa kirjurina



Palvelupolku

MITÄ?

TIETOISUUS
Ihminen löytää 
tai saa tiedon 
toiminnasta ja 
sen tarjoajasta

MIKSI?

VALINTA
Ihminen kokee että 

toiminta vastaa 
omiin arvoihin ja 

tarpeisiin ja 
palveluntarjoaja 
tuntuu sopivalta

MITEN?

KÄYTTÖ
Ihminen kokee, että 

toimintaan 
osallistuminen 
tarjoaa hyvän   

”käyttökokemuksen”

TYKKÄÄN!

JAKAMINEN
Asiakas on niin 

tyytyväinen 
toimintaan, että 
suosittelee sitä 

muille



Palvelupolku työkaluna

PALVELU-
POLKU

Ennen palvelun käyttöä 

MITÄ JA MIKSI?
Palvelun käyttökokemus

MITEN?
Palvelun käytön jälkeen

TYKKÄÄN!

ASIAKKAAN 
TOIMINTA
AJATUKSET
TUNTEET

RAJAPINNAT



Asiakaslähtöinen kehittäminen

• Kehittämisen fokusoiminen: Mitä ongelmaa yritämme ratkaista?
• Miten haluat parantaa palveluasi (tavoitteet)?
• Miten onnistumista mitataan (mittarit)?
• Kuka on kohderyhmä?

• Kokeilut ja testaaminen
• Aloita ratkaisun testaaminen ensin karkeamman tason 

palvelukuvauksella ja kehitä eteenpäin palautteen perusteella
• Testaa ideoita ja prototyyppejä oikealla kohderyhmällä

Kehitä 
asiakaslähtöisesti



Yksi mahdollinen prototyyppi: Visualisoitu käyttäjäskenaario palvelusta (A-M Ohlsson)



Asiakaspalaute ja vaikutukset

1. Asiakkaan arvon mittaaminen

• Arvolupaus: Onko ratkaisu kiinnostava, vastaako se tarpeeseen

• Palvelupolku (mielikuva, palvelukokemus ja käynnin jälkeinen kokemus)

• Vuorovaikutus ja asiakaskohtaaminen

• Palvelun yhtenäisyyden ja eri kanavien yhteentoimivuuden mittaaminen

• Suosittelisinko palvelua muille (Net Promoter Score)

2. Palvelun mittaaminen

• Käyttömäärät

• Mitä käyttö tuottaa/mihin se johtaa

3. Vaikuttavuuden mittaaminen

• Toiminnan vaikutukset

Arvioi 
asiakkaiden 

näkökulmasta



Havainnot: Mitä kuulin ja näin?

Tunteet: Miltä esitetty asia tuntuu?

Merkitys: Mitä tämä tarkoittaa oman työni/organisaationi kannalta?

Toiminta: Mitä lähden/lähdemme tekemään toisin ensimmäiseksi?



Ota yhteyttä!

Anna-Maija Ohlsson
Twitter: @AnnuOhl

annamaija.ohlsson@gmail.com
p. 0504867377



Lue lisää

Palvelumuotoilun oppaita ja työkaluja:
• Futurice: Lean service design
https://leanservicecreation.com/
• Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan kaupunkilaisprofiilit
https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-asiakaskokemus/kaupunkilaisprofiilit/
• Ideo: Design Kit
http://www.designkit.org
• JAMK: Palvelumuotoilun työkalupakki
https://www.tekes.fi/globalassets/global/nyt/tapahtumat/sdt_palvelumuotoilun_tyokalupakki.pdf
• Practical service design
http://www.practicalservicedesign.com/service-design-101
• Service design toolkit
http://www.servicedesigntoolkit.org/index.html
• Sivistystoimen työkalupakki palvelumuotoiluun
https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf

Lähteitä:
• Jo Caudron. Digital Transformation - Online, Mobile and Social are changing Healthcare
https://www.slideshare.net/duvalunionconsulting/digital-transformation-healthcare
• Boston Consulting Group. How to Drive a  Digital Transformation.
https://www.bcg.com/en-nor/digital-bcg/how-to-drive-digital-transformation.aspx

https://leanservicecreation.com/
https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-asiakaskokemus/kaupunkilaisprofiilit/
http://www.designkit.org/
https://www.tekes.fi/globalassets/global/nyt/tapahtumat/sdt_palvelumuotoilun_tyokalupakki.pdf
http://www.practicalservicedesign.com/service-design-101
http://www.servicedesigntoolkit.org/index.html
https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://www.slideshare.net/duvalunionconsulting/digital-transformation-healthcare
https://www.bcg.com/en-nor/digital-bcg/how-to-drive-digital-transformation.aspx

