
palvelumuotoilu

Tehtävä 3



yrityscase
Olemme muotoilualan opiskelijoita ja haluamme perustaa 
osuuskunnan. 

Osuuskunnan päätoimisena tehtävänä on tarjota erilaisia 
muotoilualan palveluita, kuten palvelumuotoilua, 
suunnittelupalveluja, tuotesuunnittelua ja konsultointia.



palvelupolku
Ennen palvelua Matka yrityksen/palvelun luo Yrityksessä vierailu

Yrityksestä 
kuuleminen

Tarjontaan
tutustuminen

Yhteyden
ottaminen

Saapuminen
yritykseen

Sisäänkäynti Vastaanotto/
tervehtiminen

PalveluIDEA

Oman yritysidean 
hahmottaminen

Tiedonhankinta Yhteystietojen
löytäminen

Internet

Tapaamisen
sopiminen

Kyltit / Opasteet

Parkkipaikan
löytäminen

Paikan
löytäminen

Eteinen /
Tuloaula

Nykyinen

Jatkopalvelut

Henkilön ja 
yrityksen 
esittely

Ohjaaminen 
eteenpäin

Osuuskunnasta 
kertominen

Jatkoyhteyden-
ottomahdolli-
suudet



Yhteyden
ottaminen

Saapuminen
yritykseen

Sisäänkäynti Vastaanotto/
tervehtiminen

Palvelu

Oman yritysidean 
hahmottaminen

Tiedon-
hankinta

Yhteystietojen
löytäminen

Internet

Tapaamisen
sopiminen

Kyltit / Opasteet

Parkkipaikan
löytäminen

Paikan
löytäminen

Eteinen /
Tuloaula

Ennen palvelua Matka yrityksen/palvelun luo Yrityksessä vierailu

Ei aukiolo-
aikoja

Selkeät 
yhteystiedot

Benchmarking

Vain 
englanninkieli-
set nettisivut

Aulahenkilö 
ohjaamassa

Jatkopalvelut

Aulahenkilö 
ohjasi odotus-
tilaan, saapu-
misilmoitus 

Perusteellinen ja 
asiantunteva 
asioiden läpikäynti, 
selostus paikoittain 
sekavaa

Henkilön ja 
yrityksen 
esittely

Ikkunoissa 
teippaukset

Opasteissa 
selkeät ohjeet 
sijainnista

Tavoitettavuus 
ja aukiolo vain 
virka-aikana

Sujuva 
tavoitettavuus 
ja tapaamisen 

sopiminen

GooleMaps 
näyttää eri 
osoitetta mitä 
nettisivut

Kattavat, osin 
viidakkoiset ja 
tylsähköt sivut

Ohjaaminen 
jatkotoimen-
piteitä tarjoa-
valle taholle

Ohjaaminen 
eteenpäin

Osuuskunnasta 
kertominen

Ystävällinen, 
kannustava 
ja avoin 
ilmapiiri

Jatkoyhteyden-
ottomahdolli-
suudet

Onnentoivotukset 
tulevaisuudelle

Helposti 
saavutettavissa

Ei selvyyttä 
yrityksen  
varsinaisesta 
toiminnasta

IDEA:
Osuuskunnan 
perustaminen

Paljon yleistä 
tietoa, 
informatiivistä

Kutsu tuleviin 
tapahtumiin

Sähköposti,
Osuuskunta
pähkinänkuoressa

Ei osannut
auttaa, lupasi

selvittää

Asiantuntija-
palveluiden 

tarve

Ketään ei näy
missään

Tarjontaan
tutustuminen

Yrityspalvelun 
valinta

Parannettavaa TE palvelut Turun Boost

Google

Puskaradio, 
muut vst. 
kontaktit



palvelupolku
Ennen palvelua Matka yrityksen/palvelun luo Yrityksessä vierailu

Tiedon-
hankinta

Yrityspalvelun 
valinta

Yhteyden
ottaminen

Saapuminen
yritykseen

Sisäänkäynti Vastaanotto/
tervehtiminen

Palvelu
IDEA:

Osuuskunnan 
perustaminen

Oman yritysidean 
hahmottaminen

Yhteystietojen
löytäminen

Internet

Tapaamisen
sopiminen

Kyltit / OpasteetPaikan 
löytäminen

Eteinen /
Tuloaula

Uusi

Jatkopalvelut

Henkilön ja 
yrityksen 
esittely

Ohjaaminen 
eteenpäin

Osuuskunnasta 
kertominen

Jatkoyhteyden-
ottomahdolli-
suudet

Selkeät, 
mielenkiintoiset,
kattavat netti-
sivut.

Yritysten 
yhteinen

palveluportaali

Selkeät 
yhteystiedot ja 
aukioloajat

Helppo
tavoitettavuus

Paikka helposti 
löydettävissä
kaikkien kartta-
palveluiden kautta

Tarjontaan
tutustuminen

Nettisivuilla 
mahdollisuus
valita kieli

Selkeät 
opasteet 
ja kyltit

Helppo 
saavutettavuus

Vastaanotto
Selkeä esittely 
yrityksestä ja 
sen palveluista

Yrityspalveluiden tulisi 
tuntea yritys-
muodot ja yleistietoa 
yrittäjyydestä sekä 
osattava neuvoa 
asiakasta eteenpäin

Mahdollisuus 
saada
palvelua myös 
virka-ajan 
ulkopuolella

Palvelukentän 
tuntemus ja 
halu ohjata 
asiakasta 
eteenpäin

Palaaminen 
seuraavaan
portaaseen 
palveluportaa-
lissa

Avoin ja 
kannustava 

ilmapiiri



Service blueprint
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Esipalvelu

Tiedonhankinta

Palvelu

Yrityspalvelun 
valinta

Asiakkaalla 
mielessä valmis 
idea mahdollisesta
yritysmuodosta

Asiakas tutustuu
tarjontaan
hakupalveluiden 
kautta esim. Google

Kiitos ja 
näkemiin, 
saatetaan 
asiakas aulaan.

Asiakas tutustuu 
yritysten netti-
sivuihin ja valitsee 
yrityspalvelun

Asiakas saapuu
vierailulle 
yritykseen

Jälkipalvelu

Nettisivut, 
löydettävyys 
hakupalveluiden 
kautta

Yritysten omat 
nettisivut, 
facebook ym.

Yrityksen erilaiset 
markkinointimate-
riaalit, esitteet ym.
joissa yrityksen 
toimintaa esitellään

Saapuminen

Jatkopalveluiden 
Palveluportaalit
verkossa, www

Yhteydenottamin
en sähkö-
postitse tai 
puhelimitse

Asiakkaan 
auttaminen ja 
palvelu

Yrityksen sijainti ja
- ulkoasu, kyltit ja 
opasteet, vastaan-
otto, parkkipaikat 
ym.

Yrityksen henkilö
ottaa asiakkaan 
vastaan

Asiakas pyytää 
apua / neuvoja
yrityksen 
perustamiseen

Jatkossa?

Asiakas kaipaa 
neuvoa
miten toimia 
jatkossa

Sähköposti

Yrityksen henkilö 
kertoo eri 
yritysmuodoista ja
neuvoo asiakasta

Yrityksen hlö 
neuvoo 
asiakasta
eteenpäin

Yrityksen hlö antaa
yhteystiedot mahd.
uusia tapaamisia 
varten

Käyntikortit, 
esitteet, yms.

Yhteydenotto

Esitteet, opukset

Jäsentelee ja 
tuottaa
sisältöä nettisivuille
ym. markkinointiin

Pitää huolen,
että yritys on
esillä ja helposti 
löydettävä sekä - 
lähestyttävä

Huolehtii, että
yritys on helposti
löydettävissä, 
osoitetiedot 
verkossa ja 
karttapalveluissa

Huolehtii 
henkilökunnan 
ammattitaidosta 
ja tietämyksestä

Mahdollisten 
hakemusten 
käsittely, 
aloittaminen 
ja/tai 
välittäminen 
eteenpäin

Tuntee oman
alansa yrityksiä,
ja osaa neuvoa
asiakasta 
eteenpäin.

Lehtimainokset 
ja muu 
markkinointi

Asiakas poistuu
yrityksestä

Poistuminen

Poistumistiet

Asiakas haluaa 
ottaa yhteyttä 
myöh. 
uudelleen

Työntekijöiden 
tietojen täytyy 
olla ajan tasalla, 
jotta asiakkaat 
saavat varmasti 
uusinta tietoa.


