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palvelumuotoilu, 
asiakaskokemus, 
asiakasarvo, design 
thinking…
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Palvelumuotoilu
•  Tavoitteena luoda käytettäviä, 

houkuttelevia, tehokkaita ja 
tuloksellisia palveluja.  

•  Ihmiskeskeinen lähestymistapa, joka 
perustuu laadullisin menetelmin 
kerrytettävään asiakasymmärrykseen ja 
sen pohjalta luotaviin hypoteeseihin. 

•  Perustuu iteratiiviseen työtapaan, 
jossa luodaan konseptiaihioita ja 
prototyyppejä, joita testataan asiakkailla 
ja kehitetään havaintojen pohjalta.  

•  Holistinen lähestymistapa, jossa 
yhdistyvät strategiset valinnat, prosessit 
ja järjestelmät sekä yksittäisten 
kontaktipisteiden suunnittelu.  
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Taustalla ymmärrys asiakasarvon 
muodostumisesta

Kun asiakas kokee saavansa arvoa 
palvelusta tai tuotteesta… 

… hän on valmis maksamaan 
enemmän, ostamaan useammin ja 
suosittelemaan palvelua muille. 

Tämä vaatii uudenlaista ajattelua, jota 
kutsutaan nimellä Design thinking: 

Empatia haasteen ja asiakasarvon 
muodostumisen ymmärtämisessä 
 
Luovuus hypoteesien ja ratkaisujen 
synnyttämisessä 
 
Rationaalisuus vaihtoehtojen 
analysoinnissa ja valinnassa.  
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Tekemisen kirjo on lavea
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Prosessi
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Palvelumuotoiluprosessi

HYPOTEESIT CO-DESIGN PILOTTI JATKUVA 
KEHITYS 

OLETETAAN! KOKEILLAAN! ONNISTUTAAN! LAAJENNETAAN! 

Kokeillaan ja kehitetään 
hypoteeseja asiakkaiden 
kanssa.  
 
Parhaista ratkaisuista 
suunnitellaan uusi 
palvelu. 

Asetetaan 
asiakaskokemuksen ja 
liiketoiminnan tavoitteet. 
 
Selvitetään mistä 
asiakkaan arvo syntyy.  
 
Luodaan ensimmäiset 
hypoteesit. 
  

Otetaan henkilökunta 
mukaan suunnitteluun ja 
pilotoidaan uutta 
palvelumallia. 
 
Hiotaan ja optimoidaan 
tarkan mittauksen 
alaisena. 

Analytiikan ja datan avulla 
luodaan menestyvä palvelu.  
 
Varmistetaan tavoitteiden 
toteutuminen laajassa 
tuotannossa. 
 
Muokataan organisaation 
johtamistapaa, viestintää 
ja rooleja.  

9 



Co-design

10 



Verkkosivut 

Asiakas-  
kohtaamiset 

Sopimukset 

Työvälineet 
Työnjako, prosessit 

Johtaminen 

Suhtautuminen asiakkaisiin 

Suhtautuminen  
työntekijöihin 

Visio tulevasta 

Jatkuva 
mittaaminen ja 
kehittäminen 

Kulurakenne 
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Hyödyt



Asiakaskokemuksen paraneminen ja !
mitattavat liiketoimintahyödyt

1.  Asiakkaalle merkityksellinen ongelmaa saa ratkaisun 
Asiakkaat saavat juuri niitä tuotteita ja palveluja, joita 
tarvitsevat, haluamallaan tavalla.  

2.  Palveluorganisaation toiminnan johtaminen selkeytyy 
kun on yhteinen suunta. Liiketoiminta kehittyy kun 
asiakkaat ostavat enemmän ja useammin ja suosittelevat 
palveluja muille.  

3.  Henkilöstön oman työn merkitys kirkastuu, mielekkyys 
paranee sekä mahdollisuudet laajentaa omaa osaamista 
lisääntyvät. 
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Miten asiakaskokemus ja eurot kytkeytyvät yhteen?
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Tunnistetaan millä 
asioilla ei ole 
asiakkaalle arvoa.    

Vältetään turhat 
investoinnit, lakkautetaan 
turha tekeminen. 

Tunnistetaan esteet 
palvelujen käytössä / 
pelaamisessa. 

Poistamalla esteet 
saadaan lisää asiakkaita. 

Testataan 
palveluideoita 
asiakkailla.  

Löydetään 
todennäköisemmin 
hittipalveluita. 

Selvitetään eri 
kohderyhmille arvoa 
tuottavat tekijät 

Satsataan kehitysvarat 
oikeisiin asioihin.  
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Yhteenveto
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Lopuksi: Viisi vinkkiä
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1.  Tarkastele kaikkea aina rahan ja asiakaskokemuksen  
ja palvelutuotannon näkökulmasta. 

2.  Mahdollista asiakkaan hyväksi toimiminen 
 - ymmärryksen kautta (halu) 
 - koulutuksella (osaaminen) 
 - tavoitteiden voimalla (insentiivi) 
 - työkalujen ja toimintamallien avulla (kyky) 

 
3.  Seuraa ja mittaa asiakkaalle tärkeitä asioita. 

4.  Valitse ensin keihäänkärkiasiakkaita ja -palveluita, joissa tiedät että voit 
ylittää odotukset. 

5.  Varmista että markkinointi lupaa sen: 
 - mikä kiinnostaa asiakasta  
 - minkä voit toimittaa 
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