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Puheenvuoron sisältö

Mitä palvelu-
muotoilu on ja miten 

se huomioi 
asiakasnäkökulman?

1.

Mihin ja miksi 
palvelumuotoilua 

kannattaa 
hyödyntää?

2.



Terveydenhuolto

Auton huolto

Siivouspalvelut

Ravintolassa käynti
Hotellimajoitus

Kaupassa käynti

Varhaiskasvatus
Lääkärissä käynti

Hoivapalvelut

Elokuvissa käynti

Pankkipalvelut

Bussilla 
matkustaminen

Taksilla 
matkustaminen

Lähettipalvelut

Verkkokauppa-tilaus

Koulutuspalvelut

Työllistämispalvelut

Pyörän huolto

Laskujen maksu

Meillä jokaisella 
on päivittäin 

kymmeniä erilaisia 
palvelukokemuksia.



Tarve

Ajan-
varaus

Saapu-
minen

Poistu-
minen

Odotus

Käynti

Aptee-
kissa 
käynti

Koti-
hoito

Pelko & 
jännitys

Turhautuminen

Akuutti 
kipu & 
särky

Asenne

Tarve 
uudelle 

käynnille?



Millainen kokemus 
minulle asiakkaana 

tästä jäi?



Pienikin muutos 
omassa 
terveydentilassa 
herättää tarpeen 
käynnille

Syy hakeutua 
hoitoon on 
akuutti 
voimakas kipu 
tai sairaus

Palveluiden käyttäjillä 
on hyvin erilaiset 
tarpeet, kipupisteet ja 
motivaatiotekijät 
palvelun käytölle.

”One size does
not fit all”



Asiakaskokemus on 
asiakkaan kokonaisvaltainen 
kokemus käyttämästään 
palvelusta ja palvelua 
tuottavasta organisaatiosta



1. Mitä palvelumuotoilu on 
ja miten se huomioi 

asiakasnäkökulman?



Palvelumuotoilu on kehittämisote

Perustuu muotoiluajatteluun

Luonteeltaan 
käyttäjälähtöistä 

kehittämistä
Keskittyy palvelujen ja 

asiakaskokemuksen 
kehittämiseen

Muotoilu-
ajattelu

Palvelu-
muotoilu



VAHVAHEIKKO

Asiakaslähtöisyys

Perinteinen 
kehittäminen

Palvelu-
muotoilu



Palvelumuotoilussa 
asiakasnäkökulma on vahvasti 

mukana kehittämisessä

OsallistaminenYmmärtäminen Yhteensovittaminen



Ymmärtäminen
Olettaminen

Kehittäminen 
perustuu

Sanoilla ilmaistava tieto

Havainnoitava tieto

Ei sanoilla ilmaistava tieto 
eli piilevä tieto

IDEA 1

IDEA 2
IDEA 3

KEHITYSTIIMI



Osallistaminen
Ratkaiseminen

Kehittämisprosessi 
etenee

lineaarinen prosessi

iteratiivinen prosessi



Yhteensovittaminen
Tarjoaminen

Kehitetty 
ratkaisu

valmis ratkaisu 
asiakkaalle

yhteiskehitetty 
asiakkaan kanssa



Tavoitteena palvelumuotoilussa on 
pyrkimys tasapainoon liiketoiminta- ja 

käyttäjänäkökulman välillä



PALVELUMUOTOILU
tarjoaa prosessin ja keinot 

kehittää palvelua asiakas- ja 
käyttäjälähtöisesti

AJATTELUTAPA



2. Mihin ja miksi 
palvelumuotoilua 

kannattaa hyödyntää?



Palvelumuotoilua voidaan 
hyödyntää kaikissa yrityksissä ja 

organisaatioissa kaikilla 
toimialoilla ja sektoreilla



ASIAKASRAJAPINNAN TASO

Mihin palvelumuotoilun 
voidaan hyödyntää?



Palvelumuotoilua voidaan 
hyödyntää yksittäisistä projekteista 

jatkuvaan kehittämiseen

projekti yksittäisiä projekteja jatkuva kehittäminen



Millaista hyötyä palvelumuotoilu 
tuo kehittämiseen?

1.
Tunnistetaan 

erilaiset 
asiakkaat ja 

heidän tarpeet

2. 3. 4.
Ymmärretään, mistä 
kaikista osa-alueista 

asiakaskokemus 
muodostuu

Kehitetään 
asiakkaille aidosti 

tarpeellisia ja 
hyödyllisiä palveluja

Lisätään 
kehittämisen ja 

toiminnan 
vaikuttavuutta

Palvelumuotoilu tarjoaa asiakkaita osallistavan 
prosessin ja menetelmät kehittämiseen



Kiitos!
Olemme apunasi, 
kun haluat kehittää tai 
kehittyä palvelumuotoilun 
avulla!



www.qaswua.fi

info@qaswua.fi

Johanna 0505767474

Sofia 0407046634

Seuraa meitä @qaswua


