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Palvelumuotoilutyöpaja

• Keskustele parin kanssa:

– Millaisia hyviä kokemuksia sinulla on 

erilaisista palveluista, joissa digitaalisuus on 

ollut tärkeänä osana tai auttanut?

– Millaisia huonoja kokemuksia sinulla on 

erilaisista palveluista, joissa digitaalisuus on 

ollut tärkeänä osana tai auttanut? 
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Digitalisaatio

= digitaalisten teknologioiden ja ratkaisujen 

yleistyminen arjen toiminnoissa

• Digitalisoitumisesta ei saada kaikkia etuja jos ei muuteta 

prosesseja ja toimintatapoja Ajatellaan uudella tavalla

• Digitalisaation lähtökohtana tulisi olla asiakasymmärrys 

Digitalisaation tulee palvella asiakasta/käyttäjää, 

jotta todellisia etuja saavutetaan

Myös palvelumuotoilu lähtee asiakasymmärryksestä
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Digitalisaatio
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Asiakaskeskeisyys

• Asiakkaat hakevat yksilöllisiä kokemuksia

• Pelkkä hyöty ei enää riitä -> asiakas etsii valinnoillaan 

myös nautintoa ja elämyksiä. 

• Palvelua tuotetaan jonkin arvon luomista varten 

– Käyttöarvo on aina subjektiivinen eli riippuu henkilöstä, joka 

palvelua tai tuotetta käyttää. Myös tuotteet voidaan nähdä 

palveluna.

• Arvot

– Käytännölliset arvot

– Hedonistiset arvot
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Arvon luonti
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Grönroos, C. & Voima, P. (2013). Critical Service Logic: Making Sense of 

Value Creation and Co–Creation. Journal of the Academy of Marketing 

Science, 41 (2), 133–150.



Arvon yhteisluonti kuluttajatietojärjestelmissä

• Suunnittelussa huomioitava:

– Identiteetin luominen

– Käytön sosiaalinen luonne

– Käytön konteksti

• Kuluttajaa motivoi:

– osallistuminen palvelun tuotantoon

– Palvelukokemus

– tavoitteet ja tulokset

Lähde: Tuunanen, T., Myers, M.D. & Cassab, H. (2010). A Conceptual Framework for Consumer Information Systems. Pacific Asia 

Journal of the Association for Information Systems, 2 (1), 47–66.
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Palvelumuotoilutyöpaja

• Mieti

– Ketä asiakkaani ovat?

– Mitä tarpeita asiakkaillani on?
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Palvelumuotoilutyöpaja

• Jakaudutaan ryhmiin

• Esittele lyhyesti itsesi ja yrityksesi 

(1min/yritys)

– Mitä yrityksesi tekee?

– Millaisia palveluja tarjoat?
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Palvelumuotoilutyöpaja: Tehtävä 1.   

• Käsitellään yhden yrityksen palvelu 

kerrallaan

– Muut ottavat asiakkaan roolin ja kertovat, 

mitkä asiat heille asiakkaana ovat tärkeitä 

palvelussa ja kirjoittavat asian punaiselle post

it –lapulle

– Liimaa lappu fläpille

– Huom! Unohda tässä vaiheessa kriittisyys 

ja keskity ideoimaan mitä asiakkaat oikeasti 

tarvitsisivat / haluavat
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Mitä digitalisuus voi olla arjessa?

• Verkkopankki

• Matkan varaus netistä

• Tuotteiden vertailu 

• Suoratoistopalvelut

• Verkkokauppa

• Sähköinen taloushallinto
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Esimerkkejä: 24Rent
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Esimerkkejä: Ruokaa Suomesta
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Esimerkkejä: Palkkaus.fi

15.2.2018Etunimi Sukunimi14



Esimerkkejä: Ommellinen
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Esimerkkejä: Tawk.to
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Esimerkkejä: Eläinlääkäri Toro
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Esimerkkejä: Maitotyttö Oy

• Maitotyttö Oy on perustanut Maitotyttöset Facebook-

ryhmän tuotteiden jälleenmyyntiin
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Esimerkkejä: Dunnottar castle
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Esimerkkejä: Google maps
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Tietojen lisääminen tapahtuu ilmaisen Google My Business –tilin kautta: 

https://www.google.com/business/?ppsrc=GPDA2

https://www.google.com/business/?ppsrc=GPDA2


Uusien teknologioiden mahdollisuudet 

• Laajennetun todellisuuden välineet

• Ympäristön 3D-mallinnus

• Robottiauto  

• Tavaroiden 3D-tulostus 

• Sensorit: esim. unen seuranta, sängystä 

putoaminen

• Dronet
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Loppukevennys
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Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen

• Mahdollisuuksia moneen

• Matki muita

• Keksi uusia tapoja

• Tee itse

• Osta muilta
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Palvelumuotoilutyöpaja: Tehtävä 2. 

• Ryhmässä jokainen keksii digitaalisia ja 

mielellään innovatiivisia ratkaisuja 

asiakkaiden tarpeisiin

• Kirjoita jokainen ratkaisu yhdelle keltaiselle 

post it –lapuille ja laita tarpeen lähelle 

paperille

• Jätä vieläkin kriittisyys pois!
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Tutustutaan toisten ideoihin

• Kierretään muiden työpajapisteet läpi ja 

tutustutaan toisten ideoihin

– Uusien ajatusten keksiminen tervetullutta!
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Palvelumuotoilutyöpaja: Tehtävä 3.

• Jokainen miettii oman yrityksensä 

palveluun liittyen

– Olisiko sinun järkeä/mahdollista toteuttaa jokin 

ratkaisuista?

– Miten se toteutettaisiin?

– Kirjoita toteutustapa vihreille post it –lapuille

– Ympyröi / merkkaa selvästi, mitkä lapuista 

voisi olla mahdollista tai järkevää toteuttaa
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Palvelumuotoilupohja

Yrityksen nimi: 
Asiakkaiden tarpeet
- Millaisia ongelmia asiakkailla on?

Asiakasryhmät
- Millaisia ovat asiakkaat? Ikä? Sukupuoli? 

Harrastukset? Varallisuus?

Palvelu
- Mitä tarjotaan asiakkaille?

Digitalisointi
- Miten teknologiaa voidaan hyödyntää 

liiketoiminnassa? 

Asiakkaiden SOME-kanavat
- Missä asiakkaat jakavat tietojaan?

- Missä heihin voi kohdistaa 

markkinointia?

Asiakasdialogin tavat
- Miten asiakkaiden kanssa 

kommunikoidaan?

- Miten palautteeseen vastataan?

- Miten säännöllisesti?
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Kerro paras idea, joka jäi 

päivästä mieleen.
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Tulevat tapahtumat:

• 13.3. klo 12.30-16.30 Jyväskylä: 

Tehokas reittien ja työn 

suunnittelu

• 22.3. klo 13-16.30 Jämsä: 

Verkkokauppa-työpaja
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