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Sisältö

Mitä on palvelumuotoilu
Palvelumuotoilun periaatteet lyhyesti
Miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää hankkeissa



Muotoilun maailma

Klassikkosakset syntyivät ankaran muotoilun, oikean vainun
ja pienen sattuman yhdistelmänä. (Yle Uutiset 20.5.2017, WWW.yle.fi)



Palvelumuotoilussa palvelua tarkastellaan
asiakkaan saaman kokemuksen

näkökulmasta. Se on palvelun kehittämistä
muotoilun keinoin

Muotoilu on strategista ongelmanratkaisua, joka tuottaa innovaatioita,
rakentaa liiketoiminnallista menestystä ja johtaa parempaan elämänlaatuun

innovatiivisten tuotteiden, järjestelmien ja kokemusten kautta.
International council of Societes of Industrial Design (2015)



There is no fence, only the gate – trap of thinking



Palvelumuotoilun periaatteet lyhyesti



Asiakaskokemuksen parantamiseen toimiva paletti = Lean ja
palvelumuotoilu

https://www.youtube.com/watch?v=3e2urS
ZUorc&t=1s



Palvelupolku = käyttäjän toiminnan ketjumainen kuvaus palvelun eri
vaiheissa
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Palvelumuotoilun lähtökohdat
• Asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja

tavoitteiden sekä palvelusta saatujen
kokemusten syvällinen ymmärtäminen

• Kaikkien osapuolten ottaminen mukaan
kehittämiseen. Avoin ja tasavertainen
kehittäminen

• Iteratiivinen eli toistoihin perustuva
kehittäminen (jatkuva parantaminen)

• Erilaiset työmenetelmät, joiden avulla
toimintaa suunnitellaan

Yhteiskehittämisen keinoin syntyy
palveluja, joita on  monien tarpeiden pohjalta
mietitty monesta eri näkökulmasta



Tuplatimantti
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Palvelumuotoilun menetelmät

• Varjostaminen
• Asiakaskyselyt ja palautteet
• Konseptointi
• Nykytilakuvaukset
• Prosessien kuvaaminen ja Lean menetelmät
• Simulointi ja mallintaminen
• Käyttäjätyöpajat, luonnosten läpikäynti

työpajamenetelmiä hyödyntäen
• 3D- mallintaminen, Virtuaalilasit ja Cave
• Mallihuoneet
• Loppukäyttäjät, asiakasraadit, kolmas sektori,

eri osapuolten mukaanotto



Palvelumuotoilun hyödyntäminen
hankkeissa



Palvelumuotoilun RT-kortti

Palvelumuotoilu
rakennetussa ympäristössä

Tarkoitettu ensisijaisesti
tilaajan ohjeeksi

Syntynyt tarpeesta tuottaa
nopeammin laadukasta
käyttäjätietoa osaksi
toteutussuunnittelun lähtöti
etoja

Ohjeen sisältö on rajattu
käsittämään laajasti
rakennettua ympäristöä

Suunnittelussa
asiantuntijalähtöisistä
menetelmistä
käyttäjälähtöisiin

Asiantuntijalähtöisissä
menetelmissä suunnittelija
on käyttäjän edustaja kun
taas  käyttäjälähtöisissä
menetelmissä käyttäjät
osallistuvat prosessiin
tuottamalla tietoa
käyttäjätarpeista

Tavoitteena lisätä
palvelumuotoilun
ymmärrystä hankkeen
osapuolille

Palvelumuotoilu soveltuu
uuden suunnitteluun ja
olemassa olevan
toimintaympäristön
kehittämiseen



Rakennetun omaisuuden tila 2019

PALVELUMUOTOILU PARANTAA
TULOSTA
• Palvelumuotoilu on tärkeää

käyttäjäkokemuksen ja toimintojen
sujuvuuden kannalta, mutta sillä on jo
useamman vuoden ollut myös selvä
yrityksen tulosta parantava vaikutus.

• Perinteisiin yrityksiin verrattuna
palvelumuotoilua käyttävien yritysten
tulojen kasvu oli 32 prosenttia
suurempi ja kasvu
osakkeenomistajille jopa 56 prosenttia
suurempi



.



Lähde: Palvelumuotoilun RT-
kortti 103058
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