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MIKSI TEIMME 
TÄMÄN OPPAAN?

Palvelumuotoilun pikaopas on 
luotu  antamaan sinulle 

pintaraapaisu siihen mistä 
palvelumuotoilussa on kysymys ja 

miten sitä voidaan toteuttaa.  

Oppaan  ovat tehneet 
Arter Oy:n työntekijät.
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MUUTOSTA LAADUN EHDOILLA

Arter on suomalainen ratkaisutalo, jonka juuret ovat 
ohjelmistokehityksessä. Autamme yrityksiä ja  organisaatioita 
kehittämään liiketoimintaa laadusta  tinkimättä.

Menestynyt liiketoiminta kehittyy jatkuvasti.  Intohimomme 
on auttaa yrityksiä ja organisaatioita kohti parempaa  laatua, 
tehokkuutta ja kannattavuutta. 

Olemme toimineet jo  kahdenkymmenen vuoden ajan ja 
olemmekin huomanneet, etteivät pelkät kauniit sanat ke-
hityksen suhteen riitä. Kaikki palvelumme muovataan 
asiakkaan näköisiksi, heidän  tarpeestaan ponnistaen. Kar-
toitamme yhdessä tarpeen, johon muovataan oikeanlainen 
ratkaisu. Palvelumme tähtäävät pysyvään muutokseen, jossa 
ei tingitä laadusta.

Liiketoiminnan kehittäminen on Arterin visio. Kehitystyön 
tueksi löydät materiaalipankistamme pikaoppaita, webi-
naareja, podcasteja ja paljon muuta ilmaista materiaalia. 

www.arter.fi/materiaalipankki

https://www.arter.fi/materiaalipankki/


TÄTÄ ON 
PALVELUMUOTOILU

Palvelumuotoilu on asiakaskeskeistä prosessien 

kehittämistä. Asiakkaan palvelupolku alkaa varhaisemmassa 

vaiheessa kuin yleisesti luullaan. Se alkaa jo ennen 

organisaationne ensikontaktia ja ulottuu pidemmälle kuin 

kuitin vastaanottamiseen. Tässä luvussa pureudutaan siihen 

mistä trendisanassa Service Design eli palvelumuotoilu on 

pohjimmiltaan kyse. 

#ARTEROY
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Liiketoiminta, kuluttajakäyttäytyminen, yhteis-

kunta ja työn tekemisen muodot muuttuvat 

kiihtyvällä vauhdilla. Kehittyvä teknologia 

luo uusia mahdollisuuksia ja mullistaa jopa 

kokonaisia toimialoja. Olemme siirtyneet 

palveluiden aikakaudelle, kun kuluttamisen kärki 

on siirtynyt tuotteista palveluihin ja nostanut 

niiden merkityksen uudelle tasolle. Palveluihin 

kohdistuu täysin uudenlaisia odotuksia. 

Palvelumuotoilu on palveluiden kehittämisen 

menetelmä, joka sekä tarttuu mahdollisuuksiin 

että vastaa aikakautemme haasteisiin.  

Palvelumuotoilun suosio ja rikkaus perustuu sen 

monipuolisiin ja sovellettaviin työkaluihin sekä 

prosessin iteratiivisuuteen ja joustavuuteen. 

Palvelumuotoilu asettaa asiakkaan keskiöön. Sen 

kautta palvelukokemus ymmärretään asiakkaan 

näkökulmasta, sillä palvelu on olemassa vain, jos 

sitä käytetään. Jokainen asiakas on yksilö, jolla 

on yksilöllisiä tarpeita ja palvelumuotoilu auttaa 

tuomaan ilmi eri tarpeiden monimuotoisuuden.

On sanottu, että kysyttäessä kymmeneltä 

ihmiseltä, mitä palvelumuotoilu on, saa ainakin 

yksitoista eri vastausta. Palvelumuotoiluun 

terminä päteekin periaatteessa vain yksi 

nyrkkisääntö: tarkkaa määritelmää ei ole 

olemassa. Palvelumuotoilu on palveluiden 

ihmislähtöistä kehittämistä, jossa hyödynnetään 

laajaa joukkoa teollisen muotoilun työkaluja ja 

menetelmiä. Se toimii tehokkaasti nykyaikaisten 

teknologiaratkaisujen, ihmisten sekä liike-

toiminnan välisenä yhdistäjänä.

Palvelumuotoilua ohjaavat muotoiluajattelun 

periaatteet. Muotoiluajattelulla tarkoitetaan sitä, 

että muotoilu ja sen menetelmät ovat sisäistettävä 

ajattelutapa. Perustana muotoilussa toimii 

sen ajatus ihmislähtöisyydestä. Kehittämisen 

lähtökohtana pidetään määriteltyä ratkaistavaa 

ongelmaa sekä syvällistä ymmärrystä asiakkaista. 

Monesta erityisosaajasta koostuva monialainen 

tiimi toteuttaa iteratiivista yhteiskehittämistä, 

jossa toistetaan, kokeillaan, parannellaan ideoita 

sekä opitaan jatkuvasti uutta. Varhaisen vaiheen 

prototyypit ja pilotit auttavat kehitystä pysymään 

lähellä asiakasta sekä oikeassa suunnassa.

“Palvelumuotoilun vahvuus on se, ettei sitä ole tarkkaan 

määritelty, eikä se siten ole rajattu osaamisalue 

vaan pikemminkin yleinen ajatustapa, prosessi ja 

työkaluvalikoima, joka pohjautuu useisiin osaamisalueisiin 

muotoilusta insinööritieteisiin ja johtamisesta 

yhteiskunnallisiin tieteisiin. Kaikki osaamisalueet voivat 

käyttää tätä jaettua ajatusmallia yhteisenä kielenä 

kehittäessään menestyviä palveluita.”

 -Marc Stickdorf

TEKNOLOGIA

IHMISET
LIIKE-
TOIMINTA

http://www.arter.fi
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Palvelumuotoilu tarjoaa tarvittavat työkalut kokonaisvaltaiseen käsitykseen liiketoiminnan 

kehitysmahdollisuuksista. Etulinjan asiakaspalvelu ei yksinään ole tärkeää, vaan palvelu 

kokonaisuutena. Tämä käsittää koko organisaation, eli myös siihen liittyvä tukitoiminnan, johtotaso 

mukaan luettuna. Kokonaisvaltainen asiakaspalvelu on yrityksen strateginen toimintasuunnitelma, 

jolla varmistetaan menestys.

Palvelumuotoilun lähestymistapa on ihmiskeskeinen. Sen avulla tutkitaan ja identifioidaan ihmisen, 

useimmiten asiakkaiden, tarpeita. Palvelumuotoilijan tehtävänä on tutkia palvelun mahdollisuudet 

sopeutua loppukäyttäjän tarpeisiin tarkastelemalla ja ymmärtämällä asiakasta. Tämä on tehokkainta 

saavuttaa tutkimalla ja arvioimalla asiakaspolkua, eli vaiheittaisia toimenpiteitä, joita asiakas tekee 

ja kokee palvelua käyttäessään. Lisäksi näitä toimepiteitä voi verrata suhteessa asiakaspolkuun, 

arvioimalla palveluntarjoajan toimenpiteitä, sekä etulinjan asiakaspalvelua, että tukitoimintaa 

hyödyntämällä Service Blueprint –prosessikuvausta.

Tuotteet ja palvelut ovat usein samankaltaisia saman alan yritysten kesken. Asiakaskokemus onkin 

usein se tekijä, mikä erottaa yritykset toisistaan. Asiakaskokemuksen uskotaan olevan suurin 

kestävän kilpailuedun lähde jo vuonna 2020. 

Palvelun tarjoaminen on eri tekijöiden yhteinen saavutus; etulinja, tukitoiminta, työntekijät, 

päälliköt ja muut konkreettiset tekijät, kuten nettisivut, unohtamatta itse asiakasta. Kaikkien 

tekijöiden sisällyttäminen on avain palvelun yhteismuotoilulle (co-design). Se mahdollistaa sujuvan 

vuorovaikutuksen kunkin tekijän välillä, mikä vuorostaan mahdollistaa kestävän asiakas- ja 

työntekijätyytyväisyyden.
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OTA TALTEEN!

SANASTO

PALVELUMUOTOILU

PALVELUJOHTAMINEN

PALVELU

PERSOONA

PROTOTYYPPI

KOSKETUSPISTE

OSALLISTAMINEN

MYSTEERISHOPPAAJA

SERVICE BLUEPRINT

Palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä 
suunnittelua (muotoilua) eli tapa kehittää 
palveluita ihmisläheisesti.

Ne johtamisperiaatteet, jotka ohjaavat 
organisaation palvelustrategian mukaista 
päätöksentekoa. Sen avulla tunnistetaan, 
miten asiakkaille voidaan olemassa olevilla 
tai hankittavilla resursseilla tuottaa arvoa ja 
saatava organisaation rakenteet toimimaan 
yhdessä niin, että ensisijaisena tavoitteena 
on resurssien käyttö palvelutoiminnan 
tukemiseen.

Monimutkainen toimintaketju, jonka 
tavoitteena on tehdä jotain jonkun toisen 
hyväksi. 

Kuvitteellinen kuvaus organisaation 
tyypillisestä asiakkaasta. Erilaiset 
kiinnostuksen kohteet ohjaavat asiakasta 
käyttäytymään tietyllä tavalla. Jotta 
osaamme palvella kohderyhmää oikein, 
tulee asiakkaan olla tuttu.

Varhaisen vaiheen malli ideasta. 
Prototyyppien avulla hahmotellaan 
mahdollisten palveiden aihioita. 

Vuorovaikutuksen hetki yrityksen ja 
asiakkaan välillä.

Palveluiden kehitystapa, jossa sidosryhmät 
aktivoidaan mukaan kehitystyöhön. Palvelumalli, joka kuvaa koko 

palveluprosessin monitasoisesti asiakkaan 
palvelupolun kautta ja ottaa huomioon 
kaikki siihen vaikuttavat tekijät. 

Palvelun ja palvelukokemuksen 
testaajaa, joka toimii incognitona. 
Mysteerishoppaajan avulla voidaan 
paljastaa vähemmälle huomiolle jääneet 
epäkohdat ja asettua asiakkaan asemaan.  

ASIAKASPOLKU

ASIAKASYMMÄRRYS

Visuaalinen kuvaus asiakkaan palvelu-
kokemuksesta hänen näkökulmastaan. 
Asiakaspolulle kuvataan asiakkaan 
kokemukset palvelusta yksityiskohtaisesti. 
Näin voidaan osoittaa ongelmakohtia, jos 
polku on liian pitkä tai jos sillä on umpikuja.

Palveluntarjoajan syvällinen ymmärrys 
asiakkaistaan ja näiden tarpeista.

ASIAKASKOKEMUS

Asiakkaan kokonaisvaltainen mielikuva 
brändistä palveluntarjoajana.

http://www.arter.fi
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KAIKKI HYÖTYVÄT
PALVELUMUOTOILUSTA

Palvelumuotoilu asettaa ihmisen liiketoiminnan ytimeen. 

Henkilöstöstä huolehtiminen ja heidän onnistumiseensa 

panostaminen välittyy arvona ja tyytyväisyytenä 

asiakkaallekin. Onnistuminen vahvistaa onnistumista ja 

tuottaa arvoa myös liiketoiminnalle. 
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“Pidä huolta henkilöstöstäsi ja he pitävät huolta liiketoiminnastasi”, totesi Richard Branson jo 

aikanaan. Työntekijöiden tyytyväisyyteen ja sen muotoiluun on yhä suuremmassa määrin ryhdytty 

kiinnittämään huomiota, sillä sen vaikutukset voi nähdä nopeasti. Asiakastyytyväisyys taataan 

onnistuneella palvelulla ja työntekijä onnistuu tässä tehtävässä parhaiten, jos hän on tyytyväinen 

omaan työhönsä ja välittää onnistumisestaan. 

 HENKILÖSTÖ LUO ARVON YRITYKSELLE JA ASIAKKAALLE

“Hyvinvoinnistani välitetään. 

Minulla on kaikki tarvittava, jotta 

voin onnistua työssäni”

“Kaikki voittavat, kun arvoa 

tuotetaan oikeille tahoille. 

Liiketoimintani kukoistaa”

“Palvelu tuottaa minulle iloa ja 

arvoa. Palaan tänne uudestaan 

ja kerron tästä muillekin!”

Työntekijään vaikuttavat kolme selkeää tekijää; 

työpaikan kulttuuri, käytetyt työvälineet ja teknologia, 

sekä työympäristö. Edistyksellisimmissä työpaikoissa, kuten 

Googlella, on perehdytty juuri tähän työntekijätyytyväisyyden 

näkökulmaan: esimerkiksi lasten päivähoito on järjestetty päivän 

ajaksi työpaikalle ja työaikojen sijaan seurataan innovatiivisuutta 

sekä tuloksellisuutta. Kuten asiakastyytyväisyyteen, myös 

työntekijätyytyväisyyteen vaikuttaa moni asia. Huomiota tuleekin 

kiinnittää muun muassa työyhteisön harmoniaan, työergonomiaan ja 

-terveyteen, työtehtävien määrään ja sopivuuteen sekä työ- ja vapaa-ajan 

tasapainoon.
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Bain & Companyn tutkimuksessa haastateltiin 

reilua 300 organisaatiota. 80% organisaatioista 

uskoi tuottavansa asiakkailleen erinomaisia 

asiakaskokemuksia, mutta vastaavasti vain 

8% asiakkaista oli heidän kanssaan samaa 

mieltä. Näkemysten välinen kuilu kertoo, 

että tarvitsemme kipeästi asiakaslähtöistä 

palvelukehittämistä. 

Asiakaskokemus on vuorovaikutuksen ja 

tunteiden yhteen laskettu summa, jonka hän 

muodostaa palveluntarjoajasta. Se kattaa 

kaikki kosketuspisteet ja mielikuvat luoden 

kokonaisvaikutelmaa yrityksen kanssa 

toimimisesta. Asiakkaan lojaliteetti yritystä 

kohtaan ei synny pelkästään asiakaslähtöisestä 

palvelusta, vaan ennen kaikkea ainutlaatuisesta 

muistijäljestä. Sen takia on tärkeää muistaa, 

että asiakaskokemus ei lopulta ole sitä, mitä on 

tapahtunut, vaan juuri sitä, minkälaisen muisti- 

ja tunnejäljen se asiakkaaseen on jättänyt. 

Palvelu välittyy asiakkaalle aina monen erilaisen 

kerroksen läpi, joita ovat organisaation 

asiakaspalvelu, käyttäytyminen, tavat, 

digitaalisessa palvelussa käyttöliittymä, 

asiantuntemus, prosessit, järjestelmät sekä 

työkalut. Asiakaskokemus muodostuu asiakkaan 

matkatessa näiden kerrosten läpi ja se, mitä 

hän kokee matkansa varrella, saattaa vaikuttaa 

ostoon jopa enemmän kuin itse ydinpalvelu.

ASIAKAS PALAA HYVÄN 

PALVELUN LUOKSE

Käytös ja tavat

Asiantuntemus

Prosessit 

Järjestelmät ja työkalut

Tarjooma

8% 80%

 

  

Tarjoamme ylivertaisia 
asiakaskokemuksia. 

Olen kokenut
ylivertaisen asiakas-

kokemuksen
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LIIKETOIMINTA TUOTTAA ARVOA JA TULOSTA

Design Value Indexin tutkimustuloksissa on huomattavissa palvelumuotoilun merkitys 

liiketoiminnalle. DVI:n tutkimuksessa seurattiin eri toimialojen yrityksiä vuosina 2005 – 2015. 

Kyseisellä aikavälillä muotoilukeskeiset yritykset tuottivat jopa 211% paremmin suhteessa yrityksiin, 

joissa muotoilua ei hyödynnetä! 

Palvelumuotoilulla on taipumusta kuitenkin tuottaa organisaatiolle muutakin arvoa, sillä esimerkiksi 

uudet ajattelutavat, asiakasymmärrys ja muutokset organisaation kulttuurissa eivät näy suoraan 

mittareissa. 

Mitä muuta hyötyä palvelumuotoilusta on yritykselle?

1) Palvelumuotoilulla voidaan välttää 

virheelliset käsitykset asiakkaista ja heidän 

tarpeistaan. Toisin sanoen sen avulla 

kehittäminen perustetaan aidolle tiedolle ja 

asiakasymmärrykselle, jolloin myös kehitetään 

aitoon tarpeeseen.

3) Yrityksen sisäinen toiminta ja palvelu 

heijastuvat asiakkaalle hänelle tarjottavan 

palvelun kautta. Palvelumuotoilulla 

varmistetaan, että tuotetta ja palvelua 

kehitetään alusta asti käyttäjille ja ostavalle 

asiakasryhmälle.

2) Asiakkaalle tuotettu arvo tehostaa 

liiketoimintaa. Kokonaisvaltaisella palvelulla 

erotut kilpailijoista, sillä asiakaskokemus ei 

ole kopioitavissa. Lopullisena tavoitteena 

onkin yrityksen kasvun edistäminen ja oman 

palveluliiketoiminnan parantaminen.

4) Työn merkityksellisyys lisääntyy, 

kun yrityksen ajattelumalli muuttuu 

palvelukeskeiseksi. Ajan myötä muutos näkyy 

myös paremmassa liiketuloksessa.

http://www.arter.fi
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PALVELUMUOTOILUSTA

HYÖTYJÄ

01 AITO YMMÄRRYS MARKKINOIDEN KYSYNNÄSTÄ 

SUURI ARVO SUHTEESSA RESURSSEIHIN

MAHDOLLISTAA ORGANISAATIOKULTTUURIN MUUTOKSEN

UUSIA NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN KEHITYSTÄ VARTEN

KORKEA VAIKUTTAVUUSASTE

PAREMPI TEHOKKUUS

YHDISTÄÄ ORGANISAATION JA KULUTTAJAT

ASIAKASKOKEMUKSEN KORKEA LAATU MENESTYKSEN 
PERUSTANA

EROTTUVUUS KILPAILUTEKIJÄNÄ 

BRÄNDIN VETOVOIMAISUUS  

Stefan Moriz, 2005 

02

03

04

05

06

07

08

09
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PALVELUMUOTOILUN
MENETELMIÄ

Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä syvennytään 

asiakkaan näkökulmaan. Häneen tutustutaan, jotta 

opitaan mm. käyttäytymismallit eri tilanteissa, jotka 

ohjaavat hänen päätöksentekoaan palvelun aikana. Tässä 

luvussa pureudutaan tarkemmin palvelumuotoilussa 

hyödyntäviin työkaluihin ja käydään läpi mitä vaiheita 

palvelumuotoiluprojektiin voi kuulua. 
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PALVELUMUOTOILUPROSESSI 

Tuplatimantti 

IDEOIMÄÄRITTELE KEHITÄ

Geneerinen 
ongelma 

Määritelty 
ongelma Ratkaisu

Palvelumuotoilu ei ole vain satunnainen joukko erilaisia työpajoja, joissa liimataan seinille värikkäitä 

post-it-lappuja. Palvelumuotoiluakin ohjaa selkeä ja mietitty muotoiluprosessi, jota kutsutaan 

tuplatimantiksi.

Tuplatimatti on visuaalinen tapa kuvata muotoilun prosessia. Se ei itsessään kerro meille oikeastaan 

vielä mitään konkreettista, mutta auttaa hahmottamaan muotoiluprosessin kokonaisuutena. 

Timantin muodot kuvaavat ideoiden ja tiedon määrän kasvua sekä vähenemistä.

Tuplatimantti sisältää neljä eri kehityksen vaihetta: kartoituksen, määrittelyn, ideoinnin sekä 

kehittämisen. Kartoituksen aikana kerätään mahdollisimman paljon tietoa ja kokemuksia, joista 

määrittelyn aikana karsitaan turha pois olennaisen tiedon löytämiseksi. Ideoinnissa uusia ideoita 

tuotetaan ja innovoidaan mahdollisimman paljon. Näistä lähdetään kehittämisen ja prototyyppien 

avulla etsimään optimaalisinta ratkaisua. 

KARTOITA
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1) Suunnitellaan mitä tehdään 

Asiassa kuin asiassa suunnittelu lähtee yleensä helposti käyntiin. Mielikuvitellaan ja 
unelmoidaan mitä muutosta tai uutta halutaan. Onnistumisen elementtinä on kuitenkin 
se, miten jo alkuvaiheessa olemme määritelleet tavoitteen. Miten asiakkaiden tarpeet ja 
omat tavoitteemme kohtaavat. Siksi kannustankin käyttämään aikaa siihen, että tavoitetta 
ei määritellä pelkkänä markkinointikielisenä unelmana, vaan tavoitteena, joka on purettu 
myös mitattaviin osatavoitteisiin. Palvelumuotoilussa kannattaa määritellä ainakin mitä 
palveluita, mille asiakassegmentille, millä aikataululla ja keiden toimesta. Tärkeää on 
muistaa myös osaamisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet sekä määrä, laatu, riskit ja 
taloudellinen todellisuus.  Suunnitteluvaiheessa kannattaa hyödyntää kaikki valmiit pohjat, 
jotka vähänkin tuntuvat järkeviltä. Näin varmistaa sen, että mikään keskeinen näkökulma 
ei unohdu.

2) Tehdään sitä mitä ollaan suunniteltu 

Tekeminen on vaihe, jossa alkaa näkyä konkreettisia asioita. Silloin helposti käy niin, 
että alamme säätää suunnitelmaa joka vaiheessa. Palvelumuotoilu jo sinällään pitää 
sisällään menetelmiä, jotka ovat joustavia. Siksi neuvon, älä säädä! Luota siihen, että 
suunnitteluvaiheessa olette miettineet tavoitteet ja polun, jonka avulla ne saavutetaan. 
Jos tavoite on kiivetä vuorelle, mutta ensimmäisen päivän kiipeämisen jälkeen ei vielä näy 
unelmoimianne maisemia, niin ei kannata lähteä muuttamaan suunnitelmaa saman tien. 
Jatka kiipeämistä ja keskity jokaiseen vaiheeseen omana suorituksenaan osatavoitteiden 
mukaisesti.

Palvelumuotoilun menetelmissä ”do-vaiheeseen” on paljon vaihtoehtoja. Palveluja voidaan 
mallintaa erilaisilla sähköisillä menetelmillä, valmiilla pohjilla ja aitoina palvelutilanteina. 
Keskeistä on se, että ei jäädä oman pään sisään ja pöydän ääreen ja annetaan asiakkaille 
aidosti mahdollisuus olla kehittämisessä ja käytäntöön viennissä mukana. Onnistumisen 
eväät ovat hyvin suunnitelluissa, vuorovaikutteisissa ja fasilitoiduissa työpajoissa, jotka 
dokumentoidaan jatkotyötä edistävällä tavalla ja riittävän visuaalisesti.

PALVELUMUOTOILUN STARTTIPAKETTI

ARTERIN VANHEMPI KONSULTTI 
ELINA MÄKINEN

http://www.arter.fi
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3) Opitaan siitä mitä ollaan tehty ja mitä tuloksia saatu aikaan 

Hyvin suunnitteluissa ja laadukkaasti toteutetuissa kehittämishankkeissa ja -projekteissa 
”check-vaihe” on tähänkin saakka perustunut arviointeihin ja mitattuun tietoon. Pidän 
tärkeänä, että kaikessa kehittämisessä säännöllisesti ja tietoisesti arvioidaan ja opitaan. 
Ne ovat hetkiä, jolloin nähdään miten osatavoitteisiin on päästy. Ihaillaan kulloisenkin 
päivän maisemaa ja tarkistetaan voidaanko jatkaa kiipeämistä huomennakin, vai pitääkö 
suunnitelmaa päivittää.

Palvelumuotoilun visuaaliset menetelmät tukevat hyvin sitä, että pystymme helposti 
palaamaan tekemisen vaiheisiin ja analysoimaan mitä polkua pitkin löysimme onnistuneet 
ratkaisut. Kokemukseni siis on, että palvelumuotoilun menetelmät tukevat vahvasti myös 
oppimista ja arviointia. Hyvin mallinnetut Journey Mapit ja Blueprintit voivat olla toimiva 
osa arviointia.

4) Käynnistetään seuraavan syklin tarvittavat muutokset

Muutokset voivat olla nopeasti toteutettavia pikaparannuksia tai isompia kokonaisuuksia 
riippuen siitä puhutaanko tunnin, päivän, viikon, kuukauden vai pidemmän ajan sykleistä 
ja tavoitteista. Palvelumuotoilussa erityisesti prototyyppien tekeminen tukee nopeiden 
parannusten mahdollisuutta. Kun ajatuksena ei ole onnistua yhdellä mallilla, vaan jo 
alkuvaiheessa tehdä useampia versioita, se antaa paremmat mahdollisuudet löytää useita 
hyviä ratkaisuja, joista koota se toimivin.
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Onnistunut palvelumuotoiluprojekti lähtee liikkeelle 

toiminta-ympäristön ja organisaation kokonaisuuden 

hahmottamisesta. Mietitään siis perusasiat kuntoon, 

ennen kuin pureudutaan syvemmälle yksittäiseen 

projektiin. Tässä voidaan hyödyntää apuvälineenä 

esimerkiksi Business Model Canvasta (BMC), 

jonka avulla kartoitetaan organisaation nykytila 

ja hahmotetaan osa-alueet, joista liiketoiminta 

koostuu.

Arter on laajentanut perinteistä pohjaa niin, että 

se ottaa huomioon kumppaneiden, prosessien, 

arvolupauksen, asiakassuhteiden, resurssien, strate-

gian, kanavien, kustannusrakenteen ja tulovirtojen 

lisäksi myös riskit ja kilpailijat.

 TYÖKALUJA PALVELUMUOTOILUUN

       BMC, HAHMOTA KOKONAISUUS 

       TUTUSTU ASIAKASKOKEMUKSEEN

01

02

Asiakasymmärryksen kasvattaminen on yksi keskeisimmistä palvelumuotoilun periaatteista. Se 

voidaan aloittaa toteuttamalla asiakashaastatteluja ja kyselyitä. Asiakashaastattelujen ja –kyselyjen 

kautta keräämme arvokasta tietoa heidän kokemuksestaan. Niiden avulla keskitymme olennaiseen 

ja ratkaisemme oikeita asioita. 

Mysteerishoppaamisen metodissa ennalta tuntematon ihminen käy kokeilemassa palvelun 

nykytilan. Mysteerishoppaajan avulla voimme paljastaa vähemmälle huomiolle jääneet epäkohdat. 

Asettaudumme asiakkaan asemaan, jotta saamme objektiivisempaa käsitystä palvelusta ja 

asiakaskokemuksesta. Tämä vaihe voidaan toteuttaa myös Lean-menetelmänä paremmin tunnettuna 

Gembana eli prosessikävelynä, jossa kuljetaan palvelu vaihe vaiheelta läpi. 

http://www.arter.fi
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       LUO ASIAKASPERSOONA03

Personien luomisella vahvistamme asiakas-

ymmärrystämme. Persona on mallinnus 

asiakastyypistä.  Erilaiset kiinnostuksen kohteet, 

ominaisuudet, tarpeet ja tavoitteet ohjaavat 

asiakkaan käyttäytymistä. 

Otamme nämä huomioon persoonia kuvatessa.  

Ne tuovat asiakkaan käyttäytymisen ja tarpeet 

selkeämpään muotoon ja hyödynnettäväksi tiedoksi 

paremmin kuin perinteinen segmentointi.   

Ominaisuudet, käytös ja tavat

• Harrastukset
• Vapaa-aika
• Kiinnostuksen kohteet
• Sosiaalinen verkosto
• Kulttuurilliset erityispiirteet

Demografia

• Perhesuhteet
• Asuinympäristö
• Asumismuoto
• Kulkuväline
• Ikä ja sukupuoli
• Työ ja tehtävänimike

Tarpeet ja tavoitteet

• Luonteenpiirteet
• Henkilökohtaiset tavoitteet
• Tottumukset
• Motivaattorit

Kuvaamalla asiakaspolun näemme mitä asiakas kokee palvelun aikana. Pystymme osoittamaan 

ongelmakohtia, jos polku on liian pitkä tai jos polulla on umpikuja. Yleisin mallinnustapa on ennen, 

aikana ja jälkeen. Kuvauksessa otetaan huomioon, että kokemus palvelusta alkaa jo ennen kuin 

asiakas varsinaisesti on palvelun piirissä ja jatkuu palvelutilanteen päättymisen jälkeen. 

KUVAA ASIAKASPOLKU04
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Kosketuspisteet eli Touch Points ovat tuokioita, joissa asiakas on suoraan tekemisissä 

palveluntarjoajan kanssa. Kosketuspisteillä näemme mitkä kohdat asiakaspolussa ovat kriittisimmät 

polun jatkuvuuden ja asiakaskokemuksen osalta. Ne ovat hetkiä, joissa asiakas voidaan ihastuttaa, 

vihastuttaa tai hämmästyttää ja joista asiakas usein kertoo tarinoita. 

Palvelumuotoilussa kosketuspisteitä analysoidaan sekä laadullisesti että määrällisesti. Kuten 

asiakaspolussa, myös kosketuspisteissä otetaan huomioon ennen, aikana ja jälkeen -vaiheet 

sekä asiakkaan ja liiketoiminnan näkökulmat. Asiakaspolku ja kosketuspisteet luovat yhdessä 

ymmärryksen asiakkaan saamasta palvelusta. 

Palvelumallilla (Service Blueprint) havainnollistetaan mitä organisaatiossasi tapahtuu rinnastettuna 

asiakaspolkuun. Tämä paljastaa viimeisetkin kompastuskivet palvelun eri vaiheissa. Service Blueprint 

-kaavio täydennetään kuvaukseksi palvelusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä nykytilan että 

tavoitetilan osalta. 

Etulinja ja tukipalvelut kuvataan erikseen. Kaavio ottaa huomioon välineet, laitteet ja fyysiset 

objektit, joiden kautta palvelu välitetään. Toisin sanoen asiat, joihin asiakas ”koskee”. Kun nämä 

elementit kartoitetaan, nähdään missä asiakas käyttää kaikista eniten aikaansa ja voidaan keskittyä 

palvelukokemuksen näkökulmasta olennaisen kehittämiseen. 

LISÄÄ KOSKETUSPISTEET05

MALLINNA PALVELUMALLI06

http://www.arter.fi
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PALVELUJOHTAMINEN

Palvelujohtaminen laajentaa näkökulman yksittäisestä 

palvelusta organisaation koko tarjoamaan. Ilman selkeää 

näkemystä siitä mitä palveluita asiakkaat ylipäänsä toivovat 

ei yksittäisen palvelun muotoilusta ole juuri hyötyä. Sen 

pitää olla looginen jatkumo yrityksen muille palveluille ja 

tuotteille sekä tukea osaltaan strategian toteutuimista. 

Tässä luvussa tutustutaan palvelujohtamiseen, joka yhdessä 

toimivan palvelumuotoilun kanssa auttaa asiakaslähtöisen 

palvelutuotannon onnistumisessa. 

http://www.arter.fi
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Kaikki yritykset ja organisaatiot tarvitsevat toiminnassaan palveluosaamista, jos aikovat pärjätä 

kilpailluilla markkinoilla. Asiakkaan roolin muuttuessa passiivisemmasta aktiiviseksi toimijaksi, myös 

asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen uudistaminen on tarpeen. Tähän ei riitä yksittäisen palvelupolun 

viilaminen timattiiseksi, vaan tarvitaan kokonaisnäkemystä siitä, millaisia palveluita asiakkaat ylipäänsä 

haluavat tai tarvitsevat. 

Palvelujohtaminen tarkoittaa käytännössä niitä johtamisperiaatteita, jotka ohjaavat organisaation 

palvelustrategian mukaista päätöksentekoa. Se on laajempi kokonaisuus, johon kuuluu palvelustrategian 

lisäksi palveluiden suunnittelu, niiden käyttöönotto, palvelutuotanto ja palveluiden jatkuva kehittäminen. 

Menestyvän palvelustrategian toteuttamiseen kaivataan uudenlaista johtamista, jossa asiakaslupaus 

lunastetaan tai jopa ylitetään. Markkinoiden palvelukilpailu toimii vaikuttavana tekijänä siinä, miten 

palveluita ja palveluliiketoimintaa organisaatiossa onnistuneesti ja menestyksekkäästi johdetaan. 

Samalla toimialasta riippumatta ympäristön muuttuessa ja kilpailun kiristyessä ratkaisevaa on asiakkaan 

subjektiivinen kokemus saamastaan palvelusta.

Mistä palvelujohtaminen koostuu?

Palvelujohtaminen on kokonaisuus, joka rakentuu organisaation toiminnan monesta eri osatekijästä.

1. Ymmärrä asiakkaan kokema arvo ja laatu

Jotta palvelujohtamisesta on hyötyä, tulee yksittäisen palvelun kehitysprosessin olla toimiva. 

Kehittämisen tulisi perustua alusta asti aitoon asiakkaiden ja heidän tarpeidensa ymmärtämiseen, sekä 

tämän tiedon säännölliseen päivittämiseen. Opi siis tuntemaan asiakkaasi, ja se, mistä heidän kulloinkin 

palvelutilanteessa kokema arvonsa muodostuu. Koetun palvelun laatuun vaikuttavat sekä tekninen että 

toiminnallinen ulottuvuus. Kun koettu laatu ja odotettu laatu kohtaavat, syntyy koettua kokonaislaatua. 

Omat virheelliset asiakasolettamukset ja käsitykset voikin välttää tehokkaasti palvelumuotoilun avulla. 

MITÄ ON PALVELUJOHTAMINEN? 

http://www.arter.fi
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 2. Ymmärrä, miten tuotat asiakkaalle palvelupohjaista arvoa

Kun asiakkaiden tarpeet ja heidän kokemansa palvelun kokonaislaatu ovat tiedossa, tulee pohtia, miten 

koko organisaatio osallistuu tämän laadun ja arvon tuottamiseen. Organisaation palvelunäkökulmassa 

joukko resursseja on vuorovaikutuksessa keskenään ja asiakkaan kanssa, pyrkimyksenään tukea 

asiakkaan prosesseja arvoa tuottavalla tavalla. Palvelun koettuun laatuun vaikuttavatkin henkilöstön 

lisäksi asiakkaat, teknologia, fyysiset resurssit, operatiiviset järjestelmät ja yrityksen johto.

3. Ymmärrä, miten johdat resursseja

Lopulta on tärkeää ymmärtää, kuinka organisaatiota tulee kehittää ja johtaa halutun hyödyn 

saavuttamiseksi. Miten lunastat asiakkaille annetut lupaukset ja parhaassa tapauksessa ylität ne? 

Aiemmin tunnistettuja organisaation resursseja tulee johtaa ja ohjata palvelupohjaisen arvon tuotannon 

mukaan. Palvelujohtamisen tavoitteena on saada organisaatio toimimaan niin, että tavoiteltu hyöty tai 

laatu, sekä eri osapuolten tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Toisin sanoen 

asiakkaan kokema palvelun arvo ja laatu määrittelevät pitkälti koko palveluliiketoimintaa.

Palvelujohtamisella tuotat siis arvoa

Palveluiden johtamisessa olennaista on siis tunnistaa, miten asiakkaille voidaan olemassa olevilla tai 

hankittavilla resursseilla tuottaa arvoa ja saatava organisaation rakenteet toimimaan yhdessä niin, 

että ensisijaisena tavoitteena on resurssien käyttö palvelutoiminnan tukemiseen.  Palvelujohtaminen 

auttaa suuntaamaan toiminnan painopistettä kokonaishyötyihin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, 

pelkkien yksittäisten tuotehyötyjen tai teknisen laadun sijaan. Tärkeäksi tunnuspiirteeksi nousee myös 

johtamiselta vaadittu dynaamisuus – asiakkaiden tavoitteiden ja hyötyjen muuttuessa organisaation on 

pysyttävä mukana ja kyettävä tarjoamaan relevantteja palvelukokemuksia myös jatkossa.

Lähde: Grönroos, Palveluiden johtaminen ja markkinointi

“Miten asiakkaille voidaan 
olemassa olevilla tai 

hankittavilla resursseilla 
tuottaa arvoa?”
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PALVELUJOHTAMINEN HAASTAA JA PALKISTEE

Polkupyöräily on helppoa: kun kerran löytää tasapainon ja saa vauhdin päälle, sujuu kaikki muu kuin 

itsestään. Samalla tavalla miellämme usein palvelut asiaksi, joka kerran vauhtiin päästessään rullaa 

omalla painollaan eteenpäin. Pyöräillessä me arvoimme kuitenkin jatkuvasti omaa ajotaitoamme, 

polkupyörän kuntoa, ympäristöä sekä vaihtoehtoisia ajoreittejä, joiden perusteella teemme 

riskienhallintaa ja päätöksiä. Samalla tavalla palveluun vaikuttaa joukko tekijöitä, joiden perusteella 

teemme päätöksiä ja tutkailemme palvelun tuottamiseen liittyviä riskejä. 

Eikä siinä vielä kaikki: palvelu haastaa sen kehittäjää kokoajan. Kuten polkupyöräkin, se tarvitsee 

säännöllistä huoltoa.

Matkan varrella sattuu toisinaan kommelluksia ja sen vuoksi meidän tulee ymmärtää pyörästä 

olennaisimmat perusasiat: vaaditaan käyttäjä, kaksi rengasta, ohjaus sekä näiden välille tarvittavat 

yhteydet. Samalla tavalla meidän tulisi hahmottaa palveluidemme olennaisimmat elementit. Näin 

osaamme esimerkiksi päättää, milloin pelkkä huolto ratkoo ongelmamme ja milloin palvelu vaatii 

suurempaa muutosta, jotta se pystyy vastaamaan käyttäjänsä tarpeisiin jatkossakin. Käyttäjä ja 

ympäristö kun muuttuvat koko ajan ja vaativat palveluntuottajalta jatkuvaa valppaana oloa ja 

kehitysvalmiutta.

Palvelujohtaminen haastaa

Palveluiden johtaminen koetaan haastavaksi yrityksissä. Vaikka halu palveluiden arjen kuvaamiseen 

löytyy, ei oikein kuitenkaan välttämättä hahmoteta, mistä osista palvelut koostuvat. Toisin sanoen on 

hankalaa hahmottaa, mitä asioita palvelusta on kuvattava, jotta työ olisi hyödyllistä ja kasvattaisi 

käsitystä organisaatiosta myös kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta. 

Siinä missä isä näkee polkupyörässä kaatumisen riskin, käyttäjä vauhdikkaan menopelin ja 

pyörähuolto vain huollettavat kohteet, on organisaatioissakin palvelujohtamisen haasteena liian 

suppeat ja siiloutuneet näkökulmat. Kokonaiskuva palveluista jää silloin vajaaksi. 

Kokonaisuuden hahmottamista hankaloittaa tyypillisesti myös yhteisen kuvaustavan puuttuminen 

sekä epäselvyys siitä, minkälaisella jaottelulla palveluita  tahdotaan kuvata. Polkupyöränkin voi 

kategorisoida esimerkiksi koon, värin, hinnan ja käyttötarkoituksen perusteella. Koska valittu 
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kategoria voidaan tyypillisesti pilkkoa vielä moniin pienempiin lohkoihin, aiheuttaa palveluiden 

johtamisessa päänvaivaa myös päätös siitä, minkälaisella syvyydellä palveluita olisi hyödyllistä 

kuvata. Palvelujohtaminen siis haastaa pohtimaan mistä kaikista osista palvelu koostuu ja kuinka 

sen rakentaminen kannattaa organisoida.

Palvelujohtaminen palkitsee

Kova halu palveluiden tunnistamiseen, kuvaamiseen ja johtamiseen syntyy siitä, että tämä 

kaikki nähdään hyödyllisenä. Palvelujohtamisen nähdään helpottavan palvelutarjooman 

hahmotettavuutta ja edistävän palveluiden tasalaatuisuutta. Sen nähdään myös helpottavan 

toiminnan ja tekemisen organisointia, kun kehittämisen priorisointiin ja suunnitteluun saadaan 

järjestelmällisyyttä. Palveluita johtamalla pystytään tehokkaammin vastaamaan muuttuvan 

maailman vaatimuksiin. Polkupyöränkin käyttäjän vaatimukset muuttuvat taitojen karttuessa: ensin 

tarvitaan apupyörät, sitten mahdollisimman paljon vaihteita. Lopulta kuitenkin polkupyörässä 

on kyse aina pyöräilijästä, kuten eräs haastateltavanikin totesi: ”Palvelujohtamisen hyödyt 

kulminoituvat aina loppukäyttäjään.”

Palveluiden johtaminen ARC-ohjelmistossa

Palvelut ovat olennainen osa liiketoimintaa ja siksi ne löytyvät myös ARC-ohjelmiston Arter 

Framework-viitekehyksestä. Kasvattamalla ja lisäämällä ymmärrystä palveluista niitä johtamalla, 

voidaan siis tuoda lisää syvyyttä myös organisaation kokonaisarkkitehtuurityöhön. ARC-

ohjelmistossa toteutettava palvelujohtamisen palvelu kuljettaa johtamisen perusteiden kautta 

syvempään ymmärrykseen sekä kehitystyöhön. Ohjelmiston valmiisiin ja tarpeen mukaan 

muokattaviin pohjiin kuvataan organisaation palvelusalkku ja –kartta. Näiden avulla syvennetään 

ymmärrystä palveluista kuvaamalla niiden olennaisimmat ominaisuudet ja yhteydet organisaation 

muihin osiin. ARC-ohjelmiston valmis pohja helpottaa kuvaamistyötä ja edesauttaa kuvausten 

yhtenäisyyttä koko organisaatiossa.
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Palvelujohtamisessa olennaista on asiakkaan kokeman palvelun arvon ja laadun tuottaminen 

sekä sen ylläpitäminen. Tämä totta kai vaatii myös toiminnan seurantaa.

 PALVELUJOHTAMINEN JA MITTAAMINEN

PALVELUN LAADUN MITTAAMINEN KANNATTAA

SERVQUAL - PALVELUN LAADUN MITTARI 

Ne hetket, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa organisaation kanssa ovat ratkaisevia, 

niin kutsuttuja totuuden hetkiä. Organisaatiolla on näissä tilanteissa mahdollisuus osoittaa 

konkreettisesti tarjoamansa palvelun laatu. Mikäli asiakas ei koe palvelutilanteessa arvoa, 

eikä tilanteesta saada palautetta, mahdollisuus on pitkälti menetetty. Yleisesti tiedetään, että 

koetun laadun ongelmien korjaaminen jälkikäteen on työläämpää, kuin arvon varmistaminen 

heti ensikohtaamisella. Palvelun laadun mittaamisella voidaan kuitenkin päästä kiinni koettuihin 

ongelmakohtiin, ja parantaa sekä laatua että koettua arvoa jatkossa. 

Palvelun laatua säännöllisesti mittaamalla pääset selville sekä nykytilasta, että tavoitetilaan 

pääsyn edellyttämistä kehityskohteista. Koska keskeistä palveluiden johtamisessa on toiminnan 

dynaamisuus, säännöllinen seuranta ja mittaaminen mahdollistavat myös nopean reagoinnin 

asiakkaan kokemien hyötyjen muutoksiin. Näin pystyt tarjoamaan asiakkaille aina ajankohtaista 

arvoa ja relevantteja palvelukokemuksia. Mittaamisella on lisäksi vaikutusta organisaation 

sisäiseen laatuun, sillä henkilöstöä motivoi oman työnsä konkreettisten tulosten näkeminen. 

Yksi tunnetuimmista palvelun laadun kokemisen menetelmistä kehitettiin vuonna 1985. 

SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berry) on menetelmä, jolla mittaat, miten asiakkaat 

kokevat palvelun laadun. Menetelmä on nykyisessä muodossaan tiivistetty alkuperäisestä 10 

koetun palvelun laadun osatekijästä viiden palvelun osa-alueen mittariin. Osa-alueita kuvataan 

22 eri attribuutilla, jotka selvittävät asiakkaiden kokemusta kyseisestä väittämästä.

http://www.arter.fi
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KOETUN PALVELUN LAADUN OSA-ALUEET

Konkreettinen ympäristö
Konkreettinen ympäristö sisältää palvelun fyysiset osatekijät. Se viittaa esimerkiksi organisaation 

toimitilojen, laitteiden ja materiaalien miellyttävyyteen, sekä asiakaspalvelijoiden ulkoiseen 

olemukseen. 

Luotettavuus
Luotettavuus tarkoittaa palvelun johdonmukaisuutta ja luotettavuutta. Asiakkaalle tarjottu 

palvelu on ensimmäisestä kontaktista asti täsmällistä ja virheetöntä. Annetut lupaukset ja 

aikataulut pidetään.

Reagointialttius
Reagointialttius tulee henkilöstön halusta ja valmiudesta palvella asiakasta. Asiakasta halutaan 

auttaa, hänen pyyntöihinsä vastataan, ja häntä palvellaan viipymättä.

Vakuuttavuus
Vakuuttavuus syntyy asiakkaan luottamuksen tunteesta. Asiakas kokee, että voi luottaa yrityksen 

ja hänen olonsa on turvallinen niin fyysisesti kuin taloudellisesti.

Empatia
Empatia tarkoittaa aitoa pyrkimystä ymmärtää asiakasta ja hänen tarpeitaan. Jokaista asiakasta 

kohdellaan yksilöllisesti ja erityistarpeet selvitetään. 

SERVQUAL-menetelmä tarjoaa palvelujohtajille oivan mittarin ja työvälineen uusien 

toimintamallien kehittämiseen, sekä tiettyjen palvelun osa-alueiden laadun tarkasteluun 

keskittymiseen. Sellaisenaan mittari ei kuitenkaan sovellu kaikkialle, vaan tarjoaa lähinnä 

hyödyllisen lähtökohdan tietyn palvelun piirteiden selvittämiseen. Osa-alueita ja kohtia voi, 

ja kannattaakin tarpeen tullen muokata: näkökulmia poistaa, lisätä tai tarkentaa palvelusta 

riippuen.  
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Arter ArC tArjoAA ohejlmiston pAlvelumuotoilun jA 

pAlveluiden johtAmisen työkAluksi mAhdollistAmAAn 

visuAAlisen pAlvelukehityksen. ohjelmiston sisään 

rAkennettu vAlmis pohjA pAlvelumuotoiluprojekteihin 

ohjAA toimintAAnne. pAlvelumuotoilu templAte 

sisältää: 

• Arter business model CAnvAs

• AsiAkAskokemukseen tutustuminen

• persoonA

• AsiAkAspolku

• kosketuspisteet

• serviCe blueprint

ARC-OHJELMISTO

PALVELUIDEN MUOTOILUUN JA 

JOHTAMISEEN 

LUE LISÄÄ: WWW.ARTER.FI/OHJELMISTOT/ARC-OHJELMISTO/

DEMOTILAUS: WWW.ARTER.FI/ARC-DEMO-TILAUS/

+358 50 435 6935
mikko.hiltunen@arter.fi
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