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Palvelumuotoilu ja 
tuotteistaminen -työpajat

Kokonaissisältö:
● Ti 13.9. klo 8.30-11.30 | Palvelumuotoilu ja 

asiakaskokemus
● Ti 20.9. klo 8.30-11.30 | Tuotteistaminen ja 

sen hyödyt
● Ti 27.9. klo 8.30-11.30 | Yrityksen palvelun 

tuotteistaminen
● Viikko 40 |Tuotteistetun palvelun itsenäinen 

minitestaus asiakaskohderyhmällä
● Ti 11.10. klo 8.30-11.30 |Palvelun 

jatkokehittäminen ja yhteistyön 
mahdollisuudet



Tavoitteet

● Uusi tai uudistettu palvelu 
ikäihmisten kohderyhmälle

● Palvelun asiakaslähtöinen 
kehittäminen ja asiakaskokemuksen 
parantaminen

● Palvelun testaaminen kohderyhmän 
asiakkaalla

● Kannattavan liiketoiminnan 
rakentaminen



Oppimistavoitteet

● Opit mitä palvelumuotoilu on ja opit 
hyödyntämään palvelumuotoilun 
menetelmiä, jotka helpottavat palvelun 
tuotteistamista, kehittämistä ja 
asiakkaan osallistamista

● Opit hakemaan inspiraatiota ja ideoita 
palvelun kehittämiseen

● Opit kehittämään palveluasi asiakkaan 
tarpeista lähtien

● Opit asettamaan selkeät tavoitteet 
palvelun kehittämiselle

● Opit, kuinka palvelua yhteiskehitetään 
yhdessä asiakkaan kanssa



8.30 - Orientoituminen työpajoihin
ja ryhmään tutustuminen

9.30 - Asiakaskokemus

10.00 - tauko

10.15 - Palvelumuotoilu ja 
Asiakaskohderyhmän ymmärtäminen

10.45 - Tuntitehtävä: Asiakaspersoona

11.15 - Työpajan yhteenveto ja ensi kerran 
aiheen esittely

11.30 - Työpajan lopetus
 

Aamupäivän aikataulu



ESITTELYT
● Kerro nimesi ja mitä organisaatiota 

edustat?
● Mitä palveluja organisaatio tarjoaa?

● Mitä odotat työpajoilta?



Asiakaskokemus ja 
palvelumuotoilu 



OMAT
ASIAKASKOKEMUKSET

Pohdi, millaisia kokemuksia sinulla on 
palveluiden tai tuotteiden käyttämisestä



Asiakaskokemus

● Kun asiakas käyttää aidosti toimivaa 
palvelua, niin asiakas saa asiansa 
hoidettua helposti ja sujuvasti

● Kun asiakas saa odotukset ylittävää 
palvelua, hän tulee hyvälle mielelle

● Jos asiakas kokee palvelun käytön 
hankalaksi, hän turhautuu

● Asiakaskokemus voi syntyä yhdestä 
palvelukerrasta ja ulottua 
vuosikymmenien pituiseen 
palvelusuhteeseen



TAUKO



Palvelumuotoilu

● Taustalla muotoiluajattelu
● Palvelumuotoilussa asiakas on 

tärkein
● Halu palvella ja kehittää 

mahdollisimman hyviä palveluita 
asiakkailleen on oleellisempaa kuin 
käytetyt menetelmät tai 
kehitysprosessi

● Kehittäminen perustuu tietoon, 
testaamiseen, yhteiskehittämiseen ja 
empatiaan



● Organisaatiolähtöistä
● Kehittäminen lähtee johdon ja 

tiimin ideoista
● Prosessi palvelee yrityksen 

liiketoimintaa
● Yksittäiset kehittämisprojektit
● Kehittäminen lopputulos 

edellä
● Kehittäminen omalla tiimillä
● Puhutaan organisaation 

kielellä ja sanastolla

● Asiakaslähtöistä
● Kehittäminen lähtee asiakkaan 

tarpeista
● Prosessi palvelee asiakasta
● Jatkuva, toistuva kehittäminen
● Kehittäminen tarve edellä
● Kehittäminen yhdessä 

asiakkaan kanssa
● Puhutaan asiakkaan kielellä ja 

sanastolla

Perinteinen kehittäminen Palvelumuotoilu



MUOTOILUPROSESSI

▶  TUTKI
▶  SELVITÄ
▶  YMMÄRRÄ

IDEOI & 
KOKEILE 

LÖYDÄ LUO TESTAA TOTEUTA

▶  TÄRKEÄN TIEDON
      VALIKOINTI
▶  IDEOI & KONSEPTOI

▶  KOKEILE RATKAISUA 
ASIAKKAIDEN KANSSA 

▶  PARHAAN RATKAISUN
      VALITSEMINEN
▶  PROTOTYYPPI / MVP
▶  MYYNTI



ASIAKASYMMÄRRYS
Pohdi, kuinka olet itse osallistunut muiden 

yritysten palveluiden kehittämiseen tai miten 
olet kerännyt ymmärrystä omista asiakkaistasi



Ikäihmiset asiakkaina

● Uudet liiketoiminnan mahdollisuudet 
ja uudet palvelu- ja tuoteideat

● Ikäihmisten määrä kasvaa ja 
palvelutarpeet monipuolistuvat

● Ikäihmiset ovat paremmassa 
kunnossa

● Osa ikäihmisistä on jo tottunut 
digipalveluiden käyttämiseen

● Asiakaskohderyhmän jaettelu: go go, 
slow go ja no go



TEHTÄVÄ:
ASIAKASPERSOONA

Etsi tietoa ikääntyneiden asiakasryhmästä ja 
päätä kuka on potentiaalisin asiakas, josta 

laadit tarkemman asiakaspersoonan



Asiakaspersoona

● Nimi ja ikä
● Aktiivisuustaso: go go, slow go, no go
● Elämäntilanne
● Mielenkiinnot ja harrastukset
● Mitä kautta pitää yhteyttä läheisiin ja 

ystäviin?
● Mikä on asiakkaan tarve ja valmius 

palvelun käyttämiseen?
● Mistä asiakas löytää palvelun?
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