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KIITOKSET rakkaalle avomiehelleni Vahidille ehtymättömästä tuesta sekä oppaan kokoamisen 
apukaartille, järjestömaailman ja palvelumuotoiluajattelun teholeideille, joiden avulla 

oppaasta tuli tämän näköinen: Terhi Ylikoski, Niina Mäki, Henriika Lindroos, Saara-Sisko 
Jäämies, Anna-Maija Ohlsson, Essi Lindberg, Maija Hansen, Nina Patanen, Riikka Keskitalo, 

Aura Yliselä, Hanna Hukari ja Meeri Väänänen. 

Lisäksi erityiskiitos Otavan kirjasäätiölle apurahasta, joka teki oppaan tekemisen 
mahdolliseksi, sekä järjestöille, jotka jakoivat oppaassa esimerkkinsä (Kansalaisareena ry, 

Kepa ry, Kukunori ry, TUL Oulun Piiri ry,  Oulun seudun omaishoitajat ry, Suomen Lähetysseura 
ry, Suomen Pakolaisapu ry, Oulun Insinöörit ry, Nuorisosäätiö ja Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen Piiri Ry), Palvelumotoilu Palolle, kuvittajalle Hilma 
Roppolalle (ihmishahmopiirrokset), graafikko Janne Nurmelle (Kukunori ry:n 

palvelupolkupiirros), Hannika Photographylle (valokuvat s.143 ja s. 189) ja Noun Project-
nettisivustolle (Christopher Holm-Hansen (lamppu), Chabib Ali Machbubi (avain), Ruslan 

Mirsalikhov (lainausmerkit), Paffi (sormi), Lone Born (pää), Alexander Wiefel (printteri), Alone 
Forever (pää), Eucalyp (työkalupakki), Abdo (spiraali), Xinh Studio (tsuumaus), Shashank Singh 

(ryhmä)).
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Tervehdys, hyvä järjestys- tai yhdistystoimija! 

Pari vuotta sitten kiinnitin huomioni palvelumuotoilun rantautumiseen erilaisiin 
keskustelupöytiin. Kiinnostuin siitä, mitä tämä uusi termi voisi antaa 
yhteiskunnallisen muutoksen luomiseen. Tie vei minut väitöskirjatutkijaksi asti.  

Termi heijastaa elämäntapamuutosta, jonka keskellä elämme. Sijoitamme 
enenevissä määrin rahaa ja aikaa positiivisiin kokemuksiin. Emme hae 
ravintoloista pelkästään vatsantäytettä vaan kulinaristisia elämyksiä. 
Metroasemamme muuttuvat pysäkeistä taidegallerioiksi. Tunteet, tarinat, 
aistielämykset ja halu kokea innostavat ja motivoivat hakeutumaan erilaisten 
asioiden ääreen. Järjestöt ja yhdistykset ovat osa tätä yhteiskuntaa. Myös niiden 
vapaaehtoiset, hallituksen jäsenet, työntekijät, tukijat ja jäsenet etsivät 
elämältään elämyksellisyyttä. 

Palvelumuotoiluajattelussa elää mahdollisuus kehittää avoimia ja ihmiskeskeisiä, 
kokemuksellisia, organisaatioita, joihin erilaiset ihmiset mielellään sitoutuvat. 
Kädessäsi olevan oppaan avulla voit herätellä omaa, sisäistä, 
palvelumuotoiluajattelijaasi. Tai ehkä huomaat, että oletkin aina ollut sitä! 

Merkityksellisiä lukuhetkiä! 
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1  

KENELLE                                                       
OPAS ON                                       

KIRJOITETTU?
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Järjestö- ja yhdistysjohtajille ja hallitusten jäsenille.. 

…jotka pohtivat, miten johtamansa järjestön tai yhdistyksen työtä 
voisi parantaa ja haluavat ymmärtää lisää järjestönsä sisäisestä 
maailmasta ja ulkoisista toimista ja niiden välisistä suhteista. 

Opas pyrkii avaamaan kiteytetysti sitä, miten 
palvelumuotoiluajattelua voisi omassa työssä hyödyntää. Se on 
tarkoituksellisesti nopealukuinen (kirja, josta voi tarvittaessa lukea 
vain ne kaksi itselle olennaisinta sivua), mukaansatempaava ja 
sellainen, josta saa konkreettisia ratkaisuja oman järjestön tai 
yhdistyksen kehittämiseen. 
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Kehittäjille… 

…joiden vastuulla on kehittää järjestön tai yhdistyksen 
prosesseja entistä asiakaskeskeisimmiksi, tuloksellisimmiksi ja 
tehokkaimmiksi. 

Opas vetää yhteen palvelumuotoiluajattelun ja menetelmien 
raamit, tiivissä muodossa. Oppaan voi lukea 
kokonaisuudessaankin nopeasti, tai sitä voi lukea osissa 
mielensä mukaan. Sama pätee myös siinä esitettyihin ajatuksiin, 
jotka voi ottaa käyttöön kokonaisuutena tai soveltaa vaikka yhtä 
oppaassa esiintyvää ajatusta tai kysymystä oman työn tueksi. 

Oppaasta voi ammentaa uusia ajatuksia tuloksellisuuden ja 
vaikuttavuuden arviointiin sekä tapaan esittää tuloksia ja 
vaikutuksia rahoittajille ja muille sidosryhmille. 
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Muuten vain uteliaille järjestö- tai yhdistystoimijoille… 

…jotka ovat olleet erilaisissa järjestöissä tai yhdistyksissä 
vapaaehtoisena tai palkallisena töissä jo useamman vuoden ajan 
ja ovat kiinnostuneita uudenlaisista osallistavista menetelmistä. 

Oppaan vinkkejä voi soveltaa niin järjestön sisäiseen kuin 
ulkoiseenkin asiakaspalvelu- ja neuvontatyöhön tai koulutusten, 
ryhmätoiminnan, vapaaehtoistoiminnan tai aivan uudenlaisten 
toimintamuotojen suunnitteluun ja arviointiin.  

Opas jakaa vinkkejä, joiden avulla voi kehittää omia toimintoja. 
Sen lisäksi opas kertoo siitä, mitä palvelumuotoilu ylipäänsä on, 
miten se on kehittynyt ja tuo ajatuksia siihen, miten 
palvelumuotoiluajattelu eroaa muista järjestö- ja yhdistyskentällä 
käytössä olevista osallistavista menetelmistä ja näkökulmista. 
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Hanke- tai ohjelmavastaaville, viestintä- ja 
varainhankintapäälliköille ja vapaaehtoistoiminnan 
kehittäjille… 

…jotka ovat vastuussa järjestön tai yhdistyksen tiettyjen 
prosessien kehittämisestä ja johtamisesta. Opas tuo ideoita 
siihen, miten oppia kuulemaan entistä paremmin omia 
johdettaviaan, ja miten heidän näkökulmiaan voisi tuoda 
entistä tehokkaammin esiin järjestön tai yhdistyksen eri 
tasoilla.  

Opas on kirjoitettu muotoon, joka ei vaadi etukäteis- tai 
lisätutkimusta netissä. Se on tiivis paketti, jossa on kaikki 
olennainen. Opas ei toista jo olemassa olevien oppaiden 
sisältöä vaan vastaa nimenomaan siihen kysymykseen, mitä 
järjestö- ja yhdistystyöhön voisi palvelumuotoilusta 
ammentaa.
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    OMA PROFIILINI (täytä tähän tiedot itsestäsi) 

    Olen 

    Olen kiinnostunut palvelumuotoiluajattelusta siksi, että… 

    Odotan tältä oppaalta sitä, että… 

(Hahmottele tähän oma kuvasi.)
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Tämä opas on itsessään palvelu. Arvioithan pitkin matkaa omaa opaskokemustasi. Tätä varten 
oppaan sivuilla vilahtelee tähtiä: väritäthän niistä sen määrän, joka kullakin hetkellä kuvaa 
parhaiten lukukokemustasi. Tähtien alla on tilaa kirjata kolme itsellesi tärkeintä pointtia 
muistiin. Palvelumatka muodostuu aina aikaisempien kokemusten, nykyisen kokemuksen ja 
tulevaisuuden visioiden yhteissummasta. 

Minkälaisia aikaisempia kokemuksia sinulla on palvelumuotoiluajattelun opiskelusta? Mikä 
kokemuksissa oli hyvää, mikä huonoa? 
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 Post it- laput kulkevat   

 mukanasi koko oppaan   

 ajan. Lapuille on   

 kirjattu kysymyksiä, joiden  

 avulla voit seurata omaa  

 palvelumuotoiluajattelemisen  

 polkuasi.  

Post it- laput ovat esimerkki muotoiluajattelusta. Spencer Silver  
yritti kehittää superliiman. Toisin kävi.  
Hän kehittikin niin heikon liiman,  
ettei se kannatellut kunnolla edes  
pieniä paperilappuja. Kokeilun kautta 
syntyneen asiaakkaan ongelman 
uudelleen määrittelystä syntyi 
miljoonabisnes! 
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Palvelumuotoiluajattelijan 
työkalupakista löytyy: 
• Palvelumuotoiluajattelua 

• Osallistavia menetelmiä 

• Muutosfasilitointitaitoja 

• Uteliaisuutta 

• Erivärisiä Post-it lappuja 
• Erivärisiä kyniä 

• Valkoista paperia 

• Kuvakortteja 

• Fläppipaperia 

• Palvelumuotoilupohjia  
• Nettityökaluja 

• Legoja 

• ………………………………….. 

• …………………………………..

  

 Post it- laput ovat myös    palvelumuotoilijan   perustyökalu! 
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2  

PALVELU-                                                       
MUOTOILU-                                       
AJATTELU?



�22



�23

PALVELU 

• Palvelu on aineeton, 
arvoa luova, prosessi, 
jossa sovelletaan 
yhden ihmisen 
kompetensseja, tietoja 
ja taitoja toisen 
ihmisen hyväksi. 

• Palvelu muodostuu 
ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa. 

• Palveluun sisältyy aina 
lupaus sen arvosta.

Palvelut ovat palvelumuotoiluajattelun ytimessä. Palvelu 
on jokin aineeton, arvoa luova, prosessi, jossa 
sovelletaan kompetensseja, tietoja ja taitoja toisen 
hyväksi. Aineettomuus viittaa siihen, että 
palveluhankinnan keskiössä on palvelun tuottama 
hyöty, arvot ja/tai tunnetila. Ihminen ei osta koulutusta 
tai siitä saamaansa osallistujatodistusta, vaan sen 
hänelle tuottamaa tietopääomaa tai cv-merkintää, jonka 
avulla hän voi vaikka edistää uraansa tai kuuluvuuden 
tunnettaan johonkin tiettyyn porukkaan.  Järjestö tai 
yhdistys on itsessään parhaimmillaan yhteiskunnallinen 
palvelu. Sen perimmäinen tarkoitus on tuottaa 
aineetonta, yhteiskunnallista, arvoa. Palvelu muodostuu 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, joten sitä ei ole 
olemassa ilman sitä tuottavaa ihmistä (esimerkiksi 
kouluttajaa) eikä siinä asioivaa ihmistä (esimerkiksi 
koulutuksen osallistujaa). Myös palvelun arvo 
muodostuu aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 
–vaikka toisinaan vuorovaikutus saattaakin tapahtua 
vaikka tietokoneen välityksellä. Palveluihin sisältyy aina 
lupaus siitä, mitä sen asiakas siitä itselleen saa.
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Arvolupaus 
• määrittää miten järjestö tai yhdistys erottuu muista järjestöistä, yhdistyksistä, 

yhteiskunnallisista yrityksistä tai muista tavoista tuottaa yhteiskunnallista hyvää; ja 

• tiivistää mitä järjestö tai yhdistys tarjoaa vapaaehtoisilleen, työntekijöilleen, hallituksen 
jäsenilleen, rahoittajilleen, tukijoilleen, jäsenilleen, kohderyhmilleen/hyödynsaajilleen/
oikeudenhaltijoille, sidosryhmiensä edustajille ja muille toimintaan liittyville ihmisille. 

Arvolupaus kertoo,   
1. Miten järjestö tai yhdistys kontribuoi mielikuvaan siitä, mitä järjestöltä tai yhdistykseltä ja sen 

tuottamilta toiminnoilta ja palveluilta haetaan. 
2. Minkälaisia tunnekokemuksia järjestö tai yhdistys ja sen tuottamat toiminnot ja palvelut 

tuottavat. 
3.    Miten saavutettavia, vaivattomia ja sujuvia järjestön tai yhdistyksen palvelut ovat. 

Se, minkälainen kokemus palvelusta sitä tuottavalle henkilölle ja siinä asioivalle henkilölle 
muodostuu, on arvon muodostumisen kannalta keskeistä. Palvelumuotoiluajattelussa näitä, 
vuorovaikutuksessa syntyviä, kokemuksia, kutsutaan palvelukokemuksiksi.
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Palvelukokemus 
Palvelukokemukset ovat palvelumuotoiluajattelun keskiössä. Palvelukokemuksilla viitataan 
palvelun käyttäjän ja palvelun tuottajan väliseen vuorovaikutustilanteeseen, josta muodostuu 
molemmille osapuolille oma kokemuksensa. Näitä vuorovaikutustilanteita kutsutaan 
palvelutuokioiksi. Palvelussa asioivalle ihmiselle ja häntä kulloinkin palvelevalle henkilölle 
muodostuu palvelusta aina jonkinlainen kokemus: hyvä, huono tai merkityksetön. Jokainen 
kohtaaminen on mahdollisuus näiden ihmisten sitouttamiseen.  

Palvelukokemukset ovat aina yksilöllisiä; ne ovat kunkin yksilön kehoon, kuhunkin ajankohtaan 
ja paikkaan sidottuja. Toisinaan toista kohtaamisen osapuolta saattaa edustaa jokin väline 
(kuten nettisivu, sähköposti, Facebook-viesti, tiedote, uutiskirje, lehti tai vaikka puhelin), joiden 
avulla palvelussa asioiva henkilö ja palvelua tuottava henkilö voivat olla toisiinsa kontaktissa. 
Palvelumuotoilussa näitä kutsutaan kontaktipisteiksi. Taustalla kokemuksen 
muodostumisessa on kuitenkin aina kahden ihmisen välinen suhde. Kokemukseen vaikuttavat 
aina molempien vuorovaikutusosapuolten aikaisemmat kokemukset ja tulevaisuuden visiot 
sekä se, miten nämä kohtaavat. 
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Palveluvaiheet 
Palvelu muodostuu sitä edeltävästä esipalveluvaiheesta, sen aikaisesta ydinpalveluvaiheesta 
sekä sen jälkeisestä jälkipalveluvaiheesta (Miettinen 2010). Kaikkia näitä voi muotoilla.

ESIPALVELUVAIHE 

Palvelun luominen ja 
palveluun hakeutuminen 
(hakusanat, nettisivustot, 
sosiaalinen media, 
puskaradio, mainokset…)

YDINPALVELUVAIHE 

Palvelun tuottaminen ja 
palvelussa asioiminen 
(digipalvelut, koulutukset, 
ryhmätapaamiset, 
neuvonta…)

JÄLKIPALVELUVAIHE 

Palvelun kehittäminen ja 
jälkimainonta sekä 
palvelusta muille 
kertominen (sosiaalinen 
media, puskaradio…)

Odotukset Kokemukset Yleinen tyytyväisyys
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MUOTOILU 

• Muotoilu on abstraktien 
ajatusten konkretisoimista 
muotoilun menetelmillä. 

• Luovuus, ratkaisukeskeisyys, 
toteutettavuus, 
käytettävyys, fyysisen 
muodon luominen, 
visuaalisuus ja nopea 
kokeileminen ovat 
muotoilun ominaispiirteitä.  

• Muotoilua on monenlaista; 
palvelumuotoilu on vain 
yksi muotoilun osa-alueista.

Muotoilu on muotoilijoiden tapa ajatella ja tarkastella 
maailmaa, jonka tavoitteena on kehittää ja tuottaa 
tuotteita, ympäristöjä ja käyttötilanteita. 
Muotoiluajattelulle on ominaista mm. luovuus, 
ratkaisukeskeisyys, toteutettavuus ja nopeat kokeilut.  

Muotoilija työstää ratkaisuja ihmisten arkielämän 
helpottamiseksi konkreettisten mallien, piirustusten ja 
kokeilujen kautta, joiden luomiseksi hän hyödyntää 
muotoilumenetelmiä. Muotoilun keinoin abstraktit 
ajatukset ja prosessit saadaan konkretisoitua, erilaisia 
mallintamisia ja visualisointeja hyödyntämällä. Muotoilu 
määrittelee palvelumuotoilussa käytettäviä menetelmiä 
ja sitä, minkälaista ajattelutapaa tai näkökulmaa 
ratkaisujen kehittämisessä sovelletaan. 

”Muotoilun vahvimpia anteja ovat  […] visualisointi ja 
prototypiointi eli tyhjän näkyväksi tekeminen, 
aineettoman konkretisointi”, kiteyttää Juha Tuulaniemi 
kirjassaan “Palvelumuotoilu” (2011).
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Palvelumuotoilu muotoilee ne kokemukset, jotka tavoittavat ihmisen 
lukuisten kosketuspintojen välityksellä, ja joita kertyy pitkältä ajalta. 
Kosketuspinnan, joka syntyy palvelun tuottajan ja sen käyttäjän välillä, 
täytyy tuntua hyvältä. Hyvästä tunteesta, kokemuksesta ja toimivuudesta 
muotoilija luo palvelulle muodon, vaikka palvelu tuotteena on 
luonteeltaan aineeton. Sitä ei varastoida, kopioida tai standardisoida. 
Sen vaikutuksen voi vain kokea. Siksi palvelumuotoilija sukeltaa 
asiakkaan maailmaan, tekee matkan todellisuuteen, kokeakseen miltä 
palvelu näyttää ja tuntuu. Tähän vaaditaan empaattisia lahjoja ja 
luovuutta. Kaikki aistit ovat pelissä: kuunnellaan, tehdään havaintoja, 
luodaan henkilöitä, näytellään. Sitten syntyy käsikirjoitus asiakkaan 
kokemuksesta, ja kokemus muotoillaan uudeksi palveluksi. Se 
varustetaan osilla, joilla sen toimivuutta voi mitata. Osapuolet -ihmiset- 
otetaan mukaan prosessiin. Läpinäkyvyys on ehto. Avoimuus 
itsestäänselvyys. Kritiikille ja parannuksille on luotava kanavat. 

(Birgit Mager ja Oliver King, lähde Mikael Långström (2015))



�29

AJATTELU 

• Ajattelu on näkökulma. 

• Palvelumuotoilun taustalla 
on muotoiluajattelu. 

• Muotoiluajattelu on 
muotoilijoiden tapa 
tarkastella maailmaa ja 
työstää asioita.

Palvelumuotoilu viittaa menetelmäpakettiin, 
palvelumuotoiluajattelu tapaan tarkastella asioita.  

Muotoiluajattelussa toistuu viisi tekoa: 

1. Empatian rakentaminen. Palvelussa syntyvää 
kokemusta pyritään ymmärtämään mahdollisimman 
syvällisesti ja muotoiltavaa asiaa, prosessia, tuotetta tai 
palvelua ajattelemaan siihen liittyvien ihmisten 
arkielämän näkökulmasta. 

2. Ongelmien etsiminen. Parannettavaa asiaa, tilaa tai 
palvelua pyritään tarkastelemaan mahdollisimman 
laajasti ja löytämään niistä suuri määrä ongelmakohtia. 

3. Yhden ratkaisun löytäminen. Suuresta määrästä 
ongelmia seulotaan yksi ratkaisu.  

4. Kokeileminen tai protoilu. Ratkaisuidea tuotetaan 
mahdollisimman konkreettiseen muotoon 
mahdollisimman pian. Näin opitaan lisää ongelmasta, 
johon haetaan ratkaisua.  

5. Ratkaiseminen. Lopullinen ratkaisuehdotus saattaa 
muotoutua usean prototyypin tai kokeilun 
lopputulemana. Muotoiluajattelu on siis iteratiivista.



�30

Rakenna  yhteys   
ihmisiin: kuuntele, 
aisti, havainnoi, lue…

Määrittele 
ongelma

Ideoi 
ratkaisujaLuo kokeilu / 

prototyyppi

Testaa kokeilu / 
prototyyppi

Lanseeraa 
ratkaisu
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 Miten järjestössäsi tai  

 yhdistyksessäsi etsitään  

 ongelmia ja määritellään niille 

 ratkaisuja?  
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• …pitää koko ajan palvelun asiakkaat 
keskiössä ja tuo esiin asiakkaiden tarpeita 
ja tavoitteita. 

• …rakentaa ja kuvittaa ajatellakseen ja 
tuottaakseen uusia ratkaisuja.  

• …ottaa haasteet vastaan 
mahdollisuuksina ja asettaa itselleen 
tiukat aikataulut konkreettisten 
ratkaisujen tuottamiseksi 
mahdollisimman tehokkaasti. 

• …on visuaalinen ja tuottaa ideansa 
piirroksina paperille tehdäkseen niistä 
selkeämpiä ja mukaansatempaavampia. 

• …työskentelee monialaisissa tiimeissä, 
joissa sekoittuu erilaiset ajattelu- ja 
ongelmanratkaisutavat ja kyvyt. 

• …näkee kaiken prototyyppinä ja tuottaa 
jatkuvasti luonnosmaisia versioita 
ratkaisusta itsestään. 

• …ottaa aloittelijan asenteen ja unohtaa 
omat oletuksensa. Hän on 
avarakatseinen, naiivi ja utelias ja 
kyseenalaistaa aina kaikki oletukset. 
Muotoiluajattelijan tärkein kysymys on 
”miksi”. 

• …kyseenalaistaa systemaattisesti 
toteutettavuuden rajat ja tuottaa 
ratkaisuja, jotka joidenkin mielestä 
saattavat tuntua mahdottomilta. 

Muotoiluajattelija…

(Margaret Hahn)
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 Miten järjestössäsi tai  
 yhdistyksessäsi  
 ylläpidetään    
 uteliaisuutta? Miten  
 erilaisia trendejä ja signaaleja 
 kuullaan?  
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Palvelumuotoilu on palvelujen innovointia ja kehittämistä muotoilun 
menetelmin. Palveluja muotoillaan käyttäjälähtöisesti asiakkaan 
parhaaksi. Palvelun tulisi olla helppo ostaa ja käyttää mutta myös 
elämyksellinen ja merkityksellinen kokemus. Kun palveluja muotoillaan, 
on kyse ihan konkreettisesta tekemisestä: muotoillaan esimerkiksi tiloja, 
esineitä, työntekijöiden vaatteita ja tämän kautta kokonaisuutta. 
Palvelukokemus on parhaimmillaan muutos, liikahdus asiakkaan 
sisimmässä. Asiakas muistaa kokemansa, sitoutuu ja suosittelee 
palvelua myös muille.  

(Anne Kalliomäki (2014))
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Palveluiden 
muotoilu on 

muun 
muassa…

Esineiden 
muotoilua

Asiakaspalvelijoiden ulkoisen 
olemuksen muotoilua

Digipalveluiden 
muotoilua

Kielen ja sanojen 
muotoilua

Ohjeistusten ja opasteiden 
muotoilua

Tilojen 
muotoilua

Äänien, makujen ja 
hajujen muotoilua

Ongelmien ja ratkaisujen 
löytämistä ja visualisoimista
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Muista:

Kuinka monen tähden arvoinen tämä opas tähän mennessä on?

Mieti:

Tee:



�37

3  

PAlvelumuotoilu-                  
ajatteLUN                                           

avaimia 



�38



�39

1. AVAIN: IHMISET

Palvelumuotoiluajattelu lähtee ihmisistä; heidän tarpeistaan, toiveistaan, haaveistaan ja 
osaamisestaan. Järjestöillä ja yhdistyksillä on monia ihmisiä, jotka toiminnot muodostavat; 
päätöselinten (valtuuskunnan, hallituksen, johtoryhmän…) jäseniä, työntekijöitä (asiantuntijat, 
johtajat, toimihenkilöt, harjoittelijat…), vapaaehtoistoimijoita, tukijoita (yksityislahjoittajat, 
yrityslahjoittajien yhteyshenkilöt, julkisten rahoittajien edustajat…), jäseniä (muiden järjestöjen 
ja yhdistysten edustajia, yksityishenkilöitä…), viestinnän kohderyhmien jäseniä, opinnäytteiden 
ja tutkimusten tekijöitä, hankkeiden kohderyhmän jäseniä tai hyödynsaajia yms. yms. Lisäksi 
järjestöihin ja yhdistyksiin linkittyy useita ulkopuolisia ihmisiä eli eri sidosryhmien edustajia. 
Kaikki nämä ihmiset ovat voimavara, jonka avulla järjestöä tai yhdistystä voidaan muotoilla. He 
muodostavat järjestön tai yhdistyksen asiakaskunnan sekä sen palveluiden tuottajat. 

Asiakaskunnan ja palveluiden tuottajien ymmärrys on palvelumuotoiluajattelun keskiössä. Ilman 
syvällistä ymmärrystä heistä ei ole mahdollista parantaa kokemuksia, joita palveluissa syntyy. 
On tärkeää muistaa, että heidän tarpeensa eivät ole staattisia vaan jatkuvasti muovautuvia. Näin 
ollen heidän osallistamisensa tulee olla systemaattista ja jatkuvaa.
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 Miten järjestössäsi tai  

 yhdistyksessäsi sen työhön 

 liittyviä ihmisiä kutsutaan? 

 Ketkä heistä osallistuvat uusien 

 toimintojen suunnitteluun ja 

 miten heidän näkemyksiään 

 kerätään toimintoja  

 toteuttaessa?  
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• työntekijät

• hallituksen jäsenet

• tukijat

• vapaaehtoiset

• jäsenet

• hankkeiden kohderyhmät, 
hyödynsaajat, oikeuden haltijat…

• viestinnän 
tilaajat, 
lukijat, 
tykkääjät, 
jakajat…

• sidosryhmien 
edustajat

• rahoittajien edustajat

• johto
Palvelumuotoilussa 

järjestöihin ja 
yhdistyksiin liittyvien 

ihmisten kokemuksia 
tarkastellaan eri 

etäisyyksiltä 
tsuumaillen.
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2. AVAIN: OSALLISUUS

Palvelumuotoilussa osallistamisesta käytetään termiä ”yhteissuunnittelu” (englanniksi ”co-
creation”). Asiakkaiden osallistaminen palveluiden muotoiluun on ollut merkittävä muutos 
muotoilualalla, jossa ideat lähtevät usein liikkeelle muotoilijoiden keskuudesta. Asiakasäänen 
kuuleminen on lisännyt tarvetta oppia lisää osallistavista menetelmistä ja niiden yhdistämisestä 
osaksi palveluiden suunnittelua. 

Erilaisten ihmisten aito osallistaminen (eli siten, että palveluita tuottava organisaatio myös etsii 
oikeat kuulijat, kanavat, tilat, sanat, ajat ja paikat heidän kuulemiselleen) on ainutlaatuinen 
mahdollisuus muutoksen luomiseen. Kahden erilaisen näkökulman kohdatessa näkökulmien 
väliin syntyy kolmas näkökulma, molempien vanhojen näkökulmien kyseenalaistuessa. Näihin 
kohtaamisiin sisältyy mahdollisuus omien olettamusten haastamiseen, vastavuoroiseen 
oppimiseen, ja yhteisten, uusien, ajatusten luomiseen. Dialogimainen osallistaminen perustuu 
ajatukseen tasavertaisesta kuulemisesta. Dialogihetkessä kaikki ajatukset, näkemykset ja 
kokemukset ovat yhtä arvokkaita eikä niitä arvoteta niitä kuultaessa. 
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 Missä kaikissa tilanteissa  
 järjestöösi tai yhdistykseesi 
 liittyvillä ihmisillä on  
 mahdollisuus osallistua?       
 Keitä osallistetaan ja kuka 
 osallistaa? Mitä sanoja,     
 keinoja ja kanavia tähän  
 käytetään? Kuka näistä  
 päättää?
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3. AVAIN: KUULEMINEN

Ihmisiä osallistaessa on hyvä tiedostaa, että heillä on erilaisia näkemyksiä. Näkemyksiä 
kerätessä ääripäät saavat usein äänensä helpoiten kuulumaan. Palvelumuotoiluprosessin 
fasilitoijan tehtävänä on varmistaa, että myös hiljaiset saavat äänensä kuuluviin. Tämä on 
tärkeää siksi, että hiljainen massa saattaa muodostaa enemmistön ja antaa näin parhaan kuvan 
siitä, mihin suuntaan palvelua kannattaisi milloinkin kehittää. Bart Brandsma jakaa 
keskustelutilanteissa mukana olevat ihmiset ääripäänäkemyksiä tuottavien keskustelijoiden 
välisiin sillanrakentajiin, keskustelun ääripäänäkemysten tuottajiin, näihin liittyviin 
keskustelijoihin sekä heidän välimaastoonsa jäävään hiljaiseen keskustelijakuntaan. 
Keskusteluissa tapahtuva polarisoituminen on Brandsman mukaan hyvä asia ja muutosten 
perusta. Sille täytyy siis sallia oma tilansa.  

Näkemysten polarisoituminen on todellisuus, josta keskusteluiden fasilitoijan on hyvä olla 
tietoinen. Fasilitaattorin tulee pystyä löytämään oma paikkansa hiljaisen massan joukosta, pitää 
keskustelu asiassa ja huolehtia keskustelun ilmapiiristä arvottamatta erilaisia näkemyksiä. 
Keskeisin taito muutosfasilitaattorille, kuten palvelumuotoiluajattelijalle, on kuuleminen ja 
oikeiden kysymysten kysyminen –tasavertaisesti kaikilta keskustelun osallistujilta.



�45

  

 Missä kaikissa tilanteissa  
 asiakaskunnallasi ja järjestön 
 tai yhdistyksesi edustajilla on 
 mahdollisuus kertoa omista 
 kokemuksistaan? Miten heitä 
 kuullaan? Kuka heitä kuulee? 
 Kuullaanko heitä yhdessä vai 
 erikseen? 
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Oikeat kysymykset ovat tärkeämpiä kuin oikeat vastaukset. Yksi hyvä kysymys keskustelun 
fasilitointiin on ”Mitä ajatuksia sinulle tästä herää?”, joka kysytään aina tasapuolisesti kaikilta. 
Tasavertainen keskusteluilmapiiri edellyttää, että kaikki kysymykset esitetään aina kaikille ja 
että kaikille annetaan aina tasavertainen mahdollisuus niihin vastata. Tasavertaista 
keskusteluilmapiiriä voi edistää myös mm. asettelemalla tuolit ympyränmuotoiseen 
asetelmaan, siten, että myös fasilitaattori istuu ympyrän yhtenä jäsenenä. 
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4. AVAIN: MONIulotteiNEN TIETO
Palvelumuotoiluajattelu lähtee siitä, että asiakas- ja palveluntuottajakunta tulee ymmärtää 
läpikotaisen hyvin. Näin ollen palvelumuotoiluprosessin alussa kerätään kasaan kaikki olemassa 
oleva aineisto, joka antaa lisätietoa heidän ajatuksistaan, toiminnastaan, asenteistaan, arvoistaan 
ja käyttäytymismalleista. Ymmärrystä palveluun liittyvistä ihmisistä kartutetaan ensisijaisesti heiltä 
itseltään, mutta myös muista lähteistä. Tietoa ratkaisuihin kerätään monialaisissa tiimeissä. 
Yksikään tiedonhippunen ei ole ylimääräinen. Jokainen järjestö tai yhdistys tuottaa jonkinlaisia 
tilastoja vapaaehtoisistaan, hyödynsaajistaan, jäsenistään, toiminnoistaan, tukijoistaan, 
henkilökunnastaan, tilaisuuksiin osallistujista, lehtien tilaajista yms. Tietoa löytyy 
asiakashallintaohjelmista (CRM), nettisivuilta, Google Analyticsista ja eri some-kanavista. Tämän 
lisäksi usein on saatavilla myös ulkopuolisia tilastoja: tukijatutkimuksia, väestötutkimuksia, 
avointa dataa, raportteja yms. Tiedon keruuseen voi myös löytää uusia, ketteriä, menetelmiä. 

Tietoa kerätessä on syytä muistaa, että mikäli tiedoissa näkyviä ihmisiä ei ole tiedonkoonnissa 
asianmukaisesti kuultu on syytä olettaa, että tiedosta löytyy vääristymiä. Peter Beresford (2008) 
kiteyttää: ”mitä suurempi on välittömän kokemuksen ja sen tulkinnan välinen etäisyys, sitä 
todennäköisemmin näin muodostuva tieto on epätarkkaa, epäluotettavaa ja vääristynyttä”. 
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 Minkälaista tietoa järjestönne 
 tai yhdistyksenne työstänne 
 kerää? Miten (mitä kanavia 
 pitkin) tietoa kerätään? Miten 
 sitä kehittämistyössä  
 hyödynnetään? Kenet  
 kutsutaan uusien ideoiden 
 kehittämiseen mukaan? 
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Parhaiten erilaisen tiedon ja osaamisen kerääminen onnistuu keräämällä ympärilleen 
monialainen tiimi. Tiimi voi koostua arkkitehdeistä, matemaatikoista, opettajista, 
muotoilijoista, kuvittajista, taiteilijoista, luonnontieteilijöistä, järjestötyöntekijöistä yms. yms. 
Erilaisia ammattilaisia löytyy varmasti esim. vapaaehtoisten joukosta! 

Kun selvität parhaita esimieskäytäntöjä, hanketarpeita tai vaikka jäsenpalveluita, kysy asiasta 
aina sekä esimieheltä että alaiselta, hankkeen kohderyhmän jäseneltä ja työntekijältä tai 
jäseniltä ja työntekijöiltä. Muistutukseksi voit printata Peter Beresfordin lauseen työhuoneen 
seinälle tai vaikka tietokoneruudullesi.   
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5. AVAIN: MONIAISTILLISUUS

Palvelumuotoilu perustuu palveluiden tarkasteluun moniaistillisena kokemuksena. 
Palvelumuotoiluajattelijan peruskysymys on: mitä palvelun kokija näkee, kuulee, tuntee, haistaa 
ja maistaa kokemansa palvelun aikana? Kokijalla viitataan sekä asiakakuntaan että järjestö- tai 
yhdistystoimijoihin, jotka palvelua työssään tai vapaaehtoisesti tuottavat. 

Kokemuksiin järjestöjen järjestämistä koulutuksista, vertaisryhmätapaamisista ja neuvonnasta 
vaikuttaa käytettyjen sanojen ja visuaalisten efektien lisäksi myös se, miltä koulutustila ja siinä 
syntyvä vuorovaikutus tuntuu. Onko tilassa hyvä lämpötila? Tuoksuuko ilma raikkaalta vai 
hapettomalta? Loistaako ikkunoista sisään silmiä hierovaa auringonvaloa vai katosta silmiä 
aristavaa, liian kirkasta keinovaloa? Tuovatko taukotarjoilut mieleen lapsuusajan mummolan 
kahvihetket vai ala-asteen kanttiinin? Kuuluuko mikistä vinkunaa tai kuuleeko puhujaa takarivillä 
lainkaan? Raksuttaako taustalla ilmastointilaite tai kantautuuko korviin viereisestä toimistosta 
klassinen musiikki tai luottamuksellinen alais-esimieskeskustelu? Puutuuko takapuoli kovalla 
penkillä jo puolen tunnin jälkeen vai asettuuko siihen suhteellisen mukavasti? Miltä kouluttajan 
materiaalien lisäksi näyttävät seinät, pöydät, tuolit ja lattia –luovatko ne toivottua tunnelmaa vai 
jotain muuta? Mitä ja miksi?
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Miltä järjestönne  tai  
yhdistyksenne tiloissa 
näyttää, haisee, tuntuu? 
Minkälaisia ääniä sinne 
kuuluu? Entä koulutus- ja 
kokoustiloissa? Minkälaisia 
aistikokemuksia työhön 
liittyville ihmisille tuotatte? 
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Kutsu mukaan työhösi aistien asiantuntijoita pohtimaan, miten tuottaa moniaistillisia 
kokemuksia. Mm. ruoka-alan tai musiikin ammattilaiset voivat olla työllesi muutakin kuin 
perinteisten pitopalveluiden tai konserttien tuottajia, tiedon visualisoijia voi  puolestaan 
hyödyntää myös muussakin kuin viestintätyössä! 
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6. AVAIN: visuaalisuus

Koska palvelumuotoiluajattelu on muodostunut muotoilun kentällä, ei tulle yllätyksenä, että 
palvelumuotoilussa pyritään ennen kaikkea käyttämään visuaalisia menetelmiä. Sekä 
ongelmia että niiden ratkaisuja pyritään konkretisoimaan piirtämällä ja rakentamalla, kuvien ja 
kuvantamisen keinojen kautta. Apuvälineiksi kelpaavat netistä löytyvä kuvat, kartat ja 
piirrokset, legot, askarteluvälineet ja jopa erilaiset elävät laboratoriot, joissa simuloidaan 
palvelutilanteita vaikka näyttelemällä. Visualisoiminen auttaa jäsentämään asioita uudella 
tavalla sekä konkretisoimaan muille omia, abstrakteja, ajatuksia. Visualisoiminen myös 
pakottaa tekemään valintoja -pelkkä “ihminen” ei enää riitäkään vaan täytyy miettiä, mikä on 
ihmisen sukupuoli, ikä ja ulkonäkö, missä ympäristössä ihminen on, mitä hän tekee yms.  

Palvelumuotoilu kutsuu muutoksentekijät pois kirjojen, Word-dokumenttien, Google-
dokumenttien ja pitkien raporttien äärestä. Muista, että visualisoiminen ei edellytä 
kuvataiteilijan taitoja -tikku-ukotkin kelpaavat omien ajatusten havainnoimisessa ja 
järjestelyssä!
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Miten paljon käytätte 

järjestönne kehittämistyössä 

valokuvia, piirroksia tai    

vaikka legopalikoita tai 

muovailuvahaa? Kuvaatteko 

toimintaanne yleensä sanoilla 

vai kuvilla?
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Kuten kirjoittamista, myös visualisointia voi harjoitella. Tässä voi hyödyntää vaikka ”free 
writing” –vapaan kirjoittamisen menetelmää, mutta sovella sitä tällä kertaa kuvallisen tiedon 
tuottamiseen. Varaa itsellesi vihko piirtämistä varten, joka kulkee aina mukanasi. Ota 
jokaisen päivän loppuun 10 minuuttia aikaa ja piirrä päivän tapahtumat vihkoosi. Muista olla 
nostamatta kynää paperista 10 minuutin ajan. Piirrä vapaasti –älä pohdi lopputuleman 
laatua vaan pyri tuottamaan paperille päivän tärkein saavutus kuvan muodossa –ilman 
mitään sanallisia selityksiä!  
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7. AVAIN: kokeileminen

Palvelumuotoilussa ketteryys saa uuden merkityksen. Pilottihankkeiden sijaan tuotetaan 
nopeita kokeiluja tai prototyyppejä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ajatuksena on, että niin 
pian kuin mahdollista päästään kokeilemaan, miltä palvelussa seikkaileminen tuntuu. 
Palvelumuotoilija pyrkii astumaan asiakkaan, käyttäjän, kohderyhmän edustajan tai 
hyödynsaajan saappaisiin rakentamalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa palvelusta 
luonnosversioita, joiden avulla palvelun lopullisen version voi tuottaa mahdollisimman hyväksi 
ennen sen lanseerausta. Prototyypit konkretisoivat ideoita jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa 
ja saattavat näin saada rahoittajatkin liikkeelle odotettua aikaisemmin. Kun rahoittajan pöytään 
kantaa kirjallisen hankesuunnitelman lisäksi pienoismallin pikkukylään suunnitellusta 
viljelyratkaisusta, se auttaa hahmottamaan muutosta, jota kohti ollaan pyrkimässä.  

Protoilu auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia aivan toisella tavalla, kuin oman tietokoneen tai 
dokumenttien äärellä voi koskaan tapahtua. Nopeat kokeilut tuovat mukanaan uudenlaisen 
ajattelumaailman. Muotoiluajattelun pitkäaikaisen kehittäjän, Tim Brownin, mukaan nopeat 
kokeilut auttavat löytämään oikeita ratkaisuja.
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Miten nopeasti lähdette 
järjestössänne tai 
yhdistyksessänne  
kokeilemaan uusia     
avauksia? Kuinka pitkiä      
ovat hankesuunnittelu-
vaiheenne? Kuinka kauan 
kestää uuden varainhan-  
kinta- tai viestintäkam- 
panjan suunnitteluprosessi? 



�58

Pidä työpöydännurkallasi laatikkoa, josta löytyy mm. piirustuslehtiö, erivärisiä värikyniä, 
mustia tusseja, muovailuvahaa ja legoja. Ajatusten mennessä ratkaisujen suuntaan visualisoi 
ratkaisu itsellesi piirtämällä tai rakentamalla. Visualisoi muutos, jonka haluat luoda. Pohdi 
sitten, mitä siinä voisi vielä kehittää. Vedä hihasta jotain työkaveriasi ja pyydä häntä myös 
kuulemaan ja kommentoimaan visualisoimasi ajatus.
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8. AVAIN: empatia

Palvelumuotoiluajattelu perustuu taitoon ”astua toisen saappaisiin”. Juuri tästä syystä 
palvelumuotoilun välineillä kerätään erityisen paljon tietoa palveluiden asiakaskunnasta, eli 
ihmisistä, joille pyritään jotain hyvää tuottamaan. Palvelumuotoilussa ei kuitenkaan riitä, että 
tunnistaa ainoastaan asiakkaiden tarpeet. Palvelumuotoilun pyrkimyksenä on saada syvä 
ymmärrys siitä, mitä asiakkaiden ja palvelun tuottajien elämässä tapahtuu ja mitä kaikkea 
palvelun käyttämiseen liittyy. Vain näin voidaan päästä kiinni siihen, minkälaista kokemusta 
palvelusta haetaan. 

Mitä vahvemman luottamussuhteen palvelumuotoilija pystyy tiedonhankintatilanteessa 
palvelun asiakkaisiin ja tuottajiin luomaan, sen syvemmälle heidän ajatusmaailmoihinsa hän 
pääsee sukeltamaan. Palvelumuotoilija haluaa selvittää, mitä ihmiset tuntevat, mistä he 
unelmoivat ja minkälaisia kokemuksia ja arvoja he omaavat. Palvelumuotoilussa on hyvä 
muistaa, että ihmiset kertovat helposti sen, mitä voivat tai haluavat kertoa - tai muistavat. Sen 
selvittäminen, mitä he tekevät ja miten he palvelutilanteissa käyttäytyvät, vaatii 
palvelumuotoiluajattelijalta tarkkaa korvaa ja silmää -ja menetelmäosaamista. 
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Astutaanko järjestössänne      

tai yhdistyksessänne 

systemaattisesti toisten 

saappaisiin? Millä tasolla 

ihmiselämää  -ja kenen-   

pyritään ymmärtämään? 

Ketkä ymmärrykseen  

pyrkivät? Kuinka 

ymmärryksestä keskustel- 

laan ja syntynyttä 

ymmärrystä jaetaan?
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Testaa empatian rakentamista omia ajatuksiasi puntaroiden. Palauta mieleesi tilanne, jossa 
sinulta on kysytty jotain, johon vastatessasi pysyit ääneen lausutun asian tasolla, eli kerroit vain 
sen, minkä tiesit kysyjän haluavan kuulla. Pureudu sitten syvemmälle omaan ajatukseesi: mitä 
oikeasti teet ja mistä unelmoit asian suhteen? Millaista asetelmaa se vaatisi, että kertoisit 
kysyjälle, mitä oikeasti ajattelet? 
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9. AVAIN: kOKEMUKSELLISUUS

Kokemuksellisuuden lisääminen muodostaa palvelumuotoiluajattelun perimmäisen tavoitteen. 
Kokemukset ovat aina uniikkeja, sillä ne ovat aikaan, paikkaan ja aina yksilölliseen ihmiskehoon 
ja –mieleen sidottuja. Palvelumuotoiluajattelija pyrkii aktiivisesti seulomaan yksilöllisistä 
kokemuksista jaetut kokemukset, joiden pohjalta palveluita voidaan kehittää. 

John Deweyn (Alhanen 2013) mukaan kokemukset muodostuvat usean eri elementin 
vaikutuksesta:  

• Ihmisen peruselintoiminnot eli silmien, korvien, nenän, suun ja ihon aistimukset, 
liikuntaelimet ja hermosto. Koska nämä ovat jokaisella erilaiset, on myös kokemusympäristö 
jokaiselle uniikki.  

• Sosiaalinen kokemusympäristö eli muiden toiminta ja heidän reaktionsa kunkin henkilön 
omaan toimintaan. Tämä on vuorovaikutusta.  

• Kulttuurinen kokemusympäristö eli esineet, työkalut, perinteet, instituutiot ja kieli. Tätä kautta 
siirtää aiempien sukupolvien kokemuksia seuraaville sukupolville. 

• Merkitysmaailmat eli ihmisen jokaiselle kokemukselle itse antama merkitys, joka rakentuu 
kuvittelemisen, ennakoimisen, muistelemisen, arvioimisen; aistimisen; elämisen sääntöjen, 
periaatteiden, tapojen ja käytänteiden sekä koettavan kehon yhteistulemana.
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Tarkasteletteko        

järjestössänne tai 

yhdistyksessänne 

toimintaanne 

kokemuksellisuuden      

kautta?   
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Peter Beresfordia (2008) mukaillen, palvelumuotoiluajattelija voi lähestyä 
toisten kokemuksia: 

• Kuuntelemalla, mitä ihmiset sanovat. 
• Kehittämällä empatiaa muiden ihmisten näkökantoja ja elämäntilannetta kohtaan.  
• Tekemällä töitä oman avomielisyytensä ja ennakkoluulottomuutensa eteen sekä oman ja 

muiden harjoittaman syrjinnän huomaamiseksi. 
• Tunnistamalla sen, minkä itse ”tietää” ja mitä ei ”tiedä”. 
• Arvostamalla ihmisten välitöntä kokemusta. 
• Hyväksymällä sen, että on muutakin kuin vain oma tietämys. 
• Hyväksymällä sen, mitä ei itse täysin ymmärrä –sen sijaan, että ilman harkintaa hylkäisi sen. 
• Siirtymällä omalta alueelta muiden ihmisten maaperälle ja katsomalla ja ymmärtämällä, 

kuinka heidän asiansa ovat ja missä he ovat menossa. 
• Välittömään kokemukseen perustuvan tiedon perusteella toimimalla –luomalla tähän liittyviä 

muutoksia. 
• Osallistamalla niitä ihmisiä, joilla on välitöntä kokemusta, erilaisten palveluiden 

kehittämiseen ja tuotantoon. 
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10. AVAIN: EPÄONNISTUMISTEN SYLEILY

Palvelumuotoiluajattelija ottaa epäonnistumiset vastaan mahdollisuuksina kehittää parempia 
ratkaisuja. Epäonnistumisia, virheitä ja erheitä ei siis pyritä prosessin myötä peittämään eikä 
unohtamaan vaan päinvastoin; ne otetaan vastaan arvokkaana oppimateriaalina, jonka avulla 
ratkaisuista voi kehittää aidosti ihmisten elämää parantavia.  

Kun prototyyppi tai kokeilu ei onnistukaan tuottamaan asiakas- ja palveluntuottajakuntaa 
auttavaa ratkaisua, palataan ongelman määrittelyyn tarkastelemalla ensisijaisesti sitä, mikä 
prototyypissä tai kokeilussa ei toiminut. Jokainen erhe tuodaan keskusteluun kysymys ”Mitä 
tämä kertoo siitä, mikä ratkaisu on oikea ongelma ja sille paras ratkaisu?” edellä.  

Nosta siis kissa rohkeasti pöydälle -älä piilota sitä sohvan alle!
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Mitä teette epäonnistumis- 
tenne kanssa? Palasteletteko 
niitä pohtien, mitä niistä voi 
oppia vai arkistoitteko ne 
epäonnistumisten arkistoon? 
Määrittelettekö yleensä 
ongelman, jota yritätte 
ratkaista, uudestaan 
epäonnistumisten pohjalta? 
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Laita pöydällesi tai tietokoneen työpöydällesi epäonnistumisten laatikko, johon 
keräät pieleen menneitä kokemuksia. Nosta näistä joka viikko tiimipalaveriin yksi asia 
ja kannusta muut keskustelemaan, mikä siinä ei toiminut ja miten sitä voisi muuttaa, 
jotta siitä saataisiinkin toimiva ratkaisu. 
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Muista:

Kuinka monen tähden arvoinen tämä opas tähän mennessä on?

Mieti:

Tee:
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4  

                                                           polku 
PALVELUMUOTOILUAJATTELEVAKSI 

YHDISTYKSEKSI TAI JÄRJESTÖKSI 
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JÄRJESTÖSTÄ tai yhdistyksestä 
YHTEISKUNNALLISEKSI PALVELUKSI

Polku järjestö- tai yhdistysajattelijasta palvelumuotoiluajattelijaksi alkaa oman järjestön tai 
yhdistyksen tarkastelusta palvelumuotoiluajattelun avainten avulla.  

Mihin tiimisi, hankkeesi, järjestösi tai yhdistyksesi sijoittuu palvelumuotoiluajattelijana 
lukemasi perusteella? Entä itse -oletko jo palvelumuotoiluajattelija?  

Mihin asetut alla olevassa skaalassa? 

Palvelumuotoilu-
ajattelu on täysin 
uutta

Palvelumuotoilu-
ajattelu on täysin 

tuttua
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Kun järjestöä tai yhdistystä lähtee palvelumuotoiluajattelemaan, voi tarkastelun aloittaa esim. 
seuraavien kysymysten avulla: 

• Mitä palveluita järjestö tai yhdistys tuottaa? Mitä asiakaskuntanne ja järjestönne tai 
yhdistyksenne edustajat (eli palveluidenne tuottajakunta) ajattelevat järjestönne tai 
yhdistyksenne palveluina? Laskevatko he mukaan myös digipalvelut? 

• Ketkä muodostavat palveluidenne tuottaja- ja asiakaskunnan? 
• Mitä välineitä palveluissanne käytetään eli mitkä ovat palveluiden kontaktipisteet        

(fyysiset ja digitaaliset)? 
• Mitä arvoa palvelunne palveluiden tuottaja- ja asiakaskunnalle tuottavat? 
• Minkälaisia palvelukokemuksia palveluiden tuottaja- ja asiakaskunnallenne tuottatte? 
• Miten palveluita ja niiden hyötyjä sekä niissä syntyviä kokemuksia missäkin sanotatte? 
• Miten palveluita ja niissä syntyviä kokemuksia visualisoitte? 
• Miten palveluita kehitätte? Muotoiletteko niitä? 

Järjestöä tai yhdistystä ja sen toimintaa lähdetään siis ajattelemaan eli analysoimaan 
palvelumuotoilun näkökulmaa hyödyntäen. Palvelumuotoiluajattelua ja palvelumuotoilun 
menetelmiä voidaan soveltaa sekä uusien palveluiden luomiseen että vanhojen 
kehittämiseen. 
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Palvelumuotoilumenetelmien tarkoituksena on laittaa palvelumuotoiluajattelua käytäntöön. 
Tärkempää on siis omaksua ajatusmaailma kuin itse menetelmät.  

Palvelumuotoiluajattelua voi soveltaa muidenkin kuin palvelumuotoilumenetelmien avulla, 
kunhan käytetyt menetelmät ovat sellaisia, että niiden avulla voidaan muokata palveluita ja 
niiden tuottoa osallistavimmiksi, visuaalisemmiksi ja sellaisiksi, että ne tuottavat konkreettisia 
lopputulemia loputtoman ja abstraktin ajatusvirran sijaan. 
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HYÖDYT 

• Toimintojen 
kohdentaminen 
entistä paremmin 
ihmisten, resurssien 
ja muotoiltavan 
muutoksen 
näkökulmasta.

Yhtä palvelumuotoilun kehittäjää, Stefan Moritzia, mukaillen 
palvelumuotoiluajattelu voi auttaa yhdistyksiä ja järjestöjä: 

…tunnistamaan muutostarpeita ja oman paikkansa 
muutoksentekijänä; 
…optimoimaan resursseja ja toimimaan entistä            
tuloksellisemmin; 
…muuttamaan organisaatiokulttuuria ja syventämään                  
yhteisymmärrystä yhteisistä mahdollisuuksista ja rajoista; 
…luomaan uudenlaisia toimintoja tuomalla esiin eri ihmisten 
näkökulmia uudella tavalla, joka voi johtaa aivan uudenlaisiin 
ratkaisumalleihin; 
…vahvistamaan prosessitehokkuutta nopean kokeilemisen                   
tai prototyyppien muodossa; 
…tuottamaan positiivisia kokemuksia; 
…vahvistamaan linkkiä mm. rahoittajien, järjestö- tai 
yhdistysedustajien ja hankkeiden kohderyhmien edustajien       
kesken; 
…vahvistamaan läpinäkyvyyttä; 
… erottumaan muista; ja 
… vahvistamaan ihmisten kiinnittymistä järjestön tai yhdistyksen 
brändiin.



�75

Kuten muutkin muutosprosessit, palvelumuotoiluajattelun edistäminen järjestössä tai 
yhdistyksessä vaatii fasilitaattoria. Palvelumuotoiluajattelemista ei voi siis jättää itsevetoiseksi, 
vaan sen edistämiseen on syytä palkata joku tai nimetä vastuuhenkilö yhdistyksen tai 
järjestön sisältä -ainakin alkuvaiheessa. 

Järjestönne tai yhdistyksenne palvelumuotoiluajattelun vahvistaminen voi olla sisäinen 
projekti, jolla on oma aikataulunsa ja vetäjänsä. Mitä konkreettisempia lopputulemia siitä ulos 
pullahtaa, sen parempi. 
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PROSESSI 

• Tutki 

• Tarkenna 

• Kehitä 

• Toteuta

Palvelumuotoiluprosessi koostuu erilaisista, toistuvista, vaiheista 
(British Design Council ja Satu Miettinen): 

1. Tutkiminen 
- Oman olemassa olevan palvelutarjooman, asiakaskunnan ja 

palveluiden tuottajakunnan tunnistaminen. 
- Asiakkaiden ja palvelun tuottajiin tutustuminen ja heidän 

profiloiminen. 

2. Tarkentaminen 
- Asiakkaiden ja palvelun tuottajien empaattinen 

kohtaaminen ja tiedon syventäminen siitä, miten he palvelut 
löytävät, mitä he palveluilta odottavat, miten he niiden 
aikana toimivat, mitä he niiden jälkeen tekevät ja kenelle 
palveluita suosittelevat. 

3. Kehittäminen 
- Yhteissuunnittelu asiakkaiden ja palvelun tuottajien kanssa 

olemassa olevan palvelun parantamiseksi tai uuden 
palvelun luomiseksi. 

- Uusien tai parannettujen palveluratkaisujen visualisointi.  
- Uusien tai parannettujen palveluratkaisujen ensimmäisen 

luonnoksen tuottaminen ja testaus sen asiakas- ja 
tuottajakunnan kanssa. 

4. Toteuttaminen 
- Uuden tai parannetun palvelun lanseeraus. 
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Palvelumuotoilussa tärkeää on tarkastella palveluiden muotoa, tarkoituksenmukaisuutta sekä 
saavutettavuutta. Avainkysymys on: vaikka jokin palvelu onkin olemassa tuottaako se 
positiivisia palvelukokemuksia sekä sen tuottajille että asiakkaille? Onko se asiakaskunnan 
helposti saavutettavissa? 

Millaiselta järjestösi tai yhdistyksesi näistä näkökulmista tarkasteltuna näyttää? 
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Palvelumuotoiluajattelu on paitsi muotoilua, myös muutosjohtamista. 
Palvelumuotoilumenetelmät ovat eräänlaisia muutosjohtamisen työkaluja. Ne auttavat 
hahmottamaan nykyistä toimintaa uudessa valossa ja saamaan siihen liittyviä uusia, yhteisiä, 
ahaa-elämyksiä. Lisäksi palvelumuotoiluajattelemalla ja palvelumuotoilun menetelmiä 
käyttämällä voi luoda täysin uusia toimintoja tai palveluita. Kuten muutkin muutosprosessit, 
myös palvelumuotoilu vaatii onnistuakseen sitä, että siinä syntyneet ahaa-elämykset löytävät 
elävän paikkansa organisaation arjesta myös itse palvelumuotoiluprosessin päätyttyä. 

Mikäli palvelumuotoiluajattelu on yhdistyksellesi tai järjestöllesi täysin uutta, prosessi 
kannattaa aloittaa analysoimalla ensin yhdistyksesi tai järjestösi kokemus muutoksesta. Ensi 
alkuun kannattaa siis punnita aikaisemmat muutoskokemuksesi organisaationa, analysoida 
nykyhetkesi sekä sen jälkeen sanoittaa yhdessä visio siitä, mihin palvelumuotoiluajattelemalla 
pyritään. 
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ASKEL 1: Punnitse aikaisemmat kokemuksesi
Palvelumuotoiluajattelevaksi järjestöksi tai yhdistykseksi siirtyminen edellyttää organisaation 
aikaisempien kokemusten läpikäymistä. Käykää läpi yhdessä, minkälaisia kokemuksia 
kehittämisestä ja uuden luomisesta organisaatiollanne entuudestaan on. Kerätkää ajatuksenne 
yhteen. Muistakaa, että kenenkään ajatuksia ei saa arvottaa eikä niiden määrää rajoittaa –kaikki 
ovat yhtä arvokkaita ja tarpeellisia. Mikäli parin tunnin yhteissessio ei riitä ajatusten 
keräämiselle, voitte jättää ajatukset vaikka kokoushuoneen seinälle viikoksi ja kehottaa ihmisiä 
lisäämään seinälle ajatuksiaan aina silloin, kun niitä tulee mieleen ja heillä on pieni hetki aikaa. 
Uuteen prosessiin kannattaa lähteä se mielessä, että siitä syntyvän kokemuksen tulisi olla 
positiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmissa kehitysprosesseissa syntyneet negatiiviset 
kokemukset eivät saa tulla osaksi uutta kokemusta. Jos esimerkiksi aikaisemmin on tuotettu 
paljon kehittämisideoita, mutta ihmisten kokemus on, ettei niitä ole laitettu käytäntöön, uuden 
prosessin yksi johtoajatuksista on oltava, että uuden prosessin ajatuksista luodaan konkreettisia 
muutoksia. Muista kerätä tietoa monipuolisesti kaikilta järjestönne tai yhdistyksenne linkittyviltä 
ihmisiltä: kohderyhmien jäseniltä, työntekijöiltä, vapaaehtoisilta, tukijoilta, jäseniltä ym…
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ASKEL 2: analysoi nykyhetkesi
Aikaisempien kokemusten analyysin jälkeen voit analysoida järjestösi tai yhdistyksesi 
nykyhetken, keräämällä ihmisten odotuksia suhteessa palvelumuotoiluajatteluprosessiin.  

Mitä odotuksia ihmisillä tämän prosessin suhteen on? Ajatukset voidaan kerätä 
yhteissuunnittelemalla esim. yhteiselle nettipohjaiselle alustalle tai vaihtoehtoisesti voitte 
muodostaa toimistolle palvelumuotoilunurkan tai toimitilan, johon keräätte kaikkien näkyviin 
kaiken tämän tiedon. Tietoa voi kerätä yhdessä työpajan muodossa tai pyytää jokaista 
tekemään pohdiskelun yksilötyönä ja tuomaan ajatuksensa esimerkiksi 
palvelumuotoilunurkan pöydältä löytyvään idealaatikkoon, jolloin ihmiset pystyvät pysymään 
anonyymeina. Vaihtoehtoisesti työn voi tehdä vaikka palvelumuotoilukanavalla Teams:issa tai 
Slackissa tai Trello-korttina. Vaihtoehtoja on monia!  
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ASKEL 3: muotoile tulevaisuutesi

Ennen palvelumuotoiluajatteluprosessiin ryhtymistä on syytä myös muodostaa yhteinen visio 
siitä, mitä kohti olette palvelumuotoiluajatteluprosessin kautta tähtäämässä. Haluatteko luoda 
palvelumuotoiluajattelevan organisaation tai analysoida jonkun tietyn tarjoamanne palvelun tai 
koulutuksen palvelumuotoiluajattelua hyödyntämällä? Haluatteko sisustaa toimistotilanne 
uudestaan palvelumuotoiluajattelemalla tai arvioida jonkin hankkeen vaikutuksia 
palvelumuotoiluajattelua hyödyntämällä? Vai haluatteko käyttää palvelumuotoiluajattelua 
esimiestyön tai virkistyspäivien kehittämisen työkaluna? Mitä prosessista pitäisi pullahtaa ulos? 
Kirjoittakaa visio palvelumuotoilunurkkanne tai nettipohjaisen alustanne oikeaan yläreunaan. 
Tämä on suuntaa, jota kohti yhdessä kuljetaan! 

Kun tiedätte aikaisemmat kokemuksenne, nykytilanne ja tulevaisuuden visionne, on aika 
määrittää askeleet nykytilanteesta kohti tulevaisuuden visiota. Askeleiden ottamisessa voit 
hyödyntää oppaassa näkyviä esimerkkejä palvelumuotoiluajattelun tuomisesta järjestö- ja 
yhdistystyöhön, tai lähteä liikkeelle seuraavassa luvussa esiteltävistä menetelmistä. 
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Lämmittelymielessä voit hahmotella omaa polkuasi tämän oppaan ääreen.  

Mistä kuulit oppaasta? Miten sen löysit? Mitä siltä odotit? Mitä lukukokemuksesi aikana on 
tapahtunut?  
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Muista:

Kuinka monen tähden arvoinen tämä opas tähän mennessä on?

Mieti:

Tee:
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Seuraavassa osassa voit tutustua joihinkin palvelumuotoilumenetelmiin. Myös muita 
osallistavia menetelmiä voi hyödyntää palvelumuotoiluajattelunsa tukena. Kysele 
kollegoiltasi, minkälaisia kokemuksia heillä on erilaisista palvelumuotoiluajattelun avaimia 
heijastavista menetelmistä ja pohdi itsekin, minkälaiset jo käyttämäsi menetelmät heijastavat 
palvelumuotoiluajattelua.
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5  

PAlvelumuotoilu-             
MENETELMIEN                                           

ABC 
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Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkejä palvelumuotoilumenetelmistä. Voit testata niitä ja etsiä 
lisätietoa menetelmien hyödyntämiseksi netistä. Menetelmien nimet on kirjattu sulkuihin 
englanniksi. Käytä niitä hakusanoina kun etsit niistä netistä lisätietoa. Kirjan lopusta löytyy 
myös linkkejä, joiden avulla löydät lisää menetelmiä ja niihin liittyviä ohjeita.  

Jaathan kokemuksesi menetelmien käytöstä -siitä missä mitäkin käytit ja miten- myös muille, 
vaikka Facebook:issa osoitteessa www.facebook.com/muutosmuotoilua/ ! 

Sivuilla näkyvät kellot näyttävät suuntaa sille, kuinka aikaa vieviä menetelmät ovat.

Menetelmä vaatii pitkäaikaista työskentelyä.

Menetelmä vaatii useamman tunnin tai session.

Menetelmä vaatii pari tuntia -nopeimmilllaan 
sen voi tehdä jopa tunnissa.

http://www.facebook.com/muutosmuotoilua/
http://www.facebook.com/muutosmuotoilua/
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• Kutsu kokoon mahdollisimman monta järjestön tai yhdistyksenne edustajaa. 

• Asettele pyöreälle pöydälle fläppipaperi ja piirrä sen keskelle suuri ympyrä. Kirjoita järjestön nimi 
ympyrän keskelle. 

• Kutsu osallistujia kirjoittamaan vapaasti post-it lapuille sellaisia prosesseja, joissa siirtyy tietoa, taitoja tai 
kompetensseja ihmiseltä toiselle. Pyydä heitä kirjoittamaan sisällä tapahtuvat prosessit eri värisille post 
it- lapuille ja sisältä ulospäin siirtyvät prosessit toisen värisille post-it lapuille. 

• Liimatkaa laput fläppipaperille. Pyydä osallistujia lausumaan ääneen kirjoittamansa prosessia sitä 
fläpille liimatessaan. 

• Käykää yhteinen keskustelu: Minkälainen on palvelutarjoomanne? Mitä palveluita se pitää sisällään? 
Mitä palveluita tarjoamasta puuttuu? Muistakaa listata sekä maksulliset että ilmaiset palvelut ja merkitä 
maksulliset palvelut esimerkiksi euromerkillä. Näin saadaan myös näkyviin se, miten saavutettavia 
palvelut ovat. Tämä on erityisen tärkeää, sillä osa palveluista saattaa olla jo jonkun maksullisen toimijan 
tuottamia, mutta silloin kysymys on, ovatko ne kaikille saavutettavia?

Palvelutarjooma (service offering) on kuvaus järjestön tai yhdistyksen palveluista, eli 
sen tarjoamista prosesseista, joissa tieto, taidot tai kompetenssit vaihtavat omistajaa. 
Tämä voi tapahtua järjestön tai yhdistyksen sisällä tai sen sisältä ulospäin.

PALVELUTARJOOMA
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Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

…………………ry

Voit käyttää 
oheista pohjaa 
apunasi.

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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Palveluita eivät ole ainoastaan sellaiset prosessit, joiden nimikkeessä sana ”palvelu” jo 
valmiiksi on (esim. ”jäsenpalvelut”). Palveluita ovat myös mm. esimiesten ja alaisten väliset 
prosessit, sisäiset koulutukset (palvelu työnantajalta työntekijälle), hankkeet ja niiden sisäiset 
toiminnot yms.), erilaiset nettisivustot, kokonaiset hankkeet tai niiden sisäiset toimintosarjat 
yms.  

Nykymaailmassa yksi palvelukokonaisuus muodostuu usein kasvokkain tapahtuvien 
kohtaamisten ja digipalveluiden yhteissummana. Palvelumuotoiluajattelija huomioi työssään 
kaiken tämän.
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Voit lähteä hahmottamaan palveluita erilaisten 
kokonaisuuksien kautta, kuten 
- Ohjelma- ja hankepalvelut 
- Sisäiset koulutukset, perehdytykset ja 

työpajat 
- Ulospäin suuntautuvat koulutukset, 

perehdytykset ja työpajat 
- Sisäiset neuvontapalvelut 
- Ulospäin suuntautuvat neuvontapalvelut 
- Tiedottaminen 
- Tutkimus 

- Viestintäpalvelut 
- Varainhankintapalvelut 
- Työhyvinvointipalvelut 
- Esimiespalvelut 
- Jäsenpalvelut 
- Tilavuokrauspalvelut 
- Edunvalvontapalvelut 
- Vapaaehtoispalvelut
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• Kutsu kokoon ihmisiä mahdollisimman laajasti järjestösi tai yhdistyksesi sisältä.  

• Kirjoita yhteiselle taululle / paperille keskelle järjestön nimi ja kuvion yläpuolelle kysymys: ”ketkä ovat 
ihmisiä, jotka ovat kosketuksissa järjestömme työn kanssa?”.  

• Jaa jokaiselle osallistujalle nippu post it -lappuja ja annan jokaiselle aikaa 30 minuuttia. Jokaisen tulee 
kirjoittaa vähintään 10 lappua, joissa on erilaisia ihmisryhmiä, jotka ovat järjestön työn kanssa 
kosketuksissa.  

• Tämän jälkeen jokainen käy kiinnittämässä laput yhteiselle paperille, jonka jälkeen laput ryhmitellään 
yhdessä. Kategorioiden määrällä ei ole merkitystä -antakaa ajatusten soljua! Mitä enemmän lappuja, 
sitä paremmin asiakaskuntanne on tiedossa. Tähän harjoitukseen on syytä paneutua, sillä se 
muodostaa kaiken muun työn pohjan. 

Asiakkaiden ja heitä palvelevien järjestösi tai yhdistyksesi edustajien määrittäminen 
on avainasemassa palvelumuotoilussa. Järjestöillä ja yhdistyksillä voi olla suuri määrä 
erilaisia asiakkaita, jolloin on syytä pohtia heidän segmentointia. Voimme puhua myös 
ihmisistä, joilla on kosketuspinta järjestön työn kanssa. Kun puhutaan ihmisistä, jotka 
ovat kosketuksissa järjestön työn kanssa, voidaan nähdä, että kategorioita näille 
ihmisille on useita.

ASIAKASKUNTA
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Järjestöjen tai yhdistysten asiakaskunta ja palveluiden tuottajakunta saattaa 
olla määrällisesti valtava, jolloin myös työskentely vie aikansa. Esimerkkejä 
heistä ovat: jäsenet, tukijat, hallituksen jäsenet, työntekijät, vapaaehtoiset, 

työn hyödynsaajat ja viestintämateriaalien käyttäjät. Listaa ihmisiä –älä ihmisten muodostamia 
instituutioita (esim. sana ”yritys” ei ole asiakaskuntaa, mutta ”yritysten yhteiskuntavastuusta 
vastaavat henkilöt” ovat). Palvelumuotoilun näkökulmasta tarkasteltuna jokainen järjestö ja 
yhdistys on äärimmäisen monipuolinen palveluntuottaja. Palvelumuotoilu voikin antaa 
ajatuksia myös siihen, miten hajanaista palvelutarjoamaa voi selkeyttää. Lista ihmisistä voi olla 
todella pitkä -siinä tapauksessa antaa sen niin olla! 

Palvelumuotoilussa runsaus on rikkautta. Älä siis pyri tiivistämään mitään tässä vaiheessa, vaan 
kerää kaikki ajatukset mukaan. Toinen kantava ajatus on, että kaikkien äänellä on 
merkityksensä.  Kenenkään ääni ei ole toista henkilöä painoarvoltaan toista tärkeämpi. 
Luovassa prosessissa ei myöskään ole oikeita tai vääriä vastauksia. Pyrkimys on tuottaa paljon 
ajatuksia.  
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Voi hyödyntää seuraavia kysymyksiä: 

• Onko järjestöllä jäseniä? Jos, niin keitä nämä ovat? Kenestä yritys- ja 
järjestötukijat muodostuvat? Kuka niissä on kosketuksissa järjestön 
toimintaan?  

• Onko järjestöllä tukijoita? Jos, niin keitä nämä ovat? Kenestä yritys- ja järjestötukijat 
muodostuvat? Kuka niissä on kosketuksissa järjestön toimintaan? 

• Onko järjestöllä hankkeita tai ohjelma, jota se toteuttaa? Ketkä ovat näiden välittömiä 
hyödynsaajia tai kohderyhmien jäseniä? 

• Toteuttaako järjestö hankkeensa suoraan itse, vai toimiiko se kumppanuudessa toisten 
toimijoiden kanssa? Onko näillä toimijoilla työntekijöitä? Ketkä ovat ne työntekijät, jotka 
ovat suoraan yhteydessä järjestöön työn suunnittelussa? 

• Onko järjestön viestinnällä omia lukijakuntia? Kuka seuraa tai tykkää sosiaalisen median 
kanavoiden postauksista, kuka tilaa painetun median tuotteita? 

• Kenestä järjestön hallitus muodostuu? 

• Kenestä järjestön työntekijät muodostuvat? Entä vapaaehtoiset? 
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……………………………………………………………………………ry:n kanssa kosketuksissa ovat seuraavat ihmiset:

Voit käyttää apunasi ryhmittelyssä alla olevaa pohjaa.

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

1.ryhmä:    
………….

2.ryhmä:    
………….

3.ryhmä:    
………….

4.ryhmä:    
………….

5.ryhmä:    
………….

6.ryhmä:    
………….

7.ryhmä:    
………….

8.ryhmä:    
………….

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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Oletko kehittämispäällikkö tai järjestöjohtaja tai oletko vastuussa jonkun tietyn tiimin tai 
ihmisryhmän johtamisesta (vaikka vapaaehtoisista)? Piirrä oma asiakaskuntasi oman 
työhuoneesi seinälle ja lisää karttaa vuorovaikutuksia kuvaavia viivoja ihmisistä toisiin. Ketkä 
keskustelevat keskenään, ketkä eivät lähes koskaan tapaa? Miten suhteiden muodostumista 
voisi edistää? Muista kysyä henkilöiltä itseltään! 
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• Kokoa mahdollisimman monta ihmistä yhteiseen hetkeen, jossa jokaiselle annetaan ensin hetki aikaa 
pohtia itsekseen lupausta, joka tarkastelunne alla olevan toiminnon käyttäjäkunnalle annetaan.  

• Kerää tämän jälkeen ideat pöydällä olevalle fläpille ja järjestetä ne yhdessä kategorioiksi.  

• Lopuksi voidaan vielä äänestää, jotta ideoista löytyy se, joka edustaa suurimman osan näkemystä.  

• Sen jälkeen lupaus voidaan jättää toimiston seinälle, jossa sen työstämistä voidaan jatkaa niin kauan, 
kunnes siitä on olemassa yksi, yhteinen näkemys.

Arvolupaus (customer value proposition) on lupaus, jonka järjestö tai yhdistys 
asiakaskunnalleen ja järjestönsä tai yhdistyksensä edustajille antaa. Arvolupaus 
määrittää, miten erotutaan kilpailijoista ja tiivistää, mitä järjestö tai yhdistys 
ihmisilleen tarjoaa. Keskeistä on, että he kaikki ymmärtävät, mitä heille ollaan 
lupaamassa ja että he ovat kiinnostuneita lupauksesta. Heillä on myös aina odotuksia 
suhteessa lupaukseenne. Nämä odotukset liittyvät muun muassa ihmisen aikaisempiin 
kokemuksiin, toiveisiin, tarpeisiin, sekä järjestön tai yhdistyksen tarjoamaan 
viestintään ja maineeseen. Avainkysymyksiä ovat: Mikä on yhteiskunnallinen ja 
yksilöllinen hyöty, jota järjestösi tai yhdistyksesi tuottaa? Kenelle se on kohdistettu? 
Miksi juuri se on ainutlaatuista?

ARVOLUPAUS



�98

Voit käyttää arvolupauksen kirjaamiseen apuna alla olevaa pohjaa. 

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

Me, …………………………………………………………………………………………………………………….ry,
(yhdistyksen tai järjestön nimi)

autamme………………………………………………………………………………………………………………..,
(ihmiset, jotka muodostavat palveluiden asiakaskunnan ja tuottajakunnan)

jotka toivovat……………………………………………………………………………………………………………
(muutos, jota ihmiset elämäänsä toivovat)

välttäen…………………………………………………………………………………………………………………ja
(ihmisten nimeämät palvelukokemusten kipupisteet)

lisäten……………………………………………………………………………………………………………………
(ihmisten nimeämät palvelukokemusten onnistumiset)

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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Oletko vailla uusia ideoita? Altista itsesi itsellesi täysin uudelle tilanteelle, paikalle, maulle, 
hajulle, keskustelulle tai muulle äänelle. Mene kalastamaan tai marjoja poimimaan. Kävele 
töihin aivan eri reittiä kuin koskaan aikaisemmin. Kysy samat, tiimillesi esittämät, kysymykset, 
ihmisiltä, joista kuvittelet että he ovat asiakaskuntasi vastakohtia. Uuden kohtaaminen ja 
eläminen luo uusia ajatuksia -tuttujen kanssa turiseminen vahvistaa vanhoissa 
toimintamalleissa pysymistä.
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• Kerää yhteen laaja-alaisesti järjestön tai yhdistyksen edustajia sekä asiakaskuntaa. Varmista, että voitte 
istua yhteisen pöydän ympärillä, mieluiten ringissä. 

• Ota mukaan legoja, muovailuvahaa, värikyniä ja papereita tai muita askartelutarvikkeita. 

• Pyydä osallistujia muotoilemaan oma visionsa siitä, minkälaiselta kyseisen palvelun tai järjestön tai 
yhdistyksen pitäisi heistä tuntua. 

• Anna jokaiselle yhtä paljon (esim. 30 minuuttia) aikaa muotoilla, piirtää tai rakentaa tunnelmansa. 

• Pyydä tämän jälkeen jokaista laittamaan oma työnsä keskelle pöytää ja kertomaan, minkälaista 
tunnelmaa hän ajattelee, että järjestö, yhdistys tai kyseinen prosessi parhaimmillaan hänelle tuottaa. 

• Kirjaa ajatukset post it-lapuille siten, että jokaisella lapulla on vain yksi sana ja aseta post it-laput 
seinälle kaikkien näkyville. 

• Äänestäkää lopuksi muotoiluajurien puolesta siten, että jäljelle jää 1-5 yhteistä ajuria. 

Muotoiluajurit (design drivers) ovat adjektiiveja, jotka kuvaavat palveluiden 
tunnelmaa. Ne auttavat muistamaan, minkälainen tunne-elämys prosesseissa, joita 
järjestön tai yhdistyksen sisällä muodostuu, tulisi muodostua. Niiden avulla jokainen 
järjestön tai yhdistyksen voi silloin tällöin peilailla palvelun laatua.

MUOTOILUAJURIT



�101

• Kerää yhteen laaja-alaisesti järjestön tai yhdistyksen edustajia sekä asiakaskuntaa. Varmista, että voitte 
istua yhteisen pöydän ympärillä, mieluiten ringissä. 

• Ota mukaan legoja, muovailuvahaa, värikyniä, legoja, pahvia ja papereita tai muita 
askartelutarvikkeita. 

• Piirrä pohjaksi toimistonne tai muun fyysisen tilanne (esim. neuvotteluhuone tai koulutustilanne) 
pohjapiirros. Pyydä osallistujia piirtämään piirrokseen huonekalut, ihmiset ja muut asiat paikkoihin, 
joissa ne yleensä ovat.  

• Käykää keskustelu: Luoko toimiston sisäinen huonejärjestys ja tilajärjestely edellytyksiä hyviin 
palvelukokemuksiin, vai onko niissä jotain esteitä, jotka saattavat johtaa negatiivisiin kokemuksiin? 
Miltä pohjapiirros näyttää –kuka istuu kenen vieressä ja miten fyysiset puitteet edistävät tai hidastavat 
sisäisten palveluiden sujuvaa virtausta? Luovatko fyysiset puitteet mahdollisuuden sellaisten ihmisten 
törmäyttämiselle, joiden työn tekemisen edellytykset edistyvät törmäytymisen avulla? Edistääkö 
fyysinen tilajärjestely käyttäjien ja työntekijöiden välisiä kohtaamisia? 

• Piirtäkää yhdessä polku tilaan ja sieltä pois. Mitä tapahtuu ennen tilaan tuloa, mitä kautta ihminen tilan 
löytää? Mikä saa hänet lähtemään pois kotoa kohti tilaa? Mitä hän näkee ensin, mikä saa hänet 
avaamaan tilan oven? Mitä hänelle jää tilasta pois astuttuaan siitä mieleen? Mitä hän kertoo tutuilleen? 
Keskustelkaa tästä yhdessä.

Palveluympäristö on kuvaus fyysisistä puitteista, joita järjestösi tai yhdistyksesi tarjoaa. 
Se on syytä saada mahtumaan yhdelle A4:selle.

PALVELUympäristö
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Anne Kalliomäen (2014) mukaan tilat toimivat kuten näyttämö. Tilaa voi 
arvioida Kalliomäen listaamien paikan ominaisuuksien kautta: 

• Tyyppi (esim. toimisto, monitoimitila). Kysy itseltäsi: mikä tila on kyseessä? 

•  Laatu (esim. uusi, halpa, kansoitettu). Laatua voi tarkastella kysymällä, onko paikka 
esimerkiksi kotoisa tai virallinen? 

• Tarkoitus (esim. toimistossa on töissä ihmisiä, asiakaspalvelutilassa ollaan asiakkaiden 
palvelemista varten, taidemuseossa esitellään maalauksia). Tarkoitus löytyy, kun kysyy 
kysymyksen miksi kyseinen paikka on olemassa? Mikä on sen funktio? 

• Henkilöiden suhde paikkaan (esim. A haluaa tehdä töitä maahanmuuttajien aseman 
parantamiseksi, B haluaa cv:hensä esimieskokemusta, C haluaa työskennellä muiden kanssa 
keskustellen). Henkilöiden suhde selviää kysymällä mitä ja minkälaista kokemusta henkilöt 
paikalta hakevat? 

• Sijainti (toimisto Vallilassa, studio Malmilla, kohtaamispaikka Itä-Helsingissä). Sijainti kertoo 
sananmukaisesti tilan sijainnista. Myös tämä vaikuttaa siihen, miten helposti ihmiset sinne 
tiensä löytävät. Sijainti luo myös mielikuvaa siitä, mitä tilassa potentiaalisesti saattaa tapahtua.
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Minna Komulainen (2013) listaa maisemapalveluiden avaintekijöistä voi hyödyntää järjestön tai 
yhdistyksen tilan kokemuksellisuuden muotoilussa. Samoja aiheita voi tarkastella soveltuvin 
osin myös omien digipalveluiden yhteydessä! 
• Paikassa syntyy tunne siitä, että arki jää taakse. Se tarjoaa jotain, jota ei löydy muualta.  
• Paikalla on tarina. Kun ihmiset tietävät tilan tarinan, he myös löytävät sen, sillä he haluavat 

olla osa tarinaa. 
• Paikkaan on helppo tulla, kun siellä vastassa olevat ihmiset tuntuvat aidoilta. Kohtaamisista 

vaikuttavimpia ovat kasvokkain tapahtuvat tapaamiset. ”Tervetuloa, kiva kun olet täällä”, sanat 
luovat hyvää mieltä niin kasvokkain kuin digitaalisestikin tapahtuvissa kohtaamisissa. 

• Paikassa tarjottava ruoka vahvistaa elämystä. Myös tila tuottaa moniaistillisen kokemuksen.  
• Paikan löytäminen eri markkinointikanavista on helppoa. Ihmisen kokemus alkaa siitä, kun 

hän löytää oikean paikan. 
• Reittien selkeys ja suunnistettavuus paikkaan, paikasta pois ja paikassa luovat turvallisuutta. 

Sekavat reitit eksyttävät, epämääräisyys hämmentää. Kun reitti on selvä, on helpompi astua 
tilaan sisään. 

• Paikan nimen toistaminen tuotteissa ja järjestön tai yhdistyksen nimen rinnalla vahvistaa 
paikan brändiä ja helpottaa tilan löytämistä. 

• Positiivinen puskaradio saa ihmisen tulemaan kohteeseen ja kokemaan löytämisen iloa. On 
tärkeää, että tilassa tai nettisivuilla käyneet ihmiset lähtevät sieltä hyvän tunteen kanssa. 
Fyysisen tai digitaalisen tilan tuottamasta kokemuksesta (hyvästä ja pahasta) kerrotaan aina 
muille.
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• Identifioi netistä tahot, joiden toiminnasta voisi ammentaa oppeja oman järjestö- tai 
yhdistystoimintanne kehittämiseen. 

• Käy osallistumassa toisten toimijoiden aktiviteetteihin tai osta heiltä samankaltaisia palveluita, kuin 
mitä itse haluaisit järjestössäsi tai yhdistyksessäsi tuottaa. Tutustu heidän tapaansa mainostaa 
toimintojaan tai kertoa itsestään. 

• Arvioi kokemuksesi asiakkaana. 

• Jaa kokemuksesi tiimipalaverissa.

Salashoppailussa (mystery shopping) shoppailija käyttää toisen toimijan 
palveluita selvittääkseen, mikä heidän palvelussaan toimii ja mikä ei.

SALASHOPPAILU
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Salashoppailla voi myös muualla kuin toisissa yhdistyksissä tai järjestöissä. 
Netin kautta voit tehdä sitä myös Suomen rajojen ulkopuolella, sinne 

matkustamatta. Myös erilaisten yritysten ja muiden toimijoiden tarjoamaan kannattaa 
tutustua, sillä ihmiset, jotka ovat järjestöjen tai yhdistysten jäseniä, kohderyhmän jäseniä tai 
tukijoita, ovat samoja henkilöitä, jotka hyödyntävät myös erilaisten yritysten, oppilaitosten 
ja valtion palveluita. Esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä hyödyllisintä saattaakin olla 
osallistuminen erilaisten yritysten tai oppilaitosten koulutuksiin ja sen pohtiminen, mitä 
sieltä voi oman työn kehittämiseen ammentaa. Mistä ihmiset siellä kysyvät, miten mihinkin 
reagoivat? Miten tila on organisoitu? Entä kurssille rekisteröityminen –kuinka monella 
sivulla pitää käydä klikkaamassa? Mitä sanotaan sinulle lähetetyssä kurssille 
rekisteröitymisen vahvistussähköpostiviestissä? Miten helposti löydät perille 
koulutuspaikkaan ja miten sinut sinne opastetaan?
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Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

Apuna havaintojesi kirjaamiseen voit käyttää alla olevaa pohjaa. 

Miten helposti ja mitä kautta palvelu löytyi? Mikä palvelussa toimi hyvin? Mikä palvelussa ei toiminut?

Mitä ihmiset palvelussa tekivät? Muuta muistettavaa?

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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• Määrittele, mitä toimintoa tai palvelua varten haluat tehdä vertailuanalyysia. 

• Etsi netistä toimijoita, jotka tuottavat palveluita tai toimintoja, joista voisi oppia jotain uutta suhteessa 
tarkastelusi alla olevaan toimintoon. 

• Kartoita tietoa netin kautta sekä käymällä itse palveluissa. Pohdi erityisesti sitä, minkälainen kokemus 
palveluista kokonaisuutena pyritään käyttäjälle antamaan. Kiinnitä huomiosi prosesseihin, 
toimintoihin ja strategisiin valintoihin.

Vertailuanalyysilla (benchmarking) tarkoitetaan muiden palvelumaailmoihin ja 
palvelutarjoamiin tutustumista. Oman palvelutarjooman tai palvelumaailman 
hahmottamisen lisäksi jokaisen yhdistyksen ja järjestön kannattaa tutustua myös 
muiden tuottamiin palveluihin ja siihen, miten muut saman tyyppiset toimijat jo 
tekevät ja minkälaista on asioida heidän palvelumaailmassaan. Vertailuanalyysissa 
kannattaa kiinnittää erityishuomiota prosesseihin, toimintoihin (esim. 
palvelutarjoomaan, hintoihin, koulutustarjontaan, koulutusrekisteröintiprosesseihin 
yms.), viestimiseen ja strategiaan ja siihen, minkälaista ongelmaa ne ratkaisevat ja 
miten.

Vertailuanalyysi
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Työt: Mitä henkilö x 
haluaa palvelussa 
tehdä?

Hyödyt: Mikä saa 
henkilön x 
käyttämään palvelua?

Kipupisteet: Mikä saa 
henkilön x kiukustumaan 
tai turhautumaan 
turhautumaan palvelun 
aikana?

Hyödyn luojat: Mitä voidaan 
tehdä positiivisten 
kokemusten jatkumisen 
takaamiseksi?

Kivun lievittäjät: Mitä 
voidaan tehdä kielteisten 
kokemusten vähentämiseksi?

Palvelu tai 
toiminto: Mikä on 
tarkastelun alla 
oleva palvelu tai 
toiminto?

Palvelulupaus:

Apuna havaintojesi kirjaamiseen voit käyttää alla olevaa asiakasarvopohjaa.

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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Vertailuanalyysissa ei kannata pitäytyä järjestö- tai yhdistysmaailmassa, eikä 
pelkästään Suomessa. Mikäli haluat esimerkiksi edelleen kehittää 
työllistymispalvelua, tutustu esimerkkeihin yritysmaailmassa tehtävästä 

mentoroinnista tai netistä löytyvistä erilaista työnhakukeskustelupalstoista. Hyödynnä 
internetiä, jonka avulla vain kielivalikoimasi on rajana vertailuanalyysille. Sisällytä se jonkun 
henkilön työnkuvaan tai tehtävälistaan tai kirjaa omaan kalenteriisi hetki vertailuanalyysiaikaa 
joka kuukaudelle. 

Mitä tehdään Iso-Britanniassa tai Belgiassa? Miten työllistymistä on lisätty Piilaaksossa? Joskus 
vertailuanalyysi kannattaa rajata jonkun tietyn palvelun –ei teeman- sisälle. Mikäli haluat 
kehittää vertaistoimintaa, voit esimerkiksi googlata erilaisia vertaistoiminnan malleja, joita 
maailmalla on käytössä. Sopisiko joku niistä osaksi oman yhdistyksesi tai järjestösi toimintaa? 
Löytyykö maailmalta jotain muunlaisia esimerkkejä sille, miten ihmiset ovat saman tapaista 
kokemusta oman hyvinvoinnin edistämisessä hyödyntäneet?



�110

• Persoonaprofiilien luominen vaatii asiakaskunnan ja järjestön tai yhdistyksen edustajien laaja-alaista 
kuulemista erilaisilla menetelmillä, kuten haastatellen tai ryhmätöitä tai havainnointia hyödyntämällä. 

• Kysy asiakkailtasi ja työntekijöiltäsi: keitä he ovat? Mitä he järjestöltä tai yhdistykseltä tarvitsevat ja 
odottavat? Mitä he järjestön tai yhdistyksen toiminnassa pelkäävät tai karttavat? 

• Profiloinnissa voi hyödyntää esimerkiksi kerronnallisia tai kuvittavia menetelmiä, legoja tai 
muovailuvahaa. Tärkeää on, että profiloinnin kysymykset on aseteltu oikein. Kysymysten asettelussa on 
pohdittava, mitkä seikat ovat järjestön tai yhdistyksen työn kehittämisen kannalta juuri nyt tärkeimpiä? 

Persoonaprofiilit (personas) ovat tiiviitä kuvauksia järjestön tai yhdistyksen 
asiakaskunnasta ja edustajista. Ne vastaavat kysymyksiin: keitä asiakkaat ja palveluiden 
tuottajat ovat ja miksi he ovat mukana järjestön tai yhdistyksen toiminnassa? Jokaista 
palvelua tarkastellessa on syytä tuntea sekä asiakkaiden että järjestön tai yhdistyksen 
edustajien tarpeet, halut ja kipupisteet. Persoonaprofiilien avulla voidaan käydä 
yhteistä keskustelua esim. tietyn hankkeen hyödynsaajista tai järjestön tai yhdistyksen 
edustajista ja sitä kautta kehittää hanketoimintoja tai järjestöä tai yhdistystä 
organisaationa. Profiloida voi myös vaikka tukijoita tai viestintämateriaalien tilaajia. 
Profiilit näkyvöittävät ihmisiä, joista järjestö tai yhdistys muodostuu. Niiden avulla 
voidaan kohdentaa oikeita toimintoja oikeille ihmiselle ja esim. vahvistaa 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta järjestön tai yhdistyksen sisällä, yli osastorajojen.

PERSOONIEN PROFILOIMINEN
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Profilointia voi myös hyödyntää esimerkiksi erilaisissa työpajoissa, jos haluaa tietää lisää 
työpajojen osallistujista. Tällaisessa tilanteessa profiloinnin voi tehdä osana 
työpajatyöskentelyä, pyytäen työpajan osallistujia täyttämään itse tyhjän 
persoonaprofiililomakkeen. Jokaiselle persoonalle tulee ensin antaa nimi. Parasta on, 
kun persoona itse voi kertoa, millä nimellä haluaa itseään kutsuttavan. 
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Voit halutessasi luoda oman persoonaprofiililomakkeesi mallin mukaisesti. 

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

Persoona………………………………………………………….

Olen……………………………………………………. 
Pidän järjestötyöstä, jossa ………………………….. 
En pidä järjestötyöstä, jossa ……………………….. 

Tyypillistä minulle suhteessa 
järjestötoimijuuteeni

Odotan järjestöltä, että…

- …………………………………………………….………………………….    
- …………………………………………………….………………………….    
- …………………………………………………….…………………………. 

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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• Kutsu kokoon työpaja, jossa on läsnä tarkastelun alla olevaan toiminnon tai järjestöön tai yhdistykseen 
liittyvää asiakaskuntaa ja järjestön tai yhdistyksen edustajia. Kerää tietoa myös esim. haastattelemalla tai 
luotaimien avulla. Ota mukaan tekemäsi persoonaprofiilit (s. 110). 

• Printtaa toimintamallikanvaasipohja suurelle paperille tai piirrä se fläppipaperille tai liitutaululle. 

• Aloita keskustelu kirjoittamalla post -it-lapuille muutama tietämäsi palveluun liittyä asia, joita keskustelun 
alla olevaan toimintoon tai toimijaan liittyy. Tuo mukaan haastattelujen ja luotaimien avulle kerätyty 
tiedot. 

• Liimaa post it -laput pohjaan oikeille paikoilleen. Kysy osallistujilta, kuvaavatko ne heidän mielestään 
asioita oikein ja ovatko ne oikeissa paikoissa. Kysy sitten, mitä muita asioita tarkastelun alla olevan 
toiminnon tai organisaation tuottamisessa tai käyttämisessä tulisi ottaa huomioon. Jatka yhteisen 
keskustelun pohjalta post-it lappujen täyttämistä ja liimaamista. Vastauksia voi muuttaa ja liikuttaa 
keskustelun edetessä kanvaasin alueilta toisille. Työtä kannattaa jatkaa usean session ajan.

Toimintamallikanvaasi on yhden A4:sen kokoinen visualisointi, jonka avulla saat 
yhdeltä sivulta avaintiedot yhden tietyn palvelun arvolupauksen täyttämiseksi. 
Yritysmaailmassa puhutaan liiketoimintamallikanvaasista (business model canvas).

ToimintamalliKANVAAsi
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Kuka auttaa sinua? 
Listaa sidosryhmät 
ja henkilöt.

Miten toimit? 
Listaa 
avaintoiminnot 
arvolupauksen 
täyttämiseksi.

Mitä tarvitset? 
Listaa 
avainresurssit.

Mitä lupaat? Kirjaa 
arvolupauksesi: 
mitä hyötyä 
asiakaskunta ja 
järjestön tai 
yhdistyksen 
edustajat palvelusta 
saavat?

Miten 
vuorovaikututat? 
Kuvaa, miten edistät 
vuorovaikutusta 
avainhenkilöiden 
kesken.

Miten ihmiset 
saavutat? Listaa 
kanavat, joiden 
avulla saavutat 
oikeat henkilöt.

Kenelle lupauksen 
teet? Listaa kaikki 
ihmisryhmät, joille 
tuotat hyötyä. 
Alleviivaa tärkein 
ryhmä.

Mitä kaikki maksaa? Listaa merkittävimmät kustannusosa-
alueet. Mikä on suurin kustannus?

Mitä tuloksia saavutat ja miten ne osoitat? Listaa odottamasi 
tulokset ja niiden mittarit. 

Voit muokata alla olevaa pohjaa oman tarpeesi mukaan.

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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• Kutsu kokoon työpaja tai kerää tieto haastattelemalla, havainnoimalla tai luotaimia hyödyntämällä tai 
käytä näiden yhdistelmää. Kysy asiakkailta: miten palvelun löysit? Löytyikö tieto palvelusta helposti?  
Miltä viestintäkanavilta tieto löytyi ja millä hakusanoilla? Miten tila, jossa toiminto pidettiin (tai 
nettisivu) löytyi? Miltä tilassa tuntui, kuulosti, maistui, tuoksui ja mitä siellä näkyi? Mitä asiakas kertoi 
kokemuksestaan kavereilleen ja tutuilleen?  

• Piirrä kertomuksen edetessä polku näkyviin post it-lappuja ja fläppipapereita hyödyntäen. Voitte 
kerääntyä yhteisen pöydän ympärille, jossa liikuttelette polun kohtia yhdessä niin kauan, kunnes ne 
ovat asiakkaiden mielestä oikeille paikoilla. 

• Piirrä samanlainen polku myös järjestö- tai yhdistysedustajan näkökulmasta. Sillä aikaa kun 
koulutettava astelee palvelupolulla, koulutusta järjestävä henkilö kulkee omaa polkuaan. Tällä polulla 
syntyvät kokemukset vaikuttavat myös suoranaisesti osallistujan kokemukseen.  

• Tunnistakaa yhdessä polun kontaktipisteet, eli kohdat, jossa käyttäjä ja järjestö- tai yhdistysedustaja 
ovat yhteyksissä toinen toisiinsa ja välineet, joiden avulla yhteys syntyy (puhelin, some, tapaaminen…).

Palvelupolut (service journey, service path) ovat visuaalisia kuvauksia, jotka 
havainnollistavat, miten asiakkaat palveluiden piiriin päätyvät, mitä asiakkaat ja 
palvelun tuottajat palveluiden aikana tekevät ja miten he palveluiden hyödyntämisen 
jälkeen toimivat. Ne kuvaavat, minkälaisia kokemuksia palvelun edetessä niiden 
asiakkaille ja niitä tuottaville järjestö- tai yhdistysedustajille syntyy ja miten nämä 
kokemukset kohtaavat. Palvelupolut koostuvat palvelutuokioista, kontaktipisteistä ja 
palvelukokemusten kannalta kriittisistä pisteistä.

PALVELUPOLKU
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Palvelupolkujen avulla voi myös visioida järjestön tai yhdistyksen tulevaisuutta tai 
havainnollistaa järjestön tai yhdistyksen tai jonkun tietyn toiminnon tai hankkeen 
tavoittelemaa muutosta ja siihen liittyvää matkaa. Polkujen loppuun voi kirjata muutoksen, 
jota kohti pyritään kulkemaan ja hahmottaa asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten tähän 
tulevaisuuden visioon voidaan erilaisten ihmisten avulla päästä.  

Voit myös piirtää ideaalipolun todellisen polun rinnalle. Miltä se näyttää todellisuuteen 
verrattuna?
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Palvelupolkujen kokonaisuuden hahmottamisessa voi hyödyntää alla olevia kysymyksiä. 

SAAVUTETTAVUUS JA ARVOLUPAUS  
Mitä kautta henkilö x sai tietää järjestöstä? Mitä 
kautta hän sai tietää mahdollisuudesta osallistua 
järjestön toimintaan? Mikä lupaus toiminnasta, josta 
hän on kiinnostunut, sen mainoksessa annettiin?

TIETO  
Mitä tietoa henkilö x sai järjestöstä ja sen 
toiminnasta sosiaalisen median kautta? Mitä tietoa 
henkilö x sai järjestön oman sosiaalisen median 
kautta? Mitä tietoa henkilö x kuuli järjestöstä ja sen 
toiminnasta muilta ihmisiltä?

AIKAISEMMAT KOKEMUKSET  
Mitä ja minkälaisia aikaisempia kokemuksia 
henkilöllä x jo on, joiden kautta hän on päätynyt 
kokeilemaan järjestön toimintaa?

MERKITYKSET  
Miten toiminta suhteutuu henkilön x elämässään 
noudattamiin sääntöihin, periaatteisiin, tapoihin ja 
käytäntöihin?

ODOTUKSET, MIELIKUVAT, KUVITELMAT, MUISTOT  
Mitä odotuksia ja mielikuvia henkilöllä järjestöstä ja 
kyseisestä toiminnasta ennen sen alkua on?

PALVELUMATKA 
Mitä kontaktipisteitä henkilöllä x on palveluun palvelumatkan 
aikana? Minkälaisia hetkiä kontaktipisteillä muodostuu? Mitä 
henkilö x näiden aikana näkee, kuulee, haistaa, maistaa ja 
tuntee? Onko matkan varrella jotain kriittisiä hetkiä? Miksi ne 
olivat kriittisiä?

PALVELUKOKEMUS 
Minkälaisia kokemuksia henkilölle x palvelumatkan aikana 
muodostuu?

KOKEMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN 
KEHITTÄMISTYÖSSÄ 
Tulisiko palvelulupausta muokata? Miten 
kokemukset otetaan osaksi seurantaa? Mitä 
hallituksen/johtoryhmän yms. olisi hyvä tietää?

TIETO  
Mitä henkilö x kommunikoi järjestöstä ja sen 
palveluista sosiaalisen median kautta 
palvelumatkansa jälkeen? Mitä hän kertoo 
järjestöstä ja sen toiminnasta  muille ihmisille?

TULEVAT KOKEMUKSET  
Mitä henkilö x seuraavaksi tekee / minkälaiseen 
järjestötoimintaan ja miten hän osallistuu, vai 
osallistuuko ollenkaan? Minkälaisia kokemuksia hän 
seuraavaksi hakee?

MERKITYKSET  
Muuttuvatko henkilön x käsitykset siitä, miten 
järjestötoiminta liittyy hänen elämässäänsä 
soveltamiin sääntöihin, periaatteisiin, tapoihin ja 
käytäntöihin?

TYYTYVÄISYYS 
Henkilö x arvottaa kokemuksensa vertaamalla 
odotuksiaan, mielikuviaan, kuvitelmiaan, 
muistelmiaan ja kokemuksiaan

ENNEN PALVELUA PALVELUN AIKANA PALVELUN JÄLKEEN

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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Kuka tekee? Mitä tekee? Miksi?

Toiminnot

Välineet

Fyysiset tarpeet

Sosiaaliset tarpeet

Tunnetavoitteet

Toimintatavoitteet

Tärkeimmät edellytykset tavoitteiden täyttymiseksi palvelupolun aikana

1 2 3 4 5 6 7

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

Voit hyödyntää myös tätä pohjaa yksilöllisten palvelupolkujen hahmottamisessa.

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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• Kysy jokaisesta toiminnosta ja tavoitteesta, josta asiakaskuntanne ja järjestönne tai yhdistyksenne 
edustajien kanssa keskustelette, aina viisi kertaa miksi. 

• Voit käyttää apuna seuraavan sivun pohjaa.

5 x miksi-menetelmä (5 times why) on käytännössä tämä: kysy jokaisesta asiasta 
aina viisi kertaa miksi. Viisi miksi-kysymystä toimivat erinomaisesti järjestöjen  ja 
yhdistysten sisäisen palvelumaailman kehittämiseen. Niiden avulla voi päästä 
syvemmälle ymmärrykseen siitä, miten kenenkin työtontti toimii ja mitä työn 
tekeminen hyvin edellyttää. Miksi-kysymykset ovat myös mainio väline 
esimiestyöhön. Liian usein oletamme toisten puolesta antamatta heille 
mahdollisuutta vastata itse ”miksi”-kysymykseen. Omiin oletuksiin perustuva 
päätöksenteko saattaa kuitenkin ajaa ojasta allikkoon. “Miksi”-kysymykset ovat 
myös oiva väline esimerkiksi nettipalveluiden kehittämiseen.

5 x miksi
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Näkemykseni on, että…

Miksi?

Siksi, että…

Miksi?

Siksi, että…

Miksi?

Siksi, että…

Miksi?

Siksi, että…

Miksi?

Siksi, että…

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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• Kokoa yhteen asiakaskuntaa ja järjestön tai yhdistyksen edustajia, jotka käyttävät tarkastelun alla 
olevaa palvelua tai osallistuvat tarkastelun alla olevaan toimintoon. 

• Pyydä jokaista osallistujaa tai haastateltavaa kuvaamaan, mitä hän palvelua tai toimintoa edeltävänä 
aikana, itse palvelun tapahtuessa ja palvelun jälkeen tuntee, kuulee, näkee, haistaa ja maistaa. 
Digipalveluita tarkastellessa kysymys on, minkälainen tunnelma palvelusta syntyy näköaistin ja 
kuuloaistin perusteella. 

• Kysy, minkälainen tunne tästä syntyy: positiivinen, negatiivinen vai merkityksetön.

Kokemuskartat (experience map) auttavat hahmottamaan palvelumatkan aikana 
tapahtuvia asiakaskunnan ja järjestön tai yhdistyksen edustajien aistimuksia ja 
tunnetiloja. Kartta toimii parhaimmillaan kun sen ääreen pysähdytään jokaisessa 
kontaktipisteessä palvelupolkujen varrella. Kysymys kuuluu: mitä työntekijä ja 
hankkeen hyödynsaaja tai palvelun asiakas kussakin kohdassa näkevät, kuulevat, 
haistavat ja maistavat? Minkälainen moniaistillinen kokemus heille syntyy?

KOKEMUSKARTAT
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Alla oleva pohja toimii kokemuskarttapohjana.

Mitä kuuluu?

Miltä tuntuu?

Mitä näkyy?

Miltä tuoksuu? Miltä maistuu?
Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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Voit käyttää kokemuskarttaa myös koulutustilaisuuksien arvioinnissa tai kokonaisten 
hankeprosessien loppuarvioinnissa ja kerätä näin näkemyksiä siitä, miten toimintojen 
kokemuksia voi parantaa. Kokemuskarttoja voi käyttää myös vaikka 
kehityskeskusteluvälineinä työntekijäkokemuksen kartoittamiseksi tai keskustelupohjaksi 
vapaaehtoistyöntekijän kanssa käytävään kuulumisten vaihtoon.  
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Empatiakartat (empathy map) auttavat järjestön tai yhdistyksen edustajia 
hyppäämään asiakaskunnan saappaisiin. Kartta toimii parhaimmillaan kun sen 
ääreen pysähdytään jokaisessa kontaktipisteessä palvelupolkujen varrella. 
Kysymys kuuluu: miltä asiakkaasta missäkin toiminnon tai järjestön tai yhdistyksen 
tarjoaman palvelun palvelupolun kohdalla tuntuu? Mitä hän tekee ja miksi?

• Kokoa yhteen asiakaskuntaa ja järjestön tai yhdistyksen edustajia, jotka käyttävät tarkastelun alla 
olevaa palvelua tai osallistuvat tarkastelun alla olevaan toimintoon. 

• Pyydä jokaista osallistujaa tai haastateltavaa kuvaamaan, mitä hän palvelun tai toiminnon edeltävänä 
aikana, itse palvelun tapahtuessa ja palvelun jälkeen tekee ja miksi.  

• Kysy, mitkä ovat asiakkaan ja palvelua tuottavan järjestö- tai yhdistysedustajan kipupisteitä 
palvelumatkansa varrella (mikä tuntuu hankalalta, mikä aiheuttaa paineita) ja mitkä onnistumiskohtia 
(missä tulee positiivinen olo).

empatiaKARTAT
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Voit käyttää alla olevaa pohjaa empatiakarttapohjana. 

Mitä kuulee?

Miltä ajattelee ja tuntee?

Mitä näkee?

Kipupisteet Onnistumiset

Miltä sanoo ja tekee?

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 
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• Kokoa yhteen asiakaskuntaa tai järjestön tai yhdistyksen edustajat, joiden palvelukokemuksia haluat 
ymmärtää. 

• Ohjeista heidät luotainten käyttöön ja sovi ajankohdasta, jonka aikana tietoa kerätään. 

• Sovi tapaamisaika, jolloin kokoonnutte yhteiseen, luotainten pohjalta käytävään keskustelupajaan. 
• Kerää yhteiset havainnot yhteen palvelun kehittämiseksi.

Luotaimet (design probe) ovat kokoelma jokapäiväisiä, niitä käyttäville ihmisille 
mahdollisimman luontevia eli tuttuja, välineitä, joiden avulla asiakaskunta ja 
järjestön tai yhdistyken edujstajat voivat kuvata omia tekojaan ja tunteitaan 
asioidessaan kyseisessä palvelussa päiväkirjan omaisesti. Luotaimet kerätään lopuksi 
kehittäjälle, joka pystyy käyttämään niissä olevaa tietoa toimintojen, palveluiden, 
hankkeiden tai organisaation kehittämisessä. Luotain voi olla vaikka 
kännykkäkamera, jolla otetaan palvelumatkaa kuvaavia valokuvia. Tai se voi olla 
päiväkirja kynineen, johon kirjataan palvelussa tapahtuneita tapahtumia ja tunteita 
välittömästi niiden tapahduttua. Luotaimiin voidaan myös kirjata ennen palvelua 
muodostuvia odotuksia kuvien tai sanojen muodossa. Mitä pidemmän aikaa ihmiset 
voivat luotaimia täyttää, sitä enemmän tietoa niiden avulla saadaan. Luotaimet ovat 
eräänlaisia kenttäpäiväkirjoja.

LUOTAIMET
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Fyysisen päiväkirjan sijaan voit hyödyntää luotaimissa esim. Whatsapp:ia, Facebook:ia 
tai Viber:ia –sen mukaan, mikä väline on yleisesti käyttäjäkuntasi ja järjestö- tai 
yhdistysedustajiesi käytössä. Kamerana ja nauhottajana (mikäli halutaan tuottaa 
kirjoituksen sijaan puhetta) voi käyttää kännykkää, jolla kuvat ja puheenvuorot voi jakaa 
välittömästi niiden ottamisen ja nauhottamisen jälkeen. 
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Haastattelut ovat tärkeä palvelumuotoiluprosessin osa. Haastattelukysymykset 
riippuvat siitä, mitä tietoa haastattelun kautta pyritään lisäämään. On kuitenkin hyvä 
tiedostaa, että pelkät ryhmätilanteet eivät välttämättä tuota kaikkea tarvittavaa 
tietoa. Monet ihmiset avautuvat toden teolla vasta kahdenkeskisessä keskustelussa. 
Muista aina kysyä, voitko nauhoittaa haastatteluita. Tietokoneen käyttöä kannattaa 
haastattelutilanteessa välttää, sillä aukinainen tietokone luo fyysisen muurin 
haastattelijan ja haastateltavan välille -ellei kyseessä ole digipalvelun muotoilu, 
jolloin haastattelu on syytä käydä kyseisen digipalvelun äärellä. Helpointa 
haastattelijan näkökulmasta on nauhoittaminen, mutta se ei ole aina haastateltavan 
mieleen. Tällöin voi käyttää vaikka piirtopäytää, josta käsinkirjoitetun tekstin saa 
siirrettyä suoraan sähköiseen muotoon.

Haastattelut

• Ota yhteys asiakaskunnan ja palveluiden tuottajakunnan edustajiin, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa 
haastateltaviksi.  

• Kerro haastatteluiden sisällöistä ja siitä, miten niitä tullaan käyttämään. Haastateltavat voivat itse keksiä 
itselleen nimimerkin jos niin haluavat -heidän ei tarvitse esiintyä haastatteluissa nimellään.  Riittää, että 
tiedetään, kuuluvatko he asiakas- vai palveluntuottajakuntaan.  

• Sovi haastatteluajankohdasta ja paikasta. Haastattelut antavat parhaiten tietoa silloin, kun ne tapahtuvat 
ajankohtana ja paikassa, joka on haastateltavalle mahdollisimman tuttu. 

• Kerää yhteiset havainnot yhteen palvelun kehittämiseksi.
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Myös haastattelutilanteet kannattaa muotoilla. Mieti, millaisia sanoja 
kannattaa kenenkin kanssa käyttää, jotta ne herättävät mahdollisimman 
paljon yhteenkuuluvuuden tai samaistumisen tunnetta. Pohdi, minkälaisessa 

tilassa haastattelu kannattaa pitää –hyödyntämällä esimerkiksi aikaisemmin oppaassa 
esiteltyjä paikkojen ominaisuuksia. Paikan kannattaa sijaita mahdollisimman lähellä 
haastateltavaa, jotta haastateltavan on mahdollisimman helppo saapua paikalle. Paikan 
kannattaa myös olla sellainen, jossa haastateltava kokee olonsa mahdollisimman kotoisaksi. 
Hyödynnä tämän määrittelemisessä persoonaprofiilejasi, joiden tulisi kertoa sinulle, 
millainen tällaisen paikan tulisi olla. Mieti haastattelupaikkaa myös moniaistillisena 
kokemuksena näön, kuulon, haun, maun ja tuntemisen kautta. Minkälainen tila on näistä 
näkökulmista tarkasteltuna sellainen, joka tekee haastateltavan olon mahdollisimman 
mukavaksi? Haastattelutilannetta itsessään kannattaa siis ajatella myös palvelutuokiona, 
jollaisena siinä syntyvään kokemukseen voi vaikuttaa etukäteen tilannetta muotoilemalla.
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• Kutsu asiakaskunta tai järjestön tai yhdistyksen edustajat kokoon erillisiin työpajoihin tai kerää tietoa 
esim. luotainten (s. 126) tai haastattelujen avulla. 

• Kysy, minkälaisia asioita asiakaskunnan ja järjestö- tai yhdistysedustajien poluilla palvelun tai 
toiminnon tapahtuu; minkälaisia askeleita he ottavat. Osallista mukaan työntekijöitä mahdollisimman 
laaja-alaisesti, yli osastorajojen. 

• Voit käyttää apuna alla olevaa pohjaa. Pohja kannattaa printata mahdollisimman isoon kokoon 
yhteisesti näkyviin. Vaihtoehtoisesti se voidaan piirtää fläppipapereille.

Palvelupiirros (service blueprint) kerää yhteen kaiken tiedon siitä, mitä 
palvelupolkujen aikana tapahtuu eri tasoilla. Näyttämötaiteen sanastoa hyödyntäen 
erilaisia asioita tapahtuu ja kokemuksia syntyy jatkuvasti palvelun edetessä sekä sen 
kulissien takana että näyttämöllä. Kulissien takana tapahtuu toimintoja, jotka eivät 
näy asiakaskunnalle. Näistä vastaavat yhdistyksen tai järjestön edustajat, jotka 
palvelua tai toimintoa tuottavat. Näyttämöllä tapahtuu toimintoja, jotka puolestaan 
näkyvät asiakaskunnalle. Molemmat puolet ovat yhtä merkittäviä 
palvelukokemuksen muodostumisessa.

PALVELUPIIRROS
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Asiakkaalle näkyvät 
elementit (tilat, esineet, 
nettisivut yms.)

Asiakkaan toimet 
(koulutukseen 
rekisteröityminen, yms.)

Asiakkaalle näkyvät järjestö- tai 
yhdistysedustajan toimet 
(tervehtiminen yms.)

Asiakkaalle näkymättömät järjestö- 
tai yhdistysedustajan toimet 
(koulutuksen suunnittelu yms.)

Tukiprosessit 
(tiliöinnit yms.)

Näkyvyyden raja

Vuorovaikutuksen raja

Alla oleva pohja toimii palvelupiirroksen pohjana.

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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• Kutsu kokoon asiakaskuntaa ja järjestön tai yhdistyksen edustajia tai ohjeista työ jollain 
nettifoorumilla, kuten Microsoftin Teamsissa, Yammerissa tai Slackissa. 

• Ohjeista osallistujat keräämään itsenäisesti valokuvia (joko netistä tai, mikä vielä parempaa, itse 
paikoissa käyden), jotka kuvaavat tunnelmaa, jota palveluun, fyysiseen tilaan tai johonkin järjestön tai 
yhdistyksen toimintaan toivotaan.  

• Kun kaikki osallistujat ovat keränneet omat kuvansa (määrää ei taaskaan rajoiteta!), ne kerätään 
yhdelle taululle joko nettiin tai fyysiseen tilaan.  

• Jokainen osallistuja kertoo kuvistaan sen, mitä ne heille kuvastavat. Yhteisen keskustelun avulla 
päästään yhteiseen näkemykseen siitä, minkälaisia elementtejä (materiaaleja, värejä, hajuja, makuja, 
kuvia, ääniä, yms.) tilaisuuteen tai tilaan järjestetään.  

Tunnelmataulu (moodboard) on kokoelma erilaisia kuvia, jotka kuvastavat jotain 
tunnelmaa, jota joltain prosessilta, digipalvelulta tai vaikka fyysiseltä tilalta tai 
koulutukselta toivotaan. Kuvat voivat olla digitaalisina nettialustalle kerättyinä tai 
paperimuodossa seinällä.

TUNNELMATAULUT



�133

  

Apuna voi hyödyntää erilaisia valmiita kuvakorttikokoelmia, kuten Dixit-pelikortteja. 
Voitte myös tehdä oman korttikokoelmanne sen pohjalta, mitä tunnelmataulu tuo 
tullessaan. 
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• Ohjeista valitut työntekijät ja asiakkaat kirjaamaan esim. yhden päivän ajan omia havaintojaan muiden 
palveluista siinä suhteessa, mikä niissä on hyvää ja mikä huonoa. Asiat voivat olla mitä vain. 

• Kokoa yhteen työpaja, jossa havainnot tuodaan yhteen ja niistä keskustellaan yhdessä. 

• Muodosta näistä suosituksia suhteessa oman järjestön tai yhdistyksen palveluihin. 

Palvelusafari (service safari) tarkoittaa omien palvelukokemusten kirjaamista yhden 
päivän aikana erilaisista palveluista, joissa asioimme. Palvelusafarin voi myös tehdä 
tarkoituksenmukaisesti jossain tietynlaisessa palvelussa. Ajatuksena on, että 
palveluita käyttäessäsi kirjaat ylös, mikä palveluissa on hyvää, mikä huonoa. Tätä 
tietoa voi sitten hyödyntää oman järjestön tai yhdistyksen palveluiden 
kehittämisessä. 

PALVELUSAFARI
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Toiminta 

Positiivista

Negatiivista

?
Syyt

Voit kirjata havaintojasi yhteen kuvioon.

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 
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• Päivä jonkun elämässä voidaan kuvata joko yhteisessä työpajassa, luotainten (s. 126) tai haastattelujen 
avulla. Päätä, miten tieto kerätään ja toimi sen mukaisesti. Vaikka tiedot kerättäisiin erikseen luotainten 
tai haastattelujen avulla, on hyödyllistä kokoontua yhteen tietojen kanssa ja muodostaa näistä yksi, 
yhteinen, päivän kuvaus. 

• Päivää jonkun elämässä voi hyödyntää myös vaikka esimiestyöskentelyyn -sen avulla esimies voi 
hahmottaa, miltä alaisen työpäivä tyypillisesti näyttää. Myös vapaaehtoistyöntekijän päivän 
hahmottaminen voi olla merkittävä työkalu vapaaehtoistyön kehittämistyölle.

Päivä henkilön x elämässä (A Day in the Life) viittaa kertomukseen, jolla 
hahmotetaan sitä, minkälainen on asiakaskunnan,  järjestön tai yhdistyksen 
edustajan tyypillinen päivä; mitä sen aikana tapahtuu ja missä järjestyksessä? Mitä 
viestintävälineitä he käyttävät missäkin kohdassa ja millä tarkoituksella? Mitä 
sosiaalisen median välineitä he päivittäiselämässään hyödyntävät? Päivä henkilön 
x elämässä auttaa hahmottamaan eri ihmisten tarpeita suhteessa palveluihin, joita 
järjestö tai yhdistys tarjoaa tai vaikka hankkeiden hyödynsaajien tai kohderyhmien 
päivärytmiä, jonka puitteisiin uuden hankkeen voi muotoilla.

PÄIVÄ HENKILÖN X ELÄMÄSSÄ
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• Kokoa yhteen työpaja, jossa keskustellaan yhdessä jonkin tietyn palvelun kulusta. Tarinaseinää voi 
rakentaa olemassa olevan palvelun tai täysin uuden palvelun kehittämiseksi. 

• Pyydä jokaista työpajan osallistujaa piirtämään itsekseen palvelun kulku sarjakuvaksi. 

• Pyydä jokaista osallistujaa esittelemään oma kuvasarjansa ja laittamaan se seinälle. Kuuntelijat voivat 
kysyä niin paljon tarkentavia kysymyksiä kuin haluavat. 

• Piirtäkää lopuksi yhteinen kuvasarja, joka kuvaa yhteistä näkemystänne palvelutapahtumista. 

Tarinaseinä (storyboard) viittaa sarjakuvamaiseen kuvasarjaan, jonka avulla 
kuvataan jonkun palvelun tapahtumia lineaarisessa järjestyksessä. Piirtäminen 
ohjaa osallistujia tekemään rajaavia päätöksiä sen suhteen, mitä kaikkea palvelussa 
tapahtuu. Sanalliset kuvaukset jättävät enemmän mahdollisuuksia yleisten 
sanamuotojen käyttämiseen eivätkä näin ollen kannusta omien ajatusten tarkkaan 
jäsentämiseen. Kuvalliset tarinaseinät auttavat myös jäsentämään merkityksiä, joita 
kullekin sanalle annamme.

TARINASEINÄ
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• Kokoa yhteen noin 10 hengen työpaja, jossa on mukana asiakaskunnan sekä järjestön tai yhdistyksen 
edustajia. 

• Kokoontukaa yhden pöydän ympärille, jolle on aseteltu erilaisia askartelumateriaaleja (legoja, 
muovailuvahaa, pahveja, post it-lappuja, värillisiä papereita, sinitarraa, muovailuvahaa yms.). 

• Rakentakaa yhdessä fyysiseen muotoon (piirrokseksi, pienoismalliksi tai vaikka näytelmäksi! Mikä vaan 
visualisoitu muoto käy.) ehdotuksenne palvelusta ja muutoksista, joita sen halutaan edistävän. Tämä on 
prototyyppinne. 

• Kun prototyyppi on valmis, kutsukaa mukaan 5 käyttäjäkunnan edustajaa ja kysykää heiltä, miten 
toimiva ideanne heidän mielestään on?

PROTOTYYPIT
Prototyyppi (prototype) on idean, palvelun, toiminnon, hankkeen tms. ensimmäinen 
luonnosversio. Protoiluun kuuluu ajatus siitä, että uusia ideoita lähdetään myös 
testaamaan aitoon ympäristöön mahdollisimman nopeasti, sen ollessa ensimmäisessä 
luonnosmuodossaan. Idea-aihioiden ei tarvitse olla loppuun saakka hiottuja, vaan niitä 
voidaan viilata toiminnan aikana. Kaikki kysymykset ja kommentit otetaan protoilun 
aikana avoimesti vastaan. Protoilun takana seisoo ajatus siitä, että vain kokeillen 
voidaan päästä sisälle palvelukokemukseen –dokumentoinnin kautta kokemuksellisuus 
ei aukea, vaan se on pakko kokea. Prototyypit pitävät sisällään myös oikeuden 
epäonnistua –koska kyseessä on nopea testi, ei sen epäonnistuessa ole kyse suurista 
määristä hukkaresursseja. Protoilu tuo järjestöille luvan testata halvalla, epäonnistua 
nopeammin ja oppia lisää. Niiden taustalla siintää ajatus käytettävyystutkimuksesta, 
joka puolestaan useimmiten maksaa itsensä takaisin palvelun toteutusvaiheessa.
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Mikä on ongelma, johon haet ratkaisua? Miten asiakkaasi tällä hetkellä ongelmansa ratkaisee?

Onko joku muu jo tuottanut ongelmaan ratkaisun? Kuka ja minkälaisen? Mikä siinä ei toimi?

Mitä asiakkaat odottavat prototyypiltäsi? Miltä sen tulisi tuntua?

Kun näytät tai esittelet prototyyppisi asiakkaillesi, ymmärtävätkö he mitä sen pitäisi saada aikaan?

Millä tavoin prototyyppi vastaa asiakkaasi odotuksiin?

Mitä prototyypistä asiakkaan mielestä puuttuu? 

Onko prototyypissä asiakkaan mielestä jotain ylimääräistä tai tarpeetonta?

Jos asiakkaallasi olisi taikasauva, mitä hän prototyypissä muuttaisi?

Millä sanoilla asiakas kuvailisi palvelua, jonka prototyyppiä hänelle esittelet, muille ihmisille?

Prototyyppien kehittämisessä ja testaamisessa voit käyttää apuna tätä kysymyslistaa.

Kuinka todennäköisesti tai epätodennäköisesti asiakas käyttäisi luonnostelemaasi palvelua?

Suosittelisiko asiakas luonnostelemaasi palvelua tutuilleen?

Tuleeko asiakkaallesi sellainen olo, että palvelu, jonka prototyyppiä hänelle esittelet, on juuri hänelle?

Printtaa pohja: palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/ 

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/
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Muista:

Kuinka monen tähden arvoinen tämä opas tähän mennessä on?

Mieti:

Tee:
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6  

ESIMERKKEJÄ                            
JÄRJESTÖJEN JA YHDISTYSTEN 

PALVELUMUOTOILUSTA                                          
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KEPA ry/ Jäsenjärjestöjen työ osaksi tehokasta vaikuttamista 
[Tekijät: Omat työntekijät Terhi Ylikoski ja Niina Mäki] 

Mitä haluttiin palvelumuotoiluajatella? Halusimme löytää uusia tapoja sille, miten Kepan järjestöjen 
työ kehitysmaissa voisi vahvistaa Kepan tekemää vaikuttamistyötä. Tarkoituksena oli, että siitä hyötyvät 
sekä Kepa että yhteistyöhön osallistuvat järjestöt. 

Miksi? Kepassa oli jo pitkään pohdittu tätä, ilman että siihen olisi löytynyt systemaattisia toimintatapoja. 
Halusimme kokeilla, voisiko palvelumuotoilusta löytyä uusia näkökulmia tai työkaluja. 

Mitä menetelmiä käytettiin? Nettikyselyitä, teemahaastatteluja, työpajoja, empatiakarttoja, 
palvelupolkuja ja palvelupiirrosta.  

Mitä resursseja tarvittiin? Kepalta tarvittiin tilat työpajoille, kahden fasilitaattorin (työntekijän) työaika, 
työpajoihin osallistuneiden n. 15 henkilön työaika, fläppipapereita ja post it:eja.  
Jäsenjärjestöiltä tarvittiin n. 30 jäsenjärjestöedustajan aika nettikyselyn täyttämiseen, 8 
jäsenjärjestöedustajien aika haastatteluihin ja 10 jäsenjärjestöedustajan aika työpajoihin.
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Palvelumuotoilun työkalujen avulla voi löytää 
uusia ajatuksia ja innostusta sellaiseenkin 
työhön, jota on tehty jo pitkään. Resursseja se 
vaatii, mutta investoitu aika saadaan takaisin 
työn laadun parantumisena!

Mitä saimme? Asiakaskontaktipisteiden kautta ajattelu toi näkyväksi yhteistyön merkityksen 
organisaation sisällä. Se, että asiakasymmärrystä hahmotetaan heti eri prosessien alkuvaiheessa pitäisi 
tuoda systemaattiseksi osaksi toimintaa. Nyt Kepalla on olemassa selkeä, yhteistyössä tuotettu, 
palvelupiirros, jossa näkyvät eri toimijoiden roolit (organisaation sisällä ja jäsenjärjestöissä). Tämän 
avulla voidaan pilotoida uudenlaista yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa.
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Kukunori ry / Toimitilasta kokeilulaboratorioksi 
[Tekijä: Oma työntekijä Milla Mäkinen] 

Mitä haluttiin palvelumuotoiluajatella? Halusimme ajatella toimitilaamme, jota vasta remontoitiin, 
välineenä, jonka avulla kuljemme kohti hankesuunnitelmassamme ja strategiassamme määriteltyä 
muutosta. Ajattelimme, että tila on enemmänkin kuin tila. Se on väline muutokseen, jota edistämme. 

Miksi? Tilan sisustaminen on iso projekti ja silloin kun sen saa tehdä kokonaan itse, sisustaminen pitää 
sisällään paljon päätöksiä, jotka suuntavat sitten toimintaamme. Fyysiset puitteet määrittelevät sen, 
miten hyvin työntekijämme voivat sitä muutosta edistää, jota varten heidät on meille palkattu. 
Palvelumuotoiluajattelu tarjosi hyvät puitteet siihen, miten tilaa voi lähestyä muulla tavalla kuin vain 
toimistona. 

Mitä menetelmiä käytettiin? Palvelupolun piirtämistä, persoonaprofiileita, muotoiluajureiden 
määrittelyä ja tunnelmakarttaa. Piirsimme tilan osaksi tilaan tulevan käyttäjän polkua ja pohdimme sitä, 
miten tila osana tätä polkua tulee osaksi käyttäjän kokemusta. Tämä varten teimme käyttäjien profiilit, 
sillä meidän piti tietää, keitä käyttäjät ovat ja miksi he tilaa käyttävät. Miten tilaan liittyvästä kokemuksesta 
saisi sellaisen, että kaikki siellä käyneet käyttäjät haluaisivat tulla sinne myös uudelleen ja suositella sitä 
myös kavereilleen?
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Mitä resursseja tarvittiin? Itse menetelmän käyttämiseen fläppipapereita, tusseja, post-it:lappuja, 
seinätilaa ja aikaa kaikilta käyttäjiltä ja työpajan fasilitaattorilta, joka oli oman henkilöstömme jäsen. 
Lisäksi soittelimme ihmisille, jotka eivät päässeet itse fläppipapereitamme katselemaan.  

Mitä saimme? Opimme, että polkuajattelu toimii erinomaisesti tila-ajattelun avaamiseksi. Tämä tapa 
tarkastella tilaa herätti paljon keskustelua ja antoi mahdollisuuden osallistaa käyttäjiä laaja-alaisesti 
keskusteluun tilasta. Tilan ajureista merkittävämmäksi muodostui ”muunneltavuus” ja näissä merkeissä 
pääsemme vielä keräämään lisää palautetta tilan avautuessa. Ajatuksena on, että muunneltavuus näkyy 
paitsi tilan sisustuksessa myös siinä, että tilaa voidaan tarvittaessa sisustaa jälleen uudella tavalla mikäli 
käyttäjien joukossa tällaiselle ilmaantuu tilan käytön kautta tarvetta.  

Polkuajattelua kannattaa käyttää monen muunkin 
asian edistämiseen tai analysointiin. Innostuimme 
tästä kovasti ja analysoimme tämän harjoituksen 
jälkeen mm. tiimimme polkua työntekijöinä. 
Kannattaa uskaltaa kokeilla uusia  työtapoja!
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Uskaltaa 

epäonnistua

Rauhallinen 
työtila

Uskaltaa 

kokeilla

NÄIN SUUNNITELTIIN 

PROPELLIPÄIDEN KOKEILULABORATORIO
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TUL:n Oulun piiri ry/  

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun avulla 
[Tekijä: Palvelumuotoilu Palo / Piia Innanen] 

Mitä haluttiin palvelumuotoiluajatella? Sitä, miten saada mukaan uusia toimijoita. 
Urheiluseuratoiminta keskittyy liikaa samoille ihmisille ja uusien toimijoiden saaminen mukaan on 
haastavaa. 

Miksi? Palvelumuotoilu Palon työntekijä Piia Innanen kertoi meille palvelumuotoilusta ja sai meidät 
innostumaan. 

Mitä menetelmiä käytettiin? Esikartoitus, asikasymmärrystutkimus sekä yhteiskehittelytyöpaja. 

Mitä resursseja tarvittiin? Esikartoitus tehtiin Palon tiloissa ja yhteistyöpaja toimiston yhteydessä 
olevassa kokoustilassa. Aluepäällikkö kokosi työryhmän , joka kokoontui ensimmäisellä kerralla 
arkipäivänä. Työpajaan, joka oli lauantaina osallistui isompi ryhmä. Aluepäällikkö oli mukana 
järjestämässä kyselyjä ja aikatauluttamassa. Rahaa kului Palon palkkioihin sekä lauantain ruokailuihin. 
Rahoitusta projektiin saatiin Suomen Työväen Urheiluliitolta. ( TUL )
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Mitä saimme? Jo esikartoituksen aikana tuli hyvä olo: Jouduimme selittämääm toimintaamme 
ulkopuolisille ja vastaamaan asiasta tietämättömille kysymyksiin ja miettimään miksi ja ketä varten työtä 
tehdään ja kyseenalaistamaan työtapojamme. Asiakasymmärrystutkimus avasi silmiä moneen suuntaan. 
Emme esimerkiksi olleet ajatelleet, että urheiluseuratoiminta koetaan vakavana ja että siitä puuttuu 
liikunnan ilo ja riemu. Työpajatyöskentely lähensi eri urheiluseurojen ihmisiä ja auttoivat huomaamaan, 
että kaikki kamppailevat samanlaisten ongelmien kanssa. 

Palvelumuotoilun kautta on mahdollisuus katsoa 
toimintaa erilaista näkövinkkeleistä ja saada sellaista 
tietoa, mitä ei ehkä muilla keinoilla saisi. 
Palvelumuotoilu maksaa aika paljon, mutta toisaalta 
koulutus aina maksaa. Meidän tapauksessa kulut 
tulivat piirille, mutta urheiluseurat saivat hyödyn.
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KANSALAISAREENA RY / Asiakaspersoonien luominen 

vapaaehtoistoiminnan messut -konseptin kehittämiseen 
[Tekijä: Palvelumuotoilija Saara-Sisko Jäämies] 

Mitä haluttiin palvelumuotoiluajatella? Vapaaehtoistoiminnan messut -konsepti kaipasi kehittämiseen 
uutta näkökulmaa. Messujen kävijöiltä ja näytteilleasettajilta oli kerätty aiempina vuosina palautetta ja 
sitä oli hyödynnetty aina seuraavan vuoden tapahtuman suunnittelussa. Halusimme kokeilla, miten 
uudenlaisen asiakasymmärryksen kerääminen ja sen hyödyntäminen messujen kehittämisessä toimisi ja 
millaista uutta näkökulmaa se toisi messukonseptin muotoiluun. 

Miksi? Saimme suosituksen kokeilla palvelumuotoilun menetelmiä. 

Mitä menetelmiä käytettiin? Persoonaprofiileita. Persoonien luomista varten vapaaehtoistoiminnan 
messuilla haastateltiin 23 messukävijää. Aineistosta muodostui 3 asiakaspersoonaa sekä messujen 
pohjakarttaan tieto yleisimmin kuljetusta reitistä messutapahtumassa. Messuilla tehtiin myös 
edellisvuosien tavoin kävijöille kävijäkyselyä ovella (paperikysely) sekä näytteilleasettajille palautekysely 
(jälkikäteen sähköisesti). 

Mitä resursseja tarvittiin? Rahaa sekä vapaaehtoisten mukanaoloa messuilla kävijähaastatteluissa.
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Mitä saimme? Persoonaprofiilit tuottivat aivan toisenlaista, uutta ja yllättävääkin, tietoa kuin perinteiset 
palautteenkeruutavat. Ne esittävät kävijät inhimillisinä tilastojen asemesta. Persoonaa kohtaan oli 
helpompi tuntea empatiaa ja näin miettiä hänen messujenkävijäkokemustaan. Toisaalta löysimme myös 
vastauksia muun muassa messujen järjestäjätahoja pohdituttaviin kysymyksiin motivaatiosta ja syistä tulla 
messuille ja siitä, mitä ihmiset sieltä erityisesti hakevat. Persoonat sopivat erinomaisesti tämän tyyppiseen 
kehitämistyöhön. Käydessämme yhdessä persoonia läpi messuja suunnittelevan työryhmän kanssa moni 
oivalsi muun muassa sen, että nuorille ja iäkkäille messut ovat hyvin erilainen kokemus. Persoonat 
auttoivat myös ymmärtämään, miten paljon ihmisillä jo oleva elämänkokemus ja kokemus 
vapaaehtoistyöstä vaikuttaa rekrytointitilanteeseen ja siihen mitä he etsivät, miten he sen ilmaisevat ja 
miten heitä olisi hyvä lähestyä.

Kannattaa ehdottomasti lähteä rohkeasti ja 
ennakkoluulottomasti kokeilemaan 
palvelumuotoilun menetelmiä kehittämistyön 
tueksi. Kokeilemalla niistä löytyy varmasti 
sopivimmat juuri omaan järjestöön ja käsillä 
olevaan kehittämistyöhön!
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Oulun seudun omaishoitajat ry/  

Yhdistyksen strategian uudistaminen palvelumuotoilun avulla 
[Tekijä: Palvelumuotoilu Palo / Piia Innanen] 

Mitä haluttiin palvelumuotoiluajatella? Meidän piti saada päivittettyä yhdistyksen strategia. 
Halusimme saada tähän prosessiin apua ja palvelumuotoilu tuntui kiinnostavalta vaihtoehdolta työstää 
strategiaa. 

Miksi? Olin kuullut Palvelumuotoilu Palon edustajan puheenvuoron palvelumuotoilun eduista ja 
kiinnostuin asiasta. Halusimme myös saada paremmin asiakkaiden, eli omaishoitajien äänen kuuluviin 
strategian työstämisessä. 

Mitä menetelmiä käytettiin? Kolme osallistavaa työpajaa, joiden avulla haluttiin saada kuuluville 
omaishoitajien, yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden sekä vapaaehtoisten ajatukset toiminnan 
nykytilasta sekä tulevasta toiminnasta. 

Mitä resursseja tarvittiin? Tilat, työpajojen organisointi, työaikaa, rahaa. 
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Mitä saimme? Palvelumuotoilun avulla saimme uudistettua strategiamme asiakasta kuullen. 
Palvelumuotoilu on oivallinen keino myös tällaisen ison kokonaisuuden uudistamistyössä. Työpajat 
toimivat erittäin hyvin.

Suosittelen lämpimästi kokeilemaan 
palvelumuotoilua toiminnan 
kehittämisessä. Asiakkaan ääni tulee 
ihan eri tavalla kuuluville.
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Suomen lähetysseura ry/ Palvelumuotoilulla syntyi toivoa.fi 
[Tekijä: Oma työntekijä Henriika Lindroos] 

Mitä haluttiin palvelumuotoiluajatella? Tutkimme asiakassegmenttejämme osana laajempaa 
muutosprojektia ja havaitsimme potentiaalisen asiakasryhmän. Halusimme oppia tästä ryhmästä lisää ja 
luoda tälle varainhankinnallisen tuotteen. 

Miksi? Tiesimme, että palvelumuotoilu auttaa tarkastelemaan asiakastarpeita ja kehittämään ketterästi. 
Meillä oli myös aiempaa kokemusta palvelumuotoilun menestyksekkäästä käytöstä. 

Mitä menetelmiä käytettiin? Esimerkiksi persoonatyökalut, asiakaspolkujen piirtäminen, elämän syklin 
hallinta (life cycle management) ja palvelupiirrokset. Testasimme näitä digikanavissa ja haastattelemalla 
ja ideoimme oman tiimin sisällä ja läpi organisaation. 

Mitä resursseja tarvittiin? Suurin resurssi oli työaika. Meillä oli tiukka aikataulu lanseerata tuote, joten 
sen ympärille perustettiin väliaikainen projektitiimi, joka antoi paljon aikaansa kehitystyöhön. Lisäksi 
johtoryhmä seurasi projektin kehitystä ja eri osastoilta ihmiset antoivat työaikaansa ja tietotaitoaan 
työpajojen muodossa. Rahaa kehitysprojekti kulutti palkkakustannuksina ja pieniä summia työpajojen 
materiaalikustannuksina. Kun pääsimme toteutusvaiheeseen, verkkopohjainen varainhankintatuote 
vaatii kumppanin luovaan suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen sekä markkinointibudjetin. 
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Mitä saimme? Saimme lukuisia pieniä ja suuria ahaa-elämyksiä asiakasryhmien tarpeista. 
Organisaatiota osallistamalla opimme paljon sisäisistä prosesseista. Opimme, että testaus on tärkeää, 
mutta ei aina anna vastauksia ensimmäisellä kierroksella. Mittareiden huolellinen luominen ja 
parantaminen kaikissa asiakaspisteissä on elinehto jatkuvaan kehitykseen. Toivoa.fi saatiin aikataulussa 
lanseerattua. Laajempana kehityksenä oli asiakaskeskeisen ajattelun ja testaamisen lisääntyminen 
yksityisen varainhankinnan yksikössä. Lisäksi eri organisaatiotasojen osallistaminen lisäsi selvästi 
varainhankinnallista- ja asiakasymmärrystä läpi organisaation. 

Palvelumuotoilu on prosessi, jonka tarkkaa lopputulosta ei tiedetä 
projektin alussa. Siksi se vaatii projektitiimiltä ja organisaatiolta 
epävarmuudensietokykyä. Prosessi antaa matkalla paljon 
enemmän mahdollisuuksia ja tietoa, kuin suljetumpi projektimalli. 
Sen pitäisi myös opettaa, ettei päätöspistettä ole, vaan jatkuvasti 
on oltava valmis oppimaan ja luopumaan, eli kehittymään.
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Suomen Pakolaisapu ry /  

Kotoutumista tukevien vertaisohjaajien palvelupolkujen 

kuvaaminen  

[Tekijät: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijat] 

Mitä haluttiin palvelumuotoiluajatella? Halusimme lähteä pohtimaan, mitä yli 10 vuotta 
tekemässämme Kasvokkain-toiminnassa pitäisi muuttaa. Keskityimme vertaisohjaajien palvelupolkujen 
piirtämiseen ja profilointiin, sillä he olivat kyseessä hankkeessa edistetyn muutoksen suhteen 
avainasemassa.  

Miksi? Tiimimme oli jo havainnut, että jotain pitäisi vertaisohjaajien kouluttamisen ja sitouttamisen ja 
toisaalta heidän antamansa palautteen hyödyntämisen suhteen tehdä eri tavalla. Emme kuitenkaan 
tienneet, mitä. Ajattelimme, että ulkopuolinen katsaus voisi tuottaa uudenlaisia näkemyksiä ja toisaalta 
koimme, että juuri palvelumuotoilumenetelmät voisivat sopia tähän. 

Mitä menetelmiä käytettiin? Palvelupolun piirtämistä, persoonaprofiileita ja muotoiluajureiden 
määrittelyä. Haaga-Helian opiskelijat haastattelivat kokeneita vertaisohjaajia ja keräsivät heiltä tietoa 
myös pienryhmässä sekä yhden vertaisohjaajakoulutuksen yhteydessä kyselylomakkeen avulla. Näistä 
kaikista he koostivat esitelmän ja raportin, jota pystyimme hyödyntämään jälkeenpäin useassa otteessa. 
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Mitä resursseja tarvittiin? Tarvitsimme lähinnä työntekijöiden työaikaa, sillä opiskelijaryhmä teki työn 
hyvin omin voimin. Kokoonnuimme heidän kanssaan yhteen pariin otteeseen ja kommentoimme kaikkia 
heidän tuottamiaan työkaluja (kyselylomakkeita, haastattelukysymyksiä yms) ja yhdistimme heitä 
vertaisohjaajiin, jotta he saivat heitä helposti tavata. He käyttivät myös tilojamme pienryhmien 
toteuttamiseen.  

Mitä saimme? Opimme, että palvelumuotoilu toimi erinomaisesti vertaisohjaajien koulutuspolun 
analysoimiseen. Uudenlainen tapa tarkastella toi paljon uusia ajatuksia tiimille ja prosessista lähti 
liikkeelle itsearviointiprosessi, jonka lopputulemana muutettiin koko vertaisohjaajakoulutusten mallia.   

Kannattaa tehdä yhteistyötä yllättävienkin tahojen kanssa ja 
kokeilla palvelumuotoilua erilaisten koulutusten 
kehittämiseen! Opiskelijatyöryhmä tuli yritysmaailmasta ja 
sille oli hienoa päästä tällä tavalla oppilastyön kautta 
kantamaan kortensa kekoon yhteiskunnallisen hyvän 
puolesta. Saimme siis molemmat jotain!
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Oulun insinöörit ry / Palvelumuotoilulla ideoita jäsenpitoon 
[Tekijä: Palvelumuotoilu Palo / Piia Innanen] 

Mitä haluttiin palvelumuotoiluajatella? Jäsenpitoa ja -hankintaa 

Miksi? Olimme jo kokeilleet monia menetelmiä ja palvelumuotoilu tuntui erilaiselta tulokulmalta. 

Mitä menetelmiä käytettiin? Eronneiden jäsenten haastatteluja ja palvelupolkuja. 

Mitä resursseja tarvittiin? Avainhenkilöiden aikaa ja rahaa.  

Mitä saimme? Palvelumuotoilu toi jäsenten äänen kuulemisen ja jäsenet toimintamme keskiöön. 
Palvelupolun konkretisoiminen toi ideoita siihen, miten jäsenille pitäisi tarjota rahalle vastinetta koko 
jäsenyyden ajan, ei pelkästään jäseneksi liittymisvaiheessa.  
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Usein järjestöihmiset tekevät pitkään 
asioita samalla tavalla vuodesta toiseen. 
On hyvä välillä tuulettaa ajatuksia, ja 
ottaa ulkopuolinen mukaan 
hoksauttamaan asioista.
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NUORISOSÄÄTIÖ /  

YLIVELKAANTUMISEN EHKÄISY NUORISOASUMISESSA 

[Tekijät: Oma työntekijä Essi Lindberg] 

Mitä haluttiin palvelumuotoilla? Lähdimme etsimään uusia keinoja ehkäistä ja ratkaista 18-35 
vuotiaiden taloudenhallinnan ongelmia ja ylivelkaantumista. Ilmiö näyttäytyy nuorisoasumisessa 
viivästyneinä maksusuorituksina, vuokravelkoina (vuokrarästeinä) ja pahimmillaan häätöinä, jotka ovat 
olleet viime vuosina kasvussa. 

Miksi? Halusimme kuulla nuorilta itseltään velkaongelmien taustoista ja syistä. Koimme, että nuorilta 
itseltään ja nuorten kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta kysymällä ja nuorten kanssa yhdessä 
kokeilemalla ja kehittämällä voimme löytää tehokkaimmin tapoja, joilla osaamme organisaationa 
havaita, puuttua ja aidosti ehkäistä nuorten talousongelmia. 

Mitä menetelmiä käytettiin? Käytimme useita palvelumuotoilumenetelmiä. Näiden pohjalta tuotettiin 
palvelupiirros ja toimintasuunnitelma palveluidemme kehittämiseksi. Menetelmät voidaan jakaa kolmen 
prosessivaiheen mukaan: 1. Ennakkotutkimus  (dataa, tutkimustieto, nuorten arvioita velkojen määristä, 
nuorten kirjoittamat velkatarinat, työntekijöiden ja nuorten haastattelut, kyselyt, työpaja työntekijöiden 
kanssa (oletuksiin perustuvat persoonaprofiilit ja niiden ongelmien määrittäminen, joita työntekijät 
päivittäistyössään nuorten kanssa ratkovat)), 2. Kokeilut (kymmeniä!) ja 3. Kokeilujen arviointi (nuorilta 
kerätty palaute tapaamisten, kyselyiden, puheluiden,  WhatsAppin ja tekstiviestien avulla). 
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Mitä resursseja tarvittiin? Tarvitsimme tiloja, asiantuntijatyöntekijöiden aikaa ja materiaaleja. Resurssit 
katettiin osana “Mun talous -nuorten ylivelkaantumisen ehkäisy”-verkostohanketta. 

Mitä saimme? Palvelumuotoiluprosessin aikana erityisesti nuorisoasumisen ammattilaisten ymmärrys ja 
osaaminen nuorten velkaongelmista (niiden tunnistamisesta, varhaisesta puuttumisesta, ratkaisusta ja 
ehkäisystä) kasvoi. Samanaikaisesti prosessissa mukana olleet nuoret kokivat oman taloudellisen 
lukutaitonsa lisääntyneen merkittävästi. Neljän hankevuoden aikana (2014-2017) saimme lisäksi lukuisia 
ahaa-elämyksiä. Ehkä merkittävimpiä oivalluksia oli se, kuinka vähän nuorten hyvään taloudelliseen 
käyttäytymiseen tuuppaaminen on lopulta kiinni hienoista välineistä ja tekniikoista ja kuinka merkittävä 
rooli on aidolla kohtaamisella, kuuntelulla ja aikuisen välittämisellä ja kannustuksella. Hyvin 
yksinkertaiset muutokset arjen taloudenhallinnassa voivat ratkaista isoja ongelmia.

Palvelumuotoilun menetelmiä kannattaa 
rohkeasti hyödyntää. Pienet kokeilut voivat 
tuottaa verrattain vähillä resursseilla 
ratkaisuja, joilla voi olla suuri rahallinen 
arvo.
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen Piiri Ry / 

Monikulttuurisen lapsi- ja perhetoiminnan kehittäminen 
[Tekijä: Oma työntekijä Anna-Maija Ohlsson] 

Mitä haluttiin palvelumuotoiluajatella? Lapsi- ja perhetoimintamme tavoitti huonosti 
maahanmuuttajataustaisia lapsia ja perheitä. Halusimme perehtyä kyseisen kohderyhmän arkeen ja 
tarpeisiin ja selvittää sitä, miten MLL:n toiminta paitsi tavoittaisi nämä perheet niin myös vastaisi heidän 
tarpeisiinsa. 

Miksi? Toisella projektin työntekijöistä oli pitkä työkokemus palvelumuotoilun käytöstä palveluiden 
kehittämisessä. MLL:ssa oli kiinnostusta tutustua menetelmään ja testata sitä käytännön kehittämistyössä. 

Mitä menetelmiä käytettiin? Tärkeimmässä roolissa oli kohderyhmään tutustuminen ja heidän 
tarpeidensa selvittäminen. Tämä tehtiin haastattelemalla iso joukko maahan muuttaneita vanhempia sekä 
lisäksi tekemällä läheistä yhteistyötä erilaisten monikulttuuristen järjestöjen kanssa. Palvelupolun 
mallinnusta käytettiin havainnollistamaan ja jäsentämään havaittuja kehittämiskohteita. Tämä osoittautui 
erinomaiseksi työkaluksi sekä kehittämistyössä että viestinnässä organisaation sisä- ja ulkopuolella.



�172

Mitä resursseja tarvittiin? Yhdellä työntekijöistä oli pitkä kokemus palvelumuotoilun käytöstä, joten 
hän pystyi perehdyttämään koko organisaation menetelmien käyttöön. Projekti vaati erityisesti kahden 
kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen työntekijän työaikaa. 

Mitä opittiin? Pitkäjänteisen palvelumuotoilutyöskentelyn tuloksena MLL:n monikulttuurinen lapsi- ja 
perhetoiminta alkoi tavoittaa myös maahanmuuttajataustaisia lapsia ja perheitä. Heidän osuutensa 
kävijämäärissä alkoi tasaisesti kasvaa perustoiminnoissa. Lisäksi syntyi monia uusia toimintamuotoja. 
Toimintoihin osallistuneet vanhemmat kokivat, että MLL:n toimintaan osallistuminen kehitti heidän 
suomenkielentaitoaan, auttoi tutustumaan suomalaisiin vanhempiin ja tuotti kaiken kaikkiaan myönteisiä 
kokemuksia arkeen. Vapaaehtoistoimintaan alkoi löytyä myös maahanmuuttajataustaisia aikuisia 
esimerkiksi ryhmien ohjaajiksi. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä tehtiin paljon yhteiskehittämistä ja 
uusilla vapaaehtoisilla olikin merkittävä rooli uusien toimintamuotojen syntymisessä. Koska 
vapaaehtoistoiminta MLL:ssa koettiin erinomaiseksi tavaksi oppia suomen kieltä ja saada uudenlaista 
työkokemusta, MLL alkoi kehittää konkreettisia työkaluja, jolla tämä osaaminen saataisiin paremmin 
tunnistettua ja tunnustettua. Näin haluttiin tukea maahanmuuttajien työllistymistä ja opintoihin hakua, 
jonka he kokivat haasteelliseksi. 
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Kaiken palvelumuotoilutyön pohjalta syntyi sivusto https://www.olettarkea.fi ja osaamismerkkien 
kehittäminen on työn alla. Kaikkein tärkein saavutettu muutos oli toimintakulttuurin muutos. 
Monikulttuurinen toiminta oli monelle MLL:n työntekijälle uutta ja vaatikin uudenlaista osaamista, uusia 
verkostoja ja erilaista työnkentelyotetta. Projektin aikana kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että 
organisaation eri työntekijät ovat mukana kehittämistyössä ja kokeilevat uusia tapoja tehdä asioita. Näin 
muutos saatiin juurrutettua osaksi päivittäistä tekemistä ja perustoimintoa.  

Tärkein ahaa-elämys oli se, että et voi koskaan tuntea tarpeeksi hyvin asiakkaita tai kohderyhmääsi. 
Liian usein oletamme tuntevamme kohderyhmän ja heidän tarpeensa. Säännölliset keskustelut 
kohderyhmän kanssa säilyttivät fokuksen heidän todellisissa tarpeissaan. Toisaalta nämä keskustelut 
synnyttivät paljon uusia ideoita ja avasivat silmät muutoksille, jotka hyödyttivät ihan kaikkia 
kohderyhmiä. Myös yhdessä kehittäminen koettiin todella mielekkääksi. Tällä tavalla toiminta syntyy 
varmasti kohderyhmän tarpeista, tulee uusia ideoita ja pystytään hyödyntämään järjestön toimintaan 
osallistuvien monipuolinen osaaminen ja kokemus. 

https://www.olettarkea.fi
https://www.olettarkea.fi
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Palvelumuotoilu tarjoaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä 
osallistamiseen. Se osallistaa niin asiakkaita kuin organisaation eri 
työntekijöitä tekemään muutosta. Yksi sen merkittävä hyöty onkin 
muutosjohtaminen. Muutokseen on helpompaa ja 
mielekkäämpää sopeutua, kun olet mukana tekemässä sitä. 
Palvelumuotoilu tarjoaa myös prosessin, jolla on hyvä ohjata 
erilaisia kehittämishankkeita. Se ohjaa asiakaskeskeiseen 
tekemiseen ja toisaalta kokeilukulttuuriin, jossa tekeminen on 
ensisijalla pitkällisen suunnittelun sijaan. Asiakkaisiin 
tutustuminen ja heidän kanssaan yhdessä tekeminen on hauskaa, 
inspiroivaa ja muistuttaa siitä, miksi omaa työtä tehdään!
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MITÄ? 

TIETOISUUS 

 

MIKSI? 

VALINTA 

 

MITEN? 

KÄYTTÖ 

 

TYKKÄÄN! 

JAKAMINEN 
MLL:sta ei tiedetä: Kyselyssä 8 
vastaajaa  70:stä oli kuullut 
MLL:stä. 

 

Viestinnän muutos 

 Omakieliset esitteet 

 Monikulttuurisuuden 
näkyminen viesteissä 

 Uudet viestintäkanavat 

Uudet verkostot 

 Aktiivinen osallistuminen 
monikulttuurisiin 
verkostoihin 

Lisää kenttätyötä 

 Näkyminen ja kuuluminen 
kentällä (tapahtumat jne.) 

 

Monikulttuurinen lapsi– ja perhetoiminta-hanke 2014-2016 

MLL:n toimintaa ei ymmärretä 
tai sen ei ajatella vastaavan 
tarpeisiin. 

 

Viestinnän muutos 

 Selkokieli ja kuvitus 

 Painota mahdollisuutta 
oppia kieltä ja tutustua 
suomalaisiin 

 Keskustellen sähköisen 
viestinnän sijaan 

Työtavan muutos 

 Kutsu henkilökohtaisesti 
mukaan, ohjaa aktiivisesti 

Uudet toiminnot 

 Kieli– ja keskusteluryhmät 

 

Osallistuminen on haastavaa 
varsinkin suomen kielen 
osaamisen vuoksi 

 

Toiminnallinen ohjelma 

 Toiminnallista, ja myös 
tavoitteellista  tekemistä 
keskustelun sijaan 

Uudet toiminnot 

 Kieli ja –keskusteluryhmät, 
ruuanlaitto, kädentaidot, 
retket 

 Maahanmuuttajille 
mahdollisuus suunnitella 
ohjelmaa, esitellä omaa 
kulttuuria 

 

Kavereita kutsutaan mukaan, 
kunhan ollaan päästy sisään 
toimintaan 

 

Työtavan muutos 

 Tärkeää löytää aktiivisia 
maahanmuuttaja-
persoonia, joihin luotetaan 

 Maahanmuuttajat 
työntekijän ja 
vapaaehtoisen ohjaajan 
rooleissa rohkaisevat 
muitakin tulemaan 
mukaan 

 polku YMÄ-toiminnasta 
muuhun toimintaan on 
tärkeä 

 



�176

Muista:

Kuinka monen tähden arvoinen tämä opas tähän mennessä on?

Mieti:

Tee:
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7  

LÄHTEITÄ,                                        
LINKKEJÄ ja                                                                                                 

LUKUVINKKEJÄ 
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wp-content/uploads/2016/12/FOR_PROFIT_FOR_GOOD_FINAL_PDF.pdf  

Schneider, Jacob ja Stickdorn, Marc (2010). This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases. 
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http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/Lopputyo_TaM_MikkoKoivisto_2007.pdf
https://issuu.com/st_moritz/docs/pa2servicedesign/4
https://issuu.com/st_moritz/docs/pa2servicedesign/4
http://sinco.fi/xyz/wp-content/uploads/2016/12/FOR_PROFIT_FOR_GOOD_FINAL_PDF.pdf
http://sinco.fi/xyz/wp-content/uploads/2016/12/FOR_PROFIT_FOR_GOOD_FINAL_PDF.pdf
http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/Lopputyo_TaM_MikkoKoivisto_2007.pdf
https://issuu.com/st_moritz/docs/pa2servicedesign/4
https://issuu.com/st_moritz/docs/pa2servicedesign/4
http://sinco.fi/xyz/wp-content/uploads/2016/12/FOR_PROFIT_FOR_GOOD_FINAL_PDF.pdf
http://sinco.fi/xyz/wp-content/uploads/2016/12/FOR_PROFIT_FOR_GOOD_FINAL_PDF.pdf
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http://www.utu.fi/fi/sivustot/aistila/Documents/Milta%CC%88%20Suomi%20tuntuu_netti.pdf
http://www.polarisatie.nl/nl-home/wat-is-polarisatie/rollen/
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http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89208/Langstrom_Mikael.pdf?sequence=1
http://www.designkuopio.fi/pdf/HYMY_loppuraportti_2010.pdf


�181

ORGANISAATIOITA 
British Design Council. www.designcouncil.org.u  

IDEO.  www.ideo.org  

M4ID. m4id.fi  

Kukunori. www.kukunori.fi  

VERKOSTOJA 
Palvelumuotoilijoiden verkosto. https://www.service-design-network.org/chapters/finland  

ILMAISIA KURSSEJA 
Acumen. www.plusacumen.org/courses 

Citydrivers. www.citydrivers-project.fi/ 

Coursera. www.coursera.org/courses?
languages=en&query=design+thinking&userQuery=design+thinking    

EdX. www.edx.org/course/subject/design 

http://www.designcouncil.org.u
http://www.ideo.org
http://m4id.fi
http://www.kukunori.fi
https://www.service-design-network.org/chapters/finland
http://www.plusacumen.org/courses
http://www.citydrivers-project.fi/
http://www.coursera.org/courses?languages=en&query=design+thinking&userQuery=design+thinking
http://www.coursera.org/courses?languages=en&query=design+thinking&userQuery=design+thinking
http://www.edx.org/course/subject/design
http://www.designcouncil.org.u
http://www.ideo.org
http://m4id.fi
http://www.kukunori.fi
https://www.service-design-network.org/chapters/finland
http://www.plusacumen.org/courses
http://www.citydrivers-project.fi/
http://www.coursera.org/courses?languages=en&query=design+thinking&userQuery=design+thinking
http://www.coursera.org/courses?languages=en&query=design+thinking&userQuery=design+thinking
http://www.edx.org/course/subject/design
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OPPAITA JA TYÖKALUKOKOELMIA  
Espoon kaupungin palvelumuotoilutyökalupakki. designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-
content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf  

Helsingin kaupungin kaupungilaisprofiilimateriaalit. https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-
asiakaskokemus/kaupunkilaisprofiilit/  

Ideon The Field Guide to Human-Centered Design. www.designkit.org//resources/1  

Kartta palvelumuotoilusta maailmalla. servicedesignmap.polimi.it  

Margaret Haganin palvelumuotoiluopas lakimiehille. www.lawbydesign.co/en/home/ 

Passin ja Ripatin ladattavat palvelumuotoilupohjat. passiripatti.fi/pr-book/#tyokalut  

Palvelumuotoilun työkalupakki. sdt.fi/ 

Design Clubin lista palvelumuotoilumenetelmistä. 

medium.com/design-club/useful-methods-guides-and-tools-to-aid-the-design-process-51996668575e  

Yli 500 muotoilumenetelmää. publicdesignvault.com  

http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-asiakaskokemus/kaupunkilaisprofiilit/
https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-asiakaskokemus/kaupunkilaisprofiilit/
http://www.designkit.org//resources/1
http://servicedesignmap.polimi.it
http://www.lawbydesign.co/en/home/
http://passiripatti.fi/pr-book/#tyokalut
http://sdt.fi/
http://medium.com/design-club/useful-methods-guides-and-tools-to-aid-the-design-process-51996668575e
http://publicdesignvault.com
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-asiakaskokemus/kaupunkilaisprofiilit/
https://digi.hel.fi/projektit/digitaalinen-asiakaskokemus/kaupunkilaisprofiilit/
http://www.designkit.org//resources/1
http://servicedesignmap.polimi.it
http://www.lawbydesign.co/en/home/
http://passiripatti.fi/pr-book/#tyokalut
http://sdt.fi/
http://medium.com/design-club/useful-methods-guides-and-tools-to-aid-the-design-process-51996668575e
http://publicdesignvault.com
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Työkaluja 

Toimintamallien visualisointi  
strategyzer.com/  
canvanizer.com/  
www.socialbusinessmodelcanvas.com/  

Palvelupolut 
realtimeboard.com  
touchpointdashboard.com/ 
www.smaply.com/  

Diagrammit, visualisoinnit 
www.lucidchart.com/  
mural.co/ 
www.canva.com   

Persoonat 
xtensio.com/user-persona/  
www.smaply.com/  

Sarjakuvat 
www.pixton.com/  

Mock-upit digipalveluille 
marvelapp.com  
balsamiq.com  

Kuvapankit 
unsplash.com/search/photos/just-the  
pixabay.com/  
www.pexels.com/  
www.flickr.com/creativecommons/  
thenounproject.com  

Videoiden tekeminen 
biteable.com  
www.vidyard.com/govideo  

3D-grafiikka 
www.sketchup.com/  

Lego Serious Play 
http://davidgauntlett.com/wp-content/uploads/
2013/04/
LEGO_SERIOUS_PLAY_OpenSource_14mb.pdf 

http://strategyzer.com/
http://canvanizer.com/
http://www.socialbusinessmodelcanvas.com/
http://realtimeboard.com
http://touchpointdashboard.com/
http://www.smaply.com/
http://www.lucidchart.com/
http://mural.co/
http://www.canva.com
http://xtensio.com/user-persona/
http://www.smaply.com/
http://www.pixton.com/
http://marvelapp.com
http://balsamiq.com
http://unsplash.com/search/photos/just-the
http://pixabay.com/
http://www.pexels.com/
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://thenounproject.com
http://biteable.com
http://www.vidyard.com/govideo
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HAKUSANOJA 

design thinking 

muotoiluajattelu 

palvelumuotoilu 

service design 

transition design  

human centered design 

FACEBOOK-RYHMIÄ 

Palvelumuotoilu järjestöissä 

Ompeluseuran palvelumuotoilijat 

Blogeja 
Palvelumuotoiluajatuksia järjestömaailmaan. 
palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com  

Viestinmuoto. viestinmuoto.fi

http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com
http://viestinmuoto.fi
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com
http://viestinmuoto.fi
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OMIA LÖYTÖJÄ
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Muista:

Kuinka monen tähden arvoinen tämä opas tähän kokonaisuutena on?

Mieti:

Tee:
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8  

OPPAAN                                        
KIRJOITTAJAsta 
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Olen Milla Mäkinen, tämän oppaan kirjoittaja ja intohimoinen 
yhteiskunnallisen muutoksen muotoilija. Minulla on lähes 15 
vuoden kokemus yhteiskunnallisen ja organisaatioiden sisäisen 
muutoksen luomisesta monipuolisissa toimintaympäristöissä, 
erilaisten järjestöjen ja yhdistysten puitteissa, kolmella eri 
mantereella. Olen myös väitöskirjatutkija. Tutkin palvelukokemusten 
ja sosiaalisen koheesion yhteyksiä Lapin yliopiston 
Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelmassa. 

Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten otetaan helposti syrjään 
jäävät ihmisryhmät mukaan muutosmuotoiluun. Uskon, että 
jokaisella tulisi olla oikeus muotoilla oma elämänsä. Toivon, että 
tämä opas on askel kohti tätä. 

Lue minusta ja ajatuksistani lisää tai kutsu minut kouluttamaan: 
www.millamakinen.com 
palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com 

http://www.millamakinen.com
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com
http://www.millamakinen.com
http://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com
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