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Mitä se on?

Palvelumuotoilun vahvuus on se, ettei sitä ole 
tarkkaan määritelty, eikä se siten ole rajattu 
osaamisalue vaan pikemminkin yleinen 
ajatustapa, prosessi ja työkaluvalikoima, joka 
pohjautuu useisiin osaamisalueisiin muotoilusta 
insinööritieteisiin ja johtamisesta 
yhteiskunnallisiin tieteisiin. Kaikki osaamisalueet 
voivat käyttää tätä jaettua ajatusmallia 
yhteisenä kielenä kehittäessään menestyviä 
palveluja.

-Marc Stickdorf
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Palvelumuotoilun kieli/käsitteet

• Palvelutuokio

• Palvelukokemuksen voi katsoa muodostuvan useista pienistä palasista tai keskeisistä 
vuorovaikutteisista kohtaamisista. Tällaista hetkeä palvelun kokonaisuudessa voidaan kutsua 
palvelutuokioksi

• Kontaktipisteet

• Palvelutuokiot muodostuvat kontaktipisteistä, jonka aikana asiakas muodostaa kuvan ja kokemuksen 
palvelun kokonaisuudesta. Kontaktipisteet ovat hyvin pieniä osasia palvelun sisällä. Kontaktipisteiden 
avulla jokainen palvelutuokio pystytään muotoilemaan asiakkaan odotuksien ja tarpeiden mukaiseksi. 
Asiakas havaitsee ja tulkitsee ympäristöään aistikanaviensa kautta. Asiakkaalle muodostuu 
kokonaiskuva esimerkiksi yrityksen brändistä. Kontaktipisteet voivat olla esimerkiksi fyysisiä, digitaalisia, 
aineellisia tai aineettomia. Asiakkaan kokemus palvelusta sekä sen muodostuminen on 
kokonaisvaltaista. Esimerkiksi tupakka-askin tössähdyksen ääni sen pudotessa ruokakaupan 
kassahihnalle on osa tupakkayhtiön tarjoamaa asiakaspalvelukokemusta. Samoin televisiomainoksessa 
auki sihahtava ja pöydälle kilahtava olutpullon korkki on tarkkaan harkittu. Syntyvä mielikuva on osa 
tuotteen kokonaiskuvaa ja sitä miten läheiseksi se koetaan.

• Palvelupolku

• Toisiaan seuraavat palvelutuokiot muodostavat palvelupolun. Se kuvaa sitä mitä asiakas havaitsee 
palvelun aika-akselilla ja miten hän kokee palvelun käyttämisen. Palvelupolku on kuin sateenvarjo, jonka 
alla palvelua kuvataan ja tutkitaan järjestelmällisesti erilaisin luovin menetelmin.
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http://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
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6

• PÄIVÄ ELÄMÄSSÄ

• Tekniikka tai työkalu asettaa muotoilijan tai käyttäjätiedon 

hankkijan asiakkaan asemaan, palvelun tai tuotteen käyttäjäksi. 

Tarkoituksena on luetteloida asiakkaan käyttäjäkokemukset, 

toiminnot sekä käyttöympäristön päivän ajalta. Menetelmän 

tarkoituksena on paljastaa palveluntuottajalle näkymättömiä tai 

ennen havaitsemattomia piirteitä käyttökokemuksesta ja itse 

tuotteesta. Päivä asiakkaan elämässä paljastaa palveluntuottajan 

omia, ehkä virheellisiäkin päätelmiä ja oletuksia 

palvelunkäyttäjistä sekä käyttökokemuksesta

• Kokemusasiantuntijoiden auditointijaksot Kouvolan 

laitosyksikössä perustuivat tähän tekniikkaan



Palvelumuotoilu Kouvolan laitosyksikössä
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• Tavoitteena oli asiakkaiden palvelukokemuksen kehittäminen 

paremmaksi sekä osallistaa asiakkaita palveluiden suunnitteluun

• Tyypillisimmät tai yleisimmät asiakasprofiilit kuvattiin 

työntekijöiden/ammattilaisten että palveluprosessin jo läpikäyneiden 

kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta

• Kuvaamisen lisäksi ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhdessä 

kuvaamat palvelupolut auditoidaan käytännössä säännöllisesti 

kokemusasiantuntijoiden kanssa

• Sekä auditointiprosessia, että auditoinnin kohteina olevia hoidon ja 

hoitosuunnitelman osia voidaan luodun mallin avulla kehittää jatkuvasti

• Palvelumuotoilu on jatkuva prosessi - tuote tai palvelu ei ole ikinä täysin 

valmis. 
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• PROFILOINTI

• Tarkat ominaisuudet, 

toimintatavat ym.

• PALVELUKETJU/-POLKU
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• Ajankohdan sopiminen

• Jaksolle asetettavien tutkimuskysymysten ja teemojen suunnittelu
• Kokemusasiantuntijan omien voimavarojen ja vahvuuksien mukaan

• Jakson aloituspalaveri
• Vastaava työntekijä

• Henkilökunnan jäsen

• Kokemusasiantuntija

• Auditointijakso 2-5 vuorokautta

• Palautepalaveri
• Vastaava työntekijä

• Henkilökunnan jäsen
• Kokemusasiantuntija

• Arviointi muodostaa kehän: palautteen (+jatkuvan sähköisen asiakaspalautteen) 
mukainen kehitystoiminta yksikön tiimikokouksissa ja 
kehittämispäivissä
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Auditointi Kouvolan laitosyksikössä



Auditointi Kouvolan laitosyksikössä
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• Motiivi?

• Palvelun käyttäjät osaksi 

hoidon suunnittelua 

• asiakastieto/-ymmärrys 

käyttöön

• Asiakaslähtöisyys -

asiakaskeskeisyys

• Osallisuus - vaikuttaminen

• Uudenlainen yhteistyö

• Työntekijän rooli / asenteet / 

ennakkoluulot / valmiudet; 

etukäteistyöskentely, johtaminen, 

prosessinäkökulma ja prosessista 

huolehtiminen

• Kokemusasiantuntijan rooli / 

valmiudet / jaksaminen ja 

jaksamisesta huolehtiminen

• Yhteinen päämäärä, yhteinen etu

• Avoimuus, luottamus

• Toiminnan läpinäkyvyys

• Aika, sitoutuminen, arviointi, 

jatkuvuus
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Erään organisaation palvelulupaus:

Perustamme toimintamme 

arvoihimme, 

osaamiseemme 

ja 

palveluasenteeseemme
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• Arvot 
• Ihmisarvon kunnioittaminen, 

Luottamuksellisuus, Suvaitsevaisuus, 

Vastuullisuus

• Osaaminen

• Kokemus- ja tietoperustainen vaikuttavuus

• Osaamisemme perustuu tutkimustietoon ja 

ammatilliseen kokemukseen. 

Hyödynnämme dokumentoitua 

tietoperustaamme. Hoidon ja kuntoutuksen 

palvelukokonaisuudet ovat räätälöityjä ja 

vaikuttaviksi osoitettuja.

• Moniammatillinen työote

• A-klinikkasäätiön tarjoamat palvelut

perustuvat kokonaisvaltaiseen 

ihmiskäsitykseen ja monitieteellisyyteen. 

Moniammatillinen työtapa mahdollistaa 

myös vertaistoimijoiden osallistumisen.

• Palveluasenne

• Asiakaslähtöisyys

• Asetamme tavoitteet yhdessä asiakkaiden 

kanssa. Suuren kontaktipintamme, vahvan 

asiantuntijuutemme ja asiakaslähtöisyytemme

avulla saavutamme tavoitteemme.

• Kumppanuus

• Pyrimme strategiseen kumppanuuteen ja 

tarjoamme asiantuntijuutemme käyttöön 

alueellisten ja paikallisten päihde- ja 

mielenterveysstrategioiden luomiseksi.

• Tarjoamme kumppaneillemme yleisen 

ehkäisyn, riskiehkäisyn ja korjaavan hoito- ja 

kuntoutustyön osaamista, viestintä- ja 

koulutusosaamista sekä kehittämisen ja 

tutkimuksen osaamista.

• Yhteistyöhalu

• Tarjoamme kunnille erityisosaamista, kattavan 

valikoiman vaikuttavia hoitomalleja sekä 

kokonaisia palveluketjuja. Teemme tutkimus- ja 

kehittämisyhteistyötä järjestöjen ja muiden alan 

toimijoiden kanssa.

• Etsimme rakentavia yhteistyötapoja, joilla 

voimme vahvistaa ja kehittää järjestölähtöistä 

korjaavaa päihde- ja mielenterveystyötä.



PALVELUMUOTOILU

kehittämisen yleinen 
ajatustapa, prosessi, 

työkaluvalikoima sekä yhteinen 
kieli

15


