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Ideat  

Palvelumuotoilussa yhdistetään 
yhteissuunnittelu käyttäjäläh-
töiseen ajatteluun. Palvelumuo-
toilumenetelmät sekä -ajattelu 

ovatkin vallanneet alaa palvelukehityspro-
sesseissa monilla aloilla. Palvelumuotoi-
lulla tarkoitetaan palveluiden kehittämis-
tä muotoilumenetelmin. Suunnittelupro-
sessissa suositaan luovaa ajattelua, mikä 
näkyy prosessin alussa ideoiden suurena 
määränä sekä kritiikittömyytenä. Mukaan 
tuodaan käyttäjäymmärrystä, havainnoin-
tia sekä käyttäjän kanssa kehittämistä. 

Kaiken aikaa tuloksia ja välivaiheita visu-
alisoidaan ja arvioidaan nopealla kehittä-
vällä otteella. Palvelumuotoilussa palvelu 
nähdään sarjana kokemuksia, ja voidaan-
kin sanoa, että palvelumuotoilussa suun-
nitellaan vuorovaikutusta, kokemusta se-
kä suhteita. Tavoitteena on luoda paras 
mahdollinen kokemus tietyssä käyttäjä-
ryhmässä. Parhaimmillaan palvelumuo-
toilun avulla voidaan synnyttää palvelui-
ta, joissa käyttäjät ovat pääosassa. Tällai-
sessa palvelussa käyttäjä voi itse olla suun-
nittelija, palvelun tarjoaja sekä toteuttaja. 

Itse palvelun tuottaja tarjoaa vain välineet 
palvelun suunnitteluun ja räätälöintiin. 
Esimerkkinä tällaisesta palvelusta on no-
peasti kasvanut Airbnb (www.airbnb.fi )

Palvelumuotoilussa on kyse myös työkult-
tuurin muutoksesta. Itse palvelumuotoilu 
voidaan jakaa alueisiin tai alaosaamisiin 
kuten asiakasymmärrys, yhteissuunnittelu 
sekä konseptointi. Asiakkaan kokemuksen 
ymmärtäminen on kaiken lähtökohta. Eri-
laisten etnografi sten menetelmien, kuten 
haastatteluiden, havainnointien ja luo-

Tuote- ja palvelukehityksen 
lähtökohdat ovat muuttuneet. 
Kun aikoinaan uusien tuotteiden 
ja palveluiden kehityksessä 
suuntaavana tekijänä nähtiin 
teknologinen kehitys tai 
myöhemmin markkinat, on kyse 
nykyään yhä suuremmassa määrin 
yhteissuunnittelusta. Tuotteita 
ja palveluja ei siis keksitä enää 
vain insinöörien kammioissa tai 
businesskokouksissa, vaan yhdessä 
tehden eri ammattikuntien kesken. 
Co-design (suunnittelu yhdessä) 
tai co-creation (yhdessä luominen) 
ovat ajatuksia ja työmalleja, jotka 
nostavat vahvasti päätään, ja ovat 
jo nyt sisällä menestyvien palvelujen 
kehitysprosesseissa. Tällaisessa 
kehitystyössä asiakkaalla, käyttäjällä, 
on yhä suurempi rooli. Asiakas on 
lähde, jonka ympärille palvelun 
olemassaolo ja käyttökonteksti 
luodaan.
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esiin
Airbnb on vain kuusi vuotta vanha palve-
lu ja yritys. Yritysidea syntyi San Francis-
cossa perustajien henkilökohtaisesta on-
gelmasta ja mahdollisuudesta. Kuinka he
voisivat tarjota Bed & Breakfast -tyylises-
ti majoitusta sekä edullisesti että kestä-
västi? He keksivät hankkia ilmatäytteisiä
vuoteita omaan B&B kohteeseensa. Näin
he pystyivät majoittamaan kolme vieras-
ta olohuoneeseensa. Tämä jakamiseen,
sosiaalisuuteen ja helppouteen perustuva
konsepti sai nimekseen Airbnb. Loppu on
menestystarinaa, jossa käyttäjät tarjoavat
toisilleen majoituspalveluita nettipalvelun
kautta jo 34 000 kaupungissa 190 maassa!

taimien avulla yhdistetään tutkimusda-
ta, mistä muodostuu asiakkaan kokemus. 
Yhteissuunnittelu kiteyttää koko sidos-
ryhmän ideat ja näkemykset palvelun kek-
simiseksi tai parantamiseksi. Kolmannek-
si ideat tiivistetään konsepteiksi, palvelut 
muotoillaan havaittavaan muotoon. Kon-
septit esitellään visualisoituina esityksinä, 
joita voi edelleen arvioida ja parantaa.

Palvelumuotoilu onkin parhaillaan muok-
kaamassa työn teon kulttuuria luovem-
paan ja yhteisöllisempään suuntaan. Tämä 

tarkoittaa muutoksia työsuhteissamme, 
työympäristöissämme, asenteissamme 
toisiin työntekijöihin ja asiakkaisiin sekä 
työhön yleensä. Palvelumuotoilu on ho-
listista, kokonaisvaltaista, siinä tulisi nähdä 
palvelu paitsi asiakkaan silmin, mutta sa-
manaikaisesti liiketoiminnan sekä tekno-
logian silmin. Tämän kaltaista monialais-
ta työtä ei kuitenkaan tulisi tehdä omissa 
osastoissa tai siiloissa, vaan yhdessä. Esi-
merkiksi monetkaan työympäristöt eivät 
vielä tue jakavaa, sosiaalista kulttuuria. Lii-
an usein toimistoissamme itse työ on vielä 

piilotettu. Itse kehitettävä aihe on koneil-
la, järjestelmissä tai ”yhteisessä muistissa”. 
Kehityksen kohde tulisikin olla keskiössä, 
näkyvillä. Palvelun mahdolliset prototyy-
pit tulisi näkyä ja olla jatkuvan parantami-
sen kohteena. Kehittäjät saisivat mahdol-
lisuuden puuttua ja konkreettisesti tarttua 
kehitettävään kohteeseen. Kun vielä ny-
kyään toimistot kehitetään usein toimis-
tokalusteiden ja työntekijöiden paikko-
jen mukaisesti, niin jatkossa työhuoneet 
ja toimistot tulevatkin rakentumaan eri-
laisten prototyyppien ja esitysten raken-
tamisen mahdollistavaksi tilaksi. Palvelu-
muotoilussa käytetään usein myös käyt-
täjäprofi ileja, joista rakennetaan mahdol-
lisimman konkreettisia malleja. Sitä kautta 
käyttäjä on suunnittelijoiden toimistossa 
vaikuttamassa palvelun suunnitteluun ja 
toteutukseen.

Palvelumuotoilu vaikuttaa paitsi palvelui-
hin, niin myös miten me työskentelemme 
jatkossa. Palvelumuotoilu edustaa muo-
toiluajattelua, missä kokeilut ja prototyy-
pit rikastavat suunnittelua. Suunnitte-
lu muuntuu monialaisemmaksi, mikä se-
koittaa perinteisien toimistojen rytmin. 
Parhaat ideat löytyvät suuresta määrästä 
ideoita. Jos ideat ovat toimistojen mapeis-
sa, sinne ne myös jäävät.    
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