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S U U N N I T T E L U

K Ä Y T T Ä J Ä



Projektin tavoitteen on oltava 
ratkaisu ongelmaan, ei 
palvelumuotoilun menetelmien 
käyttö.  



Julkisella	sektorilla	
palvelumuotoilun	tavoite	
on	sama	kuin	
organisaation	kipeimmät	
haasteet:	ne	joissa	
käyttäjälähtöisyyden	
puute	on	haitallisinta.	



Mitattavat tavoitteet hankkeille
HUONO 

• Nuorten osallisuus kasvaa.  
Osallisuus mihin?

• Yhteistyö paranee. Mikä on 
päämäärä?

• Parempaa viestintää. Kenelle, miksi? 

• Saatiin 1000 ideaa. Ja tiedämme mitkä 
950 näistä on huonoimpia 

• Dokumentoitiin palvelupolut ja 
asiakasprofiilit. Välivaihe, ei 
päämäärä. 

PAREMPI  

• Päätämme mitä toimenpiteitä 
aloitamme seuraavana vuonna ja mitä 
emme 

• Koulupoissaolot vähenevät 80 % 

• Sairaalaan palaaminen vähenee ja 
asiakaskokemus paranee mitatusti 
nykytilasta

• Asiakaskokemus paranee mitatusti ja 
resursseja kuluu vähemmän 



Jos tavoitteena on 
visuaalisesti näyttävä 
powerpoint tai kuvaus 
nykyisestä mallista, 
tilaa graafikko.  



SOKEA USKO HYVIN FASILOITUJEN 
TYÖPAJOJEN VOIMAAN ON 
HILJALLEEN MURENEMASSA

• Työpajat ovat osa prosessia, ei tulos 
itsessään. Projektin tavoitteeksi ei riitä, 
että saatiin 100 priorisoimatonta ideaa 
työpajoissa.

• Tavoitteeksi ei riitä että osallistettiin 
kaikkia, edes silloin kun kyse on 
muutosvastarinnan hallitsemisesta. 



Ulkopuolista apua tilatessa hyvä tapa toimia

• Kuvaa ongelma, käsitysnykytilasta ja tavoitteenne  

• Pyydä toimistoa kertomaan miten lähestyisi haastetta 

• Pyydä palvelumuotoilijoita esittämään mikä projektissa tulee 
olemaan haastavaa 

• Referenssit: tulokset ja haasteet 

• Arvioi asiantuntijoiden vuorovaikutustaidot ja 
substanssiosaaminen 



Suunnittelutyö kontekstissa ja 
tilaajan osallistuminen 
jokaiseen vaiheeseen on 
välttämätöntä.

Yksikään paperilla suunniteltu 
konsepti ei selviä ensimmäisestä 
kosketuksesta oikeaan 
asiakkaaseen, työntekijöiden 
arjen reunaehtoihin tai 
naapurisiilon keskijohtajaan. 

Välillä johdossa pelätään, että 
palvelumuotoilijat vain listaavat 
työntekijöiden toiveet. 
Todennäköisesti aiheesta. 



Esimerkki. 
Ohjaamon 
verkkosivu. Miten 
lisää kävijöitä? 
Löydös: ”matalan 
kynnyksen 
moniammatilliset 
palvelut” eivät kuvaa 
palvelutarvetta ja 
lupausta.  



Esimerkki. Skaalautuva malli (maahanmuuttaja)nuorille saada 
onnistumisen kokemuksia ja apua koulutehtäviin muilta 
nuorilta helsinkiläisissä kouluissa. 



Esimerkki. Uusi tapa 
puuttua nuorten 
ensimmäisiin 
rikoksiin Helsingissä 
suunniteltiin ja vietiin 
pilotointiin yhdessä 
poliisin, nuorisotyön 
ja vapaaehtoisten 
nuorten kanssa. 



Esimerkki.	Uusi	joulukeräys	
toi	nuorille	ensimmäisiä	
työkokemuksia,	iloa	
yhteisöön	ja	Pakilan	
seurakunnalle	
merkityksellisen	tavan	olla	
läsnä	alueen	nuorten	
elämässä	rippukoulun	
jälkeen.	



Menestyskonsepteille yhteistä
1. Asiakkaan näkökulmasta oikean ongelman ratkaisu

2. Toteuttajien osallistuminen alusta alkaen prosessiin: 
haastatteluiden tekemien ja suunnittelu 

3. Ideoiden kevyt testaus kohderyhmällä ennen 
kokeiluja ja pilotointia 

4. Nopeasti ulos ja jatkokehitys

5. Ratkaisun liittyminen organisaation perustehtävään  

6. Palvelumuotoiluoppikirjan mukaisten 
välidokumentaatioiden vähäinen määrä 

7. Johdon odotus tuloksille ja määrätietoinen omistaja  

"Riittää!"

"Suunnittelu"

"Suunnittelu"
"Suunnittelu"

"Suunnittelu"

"Suunnittelu"

"Suunnittelu"

"Test" "Test" "Test" "Test" "Test" "Test"

"Ymmärrys"

"Suunnittelu"

"Test"

"OK!"



Palvelusuunnittelun näkökulmasta ei ole ”nuoria” vaan 
käyttäytymismalleja ja motivaatioita eri konteksteissa.



Tilaajan projektipäällikön paras oppikirja 



Mihin suuntaan tulisi 
mennä julkisten 
palveluiden 
suunnittelussa?



Digitalisoituvassa maailmassa 
palvelulupaukseksi ei riitä, että palvelu on 

digikanavassa ja ilmainen. 



Osassa palveluita asiakaskokemusta ruvettava 
mittaaman päivittäin

”Vuoden ajan menin arvioinnista toiseen, 
muttei kukaan ottanut mun tarvetta 
tosissaan. Niillä oli aina joku prosessi. En 
enää yritä muuttaa nykytilaa.” 

- Eläkeläinen 20 v

”Selitettiin puolitoista vuotta meidän 
ongelmaa perheneuvolassa samaatta 
mitään apua. Luojankiitos ollaan 
lastensuojelun asiakkaita nyt.” 

- Äiti 40 v 



Kuinka todennäköisesti 
nuori suosittelisi 
palveluasi samassa 
elämäntilanteessa 
olevalle kaverilleen? 



Tyypillisiä virheitä asiakaskokemuksen 
mittaamisessa 

• Mitataan harvoin ja raskaasti 

• Väärät kysymykset 

• Latteat ääripäät kysymyksenasettelussa 

• Mittaaminen on tutkimusosaston työtä, ei johtamisen väline 

• Palvelukehitys ei ole sidottu pehmeisiin välittömiin mittareihin 

• Keskiarvojen seuraaminen  



Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa

• Palvelumuotoilu alussa oikean ongelman tunnistamiseen ja ratkaisun 
kehittämiseen ja pilotointiin. Ei loppudokumenttien viimeistelyyn

• Luovuttava löysistä tavoitteista, jotka eivät kuvaa riman korkeutta  
• ”Hankkeessa	syntyy	julkisen	ja	kolmannen	sektorin	yhteistyömalli,	joka	
dokumentoitu	niin,	että	muut	voivat	ottaa	sen	käyttöön.	”

• Uskallettava tehdä valintoja hankkeen aikana suunnitelman 
toteuttamisen sijasta 



1. Käytä nykyistä enemmän laadullisia 
menetelmiä luomaan osuvia ratkaisuja 
ja hautaamaan huonot. Useat 
palvelumuotoiluprojektit jäävät tähän, 
parhaimmillaankin. 

2. Kokeillen kohti toimeenpanoa. Nyt 
liian vähäistä, toteutus raskasta ja 
tavoitteetonta.   

3. Arvioi palvelukehitystä jatkuvasti tiedolla 
asiakaskokemuksesta ja vaikutuksesta. 

4. Muutosjohtaminen ja eurot 



Vuonna 2025 ei puhuta enää 
palvelumuotoilusta.



Ihmiset eivät halua käyttää 
(digi)palveluita vaan elää 

hyvää elämää. 


