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                Mitä	  tuo3eistaminen	  on	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja	  miksi	  se	  on	  tärkeää	  
	  	  

 



                Mitä	  tuo3eistaminen	  on	  
	  
Tuo/eistaminen	  on	  palvelun	  eräiden	  osien	  vakioin?a	  niin,	  e/ei	  
palvelua	  tarvitse	  mieAä	  jokaisen	  asiakkaan	  kohdalla	  alusta	  pitäen.	  
	  
Tuo/eistaminen	  muodostaa	  oppimisalustan	  johon	  yksi/äiset	  
asiakas-‐kokemukset	  voidaan	  kiinni/ää	  ja	  luoda	  yhteistä	  ymmärrystä	  
palveluorganisaa?ossa.	  
	  
Tuo/eistaminen	  ei	  merkitse	  palvelun	  standardoin?a:	  se	  ei	  poista	  
palveluun	  lii/yvää	  räätälöinnin	  tarve/a	  vaan	  vähentää	  sen	  
tarkoituksenmukaiselle	  tasolle.	  Jonkinasteinen	  asiakaskohtainen	  
vaihtelu	  kuuluu	  palvelun	  perusluonteeseen. 	   	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tuo3eistamisen	  päätavoi3eet	  
	  
	  
1)	   	  Yhteiseen	  oppimiseen	  perustuva	  tehokkuuden	  lisäys:	  hiljaisen	  

?edon	  tekeminen	  näkyväksi.	  
	  
2)	   	  Palvelun	  tasalaatuisuuden	  lisääminen	  työntekijöiden	  keskinäisen	  

	  ?edonjaon	  kau/a	  ja	  yhteises?	  sovitun	  toimintamallin	  perusteella.	  	  3)
	  Asiakaslähtöisyys:	  asiakas?edon	  ja	  asiakasyhteistyön	  lisääminen	  
ja	  sen	  hyödyntäminen	  palvelun	  kehi/ämisessä.	  

4)  Palvelun	  uudistaminen:	  systemaaAnen	  palvelukuvaus	  au/aa	  
tunnistamaan	  innovaa?omahdollisuuksia.	  	  

 



            Palvelu	  on	  vuorovaikutusta	  
 
 
 	   	  

	  	  	  	  yhteinen	  arvonluon=	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  yhteistuotanto	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  yhteiskehi3äminen	  
	   

näkökulma Palvelun	  arvo	  on	  AINA	  
tuo/ajan	  ja	  käy/äjän	  
yhteises?	  luoma.	  	  
	   

Käy/äjä	  osallistuu	  
USEIMMITEN	  myös	  palvelun	  
tuo/amiseen. 

Palvelujen	  kehi/äminen	  
yhteistyössä	  käy/äjien	  
kanssa	  edistää	  niiden	  
onnistumista.	  
	   

käy3äjän	  rooli Käy/äjä	  määri/ää	  palvelun	  
arvon.	  Arvokokemus	  on	  
olennainen	  ja	  vaihtelee	  
käy/äjän	  konteks?n	  mukaan.	  	  
	   

Käy/äjä	  antaa	  lähtö?etoja	  ja	  
suori/aa	  joitakin	  toimintoja	  
palveluprosessissa. 

Käy/äjä	  toimii	  ideoiden	  
lähteenä,	  pilotoi	  ja	  
jatkokehi/ää. 

tuo3ajan	  rooli	  
	   

Tuo/aja	  mahdollistaa	  arvon	  
syntymisen.	  
	   

Tuo/aja	  määri/ää	  ja	  
ratkaisee	  ongelmia	  
asiakkaan	  kanssa	  sekä	  
”kulje/aa”	  vuorovaikutus-‐
prosessia.	  
	   

Tuo/aja	  luo	  konsepteja,	  
oppii	  asiakkailta	  ja	  myös	  
”ope/aa”	  heitä.	   



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Asiakkaan	  keskeinen	  rooli	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  palveluprosessissa	  
	  
	  

•  Palveluissa	  asiakas	  osallistuu	  prosessiin:	  	  
	  1)	  lähes	  aina	  ?etojen	  antajana	  
	  2)	  usein	  myös	  joiden	  toimintojen	  suori/ajana.	  	  

	  
•  Asiakas	  myös	  arvioi	  palvelussa	  paitsi	  lopputulosta,	  myös	  prosessin	  

sujumista.	  Palvelukokemuksen	  kannalta	  prosessi	  on	  usein	  ratkaiseva.	  

•  Asiakkaalla	  on	  ak?ivinen	  rooli	  myös	  niissä	  palveluprosessin	  osissa	  
joita	  palveluntarjoaja	  ei	  näe	  (asioiden	  mieAminen	  etukäteen	  ja	  
palvelun	  vaikutukset	  jälkikäteen).	  Sama	  palvelu	  tuo/aa	  erilaisen	  
arvon	  kun	  se	  kytkeytyy	  erilaiseen	  asiakaskonteks?in.	  

	  
	  
 

  
 

  
  



           Asiakkaan	  keskeisen	  roolin	  edut	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja	  haasteet	  
 
•  Koska	  palveluista	  suuri	  osa	  tapahtuu	  vuorovaikutuksessa	  asiakkaan	  

kanssa,	  ?eto	  asiakkaiden	  tarpeista	  väli/yy	  palveluntarjoajalle	  paljon	  
suoremmin	  kuin	  tavarantuo/ajalle.	  

	  
•  Asiakkaiden	  mukanaolo	  vaa?i	  palveluntarjoajalta	  kuitenkin	  kykyä	  

reagoida	  hyvin	  erilaisiin	  ?lanteisiin	  ja	  on	  haaste	  palvelun	  tasa-‐
laatuisuudelle.	  Laatu	  puolestaan	  on	  palveluissa	  kriiAnen	  tekijä:	  
huonoa	  palvelua	  on	  jälkeenpäin	  vaikea	  korjata.	  	  

	  
 

 
 



              Tuo3eistamisen	  hyödyt	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  palveluntarjoajalle	  
	  
Tuo/eistaminen	  tekee	  palvelun	  ”näkyväksi”	  ja	  siten	  helpo/aa	  tämän	  
luonteeltaan	  ainee/oman	  ja	  usein	  abstrak?n	  tuo/een	  esi/elyä	  ja	  
markkinoin?a	  (alustava	  esiteaineisto	  syntyy	  tuo/eistuksen	  aikana).	  
	  
Tuo/eistaminen	  lisää	  palvelun	  tasalaatuisuu/a	  ja	  tukee	  palvelu-‐
prosessien	  johtamista	  ja	  seurantaa.	  	  
	  
Tuo/eistaminen	  luo	  pohjan	  yhtenäisille	  sopimuskäytännöille	  	  
ja	  ?etojärjestelmille.	  



    
       Tuo3eistamisen	  hyödyt	  asiakkaalle	  
	  
Tuo/eistaminen	  helpo/aa	  palvelun	  hankkimista:	  
•  kun	  asiakkaalla	  on	  palvelun	  sisällöstä	  selkeä	  käsitys,	  	  

	  hän	  ?etää	  mitä	  palvelulta	  voi	  odo/aa	  
•  kun	  asiakas	  näkee	  mistä	  osista	  palvelu	  koostuu,	  hän	  pystyy	  	  

	  toteamaan	  lisäpalvelujen	  tarpeen.	  
	  
Kun	  tuo/eiste/ua	  palvelua	  tarjotaan	  kokonaiselle	  organisaa?olle,	  on	  
palveluntarjoajan	  kanssa	  asioivan	  henkilön	  helppo	  esitellä	  sitä	  omassa	  
organisaa?ossaan	  ja	  perustella	  sen	  hankintaa.	  



Asiakastarpeen	  arvioin=	  ja	  määri3ely	  

Muokattu lähteistä: Edvardsson 1997; Rekola & Rekola 
2006 

Toiveet	  

Tarpeet	  

Odotukset	  

Vaa?mukset	  

Tiedostama3omat	  
	  tarpeet	   Ilmaistut	  tarpeet	   Vaietut	  tarpeet	  

Asiakkaalle on  
tärkeä antaa tietoa  
siitä millaisia  
palveluja on  
saatavilla. Se auttaa  
tiedostamaan 
ja jäsentämään  
omia tarpeita. 

Vaietuista  
tarpeista  
asiakas on  
hyvin tietoinen  
mutta voi 
arastella niistä  
puhumista (asiakas 
voi esimerkiksi 
pelätä tyhmäksi 
leimaamista uuden 
teknologian 
suhteen) 

Jos	  palvelua	  tarjotaan	  organisaatiolle	  tai	  	  
sen	  osalle	  (ei	  henkilölle)	  on	  kiinnitettävä	  	  
huomiota	  siihen	  keneltä	  tarpeita	  kysytään.	  



UserDesigner

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Asiakkuus	  –	  yksi	  näkökulma	  kansalaisen	  maailmaan	  

Helminen, P.; Hämäläinen, M. M.; Mäkinen, S. (2010) 

Palvelua  
suunnittelevan 
ja tarjoavan 
organisaation  
näkökulma 
palvelun käyttäjän 
maailmaan 
on väistämättä 
melko suppea. 

Palvelun käyttäjä 
mieltää itsensä 
”asiakkaaksi” 
vain palvelutilanteissa 
(suhteessa johonkin 
organisaatioon). 
Paljon yleisemmin  
hän on perheenäiti  
tai -isä, lapsi, nuori jne. 
Hän kuuluu myös  
moniin ryhmiin, on 
kansalainen ja 
kuluttaja. B-to-B 
kontekstissa hän 
on organisaation  
jäsen ja hänellä  
on tietty työrooli. 



           
 

    
 
                       Tuo3eistamisen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  toteu3aminen	  käytännössä	  
	
 

 
 



              Tuo3eistamisprosessin	  kulku	  

1.  Tavoitteen selkiyttäminen: yhteinen ymmärrys, asiakaslähtöisyys ja tehokkuus 
 

2.  Asiakassegmentointi  

3.  Kokonaistarjoama 

4.  Palvelurakenne: ydin-, tuki- ja lisäpalvelut sekä modularisoinnin mahdollisuudet 

5.  Valittujen palvelujen prosessikuvaukset  (blueprinting) ja niihin liittyvä toiminnan 
vakiointiasteen määrittely 

6.  Palvelulupausten muotoilu ja tuotteistettujen palvelujen markkinointi (nettisivut, 
esitteet ym.) 

7.  Resurssien (uudelleen) arviointi 

8.  Henkilöstön kouluttaminen ja sitouttaminen (työnkuvat ym.) 

9.  Palvelujen hinnoittelu ja mittarien kehittäminen seurantaa varten 

10.  Seuranta ja palvelujen elinkaaren hallinta: uudistetut ja uudet palvelut 



Asiakas-
tarve 
kiteytettynä 

Onnistuneen 
palvelun 
keskeisin 
kriteeri 

Mikä voi 
heikentää 
myönteistä 
kokemusta 

Miten asiakas  
itse vaikuttaa 
palvelun 
onnistumiseen 

Miten voitte 
parantaa 
tämän 
ryhmän 
palvelua 

Asiakas- 
ryhmä 1 

Asiakas- 
ryhmä 2 
 

Asiakas- 
ryhmä 3 
 

Asiakas- 
ryhmä 4 
 

                  Asiakassegmentoin=	  



      Palvelukokonaisuuden	  jäsentäminen	  
 

 

”Perinteinen museo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esimerkki museopalvelujen ryhmittelystä 

Perusmalli lähteestä: Jaakkola et al. 2007 

Kokoelmat 

Näyttelyt 

Opastetut käynnit 

   Palvelukokonaisuus 
 

Museo oppimis- 
ympäristönä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Museo tapahtumien 
mahdollistajana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteistyö koulujen ja  
oppilaitosten kanssa 

Luennot ja kurssit 

Erityispalvelut  
(mm. muistia tukevat) 

Museon itse  
järjestämät tapahtumat 
(esim. museoiden yö) 

Tilatut tapahtumat 
(esim. työpajat) 

Harrastustoiminta 
(esim. kerhot) 



                     Palvelun	  kerroksellisuus	  

Palvelun	  
ydin	  

Palvelun	  tukiosat	  

Palvelun	  lisäosat	  

Eivät	  
väl/ämä/ömiä	  
mu/a	  nostavat	  
palvelun	  laatua,	  
esimerkiksi	  päivä-‐
kodin	  tekemät	  
retket	  

Väl/ämä/ömiä	  
ydinpalvelun	  
kannalta,	  
esimerkiksi	  
ateria-‐	  ja	  
siivouspalvelut	  
päiväkodissa	  

Se	  mitä	  asiakas	  
ensisijaises?	  hakee,	  
esimerkiksi	  lapsen	  
turvallinen	  
päivähoito	  

Palvelun	  eri	  osiin	  voi	  lii/yä	  
tavaroita	  ja	  järjestelmiä,	  
esimerkiksi	  päivähoidossa	  
leikkivälineet	  ja	  päivähoitoon	  
hakeutumisjärjestelmä	  

Grönroos 2000, Normann 1991, Brax 2006 



         Palveluprosessi	  palveluntarjoajan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja	  asiakkaan	  vuorovaikutuksena	  
 
 

On	  tärkeä	  ?edostaa	  e/ä	  palveluprosessi	  näy/ää	  asiakkaan	  näkökulmasta	  	  
hyvin	  erilaiselta	  kuin	  palveluntarjoajan	  näkökulmasta.	  Asiakas	  tekee	  palvelun	  
aikana	  paljon	  sellaista	  mikä	  tarjoaja	  ei	  näe	  eikä	  tule	  ajatelleeksi,	  ellei	  sen	  
mieAmiseen	  erityises?	  panosteta.	  
	  
On	  myös	  huoma/ava	  e/ä	  palvelu	  alkaa	  tuo/aa	  asiakkaalle	  arvoa	  ja	  hyötyä	  	  
he?	  ensikohtaamisesta	  läh?en,	  kun	  asiakkaalle	  annetaan	  ?etoa	  ja	  hänen	  	  
tarpeitaan	  ryhdytään	  kartoi/amaan.	  
	  
Siksi	  palvelusta	  pitää	  kuvata,	  ei	  vain	  oma	  prosessi,	  vaan	  myös	  se	  mitä	  asiakas	  
tekee	  vuorovaikutuksen	  aikana	  ja	  mitä	  hän	  mahdollises?	  tekee	  ja	  poh?i	  ennen	  
ja	  jälkeen	  –	  ja	  mitä	  hyötyä	  syntyy	  prosessin	  eri	  vaiheissa.	  



              Palveluprosessin	  kuvausmalli	  
 
tulos/hyöty 
 

asiakkaan 
asiakas 
 
välitön 
asiakas 
 
palveluntarjoajan 
”asiakasvastaavat” 
 

palveluntarjoajan 
sisäiset asiantuntijat 
 

työkalut ja 
tukipalvelut 
 
 palvelun  asiakkaan  palvelun  palaute ja 

esittely ja  tarpeiden  toteuttaminen  jatkoyhteis-  
siitä  selvittäminen               työn 
sopiminen  ja toimenpide-   kartoitus 

 suunnittelu    
   
   
  



	  Henkilöstön	  sitou3aminen	  tuo3eiste3ujen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  palveluiden	  toimeenpanemiseen	  ja	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tuo3eistamistyön	  jatkamiseen	  



	  	  	  	  
	  	  	  Tuo3eistaminen	  osana	  joustavaa	  

kehi3ämismallia	  
	  

Lähde: Read et al., 2009 

TUOTTEISTAMINEN	  	  
LIITTYY	  TÄHÄN	  KOHTAAN	  



”Alhaalta	  ylös	  ja	  ylhäältä	  alas”	  
kehi3ämisen	  	  jatkuva	  vuorovaikutus	  

             
organisaa?on	  strategia	  ja	  tavoi/eet	  luovat	  pui/eet	  jatkuvalle	  uudistumiselle	  täsmentämällä	  päämäärät	  
ja	  muokkaamalla	  niitä	  joustavas?	  ?lanteiden	  muu/uessa	  

innovatiivisuuden 
stimulointi: 
haasteelliset  
tavoitteet, 
ideoinnin  
rohkaiseminen, 
kannustaminen ja 
palkitseminen  

uudet	  ideat	  
kehi/yvät	  
ihmisten	  	  
välisessä	  
vuoro-‐	  
vaikutuksessa	  

ideoiden määrällinen 
ja laadullinen kana- 
vointi tavoitteiden  
mukaiseksi 

johto: 

Lähde:	  Sundbo,	  1996	  



        Yhteisen	  ymmärryksen	  rakentaminen	  	  
 
Yhteisen	  ymmärryksen	  rakentamiseen	  lii/yy	  kolme	  tasoa	  :	  
	  
1)  Yhteisen	  käsi/eistön	  luominen	  –	  asiantun?japalveluissa	  erityises?	  	  

	  sanojen	  ja	  käsi/eiden	  löytäminen	  hiljaiselle	  ?edolle.	  Tuo/eistaminen	  	  
	  palvelee	  ennen	  muuta	  tätä	  (palvelukuvaukset).	  

2)  Yhteisten	  tulkintojen	  löytäminen	  käsi/eille.	  Lähtökohtana	  sen	  
ymmärtäminen	  e/ä	  tulkinta	  eri	  ihmisten	  välillä	  on	  yleensä	  erilainen	  
	  johtuen	  erilaisesta	  historiasta	  ja	  konteks?sta.	  	  Yhteises?	  tehty	  
tuo/eistaminen	  helpo/aa	  tätä.	  

3)  Erilaisten	  intressien	  yhteensovi/aminen	  –	  vaikein	  alue.	  Vaa?i	  	  
	  neuvo/elua	  ja	  kompromisseja,	  lii/yy	  mm.	  henkilöstön	  työrooleihin	  	  
	  ja	  niiden	  sisältöön.	  

 



             Organisaa=on	  ja	  työnjaon	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  muutostarpeet	  
	  
Tuo/eistamisen	  yhteydessä	  on	  tunniste/ava:	  
•  mikä	  on	  kunkin	  palveluun	  osallistuvan	  henkilön	  tavoiterooli	  ja	  

	  miten	  tavoiterooli	  eroaa	  nykyisestä	  
•  keiden	  kanssa	  kukin	  tekee	  yhteistyötä,	  miten	  työnjako	  muu/uu	  

Muutosprosessin	  läpivien?:	  
•  vastuuno/o	  muutoksen	  toteu/amisesta	  eri	  tasoilla	  
•  muutoshalukkuuden	  haasteiden	  tunnistaminen	  ja	  niihin	  vastaaminen	  
•  palvelukul/uurin	  konkre?soin?:	  (ajankäy/ö,	  tulokset	  lyhyellä	  aikavälillä,	  

odotukset	  pitkällä	  aikavälillä)	  



  Asiantun=japalvelujen	  tuo3eistamisen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  erityishaasteet	  

	   	   	  	  	  	  	   	   	   	  	  
	  

§  asiantun?juuden	  henkilöityminen	  

§  perinteiset	  käsitykset	  asiantun?jan	  roolista	  
	  
§  yhteisen	  ymmärryksen	  saavu/amisen	  haaste	  	  
	  
§  tuo/eistamisen	  ”vierastaminen”,	  asiakaskohtaamisten	  	  

	  ainutlaatuisuuden	  korostaminen	  	  
	  
§  vakioinnin	  ja	  räätälöinnin	  välisen	  tasapainon	  löytäminen	  on	  aidos?	  

haasteellinen	  tehtävä	  

 



  Tuo3eistamista	  koskevien	  ennakkoluulojen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tunnistaminen	  ja	  hälventäminen	  

	   	   	  	  	  	  	   	   	   	  	  
	  

§  Väärä	  käsitys	  sitä	  mitä	  tuo/eistaminen	  on	  –	  annetaan	  ?etoa	  o/amalla	  
henkilöstöä	  mukaan	  tuo/eistamistyöhön	  

§  Pelko	  siitä	  e/ei	  oma	  osaaminen	  riitä	  –	  tunnustetaan	  e/ä	  oman	  alan	  
asiantuntemus	  on	  erilainen	  osaamisalue	  verra/una	  palveluosaamiseen,	  
tuetaan	  henkilöstöä	  koulu/amalla	  mu/a	  ei	  luovuta	  siitä	  e/ä	  palvelu-‐	  
	  osaamisen	  kasva/aminen	  on	  nykypäivänä	  väl/ämätöntä	  

	  
§  Pelko	  siitä	  e/ä	  oma	  asema	  heikkenee	  –	  osoitetaan	  e/ä	  näin	  ei	  käy,	  

toiminnan	  painopiste	  vain	  muu/uu	  

§  Pelko	  siitä	  e/ä	  työt	  lisääntyvät	  –	  useimmissa	  organisaa?oissa	  on	  varaa	  
luopua	  joistain	  tehtävistä	  tai	  työtavoista	  



                  Osallistava	  tuo3eistaminen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  edistää	  sitoutumista	  
 
Asiakaslähtöisen tuotteistamisen perusajatukseen sisältyy palvelua  
kehittävien ja palvelun tuottamisessa mukana olevien henkilöiden  
osallistaminen – tuotteistamista ei pidä tehdä kirjoituspöytätyönä. 
Osallistaminen on tehokas keino synnyttää yhteistä ymmärrystä.  
 
Tuotteistamisessa voidaan löytää yhteistä ymmärrystä siitä  
 - miten asiakkaan kiinnostus voidaan herättää 
 - miten palvelun löytymistä voidaan helpottaa 
 - miten asiakkaan toimintaa palvelunkäyttäjänä voidaan monipuolistaa 
 - millä toimilla rakennetaan pitkiä asiakassuhteita 
 - miten estetään pullonkaulojen syntyminen palveluun 
 - miten integroidaan usean toimijan tuottama palvelu 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Osaamisen	  kehi3äminen	  
 

 
Neljä	  keskeistä	  haaste/a:	  
	  
•  osaaminen	  ”toimintafilosofian”	  tasolla,	  prosessin	  tasolla	  ja	  

henkilökohtaisella	  tasolla:	  palvelu	  on	  ihmisen	  kohtaamista	  	  
	  mu/a	  ei	  vain	  sitä	  –	  se	  vaa?i	  myös	  kykyä	  ”kulje/aa	  eteenpäin”	  	  
	  vuorovaikutusprosessia	  asiakkaan	  kanssa	  

•  asiakkaan	  osaaminen	  ja	  ope/aminen:	  palveluntarjoaja	  ei	  voi	  vaa?a	  e/ä	  	  
asiakas	  pystyy	  esi/ämään	  valmiiksi	  mie?/ynä	  kaiken	  mitä	  tarvitsee	  

•  verkostomaiseen	  toimintaan	  lii/yvät	  osaamishaasteet:	  kyky	  löytää	  
kumppaneita,	  ajoi/aa	  toiminta	  oikein	  ja	  nähdä	  laajoja	  kokonaisuuksia	  

•  tulevaisuussuuntautuneen	  osaamisen	  haasteet:	  kehi/ämisen	  näkö-‐	  
	  kulma	  on	  aina	  huomisessa	  	  

   



Tuo3eiste3ujen	  palveluiden	  markkinoin=	  	  
ja	  asiakkailta	  saatavien	  uusien	  ideoiden	  
hyödyntäminen	  jatkotuo3eistamisessa	  	  



            Asiakasarvon	  moniulo3eisuus	  
                      
•  Taloudellinen	  arvo:	  rahassa	  mita/ava	  arvo,	  mu/a	  myös	  ajankäy/öön	  

lii/yvä	  arvo	  (asiakkaan	  toiminnan	  helpo/uminen)	  
	  
•  Tiedollinen	  arvo:	  palvelu	  au/aa	  asiakasta	  käy/ämään	  hyväksi	  erilaisia	  

	  resursseja	  toimintaympäristössään	  
	  
•  Kokemuksellinen	  arvo:	  palvelu	  synny/ää	  myönteisiä	  tunnekokemuksia	  

–	  elämyksiä	  ja	  oppimista	  
	  
•  Sosiaalinen	  arvo:	  palvelu	  parantaa	  asiakkaan	  toimintamahdollisuuksia	  

hänelle	  tärkeissä	  yhteisöissä	  



             Miten	  tuo3eiste3u	  palvelu	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  näkyy	  asiakkaalle	  

Tuo/eistaminen	  on	  organisaa?on	  sisäistä	  toimintaa,	  jonka	  tuloksia	  ei	  
sellaisenaan	  esitetä	  asiakkaalle.	  	  
	  
Hyvin	  tuo/eiste/u	  palvelu	  näkyy	  kuitenkin	  palvelun	  keskeisen	  sisällön	  ja	  
muiden	  perusasioiden	  selkeänä	  esi/ämisenä	  esimerkiksi	  neAsivuilla.	  
	  
Tuo/eistus	  ei	  saa	  ”tulla	  läpi”	  tavasta	  jolla	  palvelua	  esitellään	  –	  esimerkiksi	  
ulkoa	  opi/uina	  sloganeina	  tai	  näennäisenä	  asiakaslähtöisyytenä.	  Se	  ei	  saa	  
merkitä	  myöskään	  mekaanista	  palau/een	  kysymistä.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Palvelulupaus	  

Palvelulupaus kiteyttää tuotteistetut palvelut. 
 
Kysymyksiä palvelulupauksen pohjaksi: 
•  Kenelle palvelu on tarkoitettu? 
•  Mihin tarpeeseen palvelu vastaa? 
•  Mikä on palvelun ydinsisältö? 
•  Mitä hyötyä ja miten palvelu tuottaa asiakkaalle? 
•  Millä tasolla tarve tyydytetään (laatutaso, kokonais- tai osaratkaisu jne.)? 
•  Miten palvelu erottuu muista markkinoilla olevista palveluista? 
•  Mitä kustannuksia palvelusta on asiakkaalle? 
•  Miten palvelu löytyy? 

 



            Asiakkaan	  odotusten	  hallinta	  

hämärät	  
odotukset	  

hiljaiset	  
odotukset	  

epärealis=set	  
odotukset	  

realis=semmat	  	  
odotukset	  

julkituodut	  
odotukset	  

tarkemmat	  	  
odotukset	  

=edon	  
tarjoaminen,	  
paneutuminen	  

hienotunteinen	  
odotusten	  esiin	  
houku3eleminen	  

=edon	  
tarjoaminen,	  
hienosäätö	  

palveluntarjoajan	  
tehtävä	  asiakas	   asiakas	  

Lähde:	  Ojasalo,	  2001,	  muoka/u	  



Asiakkailta	  saatavien	  uusien	  ideoiden	  
	  jatkuva	  hyödyntäminen	  

Asiakasrajapinta Kehittäjät 

Ideoiden ja tiedon kulku 

Palaute 
ideoista  

Ratkaisujen täytäntöönpano 

Palaute ratkaisuiden toimivuudesta 



           Kehi3ämistä	  asiakkaan	  puolesta	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ja	  asiakkaan	  kanssa	  

Asiakas 
kehittämisen 
kohteena 
 

Asiakkaasta hankitaan tietoa. 
 
Keinoja: organisaation sisäisen 
tiedon (myös hiljaisen) käyttö, 
ulkoiset tietolähteet (lehdet, 
tilastot, asiakkaan ympäristön 
havainnointi, asiakasyhteisöjen 
kuuntelu) 

Asiakas 
tietolähteenä 
kehittämisessä 
 

Asiakas osallistuu ideoiden 
tuottamiseen ja testaamiseen.  
 
Keinoja: haastattelut, kyselyt, 
pilotit, asiakaspaneelit, 
osallistuva havainnointi 

Asiakas	  kehi/äjänä	  
	  

Asiakkaan	  merkitystä	  
kehi/ämisessä	  korostetaan.	  
	  
Keinoja:	  asiakkaaseen	  
suhtaudutaan	  innovaa/orina,	  
asiakas	  otetaan	  mukaan	  
innovaa?oprosesseihin	  tai	  
sovelletaan	  ns.	  a]er	  innova?on	  
-‐aja/elua	  

          Lähde: Nordlund, 2009 (muokattu) 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kiitos	  !	  
 	



