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INNOVATIIVINEN PALVELUPAKETTI  

YRITYSASIAKKAILLE 
 

INNOVATIIVISET TAVOITTEET 
 

 tuoda kokous- ja vierailukokonaisuuteen uudenlaisia  

    elementtejä 
 

 vaihtoehtoiset, vapaavalintaiset moduulit 
 

 moduuleissa uusia, luovia oppimismenetelmiä  

     hyödyntäviä elementtejä 
 

 palveluiden ideana on rohkaista kävijää aktiivisuuteen, 

     luovuuteen ja omaan oivallukseen 

 
 pohjana tehdä museon oma tarina tutuksi:  

    innovaatioprosessi ja sen hyödyntäminen 
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Lähtökohta: 
Vaihtoehtoisista moduuleista rakentamalla räätälöidään 

kullekin mielekäs kokonaisuus 
 

15 min – 30 min – 60 min – 90 min – 120 min 

 

 
 
 

 
 

luova  

ajatusharjoite 

toiminnallinen 

opastus 

kännykkäpeli innovaatiopeli 

intro museoon tai 

näyttelyyn  

työpaja 

tutustu 

museotyöhön 

PALVELUPAKETTI YRITYSASIAKKAILLE: 

Idea ja olemassaolevia palveluita moduuleiksi 

kokousaika 
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Avarat iskut    Avarat tuokiot Avarat sukellukset 

        15 min              30 min        90 min 

 

 

 

 
 
 

 
 

Intro kokoukseen 
- luova ajatusharjoite 

kokousajan alkuun 

Toiminnallinen opastus 
- syventävämpi opastus 

teollistumisen kaareen 

Kännykkäpeli 
- Pelin avulla tutustutaan 

innovaatioiden historiaan ja 

museon näyttelyihin testaamalla 

myös omia innovaatiotaitoja 

Innovaatiopeli 
- hauskan seurapelin keinoin 

kehitetään tiimiporukassa oman 

tiimin huipputuotetta tutustuen 

tuotekehityksen eri vaiheisiin 
 

Intro museoon 
- lyhyt esittely museosta 

ennen kokouspäivää 

a) Intro 

museotoiminnasta 

b) Intro symboliesineiden 

kautta, mitä Tekniikan 

museo tekee 

 

Työpaja: 

Konservoi / digitoi itse / 

 uistin-työpaja aikuisille? 

tutustu museotyöhön: 

konservaattori kertoo ? 

PALVELUPAKETTI YRITYSASIAKKAILLE: 
Moduulit ja niiden sisällöt 

Lyhyt opastus 

museoon 
- tarinoita tekniikasta 

innovaatio-näkökulmalla 

kokousaika 

Palvelupaketin elinkaari - palveluiden uudistaminen, vaihtoehtoisia moduuleja: 

Oma moduulikokonaisuus 

firman ”perhepäivään” 

ruoka-aika 



luova ajatusharjoite 15 min 

Innovaatiopeli 1 h 

Intro näyttelyyn 15 min  

työpaja 2h 

tutustu museotyöhön 30 min 

toiminnallinen opastus 1h 

Kokousaika 2h 

Lounas 1 h 

Kahvi 30 min 

Kokousaika 2h 

Intro museoon 15 min  

Kokousaika 1h 

Kokousaika 1h 

luova ajatusharjoite 15 min 

Lounas 1 h 

PALVELUALTTIUDESTA RAJATTUIHIN VAPAUKSIIN 

 

Esimerkki 1 Esimerkki 2 

museon tarjoama sisältöpalvelu 

yrityksen oma kokousaika 

ravintolan tarjoama palvelu 



VALMIIT PAKETOINNIT PALVELUN 

SELKIYTTÄMISESSÄ 

museon tarjoama sisältöpalvelu 

yrityksen oma kokousaika 

ravintolan tarjoama palvelu 

Hinta: xx € 

PERUSPAKETTI 8h 
”Tiivis kokouspäivä” 
klo 9-17 
Sisältää: 
- tervetulosanat 
- kokousaikaa 6,5 h  
- lounas 1h 
- opastus 30 min 
(max 25 henkeä) 

MUSEON KOKOUSPAKETTI 8h 
”Kokouspaketti” 
klo 9–17 
Sisältää: 
- tervetulosanat 
- kokousaikaa 5,5 h  
- lounas 1h 
- yksi valinnainen museon tuottama 
  palvelu 1,5 h: 
a) Toiminnallinen opastus (max 25 henkeä) 
b) TekGame (max 25 henkeä) 
c) innovaatiopeli (max 12 henkeä) 

LUOVA KOKOUSPAKETTI 8h 
”Tiimipäivä” 
 Klo 9–17 
Sisältää: 
- tervetulosanat 
- kokousaikaa 5,5 h  
- lounas 1h 
- kokousaikaa inspiroiva harjoite 15 min 
- yksi valinnainen museon tuottama 
  palvelu 1,5 h: 
a) Toiminnallinen opastus (max 25 henkeä) 
b) TekGame (max 25 henkeä) 
c) innovaatiopeli (max 12 henkeä) 

Hinta: xx € 

Hinta: xx € 

PUOLIPÄIVÄPAKETTI 3h 
klo 9–12/13–16 
Sisältää: 
- tervetulosanat 
- kokousaikaa 2h 
- 30 min opastuksen 
  (max 25 henkeä) 

 

Tervetuloa 15 min  

Opastus 30 min 

 

 

Kokousaika 3 h  

 

  

Tervetuloa 15 min  

Opastus 30 min 

Ruokailu 1 h 

 

 

Kokousaika 3,5 h    

 

  

sis. kahvi 

sis. kahvi 

luova harjoite 15 min 

Tervetuloa 15 min  

 

 

Kokousaika 2,5 h  

 

  

Ruokailu 1 h 

 

 

Kokousaika 2,5 h    

 

  

sis. kahvi 

sis. kahvi 

Vaihtoehtoinen 

museopalvelu 

1,5 h 

 

 

Kokousaika 2,5 h  

 

  

Tervetuloa 15 min  

Ruokailu 1 h 

 

 

Kokousaika 3 h    

 

  

sis. kahvi 

sis. kahvi 

Vaihtoehtoinen 

museopalvelu 

1,5 h 

Hinta: xx € 

 

 

Kokousaika 2 h  

 

  

sis. kahvi 



VAIHTOEHTOISET MODUULIT RÄÄTÄLÖINNIN AVUKSI:  
Suuri virkistyspäivä: museo varataan yksityiskäyttöön 

museon tarjoama sisältöpalvelu 

yrityksen oma kokousaika 

ravintolan tarjoama palvelu 

Perhepäivä 
Yrityksen oman henkilökunnan 
perheenjäsenille 

Hinta: xx € 

Virkistyspäivä 
Yrityksen omalle henkilökunnalle 
Ohjelmassa voi valita kokonaisuuden alla olevista 
moduuleista 

 

Hinta: xx € 

Tervetulotoivotus 

Museoemäntä 

näyttelytilassa 

Vettä ja elämää –

ulkokierros  

30–60 min 

Opastus sisällä 

TekGame – 

pelipiste 

Tehtäväpisteet 

Ipad-työpaja 

Tarjoilu 

Ohjelman voi koostaa  

alla olevista ohjelmamoduuleista 

Tervetulotoivotus 

Museoemäntä 

näyttelytilassa 

 

Kokousaika 

 

Vettä ja elämää –

ulkokierros  

30–60 min 

Opastus sisällä 

TekGame – 

pelipiste 

Tehtäväpisteet 

Ipad-työpaja 

Tarjoilu 

Ohjelman voi koostaa  

alla olevista ohjelmamoduuleista 

Rintanappipaja 

kuvasuunnistus 

Rintanappipaja 
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PILOTOINTI PALVELUMALLIN KEHITTÄMISESSÄ 

OSANA TUOTTEISTAMISPROSESSIA 
 

Palveluprosessi 

Tuotteistamisprosessi 

Alku- 
kartoitus 

Yhteys 
yritykseen: 
Kutsu 
pilotoimaan 

Päivän 
räätälöinti 

Sisältö-
suunnittelu 

Palaute 
Pilottipäivä:  
testaus 

Palvelu- 
pakettituote 

lanseeraus  
& 
markkinointi 

perehdytys 



TUOTTEISTAMINEN: 

Mitä kaikkea se käsittää Tekniikan museossa 

1. Palvelupaketti: 

- kirjataan auki, mitä se pitää sisällään 

- paketoidaan valmiiksi esimerkkipaketteja yrityksille 

- jatketaan sisältötyötä ja kehitetään pakettia edelleen:  

  tuotetut sisällöt opastuksiin, pelikortit, virikematto, jne. 

2. Tuotteistamisen muut kokonaisuudet: 

- mediakasvatuspaketti 

- kokoelmien työkalupakki 

- 2017: osallistaminen, kanta-asiakkuudet, perusnäyttelyuudistus 

3. Tuotteistaminen osana asiakaspalvelujen kehittämistä: 

- palveluprosessi 

- palvelujen laadun takaaminen ja kehittäminen 

- yhteisen palvelulupauksen kirjaaminen ja ymmärtäminen 

- oppaiden sitouttaminen ja taitojen edelleen kehittäminen, vaihe II 

- tuotteistaminen yhteisenä toimintana omassa työssä kaikessa kehittämisessä 

- jatkuva kehittäminen ja tulevaisuuden luotaus: segmentointi apuvälineenä 



 
 

Kiitos! 
 

Anna Iso-Ahola 

Tekniikan museo 

anna.iso-ahola@tekniikanmuseo.fi 


