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Aamukahvit &  
tutustuminen

1. Mitä odotat tältä päivältä? 
2. Minkälaista haastetta olet lähtenyt 

ratkaisemaan? 



Päivän ohjelma

Klo 9.30-10 Aamukahvit ja tutustuminen 
Klo 10-12 Asiakas on ykkönen 
• Asiakkaan aistit ja tiedot käyttöön 

• Mitä teemme kun palvelumuotoilemme? 

• Muotoiluajattelu kirjastojen arjessa 
Klo 12-13 Lounas 
Klo 13-15 Palvelumuotoilun prosessi ja työkalut 
Tutustutaan prosessiin ja työkaluihin, työstetään 
ennakkotehtäviä eteenpäin. Kahvitauko 
työskentelyn lomassa. 
Klo 15-15.30 Päivän yhteenveto ja  
miten tästä eteenpäin? 

Kyllä, ja…



Mitä on palvelumuotoilu?



PALVELU MUOTOILU+

= väline luoda ihmiskeskeisiä 
palveluja, jotka vastaavat 
tulevaisuuden haasteisiin



Kun teemme palvelumuotoilua,  
parannamme asiakkaidemme kokemusta



Asiakkaan  
kokemus 

palvelusta

Palvelu-
muotoilu 

Yhteiskehit
-täminen

Tuotettu 
palvelukokemus 
Kirjaston aspa, 

prosessit, 
teknologia

• Muotoillaan sekä asiakkaan palvelukokemusta että palvelukokemuksen 
tuottamista (asiakaspalvelu, prosessit, teknologia jne.) 

• Pääpaino asiakkaan kokemuksessa ja toiminnan ymmärtämisessä 
• Palvelun toteuttajille usein muutosprosessi

Mitä teemme, kun palvelumuotoilemme



Kun palvelumuotoillaan, kysytään

• Miksi ja kenelle? Tunnistetaan kehittämistarpeita ja 
mahdollisuuksia, rajataan, mitä halutaan parantaa tai saada 
yhdessä selville 

• Mitä asiakas arvostaa? Ymmärretään asiakasta, hankitaan tietoa 
asiakkaasta ja asiakkaalta (ajattelu + tunteet, viestintä + toiminta) 

• Miten ratkaisemme asiakkaan tarpeet? Analysoidaan tietoa ja 
kehitetään ratkaisuja yhdessä, esim. työpajoissa, verkkoalustoilla 

• Miten tämä ratkaisu toimii? Testataan varhain ratkaisuja 
käyttäjillä, ei-käyttäjillä, sidosryhmillä 

• Minkä toteutamme? Miten haemme palautetta? 
• Kysytään lisää – muutetaan tarvittaessa kehittämisen suuntaa – ei 

luovuteta



Palvelumuotoilun tunnuspiirteet

1. Asiakaskeskeisyys – ihmislähtöisyys 
2. Oikean ongelman ratkaiseminen 
3. Yhdessä kehittäminen ja osallisuus – 

asiakkaat/sidosryhmät osallistaen mukaan 
4. Vaiheittainen eteneminen – palvelu jaetaan 

vaiheiksi polulle, kontakteiksi 
5. Iteratiivisuus 
6. Näkyvyys, todistettavuus, visuaalisuus – 

palvelun aineettomuus visualisoidaan 
näkyväksi 

7. Kokonaisvaltaisuus – huomioidaan tunteet, 
ajattelu, kokemukset 

8. Kokeilevuus ja virheiden salliminen



2. Ratkaise-
minen

PERINTEINEN 
KEHITTÄMINEN

1. Oletta-
minen

PALVELU-
MUOTOILU

3. Tarjoa-
minen

1. 
Ymmärtä-

minen

2. Osallista-
minen

3. 
Yhteen-
sovitta-
minen

ASIAKASLÄHTÖISYYSHEIKKO VAHVA

LÄHDE: Palvelumuotoilun bisneskirja



Asiakas

Organi- 
saatio- 

kulttuuri
Yhteisö

Organisaatio-
kulttuuri 
Palveluita tuotetaan 
yhdessä, oivalletaan 
ja opitaan uutta

Asiakas 
Palvelut vastaavat 
tarpeita ja ovat 
miellyttäviä käyttää

Yhteisö 
Palvelut tuottavat 
arvoa yhteisölle tai 
yhteiskunnalle

Palvelumuotoilun hyödyt



• Auttaa tunnistamaan muutostarpeita 
• Auttaa tuottamaan positiivisia kokemuksia 
• Vahvistaa läpinäkyvyyttä 
• Auttaa optimoimaan resursseja, tekemään paremmin 
• Mahdollistaa organisaatiokulttuurin muutoksen – 

yhteinen ymmärrys mahdollisuuksista ja rajoista 
• Luo uudenlaisia toimintatapoja ja ratkaisuja 
• Vahvistaa prosessien tehokkuutta nopeiden kokeilujen 

ansiosta  
• Auttaa erottautumaan muista

Lähde: Mäkinen 2018

Palvelumuotoilun hyödyt



Asiakas – arvo – osallisuus

• Mistä tiedämme mitä asiakkaamme tuntee ja ajattelee? 
• Kysymmekö käyttäjältä, entä ei-käyttäjältä? Erilaisilta ryhmiltä? 
• Miten seuraamme toiminnan tunnuslukuja? Hyödynnämme 

asiakaskyselyjä? Mihin toimiin ryhdymme? 
• Asiakaslähtöinen ajattelu – yhdessä luotava arvo – selviää 

parhaiten ottamalla asiakkaat mukaan palvelun arvioimiseen ja 
rakentamiseen 

• Mitä lähemmäksi ja syvemmälle uskaltaudumme, sen paremmin 
tiedämme mitä ja miksi 

• Tarvitsemme kirkkaat lasit, rohkeutta ja empatiaa 
• Reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen



Palvelumuotoilu  
kirjastojen kehittämisessä



Kirjastojen pelikenttä piirtyy uusiksi 

• Asiakkaiden odotukset 
voimakkaassa muutoksessa, 
palvelut digitalisoituvat 

• Asiakkaiden odotukset 
yksilöllistyvät, kilpailevat 
vaihtoehdot vahvistuvat 

• Asiakkaiden odotukset 
mahdollisuudesta vaikuttaa 
julkisiin palveluihin kasvavat

• Kirjastojen käyttö muuttuu 
• Julkiset resurssit vähenevät 
• Kansalaisen aktiivinen rooli, 

osallisuus ja vaikuttaminen -> 
yhteiskehittäminen 

• Kirjastolaki kannustaa: 
kokoelmista asiakkaisiin 

• Kuntalaki mahdollistaa: 
kuntalaisten osallisuus 
palvelujen kehittämisessä



Kirjastot ja pamu – alustavia tuloksia

• Vuosina 2010–2018 n. 30 hanketta asiasanalla palvelumuotoilu 
AVI:n tukemana 

• Lisäksi merkittävää muotoilukehittämistä mm. Helsingin ja 
Vantaan kaupunginkirjastoissa (Oodin rakentaminen, 
osallistaminen) 

• Tieteellisissä kirjastoissa varhainen hyödyntäjä Kaisa (HY) ja 
Harald Herlinin oppimiskeskus (Aalto) 

• Oulu ja Rovaniemi toteuttaneet useampia toisiinsa liittyviä 
hankkeita, mikä vahvistaa vaikutusta 

• Tavoitteena asiakaslähtöisyyden ja asiakaspalvelukulttuurin 
kehittäminen



• Tyypillisiä kehittämiskohteita tilamuutos (aikuisten ja nuorten 
palvelut), henkilökunnan asiakaspalveluvalmiudet 

• Yhteiskehittämisen menetelmiä käytetty pienemmissä 
kokonaisuuksissa, esim. Audiomatkat/Sauvo, 
kirjastoautohanke/Lohja 

• Kehittäminen tehty tyypillisesti omin voimin, ulkopuolisina 
resursseina opiskelijoita, arkkitehtejä, yliopiston laitoksia 

• Palvelumuotoilutoimistot osassa apuna (esim. Helsinki) 
• Hankeraporttien tietomäärä vaihtelee, käytettyjä menetelmiä 

ei avata kovin laajasti

Alustavaa hanketietoa



Oulu muotoili asiakaspalvelun laatua

• Proaktiivinen kirjasto-ammattilainen, Oulu 2010   
• 637 asiakaspalvelutilanteen havainnointitutkimus opiskelijavoimin  
• 740 henkilön puhelinhaastattelu  
• Löydätkö hyllystä etsimäsi kirjan – asiakkaat osallistettiin uuden 

hyllyjärjestyksen suunnitteluun 
• 16 asiakasta luokitteli aineistoa Korttilajittelu-menetelmällä 
• Koulutuksia henkilökunnalle asiakaspalvelusta  
• Palvelumuotoilun poluilla -jatkohanke, 2012  
• Kirjaston asiakaspalvelukulttuurin uudistaminen ja visuaalisuuden lisääminen 
• Opiskelijoiden haamuasiointi, henkilökunnan analyyttiset “kyläilyt” ja 

koulutukset  
• Palvelupolkujen selvittäminen (600 kpl), asiakasraadit 
• https://www.avi.fi/documents/10191/1716031/

Maija+Saraste+Palvelumuotoilun+poluilla/
d48ea470-00c0-4b81-84c3-7b80d7685b98

https://www.avi.fi/documents/10191/1716031/Maija+Saraste+Palvelumuotoilun+poluilla/d48ea470-00c0-4b81-84c3-7b80d7685b98
https://www.avi.fi/documents/10191/1716031/Maija+Saraste+Palvelumuotoilun+poluilla/d48ea470-00c0-4b81-84c3-7b80d7685b98
https://www.avi.fi/documents/10191/1716031/Maija+Saraste+Palvelumuotoilun+poluilla/d48ea470-00c0-4b81-84c3-7b80d7685b98


• Käyttäjä palvelun keskiössä: case Rovaniemen nuortenkirjasto 2012 
• Nuorten asiakasraadin perustaminen, nuorten osallistaminen  
• Yhteistyö Lapin yliopiston Sinco-palvelumuotoilulaboratorion kanssa 
• Pääkirjaston uuden nuorten tilan suunnittelukilpailu  
• Kirjaston henkilökunnan haastattelut 
• Nuorten toiminnan havainnointi pääkirjastossa ja nuorisotilassa 
• Asiakasprofiilit ja palvelupolun runko 
• Työpaja: nuoret, henkilökunta, arkkitehti – toiminnalliset 

menetelmät 
• Hanketyöntekijä veturina 
• https://docplayer.fi/54078746-Loppuraportti-kayttaja-palvelun-

keskiossa-case-rovaniemen-nuortenkirjasto.html

Rovaniemi muotoili yhdessä nuorten kanssa

https://docplayer.fi/54078746-Loppuraportti-kayttaja-palvelun-keskiossa-case-rovaniemen-nuortenkirjasto.html
https://docplayer.fi/54078746-Loppuraportti-kayttaja-palvelun-keskiossa-case-rovaniemen-nuortenkirjasto.html


Vantaa muotoilee osallisuutta 
 ja palveluja lähiöissä

• Vantaa on toteuttanut asiakaslähtöisiä muotoiluprojekteja useissa 
lähiökirjastoissaan vuosina 2012-2018 

• Pääpaino on ollut asiakkaiden/asukkaiden osallisuuden 
kasvattamisessa 

• Tiedonkeruu kirjastotilassa, esim. post it -lapuille tai haastatellen 
• Työpajoja, pop up -tempauksia 
• Unelmien kirjasto -työskentelyä 
• Yhteistyötä koulujen ja järjestöjen kanssa  
• Toteutus kunkin kirjaston, verkostopäällikön ja arkkitehdin 

ryhmällä  
• Keveys, mutkattomuus, arkinen tekeminen ilman designin 

liikapainoa 



Porvoossa palvelumuotoilun pilotointia 

• Asiakaspalvelun tulevaisuuden näkymät – työpajailua henkilökunnan 
kanssa 

• Uuden asiakkaan polku kirjastossa – erityisesti verkkopalveluiden 
näkökulmasta 

• Asiakaspalvelukulttuurin kehittämistä – työprosessien muotoilua 
• Yhteiskehittämisen menetelmien tuomista kirjaston 

toimintakulttuuriin 
• Asiakaslähtöisen kulttuurin ensiaskelia 
• Tulevan tilamuutoksen valmistelua ja asiakasymmärryksen keräämistä 

sitä varten 
• Asiakasillat lapsiperheille ja aikuisille



Palvelumuotoilun  
prosessi & menetelmät



Tuplatimantti

Haaste Haasteen 
tarkennus

1. 
LÖ

YDÄ

2. M
ÄÄRITÄ 3. 

KEH
ITÄ

4. TOTEUTA Ratkaisu



Usein tällainen prosessi



1. Löydä

Empatia!



1. Löydä – tiedonkeruu

• Haetaan tietoa käsillä olevasta 
haasteesta 

• Mukaan asiakkaita, työntekijöitä 
ja sidosryhmiä 

• Käsitys ratkaistavasta asiasta voi 
muuttua 

• Menetelmäesimerkkejä: 

HAASTATTELUT 
LUOTAIMET 

HAVAINNOINTI

1. Löydä



Empatia

• Palvelumuotoilijan ensimmäinen työkalu – ainakin 
puolet asiakkaan kokemuksesta on tunnetta 

• Toisen asemaan asettumista, kuuntelua, 
vastaanottamista ja ymmärtämistä – sitten vasta 
toimintaa 

• Edellyttää saman todellisuuden jakamista, asiakkaan 
arjen ja merkitysten tuntemista – kirjastossa skaala on 
laaja 

• Riittävän lähellä olemisen taitoa – sitä voi kehittää



Haastattelu

• Yksilö- tai ryhmähaastattelu, 
vapaamuotoinen tai strukturoitu 

• Tarkat kysymykset vs. väljät teemat 
• Apuna voi käyttää kuvia, pelejä, karttoja, 

kysymyskortteja, 
tarinankerrontamenetelmiä… 

• Myös esim. asiantuntijapaneeli – lähetä 
kysymykset etukäteen 

• Dokumentointi tärkeää



•Pyri pääsemään haastateltavan omaan ympäristöön 
•Vältä suljettuja kysymyksiä “Käytkö usein kirjastossa” vs. 

Kerro kirjastokäynneistäsi? Kuvaile. Miten? Miksi? Koska? 
Mitä kertoisit kaverille? 

•Keskity haastateltavaan, ole puolueeton ja kiinnostunut – älä 
ryhdy kertomaan itsestäsi 

•Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, tarvittaessa käytä 
5Xmiksi-menetelmää 

•Odota rauhassa, pyri syvemmälle: “Kerrotko vielä…”   
• Ideaalitilanne: yksi haastattelee – toinen kirjaa

Haastatteluvinkkejä



Havainnointi

• Ihmisten toiminnan ja käyttäytymisen seuraaminen heidän 
luonnollisessa ympäristössään  

• Jalkaudutaan asiakkaan/palvelun käyttäjän arkeen 
• Katsellaan, kuunnellaan, seurataan käyttötilanteita ja 

viestintää (myös osallistuva havainnointi) 
• Havainnot kirjataan muistiin paperille/sanelimeen/

videoidaan (tieto/lupa)  
• Pyritään löytämään toistuvia asioita, esim. joku ei toimi  
-> todellinen toimintamalli paljastuu  
-> saadaan selville, mikä on käyttäjille oikeasti arvokasta 
-> keino tunnistaa hiljaisia tarpeita -> uudet ratkaisut



Luotaimet

• Luotain on käyttäjälle/toimijalle annettu 
itsedokumentointitehtävä 

• Voi olla pakkaus, jossa on esim. päiväkirjavihko, 
kännykkä, jolla kuvataan/videoidaan 

• Käyttäjä dokumentoi tapahtumia pakkauksen 
sisältämillä välineillä tietyn ajanjakson ja sen jälkeen 
palauttaa materiaalin  

• Materiaali käydään yhdessä käyttäjän kanssa läpi  
• Esimerkiksi uudet opiskelijat dokumentoivat 

käyttökokemuksiaan yliopiston kirjastossa, 
työntekjät kirjaavat ajatuksiaan/tunteitaan 
asiakaspalvelutilanteista



2. Määritä

Varmista, että 
ratkaiset oikeaa 

ongelmaa



2. Määritä

• Tarkennetaan, mitä ongelmaa 
oikeastaan ollaan ratkaisemassa 

• Palvelun ongelmakohtien/
mahdollisuuksien tunnistaminen 

• Vahvistetaan suunnittelun ajurit 
eteenpäin 

• Menetelmäesimerkkejä:

EMPATIAKARTTA 
PALVELUPOLKU 

PERSOONA

2. Määritä



Persoona/käyttäjäprofiili

• Ryhmittelee haastatteluilla/havainnoilla kerättyä 
aineistoa 

• Kuvaus mahdollisesta hypoteettisesta käyttäjästä, 
arkkityyppi datan pohjalta 

• Huomio käyttäytymiseen, motiiveihin ja tarpeisiin 
• Eduksi jos tietoa on paljon käytettävissä, onnistuu 

joskus jopa noin 6:n teemallisen syvähaastattelun 
perusteella  

• Vaatii usein useampia kierroksia  
• Tuloksena useita erilaisia käyttäjiä, häivyttää “yleisen 

käyttäjän” suunnittelusta ja keskittyy aitoihin 
tarpeisiin 



Esimerkki käyttäjäprofiileista

Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston asiakasprofiilit

http://www.helsinki.fi/kirjasto/files/9013/8726/6385/
Pamu_loppuraportti_TAIVAS_1.2013.pdf 

http://www.helsinki.fi/kirjasto/files/9013/8726/6385/Pamu_loppuraportti_TAIVAS_1.2013.pdf
http://www.helsinki.fi/kirjasto/files/9013/8726/6385/Pamu_loppuraportti_TAIVAS_1.2013.pdf


Empatiakartta

• Kätevä työkalu kerätyn asiakastiedon 
kiteyttämiseen 

• Sopii moniaistilliseen kehittämiseen, koska 
kiteyttää asiakkaan kokemusta ja tuntemuksia – 
asettaa asiakkaan asemaan 

• Mitä käyttäjä tuntee, ajattelee, näkee, kuulee sekä 
tekee, tuntee ja sanoo 

• Hyvä herättelijä: missä ovat käyttäjän kannalta 
palvelun kipupisteet ja mikä tuottaa onnistumisia   

• Voi kuvata nykyhetkeä tai tavoitetilaa 
• Toimii usein hyvin yhdessä käyttäjäprofiilin kanssa 



Palvelupolku

• Auttaa ymmärtämään, millaista tietyn palvelun 
käyttäminen on asiakkaan kokemana 

• Kuvaa palvelua prosessina ja tuokioina 
• Vaiheet: ennen palvelua, palvelun aikana, palvelun 

jälkeen – visuaalisuus ja aika 
• Polun vaiheet jakautuvat tuokioihin ja 

kontaktipisteisiin 
• Voi tehdä asiakkaan kanssa tai sen voi käydä läpi 

hänen kanssaan ja tehdä lisäyksiä 
• Asiakkaan huomiot ja haasteet, käyttöä synnyttävät 

tarpeet ja jälkikäteiset kysymykset/tunteet 
• Tehokas tapa paljastaa, onko meillä tietoa 

asiakkaasta

Saa eräpäivä-
muistutuksen

Sähköposti-
viesti Verkkosivut

Kyltit ja
opasteet

Tarkistaa
verkkosivulta
aukioloajat

Saapuu
parkkipaikalle

-Saapuu
kirjaston
aulaan

Ilmoitus-
taulu

Haluaa
palauttaa

kirjat

Ihmettelee
aulan

automaattia

Tulee
tiskille

maksamaan
maksut

Etsii
luettavaa

Katsoo
uutuushyllyt

Istuu alas
lukemaan

Kysyy
kirjaa,jota
ei löydy

(varastossa)

Lainaa
tiskiltä

Näkee e-
kirjamainoksen,
kysyy e-kirjoista
henkilökunnalta

Menee
kotiin,

kokeilee e-
kirjapalvelua Antaa

palautetta/
tekee

hankinta-
ehdotuksen

Lainaava/
palauttava
automaatti Asiakas-

palvelu-
tiski

Uutuus-
hyllyt Tilat ja

huonekalut

Tieto-
palvelu-

tiski

Asiakas-
palvelu-

tiski

E-kirja-
mainos Ellibs

Elib

Verkko-
kirjasto

Eräpäivä-
muistutuksen

laatiminen

Verkkosivujen
päivittäminen

Ilmoitus-
taulun

hoitaminen

Henkilökunta
ottaa

vastaan
maksut

Henkilökunta
noutaa kirjan

varastosta

Henkilökunta
lainaa 

asiakkaalle

Henkilökunta
opastaa

e-kirjojen
käytössä

Hankintatiimi
käsitettelee
ehdotuksen

Vastaus
palautteeseen

hankintaehdotukseen

E-kirja
hankitaan 
kirjastoon

E-kirjoja
mainostetaan

E-kirjojen
koulutus
henkilö-
kunnalle

Henkilö-
kunta
lupaa
hakea

varastosta

Ellibs
Elib

Siivous
Auraus

Hiekoitus

Kirjan
käsittely ja

siirto
varastoon

Uutuushyllyjen
järjestäminen

Kirjanäyttelyiden
kokoaminen

Kanslisti
laskee
kassan

Palautus-
automaatin

tyhjentäminen
-kirjan

laittaminen
palautus-

hyllyyn

Järjestelmä
lähettää
viestin



3. Kehitä

Moka on lahja



3. Kehitä

• Ideoidaan tunnistettuun 
haasteeseen/mahdollisuuteen 
ratkaisuja 

• Rakennetaan prototyyppeja, 
kokeillaan ja visualisoidaan ideoita 

• Usein työpajailua kohderyhmän/
sidosryhmän kanssa

LEGO SERIOUS PLAY 
MOODBOARD 

ERILAISET IDEOINTIMENETELMÄT 
PROTOTYYPIT

3. Kehitä



Yhteiskehittäminen & 
työpajat

• Kehitetään palveluja yhdessä eri sidosryhmien kanssa  
• Tehdään käyttäjien kanssa, ei käyttäjiä varten 
• Tarjotaan mahdollisuus olla syvällisesti ja 

pitkäkestoisesti mukana palvelujen ja toimintamallien 
kehittämisessä  

• Muutetaan toimintatapoja mahdollistaviksi ei vain 
edustuksellisiksi raadeiksi 

• Edellyttää ajattelua: voimme ohjautua, luoda 
palveluita ja tehdä työtämme yhteiskehittäen 

• Työpajat ja tempaukset antavat mahdollisuuksia ja 
hyviä areenoita yhteiseen kehittämisen prosessiin



Lego Serious Play

• Yhdistää ajattelun/käsitteet, puheen ja 
käden toiminnan  

• Asiakaspalvelutilanteiden simulointi 
• Unelmatoiminnan visiointi 
• Tilan hahmottaminen 
• Sallii joustavasti eri roolit, konkretisoi 

henkilöimättä 
• Näytelmällisyys vapauttaa 
• Voi käyttää esim. pohjapiirroksen päällä 

hahmottamaan tilaa ja toimintaa



Moodboard

• Kokoelma kuvia, jotka kuvastavat 
jotakin tunnelmaa, jota palvelulta/
prosessilta/digitaaliselta palvelulta/
fyysiseltä tilalta toivotaan 

• Voi toteuttaa digitaalisena tai 
paperiversiona 

• Kuvien käytössä vain luovuus on 
rajana



Ideointimenetelmiä

• Ajattelun kuusi hattua 
• Valkoinen (objektiivinen) 

• Punainen (tunnepohjainen) 

• Musta (looginen, kriittinen) 

• Keltainen (optimistinen) 

• Vihreä (luova, liioitteleva) 

• Sininen (vetää harjoitusta) 

• Mitä Da Vinci tekisi 
• Ristiinpölytys/Round Robin 
• Ideataulukko 
• Brainwriting 
• Questorming jne. jne.



Ideoiden priorisointi

Suuri

Pieni

Vaikea Helppo

Käyttöönotto

Hyöty



Prototyypit ja kokeileminen

• Kokeile varhain ja epäonnistu ajoissa 
• Ensimmäinen prototyyppi voi olla 

nopea ja karkea 
• Epäonnistunuttakin prototyyppiä 

voidaan kehittää eteenpäin palautteen 
perusteella 

• Kokeilun pohjalta on mahdollista 
tarkastella muutoksen vaikutuksia ja 
ihmisten reaktioita 

• Kun kokeiluista tehdään osa toimintaa, 
syntyy jatkuvan kehittämisen prosessi



Kokemusprototyyppi

• Olemassaoleva idea muutetaan 
konkreettiseksi karkean prototyypin 
avulla 

• Palvelutilanne tai vastaava käydään 
läpi ja simuloidaan erilaisia 
apuvälineitä käyttäen



Bodystorming

• Palvelutilanne voidaan näytellä 
• Keholla kokeminen voi tuoda 

uusia näkökulmia ja ideoita 
• Ihmiset pääroolissa kokeilijoina 
• Mahdollisuus testata ja kokeilla 

asioita ennen varsinaista 
toteutusta



4. Toteuta

Palveluiden 
kehittäminen on 

jatkuvaa



4. Toteuta 

• Rajataan syntyneistä ideoista/konsepteista 
parhaita vaihtoehtoja 

• Arvioidaan toteuttamiskelpoisuus 
• Kiinnitetään huomiota jalkauttamiseen – että 

asiat oikeasti realisoituvat ja toimintatavat 
muuttuvat 

• Uusien toimintatapojen omaksuminen vaatii 
työtä ja vie aikaa 

• Seurataan, mitataan ja arvioidaan 
• Muistetaan, että palvelu ei tule koskaan 

valmiiksi – kehittäminen on jatkuvaa

4. Toteuta



• Parhaimmillaan muotoilukehittäminen on strateginen valinta – ensi 
alkuun riittää avoin asenne ja pienikin kokeilu – opitaan yhdessä 

• Ota asiakkaat, henkilökunta ja sidosryhmät mukaan tasavertaisina 
• Joskus oikean ongelman löytäminen ottaa aikaa 
• Kun eksyt, palaa keräämääsi tietoon  
• Tee tekemisestä näkyvää – huomaa pienikin edistyminen 
• Kokeile ennakkoluulottomasti ja epäonnistu usein 
• Opi myös muiden kirjastojen kokemuksista 
• Hanki tarvittaessa konsulttiapua, muista AVIn hankehakujen 

mahdollisuudet 
• Menetelmiä voi hyödyntää monipuolisesti arjessa 
• Luota, että prosessi kantaa

Miten eteenpäin? Vinkkilista



• Espoon kaupungin työkalupakki http://designresearch.aalto.fi/
groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/
Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf 

• Helsingin kaupungin kaupunkilaisprofiileja https://digi.hel.fi/
projektit/digitalisaation-tyokalut/kaupunkilaisprofiilit-kuva/ 

• Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön http://flash.kunnat.net/2014/
kuntalaiset-keskioon/files/assets/common/downloads/
flip_tyokalupakki_2014_06-25_paiv.pdf 

• Passi ja Ripatti  http://passiripatti.fi/ 
• Design thinking for libraries http://designthinkingforlibraries.com/ 
• Ornamo Vaikuttavaa vuoropuhelua. Opas tulokselliseen 

muotoiluhankintaan https://www.ornamo.fi/app/uploads/2016/06/
Ornamo_Vaikuttavaa_vuoropuhelua_web.pdf 

Työkaluja
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• AVI:n tukemat hankkeet https://hankkeet.kirjastot.fi/ 
• Ervasti, K. Palvelumuotoilua lähiöissä. https://www.avi.fi/documents/

13166/0/Palvelumuotoilu%40VantaaPienennetty.pdf/
14a58980-1bf8-4688-9a4b-94d9ddadddae  

• Älyllistä designia -hanke. Helsingin yliopiston kirjaston palvelumuotoilun 
loppuraportti. http://www.helsinki.fi/kirjasto/files/9013/8726/6385/
Pamu_loppuraportti_TAIVAS_1.2013.pdf 

• FB-ryhmä Palvelut tutuiksi kirjastotilassa http://suomenkirjastoseura.fi/
artikkelit/palvelumuotoilu-tuo-asiakkaan-nakokulman-kirjastoon/?
fbclid=IwAR1Ea2QgCmcsLyd8fuPjpTpiFfMYjonS1Pr-
QJziuDpxsXSLX9GtW0OzjKs 

• Opinnäytteet esim. www.theseus.fi tarjoaa monia esimerkkejä 
kehittämishankkeista, joissa käytetty palvelumuotoilua eri sektoreilla

Vinkkejä toteutuksista kirjastoissa
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