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Palvelupolku on työkalu, jonka 
avulla kuvataan visuaalisesti 
asiakkaan matkaa ja vuoro-
vaikutusta yrityksen kanssa. 
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Palvelupolku on palvelukokonaisuuden 
kuvaus, joka auttaa löytämään palvelu-
kokemuksen heikot kohdat ja ratkaisut. 

	 ►		Palvelupolun ymmärtäminen   
  auttaa asiakaslähtöisen 
  strategian määrittelyssä.

	 ►		Kun yrityksellä on kattava 
  ymmärrys asiakkaan matkasta,   
  se voi keskittyä palvelemaan   
  asiakasta niissä paikoissa ja 
  hetkissä, jotka ovat asiakkaalle  
  merkityksellisiä.  
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Palvelupolku kuvataan 
vaiheittain, jotta sitä voidaan 

tarkastella ja analysoida.
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ENNEN AIKANA JÄLKEEN

Lähde: Suomen Muotoilusäätiö, Palvelumuotoilun ABC
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Palvelun vaiheistus

Esipalvelu on valmistellut arvon 
muodostumista (esim. yhteydenotto 
varauksen tai tiedustelun yhteydessä).

Ydinpalvelu vaiheessa asiakkaalle 
tuotetaan varsinainen arvo 
(esim. yöpyminen kohteessa).

Jälkipalvelulla tarkoitetaan asiakkaan 
kontaktia palveluntarjoajaan varsinai-
sen palvelun jälkeen (esim. asiakaspa-
laute).

Photo by Kaique Rocha from Pexels.com
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Palvelutuokio

Jokainen palvelu rakentuu jaksoista tai 
joukosta osapalveluja, jotka yhdessä 
muodostavat asiakkaalle arvoa 
tuottavan palvelukokonaisuuden.

	 ►		Yksittäistä jaksoa kutsutaan   
  palvelutuokioksi.
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Asiakas on kontaktissa 
palveluun kaikilla aisteillaan. 
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Kontakti- / kosketuspiste  

Jokainen palvelutuokio muodostuu 
useasta eri kontaktipisteestä, jotka 
ovat samalla sekä palvelun mahdolli-
suus että haaste. 

►		Kontaktipisteet tapahtuvat 
 asiakkaan ja palveluntarjoajan 
 välillä aktiivisesti ja passiivisesti. 

►		Ihmiset, ympäristöt, esineet ja
 toimintatavat ovat esimerkkejä   
 kontaktipisteistä. 

Photo by Clem Onojeghuo from Pexels.com
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PALVELU-
TUOKIOASIAKAS

PALVELU-
POLKU

KONTAKTI-
PISTEET

PALVELU-
TODISTEET

PALVELU-
KOKEMUS

Lähde: Suomen Muotoilusäätiö, Palvelumuotoilun ABC
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Service Blueprint / palvelumalli

Palvelumalli on visuaalinen kuvaus 
palvelun tuottamisesta, vaadittavista 
resursseista sekä asiakkaan kulkemasta
palvelupolusta. 

	 ►		Kuvauksesta käy ilmi palvelun   
  näyttämö, eli asiakkaan kokemus
  ja backstage, eli palvelun   
  tuottajan toiminta taustalla. 

Haasteena on, että SB jää helposti 
liian yleiselle tasolle ja olennaiset 
yksityiskohdat jäävät huomaamatta.

Photo by Valeria Boltneva from Pexels.com
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Service Blueprint, esimerkki
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Palvelutodisteet

Palvelutodisteet ovat konkreettisia 
asioita ja tavaroita, jotka mahdollis-
tavat palvelun toteuttamisen ja 
kommunikoinnin asiakkaan kanssa. 

	 ►		Todisteita ovat esimerkiksi    
  käyntikortti, esite, vahvistus 
  s-postilla, kuitti, ruokalista...

Palvelutodisteet toimivat asiakkaille 
myös todisteena palvelun vastikkeel-
lisuudesta.

Photo by Rawpixel from Pexels.com
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Esimerkkejä palvelupoluista
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TURISTIT
Hikaru 35 v. & Atsuko 30 v. 

Hikaru on kotoisin Japanista ja hän 
saapuu Suomeen talvella viikon 
mittaiselle lomalle. Hikaru harkitsi 
ensin ryhmämatkaa Lappiin, mutta 
hän päätti sittenkin lähteä matkalle 
kahdestaan tyttöystävänsä Atsukon 
kanssa ja valita kohteeksi eteläisem-
män Suomen. 

Hikaru on vieraillut jo kerran 
aiemmin Helsingissä, mutta nyt hän 
haluaa tutustua myös muuhun 
Suomeen ja alueellisiin erikoisuuksiin. 
Erityisesti häntä kiinnostavat talvi,  
talviurheilulajit, kuten hiihtäminen 
ja Suomen luonto. Atsuko ei ole 
aikaisemmin käynnyt Suomessa ja 
häntä jännittää tutustuminen 
erilaiseen kulttuuriin.

Hikaru ja Atsuko arvostavat 
laadukasta palvelua, mutta he
eivät kaipaa majoituspaikalta 
luksusta. 

ENNEN JÄLKEENAIKANA

PALVELUPOLKU

TURISTI
HUOM. Asiakkaat ja palvelupolut on luotu yhdistelemällä eri lähdeaineistoja, referenssiyritysten 
asiakashaastatteluja sekä työryhmän omia kokemuksia. Palvelukokemus ei suoraan vastaa yhden 
asiakkaan kokemusta.

PALMA -Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

5 PV.

KANAVAT

• matkasivustot (Booking, 
Hotels, Trivago)
• majoituspaikan omat sivut
• blogit
• paperilehdet
• sosiaalinen media

Hikaru etsii sopivaa kohdetta 
sekä japanilaisten matkatoi-
mistojen kautta että suoraan 
kansainvälisiltä varaussivus-
toilta. 

• Miten hyvin suomalainen 
matkakohde löytyy 
japanilaisilta sivustoilta?

VARAUS

• varaussivuston kautta
• suoraan majoituspaikasta

Hikaru etsii keskihintaisen 
majoituksen varaussivuston 
kautta ja varmistaa, että 
majoitukseen kuuluu kattava 
aamupala, vaikka he yöpyvät-
kin mökissä.

TIEDON ETSINTÄ

• nähtävyydet
• ilmasto
• kulkuyhteydet
• hintataso
• aktiviteetit
• ravintolat

Atsuko selailee ennen matkaa 
myös erilaisia blogeja ja 
muiden matkailijoiden kuvia ja 
kommentteja. Ruoka- ja 
maisemakuvat kiinnostavat. 
Hän käy esimerkiksi sivuilla: 
suomi-isshoissho.com ja 
retrip.jp.

KULKUVÄLINEET

• lentokone
• auton vuokraus
• julkiset kulkuvälineet
• opasteet

MAISEMAT

Hikaru vuokraa lentokentältä 
auton, johon on asennettu 
valmiiksi navigaattori. 
Matkalla kohti majapaikkaa, 
Atsuko ihmettelee vähäistä 
liikennettä, puhtautta, 
luontoa ja maisemia.

KIRJAUTUMINEN

• vastaanotto
• henkilökunta
• kielitaito
• opastus

Atsukoa jännittää, onko 
Hikarun tekemä varaus 
varmasti rekisteröitynyt myös 
palveluntarjoajan järjestel-
mään, sillä varauksen yhtey-
dessä oli teknisiä ongelmia.

• Voisiko asiakkaalle tuottaa 
tässä lisäarvoa? 

LOUNAS

• ruuan laatu & hinta
• henkilökunta
• ravintolatila
• akustiikka
• tuoksut
• paikalliset erikoisuudet

Atsuko on kasvissyöjä ja 
häntä mietityttää, saako 
ravintolasta laktoositonta 
ruokaa. Onneksi tarjolla on 
laajasti eri kasvisvaihtoehtoja 
ja erityisruokavaliot on hyvin 
huomioitu ja merkitty 
ravintolassa. 

ERIKOISUUDET 

• ”kerran elämässä” 
• luontokokemukset 

Hikaru ja Atsuko osallistuvat 
illalla lumikenkäretkelle, jossa 
kuljetaan ryhmässä järven 
jäällä ja paistetaan tikkupullaa 
nuotiolla. Retken jälkeen 
lämmitetään savusauna, ja 
sitä  nuori pari haluaa 
ehdottomasti kokeilla.Pimeän 
tähtitaivaan alla liikkuminen 
jää pariskunnalle erityisesti 
mieleen.

• Onko palveluntarjoajalla 
tarpeeksi varusteita / välineitä 
kaikille?

ALUEEN MUUT KOHTEET

• saavutettavuus
• opasteet
• mielenkiintoisuus

Lomansa aikana Hikaru ja 
Atsuko tekevät autolla lyhyitä 
vierailuita lähiympäristöön. 
He vierailevat muun muassa 
kulttuuri- ja arkkitehtuurikoh-
teissa. Atsukoa hieman 
hermostuttaa ajelu jäisillä ja 
lumisilla teillä.

ALUEEN MUUT KOHTEET

• saavutettavuus
• opasteet
• mielenkiintoisuus

Hikaru ja Atsuko vierailevat  
pienessä ja tunnelmallisessa 
teehuoneesta Tripadvisorin 
suosittelun perusteella. 

PALAUTE

• vierailun aikana / jälkeen
• formaatti

Majoituspaikassa on paperi-
nen palautelomake, mutta se 
on vain suomeksi ja Hikarulta 
jää se täyttämättä.

• Voisiko palveluntarjoaja 
antaa pariskunnalle pienen 
lahjan muistoksi vierailusta?

AAMUPALA

• tila ja fasiliteetit
• tuoksut ja äänet
• valikoima
• henkilökunta
• aukioloaika
• paikalliset erikoisuudet
• muut vieraat
• maisemat

Hikaru maistelee aamupalalla 
karjalanpiirakoita. Hänestä ne 
ovat niin hyviä, että hän 
haluaa viedä niitä tuliaisiksi 
Japaniin. Atsukosta on 
jännittävää, että riisiä voi 
käyttää niinkin. 

KOHTI KOTIA

• asiakaspalvelu
• uloskirjautumisen helppous
• lisäpalveluiden maksaminen

Hikaru ja Atsuko palauttavat 
auton lentokentälle ja jatkavat 
siitä junalla Helsingin keskus-
taan vielä muutamaksi 
päiväksi ennen lentoa takaisin 
kotiin. 

PALAUTE

Reissun jälkeen Hikaru 
arvostelee majoituspaikan 
sekä varaussivuistoille että 
Tripadvisoriin. Hän myös 
kirjoittaa arvostelut muista 
kohteista, joissa hän lomansa 
aikana vieraili. Atsuko ei jaksa 
antaa palautetta, hän päivit-
tää mieluummin lisää kuvia 
sosiaaliseen mediaan. 

JÄLKIMARKKINOINTI

• kiitoskirje hotellista (uusi 
tarjous / alennuskuponki)
• palautekysely

• Mitkä olisivat ne uudet 
kokemukset, joiden avulla 
kansainväliset matkustajat 
saataisiin houkuteltua takaisin 
Suomeen? 

KOKEMUSTEN 
JAKAMINEN

• valokuvien katselu
• kokemusten kertominen

Japanissa Hikaru ja Atsuko 
tapaavat kavereitaan ja 
kertovat matkasta. Varsinkin 
valokuvat savusaunasta ja 
lumikenkäilystä tekevät 
ystäviin vaikutuksen ja he 
pohtivat lähtisivätkö seuraa-
valla lomallaan myös 
Suomeen. 

ENSIVAIKUTELMA

• maisema
• tunnelma
• sää
• tilat
• opasteet

Atsuko hämmästyy, miten 
hiljaista luonnossa on. Myös 
lumiset maisemat tekevät 
häneen vaikutuksen.

ENSIVAIKUTELMA

• fasiliteetit (tilat, laitteet)
• tunnelma & hajut
• siisteys
• naapurit

Hikaru ja Atsuko majoittuvat 
hyvin varustellussa mökissä, 
jossa on myös oma sauna. 
Hikaru harmittelee, ettei 
saunan käyttöön ole ohjetta. 
Hän päättää kysyä apua 
vastaanotosta. 

• Vastaako ensivaikutelma 
kohteen esittelymateriaalia? 

AKTIVITEETIT

• välineiden vuokraus
• opastus
• alkeis- / jatkokurssi
• harrastuspaikkojen sijainti
• aukioloajat
• henkilökunta
• hinnat
• paikalliset erikoisuudet

• Onko palveluntarjoaja 
varautunut siihen, että 
ulkomaalaisella vieraalla ei 
välttämättä ole tarpeeksi 
varusteita / vaatteita?

HUONEEN FASILITEETIT

• huoneen viihtyisyys
• äänieristys
• sisustus
• sänky ja petivaatteet
• maisema
• huoneen sijainti
• tallelokero
• wc-tarvikkeet

Atsuko on iloinen, kun hän 
löytää huoneesta teeveden-
keittimen, sillä hän on lukenut 
etukäteen, että suomalaiset 
juovat vain kahvia. 

• Onko majoituspaikalla 
tarjota pesupalveluita?

TIEDON 
ETSINTÄTARVE VARAUS MATKA PERILLÄ VASTAAN-

OTTO MAJOITUS RUOKAILU RUOKAILU LÄHTÖ KOTIMATKA KOTONA
JÄLKI-

MARKKI-
NOINTI

UUSI 
VARAUSOHJELMA ILTA OHJELMAYÖPYMINEN AAMU-

TOIMETVALMISTELU
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MUSEON PALVELUKOKEMUS
Lahden historiallinen museo 28.8.18

ENNEN PALVELUA PALVELUN AIKANA PALVELUN JÄLKEEN

TU
N
TE

ET
KO

SK
ET

U
SP

IS
TE

ET
TE

O
T

A
JA
TT

EL
U

Muut tilat

Yritys käydä 
yläkerrassa, joka oli 
jo kiinni. Sen sijaan 
retkelle alakerran 
vessaan opasteiden 
avulla. 

Harmistus, tässäkö 
tämä jo oli?

WC-tilat kalseat ja 
kaikkien pönttöjen 
kannet ylhäällä, 
outoa. Miksi 
näyttelyn teema ei 
näy alakerrassa?

Lähtö

Uusi kierros 
museokaupassa ja 
suositusten 
kysyminen.  

Saan asiantuntevaa 
apua, mutta 
tuotteet eivät 
“iske” tai ne ovat 
liian kalliita.

Harmi, kun museol-
la ei ole kahvilaa. 
Olisi ollut kiva 
istahtaa. 

Jakaminen

Parhaiden kohtien 
jakaminen instassa, 
paikkatäginä 
museo.

Miten museo voisi 
jaettua kokemusta?

Huomaan, että on 
järjestetty myös 
katukierroksia, 
voisiko ne toteuttaa 
AR-tekniikkaa 
hyödyntäen?

Näyttely

Näyttelyyn tutustu-
minen, huoneet 4-5 
(tehdastyöläisen 
arkea ja satamaa).

Satama-huoneen 
lankkulattia ihanan 
erilainen. Pienois-
mallit tavanomaisia 
ja tylsiä. Voisiko 
niihin yhdistää 
videota?

Näyttely

Näyttelyyn tutustu-
minen, huoneet 2-3 
(katukulttuuria ja 
kauppaa).

Paljon mielenkiin-
toista esineistöä ja 
interaktiivista 
sisältöä, mutta 
huoneessa nro 2 on 
yhtäaikaa 3 eri 
äänilähdettä 
(kamala meteli).

Näyttely

Näyttelyyn tutustu-
minen, huone 1 
(Lahden asema), 
jossa on pääasiassa 
videoteoksia. 

VR-lasit eivät olleet 
aluksi päällä ja 
lasien tarkennusta 
oli hankala käyttää.
Tunsin oloni 
tyhmäksi, enkä 
kehdannut pyytää 
apua. Tyhjä huone 
hieman pettymys.

Museokauppa

Näyttelyyn 
kuljetaan museo-
kaupan läpi. 

Ensisilmäyksellä 
kauppa hieman 
tylsä, valikoimassa 
eniten kirjoja. 
Toivottavasti jotain 
”kivaa” löytyy 
näyttelyn jälkeen.

Vastaanotto

Asiakaspalvelija 
tervehtii, ojentaa 
esitteen ja ohjeistaa 
aloitussuunnan. 

Esite on hauska ja 
vastaanotto iloinen, 
mutta tiski on 
todella korkea ja 
asiakaspalvelija 
katoaa sen taa. 
Eivätkö he halua 
olla tekemisissä 
kanssani?

Tiedon etsintä

Google ja Lahden 
museoiden verkko-
sivut. Näyttely on 
auki enää muuta-
man päivän ja sinne 
on vapaa pääsy.

Nettisivut vanhah-
tavat, hieman 
hankala löytää 
tietoa. Sivut eivät 
kerro paljoa 
näyttelystä sisällös-
tä.

Tarve

Haluan tietää 
enemmän omasta 
kotikaupungistani.
Vinkki näyttelystä 
tulee työkaverilta.

Ihanaa tehdä välillä 
jotain uutta ja nyt 
onkin sopivasti 
akuutti ”kulttuurin 
puutostila”.

Matka

Kävellen Lahden 
torilta, josta ei ole 
opastusta. Reitillä 
paljon tietyötä.

Ärsyttää kiertää 
pidemmän kautta. 
Miksi museo ei näy 
katukuvassa? 
Voisiko reitti olla 
merkittynä katuun?

0

Positiivinen 
kosketuspiste

Hämmentävä
kosketuspiste

Negatiivinen 
kosketuspiste

Saapuminen

Saapuminen 
museolle. Ensim-
mäinen mainos 
näyttelystä vasta 
ovella.

Hieno rakennus, 
mutta ei kerro 
olevansa museo.
Onkohan näyttely 
lainkaan auki? Miksi 
mainokset ovat 
vasta ovella, olisin 
toivonut niitä jo 
aiemmin. 

MUSEON PALVELUKOKEMUS
Lahden historiallinen museo 28.8.18
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Muut tilat

Yritys käydä 
yläkerrassa, joka oli 
jo kiinni. Sen sijaan 
retkelle alakerran 
vessaan opasteiden 
avulla. 

Harmistus, tässäkö 
tämä jo oli?

WC-tilat kalseat ja 
kaikkien pönttöjen 
kannet ylhäällä, 
outoa. Miksi 
näyttelyn teema ei 
näy alakerrassa?

Lähtö

Uusi kierros 
museokaupassa ja 
suositusten 
kysyminen.  

Saan asiantuntevaa 
apua, mutta 
tuotteet eivät 
“iske” tai ne ovat 
liian kalliita.

Harmi, kun museol-
la ei ole kahvilaa. 
Olisi ollut kiva 
istahtaa. 

Jakaminen

Parhaiden kohtien 
jakaminen instassa, 
paikkatäginä 
museo.

Miten museo voisi 
jaettua kokemusta?

Huomaan, että on 
järjestetty myös 
katukierroksia, 
voisiko ne toteuttaa 
AR-tekniikkaa 
hyödyntäen?

Näyttely

Näyttelyyn tutustu-
minen, huoneet 4-5 
(tehdastyöläisen 
arkea ja satamaa).

Satama-huoneen 
lankkulattia ihanan 
erilainen. Pienois-
mallit tavanomaisia 
ja tylsiä. Voisiko 
niihin yhdistää 
videota?

Näyttely

Näyttelyyn tutustu-
minen, huoneet 2-3 
(katukulttuuria ja 
kauppaa).

Paljon mielenkiin-
toista esineistöä ja 
interaktiivista 
sisältöä, mutta 
huoneessa nro 2 on 
yhtäaikaa 3 eri 
äänilähdettä 
(kamala meteli).

Näyttely

Näyttelyyn tutustu-
minen, huone 1 
(Lahden asema), 
jossa on pääasiassa 
videoteoksia. 

VR-lasit eivät olleet 
aluksi päällä ja 
lasien tarkennusta 
oli hankala käyttää.
Tunsin oloni 
tyhmäksi, enkä 
kehdannut pyytää 
apua. Tyhjä huone 
hieman pettymys.

Museokauppa

Näyttelyyn 
kuljetaan museo-
kaupan läpi. 

Ensisilmäyksellä 
kauppa hieman 
tylsä, valikoimassa 
eniten kirjoja. 
Toivottavasti jotain 
”kivaa” löytyy 
näyttelyn jälkeen.

Vastaanotto

Asiakaspalvelija 
tervehtii, ojentaa 
esitteen ja ohjeistaa 
aloitussuunnan. 

Esite on hauska ja 
vastaanotto iloinen, 
mutta tiski on 
todella korkea ja 
asiakaspalvelija 
katoaa sen taa. 
Eivätkö he halua 
olla tekemisissä 
kanssani?

Tiedon etsintä

Google ja Lahden 
museoiden verkko-
sivut. Näyttely on 
auki enää muuta-
man päivän ja sinne 
on vapaa pääsy.

Nettisivut vanhah-
tavat, hieman 
hankala löytää 
tietoa. Sivut eivät 
kerro paljoa 
näyttelystä sisällös-
tä.

Tarve

Haluan tietää 
enemmän omasta 
kotikaupungistani.
Vinkki näyttelystä 
tulee työkaverilta.

Ihanaa tehdä välillä 
jotain uutta ja nyt 
onkin sopivasti 
akuutti ”kulttuurin 
puutostila”.

Matka

Kävellen Lahden 
torilta, josta ei ole 
opastusta. Reitillä 
paljon tietyötä.

Ärsyttää kiertää 
pidemmän kautta. 
Miksi museo ei näy 
katukuvassa? 
Voisiko reitti olla 
merkittynä katuun?

0

Positiivinen 
kosketuspiste

Hämmentävä
kosketuspiste

Negatiivinen 
kosketuspiste

Saapuminen

Saapuminen 
museolle. Ensim-
mäinen mainos 
näyttelystä vasta 
ovella.

Hieno rakennus, 
mutta ei kerro 
olevansa museo.
Onkohan näyttely 
lainkaan auki? Miksi 
mainokset ovat 
vasta ovella, olisin 
toivonut niitä jo 
aiemmin. 

Lähde: Lahden Ammattikorkeakoulu / PAJU-hanke
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MUSEON PALVELUKOKEMUS
Lahden historiallinen museo 28.8.18

ENNEN PALVELUA PALVELUN AIKANA PALVELUN JÄLKEEN
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Muut tilat

Yritys käydä 
yläkerrassa, joka oli 
jo kiinni. Sen sijaan 
retkelle alakerran 
vessaan opasteiden 
avulla. 

Harmistus, tässäkö 
tämä jo oli?

WC-tilat kalseat ja 
kaikkien pönttöjen 
kannet ylhäällä, 
outoa. Miksi 
näyttelyn teema ei 
näy alakerrassa?

Lähtö

Uusi kierros 
museokaupassa ja 
suositusten 
kysyminen.  

Saan asiantuntevaa 
apua, mutta 
tuotteet eivät 
“iske” tai ne ovat 
liian kalliita.

Harmi, kun museol-
la ei ole kahvilaa. 
Olisi ollut kiva 
istahtaa. 

Jakaminen

Parhaiden kohtien 
jakaminen instassa, 
paikkatäginä 
museo.

Miten museo voisi 
jaettua kokemusta?

Huomaan, että on 
järjestetty myös 
katukierroksia, 
voisiko ne toteuttaa 
AR-tekniikkaa 
hyödyntäen?

Näyttely

Näyttelyyn tutustu-
minen, huoneet 4-5 
(tehdastyöläisen 
arkea ja satamaa).

Satama-huoneen 
lankkulattia ihanan 
erilainen. Pienois-
mallit tavanomaisia 
ja tylsiä. Voisiko 
niihin yhdistää 
videota?

Näyttely

Näyttelyyn tutustu-
minen, huoneet 2-3 
(katukulttuuria ja 
kauppaa).

Paljon mielenkiin-
toista esineistöä ja 
interaktiivista 
sisältöä, mutta 
huoneessa nro 2 on 
yhtäaikaa 3 eri 
äänilähdettä 
(kamala meteli).

Näyttely

Näyttelyyn tutustu-
minen, huone 1 
(Lahden asema), 
jossa on pääasiassa 
videoteoksia. 

VR-lasit eivät olleet 
aluksi päällä ja 
lasien tarkennusta 
oli hankala käyttää.
Tunsin oloni 
tyhmäksi, enkä 
kehdannut pyytää 
apua. Tyhjä huone 
hieman pettymys.

Museokauppa

Näyttelyyn 
kuljetaan museo-
kaupan läpi. 

Ensisilmäyksellä 
kauppa hieman 
tylsä, valikoimassa 
eniten kirjoja. 
Toivottavasti jotain 
”kivaa” löytyy 
näyttelyn jälkeen.

Vastaanotto

Asiakaspalvelija 
tervehtii, ojentaa 
esitteen ja ohjeistaa 
aloitussuunnan. 

Esite on hauska ja 
vastaanotto iloinen, 
mutta tiski on 
todella korkea ja 
asiakaspalvelija 
katoaa sen taa. 
Eivätkö he halua 
olla tekemisissä 
kanssani?

Tiedon etsintä

Google ja Lahden 
museoiden verkko-
sivut. Näyttely on 
auki enää muuta-
man päivän ja sinne 
on vapaa pääsy.

Nettisivut vanhah-
tavat, hieman 
hankala löytää 
tietoa. Sivut eivät 
kerro paljoa 
näyttelystä sisällös-
tä.

Tarve

Haluan tietää 
enemmän omasta 
kotikaupungistani.
Vinkki näyttelystä 
tulee työkaverilta.

Ihanaa tehdä välillä 
jotain uutta ja nyt 
onkin sopivasti 
akuutti ”kulttuurin 
puutostila”.

Matka

Kävellen Lahden 
torilta, josta ei ole 
opastusta. Reitillä 
paljon tietyötä.

Ärsyttää kiertää 
pidemmän kautta. 
Miksi museo ei näy 
katukuvassa? 
Voisiko reitti olla 
merkittynä katuun?

0

Positiivinen 
kosketuspiste

Hämmentävä
kosketuspiste

Negatiivinen 
kosketuspiste

Saapuminen

Saapuminen 
museolle. Ensim-
mäinen mainos 
näyttelystä vasta 
ovella.

Hieno rakennus, 
mutta ei kerro 
olevansa museo.
Onkohan näyttely 
lainkaan auki? Miksi 
mainokset ovat 
vasta ovella, olisin 
toivonut niitä jo 
aiemmin. 
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ENNEN AIKANA JÄLKEEN

APUKYSYMYKSIÄ:

• Millaisia kanavia asiakas käyttää tiedon etsintään?
• Miten palvelun varaus tapahtuu?
• Saako asiakas riittävästi tietoa ennen saapumista?
• Millä asiakas saapuu paikalle? 
• Millainen opastus asiakasta ohjaa?

APUKYSYMYKSIÄ:

• Miten asiakas toimii kohteessa?
• Ketä hän kohtaa palvelun aikana? 
• Miten asiakas kokee ympärostön ja maiseman?
• Missä kohdissa asiakkaan odotukset voisi ylittää?
• Miten asiakas voisi osallistua palvelun kehittämiseen?

APUKYSYMYKSIÄ:

• Miten asiakas antaa palautetta?
• Kenelle asiakas kertoo saamastaan palvelusta?
• Miten palvelua jälkimarkkinoidaan?
• Mikä saa asiakkaan palaamaan uudelleen?

Mallinna asiakkaan matka palvelupoluksi 

PALMA - palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan kokemukseen?
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Lähteet

Miksi jokaisen johtajan tulisi ymmärtää palvelupolku
 https://www.solita.fi/blogit/miksi-jokaisen-
 johtajan-tulisi-ymmartaa-palvelupolku/

This is service design doing
 Marc Sticdorn & Jakob Schneider, 2018
 ISBN: 978-1-491-92718-2 

Palvelumuotoilu
 Juha Tuulaniemi, 2013
 ISBN: 9789521415517

Palvelumuotoilu ja käyttäjälähtöisyys
 Luentomateriaali (YAMK, LAMK)
 Mirja Kälviäinen, 2018

Palvelumuotoilun ABC
 Suomen Muotoilusäätiö, 2017

Service Blueprint esimerkki
 https://www.nngroup.com/articles/
 service-blueprints-definition/

Palvelumuotoilu
 http://esseepankki.tiimiakatemia.fi/palvelumuotoilu-27/

Valokuvat  
 www.pexels.com



PALMA - Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

Photo by rawpixel from Pexels.com


