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Lähtökohtia

 Palvelujen tuottaminen tapahtuu usein monesta itsenäisestä toimijasta 
muodostuvassa, hajautetussa verkostossa

 Palvelujen ja palvelumallien kehittämisessä on kyse monimutkaisesta, monien eri 
toimijoiden yhteistyötä, vuorovaikutusta ja sitoutumista vaativasta haasteesta

 Palvelujen ja palvelumallien kehittäminen vaatii eri toimijoiden, toimintojen ja 
asiakkaiden välisten rajapintaongelmien ratkaisemista yhteistä palvelu- ja 
kommunikointikykyä parantavalla tavalla

 Yhteiskehittämisen metodi ja rakentavan vuorovaikutuksen koulutus ovat palvelujen 
muotoiluun ja kehittämiseen soveltuvia, asiakaslähtöisiä ja toimivaksi todettuja 
menettelytapoja
 tapauskohtainen tavoitetaso voi vaihdella: radikaali uudelleensuunnittelu (redesign) –

prosessien viilaus
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Potentiaaliset tulokset ja hyödyt

Pienimuotoinen, 
asteittainen, 
inkrementaalinen

Merkittävä

1. Uusi tai parannettu palvelu Pienimuotoinen 
palveluinnovaatio

Merkittävä palveluinnovaatio

2. Uusi tai parannettu prosessi Pienimuotoinen prosessi-
innovaatio

Merkittävä prosessi-innovaatio

3. Yrityksen tai palvelun 
uudelleenasemoituminen/
profiloituminen

Pienimuotoinen 
uudelleenprofiloituminen/
-asemoituminen

Merkittävä
uudelleenprofiloituminen 
(strateginen innovaatio)

4. Toiminta-/ajattelu-/ 
palvelumallin muutos

Palvelumallin/konseptin 
asteittainen muuttuminen

Palvelumallin/
-konseptin radikaali muutos
(paradigmainnovaatio)
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Menetelmät

 Yhteiskehittäminen (co-configuration, co-creation)
 Prosessin organisointi ”Tulevaisuusverstaan” muodossa

 Organisaation sisäisen kehitystyön fasilitointi
 Kehitystyön juurruttaminen osaksi normaalia toimintaa

 Rakentavan vuorovaikutuksen koulutus/interaction design
 Välittömän vuorovaikutuksen tasolla tapahtuva kommunikointikyvyn 

kehittäminen
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Kehitystyön sateenvarjomalli -
tulevaisuusverstas

1. Kehittämis-
tarpeiden
kartoitus

2. Ratkaisujen
kehittäminen ja

suunnittelu

3. Ratkaisujen
toteutus ja

juurruttaminen

Prosessi-
evaluointi
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Palvelumallien muotoilu prosessina

Activities

6

HaastattelutHaastattelut
Dokumen-

tointi, 
juurrutta-

misen
organisointi

Dokumen-
tointi, 

juurrutta-
misen

organisointi

…

Yleisten 
kehittämis-
tarpeiden 

tunnistami
nen

Olemassa 
olevien ja

uusien palvelu-
ratkaisujen 

mallintaminen 

Kehityksen 
kohteiksi 
otettavien  
palvelujen 

valinta

Haastattelut,
osallistuva

havainnointi

Interaction
design (ID) 
–työpajojen 

sisällön 
suunnittelu

Workshop

Kehitettyjen
ratkaisujen 

juurruttaminen: 
Uudet palvelut 

ja palvelu-
prosessit

VTT, 
Asiakas

Keskei-
simmät 
toimijat 

(vastuullin
en taho 
ensin)

Menetelmä

VAIHE

VTT
Asiakas

VTT, 
Asiakas, 
Proimpro 

Valittujen  
palvelujen 

tutkiminen ja 
kehittäminen 

ID -työpajoissa

VTT, 
Proimpro

Proimpro 
Asiakas, 

VTT

Workshop Työpajat 
1-4

Asiakas,
VTT

Iteraatiot 
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Rakentava
vuorovaikutus Statusilmaisu Caseimprot

Tarve-
kartoitus

Palaute,
rakentavien
ratkaisujen

yhteiskehittäminen

Palaute,
ratkaisujen

realisoiminen
(projektointi)

Yhteis-
kehittämisen

prosessi 
jatkuu…

Palveluympäristö, palvelumallit, palveluprosessit

Vaikutukset asiakasrajapinnassa

Vaikutukset rakentavan vuorovaikutuksen vahvistumiseen

4. ”Suuri näyttämö”: (asiakkaan) asiakkaat, veronmaksajat, rahoittajat, yhteiskunta

3. Työorgani-
saatio

2. Tulevaisuus-
verstas

1. Vuoro-
vaikutus-
koulutus

Osallistuvat
yksilöt

Kehitys-
ryhmät

Organisaatio/
palvelu-
verkosto

PallMallin vaikutustasot – yksilöistä yrityksen ympäristöön

Vaikutukset tuottajayhteisön toimintaan
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Lisätietoja

 Erikoistutkija Tapio Koivisto, VTT, 040 5191 626, 
tapio.koivisto@vtt.fi

 Tutkija Jouko Myllyoja, VTT, 040 3545 051, jouko.myllyoja@vtt.fi


