
PALVELUMUOTOILUN
VINKKEJÄ JA

 OIVALLUKSIA 

Työpajoissa tuotetut

aineistot kannattaa aina

säilyttää. Materiaaliin

voidaan tarvittaessa

palata jälkikäteen.

Epäilyksen hetkellä

aineisto toimii myös

todisteena.

Kaikkea ei tarvitse aina

osata tehdä omin päin.

Toisinaan ulkopuolisen

osaajan hyödyntäminen

kannattaa ja se on

samalla loistavaa oppia

itselle!

Olet ainutlaatuinen osaaja

omalla uniikilla

osaamiskokonaisuudellasi!

Kilpailemisen sijaan

täydennämme toisiamme

omilla vahvuuksillamme.

Olennaista on tunnistaa oma

osaamiskokonaisuus, jotta

ymmärtää missä ja miten se

pääsisi parhaiten

kukoistamaan.
Johanna Säynäjäkangas

Marjo Kamila

Anna Palokangas



Luota itseesi ja vaistoosi

sekä kerää ympärille

kollegat ja verkosto, joihin

voit tukeutua kaikissa

pohdinnoissasi. Uteliaisuus

luovuuden lisäksi tekee

työstä lähes juhlaa!

Innostuksen tartuttaminen

kollegoihin kannattaa

aloittaa pienistä ja

konkreettisista asioista.

Oivalluttamiseen vaaditaan

monipuolisia esimerkkejä ja

kärsivällisyyttä. Saat nähdä,

kohta innostuu kaikki!

Oikeanlaisten menetelmien ja

työkalujen valinnassa auttaa

hyvin rajattu ja pilkottu

kehityshaaste sekä selkeät

tavoitteet. Luottamuksen ja

varmuuden lisääntyessä

menetelmien valinta

helpottuu.

Aina ei kannata tarttua

ensimmäiseen ajatukseen tai

ideaan, vaan päästää hetkeksi

irti ja tarkastella sitä hieman

kauempaa. Syntyy aivan uusia

oivalluksia!

Harri Nieminen

Sofia Forsberg

Heini Tirranen

Elina Piskonen



Harjoita empatiaa sitä

organisaatiota kohtaan,

jolle palvelumuotoilua teet.

Näin syntyy erinomainen

pohja, johon sopivalla

tavalla voidaan istuttaa

muun muassa

käyttäjälähtöisyyttä ja

protoilua.

Menetelmiä tärkeämpää on

oikeanlainen ajattelutapa.

Muotoiluajattelun

omaksumisella ja

hyödyntämisellä pääsee jo

pitkälle! Menetelmiä voi sitten

soveltaa matkan varrella.

Ole rohkea ja kysy!

Monipuolisten kysymysten

avulla saadaan esiin todelliset

tarpeet, joista muodostuu

kehitysideat ja kokonaiskuvan

hahmottuminen helpottuu. 

Sohvi Silius

Outi Nokkonen

Elisa Hietakymi

Palvelumuotoilun työkalut

mahdollistavat tärkeät

keskustelut toimintaa

ohjaavista arvoista ja

motivaatioista sekä tarjoavat

turvallisen ympäristön

keskustella myös vaikeilta

tuntuvista asioista.
Silja Huttunen



Fasilitoijan tulisi olla aidosti

läsnä ja kuunnella, mitä

tarvitaan, jotta pystytään

irtautumaan hetkeksi maan

pinnalta. Joskus on syytä

antaa enemmän aikaa

kuuntelemiselle ja asioiden

käsittelylle. Toisinaan taas

on painettava jarrua, jotta

pysytään fokuksessa.

Tuo rohkeasti omia

näkökulmia ja aiempaa

osaamistasi esiin.

Osaaminen voi löytyä

työstä, harrastuksista tai

muista kiinnostuksen

kohteista.

Jokainen projekti on

oppimismatka uuteen

tuntemattomaan. Projektien

alkuvaiheessa on usein

epävarmuutta. Jos

tietäisimme etukäteen

lopputuloksen, se ei olisi

palvelumuotoilua vaan

organisaationäkökulmasta

oletetun ratkaisun

suoraviivaista toteuttamista. 

 

Mariia Hämäläinen

Vilma Hovi

Piia Innanen



Ihmiskeskeisyydellä saa paljon

enemmän irti asiakaskokemuksen

mittaamisesta kuin perinteisellä

tavalla kyselytyökalun ja NPS:n

mittaamisen avulla.

Asiakaskokemuksen 

mittaamisen ja palvelu

muotoilun ajattelun yhdistäminen

tuo uudenlaisia tuloksia.
Lauri Eskelinen

 
Tämä koonti on kiteytetty Qaswua Design & Development
Oy:n verkoston jakamista vinkeistä ja oivalluksista. Koonti

perustuu loppuvuodesta 2021 julkaistuun Linkedin-
postaukseen, jossa Qaswua haastoi verkostonsa mukaan

laittamaan hyvää kiertoon ja jakamaan omia
palvelumuotoilun oppejaan ja oivalluksiaan.

 
Qaswua kiittää kaikkia haasteeseen tarttuneita! 

 
 
 

Oman tiedon syventämiseen

kannattaa hyödyntää erilaisia

alan julkaisuja, kirjallisuutta ja

esimerkiksi podcasteja.

Esimerkkien kautta oppii paljon

ja ihmisten tarinoita on ihana

lukea ja kuunnella!
Vilma Hovi

-

Palvelumuotoilu on

joukkuelaji! Älä tee yksin

vaan kysy, auta ja

verkostoidu.

Epäonnistumisestakin 

oppii aina.
Saara-Sisko Jäämies


