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Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n digitaali-

sia palveluita ja löytää keinoja, joiden avulla sitouttaa asiakkaita enemmän. Tavoitteena oli 

kasvattaa asiakasymmärrystä ja ehdottaa keinoja asiakaskokemuksen parantamiseksi.  

 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutettiin viiden päivän mittaisella Design Sprint -me-

netelmällä, jonka aikana kerättiin tietoa kvalitatiivisen haastattelututkimuksen avulla. Tutki-

mukseen osallistui yksitoista henkilöä, joista neljä suoritettiin henkilökohtaisena haastatte-

luna ja loput lomakekyselyn muodossa. Haastattelututkimuksen pohjalta luotiin asiakasper-

soonia, jotka toimivat kohderyhmänä suunniteltaessa palvelumallia motivoimaan, sitoutta-

maan sekä tuomaan arvoa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n asiakkaille.  

 

Tuloksena syntyi digitaaliseen käyttäjäprofiiliin perustuva palvelumalli, ja sitä kuvaava proto-

tyyppi. Prototyyppi havainnollistaa käyttäjäprofiiliin suunniteltua sisältöä. Tutkimuksen poh-

jalta luotiin myös asiakasymmärrykseen perustuvia hyödyllisiä työkaluja jatkokehitystä var-

ten, kuten asiakaspolku sekä persoonat. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää Pääkau-

punkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n digitaalisten palveluiden kehitystyöhön, ja ne toimivat poh-

jatyönä asiakasymmärryksen kasvattamisessa. 
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The objective of this Thesis was to develop digital services for Pääkaupunkiseudun Kierrätys-

keskus Oy. The aim was to find methods to add customer engagement through increasing cus-

tomer insight and suggesting ways to improve customer experiences. 

The functional part of this thesis was implemented using a five day Design Sprint- method, 

during which qvalitative research was applied in the form of interviews. Seven people took 

part in the interviews thourgh a questionnaire form and four attended a personal interview. 

Based on the interview research, customer personas were created to act as a target group in 

designing a service model that would motivate, engage and bring value to the customers of 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. 

As a result a service model based on a user profile and a prototype was created. The Proto-

type aims to visualize content designed for the user profile. From the conducted research, 

useful information related to customer insight was collected and used to create tools, such as 

customer personas and a customer path. The results of this thesis can be used for further de-

velopement of Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy’s digital services and increasing custo-

mer insight. 
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1 Johdanto 

Tänä päivänä digitaalinen asiakaskokemus on kiinteä osa asiakkaan ja yrityksen välisessä vuo-

rovaikutuksessa. Vertaillessaan kokemuksiaan, asiakkaat eivät enää keskity vain yrityksen suo-

riin kilpailijoihin, vaan vertailukohteena toimii mikä tahansa kanssakäyminen alasta tai yrityk-

sestä riippumatta. Tämä on johtanut siihen, että asiakkaiden odotukset ovat korkeammalla, 

kun aiemmin ja he ovat aiempaa valmiimpia vaihtamaan palveluntarjoajaa, mikäli heidän 

odotuksiinsa ei voida vastata. (Villani 2018, Luku 1.)  

Toimeksi antavana yrityksenä toimiva Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy haluaa kehittää 

digitaalisia palveluitaan vastatakseen paremmin asiakkaiden odotuksiin ja sitouttaakseen asi-

akkaitaan enemmän. Opinnäytetyö suoritettiin toiminnallisena viikon mittaisena Design 

Sprinttinä, jonka aikana tavoitteena oli saada aikaiseksi kehitysehdotuksia digitaalisen asia-

kaskokemuksen sekä asiakasymmärryksen parantamiseksi. Tutkimusmenetelminä käytettiin 

kvalitatiivista haastattelua sekä palvelumuotoilulle tyypillisiä toimintamalleja kuten: 

benchmarkkausta, asiakaspersoonia, asiakaspolkua, prototyyppiä ja prototyypin käyttäjätes-

tausta.  

Opinnäytetyössä on keskitytty asiakaskokemukseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, jotka 

olennaisesti vaikuttavat asiakkaiden sitoutumisen tasoon. Lähteinä on käytetty laajasti kirjal-

lisuutta palvelumuotoiluun sekä asiakaskokemukseen liittyen. Lisäksi suunnittelutyötä on poh-

jattu vahvasti myös tehtyjen haastatteluiden tuloksiin. Opinnäytetyöraportissa kerrotaan tar-

kemmin suunnitteluprosessin etenemisestä, käytetyistä metodeista sekä teoreettisesta viite-

kehyksestä. Raportissa esitellään myös tarkemmin työn tuloksena syntynyt palvelumalli ja sitä 

kuvaava prototyyppi. 
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2 Kohdeyritys 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on perustettu vuonna 1990 ja on voittoa tavoittelema-

ton yritys. Toiminta-ajatuksena Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lla on ympäristösääs-

tön tuottaminen kiertotalouden periaatteita noudattaen. He myyvät kierrätysmyymälöissään 

lahjoitettuja tuotteita, uusiotuotteita, kädentaitomateriaaleja sekä huollettuja kodinkoneita 

ja muita elektroniikkalaitteita. Lisäksi he tarjoavat ympäristökoulutusta ja -konsultointia pää-

kaupunkiseudun asukkaille, ammattikasvattajille, yrityksille sekä yhteisöille. Pääkaupunkiseu-

dun Kierrätyskeskus Oy haluaa mahdollistaa toiminnallaan luonnonvarojen riittävyyden ja 

edistää kestävää elämäntapaa. (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 2022a.)  

Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla kymmenen kierrätysmyymälää ja valtakunnalli-

sesti toimiva verkkokauppa. He saavat myymänsä tavarat valtaosin lahjoituksina yksityishenki-

löiltä ja yrityksiltä. (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 2022a.) 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy käyttää toiminnastaan saamansa tuoton yrityksen 

oman toiminnan ja tavoitteidensa edistämiseen eli paikalliseen ympäristötyöhön ja työllistä-

miseen. Kierrätyskeskus työllistää yhteensä noin 350 henkilöä, joista merkittävä osa on työl-

listetty välityömarkkinoilta. (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 2022a.)  

2.1 Nykytilanne 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy toimii kymmenessä kivijalkamyymälässä ja valtakun-

nallisessa verkkokaupassa. Heidän mukaansa verkkokaupan suosio on kasvanut viime aikoina 

ja he haluavat panostaa verkkokauppansa toimintaan entistä enemmän. Kierrätyskeskus ha-

luaa tietää millaisia ovat heidän tyypillisimmät asiakkaansa, ja sitä hyödyntäen kehittää toi-

mintaansa sekä kivijalkamyymälöissä että verkkokaupan puolella.  

Kierrätyskeskuksella on käytössä kanta-asiakasohjelma, joka kokoaa yhteen kaikki alennusryh-

mät, kuten opiskelijat, eläkeläiset ja pääkaupunkiseudun kuntien työntekijät. Heidän nykyi-

seen kanta-asiakasohjelmaansa sisältyy vinkit kestävämpään elämäntapaan, kannustus luon-

nonvarojen pienempään kulutukseen ja tarjoaa palveluita edullisemmin kanta-asiakkaille. 

Kanta-asiakasohjelma palkitsee asiakkaita -10 % alennuksella ja opiskelijoita -20 % alennuk-

sella. (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 2022b.) 

Kanta-asiakasohjelmassa on käytössä fyysinen asiakaskortti, joka tallentaa asiakkaan tekemät 

ostokset tuoteryhmäkohtaisesti. Kanta-asiakasohjelman tavoitteena on kauppojen tuotevali-

koiman ja markkinoinnin kehittäminen. Kanta-asiakasohjelman prosentuaalisen alennuksen 

lisäksi asiakas saa tiedon ostoksensa luonnonvarasäästöstä. Asiakasohjelmaan voi liittyä kuka 
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tahansa 18-vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö, jolla on käytössään toimiva sähköposti-

osoite. Ohjelmaan voi liittyä suoraan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n verkkosivuilla 

tai missä tahansa heidän myymälöistään ja liittyminen on maksutonta. Kanta-asiakasohjelman 

edut ovat käytettävissä heti kanta-asiakaskortin aktivoimisen jälkeen. Sähköinen viestiminen 

on kiinteä osa Kierrätyskeskuksen kanta-asiakasohjelmaa. (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskes-

kus 2022b.)   

Nykyisestä kanta-asiakasohjelmasta puuttuu asiakkaan tarpeiden ja kohderyhmien perso-

nointi. Tällä hetkellä palvelut tarjotaan jokaiselle samanlaisena, jolloin asiakkaalta jää puut-

tumaan tunne yksilöllisestä palvelusta. Lisäksi ohjeet myyntiin tuotavalle lahjoitettavalle ta-

varalle sekä myymälässä asiointiin löytyy verkkosivustolta hyvin hajanaisesti. Näiden takia asi-

akkaalta vaaditaan enemmän oma-aloitteisuutta ja vaivannäköä liikkeessä asiointiin tai tuot-

teiden lahjoittamiseen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n tavoitteena on kehittää ja laajentaa omia digipalve-

luitaan asiakaskäytöksen muuttuessa ja siirtyessä yhä enemmän digitaalisten ja mobiilipalve-

luiden puolelle. Yritys haluaa tuoda olemassa olevan verkkosivuston rinnalle yhteensopivan 

mobiilisovelluksen ja verkkosivustoa on tarkoitus kehittää laajemmaksi kokonaisuudeksi, jotta 

asiakkaan on helppo asioida jokaisessa yrityksen kanavassa. Digitaalisten palveluiden kehittä-

misessä tarkoituksena on luoda nykyisille ja uusille asiakkaille kokonaisvaltaisempi asiakasko-

kemus sekä helppo ja sujuva asiakaspolku.  

2.2 Nykytilanteen haasteet 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy haluaa tulevaisuudessa perustaa kanta-asiakasohjel-

mansa toisenlaiseen asiakkaan sitouttamiseen. Nykyisessä tilanteessa kanta-asiakasedut pe-

rustuvat asiakkaan rahalliseen palkitsemiseen prosentuaalisilla alennuksilla erilaisille asiakas-

ryhmille, eikä muita sitouttamiskeinoja ole käytössä.  

Kierrätyskeskuksen tavoitteena on kehittää digitaalisia palveluitaan ja profiloida kivijalkamyy-

mälät erilaisille asiakasryhmille heidän tarpeidensa mukaan. Kehitystyön aikana on huomattu, 

että asiakkaita ei ole onnistuttu sitouttamaan kovinkaan hyvin ja asiakaspersoonia ei ole on-

nistuttu tunnistamaan riittävän hyvin ja laajasti. Esimerkiksi Kaisaniemen myymälä on haluttu 

profiloida enemmän opiskelija-asiakkaille, koska myymälä sijaitsee lähellä yliopiston kampus-

aluetta. Kuitenkin myymälässä asioi myös paljon vanhempaa asiakaskuntaa ja lapsiperheitä, 

jolloin myymälään valittu tuotevalikoima ei palvele laajasti koko asiakaskuntaa.  

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ei ole tehnyt aikaisemmin perusteellista asiakastutki-

musta asiakaskunnastaan, joten tärkeimpien asiakasryhmien tunnistaminen eri myymälöissä 

on haastavaa. Tämän takia myös myymälöiden valikoiman kohdistaminen eri kohderyhmille on 

vaikeaa. Asiakaspersoonien tunnistaminen auttaa myös digipalveluiden kehittämisessä, koska 
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asiakkaita ajattelemalla ja asiakaskokemusta parantamalla saadaan huomioitua laajasti eri 

asiakassegmentit palvelupoluissa niin digipalveluiden puolella kuin kivijalkamyymälöissäkin.  
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3 Asiakkaan sitouttaminen 

Asiakkaiden sitouttamisessa on kyse asiakassuhteiden ylläpitämisestä sekä aktiivisena säilyttä-

misestä. Sitoutumista voidaan ajatella psykologisena tilana ja sitä voidaan kokea kognitiivi-

sena, emotionaalisena tai käyttäytymiseen liittyvänä aktiivisuutena (Suomen digimarkkinointi, 

2022).   

Asiakkaita kannattaa sitouttaa koska yrityksen tulisi yrittää hyödyntää asiakkaiden koko osto-

potentiaali ja satunnaisten tai kerta ostosten sijaan saada asiakkaat ostamaan uudelleen ja 

uudelleen. Pitkäaikaiset ja usein ostavat asiakkaat ovat yritykselle kannattavia ja siksi on eri-

tyisen tärkeää, että arvokkaimpia asiakassuhteita hoidetaan hyvin. (Bergström & Leppänen, 

2021, Luku 6.6.)  

3.1 Asiakaskokemus 

Asiakkaan sitouttamisessa oleellisessa asemassa on asiakaskokemus (Suomen digimarkkinointi 

2022). Asiakaskokemus muodostuu palvelun lisäksi kaikista asiakkaan ja yrityksen välisistä 

kohtaamisista sekä mainonnasta (Tuulaniemi 2011, luku 2.) Se on asiakkaan yrityksestä muo-

dostamien mielikuvien, tunteiden ja kohtaamisten summa. Asiakaskokemus ei ole rationaali-

nen päätös vaan siihen vaikuttavat vahvasti henkilön tunteet sekä alitajuisesti tehdyt tulkin-

nat. (Löytänä & Kortesuo 2011, luku 1.1.)  

Arvon luominen ja sitä kautta onnistuneen asiakaskokemuksen luominen perustuu siihen, että 

ymmärretään asiakkaita sekä heidän motivaatiotaan. Asiakas kokee arvoa palvelun ominai-

suuksien tuottamista hyödyistä, seurauksista ja vaikutuksista asiakkaan omiin tavoitteisiin, 

eikä palvelun ominaisuuksista itsestään. (Arantola & Simonen 2009, luku 2.) 
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Kuvio 1: Arvon muodostumisen pyramidi (Tuulaniemi 2011, luku 2) 

Arvon muodostamisen pyramidi kuvaa asiakaskokemuksen tasoja, jotka voidaan jakaa kol-

meen: tunteisiin, toimintaan ja merkityksiin (Tuulaniemi 2011, luku 2). Arvon muodostumisen 

pyramidissa toiminnan tasolla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin palvelu toimii ja vastaa asiak-

kaan tarpeeseen. Onko palvelu esimerkiksi helposti hahmotettava, sujuva, tehokas, saavutet-

tava, käytettävä tai tarpeeksi monipuolinen. Toiminnallista tasoa voidaan pitää tärkeimpänä 

ja sen vaatimusten tulisi täyttyä, jotta palvelu pärjää markkinoilla. Tunnetasolla tarkoitetaan 

sitä, mitä asiakas tuntee tai kokee palvelua kohtaan. Onko kokemus asiakkaalle esimerkiksi 

miellyttävä tai kiinnostava. Pyramidin ylin taso eli merkitystaso tarkoittaa kokemuksen suh-

detta asiakkaan identiteettiin sekä elämäntapaan ja sitä millaisia mielikuvia ja henkilökohtai-

sia merkityksiä palveluun liittyy. (Tuulaniemi 2011, luku 2.) 
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Kuvio 2: Arvopyramidin elementit (Almqvist, Senior & Bloch, 2016) 

Harvard Business Reviewssä julkaistussa yksityiskohtaisemmassa pyramidissa kuvataan tarkem-

min arvoa muodostavia elementtejä. Pyramidin pohjalta tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, 

kuinka tärkeää yritysten on keskittyä toiminnassaan pyramidin ylempien tasojen elementtei-

hin. (Almqvist, Senior & Bloch, 2016.)  

Almqvist ym. (2016) artikkelissaan esittävät, että toiset elementit ovat selkeästi tärkeämpiä 

kuin toiset ja esimerkiksi palvelun laatu on tärkein toiminnallinen elementti, jota palvelun-

tarjoaja ei pysty korvaamaan keskittymällä muihin. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että 

asiakaskokemus oli yleensä parempi niillä yrityksillä, joiden palveluiden ja tuotteiden suunnit-

telussa oli onnistuttu ottamaan huomioon tunnetason elementtejä (Almqvist ym. 2016). Kehit-

täessämme Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n digitaalisia palveluita keskityimme eri-

tyisesti ylempien tasojen elementteihin, parantaaksemme asiakkaiden henkilökohtaista koke-

musta ja vaikuttaaksemme asiakkaiden sitoutuneisuuteen. 
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3.2 Digitaalinen asiakaskokemus 

Digitaalisien palveluiden kehittäminen tarjoaa tänä päivänä yrityksille paljon mahdollisuuksia 

kilpailuedun saavuttamiseen ja asiakkaan sitouttamiseen. Jatkuva teknologian kehitys ja 

edellä käyvien yritysten asettamat standardit asiakaskokemuksille vaikuttavat asiakkaiden 

odotuksiin. (Gerdt & Eskelinen 2018, luku 3.) Digitaalinen asiakaskokemus syntyy asiakkaan 

suorittaessa jotain haluttua tehtävää laitteella, johon digitaalinen palvelu on tuotettu. Onnis-

tunut digitaalinen asiakaskokemus vaatii, että asiakkaan tarpeet on ymmärretty oikein, palve-

lun käytettävyys ilmentää sitä sekä prosessit ja järjestelmät tukevat asiakastarpeen toteutta-

mista. (Filenius 2015, luku 1.)  

 

Kuvio 3: Asiakaskokemuksen keskeiset kehitysalueet digiaikana (Gerdt & Eskelinen 2018, Luku 

2.3) 

Gerdt ja Eskelinen (2018, luku 2.3) ovat esittäneet digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämi-

sen neljäksi tärkeimmäksi osa-alueeksi palvelun nopeuden, personoinnin, käyttäjäystävällisyy-

den sekä hyvän teknologiaympäristön. Asiakkaat odottavat, että he saavat yksilöllistä ja hen-

kilökohtaista palvelua. On myös tärkeää, että asiakkaan aiempi ostoshistoria on tiedossa ja 

sen perusteella voidaan suositella tuotteita ja palveluita, jotka sopivat juuri heille. (Lund, 

2022.) 

Teknologian kehittyminen on lisäksi tuonut mukanaan asiakaskokemuksen kannalta kaksi kes-

keistä teknologiaa, jotka koimme tärkeiksi myös suunnitellessamme Pääkaupunkiseudun Kier-

rätyskeskus Oy:n digipalveluita: Markkinoinnin automaatio ja monikanavaisen asiakaspalvelun 

ratkaisut. Markkinoinnin automaation vaikutus asiakaskokemukseen on nähtävissä esimerkiksi 

siinä, että turha ja epärelevantti viestintä asiakkaille vähentyy ja asiakkaille voidaan tarjota 

ostokäyttäytymisen sekä muun kerätyn tiedon perusteella kohdennettua sisältöä. Tämä taas 

johtaa henkilökohtaisempaan asiakaskokemukseen sekä ostoprosessin nopeutumiseen. Markki-

noinnin automaation ratkaisuiden avulla voidaan myös paremmin kaupallisesti hyödyntää 
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tarjouksia ja kanta-asiakasohjelmia. Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisuiden myötä eri-

laiset itsepalveluportaalit ja tietämyskannat ovat yleistyneet osaksi modernia asiakaspalve-

lua. Itsepalveluportaalilla tarkoitetaan portaalia, jossa asiakas voi käsitellä omia tietojaan 

sekä löytää kaikki tuotteet ja palvelut saman käyttäjätunnuksen takaa. Tietämyskannasta pu-

huttaessa taas tarkoitetaan itsestään päivittyvää tietokantaa, joka ohjaa asiakkaita oikean ja 

ajankohtaisen tiedon pariin. (Gerdt & Korkiakoski, 2016, luku 4.) 

3.3 Asiakasymmärrys palveluiden personoinnissa ja käyttäjäkokemuksen parantamisessa 

Digitaalisuus tuottaa yrityksille paljon tietoa asiakkaiden tarpeista, toiminnasta ja käyttäyty-

misestä, jota voidaan hyödyntää liiketoiminnassa (Ilmarinen & Koskela 2015, Luku 8). Yrityk-

sen kyky kerätä, tuottaa ja hallinnoida tietoa, jonka pohjalta asiakasymmärrystä kasvatetaan, 

on digitaalisen asiakaskokemuksen kannalta erittäin tärkeää. (Gerdt & Eskelinen, 2018, luku 

1.1) Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan tutkimusta asiakkaiden tavoitteista, odotuksista ja 

tarpeista. Palvelut suunnitellaan aina loppukäyttäjää eli asiakasta varten ja vastaamaan hei-

dän tarpeitaan sekä toiveitaan, joten myös palvelumuotoilun näkökulmasta on tärkeää kasvat-

taa asiakasymmärrystä suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. (Tuulaniemi 2011, Luku 3.)  

Kuluttajien asiakaskäyttäytymiseen sekä ostopäätöksiin vaikuttaa yritysten tekemien toimen-

piteiden lisäksi ympäröivä yhteiskunta, maailman tilanne, elinpiiri sekä henkilökohtaiset omi-

naisuudet. Demografisia tietoja eli väestötekijöitä voidaan selvittää, mitata ja analysoida, 

sillä niillä voidaan selittää asiakkaiden erilaisia tarpeita ja motivaatioita, jotka vaikuttavat 

asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Tärkeimpiä tällaisia tietoja ovat esimerkiksi: ikä ja ikära-

kenne, sukupuoli, siviilisääty, asuinpaikka, asumismuoto, perheen koko ja elinvaihe, tulot, 

kulutustottumukset, tuotteiden omistus, ammatti ja koulutus. Lisäksi kuluttajilla on erilaisia 

käytökseen ja suhtautumiseen vaikuttavia psykologisia tekijöitä kuten persoonallisuus ja elä-

mäntyyli. Näitä tietoja on vaikeampi kerätä, mitata tai analysoida kuin demografisia tietoja, 

mutta tutkimalla ja peilaamalla demografisiin tietoihin voidaan saada hyödyllistä tietoa asia-

kas segmentointia varten. (Bergström & Leppänen, 2021, luku 3.1).  

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ei ollut aiemmin tehnyt asiakasymmärryksen kasvatta-

miseksi tutkimustyötä, joten suunnitteluprosessin tueksi keräsimme demografista ja psykolo-

gista tietoa Kierrätyskeskuksen nykyisiltä sekä potentiaalisilta asiakkailta kvalitatiivisten 

haastatteluiden muodossa. Lisäksi loimme haastatteluiden perusteella kolme kuvitteellista 

asiakaspersoonaa, jotka edustavat potentiaalisia loppukäyttäjiä ja toimivat kohderyhminä ke-

hittämillemme digitaalisille palveluille. Paremman asiakasymmärryksen ansiosta pystyimme 

tekemään digitaalisten palveluiden kehitysehdotuksia, jotka parantavat asiakkaiden koke-

musta käytettävyydestä sekä palveluiden henkilökohtaisuudesta. Asiakkaille voidaan tarjota 

tietojen perusteella merkityksellistä sisältöä ja palveluita voidaan kohdentaa paremmin niille 

asiakkaille, joiden tarpeita ja tavoitteita ne vastaavat. 
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4 Design Sprint -menetelmä 

Suunnittelutyö tehtiin viiden päivän ajanjaksolla osana opinnäytetyö kurssia ja se toteutettiin 

Design Sprint -menetelmällä. Menetelmän tarkoituksena on vähentää riskejä sekä säästää ai-

kaa ja resursseja, joita tuotteen tai palvelun kehitykseen liittyy. Design Sprintin aikana työs-

kennellään pienessä työryhmässä ja luodaan sekä testataan prototyyppi loppukäyttäjillä idean 

toimivuuden varmistamiseksi sekä riskien tunnistamiseksi. (Knapp & Zeratsky 2022.) Design 

Sprint toteutettiin tiiviissä yhteistyössä toimeksi antavan yrityksen sekä kurssin ohjaajien 

kanssa. Sprintin aikana joka päivälle on asetettu tavoite ja suunnitteluprosessissa hyödynne-

tään palvelumuotoilulle tyypillisiä toimintamalleja, joita valikoidaan toteutukseen sopimaan 

käsillä olevaan projektiin. Seurasimme kurssin ohjaajien laatimaa alustavaa aikataulua, mutta 

valitsimme toimintamallit ja suunnitteluprosessin tukemaan meidän opinnäytetyömme ai-

hetta. 

 

Kuvio 4: Design Sprintin aikataulu 

Suunnitteluprosessin aikana kartoitimme ensin lähtötilannetta sekä käsillä olevaa ongelmaa 

ajatuskartan avulla. Ideoimme ratkaisua ongelmaan ja teimme taustatutkimusta konseptimme 

tueksi.  Saimme työn toimeksiantajalta kannustavaa palautetta konseptista ja sen toimivuu-

desta, erityisesti asiakasymmärryksen parantaminen oli Kierrätyskeskuksen edustajan mie-

lestä aihe, johon he toivoivat lisää työkaluja sekä tietämystä jatkokehitystä varten. Kenttä-

päivänä vertailimme muiden toimijoiden palveluita saadaksemme paremman käsityksen ole-

massa olevista toimintatavoista sekä suoritimme kvalitatiivisen haastattelututkimuksen Kier-

rätyskeskuksen nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Päädyimme muodostamaan asiakas-

persoonat haastatteluiden perusteella, että Kierrätyskeskus saisi jonkin konkreettisen työka-

lun asiakasymmärrykseen liittyen sekä saisimme selkeät kohderyhmät suunnittelemiamme 

palveluita varten. 

Suunnittelutyössä hyödynsimme asiakaspolkua tunnistamaan tärkeimmät kontaktipisteet asi-

akkaiden sekä Kierrätyskeskuksen välillä ja löytämään kipupisteet, joihin halusimme keskit-

tyä. Rakensimme prototyypin Canva -ohjelman avulla havainnollistamaan suunnittelemaamme 
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sisältöä käyttäjäprofiileja varten. Prototyypin avulla suoritettiin myös käyttäjätestaus, jonka 

avulla löydettiin parannusehdotuksia sekä jatkokehitysideoita. Dokumentoimme Design Sprint 

-viikolla tekemämme suunnittelutyön asiakastarinan, konseptikuvauksen sekä pitchausvideon 

muodossa. Nämä materiaalit jäävät Kierrätyskeskuksen käyttöön tulevaisuuden kehitystyön 

tueksi.  
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5 Haastattelut 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin käyttäen kvalitatiivista tutkimusmetodia. Tutkimustuloksien 

keräämiseen käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Tässä kappaleessa kerrotaan, miten 

puolistrukturoitu haastattelu toimii ja kuinka kysely suoritettiin. Kappaleessa käydään läpi 

prosessia, kuinka tulosten pohjalta päädyimme kehittämään prototyyppiä ja asiakaspersoonia 

laadullisen sisältöanalyysin pohjalta.  

5.1 Puolistrukturoitu haastattelu 

Puolistrukturoitua eli semi-strukturoitua haastattelua käytetään yleensä saamaan selkeää ku-

vaa tutkittavasta aiheesta. Aihe voi olla hyvin monisyinen ja usein kysymysten kvantifioiminen 

on hankalaa. Puoli-strukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat avoimempia kuin täysin 

strukturoidussa haastattelussa. Puolistrukturoitu haastattelu antaa vastaajalle mahdollisuu-

den selittää ongelmaa laajemmin ja tutkijoille enemmän tietoa tutkittavasta ongelmasta. 

Puolistrukturoidun haastattelun tarkoitus on antaa tutkijalle aineistoa työstettäväksi, eikä 

välttämättä suoraan vastata asetettuun tutkimusongelmaan. (Blandford 2013.) 

Puolistrukturoituja haastatteluja käytetään tutkimusalueilla, joista halutaan saada selkeäm-

pää kuvaa tutkimusongelmaan ja kerätä haastateltavien näkemyksiä ja tulokulmia tutkitta-

vasta asiasta. Puolistrukturoitua haastattelua voidaan käyttää myös kvantitatiiviseen tutki-

mukseen, esimerkiksi haastattelussa samojen teemojen esiintymiskertoja voidaan laskea ja 

tehdä näiden pohjalta kvantitatiivista-analyysiä. Edellä mainitussa tilanteessa kuitenkin hu-

kattaisiin puolistrukturoidun haastattelun ydinidea. Avoimista sanallisista vastauksista voidaan 

tehdä parempia tulkintoja ja käyttää näitä havaintoja tutkimukseen. (Blandford 2013.) Näistä 

syistä puolistrukturoitu haastattelu valikoitiin tämän opinnäytetyön tiedonkeruumenetel-

mäksi. 

Semi-strukturoidun haastattelun laatiminen aloitetaan tutkimuskysymyksestä ja sen isoista 

teemoista, joihin halutaan vastaus. Juuri tässä se eroaa strukturoidusta haastattelusta, jossa 

haetaan täsmällisillä kysymyksillä vastauksia tarkasti määriteltyyn ongelmaan. Puolistruktu-

roidussa haastattelussa kysymykset liittyvät löyhästi toisiinsa, noudattaen kuitenkin runkoa, 

joka rakentuu teemojen ympärille. Osa kysymyksistä voi olla tarkempia, kuten vastaajan taus-

tamuuttujat, mutta useissa kysymyksissä suositaan avoimia vastauksia. (McIntosh & Morse 

2015.) 
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5.2 Haastattelujen toteutus 

Haastatteluista seitsemän suoritettiin kyselylomakkeen muodossa ja neljä suoritettiin henkilö-

kohtaisena haastatteluna. Kysely pohjautui semi-strukturoidun haastattelun metodeihin, jotka 

on kuvattu kappaleessa 5.1. Pohjana haastattelukysymyksille toimi Google-forms palvelu, 

josta kysely on helposti jaettavissa haastateltaville. Kyselyjä tehtiin yksi kierros toukokuussa 

2022. Vastausaikaa kyselyyn oli kaksi päivää ja vastauksia saatiin yhteensä seitsemän kappa-

letta. Neljän haastateltavan osalta haastattelut suoritettiin kasvotusten seuraten samaa kyse-

lyrunkoa. Näin varmistuttiin, että kysymykset tulevat ymmärretyiksi ja vastauksista saatiin li-

säkysymyksillä hieman laajemmat kuin lomakkeelle vastatessa.  

Kysely alkoi haastateltavan taustatietojen, kuten iän ja asuinpaikan kysymisellä. Näitä seurasi 

kysymykset kulutus- ja kierrätystottumuksista, sekä kokemuksista kanta-asiakkuuksiin. Yh-

teensä kyselyssä oli 24 kysymystä. Haastattelukysymykset ovat kuvattuna liitteessä yksi. Kaik-

kien haastatteluiden vastaukset tallennettiin Google-forms palveluun, jotta vastauksiin voitiin 

palata ja tehdä tarkempaa analyysiä opinnäytetyön toteutuksen aikana. Ennen haastattelun 

alkua haastateltavia ohjeistettiin vastaamaan kyselyyn kokonaisilla lauseilla täysin omin sa-

noin.  

5.3 Haastateltavat 

Haastatteluissa halusimme kerätä tietoa asiakasprofiilien luomista varten, joten kysely koh-

dennettiin henkilöille, joiden tiedettiin olevan kiinnostuneita kierrättämisestä ja käytetyn ta-

varan ostamisesta. Suurin osa haastateltavista henkilöistä olivat nuoria aikuisia pääkaupunki-

seudulta, mutta myös kolme vanhempaa vastaajaa saatiin osallistumaan haastatteluun.  

 

             Ikä           Ammatti      Asuinpaikka Tunteeko kierrätys-

keskuksen 

29 Sähköasentaja Helsinki Kyllä 

25 Myyntikonsultti Helsinki Kyllä 

28 Sosionomi Helsinki Kyllä 

27 Tuoteasiantuntija Vantaa Ei 

29 Optikko Helsinki Kyllä 

28 Medianomi Helsinki Kyllä 
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29 Opiskelija Helsinki Kyllä 

59 Kirjanpitäjä Kerava Kyllä 

29 Ei tietoa Helsinki Kyllä 

48 HR Business Partner Helsinki Kyllä 

70 Eläkeläinen Espoo Kyllä 

Taulukko 1: Haastateltavien taustatiedot 

Haastateltavien taustatiedot eli ikä, ammatti, asuinpaikka sekä tunteeko haastateltava Pää-

kaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n entuudestaan, on esitettynä taulukossa yksi. Kierrätys-

keskuksen tuntemiseksi on tässä luettu, jos osasi haastatteluissa nimetä, missä lähin Pääkau-

punkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n myymälä sijaitsee. Jokainen haastateltava, joka tiesi missä 

itselleen lähin myymälä sijaitsee ja oli myös käynyt Kierrätyskeskuksessa ainakin kerran aikai-

semmin ennen haastattelun tekemistä. 

5.4 Analyysi 

Haastattelujen tärkein tarkoitus oli selvittää minkälaisia ihmisiä Pääkaupunkiseudun Kierrä-

tyskeskus Oy:ssa asioi. Vastausten pohjalta päädyimme luomaan kolme erilaista asiakasper-

soonaa, jotka kuvaavat laajasti yrityksen asiakaskuntaa. Asiakaspersoonat ovat kuvattuna tar-

kemmin kappaleessa 6.3.  

Pohjana asiakaspersoonien luomiselle oli haastatteluista kerätty materiaali ja niiden pohjalta 

suoritettu laadullinen sisältöanalyysi. Aloitimme analyysin tekemisen koodaamalla kerätystä 

aineistosta kaiken oleellisen. Koodaamisella tarkoitetaan mielenkiintoisten tai merkityksellis-

ten asioiden korostamista aineistosta. Aineistoa käytiin läpi useamman kerran, jotta kaikki 

oleellinen tieto tuli koodatuksi. Tämä työvaihe on laadullisen sisältöanalyysin kannalta tär-

keää, koska usein aineistosta nousee esille vielä uusia asioita, kun sitä käydään läpi useaan 

kertaan. (Kallinen & Kinnunen, 2022).  

Aineiston koodauksen jälkeen aloitimme laadullisen sisältöanalyysin eli ryhmittelimme haas-

tatteluista esille nousseet koodaukset. Ryhmittelyllä saadaan esille aineistosta esille nousevia 

teemoja. Teemojen perusteella muodostuu käsitys asioista, joita haastateltavat ovat kuvan-

neet. (Kallinen & Kinnunen, 2022). Esille nousseista teemoista esimerkkeinä ovat kierrättämi-

nen, kanta-asiakasohjelmat ja ostokäyttäytyminen. Teemat jakautuivat usein vielä omiksi ali-

teemoikseen, esimerkiksi ostokäyttäytymiseen liittyviä aliteemoja olivat arjen haasteet sekä 

mieltymykset ja kierrättämiseen, haasteet ja motivaatiot. Tärkeimmät haastatteluista esille 
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nousseet aiheet ovat kuvattuna kappaleen 6.3 asiakaspersoonissa, jotka pohjautuvat teke-

määmme haastattelututkimukseen.  
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6 Käytetyt toimintamallit  

Opinnäytetyössä on käytetty viiden päivän Design Sprint -menetelmään sopivia toimintamal-

leja, kuten benchmarking-prosessia sekä asiakaspolun ja asiakaspersoonan luomista. Työtä 

varten toimintamallien toteutusperiaatteet on opeteltu teoriakirjoista ja opinnäytetyö on to-

teutettu opitun teorian perusteella. 

Lisäksi toimintamallien valinnan perusteena on käytetty työn toimeksiantajan Pääkaupunki-

seudun Kierrätyskeskus Oy:n kommentteja. Kommenteissa nousi esille, että kyseisiä toiminta-

malleja ei ole heillä ollut aikaisemmin käytössä ja onnistuneet työn tulokset olisivat heille to-

della hyödyllisiä, etenkin myymälöiden kohderyhmää mietittäessä. Valittujen toimintamallien 

ja opinnäytetyön aikana tehtyjen haastatteluiden perusteella saatiin hyvä kuva toimeksianta-

jan asiakkaista. Valittujen toimintamallien avulla työssä voitiin tunnistaa tärkeimmät kehitys-

askeleet, joihin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus voi keskittyä.  

6.1 Benchmarking 

Benchmarking-prosessissa tavoitteena on toisilta oppiminen ja samalla pyritään kehittämään 

omaa toimintaa jo hyväksi havaituilla ja toimivilla tavoilla. Benchmarkkauksessa projektiryh-

män on tunnettava toimintaympäristönsä hyvin, jotta kehitettävä palvelu voi menestyä mark-

kinoilla tulevaisuudessa. Prosessissa perehdytään tietyn markkinan ja sen toimijoiden vertai-

luun ja niiden toiminnan hahmottamiseen (Tuominen 2016, 38). Toimintatavan avulla voidaan 

vertailla ja oppia parhaimpia käytäntöjä, esimerkiksi tuotteista, palveluista ja toimintata-

voista. Bechmarkkaus on muiden toimijoiden toiminnan tutkimusta, vertailua ja arviointia. 

(Tuulaniemi 2011, osa 3.) 

Bechmarking-prosessissa voidaan hyödyntää kokonaan toisen toimialan tekemiä valintoja ja 

siten löytää markkina-alue, jolla on vähemmän kilpailua (Tuominen 2016, 14). Samalla voi-

daan hyödyntää muiden hyväksi todettuja ja toimivia toimintatapoja ja välttää muiden teke-

mät virheet omassa suunnittelussa. Benchmarkkauksen avulla voidaan myös erottua positiivi-

sesti muista kilpailijoista esimerkiksi strategiavalinnoissa tai palvelutarjonnassa, koska proses-

sin ansioista tunnetaan jo olemassa oleva markkinatarjonta. (Tuulaniemi 2011, osa 3.) 

Bechmarking-prosessi aloitettiin vertaamalla muita käytetyn tavaran myymiseen erikoistu-

neita yrityksiä, joilla on toimiva digitaalinen palvelualusta. Näistä yrityksistä oli kokemusta 

sekä haastateltavilla että meillä opinnäytetyöntekijöillä itsellään. Huomioitavaa Tori.fi-alus-

talla on erityisesti hakuvahtitoiminto, joka linkittyy käyttäjän omaan profiiliin. Alusta koettiin 

helppona navigoida ja tuotteiden etsimisestä on tehty asiakkaille vaivatonta. Käytetyn muo-

din markkinapaikka Zadaa on ottanut huomioon käyttäjien ominaisuudet ja mieltymykset 
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tuotevalikoiman rajaamisessa. Asiakkaat näkevät juuri itselle sopivia tuotteita koon ja omien 

mieltymysten perusteella. Nämä ominaisuudet säästävät käyttäjän aikaa ja tekevät samalla 

käyttökokemuksesta miellyttävämpää.  

Palkitsevista kanta-asiakasohjelmista erityisesti esille nousivat Kesko, jonka mobiilisovellus oli 

laajasti käytössä myös haastateltavien keskuudessa. Sekä Lidl Suomi sekä Kicks, jonka kanta-

asiakasohjelmaa erityisesti nuoremmat haastateltavat suosivat. Näissä etuohjelmissa pidettiin 

erityisesti konkreettisista eduista, kuten alennukset ja ostopisteistä kertyvä plussaraha. Kes-

kon sovelluksessa oman kulutuksen ja valintojen ympäristövaikutusten seuraaminen koettiin 

mielenkiintoisena. Etenkin Keskon käyttäjäprofiilin sisältö on monipuolista ja käytännönlä-

heistä. Näiden sovellusten käyttäjäprofiilit sisältävät hyvin personoitua sisältöä, mikä lisää 

käyttökokemuksen henkilökohtaisuutta.  

Palveluiden personoinnissa nousivat esille erityisesti Netflix, Budbee ja Klarna, joissa digitaa-

linen asiakaskokemus koettiin hyvin käyttäjälähtöiseksi. Näiden yritysten mobiilisovellukset 

ovat suunniteltu niin, että kaikki toiminnot ovat saatavilla yhden sovelluksen sisältä ja ovat 

käyttäjille vaivattomia. Käyttäjäprofiilista löytää oman ostos- sekä katseluhistorian ja niiden 

perusteella voidaan suositella käyttäjille sopivia tuotteita ja palveluita. Nämä mobiilisovelluk-

set tekevät käyttäjän sekä yrityksen välisestä kanssakäymisestä helppoa ja välitöntä. Kaikki 

tieto ja ohjeistus sovelluksen sisällä koettiin hyödylliseksi. Wolt-sovelluksessa käyttäjälle suo-

sitellaan ravintoloita ja kauppoja käyttäjän sijainnin perusteella, tämä helpottaa ja nopeut-

taa käyttäjän tilausprosessia. Frank App-sovelluksessa on huomioitu kohderyhmä hyvin yhdis-

tämällä opiskelijakorttiin heille suunnatut alennukset.  

6.2 Asiakaspolku 

Ainutlaatuisen ja hyvän asiakaskokemuksen luominen alkaa asiakkaan ostoprosessin ymmärtä-

misestä. Asiakkaan ostoprosessi harvoin mukailee yrityksen sisäisiä prosesseja, joten on tär-

keää ymmärtää, missä tilanteissa asiakas haluaa olla yrityksen kanssa vuorovaikutuksessa. 

Asiakaspolkua miettiessä on pohdittava, mitkä pisteet voidaan jättää asiakkaan hoidettavaksi 

ja missä pisteissä asiakas olettaa saavansa apua. (Gerdt & Korkiakoski, 2016, luku 1.) 

Asiakaspolulla tarkoitetaan asiakkaan kokemaa prosessia myymälässä tai verkkosivustolla asi-

oimisen aikana. Asiakaspolku alkaa asiakkaan saapumisesta kivijalkamyymälään, verkkosivus-

tolle tai mobiilisovellukseen ja päättyy asiakkaan tekemään ostopäätökseen ja tuotteen käyt-

töönottoon kotona. Asiakaspolulla visualisoidaan henkilön asiointikokemus. Asiakaspolkuun 

kuuluu yrityksen kanssa tehdyn vuorovaikutuksen lisäksi asiakaskokemuksen kaikki keskeiset 

vaiheet. Tämä ajattelumalli auttaa paljastamaan asiakaskokemuksen aukkoja ja etsimään nii-

hin ratkaisuja. Asiakaspolku auttaa tekemään asiakkaan kokemukset näkyviksi ja samalla se 

auttaa palveluntarjoajaa ymmärtämään asiakasta. (Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schnei-

der 2018, luku 3.3.) 
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Asiakaspolussa nimetään asiakkaan kannalta tärkeimmät kontaktipisteet. Kontaktipisteitä 

ovat kaikki sellaiset kohdat, joissa asiakas ja palveluntarjoaja ovat yhteydessä toisiinsa 

(Stickdorn & Schneider 2012, 145). Asiakaskokemusta mietittäessä palveluntarjoajan tulee 

tunnistaa tärkeimmät kontaktipisteet ja valita niistä sellaiset, joihin haluaa vaikuttaa. Koske-

tuspisteinä voivat olla esineet, ihmiset, ympäristö tai toimintatavat, joilla asiakas on yhtey-

dessä yritykseen tai palveluun. Ihmiskontaktipisteitä ovat palvelua tuottavat ja kuluttavat ih-

miset eli asiakas ja asiakaspalvelija. Ympäristöt voivat olla fyysisiä tai digitaalisia paikkoja, 

joissa asiakkaan tavoittelema palvelu tapahtuu. Ympäristöt vaikuttavat asiakkaan mielenti-

laan ja tätä kautta ohjaa asiakkaan tunnetiloja ja käyttäytymistä asiakaskokemuksen aikana. 

Digitaalisissa ympäristöissä isoin vaikutus asiakkaan käytökseen ja palvelun kuluttamiseen on 

käyttöliittymällä. Toimintatavat voidaan myös yhtenäistää sopimalla yrityksen asiakaspolkuun 

sopivat käyttäytymismallit ja toimintatavat. (Tuulaniemi 2011, osa 2.)  

 

Kuvio 5: Asiakaspolku 

Työn asiakaspolku koottiin käyttäen hyväksi haastatteluiden avulla kerättyä tietoa. Haastatte-

luiden perusteella saatiin tietää, mitkä asiat vaikuttavat kuluttamiskäyttäytymiseen, mikä on 

asiakkaille tärkeää ja mistä asiakkaat ovat kiinnostuneita. Lisäksi asiakaspolkua suunnitelta-

essa käytettiin hyväksi tietoa, jotka koettiin tärkeäksi kerätä yrityksen asiakasprofiilia varten. 

Kerätyn asiakastiedon avulla Kierrätyskeskus pystyy kohdentamaan valikoimaansa kerättyjen 

asiakasprofiilien tietojen avulla. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lla on myymälöitä useassa eri paikassa, joten asiak-

kaan näkökulmasta on tärkeää löytää heti oikea myymälä, jonka kohderyhmään asiakas sopii. 
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Tämä parantaa asiakkaan asiointikokemusta ja heti vierailupäätöksen tekemisestä lähtien, 

esimerkiksi asiakas pystyy helposti valitsemaan myymälän helppojen kulkuyhteyksien päästä.  

Haastattelujen avulla saatiin tietää myös, että tietynlaiset edut ovat kiinnostavampia, esi-

merkiksi asiakkaat kokevat ostohistorian, sähköisen kuitin ja muut henkilökohtaiset edut 

muita etuja kiinnostavammiksi. Lisäksi haastatteluista nousi esille, että oman kulutuksen seu-

raaminen ja muu heitä kiinnostava sisältö vaikuttavat asiakaskokemukseen. Tämän vuoksi 

asiakaspolkuun on nostettu myös näitä asiointipisteitä. Nämä pisteet lisäävät asiakkaan käyn-

tikertoja myymälöissä ja sitoutuneisuutta yritykseen.   

6.3 Asiakaspersoonat haastatteluiden perusteella 

Asiakaspersoonien tarkoituksena on visualisoida tuloksia ja kuvata tiettyjä asiakasryhmiä. Li-

säksi niiden tarkoitus on auttaa palveluntarjoajaa ymmärtämään asiakaskuntaansa ja heidän 

tarpeitaan. Asiakaspersoonien avulla kiinnitetään huomio palvelun käyttäjiin ja tiettyyn koh-

deryhmään. Lisäksi niiden avulla voidaan kohdentaa kenelle palvelua ja tuotetta suunnitel-

laan. (Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider 2018, luku 3.3, luku 5.3.) 

Asiakaspersoonat muotoiltiin käyttäen apuna Goodwinin (2009, luku 10) yhdeksänvaiheista oh-

jeistusta. Kursiivilla merkittyjä kohtia ei käytetty tässä opinnäytetyössä. Hänen määrittä-

mänsä vaiheet ovat: 

1. Tutkimusyksilöiden jakaminen roolien perusteella 

2. Taustatekijöiden ja käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden tunnistaminen 

3. Muuttujien määrittäminen ja selittäminen / yksilöiden jakaminen muuttujiin 

4. Mahdollisten käyttäytymismallien tunnistaminen ja selostaminen 

5. Mallien löytäminen ja tavoitteiden määrittäminen 

6. Erojen selittäminen ja yksityiskohtien lisääminen 

7. Persoonien rikastaminen 

8. Persoonien ryhmittely ja priorisoiminen 

9. Tarinoiden ja muiden viestinnällisten asioiden kehittäminen 

Työn alussa tehty haastattelu Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kohderyhmän asiakkaille 

toimi apuna asiakaspersoonien tekoprosessissa. Asiakaspersoonat muodostettiin nostamalla 

haastatteluista tärkeimmät ja toisistaan eroavat ikäryhmät, jotta saatiin mahdollisimman kat-

tava kuvaus Kierrätyskeskuksen asiakkaista. Persoonat luotiin haastateltavien antamien tieto-

jen perusteella kuvaamaan erilaisia asiakasryhmiä. Persoonissa havainnollistettiin eri paikka-

kunnalla asuvien, erilaisissa elämäntilanteissa ja ammateissa toimivien henkilöiden motiiveja, 

tavoitteita sekä heidän kokemiaan kierrättämiseen liittyviä ongelmia. Persoonia luodessamme 

huomioitiin myös Kierrätyskeskuksen edustajan antamat tiedot siitä, minkälaisia henkilöitä 

heidän eri liiketoimintapisteissään asioi. 
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Asiakaspersoonien avulla kuvataan kuinka erilaisten henkilöiden tarpeet, tavoitteet sekä kipu-

pisteet eroavat toisistaan ja mitkä asiat tulee ottaa huomioon asiakaspolun eri vaiheissa, 

suunniteltaessa palveluita Kierrätyskeskuksen asiakkaille. Asiakaspersoonia muodostettiin 

kolme, koska koimme tärkeäksi saada persoonista mahdollisimman realistisia. Tehdyistä haas-

tatteluista nousi selkeästi esille kolme erilaista kohderyhmää ja rajatun ajan vuoksi keski-

tyimme niihin.  

Asiakkaita kuvaavia asiakaspersoonia muodostettiin kolme (kuviot 6, 7 ja 8).  

 

Kuvio 6: Asiakaspersoona Kalle 
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Kuvio 7: Asiakaspersoona Maria 

 

Kuvio 8: Asiakaspersoona Raili  
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7 Prototyyppi  

Suunnittelutyön tuloksena syntyi sisältöä käyttäjäprofiileja varten. Käyttäjäprofiilit voidaan 

sisällyttää osaksi mobiilisovellusta tai verkkosivuja ja niiden avulla voidaan tarjota parempia 

asiakaskokemuksia, henkilökohtaisempaa palvelua sekä sitouttaa asiakkaita paremmin. Käyt-

täjäprofiili on asiakkaan henkilökohtainen itsepalveluportaali ja sen käyttäminen edellyttää 

kirjautumista palveluun. Käyttäjäprofiili kokoaa kaikki tiedot ja toiminnot samaan paikkaan, 

mikä helpottaa ja nopeuttaa asiakaskokemusta.

 

Kuvio 9: Prototyypin näkymä, tilille kirjautuminen 

Rekisteröitymisen ansiosta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy voi kerätä asiakkaistaan ar-

vokasta tietoa ja kasvattaa asiakasymmärrystä liiketoimintansa tueksi. Asiakkaista saadaan 

demografisen tiedon kuten iän, sukupuolen, asuinpaikan ja perhetietojen lisäksi asiakkaan 

suostumuksella toimintaan, käyttäytymiseen sekä mielenkiinnonkohteisiin liittyvää tietoa. 

Heiltä voidaan esimerkiksi kysyä rekisteröitymisen yhteydessä, minkälaisista asioista he ovat 

erityisesti kiinnostuneita ja sen perusteella tarjota juuri heille sopivia palveluita sekä perso-

noitua sisältöä. Asiakkaat pystyvät portaalissa itse muokkaamaan ja hallinnoimaan tietojaan. 

Sieltä on löydettävissä henkilökohtaiset tarjoukset, ajankohtaiset tiedotteet sekä ympäristö-

vinkit. Asiakkaat pystyvät portaalissa seuraamaan ostoksiensa sosiaalisia- sekä 
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ympäristövaikutuksia helposti ymmärrettävässä muodossa ja tarkastelemaan tallentunutta os-

toshistoriaansa.  

 

Kuvio 10: Prototyypin näkymä, tilin luominen 

7.1 Prototyypin toiminnot 

Käyttäjäprofiilin sisällöksi suunnittelemamme toiminnot perustuvat niihin asioihin, jotka taus-

tatutkimuksen ja haastatteluiden perusteella tuovat käyttäjille lisäarvoa. Profiilissa asiakkaat 

pystyvät seuraamaan oman kulutuksensa sosiaalisia- sekä ympäristövaikutuksia. Erityisesti 
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sosiaalisten vaikutusten merkitys ostopäätöksiin kävi ilmi haastatteluvaiheessa, joten tämän 

esille tuominen profiilin sisällössä on huomioitu.  

 

Kuvio 11: Prototyypin profiilinäkymä ja valikko 

Ostoshistoria sekä kuitit tallentuvat käyttäjäprofiiliin ja asiakkaat voivat etsiä tarpeidensa 

mukaisia tuotteita selaamalla myymälöiden valikoimaa sekä asettamalla hakuvahteja. Käyttä-

jäprofiili sisältää myös tarpeelliset tiedot ja ohjeet siitä, miten tulisi toimia erilaisissa tilan-

teissa. Lahjoittamisen helpottamiseksi käyttäjäprofiilista löytyy tarkat tiedot mitä, minne ja 

miten voi lahjoittaa. 
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Kuvio 12: Prototyypin näkymä, sosiaaliset vaikutukset 
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Kuvio 13: Prototyypin näkymä, löydä lähin myymälä ja tarkista valikoima 

Asiakaskokemuksen parantamiseksi käyttäjäprofiilin kautta voi etsiä itselle lähimmän myymä-

län ja ohjeet sinne saapumiseksi. Kartan lisäksi on huomioitu saapuminen eri kulkuvälineillä ja 

ohjeistettu aukioloaikoja sekä parhaita aikoja asioimiseen. Haastatteluiden perusteella tär-

kein toiminto asiakaskokemuksen parantamiseksi oli mahdollisuus selata tuotevalikoimaa tai 

saatavilla olevia tuotekategorioita liikkeittäin etukäteen ennen saapumista. Asiakkaat pysty-

vät näkemään mitä on saatavilla kussakin toimipisteessä, mikä säästää aikaa ja turhaa vaivaa. 

7.2 Prototyypin käyttäjätestaus 

Toteutimme käyttäjätestauksen esittelemällä prototyypin palvelumuotoilijan ammatissa toi-

mivalle asiantuntijalle. Kysyimme mielipidettä toiminnoista sekä niiden käytettävyydestä ja 

monipuolisuudesta. Halusimme myös kehitysideoita, sekä mahdollisia huomioon otettavia 

seikkoja liittyen asiakasprofiilien kehitystyöhön. 

Saimme positiivista palautetta suunnittelemastamme sisällöstä ja erityisesti tuotevahdit, per-

sonoitu sisältö sekä oikeaan liikkeeseen ohjaaminen olivat käyttäjätestauksen perusteella tär-

keitä ja toimivia sisältöehdotuksia, jotka parantavat käyttäjäkokemusta. Asiantuntijan mu-

kaan käyttäjäprofiilien luomisessa pitäisi olla taustalla selkeä ajatus siitä, miksi asiakkaan 

kannattaa luoda käyttäjäprofiili eikä asioida vain vierailijana. Mahdollisuus personointiin ja 

asioinnin helpottamiseen toimii kannustavana tekijänä profiilin luomisessa ja niitä tukevia toi-

mintoja kuten tuotevahteja ja henkilökohtaisia tarjouksia voi käyttää perustellessa 
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asiakasprofiilin luomisen kannattavuutta. Käyttäjäprofiileita luodessa täytyy myös ottaa huo-

mioon asiakasrekisterijärjestelmä ja sen ylläpitoon liittyvät vaatimukset. Yrityksen täytyy 

huomioida tietosuoja, siihen liittyvät ylläpito kustannukset, lainsäädäntö ja riskit. 

Suunnittelemamme toiminnot olivat asiantuntijan mukaan perusteltuja ja hyviä, mutta lisäksi 

profiiliin voisi sisällyttää tietoa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnasta ja ehdo-

tuksia, miten käyttäjä voi tukea yrityksen toimintaa. Profiili toimii näin ikään kuin tiedotuska-

navana, johon voi yhdistää tietoa yrityksen toiminnasta. 

7.3 Jatkokehitysehdotukset 

Tulevaisuudessa osaksi käyttäjäprofiilia voisi lisätä esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Kierrätys-

keskus Oy:n koulutus tarjontaa yksityishenkilöille. Tällä hetkellä tarjolla on ympäristökoulu-

tusta yrityksille sekä yhteisöille. Käyttäjät voisivat selata ja tallentaa profiiliinsa kiinnostavia 

kursseja tai vaikka katsoa niitä videomuotoon tallennettuina profiileista.  

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen yleishyödyllinen sekä työllistävä vaikutus koettiin 

haastatteluiden perusteella motivoivana, joten käyttäjien osallistaminen ja näiden tukeminen 

käyttäjäprofiilin kautta voi olla jatkossa kehittämisen arvoinen osa-alue. Jatkokehitystyössä 

voi myös keskittyä palveluiden personointiin syvemmällä tasolla hyödyntäen luomiamme asia-

kaspersoonia. Tulevaisuudessa esimerkiksi mobiiliapplikaation kehittäminen ja käyttäjäprofii-

lin sisällyttäminen osaksi sitä, tuo tähän lisää mahdollisuuksia. Applikaation avulla voidaan 

hyödyntää esimerkiksi reaaliaikaisia ilmoituksia ja sijaintitietoihin perustuvia suosituksia. 
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8  Yhteenveto 

Tekemämme työn avulla Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy voi jatkaa digitaalisten palve-

luiden ja kivijalkamyymälöiden käyttäjäprofiilien kehittämistä ja yksilöimistä jokaiseen palve-

lukanavaan. Tunnistettujen asiakasprofiilien avulla käyttäjäprofiileihin voidaan suunnitella 

olennaista sisältöä, asiakaskokemusta voidaan parantaa ja asiakkaiden sitouttamiseen voidaan 

jatkossa hyödyntää muitakin keinoja kuin kanta-asiakaskortti ja yhteiset alennusprosentit eri-

laisille asiakasryhmille. Kehitysehdotusten perusteella Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

Oy:n asiakaspolkua voidaan helpottaa ja yhtenäistää asiakaskokemusta eri kanavissa.  

Kierrätyskeskuksen tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu palveluiden syvempi digitalisointi ja 

esimerkiksi mobiilisovelluksen kehittäminen. Prototyyppi ja käyttäjäprofiileihin suunniteltu 

sisältö tukee tätä tavoitetta ja toimii pohjatyönä sitä varten. Haastatteluiden pohjalta muo-

dostettuja asiakaspersoonia voidaan hyödyntää kohdentamaan ja suunnittelemaan palveluita 

paremmin vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeita ja henkilökohtaisia tavoitteita.  

Haastatteluiden sekä tutkimustyön tuloksena löydettiin myös aiheita ja ongelmakohtia, joihin 

on tärkeää kiinnittää huomiota jatkokehitystyössä. Haastateltavat kokivat tärkeiksi huomioi-

taviksi asioiksi esimerkiksi kuluttajan sosiaaliset-sekä ympäristövaikutukset, sekä motivoivat 

edut kanta-asiakasohjelmissa. Lisäksi tärkeänä pidettiin asiakkaiden oikeaan liikkeeseen oh-

jaamista saavutettavuuden, tuotevalikoiman, esteettömyyden ja kellonajan perusteella. Asi-

oinnin nopeus ja helppous, sekä henkilökohtainen kokemus palvelusta olivat erityisesti ai-

heita, mihin on hyvä keskittyä tulevaisuudessa, kun palveluita kehitetään. Haastatteluiden 

pohjalta muodostettuja asiakaspersoonia voidaan hyödyntää kohdentamaan ja suunnittele-

maan palveluita paremmin vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeita ja henkilökohtaisia ta-

voitteita. Haastatteluihin asiakkaat kokivat myös kuluttajan vaikutukset ympäristöön ja kier-

rätyskeskuksen työllistävän vaikutuksen mielenkiintoisena ja motivoivana tekijänä, jolla on 

vaikutusta ostopäätöksiin. Tulevaisuudessa tämä on tärkeää huomioida ja tuoda kulutuksen 

vaikutuksia selkeämmin esille asiakaspolussa. Haastatteluiden pohjalta muodostetut asiakas-

persoonat toimivat pohjatyönä asiakasymmärryksen ja niitä voidaan hyödyntää kohdentamaan 

ja suunnittelemaan palveluita paremmin vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeita ja henki-

lökohtaisia tavoitteita. 



  35 

 

 

Lähteet 

Painetut 

Stickdorn M. & Schneider J. 2012. This Is Service Design Thinking: Basic-Tools-Cases. E-kirja. 

Lanham BIS Publishers 2012. Viitattu 28.6.2022.  

Tuominen, K. 2016. Kehityksen tie. Benchmarking-prosessi. Oy Benchmarking Ltd. Viitattu 

6.7.2022.  

 

Sähköiset 

Almqvist, E., Senior, J. & Bloch, N. 2016. The Elements of Value. Harvard Business Review. 

Viitattu 1.7.2022. https://hbr.org/2016/09/the-elements-of-value 

Arantola, H & Simonen, K. 2009. Palvelemisesta palveluliiketoimintaan-Asiakasymmärrys pal-

veluliiketoiminnan perustana. Tekesin vuosikatsaus 256/2099. Viitattu 4.7.2022. 

https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/palvelemisesta_palveluliiketoimin-

taan.pdf 

Blandford, A. 2013. Semi-structured qualitative studies. Teoksessa Soegaard, M. & Dam, R. 

The Encyclopedia of Human-Computer Interaction. 2. painos. Aarhus, Tanska. Viitattu 

8.6.2022. https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-

computer-interaction-2nd-ed/semi-structured-qualitative-studies 

Filenius, M. 2015. Digitaalinen asiakaskokemus. E- Kirja. Docendo. Jyväskylä. Viitattu 

6.7.2022. 

Gerdt, B & Eskelinen, S. 2018. Digiajan asiakaskokemus. E- Kirja. AlmaTalent. Helsinki. Vii-

tattu 4.7.2022. 

Gerdt, B & Korkiakoski, K. 2016. Ylivoimainen asiakaskokemus- Työkalupakki. E- Kirja. Alma-

Talent. Helsinki. Viitattu 4.7.2022. 

Goodwin, K. 2009. Designing for the Digital Age. How to Create Human-Centered Products and 

Services. E-kirja. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc. Viitattu 28.6.2022. 

Ilmarinen, V & Koskela, K. 2015. Digitalisaatio- Yritysjohdon käsikirja. E- Kirja. AlmaTalent. 

Helsinki. Viitattu 6.7.2022. 



  36 

 

 

Kallinen, T & Kinnunen, T. Etnografia. Teoksessa Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen 

verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Viitattu 6.7.2022. 

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/analyysitavan-valinta-ja-yleiset-

analyysitavat/laadullinen-sisallonanalyysi/ 

Lund, J. 2022. How customer experience drives digital transformation. Super office. Viitattu 

4.7.2022. https://www.superoffice.com/blog/digital-transformation/ 

Löytänä, J & Kortesuo, K. 2011. Asiakaskokemus- Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. E- 

Kirja. Talentum. Helsinki. Viitattu 4.7.2022. 

McIntosh, M. & Morse, J. 2015. Situating and Constructing Diversity in Semi-Structured Inter-

views. Global Qualitative Nursing Research. Viitattu 8.6.2022. 

https://doi.org/10.1177/2333393615597674 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 2022a. Tietoa meistä. Viitattu 28.6.2022. 

https://www.kierratyskeskus.fi/tietoa_meista 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 2022b. Kanta-asiakkuus. Viitattu 28.6.2022. 

https://www.kierratyskeskus.fi/myymalat_ja_palvelut/muut_palvelut/kanta-asiakkuus 

Sprint. 2022. The Design sprint. Viitattu 6.7.2022. https://www.thesprintbook.com/the-de-

sign-sprint 

Stickdorn, M., Hormes, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is Service Design Doing, 

applying Service Design Thinking in the real world. A practitioners’ Handbook. E-kirja. Ca-

nada: O’Reilly Media Inc. Viitattu 28.6.2022. 

Suomen digimarkkinointi. 2022. Mitkä asiat vaikuttavat asiakkaiden sitoutumiseen. Viitattu 

4.7.2022. https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/asiakkaiden-sitoutuneisuus 

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. E-kirja. Alma Talent. Viitattu 29.6.2022. 

Williams, C. 2007. Research methods. Journal of Business & Economis Research. Viitattu 

8.6.2022. https://doi.org/10.19030/jber.v5i3.2532. 

Villani, I. 2018. Transform Customer Experience - How to achieve customer succes and create 

exceptional CX. E- kirja. John Wiley & Sons. Melbourne. Viitattu 8.7.2022 

 

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/analyysitavan-valinta-ja-yleiset-analyysitavat/laadullinen-sisallonanalyysi/
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvali/analyysitavan-valinta-ja-yleiset-analyysitavat/laadullinen-sisallonanalyysi/
https://www.superoffice.com/blog/digital-transformation/
https://doi.org/10.1177/2333393615597674
https://www.thesprintbook.com/the-design-sprint
https://www.thesprintbook.com/the-design-sprint


  37 

 

 

Kuviot 

 

Kuvio 1: Arvon muodostumisen pyramidi (Tuulaniemi 2011, luku 2) .............................. 12 

Kuvio 2: Arvopyramidin elementit (Almqvist, Senior & Bloch, 2016) .............................. 13 

Kuvio 3: Asiakaskokemuksen keskeiset kehitysalueet digiaikana (Gerdt & Eskelinen 2018, Luku 

2.3) ......................................................................................................... 14 

Kuvio 4: Design Sprintin aikataulu ...................................................................... 16 

Kuvio 5: Asiakaspolku .................................................................................... 24 

Kuvio 6: Asiakaspersoona Kalle ......................................................................... 26 

Kuvio 7: Asiakaspersoona Maria ......................................................................... 27 

Kuvio 8: Asiakaspersoona Raili .......................................................................... 27 

Kuvio 9: Prototyypin näkymä, tilille kirjautuminen ................................................. 28 

Kuvio 10: Prototyypin näkymä, tilin luominen........................................................ 29 

Kuvio 11: Prototyypin profiilinäkymä ja valikko ...................................................... 30 

Kuvio 12: Prototyypin näkymä, sosiaaliset vaikutukset ............................................. 31 

Kuvio 13: Prototyypin näkymä, löydä lähin myymälä ja tarkista valikoima ...................... 32 

Taulukot 

 

Taulukko 1: Haastateltavien taustatiedot ............................................................. 20 



  38 

 

 

Liitteet 

  

Liite 1: Haastattelukysymykset ......................................................................... 39 

  



  39 

 

 

Liite 1: Haastattelukysymykset 

1. Vastaajan ikä 

2. Vastaajan ammatti 

3. Vastaajan siviilisääty/perhestatus: puoliso/lapsia/lemmikki/muu 

4. Vastaajan asumismuoto 

5. Vastaajan asuinpaikkakunta (kaupunki/kaupunginosa) 

6. Omistatko auton? kyllä/ei 

7. Tiedätkö missä on lähin kierrätyskeskus? Miten liikkuisit sinne? 

8. Kierrätätkö? Mitä kierrätät? Miksi kierrätät tai et kierrätä? 

9. Liittyykö kierrättämiseen erityisiä haasteita? Millaisia? 

10. Ostatko tavaroita käytettynä? Millaisia? 

11. Liittyykö kierrätetyn tavaran ostamiseen erityisiä haasteita? Millaisia? 

12. Oletko asioinut kierrätyskeskuksessa? Kerro kokemuksestasi. 

13. Käytätkö muita kanavia kierrättämiseen tai käytetyn tavaran ostamiseen? Mitä kanavia ja 

miksi? Miksi et käytä? 

14. Ostatko mieluimmin verkosta vai paikan päältä? Miksi? 

15. Onko sinulla asiakasprofiileja tai kanta-asiakasetuja sisältäviä ohjelmia, joihin kuulut? 

Mistä ominaisuuksista erityisesti pidät? 

16. Onko sinulla jokin liike tai kauppa, jossa asioit usein? Miksi? Mikä motivoi palaamaan tai 

pysymään asiakkaana? 

17. Motivoiko sinua ympäristöteot? Kiinnostaako sinua nähdä oman kulutuksen vaikutus ympä-

ristöön? 

18. Kiinnostaako sinua kiertotalouden sosiaalinen näkökulma ja/tai sen työllistävä vaikutus? 

19. Millainen sisältö kanta-asiakasohjelmissa kiinnostaa? tuotesuositukset/alennukset/ajan-

kohtainen viestintä/informaation löytäminen ja tietoiskut/arvonnat/muu 
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20. Anna esimerkki sinun mielestäsi motivoivasta etujärjestelmästä 

21. Miltä kuulostaa ajatus kanta-asiakaspisteiden tai edun lahjoittamisesta hyväntekeväisyy-

teen? 

22. Millaisiin asioihin haluaisit hyödyntää kertyneitä etuja/asiakaspisteitä? 

23. Mikä sinulla määrittää kaupassa asioimisen ajankohdan? (esim. kiire, työajat, unirytmi, 

lapset, harrastukset, yms.) 

24. Haluaisitko oppia lisää käytettyjen tavaroiden ostamisesta, myymisestä ja/tai lahjoittami-

sesta? 

 

 


