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Finanssiala on murroksessa. Alan yritysten kilpailu keskittyy yhä enemmän asiakaskokemukseen ja digitaalisiin palveluihin. Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on ottanut ensimmäiset askeleet tässä kilpailussa pärjäämiseksi asettamalla tavoitteekseen tarjota paras asiakaskokemus. Kilpailussa pärjätäkseen yhtiö on myös palkannut
ensimmäisen oman palvelumuotoilijan.
Opinnäytetyön kehittämistehtävä muotoutui palvelumuotoiluprosessissa. Alkuperäinen tehtävänanto oli luoda Fennialle palvelumuotoilumalli. Kehittämistyö aloitettiin tutustumalla yhtiön palvelunkehityksen nykytilanteeseen ihmisymmärrystyöpajoissa, joissa pyrittiin ymmärtämään fennialaista palvelukehitystapaa sekä selvittämään siihen liittyviä ongelmia fennialaisten näkökulmasta. Työpajoissa selvisi, että Fennian palvelukehitykselle ei ole tällä hetkellä
olemassa yhteistä mallia. Nykyisissä tavoissa kehittää palveluita on paljon ongelmakohtia,
jotka tulisi korjata ennen kuin palvelumuotoilumalli voidaan kehittää ja ottaa käyttöön.
Ihmisymmärryksen perusteella opinnäytetyön kehittämistehtäviksi muotoutuivat 1) Miten palvelumuotoilu voidaan ottaa käyttöön organisaatiossa sekä 2) Mitä muutoksia palvelumuotoilun
käyttöönotto vaatii organisaatiolta?
Opinnäytetyön viitekehys on palvelumuotoilu. Tietoperusta koostuu yhteiskehittämisen ja
asiakaskeskeisen liiketoimintalogiikan kirjallisuudesta. Asiakaskeskeisyys yhdistää kaikkia tietoperustan lähestymistapoja. Asiakaskeskeisen liiketoimintalogiikan avulla yritys voi pärjätä
kilpailussa, joka kohdistuu nykymaailmassa varsinkin asiakaskokemukseen. Mikäli asiakaskokemuksella halutaan kilpailla, tulee organisaation toimia asiakaskeskeisesti ja priorisoida asiakas sekä palvelukehityksessä että muissa strategisissa valinnoissa.
Prosessimallina työssä oli Double Diamond eli Tuplatimantti -palvelumuotoiluprosessi. Tuplatimantti etenee nelivaiheisesti yhteiskehittämisen menetelmiä käyttäen. Ensimmäisessä Löydävaiheessa järjestettiin viisi ihmisymmärrystyöpajaa, joissa selvitettiin Fennian palvelukehityksen nykytilaa. Määritä-vaiheessa määriteltiin nykytilan kipupisteet ja Kehitä-vaiheessa yhteiskehitettiin fennialaisten kanssa ratkaisuja kipupisteisiin. Toimita-vaiheessa luotiin konkreettiset kehittämisehdotukset, joiden kautta Fennia voisi siirtyä kohti asiakaskeskeisyyttä ja palvelumuotoilun laajamittaista käyttöönottoa organisaatiossa.
Tuloksena kehittämistyöstä oli kuusi konkreettista toimenpide-ehdotusta, jotka toteuttamalla
Fennia voisi siirtyä kohti asiakaskeskeisyyttä ja palvelumuotoilun käyttöönottoa. Ehdotukset
ovat: 1) Luodaan asiakaskokemusstrategia, 2) Uudistetaan organisaatiorakenne asiakaskeskeisyydelle ja palvelumuotoilulle otolliseksi, 3) Tuodaan asiakas aidosti tekemisen keskiöön, 4)
Luodaan palvelumuotoilumalli, jonka avulla kuka tahansa osaa vetää kehitysprojektin palvelumuotoilun menetelmillä, 5) Nykyaikaistetaan IT-arkkitehtuuri tukemaan ketterää palvelukehitystä ja 6) Parannetaan sisäistä viestintää kehitysprojekteista.
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The finance industry is in turmoil. Financial companies compete increasingly in customer experience and digital services. The commissioner of this thesis, Fennia Mutual Insurance Company, is also on the path to success in this competition. It has created a vision that aims to
give the best customer experience. The company has also employed its first service designer.
The research questions of this thesis were formed during a service design process. The initial
aim of the thesis was to create a service design model for Fennia. In order to find out what
could be done to improve the current model, workshops were organized to gather insight on
the current service development process of Fennia. It was found, that Fennia does not have
one common service development process. The current processes also have multiple problems and pain points, which were revealed during the insight gathering workshops.
After the human insight was gathered, the research questions were honed as: 1) How can Service Design be adopted in an organization and 2) What kind of changes does the adoption of
Service Design require from an organization.
The thesis is based on the theoretical framework and methodology of service design. In addition to this, the theoretical background of this study consists of literature on co-creation and
customer-dominant logic. Customer centricity is the common thread in all literature reviewed
for this thesis. Customer-dominant logic helps companies to thrive in current competition,
which centres especially around customer experience. Service design promotes customercentricity through co-creation methods.
The service design process model used was the Double Diamond created by the British Council. The Double Diamond has four phases: Discover, Define, Develop and Deliver. In the first
phase human insight workshops were organized. In the second phase the workshops were analysed qualitatively, and the biggest pain points were described. In the third phase ideation
workshops were organized. The workshop participants made up ideas on how to fix the main
problems and pain points of Fennia’s service development. The best ideas were also put in an
affinity diagram. In the fourth phase all the information and insight gathered was collected to
create proposals on how Fennia can improve its customer-centricity and start using service
design more widely.
The theoretical background and the qualitative service design process culminated in six concrete proposals for improvement. The proposals are: 1) Create a customer experience strategy, 2) Renew the organizational structure in a way that is opportune for customer centricity
and service design, 3) Bring the customer fully in to the focus, 4) Create a service design
model through which anyone can develop services with service design methods, 5) Renew the
IT architecture to support agile methods and 6) Enhance internal communications about development projects.
Keywords: service design, customer-dominant logic, design thinking, customer experience,
co-creation
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1.1

Palvelumuotoilu murtaa siiloja ja muuttaa tekemisen tapoja
Palvelumuotoilusta kilpailuetua

Yhä useampi organisaatio niin Suomessa kuin maailmallakin on palkannut in-house palvelumuotoilijoita eli talon sisäisiä palvelumuotoilijoita. Taustalla on halu pärjätä kovenevassa kilpailussa hyödyntämällä muotoiluajattelua ja asiakaskeskeisiä kehittämismenetelmiä. Tämä on
huomattu myös suomalaisessa keskisuuressa vakuutusyhtiössä Fenniassa, jonka ensimmäisenä
palvelumuotoilijana tämän opinnäytetyön kirjoittaja aloitti syksyllä 2018.
Finanssialalla sääntely kiristyy, tietojärjestelmät vanhenevat ja digitalisaatio siirtää asiakaspalvelua digitaalisiin kanaviin. Kilpailu on kovaa ja sitä käydään nykyään erityisesti asiakaskokemuksen kentällä. EY:n maailmanlaajuisia vakuutusalan trendejä kuvaavassa raportissa kerrotaan, että erityisesti vakuutusalan perinteitä murtavat InsurTech -teknologiayritykset panostavat asiakaskokemukseen (Crawford, Kumar ja Russignan, 2018, s.23). Tässä kilpailutilanteessa myös perinteiset suomalaiset vakuutusyhtiöt joutuvat uudistamaan itseään.
Suomalaiselle finanssialan yritykselle ilmaantuu kilpailijoita niin ulkomailta kuin kotimaastakin – sekä suuryrityksistä että nuorista startupeista. Jotta kilpailussa pärjätään, on yritysten
huolehdittava houkuttelevasta palveluvalikoimasta ja toimivasta asiakaskokemuksesta. Finanssialan kyvykkyydet 2020 -raportissa finanssialan tulevaisuuteen vaikuttaviksi megatrendeiksi nostettiin toimialojen integraatio, globalisaation eteneminen, kilpailun kiristyminen
yritysten välillä, alan sääntelyn ja valvonnan lisääntyminen, kuluttajakäyttäytymisen muutos,
ympäristön ja vastuullisuuden painoarvon lisääntyminen, väestörakenteen muutos ja se, että
teknologia korvaa ihmistyötä. (Rajander-Juusti, 2012, s.14)
Näistä ainakin toimialojen integraatio, alan sääntelyn ja valvonnan lisääntyminen sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos ovat raportin tekoajan jälkeen edenneet reilusti. Teknologia on
korvannut ihmistyötä ja esimerkiksi automaattiset asuntolainapäätökset ja vakuutusten korvauspäätökset ovat tulleet jäädäkseen. Monet suuret finanssialan yritykset ovat järjestäneet
laajoja irtisanomiskierroksia, kun perinteinen paperityö vähenee ja prosessit automatisoituvat.
Iso-Britannian vakuutusmarkkinoiden tulevaisuutta kuvaavassa tuoreessa raportissa (Insurance
Innovators 2018, 7) arvioidaan, että eniten vakiintuneita toimintamalleja vakuutusmarkkinoilla seuraavan viiden vuoden aikana tulee muuttamaan jokin suuri alustajätti kuten Amazon, Apple tai Google. Myös vakuutusasioiden hoidon uskotaan muuttuvan - viiden vuoden sisään diginatiivien odotetaan hoitavan kaikki asiansa yhden ja saman elämäportaalin kautta.
Näihin kilpailutilannetta muokkaaviin tekijöihin myös Fennia haluaa vastata käyttämällä palvelukehityksessään palvelumuotoilua sekä asiakaskeskeisiä menetelmiä.
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Asiakkaan asettaminen keskiöön vaatii toimia kaikilla organisaation tasoilla aina liiketoimintalogiikasta1 asiakaspalveluun. Käytännössä asiakaskeskeisyyden toteuttaminen vaatii yrityksen
liiketoimintalogiikan muuttamista siten, että enää ei ajatella kaikkien ideoiden syntyvän yrityksen sisällä ja ideoita sitten myytävän asiakkaille. Asiakkaille luodaan sen sijaan lisäarvoa
selvittämällä suoraan heiltä, millaisia tuotteita ja palveluita he tarvitsisivat arkeensa. Ajattelumallin muutos vaatii siirtymistä perinteisestä teollisesta liiketoimintalogiikasta kohti asiakaskeskeistä liiketoimintalogiikkaa. (Heinonen ja Strandvik, 2015, s.476)
Käytännössä asiakaskeskeisyys näkyy yrityksen toiminnassa. Kun uusia palveluita kehitetään,
otetaan asiakkaat eli käyttäjät mukaan suunnitteluun heti alusta lähtien. Asiakaskeskeiseen
suunnitteluun sopii lähestymistavaksi palvelumuotoilu, jonka ote on käyttäjäkeskeinen. Palvelumuotoilu puolestaan pohjautuu muotoiluajatteluun, eli Design Thinkingiin, joka antaa suuntaviivat koko organisaatiolle, vaikka varsinaisen palvelumuotoilun tekisivätkin muotoilijat ja
suunnittelijat. Muotoiluajattelusta organisaatio saa tehokkaan työkalun ongelmien määrittelyyn ja sen vahvistamiseen, että käsiteltävät ongelmat ovat oikeasti ratkaisemisen arvoisia.
(Merholz ja Skinner, 2016, s.8)
Talon sisäisen palvelumuotoilijan työ on usein yksinäistä ja ristipaineista. Samaan aikaan kun
hänen tulee pitää mielessä pitkän aikavälin strategiset tavoitteet, tulee hänen myös tehdä
käytännön muotoilutyötä arjessa – vetää työpajoja ja hankkia asiakasymmärrystä (Bailey,
2012, s.32). Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun tuomista osaksi organisaatiokulttuuria on
tutkittu 2010-luvulla tapaustutkimuksilla yksittäisistä yrityksistä (Lin ym., 2011; Iriarte ym.,
2017; Kurtmollaiev ym., 2018; Junginger ja Sangiorgi, 2009). Tässä opinnäytetyössä palvelumuotoilun ja asiakaskeskeisyyden tuomista organisaatioon kehitetään organisaation sisältä käsin, yhdessä palvelukehitystä tekevien asiantuntijoiden kanssa.
1.2

Vakuutusalan perinteet näkyvät Fenniassa

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian asiakaskokemus ja
markkinointi -yksikkö. Fennia on konsernimuotoinen yhtiö, johon kuuluvat keskinäisen yhtiön
lisäksi henkivakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluita tarjoava Fennia Varain-

1

Liiketoimintalogiikalla tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan niitä muodollisia tai epämuodollisia sääntöjä, jotka määrittävät, miten liiketoimintaa yrityksessä tehdään (Wang ja Wang,
2006, s.184). Liiketoimintalogiikka määrittää, mikä yrityksessä käsitetään keskeiseksi ja mistä
näkökulmasta liiketoimintapäätöksiä tehdään. Se voi olla keskittynyt esimerkiksi asiakkaisiin,
palveluihin, tuotteisiin, prosesseihin, ratkaisuihin tai verkostoihin. (Heinonen ja Strandvik,
2015, s.473)
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hoito sekä Fennia Kiinteistökehitys. Konsernin yhtiöistä suurin on vahinkovakuutusyhtiö Fennia, jossa työskenteli vuoden 2017 lopussa 896 henkilöä. Henki-Fenniassa työntekijöitä oli 61
ja Fennia Varainhoidossa 31 (Fennia, 2017, s. 11)(Fennia, 2017, s.11).
Opinnäytetyön kirjoittaja työskentelee vahinkovakuutusyhtiö Fennian asiakaskokemus ja
markkinointi -yksikössä. Yksikön johtajan Arto Kämpin mukaan Fenniassa on kesästä 2018 lähtien kuljettu pikkuhiljaa kohti uutta organisaatiomallia, joka mahdollistaisi myös palvelumuotoilun laajemman käyttöönoton. Toimeksiantona oli suunnitella siilo-organisaation rajat murtava palvelumuotoilun malli.
Fennian visiona (Fennia, 2017, s. 2) on tarjota paras asiakaskokemus. ”Haluamme, että asiakkaat kokevat palvelumme niin hyvinä, että heillä on syy pysyä ja halu suositella.” Vision toteuttamiseksi Fennia haluaa asettaa asiakkaan kaiken tekemisen keskiöön. Käytännössä yritys
siis aikoo lähteä kulkemaan kohti asiakaskeskeistä liiketoimintalogiikkaa. Samaan aikaan uudistetaan tietojärjestelmiä ja kehitetään uusia palveluita.
Palvelumuotoilua käyttämällä Fennia paitsi parantaa asiakaskokemustaan, myös välttyy hutiinvestoinneilta. Kun asiakkailta on selvitetty heti kehittämistyön alussa heidän ongelmakohtansa, voidaan palveluista kehittää mahdollisimman hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä. Samalla
yritys saa uusia asiakkaita ja lisää liikevaihtoa. Myös vanhat asiakkaat pysyvät tyytyväisinä ja
työntekijöiden työmäärä vähenee, kun asiakkaat pystyvät hoitamaan asiansa helpommin itse.
Stickdornin mukaan palvelumuotoilu on ratkaisu useisiin organisaatioita koskeviin nykyajan
haasteisiin. Asiakkaat ovat aiempaa voimaantuneempia, eli heidän vaikutusvaltansa yrityksiä
kohtaan on aiempaa suurempi, ja heille on tarjolla tietoa eri palvelutarjoajien palveluista.
Yrityksen sisällä siiloutuminen häiritsee kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen kartuttamista,
sillä usein organisaatiosta näkyy ulospäin paljon sellaisia asioita, jotka eivät ole lainkaan mukana perinteisissä prosessikaavioissa. Nykyajan organisaatiot kysyvät asiakkailtaan usein,
kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat heidän yritystään toisille niin sanotulla Net
Promoter Scorella. Kun NPS laskee, ei yrityksissä kuitenkaan ole välttämättä ymmärrystä siitä,
miksi se laskee. (Stickdorn ym., 2018, s.6–11)
Myös Fennian asiakkaat käyttävät arkipäivässään asiakaskokemukseen panostavien yritysten
palveluita. Asiakkaat odottavat Fennialta yhtä hyvää asiakaskokemusta kuin mitä he saavat
muualta (Reason, 2016, s.3). Fennian sähköisten palveluiden verrokki ei olekaan enää OP tai
If vaan esimerkiksi Google tai Facebook. Tämän vuoksi palvelumuotoilun menetelmien käyttö
ja asiakaskokemukseen panostaminen ovat erityisen tärkeitä.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua voitaisiin tuoda Fenniaan koko organisaation tasolla. Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuk-
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sellisena kehittämistyönä. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä ratkaistaan käytännön ongelmia ja kehitellään uusia ideoita sekä tuotetaan uusia palveluita. Tutkimuksellisen kehittämistyön aikana organisaation toimintatapoja muutetaan käytännössä ja niihin pyritään tuomaan
käytännön parannuksia tai uusia ratkaisuja. (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti, 2015, s.15)
Kehittämistyö lisää suomalaisen palvelumuotoilualan tietämystä palvelumuotoilun vaikutuksista organisaation rakenteeseen ja toimintatapoihin. Kehittämistyö tukee käsitystä siitä, että
myös jähmeäksi koetulla vakuutusalalla on hyötyä ketterämmästä kehittämistavasta ja palvelumuotoilusta. Kehittämistyön tuloksena syntyy konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siitä, miten palvelumuotoilu voidaan ottaa laajamittaisesti käyttöön Fennian kaltaisessa siilo-organisaatiossa.
2

Viitekehys ja tietoperusta

Tämän opinnäytetyön viitekehys on palvelumuotoilu ja sen tietoperusta muodostuu muotoiluajattelusta, yhteiskehittämisestä sekä asiakaskeskeisestä liiketoimintalogiikasta. Työn tietoteoreettinen tausta on sosiaalinen konstruktivismi, joka olettaa, että todellisuus rakentuu ihmisten välisessä kanssakäymisessä (Berger ja Luckmann, 1967).
Sosiaalinen konstruktivismi lähtee olettamasta, että kaikki ihmistenvälinen kanssakäyminen
luo todellisuutta, eikä todellisuus siis ole olemassa ihmisten ulkopuolisena objektiivisena tosiasiana. Tämän kehittämistyön tekijä osallistuu yhteiskehittämiseen. Koko kehittämistyön lähtökohtana on ensin yhteisen käsityksen rakentaminen todellisuudesta ja sitten uudenlaisen
yhteisen todellisuuden rakentaminen toimenpide-ehdotusten kautta.
2.1
2.1.1

Palvelumuotoilu
Palvelumuotoilu syntyi 1900-luvulla

Palvelumuotoilu on uusien palveluiden suunnittelua ja vanhojen kehittämistä muotoiluajattelun ja yhteiskehittämisen menetelmien avulla. Palvelumuotoilu on sekä käyttäjäkeskeistä että
käyttäjälähtöistä. Palveluita kehitetään asiakkaiden näkökulmasta asiakkaiden tarpeisiin, yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelumuotoilu toimintatapana vaatii sen mukaisesti toimivalta organisaatiolta uudenlaista ajattelua. Palvelumuotoilu lähtee asiakkaasta ja se olettaa, että
palveluiden kehittämiseen osallistuvat organisaation kaikki yksiköt, joiden panosta tarvitaan
palvelun toteuttamiseen. (Penin, 2018; Stickdorn ym., 2018; Polaine, Løvlie ja Reason, 2013)
Palvelulla palvelumuotoilussa käsitetään ihmiskeskeisiä tilanteita, tapahtumia ja muita kokonaisuuksia, jotka tapahtuvat suhteessa toisiin ihmisiin tietyn ajan kuluessa (Penin, 2018, s.24–
25). Palvelumuotoilua voidaan käyttää lähes kaikenlaisten kokemusten muotoiluun. Stickdorn
(2018, s.5) näkeekin, että terminologia ei ole tärkeää, sillä se ei ole tärkeää asiakkaille. Joskus asiakkaat puhuvat palveluista, joskus tuotteista. Esimerkiksi vakuutusyhtiön kontekstissa
itse vakuutuksista puhutaan tuotteina, vaikka ne eivät mitään näkyviä tai käsinkosketeltavia
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tuotteita olekaan. Palvelumuotoilun kontekstissa nekin ovat kuitenkin palveluita – asiakas ostaa vakuutusyhtiöltä palvelun, joka huolehtii siitä, että vahingon sattuessa asiakkaalle ei aiheudu taloudellista haittaa. Vakuutustuotteeseen voi myös liittyä erilaisia lisäpalveluita. Esimerkkinä on palvelu, jonka kautta rikkinäinen laite korjataan tai sen tilalle hankitaan uusi.
Koska palvelut ovat ihmisten tuottamia, ovat ne epävarmoja ja ennalta arvaamattomia. Ihmisten ja tilanteiden epävarmuuden takia palvelumuotoilijat joutuvat Peninin mukaan miettimään, pystyykö palveluita lainkaan muotoilemaan. Tässä kehittämistyössä olettamana on,
että palveluita pystytään muotoilemaan. Palveluiden sopivuus käyttäjiensä elämään on kuitenkin aina epävarmaa, kunnes palvelua on kokeiltu käytännössä ja sen toimivuutta ja sopivuutta on validoitu eli vahvistettu asiakkailla.
Palvelumuotoilu pohjautuu muiden muotoilun alojen tavoin 1920-luvulla kehittyneeseen teolliseen muotoiluun. Viime vuosisadan alkupuolella muotoilijoiden tavoitteena oli hyödyntää
uutta teollista teknologiaa ihmisten elintason parantamiseen. Tämä jatkui läpi koko 1900-luvun, kunnes 2000-luvulla päästäessä ihmisten elintaso oli länsimaissa noussut niin korkeaksi,
että se oli tasaantunut aloilleen. Tällä vuosituhannella muotoilun tavoite onkin muuttunut
elintason parantamisesta elämänlaadun parantamiseen. Palvelumuotoilu osuu hyvin juuri tähän tavoitteeseen. (Polaine, Løvlie ja Reason, 2013, s.18)
Monien palveluyritysten rakenteet estävät Polainen mukaan niitä tarjoamasta hyvää palvelua.
Siksi palvelumuotoilua tarvitaan. Monesti jokainen yksittäinen palvelukokemus on hyvin suunniteltu, mutta koko yrityksen tarjoamaa palvelutarjontaa ei. Vaikka yritys olisi itse rakentunut siiloihin, asiakkaat eivät käytä palvelua siiloissa. Asiakkaat odottavat samantasoista palvelua niin paikan päällä liikkeessä, verkkokaupassa, puhelinpalvelussa kuin chatissakin. (Polaine,
Løvlie ja Reason, 2013, s.20)
Palvelumuotoilijan tehtävänä on erityisesti esittää palvelut muiden ymmärtämässä muodossa.
Asiakkaalle palvelumuotoilijan on puolestaan näytettävä, mitä kulissien takana tapahtuu. Yrityksen työntekijöille on esitettävä, mitä asiakkaan elämässä tapahtuu. Palvelumuotoilijan on
tehtävä kaikille edellä mainituille selväksi, mitä resursseja palvelu käyttää. (Polaine, Løvlie
ja Reason, 2013, s.31)
Palvelumuotoilu tieteenalana kehittyi Wetter Edmanin mukaan 1990-luvulla saksan- ja italiankielisessä tiedeyhteisössä. Saksan- ja italiankieliset alkuteokset ovat jääneet monille kyseisiä
kieliä osaamattomille tuntemattomiksi, vaikka ensimmäinen palvelumuotoilun professuuri perustettiin Saksan Kölniin jo vuonna 1995. Käytännön tekemisenä palvelumuotoilu nousi esiin
2000-luvun alussa, kun Britanniassa perustettiin palvelumuotoiluyritys live|work vuonna 2001
ja Yhdysvalloissa muotoilutoimisto IDEO laajensi palvelumuotoiluun vuonna 2002. Nämä eng-
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lanninkielisiin maihin perustetut palvelumuotoilutoimistot toivatkin palvelumuotoilua laajemmin kansainväliseen keskusteluun, sillä kielen vuoksi niiden tekemiset olivat helpommin kaikkien saatavilla. (Wetter Edman, 2011, s.59–60)
Palvelumuotoilun kenttä on laajentunut koko ajan yhä enemmän kohti strategian ja liiketoiminnan muotoilua sekä organisaation toimintatapojen muotoilua. Tässä työssä palvelumuotoilu käsitetään laajasti viitekehyksenä sisältäen kaikki eri muotoilun tasot. Mikäli muotoilun
tasot halutaan erottaa, on tämän kehittämistyön konteksti strategisen muotoilun konteksti,
sillä työn fokuksena on yrityksen uudistumis- ja innovaatiokyky, työ vaikuttaa yrityksen sisäiseen strategiatyöhön ja se toimeenpannaan organisaation kulttuuria muuttamalla (Passi & Ripatti 2016, 2.) Strateginen muotoilu, liiketoimintamuotoilu ja palvelumuotoilu on esitelty tarkemmin alla olevassa taulukossa.
Muotoilun taso

Fokus

Ydinkysymys

Vaikutus

Toimeenpano

Strateginen

Yrityksen uudis-

Missä konteks-

Strategiatyö

Organisaation

muotoilu

tumis- ja inno-

tissa organisaa-

kulttuuria

vaatiokyky

tio toimii tule-

muokkaamalla,

vaisuudessa?

uutta oppimalla

Liiketoiminta-

Arvolupaus ja

Mitä arvoa tuo-

Arvolupaus ja

Toimintamalleja

muotoilu

arvon tuottami-

tamme ja miten

liiketoiminta-

ja prosesseja

nen

se tuotetaan?

konsepti

kehittämällä,
suorituskykymittareita seuraamalla

Palvelumuo-

Asiakas- ja pal-

Millainen asia-

Asiakas-kohtaa-

Jatkuvalla pal-

toilu

velukokemus

kaskokemus on

miset

velukehityksellä

optimaalinen?

ja analytiikalla

Taulukko 1 Strateginen muotoilu, liiketoimintamuotoilu ja palvelumuotoilu mukaillen Passi &
Ripatti 2016, s. 2.
2.1.2

Palvelumuotoilu on monitieteistä

Palvelumuotoilu pohjautuu muotoiluajatteluun, eli Design Thinkingiin, jonka Tim Brown kuvaa kirjassaan Change by Design. Brownin mukaan termin takana on Stanfordin professori ja
IDEO-muotoilutoimiston perustaja David Kelley, joka kuvaili muotoilijoiden tekemistä ajatteluksi (Brown, 2009, s.6).
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Muotoiluajattelu on kuitenkin paljon vanhempaa perua. Luchsin mukaan muotoiluajattelu on
kehittynyt noin 50 vuoden aikana ja siihen on yhdistelty menetelmiä ja käytäntöjä muun muassa ohjelmistokehityksestä, insinööritieteistä, antropologiasta, psykologiasta, taiteista ja liiketalouden alalta. Luchs kuvaa menetelmien valikoitumista luonnonvalinnan kaltaiseksi prosessiksi, josta on syntynyt muotoiluajattelun prosessimalleja ja menetelmäoppaita. (Griffin
ym., 2015, s.xxi–xxiii)
Brown kuvaa muotoiluajattelun ihmiskeskeiseksi, intuitiiviseksi, analyyttiseksi ja ongelmanratkaisukeskeiseksi. Hänen mukaansa muotoiluajattelu on kolmas tie toisaalta ylirationaalisen
ja ylianalyyttisen maailmankuvan sekä toisaalta fiiliksellä menemisen välissä. Brownin mukaan muotoiluajattelu on yksinkertaistettuna ihmisten tarpeiden täyttämistä teknisten ja taloudellisten rajojen sisällä. Muotoiluajattelun avulla kuka tahansa voi olla muotoilija, eivätkä
sen menetelmät ole enää vain graafisten suunnittelijoiden tai teollisten muotoilijoiden hyppysissä. (Brown, 2009, s.4)
Luchs tiivistää muotoiluajattelun vieläkin yksinkertaisemmin. Hänen mukaansa muotoiluajattelu on systemaattinen ja yhteistyötä käyttävä tapa tunnistaa ja ratkaista ongelmia luovasti.
Se sisältää kaksi päävaihetta: ongelmien tunnistaminen ja ongelmien ratkaisu (Griffin ym.,
2015, s. xxiii).
Muotoiluajattelun periaatteiden avulla palveluita, tuotteita, järjestelmiä ja organisaatioita
kehittävät ihmiset voivat ratkoa ongelmia niin, että kaikki ymmärtävät, missä mennään. Moniammatillisissa tiimeissä voidaan Brownin mukaan ratkoa monimutkaisia ongelmia aina lasten
ylipainosta rikosten ehkäisyyn ja ilmastonmuutokseen. (Brown, 2009, s.6–7)
Stickdorn ja Schneider avaavat muotoiluajattelua pääperiaatteiden kautta. Ensimmäisessä kirjassaan This is Service Design Thinking (Stickdorn ym., 2011) Stickdorn ja Schneider esittelevät viisi muotoiluajattelun pääperiaatetta, jotka ovat asiakaskeskeisyys, yhteiskehittäminen,
jaksottaminen, konkretisointi ja holistisuus (Stickdorn ym., 2011, s.35–39). Seuraavassa kirjassaan This is Service Design Doing Stickdorn on muokannut pääperiaatteitaan. Nyt niitä on
kuusi: ihmiskeskeisyys, yhteistyö, iteratiivisuus, jaksollisuus, todellisuus ja holistisuus
(Stickdorn ym., 2018, s.24–28). Uusia periaatteita lisättiin, sillä alkuperäiset eivät kattaneet
kirjoittajien mielestä kokonaan palvelumuotoiluprosessin koko laajuutta.
Stickdornin mukaan palvelut ovat dynaamisia prosesseja, jotka koostuvat vuorovaikutustapahtumista ja kontaktipisteistä. Palveluprosessit koostuvat kolmesta vaiheesta: ennen palvelua,
palvelun aikana ja palvelun jälkeen. Muotoiluajattelussa koko palvelun kaari tuodaan näkyväksi konkretisoinnin avulla. Myöhemmässä kirjassaan Stickdorn muutti konkretisoinnin pääperiaatteen todelliseksi, jotta olisi ilmiselvempää, että asiakkaiden tarpeet on selvitetty, ideat
kokeiltu ja palvelut kuvattu fyysisenä tai digitaalisena todellisuutena. Holistisuudella
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Stickdorn tarkoittaa palvelun näkemistä osana kokonaisuutta, jossa sitä käytetään, sekä koko
asiakkaan palvelukokemuksen ymmärtämistä (Stickdorn ym., 2011, s.40–45, 2018, s.24–28).
Jaksollisuuden käsitettä Stickdorn tarkensi tuoreempaan kirjaansa niin, että sillä olisi helpompi ymmärtää palvelumuotoiluprosessin tapa visualisoida ja esittää palvelukokemukset
perä perää tapahtuvina jaksollisina asioina. Konkretisointi (evidencing) vaihdettiin todelliseksi
(real), jotta olisi ilmiselvempää, että tarpeet on selvitetty, ideat kokeiltu ja palvelut kuvattu
fyysisenä tai digitaalisena todellisuutena. (Stickdorn ym., 2018, s.24–28)
2.1.3

Palvelumuotoilu on ihmiskeskeistä

Suomen kielessä asiakaslähtöisyys ja asiakaskeskeisyys sotkeutuvat usein toisiinsa. Tässä
työssä palvelumuotoilu nähdään sekä asiakaslähtöisenä että asiakaskeskeisenä prosessina.
Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että ajatus uuden palvelun kehittämisestä tai olemassa olevan parantamisesta on lähtöisin asiakkaalta. Ajatukseen päästään käsiksi esimerkiksi
asiakaspalautteen kautta tai asiakaspalvelijoiden kokemusten perusteella. Tämän jälkeen palveluiden kehitysprosessi siirtyy palveluita tarjoavan organisaation hallintaan, eivätkä asiakkaat osallistu välttämättä lainkaan itse palvelukehitykseen, eikä yhteiskehittämisen menetelmiä välttämättä käytetä.
Asiakaskeskeisyys puolestaan vaatii sitä, että asiakkaat osallistuvat kehitysprosessin kaikkiin
vaiheisiin aina nykytilan kartoituksesta uusien ratkaisujen ideointiin, prototypointiin ja testaamiseen saakka. Stickdorn ja Schneider tarkoittavat asiakaskeskeisyydellä sitä, että palvelut muotoutuvat palveluntarjoajan ja sen käyttäjän vuorovaikutuksessa. Käytännössä asiakaskeskeisyys vaatii heidän mukaansa yhteiskehittämistä, jossa ovat asiakkaiden ja suunnittelijoiden lisäksi mukana myös laitteet ja digitaaliset kanavat. Yhteiskehittämisen aikana asiakas
tuo palveluun arvoa, mikä puolestaan lisää sitoutumista. (Stickdorn ym., 2011, s.38–39)
Toisessa kirjassaan Stickdorn ja Schneider päätyivät muuttamaan käyttäjäkeskeisyys- termin
ihmiskeskeisyydeksi. Vaikka Stickdorn ja Schneider olivat alun perinkin tarkoittaneet käyttäjillä kaikkia palvelusysteemiin liittyviä ihmisiä kuten asiakkaita ja työntekijöitä, halusivat he
vaihtaa termin ihmiskeskeiseksi, jotta se selkeästi sisältää sekä palvelun tuottajan että asiakkaan, käyttäjän ja kaikki muut mahdolliset ihmiset, joiden elämään palvelu vaikuttaa.
(Stickdorn ym., 2018, s.24).
Ihmiskeskeisyys on käsitteenä ollut olemassa jo kauan. Krippendorffin mukaan ihmiskeskeisen
suunnittelun kantaisinä voidaan pitää antiikin Kreikan filosofeja kuten Protagorasta. 1700-luvulla aihetta puolestaan sivusi muun muassa Johann Wolfgang von Goethe. (Krippendorff
2006, 40-41)
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Ihmiskeskeinen suunnittelu on saanut myös oman ISO-standardinsa (ISO 9241-210:2010(E)). Se
ammentaa toimintatutkimuksesta, jossa ne henkilöt, joita tutkittava ongelma koskee, löytävät toimintatutkimuksen avulla ratkaisun yhdessä. Samalla he sitoutuvat muutokseen.
(Kananen, 2009, s.9)
Ihmiskeskeisen toimintatavan lähtökohtana on ihmisymmärrys. Ihmisymmärryksellä, tai asiakasymmärryksellä, tarkoitetaan ihmisen arjen käyttäytymismallien ymmärtämistä ja tuntemista. Ihmisymmärryksen avulla organisaatio tietää, miten se voi auttaa ihmistä saavuttamaan tavoitteensa tai ratkaisemaan ongelmansa. Ihmisymmärryksestä saadaan selville, mitkä
asiat todellisuudessa ovat arvokkaita ihmiskeskeisen kehittämisprosessin kohteena oleville ihmisille. Se muodostuu eri kanavista kerätyn tiedon summana. Tässä kehittämistyössä ihmisymmärrystä kerätään laadullisilla yhteiskehittämisen menetelmillä työpajoissa. (Bisnode Finland,
2019)
Tämän kehittämistyön tietolähteitä ovat Fennian työntekijät, jotka työssään tekevät tuote- ja
palvelukehitystä. Kun kehitettävän palvelun kohderyhmänä ovat organisaation sisäiset toimijat, on loogisempaa puhua ihmiskeskeisyydestä ja ihmisymmärryksestä. Asiakkailla tässä kehittämistyössä sen sijaan tarkoitetaan Fennian vakuutusasiakkaita, jotka puolestaan osallistuvat yhdessä Fennian työntekijöiden kanssa Fennian asiakaskeskeiseen palvelukehitykseen.
2.1.4

Palvelumuotoilu vaatii kulttuurinmuutoksen

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu eroavat lähtökohtaisesti perinteisistä korporatiivisista tavoista kehittää palveluita. Perinteisesti palvelukehitys on ajateltu lineaarisena prosessina,
joka kulkee tiettyjen vaiheiden läpi, ja joiden jälkeen olemassa on valmis palvelu. Holmlidin
(2017, s. 96-97) mukaan palvelumuotoilu eroaa perinteisestä palvelukehityksestä muun muassa siinä, että prosessit esitetään ilman niiden kontekstia, vaikka palvelut tapahtuvat aina
kontekstissa. Muotoilu on ollut vain yksi osa palvelukehitysprosessia, vaikka palvelumuotoilussa muotoilu käsitetään laajemmin koko prosessin muotoiluna.
Mikäli palvelumuotoilu halutaan ottaa laajamittaisesti käyttöön, joutuu organisaatio muuttamaan toimintalogiikkaansa perustavanlaatuisesti (Kurtmollaiev ym., 2018, s.59). Kurtmollaievin mukaan palvelumuotoilu on siis kehittynyt palvelukehitysprosessin osasesta laajemmaksi kontekstiksi, jossa suunnitellaan yksittäisten palveluiden sijaan koko organisaation tapaa toimia. Jotta toimintamallia voidaan muuttaa, tulee koko organisaation logiikan muuttua.
(Kurtmollaiev ym., 2018, s.60–61)
Palvelumuotoilun aiheuttamia muutoksia organisaatiokulttuuriin on verrattu innovaatiotoiminnan mukanaan tuomiin muutoksiin. Mulganin ja Alburyn mukaan uuden toimintakulttuurin
juurtumisen esteenä on muun muassa se, että epäonnistuneista projekteista rangaistaan.
Myös puuttuvat palkitsemiskeinot tekevät kulttuurinmuutoksesta hankalaa. Muutosta tukevat
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puolestaan organisaation yleinen arvostus työntekijän taitoja kohtaan sekä keskijohdon osallistuminen muutokseen. (Mulgan ja Albury, 2003, s.33)
Kurtmollaiev tutki palvelumuotoilun tuomista suuren norjalaisen teleoperaattorin Telenorin
organisaatioon. Tutkimuksessa havaittiin, että palvelumuotoilu aiheutti runsaasti vastarintaa,
sillä se uhkasi koko yrityksen tapaa toimia. Vastarinta ei kuitenkaan Kurtmollaievin mukaan
johdu väärinkäsityksistä tai pahantahtoisuudesta, vaan yrityksen instituutioiden ja palvelumuotoilun toimintatapojen välisestä ristiriidasta. (Kurtmollaiev ym., 2018, s.70)
Mulgan ja Albury nostavat kehitystä tukevaksi asiaksi myös kollegoiden ja keskijohdon tuen.
Tietoisuus uudesta toimintamallista leviää organisaatiossa erityisesti lateraalisesti (Mulgan ja
Albury, 2003, s.25). Baileyn mukaan palvelumuotoilun kokonaisvaltainen omaksuminen vaatii
korkeimman johdon tukea, joka luo valmiuden ottaa uusi toimintamalli käyttöön. Käytännössä
johdon tulee luoda edellytykset muotoiluajattelun tuomiselle organisaatioon. Pelkkä muotoiluajattelun tuominen yrityksen strategiaan ei siis riitä muotoilukulttuurin luomiseen ja sen
tuomiseen osaksi jokapäiväistä työtä. Ilman jatkuvaa tukea korkeimmalta johdolta muotoilun
jalkauttaminen organisaatioon ei onnistu. Muotoilun menetelmien ja prosessien levittämiselle
organisaatioon on annettava aikaa. (Bailey, 2012, s.36–37)
Käytännössä palvelumuotoilun tuominen organisaatioon vaatii siis yrityskulttuurin muutosta.
Merholzin ja Skinnerin mukaan organisaatiokulttuuri muodostuu yrityksen arvoista, toimintaympäristöstä sekä toimintatavoista. Jotta palvelumuotoilu ja asiakaskeskeinen ajattelu voisivat tulla osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa, tulee arvot tuoda selkeästi esiin, työskentely-ympäristöä muuttaa muotoilua tukevaksi sekä luoda palvelumuotoilulle selkeät omat toimintatavat. (Merholz ja Skinner, 2016, s.136–153)
Fenniassa tämä prosessi on vasta alussa. Yhtiö hyväksyi vuonna 2017 vision, jossa asiakas päätettiin nostaa keskiöön. Visiota kuvaamaan ei kuitenkaan ole vielä luotu asiakaskokemusstrategiaa tai muuta kaikkien fennialaisten työtä ohjaavaa yhteistä kehystä. Työskentely-ympäristö avokonttoreineen ja neuvotteluhuoneineen ei ole omiaan palvelumuotoilun tekemiselle
eikä palvelumuotoilun toimintatapoja ole helppo tuoda organisaatioon, jossa työtä on totuttu
tekemään yksin ja palaverit on varattu päätöksenteolle. Tämän kehittämistyön ihmisymmärrystyöpajoissa saatiin runsaasti tietoa siitä, miten Fennian on muututtava, jotta palvelumuotoilu voidaan ottaa organisaatiossa laajamittaisesti käyttöön.
2.2

Yhteiskehittämällä arvoa

Yhteiskehittämisessä palveluiden kehittämiseen otetaan mukaan asiakkaiden lisäksi kaikki
muutkin palveluiden tarjoamiseen liittyvät sidosryhmät kuten työntekijät sekä elottomat järjestelmät kuten automaatio ja verkkosivut. Palvelumuotoilijat muodostavat tietoisesti ympäristön, joka fasilitoi eri sidosryhmien yhteistä tiedon tuottamista. Yhteiskehittämisessä uusia
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palvelukonsepteja testataan ja kehitetään erilaisten menetelmien avulla. Kun asiakkaiden ja
muiden sidosryhmien käsitykset ovat mukana yhteiskehittämisessä, voivat kaikki sidosryhmät
osallistua niin palveluiden kehittämiseen, prototypointiin kuin testaamiseenkin. (Stickdorn
ym., 2011, s.38–39)
Holmlid (2015, s. 547-549) kuvaa yhteiskehittämisen palveluiden innovointimenetelmänä. Kun
erilaiset ihmiset tuodaan yhteen jakamaan tietojaan ja kokemuksiaan sekä miettimään mahdollisuuksia, voidaan löytää luovia ratkaisuja ja innovaatioita. Yhteiskehittämiseen kuuluu
useita erilaisia menetelmiä, joita voidaan käyttää palvelukehityksen eri vaiheissa. Holmlidin
mukaan myös palvelu itse on yhteiskehittämistä, sillä palvelussa luodaan arvoa yhdessä asiakkaiden kanssa eri vaiheissa palvelun elinkaarta.
Englanniksi yhteiskehittäminen, co-creation, sekoittuu helposti arvon yhteisluomisen, myös
co-creation, kanssa. Kun muotoilijat tarkoittavat yhteiskehittämisellä läheisesti yhteistyössä
tehtävää toimintaa (Wetter Edman, 2011, s.83), tarkoitetaan kauppatieteissä arvon yhteisluomisella asiakkaalle ja palveluntarjoajalle syntyvää rahallista tai muuta arvoa, joka kehkeytyy joko itsekseen tai aktiivisesti suunniteltuna palveluita käytettäessä (Lusch ja Vargo, 2014;
Grönroos ja Gummerus, 2014).
Sekaannusta välttääkseen Stickdorn ja Schneider siirtyivät toisessa kirjassaan yhteisluomisen
käsitteestä yhteistyön käsitteeseen. Heidän mukaansa yhteistyön käsite on helpompi ymmärtää ilman laajaa yhteisluomisen ja -kehittämisen teorioiden ymmärtämistä. Yhteistyö sekä eri
ihmisryhmien että eri tieteen- ja toimialojen välillä on luontaista palvelumuotoilulle.
(Stickdorn ym., 2018, s.24–28)
Ramaswamyn ja Ozcanin (Ramaswamy ja Ozcan, 2014, s.14) mukaan yhteiskehittäminen luo
arvoa yhdessä sidosryhmien kanssa ja sen tulokset toteutuvat asiakkaan kokemuksissa. Heidän
mukaansa yhteiskehittämisen tulisi myös aina parantaa toimeentuloa, terveyttä tai hyvinvointia. Yhteiskehittämistä voi käyttää lähes missä tahansa kontekstissa. Yhteiskehittämällä voidaan toteuttaa niin palvelukehitystä kuin organisaation sisäistä kehittämistäkin. Tärkeintä on,
että mukana ovat kaikki sidosryhmät. (Ramaswamy ja Ozcan, 2014, s.14, 280)
Tässä kehittämistyössä yhteiskehittämistä käytetään organisaation toimintatapojen ja kulttuurin muutoksen kontekstissa. Yhteiskehittämiseen osallistuvat työntekijät, jotka ovat mukana uusien palveluiden kehittämisessä ja joiden työtapoihin palvelumuotoilun käyttöönotto
eniten vaikuttaa.
2.3

Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka

Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka on markkinoinnin ja palveluliiketoiminnan teoreettinen viitekehys, joka on kehittynyt aiemmin teoretisoiduista palvelukeskeisestä liiketoimintalogiikasta sekä palvelulogiikasta, joiden molempien fokuksessa ovat palvelut. Asiakkaaseen
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sekä hänen kokemuksiinsa ja tarpeisiinsa keskittyvä asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka kuvaa hyvin palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun käyttöön ottaneiden organisaatioiden toimintamalleja.
Palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka ja palvelulogiikka puolestaan ovat syntyneet vastapainoksi perinteiselle teolliselle logiikalle, jossa yritysten tarkoituksena on myydä tuotteita mahdollisimman tehokkaasti, ja jossa näkökulma on aina yrityksen näkökulma. Teollisessa tai tuotekeskeisessä liiketoimintalogiikassa yritys on keskeinen toimija taloudellisessa vaihdannassa,
koska se nähdään proaktiivisena toimijana. Yritys innovoi, kehittää, tuottaa, jakelee ja markkinoi tuotteitaan. Yrityksen tavoitteena on teollisessa logiikassa maksimoida voitot ja minimoida riskit. Markkinat ovat olemassa passiivisina tahoina, jotka koostuvat asiakkaista, joista
yritys puolestaan hyötyy myymällä niille tuotteita. (Lusch ja Vargo 2014, s. 6)
Palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka (Service-Dominant Logic, SDL) on amerikkalaisten Robert F. Luschin ja Stephen L. Vargon (2014) kehittämä lähinnä teoreettinen viitekehys, jossa
liiketoiminnan keskiössä on tuotteen sijaan palvelu. Luschin ja Vargon mukaan kaikki liiketoiminta on lähtökohtaisesti palveluliiketoimintaa. Esimerkiksi pyykinpesukone ei ole Luschin ja
Vargon mukaan vain kone, vaan ratkaisu asiakkaan tarpeeseen saada puhtaita vaatteita.
Palvelukeskeisessä liiketoimintalogiikassa myytävän palvelun arvo luodaan yhdessä palveluntarjoajan ja asiakkaan kanssa palvelun käyttötilanteessa. Arvo luodaan aina yhteistyössä kontekstissaan, eikä palvelun tuottaja voi itse määritellä palvelunsa arvoa tai välttää arvon yhteisluomista. Palveluntarjoajat eivät siis voi olla luomatta arvoa yhdessä asiakkaiden kanssa.
(Lusch ja Vargo, 2014, s.144)
SDL sopii Mauricio Manhãesin mukaan täydellisesti yhteen palvelumuotoilun kanssa. Manhãesin
mukaan palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan viides aksiooma - arvo yhteisluodaan toimijoiden yhteisissä instituutioissa – on erityisen yhteensopiva, sillä halusimme tai emme, kaikki
olemassa olevat tuotteet on tehty palvelumuotoiluprosessissa yhdessä asiakkaiden kanssa.
(Stickdorn ym., 2018, s.29–31)
Pohjoismaissa kehitetty palvelulogiikka (Service Logic, SL) eroaa palvelukeskeisestä logiikasta
Grönroosin ja Gummeruksen mukaan siinä, että pohjimmiltaan palvelukeskeisen logiikan pohjalla on tavaraorientoitunut ymmärrys liiketoiminnasta. Kun palvelukeskeisessä logiikassa arvon syntyminen on abstraktia, palvelulogiikassa arvo on käyttöarvoa ja sen yhteisluominen ja
syntyminen kuvaillaan tarkasti. Arvon yhteisluominen on palvelulogiikassa aina tarkoituksellista ja se tapahtuu yhteisluomisen alustalla kolmiosaisessa arvonmuodostumisprosessissa. Ensimmäisellä tarjoajan alueella palveluntarjoaja yhdistelee resurssit, jotka tarjotaan asiakkaille. Tarjoajan alue on suljettu asiakkailta ja sillä toimii vain palveluntarjoaja. (Grönroos ja
Gummerus, 2014, s.207, 209-210, 218)
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Toisella yhteisellä arvonluomisen alueella palveluntarjoaja ja asiakas kohtaavat, ja arvoa luodaan yhdessä. Kolmannella asiakkaan alueella asiakas puolestaan luo arvoa itse ja yhdessä
muiden oman ekosysteeminsä toimijoiden kanssa. Asiakkaan alue on suljettu palveluntarjoajalta. Palvelulogiikassa arvolla tarkoitetaan käyttöarvoa, eli sitä arvoa, jonka käyttäjät eli
asiakkaat luovat käyttäessään resursseja. Asiakkaat siis sekä luovat että määrittelevät arvon.
(Grönroos ja Gummerus, 2014)
Tämän kehittämistyön tietoperustana toimiva asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka (Customer-Dominant Logic, CDL) eroaa aiemmista liiketoimintalogiikoista siten, että siinä nostetaan
keskiöön asiakas ja hänen tarpeensa ja elämänpiirinsä yrityksen tuotteiden, palveluiden ja
ekosysteemien sijaan. Tästä syystä asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka sopii esimerkiksi
palvelukeskeistä liiketoimintalogiikkaa paremmin palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua käyttäviin organisaatioihin. Kun palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka lähtee palveluntarjoajan
näkökulmasta, asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka pyrkii selvittämään asiakkaan elämäntilanteen, hänen käyttämänsä muut palvelut ja sen, miten palveluntarjoajan tarjoama palvelu
niiden yhteyteen soveltuu. Jotta asiakkaiden elämiin sopivien palveluiden tarjoaminen onnistuu, tulee yrityksellä olla laajempaa käsitystä asiakkaan elämästä, tavoista ja kokemuksista.
Yrityksen on otettava huomioon asiakkaan mennyt, nykyhetki ja tuleva, jotta se pystyy sovittamaan oman palvelunsa asiakkaan kontekstiin mahdollisimman hyvin. (Heinonen ym., 2010)
Asiakaskeskeisessä liiketoimintalogiikassa asiakkaan kokemus nostetaan keskiöön tarjooman
tai palveluntarjoajien verkoston tilalle. CDL:n asiakas voi olla kuka tahansa, joka ostaa tuotteen tai palvelun, eli esimerkiksi käyttäjä, toimija tai ostaja. Tässä kehittämistyössä Fennian
kontekstissa asiakas on Fennialta vakuutuksen tai jonkun muun tuotteen tai palvelun ostanut
henkilö, joka käyttää vakuutustaan vahingoista selvitäkseen. Palveluntarjoaja puolestaan tarkoittaa myyjää tai muuta yritystä tai organisaatiota, joka tarjoaa palveluita asiakkaille. Fennian kontekstissa palveluntarjoaja on Fennia itse tai joku sen kumppani, joka tarjoaa palveluita Fennian asiakkaille esimerkiksi vahingosta selviämiseksi. Tarjooma on kaikki, mitä palveluntarjoaja myy tai tarjoaa. Se voi olla tuotteita, palveluita, yhteistyökumppanuuksia ja niin
edelleen. Fennia tarjoaa asiakkailleen vakuutusten lisäksi myös esimerkiksi varainhoidon palveluita sekä vuokrattavia asuntoja ja tiloja. (Heinonen ja Strandvik, 2015)
Perinteisesti palveluiden markkinointi on ajateltu palveluntarjoajan suunnasta kohti asiakasta
– kuinka asiakas saataisiin ostamaan sitä, mitä me tarjoamme. CDL:ssä lähdetään asiakkaan
tarpeista. Koska asiakas on keskiössä, on hän myös se, joka hallitsee ostotapahtumaa. Heinosen ja Strandvikin mukaan asiakas päättää, millaista palvelua hän tarvitsee. Palvelutapahtumia ei käsitelläkään yksittäisinä kontaktipisteinä, vaan osana asiakkaan elämää. Palveluntarjoajalla ei asiakaskeskeisen liiketoimintalogiikan mukaan voi olla täyttä näkyvyyttä kaikkiin
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asiakkaan päätöksiin vaikuttaviin tekijöihin, mutta kokonaiskuva asiakkaan elämästä ja tarpeista tulisi hankkia, jotta palveluntarjoaja pystyisi tarjoamaan palveluitaan mahdollisimman
hyvin asiakkaan elämään sopivasti. (Heinonen ja Strandvik, 2015, s.475)
CDL:a noudattavat yritykset pohtivat, mitä asiakkaalle tarpeellista yritys voisi tarjota. Lähtökohtana on siis asiakkaan tarve, ei palveluntarjoajan halu myydä jotain tiettyä asiakkaalle
(Heinonen ja Strandvik, 2015, s.476). Samasta näkökulmasta lähtee myös palvelumuotoilu.
Palvelumuotoiluprosessissa ensimmäisenä selvitetään asiakkaan oikea ongelma ja vasta sitten
pohditaan, miten ongelma voitaisiin ratkaista. Sekä palvelumuotoilu että asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka vaativat yrityksiltä täysin erilaista katsantokantaa kuin perinteinen teollinen logiikka.
Asiakaskeskeistä liiketoimintalogiikkaa noudattava organisaatio on tehnyt tietoisen liiketoimintapäätöksen priorisoida asiakaskokemus ja antaa työntekijöilleen resurssit, joiden avulla
paras asiakaskokemus toteutetaan. Jotta asiakaskeskeisyys toteutuu organisaation joka tasoilla, tulee organisaation tehdä strateginen päätös laittaa asiakkaat keskiöön. Organisaation
prosessien sijaan on keskityttävä asiakkaan elämään ja palvelukontekstiin ja organisaation kehityssuunnitelmien ja -järjestyksen sijaan asiakkaan ongelmiin. Käytännössä kahdesta samanarvoisesta ratkaisusta valitaan se, joka on asiakkaalle parempi. On selvitettävä, mikä asiakkaalle on tärkeää, ja keskityttävä siihen. Samalla on lopetettava sellainen tekeminen, joka ei
ole asiakkaalle tärkeää. (Heinonen ja Strandvik, 2015, s.476, 479; Reason, 2016, s.142–143)
Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka ottaa huomioon sen, miten yrityksen palvelu sopii asiakkaan käyttämien muiden palveluiden yhteyteen. Asiakkaat käyttävät arjessaan sekä kansallisten että kansainvälisten yritysten palveluita. He vertaavat yritysten asiakaskokemusta kaikkiin käyttämiinsä palveluihin, eivät vain saman alan kansallisiin yrityksiin (Venkatraman,
2017, s.25). Esimerkiksi digitaalisissa palveluissa ja sovelluksissa perustason määrittelevät
amerikkalaiset digijätit kuten Google ja Amazon.
Heinosen mukaan palveluntarjoajien ei siis tulisi keskittyä vain palveluun itseensä vaan myös
asiakkaan tarkoitusperiin ja palvelun käyttämisen jälkeisiin tapahtumiin ja kokemuksiin. Yritysten tulisi selvittää, mitä asiakas tekee tai yrittää tehdä ja miten palvelu sopii juuri siihen.
Heinosen käsitys asiakaskeskeisyydestä sisältää siis myös asiakasymmärryksen. Palveluntarjoajan tulee ymmärtää asiakastaan, jotta se voi tarjota sille oikeasti tarpeellisia ja kiinnostavia
palveluita. Esimerkiksi vakuutusyhtiön tapauksessa asiakas ei havittele vain vakuutusta, vaan
turvaa mahdollisten vahinkojen varalle – eli mielenrauhaa. Hänelle ei välttämättä ole tärkeää, korvaako vakuutus kaiken, vaan saako hän avun, jos vahinko on sattunut.
Mikäli asiakaskeskeistä liiketoimintalogiikkaa halutaan noudattaa, tulee asiakkaiden kanssa
siis selvittää aina heidän koko elämäntilanteensa ja miten vakuutusyhtiö voisi sitä tukea ja
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helpottaa. Samalla vakuutusyhtiö voi lähteä kehittämään uusia toimintamalleja ja yhteistyökumppanuuksia. Suomessa esimerkiksi OP onkin jo perustanut oman sairaalan, jossa se hoidattaa vakuutusasiakkaidensa tapaturmat. Fennialla saman tyyppistä yhteistyötä tehdään terveydenhoitoyhtiö Pihlajalinnan kanssa.
Kun palveluita kehitetään asiakaskeskeisesti, sopii kehitysmenetelmäksi erityisen hyvin palvelumuotoilu. Palvelumuotoilu lähtee aina asiakkaan tarpeista, kokemuksista ja ongelmista, joihin sitten etsitään yhdessä ratkaisua.
Asiakaskeskeisessä liiketoimintalogiikassa arvo syntyy, kun asiakas käyttää yrityksen tarjoamaa palvelua ja kun se yhdistyy asiakkaan kontekstiin, tekemisiin, tapoihin ja kokemuksiin.
Yhtiön tehtävänä on siis tukea asiakkaan arvonluontiprosessia. (Heinonen ym., 2010)
2.4

Asiakaskeskeisyys vaatii panostamista asiakaskokemukseen

Asiakaskeskeisen liiketoimintalogiikan toimintatavat ovat hyvin lähellä asiakaskokemukseen
pohjautuvaa liiketoimintamallia. Asiakaskokemuksella tarkoitetaan asiakkaan yrityksen kanssa
kokemien kaikkien kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summaa (Törrönen, 2019 s.5). Käytännössä asiakaskokemus siis rakentuu esimerkiksi brändimielikuvasta, kokemuksesta eri kohtaamispisteistä, tuttavien kertomuksista omista kokemuksista, työntekijöiden tavasta toimia
asiakkaiden kanssa ja niin edelleen.
Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka vaatii organisaatiolta strategista päätöstä ja niin tekee
myös asiakaskokemus. Asiakaskokemusstrategia on välttämätön nykyaikaisille yrityksille,
koska asiakaskokemus tulee ohittamaan hinnan ja tuotteet kilpailutekijöinä jo vuonna 2020
(Walker Information, 2013, s.25). Jotta asiakaskokemuksella voi kilpailla, on tiedettävä, mitä
asiakkaat haluavat ja milloin sekä mikä on asiakkaalle relevanttia juuri kyseisessä ajassa ja
paikassa (Li, Littleton ja Altimeter, 2017, s.5). Asiakaskokemusstrategia tarvitaan, jotta yritys
pystyy selvittämään ja toteuttamaan asiakkaalle relevantit asiat.
Li kuvailee asiakaskokemuksen kehittämisen nelitasoiseksi. Ensimmäisellä tasolla oleva organisaatio vasta oppii asiakaskokemusta. Toisella tasolla asiakaskokemukseen sitoudutaan, kolmannella sen toteuttamista kiihdytetään ja neljännellä asiakaskokemus istutetaan osaksi organisaation päivittäistä toimintaa. (Li, Littleton ja Altimeter, 2017, s.13–15)
2.5

Palvelumuotoilun ja asiakaskeskeisyyden toteuttaminen vaatii työtä

Viitekehyksen ja tietoperustan pohjalta voidaan vetää yhteen, että palvelumuotoilun, muotoiluajattelun, asiakaskeskeisyyden ja yhteiskehittämisen menetelmien tuominen organisaatioon
vaatii työtä. Palvelumuotoilu sekä asiakaskokemukseen keskittyminen edustavat perinteiselle
siilo-organisaatiolle suurta mullistusta, joka ei onnistu yhdessä yössä. Strategisten linjausten
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lisäksi vaaditaan selkeää toimintasuunnitelmaa, kulttuurinmuutosta sekä toimitilojen muutosta, jotta palvelumuotoilu sekä asiakaskokemukseen panostaminen voidaan ottaa täysimääräisesti organisaation toimintatavaksi.
Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka vaatii organisaatiota ajattelemaan asioita aina asiakkaan näkökulmasta käsin. Asiakas käyttää palveluita koko elämänsä laajuisessa kontekstissa,
muiden palveluiden lomassa. Koska perinteinen tapa kehittää palveluita ja laskea liiketoiminnan potentiaalia on ollut hyvin yrityskeskeinen, vaatii asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka
yritykseltä täydellistä suunnanmuutosta.
Palvelumuotoilu, muotoiluajattelu ja yhteiskehittäminen tukevat osaltaan organisaation uudistumista, sillä niiden toimintatapoja voidaan hyödyntää myös organisaation muutoksessa itsessään. Ihmiskeskeisesti toimimalla yrityksen työntekijät pääsevät mukaan uuden toimintamallin kehittämiseen. Ongelmakohdat löydetään yhdessä ja ratkaisut niihin muodostetaan yhdessä. Muotoiluajattelun juurruttaminen avaa työntekijöiden ajattelua kohti asiakaskeskeisyyttä, mikä puolestaan avaa tietä asiakaskokemukseen panostamiselle.
Kaiken kaikkiaan työn viitekehys ja tietoperusta tukevat toisiaan. Ne muodostavat yhdessä
hedelmällisen maaperän, jonka pohjalta organisaatiota voidaan kehittää kohti aitoa asiakaskeskeisyyttä ja ketterämpää yhteiskehittämisen toimintatapaa.
3
3.1

Kehittämistehtävä ja menetelmät
Palvelumuotoilumallista toimenpide-ehdotuksiin

Tämän kehittämistyön alkuperäisenä tavoitteena oli kehittää Fennialle oma palvelumuotoilumalli. Käytännössä suunnitelmana oli kehittää toistettavissa oleva prosessi, jonka avulla yksittäisiä pienempiä kehitysprosesseja voitaisiin vetää.
Kehittämistehtävä muokkaantui paljon kehittämistyön edetessä ja ihmisymmärryksen karttuessa. Kävi ilmi, että palvelukehityksestä vastaavien henkilöiden mukaan palvelumuotoilun laajemman käyttöönoton edessä on paljon kipupisteitä, jotka tulisi ratkaista ennen kuin palvelumuotoilumalli voidaan ottaa käyttöön ja toimintatapoja voidaan muuttaa kohti asiakaskeskeisyyttä.
Prosessin edetessä kehittämistehtävä muotoutui sen kuvaamiseksi, miten palvelumuotoilu voidaan ottaa käyttöön organisaatiossa. Erityisesti opinnäytetyön lopputuloksena on selkeät toimenpide-ehdotukset, jotka toteuttamalla organisaatio pääsisi lähemmäs asiakaskeskeisyyttä
ja palvelumuotoilun laajempaa käyttöönottoa.
Kehittämiskysymykseksi muodostui ihmisymmärrykseen pohjautuen
1. Miten palvelumuotoilu voidaan ottaa käyttöön organisaatiossa?
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2. Mitä muutoksia palvelumuotoilun käyttöönotto ja asiakaskeskeisyys vaatii organisaatiolta?
Tämän kehittämistyön kanssa samanaikaisesti Fenniassa oli meneillään myös muita kehittämishankkeita, joihin opinnäytetyö nivoutuu. Vision ja strategian mukaisesti opinnäytetyö yhdistyy Fennian polkuun kohti asiakaskeskeisyyttä. Myös digitalisaatio ja sen aiheuttamat vaatimukset järjestelmille ja ohjelmistoille ohjaavat palvelumuotoilun tekemistä Fenniassa.
Kehittämisprosessi alkoi lokakuussa 2018. Löydä-vaiheen työpajat vedettiin loka-marraskuun
vaihteessa ja Kehitä-vaiheen työpajat marras-joulukuun vaihteessa 2018. Ihmisymmärrystä
kerättiin Fennian palvelukehityksen parissa työskenteleviltä henkilöiltä eri organisaation
osista. Palvelumuotoilumallia myös yhteiskehitettiin näiden fennialaisten kanssa. Tässä kehittämistyössä ihmisymmärryksellä tarkoitetaan siis Fennian palvelukehityksessä mukana olevien
ihmisten ymmärtämistä. Asiakasymmärryksellä puolestaan tarkoitetaan Fennian asiakkaiden
ymmärtämistä.
Ymmärrä- ja Kehitä-vaiheissa järjestettiin kussakin neljä kahden tunnin mittaista työpajaa,
joihin kuhunkin osallistuu noin neljä henkeä. Mukana oli asiantuntijoita muun muassa eri vakuutuslajeista, korvauspalveluista, tietohallinnosta, viestinnästä, markkinoinnista ja myynnistä. Myös Fennian tytäryhtiöistä Henki-Fenniasta ja Fennia Varainhoidosta oli osallistujia.

Kuvio 1 Kehitystyön eteneminen organisaation sisällä
Kehittämistyön yhteydessä myös tietoisuus palvelumuotoilusta ja muotoiluajattelusta lisääntyi
Fennian asiantuntijoiden keskuudessa. Kehittämistyö siis samalla myös toteutti omaa tavoitettaan.
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3.2

Käytännön muotoiluprojekteissa tehdään muotoilututkimusta

Muotoilututkimus on muotoiluprojektien yhteydessä tehtävää tiedonkeruuta ja tiedon analysointia. Muotoilututkimus ei siis tässä kontekstissa tarkoita muotoilun tutkimista tieteenalana.
Muotoilututkimus on Stickdornin mukaan erittäin tärkeä osa palvelumuotoilua, sillä se auttaa
suunnittelutiimiä siirtymään oletuksista varsinaiseen tietoon. Palvelumuotoiluprosessin tiedonhankintatavat ovat yleensä laadullisia. Laadullisia menetelmiä käytetään, koska ne vastaavat miksi-kysymyksiin toisin kuin määrälliset menetelmät, joiden avulla saadaan kyllä dataa,
mutta tulkinta jää puuttumaan (Stickdorn ym., 2018, s.98).
Palvelumuotoilun tutkimusprosessi kuvataan Stickdornin kirjassa iteratiivisena prosessina,
joka alkaa tutkimuksen laajuuden ja tutkimuskysymysten määrittämisellä, valmistelevalla tutkimuksella sekä tutkimuksen suunnittelulla. Suunnitelmaan kuuluvat muun muassa menetelmien sekä otoksen valinta. Seuraavassa vaiheessa kerätään dataa monessa eri muodossa. Se
voi olla tekstejä, videoita, numeroita, esineitä tai valokuvia. Keräämisen jälkeen data indeksoidaan ja visualisoidaan esimerkiksi persooniksi, palvelupoluiksi tai sidosryhmäkartoiksi. Lopuksi tehdään synteesi ja analyysi, jonka lopputuloksena saadaan tärkeimmät näkemykset.
Tästä voidaan jatkaa ideointivaiheeseen, jossa näkemysten perusteella kehitetään uusia ratkaisuideoita. (Stickdorn ym., 2018, s.98)
Goodwin (2009, s.182) puolestaan kuvaa muotoilututkimusprosessin toimintana, jonka tavoitteena on ymmärtää palveluita kehittävää tai myyvää organisaatiota, palvelua käyttäviä ihmisiä, sekä samoilla markkinoilla toimivia kilpailijoita. Ensin on siis ymmärrettävä organisaatiota
ja sen kilpailijoita, minkä jälkeen selvitetään asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet ja tavat toimia.
Tässä kehittämistyössä muotoilututkimusprosessi lähti käyntiin toimeksiannolla Fennialta.
Aluksi tutustuttiin yritykseen ja sen toimintatapoihin hakemalla tietoa yrityksen sisältä. Tämän jälkeen tutustuttiin kilpailijoihin. Seuraavaksi suunniteltiin Ymmärrä-vaiheen tiedonhankintatyöpajat. Työpajojen osallistujat ja menetelmät määriteltiin ennalta. Työpajoista saatu
aineisto analysoitiin laadullisesti, minkä jälkeen esille nousseita ongelmakohtia työstettiin
eteenpäin Kehitä-vaiheen työpajoissa. Ratkaisuideat analysoitiin jälleen laadullisesti ja niiden
pohjalta muodostettiin toimenpide-ehdotukset, joiden avulla palvelumuotoilu voitaisiin ottaa
käyttöön Fenniassa.
3.3

Prosessimalli Double Diamond eli tuplatimantti

Kehittämistyön tiedonhankinnassa ja ideoinnissa käytettiin palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Menetelmillä saatu aineisto analysoitiin laadullisesti. Kehittämistyö noudatti British Design Councilin niin kutsuttua tuplatimantti eli Double Diamond -prosessimallia
(Design Council, 2007, s.6).
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Tuplatimantissa palvelumuotoiluprosessi on jaettu neljään osaan, jotka vuoron perään laajentavat ja supistavat käsiteltävän tiedon määrää. Aluksi Discover- eli Löydä-vaiheessa haetaan
tietoa, sen jälkeen Define-, eli Määritä-vaiheessa tarkennetaan oikeisiin ongelmiin, minkä jälkeen Develop-, eli Kehitä-vaiheessa kehitellään mahdollisia ratkaisuja. Lopuksi Deliver-, eli
Toimita-vaiheessa toteutetaan ihmisymmärryksen pohjalta parhaaksi valittu vaihtoehto.
(Design Council, 2007, s.6)

Kehitä

Toimita

löytäminen

Muotoiluhaasteen
määrittely

Ongelman

Ratkaisu

Määritä

Ongelman
määrittely

Löydä

Kuvio 2 Tuplatimantti, mukaillen Design Council 2007
Yllä olevassa kuviossa malli esitetään kahtena timanttikuviona. Löydä-vaiheessa tiedon määrä
lisääntyy ja timantti suurenee, Määritä-vaiheessa puolestaan tietoa kiteytetään ja timantti
pienenee. Toinen laajeneva ja pienenevä timantti on Kehitä- ja Toimita -vaiheissa.
Tuplatimantti valikoitui prosessimalliksi tähän kehittämistyöhön sen selkeyden ja käytettävyyden vuoksi. Tuplatimanttimalli on laajalti käytössä ja se on helposti ymmärrettävissä ihmisille, jotka eivät tunne palvelumuotoilua tai sen menetelmiä.
3.3.1

Löydä

Muotoiluprosessin ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin viisi ihmisymmärrystyöpajaa, joihin
osallistui yhteensä 22 ihmistä. Osallistujat työskentelevät Fenniassa hyvin eri tehtävissä aina
markkinoinnista tietohallintoon, vakuutusten kehittämisestä myyntiin ja asiakaspalvelusta
korvauspalveluihin.
Työpajat olivat kaikki samansisältöisiä. Niissä tehtiin kussakin kaksi tehtävää, joiden tarkoituksena oli saada käsitys palvelukehityksen nykytilasta Fenniassa. Ensimmäisessä tehtävässä
osallistujat kartoittivat sidosryhmäkartalle palvelukehitykseen ja palveluiden tarjoamiseen
liittyviä sidosryhmiä Fennian sisällä ja sen ulkopuolella.
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Sidosryhmäkartan avulla vastataan kysymykseen, ketkä ovat asiakaskokemukseen osallistuvat
ihmiset ja organisaatiot. Siihen kuvataan organisaation asiakkaat, työntekijät, yhteistyöorganisaatiot, järjestelmät, organisaation ulkopuoliset vaikuttajat sekä kaikki muut sidosryhmät, joilla voi olla suoraa tai epäsuoraa vaikutusta palvelukokemukseen. Sidosryhmäkartan
avulla pyritään tekemään näkyviksi olemassa olevia suhteita, kahnauksia ja epävirallisia kontakteja eri sidosryhmien välillä. Ymmärtämällä sidosryhmien suhteet toisiinsa, voidaan huomata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Stickdorn ym., 2018, s.59)
Sidosryhmäkartan kuvaamisen tueksi osallistujille annettiin kuvitteellinen skenaario, jossa
Fennia olisi kehittämässä aloittelevalle yrittäjälle uutta vakuutus- ja palvelukokonaisuutta.
Kokonaisuuteen sai kuulua mitä tahansa Fennian jo tarjoamia palveluita tai uusia mahdollisia
palveluita.
Sidosryhmäkartan keskiössä oli asiakas, tässä tapauksessa aloittava yrittäjä. Ensimmäisellä kehällä yrittäjää lähimpänä olivat asiakasrajapinnassa työskentelevät fennialaiset. Toisella kehällä olivat muut fennialaiset, kolmannella Fennian yhteistyökumppanit ja neljännellä ja
uloimmalla kehällä yhteiskunta ja muu maailma.
Sidosryhmäkartan avulla haluttiin selvittää, ketkä kaikki palvelukehitykseen ja palveluiden
tarjoamiseen osallistuvat, ja kuinka hyvin heidät nykytilanteessa otetaan huomioon uusia palveluita kehitettäessä.
Työpajan toisena tehtävänä oli luoda palvelupolku Fennian palvelukehityksen nykytilanteesta.
Palvelupolun avulla esitetään asiakkaan, tai tässä tapauksessa palvelukehityksen, polku koko
palveluprosessin alusta loppuun saakka. Siinä esitetään asiakkaan jokainen vuorovaikutustilanne organisaation kanssa. Palvelupolku auttaa organisaatiota suunnittelemaan palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Se voi ohjata organisaation valintoja, sijoituspäätöksiä ja toimintaa. (Reason, 2016, s.25–26)
Tässä tapauksessa palvelupolku tehtiin palvelun kehittäjän, eli Fennian työntekijän näkökulmasta. Koska työpajoihin osallistui ihmisiä eri puolilta organisaatiota, kävi nopeasti heti ensimmäisessä työpajassa ilmi, että palvelukehityksen prosessit ovat hyvin erilaiset yrityksen eri
puolilla. Koska yhtä yhteistä palvelukehityksen mallia ei kukaan ryhmä pystynyt palvelupolulla
kuvaamaan, tehtävänantoa muutettiin heti ensimmäisessä työpajassa siten, että ryhmä sai valita yhden tavan ja kuvata sen palvelupolkuun. Lopputuloksena oli siis viisi erilaista palvelupolkua, jotka edustivat viiden eri ryhmän tapoja kehittää palveluita.
Työpajoissa oli läsnä myös kehittämistyön tekijän kollega, joka kirjoitti ylös muistiinpanoja
tehtävien lomassa käydystä keskustelusta. Muistiinpanojen pohjalta tuotettiin empatiakartat,
joiden avulla kuvattiin organisaation eri toimijoiden kokemuksia palvelukehityksen nykytilasta.
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3.3.2

Määritä

Määritä-vaiheessa Löydä-vaiheen työpajoista tehdyt muistiinpanot analysoitiin aineistolähtöisesti. Ensin kerätty aineisto yhteismitallistettiin liimalapuille. Sen jälkeen aineisto luokiteltiin
ryhmittäin ja ryhmälle annettiin nimi (Kananen, 2017, s.131–133).
Ennen koodauksen tekemistä on päätettävä, millä tavoin koodaus tehdään – puhtaan aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti vai teoriaohjaavasti (Kananen, 2017, s.136). Koska palvelumuotoilu on ihmiskeskeinen lähestymistapa, jossa ymmärrystä ja ideoita kerätään ihmisiltä itseltään, on aineistolähtöinen analyysi parhaiten sopiva palvelumuotoilun menetelmin tehtävään
kehittämistyöhön.
Työpajojen litterointi toteutettiin liimalapuille, koska palvelumuotoilu on prosessina visuaalinen ja suurten datamassojen hallitseminen on helpompaa visuaalisessa muodossa. Liimalappuja luokittelemalla aineistosta syntyi helpommin toisistaan erottuvia ryhmiä. Aineiston koodausvaihe tapahtui siis käytännössä jo liimalapuille kirjoittamisen yhteydessä, kun aineisto
tiivistettiin lyhyiksi lauseiksi ja käsitteiksi.
3.3.3

Kehitä

Kehitä-vaiheen työpajoissa työstettiin edelleen määritä-vaiheen työpajoissa syntyneitä kipupisteitä. Kehitä-vaiheen työpajoja järjestettiin yhteensä neljä ja niihin osallistui yhteensä 20
henkilöä. Osa työpajojen osallistujista oli samoja kuin Löydä-vaiheessa, osa puolestaan uusia.
Stickdornin mukaan ideointiprosessi on nelivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa ideointia suunnitellaan, toisessa tuotetaan ideoita, kolmannessa valitaan niitä ja neljännessä dokumentoidaan ideat (Stickdorn ym., 2018, s.163–168). Kehitä-vaiheen työpajassa toteutettiin käytännössä ideointiprosessin toinen ja kolmas vaihe.
Ideoinnin suunnittelu tehtiin Määritä-vaiheessa luotujen kipupisteiden avulla. Menetelmät ideoiden tuottamiseen valittiin niin, että ne seurasivat loogisesti toisiaan ja ideointi jakaantui
useisiin loogisesti eteneviin tehtäviin. Ideoiden valintavaihe toteutettiin yksinkertaisesti äänestämällä. Dokumentaatio puolestaan tehtiin siirtämällä liimalappujen sisältö tietokoneelle
taulukoihin ja kaavioihin.
Työpajojen aluksi osallistujat järjestivät edellisten työpajojen perusteella syntyneet kipupisteet tärkeysjärjestykseen vaikeimmasta ongelmasta helpoimpaan. Samalla osallistujat saivat
miettiä, puuttuuko kipupisteistä jokin koko ryhmän tunnistama ongelma. Kaksi neljästä ryhmästä päätti lisätä yhden oman kipupisteensä listalle.
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Toisessa vaiheessa osallistujat saivat aikaa ideoida mahdollisia ratkaisuja kipupisteisiin. Sen
jälkeen ryhmät teemoittelivat ratkaisuideansa teemoihin. Tämän jälkeen osallistujat vielä äänestivät omasta mielestään parhaat ideat. Jokainen osallistuja sai kolme ääntä, jotka he voivat käyttää haluamiinsa ideoihin.
Lopuksi eniten ääniä saaneet ideat asetettiin affinity diagramille, eli ideaportfoliolle. Kaavion
pystyakselilla arvioitiin ideoiden toteutettavuutta ja vaaka-akselilla niiden vaikuttavuutta.
Mitä helpompi idea oli toteuttaa, sitä korkeammalla se oli kaaviossa. Mitä vaikuttavampi se
oli, sitä enemmän oikeassa laidassa se oli. Käytännössä siis ideat, jotka oli helpoin toteuttaa
ja joiden vaikuttavuus oli suurin, olivat kaavion oikeassa ylälaidassa.
3.4

Prosessissa kerätty aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti

Työpajoista kertynyt aineisto analysoitiin laadullisesti. Laadullinen menetelmäsuuntaus valittiin, koska kehittämistyön tavoitteena oli porautua syvälle fennialaisten ongelmiin, selvittää
miksi he ongelmia kokevat ja miten ongelmat voitaisiin ratkaista. Silvermanin (2017, s.7–18)
mukaan laadullinen menetelmäsuuntaus kannattaa valita, kun tarkoituksena on selvittää vastauksia miksi-kysymyksiin ja erityisesti kun tutkija on valmis menemään aineiston perässä mihin tahansa suuntaan se saattaakin kuljettaa. Tässä kehittämistyössä aineistolähtöisyys oli hyvin vahvaa. Kun Ymmärrä-vaiheen työpajojen jälkeen näytti selvältä, että alkuperäistä kehityskohdetta eli palvelumuotoilumallia ei voitaisi tämän aineiston perusteella tehdä, muokattiin kehityskysymys uudelleen.
Tarkemmin ottaen menetelmänä sovellettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on kolmivaiheinen prosessi, jossa aineisto ensin redusoidaan, sitten
klusteroidaan ja lopuksi abstrahoidaan (Sarajärvi ja Tuomi, 2018, s.122–123). Milesin ja Hubermanin kehittämän lähestymistavan ensimmäisessä vaiheessa aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois. Tuomi ja Sarajärvi ehdottavat, että samaa kuvaavat ilmaisut alleviivataan samanvärisillä kynillä. Tässä kehittämistyössä samaa kuvaavat ilmaisut kirjoitettiin
liimalapuille ryhmittelyn helpottamista varten.
Sisällönanalyysin toisessa vaiheessa aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään (Sarajärvi ja
Tuomi, 2018, s.124). Aineiston alkuperäisilmaukset käydään tarkasti läpi ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Nämä käsitteet ryhmitellään
sitten eri luokiksi, josta puolestaan syntyvät alaluokat. Tässä kehittämistyössä luokittelu tehtiin visuaalisesti siirtelemällä liimalappuja samaa teemaa edustaviin ryhmiin. Ryhmille annettiin tässä vaiheessa myös nimet.
Kolmannessa vaiheessa perinteistä sisällönanalyysiä alkuperäisdata abstrahoidaan, eli käsitteellistetään. Aineistosta erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja tämän valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Käsitteellistämisvaiheessa
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edetään alkuperäisen aineiston käyttämistä ilmaisuista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. (Sarajärvi ja Tuomi, 2018, s.125)
Tämän kehittämistyön tavoitteena ei ole tieteellisen tiedon tuottaminen vaan käytännön työelämän kehittäminen. Abstrahointivaiheen sijaan aineistosta nostettiin kolmannessa vaiheessa
esiin konkreettisia ongelmakohtia. Nämä ongelmakohdat olisi aineiston perusteella tärkeää
ratkaista, jotta palvelumuotoilu voitaisiin ottaa organisaatiossa laajamittaisesti käyttöön.
Koska laadullinen tutkimus on käytännössä aina subjektiivista, eli tutkijan itsensä tuottamaa,
on perinteisillä objektiivisuuden ja totuuden kriteereillä tehty luotettavuuden tarkastelu hankalaa. Ratkaisu ongelmaan on triangulaatio. Triangulaatio tarkoittaa monimenetelmäistä strategiaa, jolla jotain tiettyä ilmiötä tarkastellaan monesta näkökulmasta. Denzinin mukaan triangulaatiossa on neljä eri kategoriaa: menetelmätriangulaatio, teoriatriangulaatio, tutkijatriangulaatio ja aineistotriangulaatio (Kananen, 2017, s.154–155).
Sarajärvi ja Tuomi (2018, s.167) kertovat, että Denzin kehitti triangulaation vastaamaan ongelmaan yksipuolisista tutkimustuloksista. Käyttämällä triangulaatiostrategiaa tutkija ei voi
sitoutua vain yhteen näkökulmaan ja kykenee siten ylittämään omat henkilökohtaiset ennakkoluulonsa.
Menetelmätriangulaatiossa ratkaisua haetaan useilla eri menetelmillä. Tässä kehittämistyössä
menetelmätriangulaatiota toteutettiin käyttämällä kehittämistyön eri vaiheissa useita eri menetelmiä, kuten määrällistä menetelmää sidosryhmäkartan analysoinnissa ja teemoittelua
Ymmärrä-vaiheen työpajojen analysoinnissa.
Teoriatriangulaatiossa puolestaan ymmärrystä haetaan useamman teorian avulla. Tässä kehittämistyössä tietoperustan muodostavat kauppatieteistä lähtöisin oleva asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka, muotoilusta peräisin oleva muotoiluajattelu sekä monitieteinen yhteiskehittäminen.
Tutkijatriangulaatiossa useampi tutkija varmistaa tulkinnan. Aineiston analyysi tehtiin osittain
yhdessä työpajojen osallistujien kanssa. Esimerkiksi Ymmärrä-vaiheen työpajojen perusteella
tehdyt empatiakartat validoitiin Kehitä-vaiheen työpajojen osallistujien kanssa. Sisällönanalyysi tehtiin yhdessä kirjoittajan asiakaskokemuksen mittaamisesta sekä asiakastutkimuksista
vastaavan kollegan kanssa.
Aineistotriangulaatiossa käytetään useita eri aineistoja ratkaisua etsittäessä. Tässä kehittämistyössä aineistoina olivat työpajamuistiinpanojen lisäksi osallistujien tekemät palvelupolut,
sidosryhmäkartat, ideat sekä matriisit. Myös muualta kuin työpajoista hankittiin taustatietoja
organisaatiosta ja sen palvelukehityksestä.
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4

Kehittämistyön tulokset

4.1
4.1.1

Löydä ja määritä
Siiloutuminen ja työn kasautuminen samoille tekijöille painavat

Ihmisymmärrystyöpajojen muistiinpanoista kehkeytyi analysoitavaksi seinällinen liimalappuja,
jotka järjestyivät kohtuullisen helposti teemoihin. Teemoiksi nousivat tekemisen tavat, ITtoimittajien rooli, IT-kehityksen rooli, palvelukehitykseen osallistujat, siiloutuminen, myyjän
rooli, asiakkaan rooli, asiakaskokemuksen rooli, idean lähde, sekä muutama teemoihin sisältymätön asia kaatoluokassa.
Tekemisen tavat –luokassa esiin nousi ongelmia erityisesti päätöksentekoon liittyen. Lisäksi
asiantuntijat kokivat aikapainetta, sillä samat ihmiset ovat mukana useissa projekteissa yhtä
aikaa. Palvelukehityksen prosessien todettiin myös olevan hyvin erilaisia eri puolilla konsernia, mistä syystä yhteistä palvelukehityksen palvelupolkua on mahdotonta tehdä. Todettiin
myös, että Fenniassa on juristeja useissa eri tehtävissä ja eräs työpajaan osallistunut sanoi,
että ”Me tarvitaan innovatiivisia tuotekehitysjuristeja”. Juristit koetaan usein kaavoihin kangistuneina ja äärimmäisen tarkkoina ihmisinä, jotka haluavat tehdä asiat tiukasti lakipykäliä
noudattaen. Innovatiivisemmalla otteella saataisiin työpajaan osallistuneen mukaan aikaan
asiakkaalle parempia ratkaisuja.
Palvelukehitykseen osallistujat –luokassa nousi esiin useita eri ryhmiä, jotka joko unohdetaan tai jotka pääsevät mukaan kehitysprosessiin liian myöhään. Mainittuja olivat muun muassa aktuaarit, markkinointi sekä konserniyhtiöistä Fennia Varainhoito ja Henki-Fennia. Kaiken kaikkiaan oltiin sitä mieltä, että eri sidosryhmät on otettu vaihtelevasti huomioon ja että
Fenniasta puuttuu tapa, jolla oikeat asiantuntijat pääsisivät osallistumaan projekteihin oikeaan aikaan.
Asiantuntijarooleista nousivat erityisesti esiin IT-kehitys sekä myyjät. IT-kehityksen luokassa
pohdittiin tietohallinnon toimintaa niin sen sisältä kuin ulkoakin. Liiketoiminnan edustajien
mielestä IT-kehityksessä tavoitellaan liikaa täydellisyyttä ja tuotantoon ei haluta päästää mitään, mikä ei ole täysin virheetöntä. Resurssipula vaivaa, ja erityisesti testauksesta puuttuu
resursseja.
IT-toimittajien roolista oltiin myös montaa mieltä. Osa piti IT-toimittajia yhteistyökumppaneina, osa taas täysin irrallisina toimijoina, jotka tuottavat Fennialle palveluita. Irrallisina
toimijoina IT-toimittajia pitävien mielestä ne sotkeentuivat liian herkästi Fennian päätäntävallassa oleviin asioihin. Kumppanimallia kannattavat puolestaan ajattelivat, että IT-toimittajien pitääkin toimia yhteistyössä fennialaisten kanssa. Mikäli IT-toimittaja on valittu jo projektin alussa, ohjaa se usein palvelukehitystä.
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Myyjien rooli palvelukehityksessä oli monelle epäselvä. Osa koki, että myyjät ovat asiakasrajapinnassa asiakastarpeiden kartoittajia ja niiden esiin tuojia. Toisaalta myyjät saivat työpajoihin osallistujien mukaan tietää uusista palveluista ja tuotteista vasta viimeisenä eli liian
myöhään. Viestintää myyjille myös kritisoitiin, asiakaspäällikköjakelulla tieto ei aina välttämättä pääse perille saakka.
Monille oli epäselvää, mistä idea palvelukehitykseen tulee. Tuleeko se kenties myyjiltä, keksiikö asiantuntija sen päässään vai nouseeko ajatus kilpailijan jo kehitettyä vastaavan ratkaisun. Myös tehostamistarve mainittiin idean lähteenä. Työpajoissa tiedostettiin, että asiakas ei
useinkaan ole palvelukehityksen alkulähteenä. Tiedostettiin myös, että ratkaisu keksitään jo
liian aikaisin, vaikka ideasta pitäisi ensin selvittää, onko se todella tarpeellinen ja toteuttamiskelpoinen.
Asiakkaan rooliksi jäi monien mielestä osallistua kehitykseen vasta määrittelyiden jälkeen tai
antaa palautetta käytännössä valmiista ratkaisusta. Työpajoihin osallistujien mielestä asiakasta osallistetaan liian vähän ja sitä tulisi tehdä aiemmassa vaiheessa palvelukehitystä. Asiakastarvetta ei varmisteta ennen palvelukehitystä.
Asiakaskokemukselta odotettiin johtamista ja sitä, että kehitysprojektit priorisoitaisiin asiakaskokemuksen näkökulmasta, ei esimerkiksi järjestelmien näkökulmasta. Jotta asiakaskokemusta voitaisiin kehittää, vaatisi se työpajoihin osallistujien mielestä lisää muutoskyvykkyyttä
ja tahtoa liiketoiminnalta.
Ryhmittelystä saatua dataa trianguloitiin muun työpajadatan kanssa. Työpajoissa tehdyt palvelupolut ja sidosryhmäkartat nostivat esiin osin samoja, osin eri kipupisteitä Fennian palvelukehityksestä.
4.1.2

Kipupisteet

Ihmisymmärrystyöpajoissa kerätyn ryhmitellyn aineiston perusteella Määritä-vaiheessa muotoutui yhdeksän kipupistettä, jotka olivat yhteisiä lähes kaikille työpajoihin osallistuneille. Kipupisteet olivat:
•

strategiset linjaukset ja johtajuus puuttuu -> ei tiedetä tekemisen raameja

•

asiakkaan ääni puuttuu kehittämisprosessista

•

siilot estävät yhdessä tekemistä

•

IT-järjestelmiä on liikaa ja integraatiot ovat hankalia

•

ei tiedetä mitä muut tekevät

•

oikeita ihmisiä ei osallisteta oikeaan aikaan
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•

samat ihmiset tekevät liian montaa projektia

•

pelätään epäonnistumista ja tavoitellaan täydellisyyttä

•

projekteilta puuttuu (liiketoiminta)omistajuus

Seuraavassa Kehitä-vaiheessa työpajoihin osallistujat ideoivat ratkaisuja kipupisteisiin. Työpajojen alussa osallistujia pyydettiin lukemaan kaikki kipupisteet läpi ja kertomaan, pitävätkö
ne heidän mielestään paikkansa. Kaikissa työpajoissa oltiin sitä mieltä, että kipupisteet olivat
todellisia ja oikeita.
4.1.3

Empatiakartat

Ryhmittelyistä sekä työpajoissa tehdyistä palvelupoluista saatu data koostettiin empatiakarttoihin. Empatiakartta on Dave Greyn kehittämä kuvaus käyttäjistä tai käyttäjäryhmistä. Gray
uudisti empatiakarttapohjansa vuonna 2017 ja kirjoitti siitä blogiinsa (Gray, 2017).
Grayn mukaan empatiakartan tavoitteena on saada syvempää ymmärrystä jostain oman liiketoimintaympäristön sidosryhmästä. Se voi olla esimerkiksi asiakas, mahdollinen asiakas tai yhteistyökumppani. Kyseisen ryhmän asemaan asettuen empatiakarttaan kasataan tietoa siitä,
mitä henkilö näkee, kuulee, sanoo ja tekee sekä hänen kipupisteensä ja mahdolliset onnistumisen paikat. Lisäksi tarkastellaan sitä, mitä henkilö haluaa saada aikaan ja kuka hän on.
(Gray, 2017)
Empatiakartat tehtiin kolmesta eri työntekijäryhmästä ihmisymmärryksen perusteella. Empatiakarttoihin valikoituivat myyjät, tietohallinnon asiantuntijat sekä niin sanotut liiketoimintaasiantuntijat eli vakuutus- ja korvauspalveluiden asiantuntijat. Kehitä-vaiheen työpajoihin
osallistuneilta pyydettiin myös validointia empatiakartoille. Empatiakarttoihin kuvattujen
työntekijäryhmien edustajat tunnistivat itsensä.
4.1.4

Määrällinen analyysi sidosryhmistä

Ihmisymmärrystyöpajoissa syntyneistä sidosryhmäkartoista tehtiin myös määrällinen analyysi,
jossa laskettiin sidosryhmien esiintyvyys eri työpajoissa. Määrällisen analyysin avulla saatiin
selville, mitkä sidosryhmät tulevat Fennian asiantuntijoille ensimmäisinä mieleen, ja mitkä
puolestaan jäävät helposti unohduksiin. Keskustelumuistiinpanojen perusteella oli selvää, että
fennialaiset kyllä tietävät, että kaikki sidosryhmät eivät ole riittävän hyvin mukana palvelukehityksessä ja että monesti sidosryhmät unohdetaan tai heidät otetaan mukaan liian myöhään.
Sidosryhmäkarttoja tehtäessä oli mielenkiintoista seurata, kuinka samat sidosryhmät liikkuivat
eri tasoille kartalla. Esimerkiksi konserniyhtiöt Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito olivat välillä asiakasrajapinnassa, välillä muissa fennialaisissa ja välillä yhteistyökumppaneissa. Myös
IT-toimittajat seilasivat useamman eri sektorin välillä. Vahingosta selviytymisen palveluiden
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kumppanit puolestaan olivat välillä asiakasrajapinnassa ja välillä yhteistyökumppaneissa – joskus molemmissa yhtä aikaa.
Eniten hajontaa sidosryhmissä oli uloimmalla kehällä, eli kohdassa yhteiskunta ja muu maailma. Vähiten sidosryhmiä löytyi ensimmäiseltä kehältä, eli asiakasrajapinnasta.
Sidosryhmien määrällinen analyysi on kuvattu taulukkoon numero 2 alla.
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asiakasrajapinta
fennia.fi
Oma Fennia
vahingosta selviytymisen palvelut
asiakaspalvelu

muut fennialaiset
5 korvauspalvelut
5 vakuutuspalvelut
5 viestintä

yhteistyökumppanit
5 it-toimittajat
5 Elo
5 Suomen Yrittäjät

yhteiskunta ja
muu maailma
15 kilpailijat
5 lainsäädäntö
5 asiakaskäyttäytyminen

4 Autoapu / SOS

4

digitalisaatio

2

4
4

EU
media

2
2

4

pankit

2

3
3

Trump
tapaturmavakuutuskeskus
Asiakastieto
asiakkaan omat
sidosryhmät
Business Finland
Finanssivalvonta
Finla
Finnvera
Fonecta
GDPR

2
2

1

5
5
2

Kompassi
laske ja osta

4 asiakaskokemus ja
markkinointi
3 Fennia Varainhoito
3 Henki-Fennia

myyjät

3 MainFrame

asiakaspäällikkö
edustajakanava

2 TIA
2 aktuaarit

4 Danske Bank
3 FenniaHoitaja
/ Pihlajalinna
3 Matkahätä /
SOS
3 Taloapu / L&T
3 Terveystalo

korvauspalvelut
yritysneuvojat

2 tietohallinto
2 asiakasrahoitus

3 Crazy Town
3 Dagmar

2
2

asiakasviestintä
chat
ehdot
esitteet
kenttä
kilpailuttaja

1
1
1
1
1
1

3
3
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

konttori

1 liiketoimintaomistajat
1 maksuliikenne

Folksam
Fysipartners
Hertz
Mobylife
Nuori yrittäjyys
rahastoyhteistyökumppanit
2 tilitoimisto
2 toimialajärjestöt
2 uusyrityskeskukset
2 VRK
2 yritysneuvonta

2

hakusanamainonta
hankerahoitus

2

hinnoittelu

1

2
2

1
1

2 Carglass
1 Surveypal

2
2

julkiset palvelut
kansainväliset
toimijat
kaupparekisteri
Kela

1
1
1
1

AIG
Aktia
AREK
autoliikekanava
1 Autoliitto

1
1
1
1

megatrendit
messut
Nuori yrittäjyys
oppilaitokset

1
1
1
1

1

1

1 CAN

1

poliittinen ilmapiiri
PRH

1 Falck

1

Slush

1

markkinointi &
mainonta
meklari

kentän esimiehet
Särmä
erikoistarkastajat
FenniaHoitaja
palvelumuotoilu
riskienhallinta

1 projektipäällikkö

Särmä
TIA

1 ylin johto
1 lakiosasto

Vihi-palvelu

1 tuotepäällikkö
ajanvaraajat esim
Bookers
asha
Autoapu
back office
BI-tiimi
lasivahingot
häiriöhallinta ja tuotannon seuranta
EDW+

2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
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asiakasrajapinta

muut fennialaiset

1

yhteiskunta ja
muu maailma
some

1

1 hoitolaitokset
1 InCar

1
1

soteuudistus
starttiraha

1
1

1 mainostoimisto
1 SVT
1 Tryg Garanti
1 Veritas
1 LVK
1 suosittelija
1 palvelumuotoilutoimisto
1 SAK-verkkopalvelutiimi

1

taloussuhdanteet
Tekes
Trafi
trendit
tulorekisteri
uusyrityskeskus
verotus

1

1

underwriting

1 lakimiesliitto

1

Winlife / Sapeli

1

viranomaiset (oikeuslaitos, poliisi)
yhteiskunnalliset
uhat politiikka
yhteiskunnalliset
uhat talous
yrittäjän kilpailijat
yrittäjille suunnatut tapahtumat
yrittäjyyden
trendit
yrityshautomot
yrityskasvatus
eduskunta
Suomen vakuutusdata

järjestelmätoimittajat
Kompassi-ylläpito
kumppanuusvastaavat
kääntäjät
Mobylife
perintä
riskienhallinta
Surveypal
Taloapu
testaajat
intratiimi

yhteistyökumppanit
1 Frosmo

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Taulukko 2 Sidosryhmäkartoissa mainitut sidosryhmät ja mainintojen lukumäärät, jatkoa edelliseltä sivulta.
4.2

Kehitä

4.2.1

Kipupisteiden järjestys ja ideointi

Työpajojen osallistujat tekivät itse suuren osan analyysistä itse luokitellessaan ja asettaessaan ideat ideaportfoliolle. Kipupisteiden järjestys kuitenkin vaihteli ryhmien välillä suurestikin ja analyysivaiheessa ne järjestettiin keskimääräisille paikoilleen. Järjestykseksi muotoutui
lopulta seuraava, vaikeimmasta ongelmasta vähiten vaikeaan:
1. Strategiset linjaukset ja johtajuus puuttuu -> ei tiedetä tekemisen raameja
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2. Siilot estävät yhdessä tekemistä
3. IT-järjestelmiä on liikaa ja integraatiot ovat hankalia
4. Ei tiedetä mitä muut tekevät
5. Pelätään epäonnistumista ja tavoitellaan täydellisyyttä
6. Samat ihmiset tekevät liian montaa projektia
7. Oikeita ihmisiä ei osallisteta oikeaan aikaan
8. Projekteilta puuttuu (liiketoiminta)omistajuus
9. Asiakkaan ääni puuttuu kehittämisprosessista
Johtajuuden puuttuminen nousi selkeästi kärkeen, sillä lähes kaikki ryhmät nostivat sen tärkeimmäksi ongelmaksi. Ainoastaan yksi ryhmä nosti kärkeen muun kipupisteen ja se oli kipupiste, jonka he itse halusivat lisätä. Johtajuuden puuttumiseen keksittiin runsaasti erilaisia
ratkaisuja aina johdon vaihtamisesta parempaan viestintään ja selkeämpiin tavoitteisiin.
Asiakkaan ääni puolestaan putosi tärkeysjärjestyksessä pohjalle, koska monien ryhmien mielestä asiakasta on jo alettu kuunnella paremmin kuin ennen. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö asiakkaan kuuntelemisessa olisi vielä paljon tekemistä.
Useat ryhmät pohtivat kipupisteitä järjestellessään sitä, mitkä kaikki kipupisteet liittyvät toisiinsa. Esimerkiksi samojen ihmisten osallistuminen ja oikeiden ihmisten osallistumattomuus
sekä se, ettei tiedetä mitä muut tekevät, liittyvät toisiinsa. Myös siiloissa tekeminen estää
sen tietämistä, mitä muut tekevät ja keitä projekteihin kannattaisi osallistaa.
Kaksi ryhmää päätti lisätä omat kipupisteensä asteikolle. Yhden ryhmän uusi kipupiste oli:
Rohkeus puuttuu, vatulointi, mietitään liian kauan
Tämän ryhmä nosti ykköseksi kaikista vaikeimmaksi kipupisteeksi.
Toisen ryhmän oma kipupiste oli:
Päätökset tehdään liian ylhäällä, ei siellä missä koetaan, että päätökset olisi fiksu tehdä
Tämän kipupisteen ryhmä nosti kolmanneksi tärkeimmäksi.
Kaikki kullekin kipupisteelle keksityt ideat on järjestetty taulukkoon, joka löytyy liitteistä.
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4.2.2

Ideaportfolio

Äänestysten jälkeen ryhmät saivat järjestellä ideansa toteutettavuus – vaikuttavuus –skaalalle
ideaportfolioon. Alla olevaan kuvioon on kasattu kaikkien ryhmien äänestykset voittaneet
ideat.

Kuvio 3 Ideaportfolio kaikkien ryhmien parhaiksi äänestämistä ideoista
4.2.3

Omistajuus hukassa

Myös Kehitä-vaiheen työpajoissa käytiin paljon keskustelua, josta tehtiin muistiinpanot. Muistiinpanot siirrettiin liimalapuille ja analysoitiin aineistolähtöisesti samalla tavalla kuin Ymmärrä-vaiheessa.
Kehitä-vaiheen työpajoista syntyi analyysin pohjalta kuusi eri teemaa, jotka olivat osin päällekkäisiä Ymmärrä-vaiheen teemojen kanssa. Teemat olivat: tekemisen tavat, asiakkaan ääni,
resurssien käyttö, strategia, johtajuus ja omistajuus, IT sekä viestintä.
Tekemisen tavat -teemassa nousi esiin asioita kuten asioita ajatellaan negatiivisen kautta ja
että Fenniassa on priorisoitu asioita, jotka eivät tue strategisia tavoitteita.
Asiakkaan ääni -teemassa nousivat esiin erityisesti asiakaspalautteen kirjaamiskäytännöt. Asiakkaan ääneksi saattaa myös muotoutua jokin asia, joka on oikeasti keksitty talon sisällä. Kaiken kaikkiaan asiakkaan äänen huomiointi on työpajoihin osallistujien mielestä mennyt kuitenkin parempaan suuntaan.
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Resurssien käyttö -teemassa pohdittiin työntekijöiden motivaatiota, jos he joutuvat osallistumaan projektiin vastoin tahtoaan. Samojen ihmisten osallistumista useisiin projekteihin haluttaisiin kehittää esimerkiksi osaajapankilla tai vapailla agenteilla. Myös aikataulujen pitävyydestä oltiin huolissaan.
Strategia, johtajuus ja omistajuus -teemassa etsittiin omistajaa edellisissä työpajoissa huomatulle omistajuusongelmalle. Työpajoihin osallistujien mielestä hallituksen tulisi vaatia
enemmän johdolta ja neuvottelukuntien hallitukselta. Johtajien tulisi myös päivittää työnkuvaansa ja asioiden omistajan vastuun tulisi näkyä toiminnassa.
IT-teemassa etsittiin myös omistajuutta. Järjestelmiä saattaa jäädä olemaan, kun niillä ei ole
omistajaa. Päätöksiä tulisi tehdä, muun muassa lopetettavien järjestelmien osalta.
Viestintä-teemassa puolestaan nousi esiin sisäisen viestinnän tarpeet palvelukehityksessä. Aineiston perusteella olisi tärkeää, että talon sisällä välittyisi tietoa siitä, mitä suunnitellaan ja
mitä on tulossa. Kun uusi tuote- tai palvelukonsepti on kasassa, tulisi myyjät ja muu asiakasrajapinta innostaa aiheesta niin, että he kertoisivat siitä auliisti myös asiakkaille ja saisivat
heidät innostumaan.
5

Tulokset ja pohdinta

5.1

Toimita

Palvelumuotoilun laajamittainen käyttöönotto vaatii organisaatiolta selkeitä suuntaviivoja ja
kulttuurinmuutosta. Tässä luvussa tiivistetään koko tuplatimantti-prosessin aikana saatu ja
laadullisesti analysoitu aineisto konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi sekä taustoitetaan
niitä tietopohjalla ja aiemmalla tutkimuksella.
1

Luodaan asiakaskokemusstrategia
•

Liiketoiminnallisten tavoitteiden lisäksi luodaan selkeät raamit sille, millainen
on visiossa tavoiteltu paras asiakaskokemus.

•

Strategiassa linjataan muun muassa miten ja missä kanavissa palvelua tarjotaan ja millaista tunnekokemusta palvelulla halutaan luoda.

•

Asiakaskokemusstrategia lähtee asiakkaan tarpeiden ja oikeiden ongelmien
selvittämisestä.

•

Fennian työntekijöitä osallistuu strategian luomiseen yli siilorajojen.
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•

Asiakaskokemusstrategialla vastataan palvelukehitystä tekevien toiveisiin tarkemmista linjauksista ja priorisoinneista – kun linjaukset on selkeästi yhdessä
sovittu, on helpompi toimia.

•

Kehitysprojektit priorisoidaan asiakaskokemusstrategian mukaisesti.

•

Asiakaskokemusstrategia lähtee asiakkaan tarpeista – työntekijät luovat sen
yhdessä asiakkaan kanssa.

•

Vaatii kulttuurinmuutosta kohti asiakaskeskeisyyttä, johdon sitoutumista sekä
vahvaa sisäistä viestintää.

Fennia kuuluu Lin neliportaisessa asiakaskokemuksen asteikossa ensimmäiselle tasolle, jossa
organisaatio vasta opettelee asiakaskokemukseen panostamista. Siinä vaiheessa yrityksen
johto tietää, että asiakaskokemus on kriittinen yrityksen menestymiselle, mutta he eivät ole
vielä kehittäneet asiakaskokemusta varten perusteellista strategiaa. Tällaisella tasolla olevan
yrityksen toiminta asiakaskokemuksen kehittämiseksi on epäjohdonmukaista. Eri puolilla yritystä tehdään yksittäisiä kehittämisprojekteja, mutta ne eivät liity toisiinsa, eikä yritykselle
ole tehty yhtenäistä aukikirjoitettua asiakaskokemusstrategiaa. Oppimisvaiheessa olevassa
yrityksessä ei ole ketään yksittäistä henkilöä tai yksikköä, joka omistaa asiakaskokemuksen,
eikä sen vuoksi myöskään sovittuja mittareita. (Li, Littleton ja Altimeter, 2017, s.13)
Lin (2017, s. 14) mukaan seuraavassa, eli sitoutumisvaiheessa, organisaatio luo itselleen strategiset tavoitteet asiakaskokemuksen suhteen. Asiakaskokemusstrategian avulla kehittämisprojekteja voidaan priorisoida ja asiakaskokemuksen mittausta voidaan ottaa käyttöön. Tässä
vaiheessa organisaatiolla on selkeästi määritellyt tavoitteet, mutta suunnitelmat niihin pääsemiseksi eivät ole vielä valmiit.
Kehittämistyön aikana kävi ilmi, kuinka vahvasti Fennia on opetteluvaiheessa. Työpajoihin
osallistuneet palvelukehityksen parissa työskentelevät fennialaiset puhuivat paljon siitä, että
eri puolilla organisaatiota tehdään pahimmillaan ristiriitaisia asioita ja tekemiseltä puuttuu
punainen lanka. Jotta kaikki puhaltaisivat yhteen hiileen ja tarjoaisivat asiakkaille tasalaatuista asiakaskokemusta, tulisi Fennian luoda asiakaskokemusstrategia. Aluksi pitäisi selvittää,
miten ja millaisilla resursseilla asiakaskokemusta lähdetään kehittämään.
Tässä kehittämistyössä ei oteta kantaa siihen, tuleeko asiakaskokemusstrategian olla liiketoimintastrategiasta irrallinen vai tulisiko asiakaskokemusstrategia yhdistää muuhun organisaation strategiatyöhön. Li (2017, s. 6) kuvailee organisaation strategian kolmijakoiseksi – asiakaskokemusstrategia, liiketoimintastrategia ja brändistrategia tulevat kaikki todeksi asiakaskohtaamisissa. Strategiat voivat kuitenkin aivan yhtä hyvin olla kaikki yhtä ja samaa. Tässä
vaiheessa, kun asiakaskokemukseen panostaminen on organisaatiolle vielä uutta, voi erillisen
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dokumentin tuottaminen olla helpompaa kuin strategian muuttaminen kesken strategiakauden.
2

Uudistetaan organisaatiorakenne asiakaskeskeisyydelle ja palvelumuotoilulle otolliseksi
•

Kaadetaan perinteiset siilot ja luodaan uusi organisaatiorakenne esimerkiksi
asiakassegmenttien tai tuotekategorioiden mukaisesti.

•

Tehdään selväksi kaikkien työntekijöiden tehtävänkuva sekä määritellään tehtävään liittyvät vastuut sekä päätösvalta.

•

Tuodaan päätösvalta mahdollisimman lähelle kehitystyötä tekeviä. Päätösvaltaa käyttävän on nojattava päätöksissään strategisiin linjauksiin.

•

Määritellään, kuka asiakaskokemuksen toteutumisen omistaa kussakin yksikössä ja koko konsernissa. Häneltä tulee viimeinen sana, mikäli vaaditaan
päätöstä johonkin asiakaskokemukseen liittyvään asiaan.

•

Lisätään henkilöstöä tuote- ja palvelukehitykseen, jotta samojen ihmisten ei
tarvitsisi osallistua useaan projektiin yhtä aikaa. Lisäresurssit myös nopeuttavat kehitystyötä.

•

Kunkin työntekijän tulee tietää, mikä Fennian tarjoama paras asiakaskokemus
on, ja miten hän voi omalta osaltaan sitä tuottaa.

•

Järjestetään työn tekeminen ja työtilat siten, että ne tukevat asiakaskeskeisyyttä ja palvelumuotoilun menetelmiä.

Tämä toimenpide-ehdotus liittyy tiiviisti Lin asiakaskokemuksen kolmanteen eli kiihdytystasoon. Kolmannella tasolla olevissa (Li, Littleton ja Altimeter, 2017, s.14) organisaatioissa on
yhteinen näkemys asiakaskokemusstrategiasta sekä tuloksia, jotka todentavat asiakaskokemukseen panostamisen hyödyt liiketoiminnalle. Tässä vaiheessa organisaatiot voivat hankkia
uusia järjestelmiä, jotka tukevat asiakaskokemusstrategian toteuttamista sekä luopua vanhoista järjestelmistä, jotka eivät tue asiakaskokemuksen kehittämisen vaatimaa ketterää kehittämistä.
Palvelumuotoilun menetelmät tukevat myös organisaatiomuutoksessa. Reasonin (2016, s. 144)
mukaan palvelumuotoilu antaa organisaatioiden käyttöön kielen ja työkalut, joiden avulla
asiakaskokemuksesta voidaan puhua inhimillisemmin ja tarkemmin. Kun ylintä johtoa, lähijohtajia että asiantuntijoita on koulutettu ymmärtämään palvelumuotoilun sanasto ja logiikka,
voivat he toimia asiakaskokemuksen airuina organisaatiossa.
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Organisaation jäsenten osallistuminen muutosprosessiin onkin Reasonin (2016, s. 140) mukaan
ensiarvoisen tärkeää. Kun työntekijät pääsevät mukaan muutosohjelmaan alusta lähtien, ehditään heidän kontribuutionsa ottaa mukaan. Henkilöstön ymmärrys jokapäiväisestä toiminnasta on erityisen tärkeää uuden toimintamallin suunnittelussa.
Jukka Saksi on kuvannut kirjassaan Johtajuus murroksessa finanssialalla (Saksi, 2013, s.167–
168) viisi keinoa, joilla tulevaisuuden johtaja menestyy. Saksin teesit näkyivät myös tässä kehittämistyössä. Saksin mukaan johtajuus tulee keskittää ihmisiin, ihmisiä tulee tukea ja johtaa omalla esimerkillä. Kehittämistyön aikana kävi selväksi, että moni fennialainen kokee johtajuuden olevan hukassa, eikä johto tiedä, mitä palvelukehitystä tekevät fennialaiset ajattelevat.
Palvelumuotoilua hyödyntävissä organisaatioissa työtilat mahdollistavat sellaisen työn tekemisen, mitä aiemmin ei ole edes harkittu (Merholz ja Skinner, 2016, s.139). Asiakaskeskeisissä
organisaatioissa kehitystiimit työskentelevät omissa projektitiloissaan, joissa tiimin työ on
koko ajan levitettynä tilan seinille. Kun työ on kaikille näkyvillä, on se helpompi jakaa ja siitä
on helpompi saada palautetta. Tilan koko puolestaan mahdollistaa suurten ajatusten käsittelemisen.
Fenniassa työtä tehdään edelleen hyvin perinteisin menetelmin avokonttoreissa ja neuvotteluhuoneissa. Jotta asiakaskeskeisyys ja palvelumuotoilun käyttöönotto toteutuisi, tulee toimitiloihin luoda siihen paremmin soveltuvia tiloja.
3

Tuodaan asiakas aidosti tekemisen keskiöön
•

Mitään kehitysprojektia ei aloiteta, ennen kuin on selvitetty sen vaikutukset
asiakkaisiin. Ratkaistaanko tässä asiakkaan ongelmaa vai Fennian ongelmaa?

•

Asiakasymmärryksen keräämisen on oltava kokonaisvaltaista ja jatkuvaa – joka
ikinen päätös on priorisoitava ja perusteltava asiakaskokemuksella.

•

Määritellyn asiakaskokemuksen toteutumista on tutkittava. Asiakasymmärryksen on tultava suoraan asiakkailta, ei työntekijöiden päistä.

•

Kun aletaan kehittää uutta tuotetta tai palvelua, selvitetään ensin aito asiakastarve. Mikä on asiakkaan ongelma, jota palvelumme ratkaisee? Onko asiakkaalla edes ongelmaa?

Asiakkaansa, heidän elämäntapansa ja tarpeensa tunteva organisaatio pystyy tarjoamaan asiakkailleen parempia palveluita. Kun asiakkaan oikeat ongelmat on tunnistettu, voidaan heille
luoda juuri heidän elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja. Tämä ei onnistu ilman jatkuvaa ja
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laadukasta asiakasymmärrystä. Reason (2016, s. 141) kertoo kirjassaan tarinan yrityspäättäjästä, joka toteaa organisaationsa olevan niin monimutkainen, että ainoa, joka näkee kokonaisuuden, on asiakas. Näin käy Reasonin mukaan herkästi ihmisille, jotka toimivat siilo-organisaatioissa. Fenniassakin on jo tehty asiakaskokemusta parantavia toimenpiteitä eri siiloissa,
mutta niille ei ole laajempaa kokonaisuutta.
Asiakaskokemuksen priorisoineet yritykset ovat Reasonin mukaan menestyneet valtavan hyvin.
Esimerkiksi lentoyhtiö Virgin, verkon kauppapaikka Amazon ja verkon kenkäkauppa Zappos
ovat todistaneet, että aidosti asiakaskeskeiset organisaatiot hyötyvät asiakaskeskeisyydestä
parantuneena asiakasuskollisuutena ja lisääntyneenä myyntinä.
Myös Saksi kaipaa teeseissään finanssialalta innovointia erityisesti palvelukonsepteihin, jotka
tuottavat lisäarvoa. Saksin mukaan asiakaslähtöisten palvelukonseptien avulla finanssialan yritys sitouttaa asiakkaat ja pääsee pois hintakilpailusta, joka seuraa liian tuotelähtöisestä toiminnasta. (Saksi, 2013, s.168)
4

Luodaan palvelumuotoilumalli, jonka avulla kuka tahansa osaa vetää kehitysprojektin
palvelumuotoilun menetelmillä
•

Sen jälkeen, kun asiakaskokemusstrategia on luotu ja kehityksen painopisteet
määritelty, luodaan malli, jonka avulla palvelumuotoilun menetelmät voidaan
tuoda mihin tahansa kehitysprojektiin.

•

Asiakaskokemusstrategian levittämiseen käytetään palvelumuotoilun menetelmiä. Samalla organisaatiossa levitetään käsitystä siitä, että asiakaskokemusta
kehitetään parhaiten käyttämällä muotoilun menetelmiä.

•

Koulutetaan henkilöstöä palvelumuotoilun periaatteisiin ja menetelmiin.

•

Luodaan selkeä ohjeistus, mitä ja ketä huomioida projektin eri vaiheissa.

•

Mallin on tuettava ketterää kehitystä ja aikataulujen pitämistä.

Ensimmäisenä palvelumuotoilun menetelmät ja prosessit ottaa Merholzin ja Skinnerin (2016,
s. 154) mukaan käyttöön muotoilutiimi. Kun muotoilutiimin toimintatavat ovat juurtuneet,
voivat he lähteä tuomaan muotoilua osaksi myös muun organisaation tekemistä. Muotoilutiimillä tulisi olla fyysinen tila, jossa heidän työnsä tulee julkiseksi myös muille organisaation
jäsenille. Muotoiluprojekteihin osallistuvat näkevät, miten yhdessä toimimalla saadaan tuloksia aikaan. ottavat asiaan toisen näkökulman ja suosittelevat, että ensimmäisenä organisaation uuden toimintatavan ottaisi käyttöön muotoilutiimi, joka suunnittelee tavan toimia asiakaskeskeisesti
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5

Nykyaikaistetaan IT-arkkitehtuuri tukemaan ketterää palvelukehitystä
•

Uudistetaan taustajärjestelmiä sekä asiakkaan asiointikanavia niin, että ne
mahdollistavat parhaan asiakaskokemuksen tarjoamisen.

•

Priorisoidaan asiakaskokemusta aina järjestelmiä valittaessa tai niitä kehitettäessä.

•

Lisätään resursseja tietohallintoon, jotta se pystyy tukemaan palvelukehitystä.

Tämä vaihe kytkeytyy Lin asiakaskokemuksen kolmanteen kehitysvaiheeseen (Li, Littleton ja
Altimeter, 2017, s.14), jossa asiakaskokemusta kiihdytetään ja vanhat järjestelmät korvataan
uusilla alustaratkaisuilla. Uudet alustaratkaisut tukevat organisaatiota jatkuvasti muuttuvien
asiakastarpeiden toteuttamisessa.
6

Parannetaan sisäistä viestintää kehitysprojekteista
•

Luodaan sisäisen viestinnän konsepti, josta kuka tahansa pääsee katsomaan,
millaisia projekteja Fenniassa on menossa ja mitä on tulossa.

•

Mahdollistetaan työntekijöiden oma-aloitteinen ilmoittautuminen kiinnostuneiksi osallistumaan projekteihin.

•

Kerrotaan tulevista projekteista avoimesti ja mahdollistetaan niihin hakeutuminen oman kiinnostuksen mukaan.

•
5.2

Järjestetään enemmän demotilaisuuksia projektien eri vaiheissa.

Johtopäätökset

Palvelumuotoilun tuominen organisaatioon vaatii toimia johdolta, muutosta yrityksen kulttuuriin sekä selkeää toimintatapojen muutosta (Kurtmollaiev ym., 2018; Mulgan ja Albury, 2003).
Nämä aiemmassa tutkimuksessa havaitut asiat tulivat hyvin selviksi myös tässä kehittämistyössä. Fenniassa nousi esiin omia juuri tälle organisaatiolle ominaisia ongelmakohtia, joiden
ratkaiseminen on kriittistä palvelumuotoilun laajamittaisen käyttöönoton onnistumiseksi.
Alun perin tämän työn kehittämistehtävänä oli luoda Fennialle palvelumuotoilumalli. Ihmisymmärrystyöpajoissa kuitenkin kävi ilmi, että nykyisiä tapoja tehdä palvelukehitystä on useita
ja uuden mallin edessä on paljon kipupisteitä. Nykytilan analyysin perusteella oli siis selvää,
että kipupisteet tulee ratkaista ensin, ennen kuin varsinaista palvelumuotoilumallia voidaan
toteuttaa.
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Tätä käsitystä tukee myös Junginger, jonka mukaan palvelumuotoilijoiden tulisi keskittyä palvelumuotoilun organisaatioon tuomisen sijaan enemmän olemassa oleviin rakenteisiin
(Junginger, 2015, s.209–210). Hänen mukaansa kaikissa organisaatioissa on jo olemassa tapoja
kehittää palveluita ja omia muotoilumenetelmiä. Muotoilu (design) onkin Jungingerin mukaan
yksi organisaatioiden perustehtävistä. Niin on myös Fenniassa. Kuten tässä kehittämistyössä
kävi ilmi, kehittämisen eli muotoilun tavat vaihtelevat paljon organisaation sisällä. Eri yksiköissä on totuttu tekemään palvelukehitystä eri tavoin. Jotta prosessia voidaan yhdenmukaistaa ja viedä kohti palvelumuotoilua, on ensin ymmärrettävä, miten sitä on tähän mennessä
tehty.
Kehittämistyön yhteydessä pidetyt työpajat lisäsivät Fennian työntekijöiden ymmärrystä siitä,
mitä palvelumuotoilu on ja mitä sen hyödyntäminen organisaatiolle tarkoittaa. Kuten Gloppen
kirjoittaa, palvelumuotoilijoiden kanssa työskentely muuttaa työpajoihin osallistujien näkemystä kohti asiakaskeskeisyyttä ja yrityksen palvelutarjooman tulkintaa asiakkaan näkökulmasta (Gloppen, 2011, s.19).
Palvelumuotoilun käyttöönotto johtaa nopeasti siihen, että koko organisaation strategiaa ja
tapaa ajatella on muutettava. Tämä kävi ilmi myös tässä kehittämistyössä, kun työpajoista
nousseet kipupisteet korostivat strategian ja johtajuuden merkitystä uudenlaisen tekemisen
toteuttamisessa.
Kulttuurinmuutoksen tueksi vaaditaan analyysi kulttuurin nykytilasta (Schein ja Schein, 2017,
s.255). Tässä kehittämistyössä organisaatiokulttuuria on analysoitu palvelukehityksen ja asiakaskokemuksen näkökulmasta. Miten Fennian organisaatiorakenne tukee tai vaikeuttaa asiakaskeskeisyyden ja palvelumuotoilun käyttöönottoa organisaatiossa? Kehittämistyön aikana
Fennia todettiin varsin perinteiseksi siilo-organisaatioksi, jossa keskijohto ja työntekijät keskittyvät ensisijaisesti omiin tekemisiin ja oman siilon sisäiseen toimintaan ja kehittämiseen.
Palvelukehityksen parissa työskentelevät kuitenkin joutuvat työskentelemään myös muista siiloista tulevien kanssa. Esimerkiksi uusi vakuutustuote vaatii osaamista niin tuotteen omistajilta, markkinoinnilta, viestinnältä, digitaalisten palveluiden kehittäjiltä, myyntiorganisaatiolta sekä lakiosastoltakin. Tällaisessa yhteistyössä siilo-organisaation kipupisteet tulevat herkästi esiin.
Tässä kehittämistyössä organisaatiokulttuuria tutki sisäinen toimija. Scheinin (Schein ja
Schein, 2017, s.265) mukaan sisäisen tutkijan riskejä on kahdenlaisia. Analyysi voi olla väärä
tai organisaatio ei ole valmis ottamaan vastaan palautetta omasta kulttuuristaan. Väärään
analyysiin Scheinin mukaan päädytään erityisesti silloin, kun analyysi on liian pinnallinen. Organisaatio ei ole valmis ottamaan vastaan palautetta silloin kun sen kulttuuriin kuuluu vahvasti puolustuskannalla oleminen. Mikäli organisaatiokulttuuri aiheuttaa jäsenilleen ylpeyttä,
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on siinä olevien vikojen näkeminen sen jäsenille hyvin vaikeaa. Jos muutostarvetta ei ole organisaation sisällä tunnustettu, ei sille olla valmiita tekemään mitään.
Fenniassa muutostarve on tunnustettu ainakin palveluita kehittävien työntekijöiden joukossa.
Heillä on tämän kehittämistyön aineiston perusteella suuri tahto ja valmius muutokseen niin
työn organisoinnissa kuin sen tekemisen tavoissakin. Muutoshalukkuus ei kuitenkaan välttämättä ole kaikissa työntekijäryhmissä yhtä suurta, joten jotta organisaatiota voitaisiin muuttaa kohti asiakaskeskeisyyttä ja palvelumuotoilun laajamittaista käyttöä, tulee työntekijät eri
puolilta osallistaa muutokseen ja samalla parantaa heidän muutoskyvykkyyttään.
Sisäisen analyysin riskejä ovat Scheinin mukaan (Schein ja Schein, 2017, s.266) myös, että
joku organisaation jäsen tekee nopeita päätelmiä ongelmakohdista ja lähtee viemään läpi
muutoksia, joita toiset organisaation jäsenet eivät halua tai joihin he eivät ole valmiita tai
jotka eivät ratkaise ongelmaa.
Tässä kehittämistyössä ongelmakohdat validoitiin työpajoihin osallistuneilla. Varmistettiin,
että kipupisteet olivat kaikkien yhdessä määrittelemiä ja hyväksymiä. Myös ratkaisuja pohdittiin yhdessä työpajoihin osallistujien kanssa. Tämän kehittämistyön jälkeen on syytä varmistaa, että ratkaisuehdotukset ratkaisevat oikean ongelman. Kehittämistyöhön osallistuneet
edustivat kyllä kattavasti Fennian eri siiloja, mutta he olivat kaikki asiantuntijoita tai keskijohtoa. Näin ollen alempien toimihenkilöiden sekä ylemmän johdon näkemykset jäivät puuttumaan tämän kehittämistyön aineistosta. Voi siis olla, että jossain muissa henkilöstöryhmissä
on ihmisiä, jotka eivät halua tai ole valmiita muutoksiin.
5.3

Luotettavuuden arviointi

Tämä kehittämistyö tehtiin käyttäen laadullisia menetelmiä. Laadulliset menetelmät kuvaavat aina yhtä tilannetta ja niiden luotettavuutta voidaan arvioida muun muassa uskottavuuden ja siirrettävyyden kautta (Sarajärvi ja Tuomi, 2018, s.162).
Kehittämistyön uskottavuutta tarkasteltiin muun muassa validoimalla sen tuloksia sen kohteiden kanssa. Käytännössä siis on selvitetty, vastaako kehittämistyön tekijän käsitteellistäminen ja tulkinta tutkittavien käsityksiä. Tätä tehtiin varsinkin toisissa työpajoissa, joissa ensimmäisistä työpajoista muodostetut kipupisteet sekä empatiakartat validoitiin osallistujilla.
Kehittämistyön tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin on kohtuullinen. Erityisen hyvin tulokset voidaan siirtää organisaatioihin, jotka ovat rakentuneet samankaltaisesti siiloihin ja
jotka ovat suunnilleen samankokoisia. Toimiala voi olla eri, kunhan organisaatiolla on loppuasiakkaita kuten Fennialla.
Tässä kehittämistyössä käytettiin myös triangulaatiota sen useilla eri tasoilla. Tutkimusaineistoon eli tiedon kohteeseen liittyvää triangulaatiota toteutettiin siten, että kehittämistyöhön
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liittyviin työpajoihin osallistui Fennian työntekijöitä eri tehtävistä ja organisaation osista. Asiakkaita tähän tutkimukseen ei osallistunut, vaikka heiltäkin olisi varmasti saanut lisää ymmärrystä siitä, miten palveluita Fenniassa kannattaa kehittää. Lähtökohtaisesti oltiin kuitenkin
kehittämässä sisäistä prosessia, joten työntekijöiden mahdollisimman laaja osallistuminen parantaa tutkimuksen luotettavuutta.
Tutkijaan liittyvää triangulaatiota tässä kehittämistyössä ei ollut paitsi sen osalta, että kehittämistyön tekijän kollega osallistui kaikkiin työpajoihin tehden niissä muistiinpanoja. Hän
myös osallistui jonkin verran tulosten laadulliseen analysointiin. Työpajojen havainnointiin
kollegan osallistuminen toi lisänsä, sillä havainnoinnin luotettavuus paranee, kun havainnoijia
on useampi kuin yksi.
Teoriaan liittyvää triangulaatiota tässä kehittämistyössä toteutettiin käyttämällä tietoperustassa useammasta tutkimustraditiosta tulevaa tietoa. Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka
pohjautuu markkinoinnin tutkimukseen, muotoiluajattelu puolestaan muotoilun tutkimukseen
ja yhteiskehittäminen monitieteisyteen. Useampaa tutkimustraditiota hyödyntämällä saatiin
monimuotoinen käsitys siitä, millaisia asioita palvelumuotoilun ja asiakaskeskeisyyden tuominen organisaatioon vaatii organisaatiolta. Ne antoivat myös vinkkejä siihen, miten palvelumuotoilun tuomista organisaatioon kannattaa lähteä toteuttamaan.
Metodologinen triangulaatio toteutui tässä kehittämistyössä metodien välisenä. Samaa työpajaa ja siitä tehtyjä muistiinpanoja analysoitiin useilla eri laadullisilla ja määrällisillä menetelmillä. Työpajojen käyttö tiedonhankintamenetelmänä sopi tähän kehittämistyöhön hyvin, sillä
palvelukehityksen parissa työskentelevät asiantuntijat olivat jo ennalta analysoineet omaa tilannettaan sekä löytäneet siitä kehittämiskohtia. Mikäli kohderyhmänä olisivat olleet jotkut
toiset Fennian työntekijät, ei työpajamenetelmä välttämättä olisi toiminut yhtä hyvin ja tiedonhankinta olisi jäänyt puutteelliseksi.
Tämä kehittämistyö toteutettiin organisaation sisäisenä työnä, eli kehittämistyön tekijä on
itse töissä kyseisessä organisaatiossa. Siksi kehittämistyön toteuttamistavassa on kaikuja myös
toiminnantutkimuksen perinteeseen, jossa tutkija osallistuu itse aktiivisesti kehittämistyöhön.
Käytännössä tämä kehittämistyö muistuttaa toimintatavoiltaan niin sanotun kolmannen polven
toimintatutkimusta, missä osallistuva tutkija on itse mukana tutkimus- ja kehittämisprosessissa. Tutkija organisoi tutkittavat ratkaisemaan itse ongelmia ja hänen erityisosaamistaan
ovat erilaiset yhteiskehittämisen menetelmät. (Kuula, 2001, s.116)
Koska kehittämistyön tekijä on itse organisaation jäsen ja teki kehittämistyön osana muita
töitään, on kehittämistyön tekijän rooli suhteessa kehittämistyön osallistujiin erilainen kuin
jos tekijä tulisi organisaation ulkopuolelta. Aloittaessani kehittämistyötä syksyllä 2018 olin
vasta aloittanut Fennialla. Siksi kehittämistyön alussa roolini oli ulkopuolisen rooli – kun läh-
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din selvittämään palvelukehityksen nykytilaa ja siinä olevia ongelmia, en vielä tiennyt palvelukehityksen prosesseista mitään. Ensimmäisessä ihmisymmärrystyöpajassa jouduin lennosta
muuttamaan fasilitointimenetelmiäni koska kävi ilmi, että tällä hetkellä organisaatiossa ei ole
yhtä yhdenmukaista tapaa kehittää palveluita.
Kehittämistyön edetessä myös oma kokemukseni Fenniasta kasvoi ja minulla alkoi olla myös
omia näkemyksiä siitä, millaista kehittämistarvetta organisaatiossa on. Olin koko kehittämisprosessin ajan tietoinen tästä ja pyrin välttämään omien mielipiteideni liiallisen esiintuomisen
työpajoissa sekä luoda kehittämistyön johtopäätökset aineiston ja tietoperustan pohjalta. Näkökulmani organisaation kehittämiseen on kuitenkin varmasti hyvin erilainen kuin esimerkiksi
liikkeenjohdon konsultin näkökulma. Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteilijä, työskennellyt
toimittajana ja sittemmin omaksunut ihmiskeskeisyyden ja yhteiskehittämisen toimintatavat
palvelumuotoiluopinnoissani. Uskon, että paras käsitys organisaation prosesseista on niitä vetävillä ja niihin osallistuvilla asiantuntijoilla. Yhteiskehittämisen menetelmien avulla he voivat myös itse kehittää prosesseista parempia.
Samaan aikaan kun kehittämistyö eteni, tutustuin lähemmin yhä useampiin fennialaisiin. Ideointityöpajoissa moni siis jo tunsi minut melko hyvin, mikä saattoi helpottaa asioista puhumista suoraan. Kun kehittämistyön tekijä oli Fennian sisäinen henkilö, hänelle saattoi kertoa
avoimesti siitä, mikä mättää. Toisaalta sisäisen kehittäjän riskiksi todettiin se, että omasta
piiristä tullut kehittämisehdotus ei välttämättä mene niin hyvin läpi. Tässä ajatusmallissa on
yhtymäkohtia Scheinin kuvaamiin sisäisen analyysin riskeihin, joita ovat muun muassa se, että
kaikki organisaation jäsenet eivät tunnista muutostarvetta eivätkä halua lähteä sitä toteuttamaan.
Alustavia tuloksia ihmisymmärrys- ja ideointityöpajoista lähetettiin niihin osallistuneille henkilöille jo vuodenvaihteessa 2018-2019. Ainakin tässä vaiheessa kehittämisprosessia prosessi
on voinut vaikuttaa jo pelkällä olemassaolollaan siihen, että asiakaskeskeisyyttä, asiakaskokemusta ja palvelumuotoilua on alettu arvostaa organisaatiossa enemmän. Ihmisymmärrystyöpajoissa törmäytettiin työntekijöitä eri puolilta organisaatiota, ja tiedon leviäminen sekä konstruktivistinen yhteisen todellisuuden rakentuminen on varmasti myös osaltaan vaikuttanut
organisaation toimintaan kehittämistyön aikana.
5.4

Suunnitelmat jatkoksi ja kehittämistyön rajaukset

Tässä kehittämistyössä ei alkuperäisen tehtävänannon mukaista palvelumuotoilumallia voitu
toteuttaa, joten seuraavassa vaiheessa olisi syytä kehittää sellainen. Myöskään asiakaskeskeisyyden vaatimaa kulttuurinmuutosta tulee vielä suunnitella. Tämän kehittämistyön tuloksena
olevat ehdotukset toteuttamalla Fennia pääsisi kuitenkin huomattavasti lähemmäksi asiakaskeskeisyyttä ja palvelumuotoilun laajaa käyttöönottoa.
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Kehittämistyöhön ei osallistunut yrityksen ylintä johtoa, joten johdon näkökulma on rajautunut pois. Toimita-vaiheessa työ esiteltiin Asiakaskokemus ja markkinointi -yksikölle sekä vahinko- ja vakuutuspalveluiden johtoryhmälle. Vaikka palvelukehityksen tekijät ovatkin keskiössä kehittämisprosessien suunnittelussa, ei tässä kehittämistyössä ehdotettuja toimenpiteitä
voida toteuttaa ilman ylimmän johdon tukea.
Tämä kehittämistyö on hyvä pohja, jonka perusteella Fenniassa voidaan lähteä kehittämään
yhtenäistä asiakaskokemusta sekä asiakaskeskeistä liiketoimintamallia. Jotta työn toimenpide-ehdotukset toteutuisivat, tulee niille löytää omistaja ylimmästä johdosta. Kehittämistyön valmistuessa yrityksessä oli meneillään lukuisia organisaatio- ja muita uudistuksia, joiden
pohjaksi kehittämistyö soveltuu.

48

Lähteet
Painetut
Bailey, S.G., 2012. Embedding service design: the long and the short of it. Teoksessa:
ServDes. 2012. Third Nordic Conference on Service Design and Service Innovation. s.31–41.
Berger, S.L. ja Luckmann, T., 1967. The social construction of reality : a treatise in the
sociology of knowledge.
Brown, T., 2009. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and
Inspires Innovation.
Crawford, S., Kumar, N. ja Russignan, L., 2018. Global insurance trends analysis.
Design Council, 2007. Eleven lessons: Managing design in eleven global brands. A study of the
design process.
Gloppen, J., 2011. The Strategic Use of Service Design for Leaders in Service Organizations.
FORMakademisk, 4(2), s.3–25.
Goodwin, K., 2009. Designing for the digital age : how to create human-centered products
and services. Wiley Pub.
Gray, D., 2017. Empathy Mas. [verkossa] Gamestorming. Saatavissa:
<https://gamestorming.com/empathy-mapping/> [Viitattu 18 marras 2018].
Griffin, A., Noble, C.H., Durmusoglu, S.S., Luchs, M.I. ja Swan, S., 2015. Design Thinking :
New Product Development Essentials from the PDMA.
Grönroos, C. ja Gummerus, J., 2014. The service revolution and its marketing implications:
Service logic vs service-dominant logic. Managing Service Quality, 24(3), s.206–229.
Heinonen, K. ja Strandvik, T., 2015. Customer-dominant logic: foundations and implications.
Journal of Services Marketing, 29(6–7), s.472–484.
Heinonen, K., Strandvik, T., Mickelsson, K., Edvardsson, B., Sundström, E. ja Andersson, S.,
2010. A Customer Dominant Logic of Service. Journal of Service Management, 21(4), s.531–
548.
Iriarte, I., Alberdi, A., Urrutia, E. ja Justel, D., 2017. Beyond customer satisfaction.
Supporting organisational change through Service Design. A case study in the insurance
industry. The Design Journal, 20(sup1), s.S424–S434.

49

Junginger, S., 2015. Organizational design legacies and service design. Design Journal, 18(2),
s.209–226.
Junginger, S. ja Sangiorgi, D., 2009. Service Design and Organizational Change: Bridging the
Gap Between Rigour and Relevance. IASDR09 Conference, Seoul, s.4339–4348.
Kananen, J., 2009. Toimintatutkimus yritysten kehittämisessä. Jyväskylän
ammattikorkeakoulu.
Kananen, J., 2017. Laadullinen tutkimus pro graduna ja opinnäytetyönä. Jyväskylän
ammattikorkeakoulun julkaisuja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän
ammattikorkeakoulu.
Kurtmollaiev, S., Fjuk, A., Pedersen, S.E., Clatworthy, S. ja Kvale, K., 2018. Organizational
Transformation Through Service Design: The Institutional Logics Perspective. Journal of
Service Research, 21(1), s.59–74.
Kuula, A., 2001. Toimintatutkimus : kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Vastapaino.
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Liite 3 Kehitä-työpajojen ideat kipupisteittäin
Strategiset linjaukset ja
johtajuus puuttuu -> ei
tiedetä tekemisen raameja
Johdon pitää viestiä koko
ajan, kuinka tehdyt päätökset vievät kohti kaikkia strategisia tavoitteita.
Niin on, miltä näyttää ->
Jos asiat ovat tärkeitä,
niistä johto viestii.
Viestintä pitää olla kaksisuuntaista. Palaute johdolle, jos tulee onnistumisia, jotka vievät kohti
tavoitetta.
Elävä strategia.

Siilot estävät yhdessä tekemistä

Järjestelmiä on liikaa ja
integraatiot ovat hankalia

Ei tiedetä mitä muut tekevät

Pelätään epäonnistumista
ja tavoitellaan täydellisyyttä

Uudelleenjärjestäytyminen vakuutuslajikohtaisesti.

Valitaan tietyt käytettävät
järjestelmät.

Lajikohtaiset projektityöpajat

Tehdään pienempiä osaprojekteja

Organisoituminen tavoitteiden
saavuttamisen mukaisesti.

Pilviratkaisut

Yhteisiä työpajoja jopa
yli lajirajojen

Projektien vahvempi ositus

Asiakkuusyksikön organisaatio
epäselvä, ei tiedä ketä osallistetaan. Selkeytetään vastuut.

Tapetaan Oma Fennia, TIA,
Fennia.fi ja muut isot ja rakennetaan uusi puhtaalta
pöydältä.

Tsekkaa meidän juttu esitykset/videot

Jo kehittämisen alussa mielessä MVP

Eri yhtiöissä samaa tekevät
koolle.

Tehdään vanhalla tavalla tekeminen mahdottomaksi.

Reaaliaikainen "kehityssome"

Aina pitää olla useita skenaarioita.
Konkretia strategiaan.

Kulttuurinmuutos -> avoimuus

Integraatiokehitykseen resursseja lisää.
Järjestelmien elinkaariajattelu

Strategia jalkautetaan
käytännön etappeihin ->
kehitysryhmien työ liian
hidasta.
Strategia ja tavoitteet
määritelty -> osatavoitteet ja tapa päästä tavoitteisiin seuraavaksi.

Arvostus siitä, että toisessa siilossa voidaan ymmärtää asioita.

Yleiskäytettävien palveluiden lisääminen

Avoimet demot ja niihin
osallistuminen
Perustetaan Fennikaan
projektisome, johon päivitetään kehityshankkeiden pääpiirteet ja eteneminen.
Sisäinen viestintä.

Ei yritetä luoda valmista,
vaan julkaisukelpoista ->
välitön jatkokehitys
Kehitys alkaa julkaisusta mentaliteetti
Uskallus muuttaa suuntaa
kesken projektin.

Yhteiset toimintatavat yli yhtiörajojen.

Yksinkertaistetaan järjestelmiä yhdeksi osastoittain,
esim. kumppaniportaali.

Kaikilla pääsy kaikkiin työtiloihin.

Säännölliset missä mennään -palaverit

Sparraus

Mentaalivalmennusta (myös
johdolle)
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Kaikkien ylimmässä johdossa pitää sitoutua tehtyihin päätöksiin, eikä kyseenalaistaa koko ajan.

Siilojen purkaminen prosessiajattelun kautta.

Ei lupaa hankkia kaikkeen
uutta järjestelmään.

Enemmän yhteistyötä eri
yksiköiden välillä, lisää
tietoa muiden puuhista
ja tekemisistä.

Johdolta osallistumista
projektien paltsuihin yms.
(kuuntelu, sparraus, ei
päätöksiä)
Vaaditaan laadukkaat
BC:t, vahva strategiasidonnaisuus.

Moniammatillinen kehittäminen yli siilorajojen

Arkkitehtuuritoiminto kuntoon

Blogit, vlogit, avoimet
ovet, tietoiskut

Huolehdittava, että siiloja ei
synny

Road map uuteen tätä
kautta integraatioarkkitehtuuri

Lisää rohkeutta ja pallottelua ideoilla

Vain asiakaskokemuksella
ja euroilla on merkitystä.

Organisaatiouudistus - Vaasan
malli

Korvataan useampi vanha
sovellus yhdellä uudella

Ei omistajaa, joka vaatii
johdolta tuloksia -> tavoitteet jäävät epäselviksi, eikä ruoskaa, jos ei
päästä.
Johto vaihtoon

Yli tiimien ulottuvaa johtajuutta lisää

API-integraatiot ja avoimien rajapintojen hyödyntäminen.

Projektitori, projektit
esittäytyvät messuständin tapaan, voi kysyä ja
jutella.
Kaikki hyöty irti intrasta
ja oma profiilista yms.
mihin tietoa koota.
Lyhyitä ja ytimekkäitä
tiedonjakopalavereita
Skype tms., koko konsernille.

Osastojohtajista pitäisi tulla
yliosastojohtajia, esim. omaisuusvakuutusten johtaja sisältää myynti + korvaukset
Enemmän yhdessä tekemistä
eri yksiköiden välillä

Sovellus- ja infra-arkkitehtuuri uusiksi.

Enemmän keskustelua
osastojen kesken projekteista etupainotteisesti.

Helposti toteutettavat ideat
suoraan käytäntöön

Rajapinta-arkkitehtuurin
kuvaus

Kevyempiä ideoita ja ratkaisuja, jotta muuttaminen
ja korjaaminen on helpompaa

Tehdään vähemmän omia juttuja omalla rahalla

Isolla kustannuksella ja pitkällä ajalla toteutetaan
"API"-arkkitehtuuri

Yksiköiden välisiä keskustelufoorumeja työn alla
olevista ja suunnitteilla
olevista tavoitteista ja
toiminnallisuuksista.
Käydään läpi eri yksiköiden kehitystarpeita ja
ideoita.

Osoittaa ne käytännön
toiminnot, jotka liittyvät
strategisiin linjauksiin.
Tehdään aloittamisen tarkistuslista, jonka pitää toteutua, ja johon pitää sitoutua ennen aloittamista.

Henkilöstötutkimus -> ei uskalleta olla eri mieltä esimiehen kanssa -> pitää olla,
löytyy uusia näkökantoja ->
keskustelua, kehitystä
Go for it -varannot/resurssit

Asian tiedostaminen ja siitä
puhuminen
Opetellaan rutiini: miksi,
miksi, miksi

Kevennetään luvankysymisprosessia/
päätöksentekoprosessia
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Määritellään alussa tavoitetaso, milloin tämä on
valmis.
Vuorovaikutus, säännölliset palaverit.

Vierailupäivä tai -viikko vieraalla osastolla.

Johto vaihtoon.

Tavoitteet esille kaikille huoneentaulut

Väliportaan johtajille valtaa ja luottamusta päättää tiettyjä asioita itse.
Selkeät tavoitteet ja kannustinmalli.
Valta ja vastuu tiedossa
jokaisella.
Toimintamalli.

Omistamisen kulttuurista pois
yksikkökeskeisyys ja tilalle
Fenniakeskeisyys
Yhteinen vuoden kattoteema

Tehdään jatkuvaa arkkityötä ja viedään linjaukset käytäntöön.
Perjantain johdon aamuavaukset
Selvityksistä toimintaan
Ylimmän johdon tulee
selkeästi kommunikoida
kulttuuria missä näitä hyväksytään.

Osaamis- ja resurssipankki

Edes osastojen sisäiset siilot
matalaksi

Sotahuone, visuaalisesti
näkyvillä, mitä talossa
tapahtuu.
Näyttötauluja, missä
pyörii ajankohtaiset
asiat.
Lisää avoimuutta ja vähemmän jonkun omia asioita
Halu kuulla muita näkökulmia
Viestintä

Korjataan pieni asia kerrallaan, koko maailmaa ei tarvitse korjata kerralla.
Enemmän POC-kokeiluja
Kokeilukuttuurin jalkauttaminen -> pieniä muutoksia,
joissa pieni riski
Ketterämmin liikkeelle, lisätään ominaisuuksia matkalla
Keskitytään uhkien sijaan
mahdollisuuksiin.
Aikataulut oikeasti lyhyemmiksi.
Täsmennettävä, mitä kulloinkin tarkoitetaan epäonnistumisella ja miten onnistumista mitataan.
Projektien tavoitteet selkeämmiksi
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Samat ihmiset tekevät liian montaa projektia
Luodaan tarkka resurssilistaus
(mitä osaamista puuttuu talosta)

Oikeita ihmisiä ei osallisteta oikeaan aikaan
Osaaja-Facebook

Projekteilta puuttuu (liiketoiminta)omistajuus
Jaettu vastuu, kuka oikeasti vastaa

Olemme asiantuntijaorganisaatio,
lähes kaikki voisivat osallistua

Resurssipankki, johon tulee ilmoittaa osaamisensa ja aikataulunsa

Omistajalle lisää vastuuta

Priorisointi

Osaajapäivät

Resurssien järkevä käyttö / kuinka
monessa sama henkilö on mukana
Virtuaalitiimit tarpeen mukaan

Projektiin hakeminen, ei joutuminen
Kaikille näkyvä kehitystyöjana

Vastuun jakaminen - hyödynnetään
henkilöitä, jotka eivät ole muissa
projekteissa.
Resurssipula - lisää tekijöitä

Kerrotaan ideoista avoimesti eri
kanaviin ja sidosryhmille

Vähemmän projekteja

Selkeämpi/kattavampi sisäinen organisaatiokartta, jossa vastuut
sekä se, miten vastuu näkyy asiakkaalle ja missä asiakkaan palveluissa.
Sovitaan, miten viestitään ja vastuu
Projektin omistaja ottaa ajoissa
yhteyttä tarvittaviin henkilöihin.

Tulosvastuu ja sanktiot jos niihin ei
pääse.
Omistajan onnistumisen mittaaminen
Projektisuunnitelma kaikkien nähtävissä
Selvitetään omistajalta miksi omistajuus on ihanaa ja kerrotaan siitä
"iloiset omistajat"
Kun johtajuus on kunnossa ja tavoitteet selkeät, omistajuudenkin
pitäisi olla selkeää.
Toimittajaohjauksen parantaminen

Rohkaistaan työkiertoon
Tarkistetaan toimenkuvia
Aikataulutetaan projektit ja lisätään tarvittaessa resursseja

Slack tai Teams käyttöön hyvissä
ajoin.

Sovellustiimi: loppukäyttäjä, IT,
liiketoiminta yhdessä

Selkeät vastuuhenkilöt, ei osastot.
Omistajan ääni kuuluvammaksi.
Jos projekteilla on liiketoimintatavoitteet, pitää olla vastaavasti liiketoimintaomistajuuskin.

Asiakkaan ääni puuttuu kehittämisprosessista
Konsepti, jolla asiakas mukaan kehittämiseen (raati, kustannukset,
tuki)
Konsepti, jota melkein joka projekti voisi hyödyntää asiakkaan
kuulemiseen.
Asiakasfoorumi, exclusive
Perustetaan asiakaspaneeli, jolle
esitellään uudet hankkeet.
Kysely ja workshop valituille asiakkaille.
Tutkimustulokset kaikille näkyviin.
Tehokas palautekanava, jonka
kautta asiakas voi kertoa toiveistaan.
Asiakaspalautteet kootusti nimettöminä kaikkien näkyville teemoittain. Kriittisimmät suoraan ratkaisuun kaikille osastoille.
Peilausta, haastatellaan talon sisällä henkilöitä.
Kehittämiseen osallistuvat kummiluureihin, konttoreille havainnoimaan.
Asiakastutkimusta isosti enemmän.
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Tarkemmat toimenkuvat / vastuualueet

Projektipäällikkötoimintaan ryhtiä

Vastuuhenkilöt

Osastolla/esimiehellä tiedossa käytössä olevat resurssit

Isompiin projekteihin talon sisältä
osaajarekry

Toimintamalli.

Osaamis- ja resurssipankki

Realistisempi ja yksityiskohtaisempi projektisuunnitelmamalli
käyttöön.
Projektin omistajan tulisi huolehtia
tästä ja miettiä projektin kulku
aloitusvaiheessa sekä myöhemminkin.
Projektihallinnan työkalut käyttöön
kaikkiin projekteihin. Esim. Prince
2
Retorinen osallistaminen pois.

vähennetään samanaikaista tekemistä, lisätään omia henkilöitä tai
ulkoistetaan kehitystä

Organisoitu ja läpinäkyvä kehitysmalli.
Enemmän eri toiminnoista ihmisiä > uusia ajatuksia.
Yhteinen kehitysprosessi, mistä ilmenee, mitä osaamisia pitäisi olla
hankkeessa.
Tietohallinnon tulee pyrkiä tukemaan hankkeita, ei estämään niitä.
Osaamisprofiilit talteen ja käyttöön.

Kaikissa uusissa projekteissa otettava lähtökohdaksi asiakasnäkökulma, eli mitä tavoitellaan asiakkaan kannalta.
Projektin tavoitteisiin / suunnitteluperiaatteisiin asiakasnäkökulma,
esim. nopeampi korvauskäsittely.
Kaiken tekemisen lähtökohta: tavoiteltujen asiakkaiden palveleminen.
Asiakkaat mukaan sähköisten palveluiden kehittämiseen.
Otetaan heti suunnitteluun kaikissa
lajeissa asiakas mukaan kehittämään /suunnittelemaan.
Ollaan kiinnostuneita asiakkaasta
ja palautteesta aidosti.
Lisätään pamuilua (niin kuin nyt
tehdään)
Sovitaan yhteinen kehitysprosessi /
menetelmä ja siihen mukaan asiakas.
Organisaatio asiakkaan osallistaminen.
Järjestetään opiskelijoiden
workshopeja: mitä haluaisit vakuutusyhtiöltä
Anna vapaata palautetta (asiakasbokseja)
Enemmän testimonials, suosittelijoiden hyödyntäminen -> markkinointiviestintä
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Myyjiltä kyselyä asiakkaista mitä
miten miksi.

Päätökset tehdään liian ylhäällä, ei siellä missä koetaan, että paatökset olisi fiksu tehdä
Annetaan vastuu tuloksesta alemmaksi
Annetaan omistajille päätösvaltaa
Selkeä linjaus, ei arvailua "astunko rajan yli"

Rohkeus puuttuu, vatulointi, mietitään liian kauan
Menetelmä, käytännöt käsitellä tehokkaasti uusia ideoita - startup-käytännöt
Tutkitaan ja tarkkaillaan kilpailijoita, trendejä, ilmiöitä, muut kuin vakuutusala
Mentaalivalmennus
Juridiikka ohjaa, ei asiakkaat

