
v. 003
Esimerkit



Tämä on työkalupakki - ei käyttöohje 

Tähän kirjaan on koottu Passi & Ripatin käyttämät suunnittelun työkalut. Osa työkaluista on muiden kehittämiä, 
osa kehitetty 15 vuoden aikana tehtyjen lukemattomien projektien yhteydessä syntyneisiin tarpeisiin. Jokaista 
työkalua on käytetty useissa projekteissa, joten ne on myös käytännössä todettu hyödyllisiksi. 

Kehittyvät teknologiat luovat uusia vaihtoehtoja ja nostavat samalla asiakkaiden odotusarvoa. Yrityksille se on 
parhaimmillaan mahdollisuus, mutta vauhdissa pysyäkseen pitää olla valmis uudistumaan, kehittämään 
toimintatapoja ja ajattelemaan uusilla tavoilla. Työkalupakki auttaa ymmärtämään muutosta ja tarkastelemaan 
asioita uusista näkökulmista. 

Työkalut on ryhmitelty tyypillisen suunnitteluprosessin mukaiseen järjestykseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että oikeita järjestyksiä olisi vain yksi. Käytämme usein samaa työkalua prosessin eri vaiheissa ja 
täydennämme tai tuomme uuden näkökulman tarkasteltavaksi saman työkalun avulla useamman kerran. 

Lisäksi työkaluja voi käyttää eri tasoiseen suunnitteluun, strategiatyöstä palvelukokemuksen kehittämiseen, 
jälleen riippuen siitä, millä tasolla maailmaa työkalun avulla tarkastellaan. 

Kirjan lopusta löytyy useita esimerkkiä erilaisista projekteista ja työpajoista sekä niissä käytettyjen työkalujen 
järjestyksestä ja käyttötavasta. 

Työkalupakille on siis oikeastaan vain yksinkertainen käyttöohje: tutustu
ja kokeile. Niin mekin olemme juuri tähän työkalujen valikoimaan vuosien saatossa päätyneet. Viimeistään 
muutaman kokeilun jälkeen huomaat, mikä työkaluista on missäkin tilanteessa hyödyllinen. Olemme 
huomanneet, että vähitellen työkalujen avulla suunnittelutiimille muodostuu yhteinen kieli puhua hyvin 
monimutkaisistakin asioista. 

Antoisaa suunnittelua, 

Passi & Ripatti 

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-
JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tarkastele 
lisenssiä osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0/.  CC-lisenssi ei koske työkaluja, joiden lähde on 
erikseen mainittu työkalun yhteydessä.



Nykyhetki
Mobiili

Eilinen
Pöytäkoneet

Huominen
Sosiaalinen + mobiili + 

analytiikka+ pilvipalvelu

Lähitulevaisuus
Robotiikka

Tulevaisuus
Kognitiivinen teknologia

Teknologia luo 
uusia mahdollisuuksia

Asiakkaiden 
odotusarvo 
kasvaa

Organisaatioiden 
innovaatiokyky ei 
pysy perässä

TRANSFORMAATION 
MAHDOLLISUUDET - 

UUSI AJATTELU, 
TOIMINTAMALLIT JA 

INNOVAATIOKYKY



Kirja – Kaikki työkalut kätevässä 
paketissa, kun haluat tehdä 
itsenäistä ajattelua ja hahmotella 
asioita rauhassa.

Powerpoint – Kaikki työkalut 
valmiina ppt-pohjina, joihin on 
helppo kiteyttää ajatukset 
esityksiä varten.

Malliesimerkit – Esimerkit 
kaikista työkaluista täytettynä, jos 
kaipaat vinkkejä tai malleja siitä, 
miten työkaluja on erilaisissa 
suunnitteluprojekteissa käytetty.

Videot – Ohjeet jokaisen työkalun 
käytöstä ja vinkkejä niiden 
tehokkaaseen hyödyntämiseen 
suunnittelutyössä.

Asiakaspalvelu – Suora yhteys 
työkalupakin suunnittelijoihin, 
jotta voit kysyä meiltä mitä 
tahansa työkalupakkiin liittyvää.

Kaikki työkalupakin osat löytyvät 
osoitteesta: 
passiripatti.fi

Hyödynnä koko työkalupakki



VuosikelloKonseptiSidosryhmäkartta

Työkalut

Muutospolku

Mitä olemme tekemässä?

Arvon tunnistaminen (ympäristö)

Arvon tunnistaminen (ihminen) Arvon tuottaminen Arvon toimittaminen

Suunnittelun tasot
Pulma - ongelma - sotku

Ennakoinnin viitekehys
Signaalien tunnistaminen
Signaali

Trendi
Benchmark
Toimintaympäristö
Positiointi
Skenaario
Kilpailuetu ja kilpailukyky

Asiakaspolku
Asiakaspolku vaiheittain
Kontekstianalyysi
Arkipäivä
Kuvakäsikirjoitus
Ostoprosessi
Ihmissuhteet
Ennen–aikana–jälkeen
Sesonki
Empatiakartta
Asiakasprofiili
Asiakasprofiilien nelikenttä
Asiakasarvo
5 x miksi
Mielikuva

Arvolupaus & konseptikuvaus
Tavoitteet
Asiakassuhteet
Asiakastasot
Asiakaskokemus ajassa
Kanavat
Teemat
Sisällöt ja palvelut eri kanavissa
Sisältölajit

Tehtävät, roolit ja työkalut
Viikkorytmi
Ansainta
Mittarit
Riskit ja sivuvaikutukset
REAN
Proto
Formaatin palikat
Stop
Parkki

Sisällöt aikajanalla
Toimenpide
Arvon vertailu
Roadmap
Operointimalli



Arvon tunnistaminen (ympäristö)



Nykyhetki Yhteiskunnalliset trendit
(5–10 vuotta)

Megatrendit
(20+ vuotta)

Arvonmuodostus nyt

Mahdolliset arvonmuodostukset

Digitalisaatio

Yksilöllisyys

Sote-muutos

Polarisoituminen

Elämyksellisyys

Huoltosuhde

Perhearvojen muutos

Työn murros

Ennakoiva hyvinvointi

eHealth

Biohacking

ENNAKOINNIN 

VIITEKEHYS

Sosiaalipalvelut



VAPAAMUOTOINEN KUVAUS

VAIKUTUKSET

S T E P LE ESOSIAALISET

TEKNOLOGISET

TALOUDELLISET

EKOLOGISET

POLIITTISET

EETTISET

LAINOPILLISET

Ruutuja kaikkialla
Erilaisten ruutujen määrä lisääntyy valtavasti - taskussa 
kulkevan älypuhelimen lisäksi ulkomainokset, laitteiden 
käyttöliitymät, erilaiset info-taulut julkisissa ja kaupallisissa 
tiloissa ja liikennevälineissä tunkevat jatkuvaa informaatiovirtaa 
ihmisille. Lisäksi palvelukohtaamiset tapahtuvat enenevässä 
määrin ruutujen eikä ihmisten kanssa.

 

Sisällön jakamisen tehokkuus verrattuna 
paperi- ja painotuotteisiin.
Itsepalvelun roolin kasvaminen.
Tarvittavan sisällön määrän huomattava 
kasvu.

Alustojen määräävä asema 
ja vaihtamisen kustannukset.

Ruutujen houkuttelevuus verrattuna 
ympäristön tarkkailuun ja muiden 
ihmisten kohtaamiseen.
Teknologisen osaamisen vaatimusten 
kasvaminen.
Henkilökohtaisen palvelun väheneminen.

Teknologisen osaamisen tarpeiden 
kasvaminen muiden osaamisten 
kustannuksella.
Jakelu- ja alustateknologioiden kilpailu.

Tuottajien ja jakelukanavien 
valinnat sisällön merkityksen ja 
laadun suhteen..
Digikuilun merkittävyys ja 
eriarvoistaminen.

Mediana olemisen merkitys 
muuttuu. Perinteisten medioiden 
lisäksi kuka tahansa voi toimia 
massamediana.

Digitaalisen jakelun ekologisuus, 
mutta elektronisen jätteen kasvu.

SIGNAALI

Medialiiketoiminta



SIGNAALIT
Mihin signaaleihin trendi perustuu?

ASIAKASTARPEET
Mitä uusia asiakastarpeita ja odotuksia trendi synnyttää?

VAIKUTUKSET
Mitä muutoksia trendi tuo mukanaan? Lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä?

OIVALLUKSET
Miten muut hyödyntävät tätä trendiä?

Sosia
alin

en asema

Viihde

Yhteys muihin

Turvallisuus

Identiteetti

Luovuus

Itsensä kehittäminen

Miten trendi vaikuttaa ihmisten pysyvimpiin tapeisiin?"eTerveys"

Aktiivisuusrannekkeet ja muu vimpaimet

Itsediagnoosit googlaamalla

Terveysdata

Hoivarobotit

Pilleri ja palvelu

Ennakoivan hoidon merkitys kasvaa

Pillerit ja palvelut samalla viivalla - lopputulos ratkaisee

Potilaiden oma ymmärrys ja osaaminen kasvaa

Hoidon personointi lisääntyy

Potilaan valinnanmahdollisuudet lisääntyvät

T&K painotukset siirtyvät kohti palveluita

Uudet antaintamallit - tulospohjaisuus

Eri hoitomuotojen rajat hämärtyvät

Meedoc

Heimo

Oman datan hallinta

Brändien merkitys kun asiakas 
valitsee enemmän itse

Digitaalinen kuilu terveydessä

Terveyden pelillistyminen

Vertaistuen mahdollisuudet

Vastuu omasta 
terveydestä kasvaa

Terveystiedon jakaminen

Ratkaisuvaihtoehtojen määrä 
kasvaa

Tietoturva, uusien ratkaisujen 
toimivuus

Teknologinen osaaminen

Toimijoiden luotettavuus 
tai sen puute

Oman rahankäytön 
parempi hallinta

Valinnanvapaus: "pilleri vai 
palvelu"

Withings

Patients know best

H2H performance

Lopputuloksia, ei metodeja

TRENDI

Terveyspalvelut

Heltti



VAPAAMUOTOINEN KUVAUS

ASIAKASRYHMÄT

ARVOLUPAUS

ASIAKASSUHTEET JA KANAVAT

TÄRKEÄT TEHTÄVÄT JA YDINRESURSSIT

KUMPPANIT

ANSAINTA

KULURAKENNE

RISKIT JA SIVUVAIKUTUKSET

Tesla Motors

Tesla on lähtenyt rakentamaan uutta autoa enemmän 
elektroniikka/startup –yritysten hengessä kuin perinteisen 
autoteollisuuden lainalaisuuksien mukaan. 

Tärkeimmät tuotteen innovaatiot ovat merkittävästi kilpailijoita 
parempi akusto ja voimansiirto sekä auton käyttökokemus (iso 
hallintascreeni ja äänijärjestelmä mainitaan usein). Tesla on 
vastaavasti jättänyt autostaan pois monia esim. 
turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia, joita perinteisen 
autonvalmistajat käyttävät.

Auton lisäksi Teslan strategiaan kuuluu oman showroom- ja 
latausverkoston rakentaminen. Latausverkostolla on tarkoitus 
kattaa 98% USA:n väestöstä 2015 mennessä.

Every car needs to be exactly right, and I am literally 
personally looking at every car at this point.
-Elon Musk,  CEO

Tesla on lähtenyt liikenteeseen 
high-end asiakkaista, joilla on 
kykyä maksaa (Perustajien 
kommentti: televisiot, kännykät 
yms. olivat nekin aluksi high-end 
tuotteita.)

”Incredible performance without 
destroying the environment”

Alihankintaverkosto

Auto, vuosittainen huoltomaksu, 
erilaisia malleja latausverkostolle 
(esim. sähköt kuuluu auton hintaan)

Merkittävät investoinnit tehtaisiin, 
latausverkoston rakentamiseen yms.

Yrityksen ei odoteta olevan 
kannattava ennen vuotta 2020.

Pyrkivät ohittamaan kaikki nykyiset 
autokaupan kanavat ja hoitamaan 
asiat suoraan asiakkaiden kanssa 
digitaalisia kanavia hyödyntäen. 
Rakentavat kuitenkin tueksi omaa 
showroom-verkostoa.

Autosta 98% on uusia komponetteja, 
joten alihankintaverkoston 
rakentaminen ja skaalaaminen. 
Suoramyynti. Latausverkoston 
rakentaminen.

Valtavien investointien lisäksi Teslan 
vuosikertomus tunnistaa riskeiksi 
latausverkoston rakentamisen, auton 
akkujen kulumisen sekä perustaja 
Elon Muskiin liittyvän henkilöriskin.

BENCHMARK



Online (web)

Laitteet

TV

Online (mobiili)

Lehdet
Uhrheilusanomat

Urheilulehti
Jääkiekkolehti

Juoksija-lehti

Urheilulehti

Jatkoaika

Sportti.com

Suomifutis

Futisforum

HS.fi

Iltasanomat

MTV

Netf lix

NHL

Katsomo

Ruutu

Veikkaus
Yle Areena

Viaplay

Elisa Viihde

Sonera Viihde YLE

MTV Sport
4 SportPro

Sony

Samsung

LG

XBoxAppleTV

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Medialiiketoiminta



Live-sisältöä

Osallistavaa sisältöä

Vähän ja pitkää 
sisältöä

Paljon ja lyhyttä 
sisältöä

Wall street 
journal

MTV

YLE

        New
 York Tim

es

Al Jazeera

Skenaario D

Skenaario A

Skenaario B

IL/IS

H
uffington Post Live

VG

Skenaario C

POSITIOINTI

Medialiiketoiminta



SKENAARION KUVAUSSKENAARION NIMI

ARVOLUPAUS

KILPAILUTEKIJÄT

'Yhteisön voima'

Paras paikka kohdata aktiivisimmat harrastajat - 
maailmanlaajuisesti. Arvo muodostuu tasapuolisesti 
käyttäjän ja yhteisön aktiivisuudesta, sisällöistä, 
työkaluista ja valmentajista.

Palvelun ytimessä eivät ole pelkästään videot vaan myös kaikki mitä 
tapahtuu niiden ympärillä eli yhteisölliset elementit. Keskustelut, 
asiantuntijat, videot, ihmiset / ja oman osaamisen kehittäminen 
muodostavat palvelun jossa viihdytään ja vietetään aikaa.

Palvelulla on oma yhteisömestari, jonka tehtävänä on aktivoida 
keskusteluja, ohjata uudet jäsenet sujuvasti mukaan ja puuttua 
epäasialliseen toimintaan.

Tuottamisen osalta palvelu vaatii eniten panostusta yhteisön 
rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Tavoitteena on että yhteisöstä 
muodostuu itse itseään ruokkiva kokonaisuus, jota aktivoidaan videoilla, 
asiantuntijoilla, kilpailuilla yms. Kun yhteisö toimii, tulee merkittävä osa 
sisällöstä yhteisön tuottamana, joten oma panostus sisällön tuottamiseen 
voi ajan myötä vähentyä.

P lussat: Yhteisö on hyvä koukutin. Sieltä on vaikea poistua, jos on ollut 
aktiivisesti mukana jonkin aikaa. Toimiva yhteisö ruokkii itse itseään sekä 
sisällön että uusien jäsenien osalta, eli omalle kontolle jää 
yhteisömestarin tehtävät.

Miinukset: Maailmassa on jo paljon erilaisia yhteisöjä. Miten siirretään 
ihmiset tähän yhteisöön ja ylitetään kriittinen massa? Palvelun arvon 
viestiminen niille, jotka eivät ole yhteisössä mukana voi olla haastavaa.

Yhteisö Oma 
sisällön-
tuotanto

Muiden 
sisällön-
tuotanto

Pitävyys Kaupallis-
tamisen 
nopeus

Resurssien 
tarve

Ostamisen 
helppous

SKENAARIO

Kuluttajaliiketoiminta



Tavoittavuus Videoiden 
määrä

Lyhyiden 
klippien 
määrä

Pitkien 
videoiden 
määrä

Live-
ohjelmat

Juuri nyt Kuluttajien 
tuottamat 

videot

Tavoittavuus Videoiden 
määrä

Lyhyiden 
klippien 
määrä

Pitkien 
videoiden 
määrä

Live-
ohjelmat

Juuri nyt Kuluttajien 
tuottamat 

videot

Tavoittavuus Videoiden 
määrä

Lyhyiden 
klippien 
määrä

Pitkien 
videoiden 
määrä

Live-
ohjelmat

Juuri nyt Kuluttajien 
tuottamat 

videot

Wall Street Journal

New York Times

HuffingtonPost Live

KILPAILUETU JA 

KILPAILUKYKY

Medialiiketoiminta



Arvon tunnistaminen (ihminen)



Kaupungin nuorisotyö

Muistiyhdistys

Soten perhevalmennus

Vanhusneuvosto

Kuljetuspalvelut

Suurella sydämelle

Kunnat

Eläkeliitto

1

2

3

4

5

6

7

8
Nuorten 
kannustaminen 
vapaaehtoistyöhön

Nuorten ja ikäihmisten 
yhteistapaamisten 
järjestäminen

Kuntien tarjoamat 
tilat tapaamisille

Suurella sydämellä -
hankkeen ja Kirkon 
palvelukeskuksen tuki

Syrjäkylien asukkaiden 
saaminen tapaamisiin

Eläkeliiton palveluiden 
hyödyntäminen 
yhteistyössä nuorten 
kanssa

Perheiden tarpeiden 
tunnistaminen avun 
tarvitsijoina

Vapaaehtois- ja 
vertaistoiminta

SIDOSRYHMÄKARTTA

Sote-palvelut



Mieliala

z "Tontilla = Toteuttaja"

"Sisustaja"

Alue todella 
tärkeä

Päätös rakentamisesta

Ostopäätös

Rakennustiimi

Seinät pystyssä, katto päällä

Sisustaminen

Asuminen

Puutteiden korjaus

Hyväksyntä
Työt alkavat

Perustukset

Pankki

Talon etsiminen

Vertailu

Luvat

Muutto

Piha

Vähemmän 
rajoitteita 
lupaprosessisa

Haluaa päästä 
maalle

Talopaketti selvä 
valinta, koska ei 
aikaa (yrittäjä)

Valtit:
-Joustava toimitus 
sisällön ja mallien 
muokattavuuden 
mukaan
-Rakennustapa
-Selkeä hinnoittelu
-Hyviä 
mallivaihtoehtoja
-Henkilökohtainen 
kontakti, tuttu myyjä

Toimitussisältö 
selkeä sekä 
joustavasti 
muokattava Eri tarjoajien 

toimitussisältöjä 
vaikea verrata

Maatyöt hoituu 
helposti, joskus 
turhan hitaasti

3 erää 
maksettu, ei 
vielä mitään 
tavaraa

Itse vastaavana, 
muilla tuttavapiiristä

Timpureihin oltiin tyytyväisiä

Moni "ei rakentaja" 
arvostaa apua

Ensin tuli 3 hengen 
porukka, muutaman 
päivän jälkeen nokkamies 
lähti toiselle työmaalle = 
epäily ja epävarmuus

Vaikea hahmottaa että 
vastaa itse tavaran 
varastoinnista

Vesikatto usein 
turhan aikaisein 
paikalle

Ikkunat: Yhdellä 
mennyt kaikki vaihtoon, 
toisella todella huono 
mielikuva

Ovet, myös ulko, 8 
viikkoa myöhässä

Takkatoimituksen 
kanssa paljon 
ongelmia

Laskutukseen monta 
muutosehdotusta (maksuaika, 
ajankohta, niputtaminen)

Hoitaa itse, muuten sekä 
positiivista että hyvin kriittistä 
palautetta: joustavuus vs. 
suunnittelijan hitaus - joutui 
tekemään omia ratkaisuja kun 
suunnitelma viipyi

Kaiken kaikkiaan 
hyvin tyytyväisiä

Asioinnista hyvä fiilis

Arkkitehdin kanssa käyty 
kommunikointi (email) nihkeää

Tyytyväisiä timpureihin

Nokkamiehen lähtö kova 
takapakki, luottamuspula

Toimitusten sisältöjä helppo sopia, jos 
ymmärtää, muuten tavaraa tulee liikaa/liian 
aikaisin varastoitavaksi

Alkaa tapahtua & 
aikataulut pitävät

Miksi ei ylimääräistä 
tavaraa haeta pois?

 Ikkunat & ovitoimitus 
ja yhteistyökumppanit

Pian päästään 
muuttamaan!

ASIAKASPOLKU

Rakennusliiketoiminta



Digitaalinen markkinointi

Muu markkinointi

Digitaaliset palvelut

Fyysiset palvelut

Harkinta

Sisältömarkkinointi, joka vastaa 
kysymyksiin: milloin / miksi auto 
kannattaa vaihtaa

Päätös auton 
vaihtamisesta

Tiedonhaku ja 
vaihtoehtojen 
arviointi

Karsinta ja 
rajaaminen

Koeajo

Hakumahdollisuuksien 
laajentaminen, "pehmeät" 
muuttujat, elämäntilanteet

Asiakaspalvelu/chat, jossa 
vastataan autoihin liittyviin 
kysymyksiin

Asiakaspalvelu/puhelinpalvelu, 
jossa vastataan autoihin 
liittyviin kysymyksiin

Arvolaskuri, helpomman auton 
arvon seuraamiseen ja vaihdon 
tarpeet arviointiin

Markkinoinnin automaation 
kehittäminen, tehokkaamman 
suoramarkkinoinnin tekemiseen

TV-mainonta Sanoma-/aikakauslehtimainonta

Pop-up myynti, tapahtumien ja 
sponsoroinnin yhteydessä

Sponsorointi

Myynnin kehittäminen ja 
koulutus aikaisemman vaiheen 
yhteydenottoja varten

Henkilökohtainen autoagentti-
palvelukonseptointi

Digitaalinen tarvekartoitus

ASIAKASPOLKU 

VAIHEITTAIN

Autokauppa



Mistä kodin ja 
asuinympäristön 
arvo muodostuu?

Koti

Raha

Talo

Sijainti

Alue ja 
ympäristö

Sosiaalisuus

Riskit

Unelmat ja 
tulevaisuus

Avaruus

Toimivuus

Oman näköinen

Läpitalon asunto

Valoisuus

Muunneltavuus

Remontti

Isot ikkunat

Parveke

Pohja

Harrastushuone Ylin kerrosPääty

Kaikki tarpeellinen

Näkymät asunnosta

Alueen arvostus

Maksettu hinta

Asunnon arvon säilyminen

Oma budjetti

Säästäminen
Ainoa tapa säästää

ASP-säästäminen

Asuinkulut

Laina

Vastike

Tässähän tämä 
omaisuus on kiinni....

NaapuritYhtiö

Sauna

Siisteys

Hallitus

Vuokralaisten 
määrä

Remontit

Hissi

Historia

PutketKaunis talo

Logistinen helppous

Työ Koulu

Autottomuus

Kaverit

Historia

Aiemmat kokemukset alueesta Muistot

Entinen asunto

Harrastukset Palvelut

Tietty tapa 
liikkua

Pyörällä 
harrastuksiin

Lapsuus

Aiemmat kokemukset

Asunnon ostajan kontekstit

Luonto

Puisto

Ulkoilumahdollisuudet

Rakkaus alueeseen Vehreys

TilaTulevaisuus

Kaavoitus
Rauha

Alueen värikkyys Meri Keskuspuisto

Sukulaiset

Ystävät

Uudet tuttavuudet

Yhteisö

Vanhemmat

Sisarukset

Kaikki lähellä

"Kämppä-elämää"

Perheen koko vs. 
kodin koko

Puistotuttavat

Harrastusttuttavat

Vierailut toisaalla

Taloyhtiön pommit

Asuntolat

Päihdeklinikka
Ei toivottu naapurusto

Remontit

Y llätyksetTeinkö huonot kaupat

LiikenneSaasteet

Vesivahingot

2+ vuotta vs. verotus

Elämäntilanteen mukaan

Lähitulevaisuus

Elämänkumppanin 
astuminen kuvioon

Isompi asunto

Omakotitalo

Vuokralle

Lapset

Pysyvyys

En halua myydä ostamaani

KONTEKSTIANALYYSI

Kiinteistövälitys



Paikallisuus
Paikallisuus on lukijoiden mielestä 
ylivoimaisesti tärkein palvelun 
olemassa olon syy. 

Ajankäyttö ja päätelaitteet
Palvelun käyttötottumukset 
vaihtelevat satunnaisesta 
surffailusta uutisten suurkuluttajiin, 
jotka haluavat uutisensa heti ja 
mieluiten mobiililaitteella.

Osallistuminen
Osallistuminen on osa lukijoiden arkea, 
mutta sitä tehdään hyvin erilaisilla 
tavoilla ja eri kanavissa. Tavat ovat 
moninaisia: omalla nimellä / 
nimimerkillä - sosiaalisessa 
mediassa / palvelussa -
kommentointia / peukutusta yms.

Kaupallisuus
Lukijat ymmärtävät todella hyvin että 
mainoksia ja muita kaupallisia 
ratkaisuja tarvitaan, jotta palvelu on 
elinkelpoinen. Siltikin liian hyökkäävät 
ratkaisut aiheuttavat pahastusta.

Brändi
Brändi toimii hyvin lukijoiden 
näkökulmasta, mutta erilaisten 
tuotteiden ja sisällön kulutustapojen 
myötä yhtenäiseen kokemukseen 
pitää panostaa.

Muut palvelut
Uutiset, sää ja urheilu ovat 
peruskauraa, jotka kuuluvat palveluun. 
Muutkin sisällöt (ruoka, koti) ja palvelut 
(menot, kuvat) ovat kiinnostavia, mutta 
niitä ei löydetä.

ARKIPÄIVÄ

Medialiiketoiminta



Henkilökohtaista palvelua 
ei kohta enää saa 
mistään

Matkaliput, lääkärikäynnit 
ja raha-asiat pitää 
hoitaa tietokoneella

Kännykän ruudulla oleva 
teksti on kovin pientä, 
sitä on vaikea nähdä

Kädetkin tärisevät, joten 
näppäileminen on 
hankalaa

Pitäisi osata pitää 
laitteet ajantasalla ja 
viruksiakin voi tulla

Tarvitaan opetusta 
jokaisen oman taitotason 
mukaan...

ja ystävällinen nuori, jolle 
voi soittaa kun kaipaa 
apua...

tai sitten puhe-tv, joka 
ymmärtää kun sille 
juttelee.

KUVAKÄSIKIRJOITUS

Sote-palvelut



Tunnistamaton tarve

Kiinnostus / tunnettuus

Harkinta / 
vaihtoehtojen karsinta

Osto

Käyttö

Suosittelu

Tavoitteet Kanavien roolit
Brändin ja tuotteiden 
tunnettuuden kasvattaminen

Tuotehyötyjen kommunikointi - 
asiakaan arjen helpottaminen 
eri tuotteiden avulla

Tuotteiden esittely ja 
informaatio materiaaleista, 
tuotannosta, turvallisuudesta 
ja ekologisuudesta

Asiakkaan kiinnostuksen 
laajentaminen eri tuoteryhmiin, 
ohjaus myymälöihin

Inspiraatiota ja vinkkejä 
tuotteiden käyttöön

Kannustaminen keskusteluun ja 
osallistumiseen sekä 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

Blogit
(fi&en)

Youtube
(fi&en)

Instagram
(monikieli)

Pinterest
(monikieli)

Facebook
(fi&en)

Verkkopalvelu
1. versio: fi & en

2. versio: swe, dk (kevyt), ger (kevyt)

Jälleenmyyjät

Blogit
(fi&en)

Youtube
(fi&en)

Instagram
(monikieli)

Pinterest
(monikieli)

Facebook
(fi&en)

OSTOPROSESSI

Käyttötavarat
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2
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4

5

5

4

3
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YKSIN

MUUT TUTUT HENKILÖT

5

4

3

2

1

54321

5

4

3

2

1

12345

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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PUOLISO / PERHE

SU
KU

LA
ISET

(TYÖ)K
AVERIT

PAIKALLISYHTEISÖ

KO
KO

 M
A

A
IL

M
A

PALVELUN TUOTTAJA

Suunnittelu ja 
matkan aikana

Omat toiveet

Vinkit ja 
kokemusten 
jakaminen

Vinkit ja 
kokemusten 
jakaminen

Autenttiset 
kokemukset

Hätätilanteissa 
ja ongelmien 
sattuessa

Arviot, varsinkin 
alaarvoisista 
kokemuksista

IHMISSUHTEET

Matkailupalvelu



ENNEN AIKANA JÄLKEEN
(1-2 päivää) (n. 3 tuntia) (1-2 päivää)

ENNEN-AIKANA-JÄLKEEN

Medialiiketoiminta

ANALYYSIT JA TUNNELMAN KOHOTTAMINEN
-Valmistelemme katsojaa ja nostamme 
tunnelmaa: Ennakkoanalyysit ja -asetelmat, 
näkökulmat, haastattelut

ASIAKASSUHTEEN YLLÄPITO KOROSTUU
-Pidämme huolen, että asiakas tietää 
milloin ja mitä XX:ssä tapahtuu sekä minkä 
lisäarvon XX tarjoaa.

OHJAAMME JA AKTIVOIMME
-Tiedämme mitä haluamme asiakkaan 
seuraavaksi tekevän ja ohjaamme häntä sen 
mukaisesti: vedonlyönti ja keskustelu (Twitter).

TAPAHTUMAN TAUKOJEN HALTUUNOTTO
-Rikastamme live-lähetyksiä tuomalla XX:n 
analyyttisen twistin tauoille.

KERÄÄMME YHTEEN LAJIN 
TOSISEURAAJAT
-Jos ei tavata paikan päällä, niin ainakin 
XX:ssä.

KESKUSTELUN YLLÄPITÄMINEN
-Keräämme yhteen lajin aktiiviset ja 
fanaattiset seuraajat ja ylläpidämme 
keskustelua.

KÄYMME LÄPINÄKYVÄÄ JA AKTIIVISTA 
DIALOGIA ASIAKKAIDEMME KANSSA
-Spekulointi ja analysointi on 
ydinkohderyhmällemme urheilun suola. 
Otamme siihen osaa aktiivisesti.

PIDÄMME ASIAKASSUHTEESTA HUOLTA
-XX:n sisällöt eivät pääty "mustaan ruutuun" 
vaan pidämme huolen, että seuraajamme ja 
asiakkamme tietävät mitä seruaavaksi 
tapahtuu (sisältöjen suosittelu, tulevat 
tapahtumat...)



Tammikuu

VUOSI

Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai SunnuntaiMaanantai

VIIKKO

1.

KUUKAUSI

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

VUOROKAUSI

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Kotimaiset 
matkailijat

Ulkomaiset 
matkailijat

Verkkokauppa

Tapahtumakalenteri 

Saapumiset Lähdöt 

SESONKI

Matkailupalvelu

Kampanjat



Ajattelee ja tuntee?

Sanoo ja tekee?

Kuulee? Näkee?

Kipupisteet Onnistumiset

Oma arviointikyky
Hakee tietoa monin eri tavoin
Asiantuntijuus, vaikuttaa, 
samanhenkiset ystävät, lähipiiri
Seuraa aikaansa

Oman elämän hallinta

Kohtuullinen toimeentulo, joka 
mahdollistaa itselle ja läheisille 
mielekkäät valinnat

Kontrolloi käytöstään
Käyttäytyy korrektisti, vaativa
tietoinen asioista, tietää miten prosessit toimivat, 
määrätietoinen
Hallitsee ulkoisen minänsä, vaikka sisällö kuohuisi

Ajan hukkaaminen
Jonottaminen
Toimimattomat palvelut

Kokonaisvaltaisesti itsensä hallittavissa oleva elämä
Asettaa omat kriteerinsä, ei alistu muiden 
määritelmiin, elleivät ne tyydytä häntä

EMPATIAKARTTA

SOTE-palvelut
Riippumattomuus

Omat valinnat
Elämä toimii 
täydellä teholla

Heikot yöunet, jos sähköiset palvelut eivät 
toimi, auto reistaa, jos sivusta tulevat 
muuttujat sotkevat elämää

Tapaa, ystävät - ydinperhe, 
pieni lähipiiri

Sähköiset palvelut kiinnostavat, 
käyttää mielellään

Koulutustaso?

Lähde: XPLANE



PROFIILIN KUVAUS

TÄRKEINTÄ ASIAKASKOKEMUKSESSA PROFIILIN PAINOTUKSET

Itsenäiset luontoilijat

- Käyttää pääosin palveluita tarpeeseen
- Kotiin tuotavat palvelut ja puhelinpalvelut sopivat ajatusmaailmaan
- Voi osallistua yhteisölliseen toimintaan, kunhan sitä ei ole liikaa
- Ei juuri kokemusta sähköisistä palveluista

Itsenäiset luontoilijat viihtyvät parhaiten yksin tai yhdessä 
puolison kanssa ja luonnolla on merkittävä rooli heidän 
henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa. Joiden osalta yksin oleminen 
syntyy olosuhteiden pakosta, joillakin se taas on itse valittua. Rutiinit 
arkiaskareissa ovat heille myös hyvin tärkeitä, koska ne tuovat 
järjestystä ja jatkuvuutta elämään.

Profiilille tyypillistä
- Itseohjautuvuus ja aktiivisuus rutiinien kautta
- Luonnon hyödyntäminen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tuojana
- Touhuaa mielummin omaehtoisesti kuin järjestetyssä tapahtumassa
- Kaipaa joskus lisää sosiaalisuutta ja osallistuukin aika-ajoin 
yhteisöllisiin menoihin

Sähköiset palvelut Käynti paikan päällä

Verkostoitunut Yksin toimiva

Huolehtii itsestään Huolehtii myös muista

Palveluiden käyttäjä Käyttäjä ja tuottaja

ASIAKASPROFIILI

Sote-palvelut



Sosiaalisuus - paljon

Sosiaalisuus - kaipaa lisää

Elinpiiri - luonnon 
hyödyntäminen

Elinpiiri - palveluiden 
hyödyntäminen

"Sosiaaliset luontoilijat" "Aktiiviset seurustelijat"

"Itsenäiset luontoilijat" "Palveluita halutaan"

"Lähipiiriläiset"

ASIAKASPROFIILIEN 

NELIKENTTÄ

Sote-palvelut



TEHTÄVÄT HYÖDYT

MURHEET

TUOTTEET JA PALVELUT

MURHEEN POISTAJAT

HYÖDYN TUOTTAJAT

Perustelu ja raportointi johdolle
Myynnin edistäminen
Investoinnin tuoton 
kasvattaminen
Tavoitteiden asetanta
Kaikkien palikoiden hallinta
Raportoida onnistumiset 
ja epäonnistumiset
Perustelu ja raportointi johdolle
Verkostoituminen
Perustella omat valinnat
Oman pätevyyden osoittaminen
Oman osaamisen kasvattaminen
Motivaation ylläpito

Innovaatiot
Asiakasmäärä kasvaa
Oivallukset
Hyvä palaute
Verkostoituminen
Voittaa palkinnon
Hyvä fiilis
Eteneminen uralla
Arvostus ja kiitos
Luottamus
Oppiminen
Ego boost
Sosiaalinen status

Kuluttajakäyttäytymisen muutos
Budjetti
Riittämättömät resurssit
Kemiat kumppaneiden kanssa
Reagointikyvyn puute
Ei voita palkintoa
Osaamisen puute
Kärryillä pysyminen
Pelko oman työn menettämisestä
Henkilökohtainen pettymys
Epävarmuus omasta tekemisestä

Mediakoulu
Workshopit
Tutkimuspalvelut
Roundtable
Asiakaskoulutus
KPI-työpaja
Tilaisuudet
Datan visualisointi
Tarjooma

Asiakas uskaltaa kysyä
Kuullaan ja ymmärretään
Selkeä raportointi
Vastuun ottaminen
Vertaistuki
Ymmärrettävät termit
Puhutaan huolista
Molemminpuolinen luottamus
Selkeät prosessit

Auttaa tavoitteiden asettamisessa
Ostaminen helpottuu
Selkeät suositukset
Positiivinen kokemus
Sopivat ihmiset
Uudet ideat
Yhteinen kieli
Fokusoi tarpeet oikeisiin asioihin
Joustavuus
Yhteiset tavoitteet
Auttaa ymmärtämään median 
muutosta

ASIAKASARVO

Asiantuntijapalvelut



Mitä ongelmaa olemme 
ratkaisemassa?

Miksi ongelma on 
syntynyt? 2. Miksi? 3. Miksi? 4. Miksi? 5. Miksi?

Liiketoiminta ei 
kasva halutulla 
tavalla

Kilpailijat 
voittavat 
markkinaosuutta

Asiakkaat 
odottavat erilaista 
asiakaskokemusta

Kilpailijat ovat 
laajentaneet 
palvelu-
tarjoamaansa

Palvelut eivät 
kehity riittävän 
nopeasti

Arvoketju on 
menossa 
uudelleen jakoon

Markkinoille on tullut 
uusia toimijoita, jotka 
eivät toimi samalla 
tavalla kuin vanhat

Teknologia tuo 
skaalaetua sitä 
hyvin hyödyntäville

Asiakkaat vertaavat 
kaikkia palveluita 
muihin toimialoihin 
ja kv-kilpailijoihin

Päätöksenteko 
ja budjetointi 
ovat hidastuneet 

Uusi 
organisaatiomalli 
siirsi päätäksenteon 
kauemmas tekijöistä

Uudella mallilla 
haettiin 
yhtenäisyyttä 
tekemiseen

Jotta isosta 
organisaatiosta 
saataisiin skaalaetua

Palvelut eivät 
kehity riittävän 
nopeasti

Asiakkaat voivat 
digitaalisessa 
maailmassa helposti 
valita kenet vaan

Maantieteelliset 
esteet eivät enää 
rajoita toimijoita

Mobiili ja verkko 
tavoittavat kaikki

Toimitaan edelleen 
perinteisen 
kehitysmallin 
mukaisesti

Ketterämpää 
toimintamallia on 
yritetty, mutta ei 
saatu toimimaan

Kokeiluissa palattiin 
nopeasti vanhoihin 
tapoihin, jolloin uusi 
ei saanut aikaa 
kehittyä

Johdon ja 
henkilökunnan 
sitoutuminen uuteen 
toimintamalliin on 
puutteellista

5 X MIKSI

Matkailupalvelut



Kukaan ei koskaan sano, että...

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Kaikki aina sanovat, että...

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Palvelun saa helpommin muualta

Olette vanhanaikaisia

Olette kankea yritys, joka ei muutu

Työskentely on epäjohdonmukaista

Ei enää koskaan

Tavoitteeni ei toteutunut

Emme halua teitä kumppaniksi

Palvelusta ei ole hyötyä

Ylimielinen ja etäinen

Te ette välitä

Laadukkaat ja tarpeita vastaavat palvelut

Teidät tavoittaa helposti

Joustava toteuttamistapa palveluissa

Saisipa tätä lisää

Voin suositella muillekin

Toiminta on selkeää

Olette nopea ja avuksi

Verkkopalvelulle ovat helpottaneet elämäämme

Hyvinvointi lisääntyy

Saamme enemmän palvelua kuin ennen

MIELIKUVA

Sosiaalipalvelut



Arvon tuottaminen



1. PROFIILIT, 
ASIAKASTARPEET JA 
ASIAKASPOLUT

2. ARVONMUODOSTUS 
JA ARVOLUPAUS

3. ASIAKASSUHTEET 
JA KANAVAT

4. TEHTÄVÄT, ROOLIT JA 
TYÖKALUT

5. KUMPPANIT

6. ANSAINTA 7. KULURAKENNE

8. ASIAKASKOKEMUKSEN MITTARIT 9. LIIKETOIMINNAN MITTARIT

10. RISKIT JA SIVUVAIKUTUKSET

€

!

*Itsenäiset viihtyjät"
"Sosiaaliset viihtyjät"
"Fanittajat"
"Urheiluinsinöörit"

kts. myös profiilit ja 
asiakaspolut

Kuukausimaksu + lisämaksulliset palvelut, 
sponsorit, mediatuotteet

Kaupallinen tuottaja, toimittaja, 
videosisällön tuotanto (kumppani), tekniset 
kustannukset

-Sisällöntuotanto (kuvaus, 
editointi)
-Mediamyynti ja trafikointi
-Pienkehitys
-Hosting
kts. myös Sidosryhmäkartta

Profiilien mukainen 
arvnmuodostus, painotus 
"viihtyjissä" ja 
"fanittajissa". Sisältöä 
koko ostoprosessin 
matkalta, ei vain 
otteluista ja kilpailuista.

kts. Arvolupaus ja 
konseptikuvaus

Asiakassuhteet:
"V iihtyjät": Lokeroystävät, 
käytännöllinen suhde
"Fanittajat": Parhaat kaverit
Kanavat: 
Oma palvelu (web+mobiili)
Mediakumppanit
Ansaittu: FB, Instagram
kts. myös Asiakassuhteet, 
Kanavat

1. Suunnittelu
2. Sisällön kaupallistaminen A
3. Tuotanto
4. Jakelu
5. Sisällön kaupallistaminen B
kts. myös Tehtävät, roolit, 
työkalut

Net promoter score, vastausnopeus, ratkaisuaika, 
uudelleenostoprosentti, käytetty aika, palaavat 
asiakkaat %. kts. myös Mittarit

Myynti tuoteryhmittäin, arpu, lifetime 
value, marketing roi, palvelumittarit rean-
mallin mukaisesti. kts. myös Mittarit

Tietoturva ja tekninen velka, kumppaniverkoston toimivuus, myynnin tehokkuus (kumppani), 
sisällöntuotannon tehokkuus (kumppani)
kts. myös riskit ja sivuvaikutukset

KONSEPTI

Medialiiketoiminta



On etuoikeus kuulua Talouslehden lukijoihin

Talouslehti tarjoaa lukijakunnalleen 
journalistisesti arvokasta ja luovaa sisältöä; 

valtavirrasta poikkeavia näkökulmia ja 
keskustelunaiheita, joiden ansiosta lukija on 

askeleen edellä / sisempänä talouden sisäpiiriä

ARVOLUPAUS JA 

KONSEPTIKUVAUS

Medialiiketoiminta



Liikevaihto 2015

561 000 €

+14%

Salimyynti Verkkokauppa B2B-myynti

Omat tuotteet EdustuksetKurssit Jäsenyydet Salipaketit Muut tuotteet

325 000 € 310 000 € 105 000 €

+10% +30% +40%

163 500 € 161 500 € 190 000 € 120 000 € 80 000 € 25 000 €

+5% +15% +59% +20% +34% +65%

TAVOITTEET

Liikuntapalvelut



Uskollinen parisuhde

Käytännöllinen suhde

Järjestetty liitto

Pitkäaikainen, vapaaehtoinen ja sosiaalisesti hyväksytty suhde, 
joka perustuu rakkauteen, läheisyyteen, luottamukseen ja 
yhdessä olemiseen vastoinkäymisistä huolimatta.

Pitkäaikainen ja uskollinen suhde, jota säätelee enemmän 
ympäristön vaikutus kuin henkilökohtainen valinta.

Kolmannen osapuolen päättämä, pitkäaikainen ja uskollinen 
suhde, ilman syvää tunnesidettä.

Parhaat kaverit
Vastavuoroisuuteen perustuva vapaaehtoinen suhde, jonka 
jatkuvuus perustuu säännöllisiin positiivisiin kokemuksiin. 
Yhteneväiset kiinnostuksen kohteet, avoimuus ja luottamus suhteen 
perustana.

Tuttavat
Satunnaisia kohtaamisia, vähän odotuksia vastavuoroisuudesta ja 
palkitsevuudesta.

Lapsuudenystävät
Satunnainen, vanhojen aikojen muistamiseen perustuva suhde. 
Tarjoaa entisen elämän mukavuutta ja turvallisuutta.

Lokeroystävät
Ei kovin läheinen, mutta tietyissä erikoistilanteissa tärkeä suhde. 
Helppo jatkaa siitä mihin joskus jäätiin.

Sukulaissuhde
Pakollinen sukulaisuuteen perustuva suhde.

Riippuvuus
Pakkomielteinen, hyvin tunnepitoinen ja itsekäs suhde, jossa 
toinen osapuoli tuntuu korvaamattomalta. Erossa oleminen 
aiheuttaa ahdistusta ja toisen osapuolen aiheuttamiin vääryyksiin 
ei puututa herkästi.

Orjuus
Täysin toisen osapuolen hallinnassa oleva suhde, joka 
olosuhteiden pakosta jatkuu negatiivisista tunteista huolimatta.

Syrjähyppy
Lyhytaikainen, satunnainen ja hyvin tunnepitoinen suhde, jossa ei 
ole sitoutumisen ja vastavuoroisuuden vaatimuksia.

Salarakas
Erittäin tunnepitoinen ja henkilökohtainen suhde, jonka 
paljastuminen muille on riskialtista.

Kosintamenot
Välivaihe matkalla kohti vakiintunutta suhdetta.

Vastapallo
Enemmän edellisen suhteen välttelyyn kuin nykyisen 
vetovoimaan perustuva suhde.

Paikalliset asukkaat

Matkailuyritykset

Yritysasiakkaat

Ulkomaiset 
matkailijat (vaihe 1)

Ulkomaiset 
matkailijat (vaihe 2)

Kotimaiset 
matkailijat

ASIAKASSUHTEET

Matkailupalvelu

Lähde: Susan FournierLähde: Susan Fournier



Kiinnostujat

Kiinnostujat haluavat vilkaista nopeasti 
ajankohtaiset uutiset, jotta tuntevat olevansa ajan 
tasalla. Tärkeimmät sisällöt heille ovat uutiset, listat, 
suosituimpien artistien haastattelut ja arvostelut.
Tärkein viesti: sisällön laajuus

V iihtyjät

Fanit

Viihtyjät viettävät mielellään aikaa musiikin parissa: 
tutustuen uuteen ja klassikoita fiilistellen. Heille tärkeimmät 
sisällöt ovat taustajutut, live-lähetykset, kuvat ja oma 
osallistumien kommentoinnin ja keskustelun muodossa. 
Tärkein viesti: osallistuminen 

Fanit seuraavat laajasti kaikkea sisältöä ja haluavat julkisesti 
näyttää oman mielipiteensä. Kattavan sisällön lisäksi heille 
sopii download, merchandisa ja muut lisäpalvelut.
Tärkein viesti: osallistuminen ja lisäpalvelut

ASIAKASTASOT

Musiikkipalvelu



Asiakaskokemus alkaa

1. minuutti 1. tunti 1. päivä 1. viikko 1. kuukausi 1. vuosi

Lähde:  Matt Jones

Yhteys 
asiantuntijaan 
heti

Chat

Ajanvaraus 
kalenterista

Videoyhteys

Alkukartoitus 
tehty

Analysoidut 
tulokset 
käytössä, 
tulosten 
perusteella 
valitaan jatko

Kaikki ok

3 vk paketti

2 kk paketti

Toistaiseksi 
jatkuva

Tehtävät 3/krt 
viikossa

Pisteet 
etenemisestä

KK-raportti 
edellisen 
kuukauden 
tuloksista + 
sanallinen 
analyysi

Loppuraportti
+ tarkistus 6kk 
päästä kuuluu 
paketteihin

ASIAKASKOKEMUS 

AJASSA

Valmennuspalvelu

Lähde: Matt Jones



Verkkopalvelu
Myymälä

Henkilökunta
Blogit

Sähköposti
Esite

Asiakkuusohjelma

Sisältömarkkinointi
- branded content
- tuotesijoittelu

SEM

OSTETUT

KUMPPANIT

OMAT

ANSAITUT

TV
Printti
Display
Videomainonta
Ulkomainonta
Sponsoroitu sisältö

Sisältömarkkinointi
- Facebook
- Twitter
- Youtube
- Instagram
- LinkedIn
- Pinterest

SEO

Sosiaalinen media
Keskustelut
Suosittelu
Jakaminen
Arvostelut
Kuluttajien tuottama  sisältö

Yhteismarkkinointi
Shop-in-shop

Kauppapaikat
Sisältöyhteistyö

Lisäpalvelut

-Sosiaalisen median vuosikalenteri ja 
sisältösuunnitelma
-Resursointi, jotta voidaan olla 
aktiivisempia
-Sisällön hyödyntäminen
-Arvostelujen kerääminen

-Sisältöteemojen laajentaminen
-SEO - tekniset toimenpiteet
-Sisältöjen näkyvyys omassa 
palvelussa

-Aktiivisuuden ja ajankohtaisuuden parantaminen
-Blogiyhteistyö
-Sisältöjen tuottaminen keskitetysti kaikkiin kanaviin
-Teknologisen kehityksen tehokkuuden ja nopeuden parantaminen

-Tehokkuuden parantaminen ja 
budjetin painotukset
-Markkinoinnin automaatio
-Uudet tuotteet ja sesongit

-Uudet tuotepaketoinnit
-Laajempi verkoston hyödyntäminen
-Kumppanimarkkinointi uudestaan 
haltuun
-Tapahtumat kumppanien kanssa

-Tehokkuus ja ostoputkien 
mittaaminen

KANAVAT

Autoliike



Teemat

Luonto
Yleistieto

Saaristo

Tapahtumat

Erikoisuudet

Ruoka

Kulttuuri

Urheilu ja 
ulkoilu

Erikoiset 
majoitukset

Pilaamaton

Hiljaisuus Sauna

Risteily

Ihmiset Puhtaus

Siisteys

Musiikki-
juhlat

Kulttuuri-
tapahtumat

Perhe-
tapahtumat

LuomuLähiruoka

Ravintolat

Pyöräily

Veneily

Reitit

Maraton

Puhdas 
ilma

Kalastus

Tila
Mökit

Talvi

Marjastus

Luonto

Palvelut

Meri ja 
rannikko

Sijainti

Majoitus

Saapuminen

Kulku-
yhteydet

Nähtävyydet

Historia

Reitti

Paketit

Kartat

Yöpyminen

Ravintolat

Liikkuminen

Näyttely

Konsertit
Teatterit

Lähialueet

Kahvilat

Baarit
Yökerhot

Pyörät ja 
varusteet

TEEMAT

Matkailupalvelu



www Applikaatio Myymälä Facebook Instagram MediaYoutube Kumppanit

tuotetiedot

tarjoukset

"how to" -sisältö

tuote-esittelyt

tuotehaku

tuotearviot

asiakaspalvelu

SISÄLLÖT JA 

PALVELU ERI KANAVISSA

Liikuntapalvelut



Jätokin gkly, Aforismi Hukliissä, reiroo wreen Artikkeli 
vuntaatta,  Essee koloo Henkilökuva. Rin impotslö Kolumni 
tippir, pukko Kommentti ilrmjqnq slkzz, iyisse, fhhehfuin gyto 
Kritiikki häöwiään . Loru illi sn hoollu, erilaöyjöinen, felki-
geihhoomo Luento mnnapoitviden; ia eunseesli onhui de 
keisiö, Mainos  thjän. Hootaap uo Novelli, pitku, limin 
innissääsen, dtivvt Näytelmä dokke Mielipidekirjoitus  asolsi 
io osoh iaop ettibigä eikeene. Hokolin Oppikirjateksti dsente 
Pakina, jiteen i dirta koon rarheestansa, illi Referaatti 
dsaksinsi holun Pääkirjoitus rolllemen ia Reportaasi  sur dolle  
wirlou dnfmmen hiun loirel Romaani. Huppo gaiffi Runo 
holuwelkiin alivot je  neträ hesvenet soljoon. - Saarna tena an 
Satiiri moodfn geetsimin loko, iojfen alanasviekaato Satu hut 
höyn jesgoilimoon. Selostus minat Taustajuttu ganfinnsta 
ahat: Eslo,, Lamo, Koora ja Aeho. Uvut Tiivistelmä giirtä 
Testimoniaali Hohmas ja Eeto ja  Hooru., fekhen, ia voosu 
voulla, Tuoteseloste Atru, miiron Uutinen koisto, an möhnit 
eorinkun. Koomuun un Valituskirjelmä osoh iaop ettibigä.

Vuositeemojen mukaisesti  4 /kk

Palautejärjestelmän kautta / FI, EN, SV

Tapahtumavideot - ostopalveluna / Youtube 
+ oma palvelu

Paikalliset merkkihenkilöt ja julkkikset 1/kk

Paikka tarvitaan tuotesivuille ja etusvulle - 
materiaalit asiakkailta

Hyödynnetään ulkopuolisia palveluita

Muokataan kumppaniden materiaaleista, 
tarkistus sesongeittain

Perustiedot - eivät juuri muutu

Hoidetaan somessa

SISÄLTÖLAJIT

Matkailupalvelu



Tehtävät

Roolit

Työkalut

Palvelu-
markkinointi

Ostaminen

Tutustuminen 
ja testi

Maksaminen

Omat tiedot

Alkukartoitus

PalveluohjausChat / 
videotapaaminen

Itseopiskelu

Palaute

Tulokset

YhteisötukiMarkkinointi

Kartoituksen 
suunnittelu

Tietojen
tallennus

Maksun-
välitys

Tuotetiedot ja 
paketointi

Tietojen
tallennus

Ajanvaraus

Tapaaminen

Sisällöntuotanto

Palveluohjaus ja 
kumppanivalinnat

Asiakaspalvelu

Kartoitusten ja 
opiskelun arviointi

Kartoituksen 
suunnittelu

Vertaistuki

Markkinoinnin 
suunnittelu ja 
tuotanto

Tuotepäälikkö

Teknologinen kehitys 
(kumppani)

Asiantuntijat Sisällöntuotanto 
(kumppani) Asiakaspalvelu

Maksujärjestelmä 
(kumppani)

Yhteisölähettiläät &-
manageri

CRMMarkkinoinnin 
automaatio

Palvelu
V ideoalusta 
(kumppani)

Chat-alusta 
(kumppani)

Palvelukumppanit Aspa & FAQ

TEHTÄVÄT, ROOLIT 

JA TYÖKALUT

Valmennuspalvelu



MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI

Urheilu + viihde + blogit

Urheilu + viihde + blogit

Kisaviikko

Ei kisaa

Edellisen vuoden 
kisan kooste ja 
highlights klippeinä 
[video]

Kisaennakko [web + 
email]

GP spekulaatio ja 
veikkaus [web + app]

GP-sää [web + 
app]

Kisafaktat ja historia 
[web + video]

Harjoitukset
Live + aktivointi 
osallistumaan [web]

Harjoituksen 
tulokset [email + 
web]

Highlights [web + 
video]

Aika-ajo-veikkaus 
[web + app]

Aika-ajot
Live + aktivointi 
osallistumaan [web]

Aika-ajon tulokset 
[email + web]

Highlights [web + 
video]

Kisa-veikkaus [web 
+ app]

Kisa
Live + aktivointi 
[web]

GP tulokset [email 
+ web]

Hightlights [web + 
video]

Kisan aikana 
veikkaaminen

Päivä paddockilla, kisan 
highlights, F1 extra, F1 uutiset

Viikon uutispaketti 
koottuna [web + 
email]



Asiakaskokemus

Liiketoiminta

Organisaatio

Talon etsiminen

"Rakentaja":

Ostopäätös

Rakennustiimi

Seinät pystyssä, 
katto päällä

Sisustaminen

Työt alkavat

Perustukset

Hyväksyntä

Muutto
Vertailu ValmisteluPäätös 

rakentamisesta

"Pärjääjä":

Oikea hetki

Ystävien ja sukulaisten
tuki ja hyväksyntä

Projektiaikataulun sopivuus

Toimittajan luotettavuus
Räätälöitävyys

Luottamus toimittajaan

Suunnitteluun ja 
toteutukseen saatu apu

Yllätysten määrä omalla 
vastuulla olevissa asioissa

Valinnanmahdollisuudet 
toteuttajien osalta

Aikataulu pitävyys tontilla

Kontaktien vähyys

Takuukorjauksien vähyys

NPS

Tonttikommunikaation määrä
Projektikommunikaation määrä
Hätähuutojen määrä

Toimittajan kiinnostus
-soittojen määrä
-käyntien määrä

Kokonaisaikataulu
Kokonaisonnistuminen

Kokonaistavoittavuus 
eri kanavissa

Liidien läpimenoaika

Paperit kunnossa Asennuksen tehokkuus

Yhteydenottojen 
nopeus

Tuotannon mittarit

Liidit eri kanavista

Siirtymän nopeus 
myynniltä tuotannolle

Aikataulun pitävyys vs. 
asiakasprofiili

Reklamaatioiden 
määrä

RTS-tutkimus

Yhtäaikaisten projektien määrä

Myynti kpl Keskihinta

Asiakastyytyväisyyskysely

Kate Liikevaihto Markkinaosuus

MITTARIT

Rakennusliiketoiminta



Sähköinen 
palvelukanava

Asiakkaiden 
osaaminen

Teknologian 
kehittäminen

Vuorovaikutuksen 
väheneminen

Itsepalvelun 
kasvaminen

Lisää 
resursseja

Moni-
mutkaisuus

Erilaiset 
päätelaitteet

Yhtenäinen
asiakaskokemus 
päätelaitteilla

Epä-
tietoisuus
kasvaa

Yhteydenottojen 
määrä kasvaa

Muiden 
kontaktien 
tarve 
lisääntyy

Paineet 
muissa 
palveluissa

Asiakkaat 
väärässä 
palvelussa

Muutokset 
resursseissa

Osaaminen
Koulutus

Kasvokkaiset 
kohtaamiset 
vähenevät

Suora 
palaute 
vähenee

Tuen tarve 
lisääntyy

Asiakaspalvelun 
osaaminen ja 
resurssit

Sähköinen  palvelukanava
RISKIT JA 

SIVUVAIKUTUKSET

Terveyspalvelut



REACH
(Tavoita)

ENGAGE
(Innosta)

ACTIVATE
(Aktivoi)

NURTURE
(Hoida)

????????????
????????????
????????????
????????????
????????????

OSTETTU

ANSAITTU

OMAT

KUMPPANIT

haku

Haaveilijat

Tietämättömät

Rakastujat

Printti
SEM

Oikotie.fi
Etuovi.com
Jokakoti.fi

TV
Ulkomainonta

...

Sähköposti
sms

palvelu.fi

Facebook
Twitter

Instagram
Pinterest
Youtube

Kunnat ja kaupungit
Paikallisyhteisöt

Kumppanibrändit

Palvelu.fi

Kohdesivu ja asunnot

Aurinkolahti
Suurpelto
...

Asunnot ja pohjat
Kohdekuvat
Tyylit ja meteriaalit
Alue, palvelut ja sijainti

Saapumissivut ja sisällöt
Alueet ja kaupungit: pääkaupunkiseutu, Turku, pientalot...
Unelmien asunto / inspiroidu

Tyylit, materiaalit ja sisustus
Arkkitehtuuri ja ympäristö
Pohjaratkaisut ja muunneltavuus

Ostajan opas
Asunnon ostamisen vaiheet
Valinnat / muutokset
"Eroon vanhasta asunnosta"
Pankkiasiat
Muutto
...

Kyselyt ja kilpailut / wizardit
"Venevaja" vai grillikatos?"
....

Kysy
Kysy lisätietoa kohteesta

Soita
Myyjän 
kontaktointi

Tilaa
Muistutus
Lisätietoja
Esite

Kiitos

Lataa
Hinnasto
Esite
Rakennustapaseloste

Jaa
Tykkää
Pinnaa
Twiittaa

Kokeile
Tilaratkaisut
Materiaalit

"Minun asuntoni"
Rekisteröidy

Asiakasviestintä

Asiakastyytyväisyyskysely

Muutokset / F2F tapaaminen

Talosivu (arkisto)
Talon tiedot
Piirustukset (pohjat, LVI jne.)

REAN

Rakennusteollisuus



PROTOTYYPPI

Rakennusteollisuus



SISÄLTÖ

TOIM
ITUS

& DIALOGI

KAUPALLISUUS

JAKELU &
TEKNOLOGIA

TUOTANTO

PALVELU

Vuosikalenteri

Kuluttajadialogi

Sosiaalinen media

Sisältömarkkinointi

Julkaisu

Oikeuksien hallinta

Ansaintamallit

Tuotteet
Myyntimalli

Kanavat
Välineet ja palvelut
Skaalautuvuus
Teknologiat ja koodi

Tuotantomalli

Resurssit ja
 roolit

Prosessit ja
 työkalut

Välineet

Kanavien roolit
MittaaminenRakenne

Käyttökokemus

Käyttöliittymä

Palvelumarkkinointi

Sisältömuodot
Tarinat ja kerronta
Casting
Käsikirjoitus
Ohjaus

TUOTE- 
OMISTAJA



Arvon toimittaminen



TAMMI

HELM
I

M
A

A
LIS

H
U

H
T

I

TOUKO

KESÄHEINÄ

ELO

SY
Y

S
LO

K
A

M
ARRAS

JOULU

Uusi vuosi

Kevätaurinko

Kesäkuntoon

Ulkokausi alkaa

Pihapelit

Lomaliikunta

Arki alkaa

Sisälajit 1

Sisälajit 2

Kaamosta vastaan

Jumpat, kuntosali 
& kotikuntoilu

Ruoka & 
painonhallinta

Hiihto

Luistelu

Hiihto 
(+lasten)

Laskettelu & 
lautailu

Terveys

Uinti

Ruoka & 
painonhallinta

Jumpat Kävely & 
sauvakevely

Juoksu

Golf

Suunnistus

Pyöräily

Golf

Pihapelit

Tennis

Pyöräily Juoksu

JalkapalloTanssi

Ensiapu/ 
terveys

Kävely & 
sauvakevely

Lähiruoka & 
kauden sato

Juoksu

Golf

Jääkiekko

Jumpat & 
kuntosali

Kävely & 
sauvakevely

UintiUlkoilu & 
vaellus

Salibandy

Sulkapallo

Uinti Jumpat & 
kuntosali

Ruoka ja 
terveys

Talvijuoksu
Talvipyöräily

Sisäpelit

Laskettelu & 
lautailu

Jooga, venyttely 
& hieronta

Hiihto

Vuoden 
kertaus

VUOSIKELLO

Liikuntapalvelut



Pinnan alle

Huippujen tie

Kulissien taakse

Harrastajan tie

Hiihtojäärät

Lajivinkit

Sosiaalinen 
media

Katsojakilpailut

10 kpl

10 kpl

40 kpl

8 kpl

8 kpl

30 kpl

1-2/vko

Kuukausittain

Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

SISÄLLÖT 

AIKAJANALLA

Medialiiketoiminta



TOIMENPITEEN KUVAUS

VASTUUHENKILÖ:

MUUT HENKILÖT:

AIKATAULU:

KUMPPANIT:

ODOTETTU LOPPUTULOS

PERUSTELUT ASIAKASYMMÄRRYKSESTÄ / STRATEGIASTA

Asiakaskokemuksen mittareiden määrittely

Pekka

Liisa, Matti

02/2016

P&R

Tunnistettuja asiakastarpeita vastaavien asiakaskokemuksen 
mittareiden määrittely nykyisen mittariston rinnalle. 
Mittareiden määrittelyssä otetaan huomioon eri 
asiakasprofiilien tarpeet ja tavoiteltavat asiakaspolut. 
Mittareiden avulla seurataan asiakaskokemusta koko 
asiakaspolun matkalla, vaikka pääpaino alkuvaiheessa on 
ostamisessa ja palvelun käytössä.

Kaikki asiakaskohtaamisissa työskentelevät ymmärtävät millä mittareilla 
asiakaskokemusta mitataan ja miten ne vaikuttavat omaan toimenkuvaan. 

Asiakaskokemuksen mittarit ovat mukana suunnittelussa organisaation eri 
tasoilla - strategiatyössä, liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Mittareita seurataan säännöllisesti ja tulokset vaikuttavat markkinoinnin ja 
palveluiden suunnitteluun kaikissa kanavissa.

Asiakaskokemuksen mittarit eivät ole ristiriidassa muiden mittareiden 
kanssa ja ne on tuotu osaksi palkitsemisjärjestelmää.

Asiakaskokemukseen panostamisen myötä tarvitaan uudet 
mittarit, joilla pystytään seuraamaan asiakaskokemuksen 
kehittymistä strategiselta tasolta yksittäisiin 
palvelukohtaamisiin.

TOIMENPIDE



LIIKETOIMINTA-ARVO

ASIAKASARVO1 2 3 4 5
1

2

3

4

5
Asiakaspaneeli

Palkinnot

Pelaajakortti
Verkostouutiset

Iskuryhmä
Innovaatioleiri

Kehitysryhmää ja -malli

Linkkuveitsi
Aikapankki

Pomopaketti

Päättäjäpaneeli

Ulkojäsenet

PikalinkitRekrytointi

Verkostokortti

Mentorointi

Työkalupakit

ARVON VERTAILU

Sote-palvelut



Q1 Q2 Q3 Q4

Mittaus ja call-to-actionit
- Mittarit polut verkossa kuntoon
- Konversion optimointi
- "Suoralinja" sivustolle

Timanttinen koti sisältökonsepti
- Sisällöt kuntoon
- Landing paget
- Tekninen alusta kuntoon

Sähköpostien kerääminen (opt-in)
- Myynti ja markkinointi (myös eri 
prosessin vaiheessa olevat)

Mittarit pyörimään
- Asiakastyytyväisyys
- Myynti ja rakennusprosessi

Kiitoskirjeen paloittelu
- Myynnin kiitoskirje + Rakentamisen aloituskirje
- Projektin päättyminen ja huoltokirja

Työmaapäiväkirja testiin

Big picture
- Isot fiilistelykuvat sivustolleTalonäytökset ja tiedotteet

Tulevat ja menneet (tekstiä, kuvia ja videoita), 
muistutuksen tilaus, kytkös mallistoon (tämä mallit 
menneet ja tulevat näytökset), Talonäyttelymuistutus 
(lähtee asiakkaalle sähköpostilla) aineisto sama kuin 
netissä 

Mestariymmärrys & mestaritalli

Facebook (+ muu some)
- Facebook sivut, Instagram, 
F lickr, Google+, Pinterest

Sisustus
- Sisustuksen parempi esille tuonti
- case-esimerkit
- talokohtaiset esimerkit

Sisustuspaketin parantaminen 
asiakasymmärryksen kautta

Asiakas-caseja sivustolle

Asiakasblogit sivustolle
- Olemassa olevien kontaktointi ja haltuunotto

Toimittajat sivustolle mukaan

Toimittajien kontaktointi yhteistyöstä 
markkinoinnissaPalomuuri pois estämästä tehokasta 

työskentelyä

Markkinoinnin 
vuosikello

Rakentajailta esimerkki
tontilla

Hotspots
- Big picture jatkeena esitellään 
isoissa kuvissa palvelun 
erinomaisuudet Digitaalinen projektiekstra

- Saumaton dialogi asiakkaan 
kanssa digitaalista kanavaa 
hyödyntämällä

Klubi
- ekslusiivinen kokonaisuus potentiaalisille ja 
olemassa oleville asiakkaille
- vertaistuki
- mestari, timpuri, tuote ja toimittaja arviot

Toimittajalinkit

Sisustajailta

Prosessin optimointi kohti läpinäkyvämpää prosessia 
asiakkaan näkökulmasta
- aikataulut
- toimitukset
- toimittajat, asentajat
- dialogin parempi avaaminen
- Asiakastyytyväisyyden jatkuva mittaaminen

Hotline 
- projektiekstra pilotti

Etusivu
- Etusivuun lisää puhtia

Asuntomessu-sivusto

Myynnin mittaaminen ja asiakkuuden 
kehityksen seuranta 1. vaihe

ROADMAP

Rakennusteollisuus



MITTAATOTEUTASUUNNITTELE ANALYSOI

KESTO: KESTO: KESTO: KESTO:

Kuukauden ensimmäisellä 
viikolla kk-palaverissa käydään 
läpi edellisen jakson tulokset 
sekä toimenpide-ehdotukset.

Liiketoimintajohto tekee 
toteutuspäätökset ehdotuksista 
ja laittaa tärkeysjärjestykseen 
seuraavan jakson aikana 
tehtävät toimenpiteet.

Uusien toimenpiteiden 
suunnittelu alkaa 
jasisällöntuotantoon ja 
tekniselle toimittajalle 
laaditaan briiffit toimenpiteistä.

Päätösvastuu: Matti
Suunnitteluvastuu: Maija

1 viikko 1-2 viikkoa 1-2 viikkoa 1 krt/ kk

Sisällöntuotanto ja 
toimenpiteiden tekninen 
toteutus.

Toimenpiteiden julkaisu.

Vastuu: Pekka

Toimenpiteiden 
mittaaminen muutosten 
jälkeen.

Vastuu: Liisa

Mittareiden ja tulosten 
analysointi.

Toimenpidesuunnitelman 
päivittäminen.

Vastuu: Maija

OPEROINTIMALLI

Rakennusteollisuus
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