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Asiakaskeskeiseksi ja
menestyväksi
palvelumuotoilun keinoin
Oili Sinilehto / TTS

Tästä lähdettiin
• Millainen on toimintaympäristö
ja millaisia haasteita se luo liiketoiminnallemme
koneyrittäjinä?
• Mitkä on omat tavoitteet?
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Koneyrittäjien koulutuksen yhteydessä
havaittuja palvelumuotoilun mahdollisuuksia
YRITYSTOIMINNAN LAAJENTAMINEN
• Yrityksen toiminnan laajentaminen asiakaskantaa muuttamalla
TUOTANTOPROSESSIN KEHITTÄMINEN
• Toimitusprosessin tehostaminen toiminnan osia tehostamalla
YHTEISTYÖKUMPPANIVERKOSTON KEHITTÄMINEN
• Parempaa tuottavuutta ulkoistetulla urakointisuunnittelulla ja tarjonnalla
MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN
• Myynnin kasvua tavoittamalla asiakkaita tehokkaasti ja oikeaan aikaan
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Työkalu palvelu- ja kehitysprosessien
muotoiluun
• Yritys on asiakasta varten. Koneyrittäjillä asiakasnäkökulma on
monitahoinen, koska asiakas on urakanantajan lisäksi loppuasiakas, eli
metsänomista. Toisinaan välillisesti - toisinaan suoraan.
• Tärkeintä on, että tuotantoprosessit ja palvelu asiakkaan suuntaan vastaa
asiakkaan odotuksia. Jotta näin on - tulee yrittäjällä olla sekä tuotannonettä asiakasviestinnän palvelut kunnossa. Asiakas on oivallinen peili.
• Tässä Koneyrittäjille suunnitellussa prosessin kehittämisen työkalussa on
sisään rakennettuna erilaisia palvelumuotoilun teemoja, sekä leanajattelussa käytettäviä työkaluja.
• Tutustu esimerkkien kautta prosessiin kulkuun ja käy sen jälkeen oman
yrityksesi kehityshaasteen kanssa prosessin vaiheet läpi.
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Kehitysprosessin kuvaus
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Jatkuva kehitys edellyttää jatkuvaa ympäristön havainnoimista,
ongelmakohtien etsimistä ja analysoimista.
Aina kun työ- tai palveluprosessissa huomataan ongelma, siihen
täytyy tarttua ja muuttaa toimintaa ja mielellään mahdollisimman
kevyellä prosessilla, jotta muutos todella tapahtuisi. Asiakkaat
toimivat peilinä ja reagoivat nopeasti. Reagoi sinäkin.
Tässä esitellään yksi palvelumuotoilun prosessi, jolla jatkuva
kehitys mahdollistuu - kun työkalua vaan käyttää.

havainnoin
analysoi
määritä tavoite
suunnittele muutoksen toteutus
toteuta ja seuraa toteutusta
vakiinnuta

VAKIINNUTUS

TOTEUTUS & SEURANTA

TAVOITE

6

5

SUUNNITTELU

1

ANALYSOINTI

HAVAINNOINTI

4.6.2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

VAKIINNUTUS

3

TOTEUTUS & SEURANTA

2

SUUNNITTELU

1

TAVOITE

ANALYSOINTI

HAVAINNOINTI

Palvelumuotoilu - ulkoinen tai sisäinen on jatkuvaa kehittämisen prosessi,
koska kilpailukyvyn säilyttämiseksi toimintaa on pystyttävä parantamaan jatkuvasti.
Asiakkaiden tarpeet muuttuvat - Ympärillä olevat markkinatkin muuttuvat
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HAVAINNOINTI

• Seuraa yrityksesi toimintaa, ja ympäristön muutosta.
Asiakkaat eivät löydä palveluani? Asiakkaat löytävät mutta odottavat
minulta muuta kuin mitä pystyn tarjoamaan? Onko tarjotut urakat ovat
liian pieniä/suuria? Hiljaiset jaksot aiheuttavat taloudellista haastetta?
• Millaisia haasteita kohtaat? Kuvaa lyhyesti yritys ja esim.
toimintaympäristö. Haasteen tausta.

TAUSTA

• Esimerkkiyrityksenä tässä: Maarakennusyritys , Maamiehet t:mi,
Toiminta Itäisellä Pirkanmaalla. Aleen markkinatilanne kiristynyt.
Urakoita menee ohi oikealta ja vasemmalta

ONGELMAN
KUVAUS JA
NYKYTILA

• Urakoita hävitään enemmän kuin aiemmin
-> taloudellisia haasteita -> työntekijätilanne huononee -> koneet seisoo
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”juurisyiden analysointi”
Viisi kertaa miksi –kysymyksellä päästään ongelmassa syvemmälle ja ymmärretään taustoja.
Kysymyssarja mahdollistaa myös syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämisen ongelman takana.
Usealla Miksi-kysymyksellä päästää usein kiinni juurisyihin, jolloin myös muutos on mahdollinen.
On tavallista että kiireisessä työarjessa ongelmia kierretään ja paikataan suuremmin pohtimatta.
Tällöin usein juurisyy jää selvittämättä ja muutos ei ole riittävä. Loppuasiakkaalle kuitenkin ongelmat
näyttäytyvät tavalla tai toisella. Usein asiakas on se joka kertoo että jossain vaiheessa prosessia on
korjattavaa. Reklamaatiot ovat tärkeimpiä viestejä!
Juurisyiden analysointi on ERITTÄIN TÄRKEÄ PROSESSIN VAIHE
Urakkatilanne on heikko
1 x Miksi: En ole saanut voitettua urakkatarjouksia
2x Miksi et ole saanut voitettua tarjouksia?: Koska hintani on liian korkea
3x Miksi hintasi on korkeampi?: Toimintani ei ole kannattavaa halvemmalla hinnalla
4x Miksi toiminta ei ole kannattavaa halvemmalla hinnalla?: Tuotantokustannukseni ovat korkeammat
5 x Miksi tuotantokustannuksesi ovat korkeammat?: Koska yritykselläni on uudet tilat ja olemme
investoineet koneisiin
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Lisää esimerkkejä
5 miksi-kysymyksen sarjoista
Ongelman analysointi kolmas esimerkki:
Asiakastilanne heikko (yksityinen kivijalkamyymälä,
esim. urheilumyymälä tai puutarhamyymälä)

Ongelman analysointi toinen esimerkki:
Asiakas reklamoi ravintolassa viileästä ruuasta
1x Miksi ruoka oli viileää: ruoka oli seissyt lämpölampun
alla odottamassa pöytään vientiä 20 minuuttia

1x Miksi asiakastilanne on heikko?: Asiakaskunta on
liian suppea, vain lähialueen asukkaat ovat asiakkaita
(yksityiset asiakkaat kivijalkamyymälässä)

2x Miksi ruoka oli seissyt lämpölampun alla: Koska
tarjoilija ei toimittanut sitä ajoissa asiakkaalle

2x Miksi?: Yritystäni ei tunneta vielä laajemmin, viesti ei
ole kulkenut.

3x Miksi ei toimittanut ruokaa ajoissa asiakkaalle: Koska
tarjoilijan keskittyi tuomaan likaisia astioita tiskiin

3x Miksi ?: Markkinointi ei ole tuottanut tulosta

4x Miksi hän keskittyi tuomaan likaisia astioita tiskiin:
Jotta ne tiskattaisiin

4x Miksi?: Koska Ihmiset eivät selvästi lue
lehtimainoksia

5x Miksi ne täytyy tiskata kiireessä: Jotta astiat riittäisivät
myös jonossa oleville asiakkaille lounasruuhkassa

5x Miksi?: Koska lehtien tilaukset on vähentynyt ja
mainosposti viedään suoraan roskiin

Liian vähän astioita
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Väärä markkinointikanava
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Tavoitteen asettaminen on juurisyiden ohella koko onnistumisen kannalta merkittävää
määritellä selkeästi ja realistisesti. Senecan viisaus toimii yhä: ”Mikään tuuli ei ole
suotuisa sille joka ei tiedä mihin on menossa”. Prosessilla tulee olla siis selkeä päämäärä.
Seurattavia tavoitteita ei pidä asettaa montaa kerralla.

• Tavoite 1) Yrityksen kiinteitä kustannuksia tulee saada pienennettyä jotta hinta
saadaan kilpailukylyiseksi ja rahaa jää toiminnan kehittämiseen.
• Tavoite 2) Tuloja lisää
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• Kun tavoite on selvänä seuraavaksi tehdään selkeä toimenpidesuunnitelma,
joka ohjaa eteenpäin.
”Pitäisi tehdä” tarkoittaa turhan usein käytännön arjessa samaa kuin ”unohdetaan”.
Prosessin onnistuminen edellyttää selkeää konkreettisten tehtävien suunnittelua ja aikataulutusta.
Toteutussuunnitelma toimii koko prosessin seurannan työkaluna.
Jos toimenpiteistä syntyy kustannuksia kirjaa nekin ylös.

TOIMENPIDE

TAVOITE
Tavoite 1)
Yrityksen kiinteitä
kustannuksia tulee saada
pienennettyä, jotta hinta
saadaan kilpailukylyiseksi
ja rahaa jää toiminnan
kehittämiseen.

AIKATAULU
2.1.-15.2.2018

V-P

Etsitään joku joka voisi vuokrata osan hallitilasta
-> laitetaan vuokrausilmoitus paikallisiin yritysverkostoihin
esim. facebook -sivuilla useita erilaisia ryhmiä tähän.

2.1. -15.3.

J-P

Tehdään ”Postit” Kartoitetaan työntekijöiden muu osaaminen ja tehdään
välillä korvaavia töitä esim. lumenajoa ja aurausta,
-> haastattelut jokaisen työntekijän kanssa

2.1.-15.1.

Kulujen uudelleen tarkistus ja kilpailutus; vakuutukset, sähkö, lainan korot

Tarjotaan remonttifirmoille rinnakkaista osaamistamme
-> seurataan tarjoussivustoja -> tiedotetaan lisätarjonnasta paikallisia
yrityksiä erilaisissa kanavissa (verkosto!)

Tavoite 2)
Tuloja lisää
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16.1.-15.5.

€

€
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”Vain otettu lääke auttaa”.
Suunnitelma ilman toteutusta on pelkkää
puhetta ja toteutus ilman suunnitelmaa voi
joskus osua ongelman ytimeen sattumalta.
Mieti siis kuinka laatimiesi toimenpiteiden
vaikutuksia seuraat, jotta kallista aikaasi ei
kuluisi sattumanvaraiseen toimintaan.
TOTEUTUKSEN SEURANNAN SUUNNITELMA

• Hyviä mittareita ovat euro, aika , kappale, tms tarkka
määre
TODELLISET TULOKSEET

• Kirjaa muutosvaikutuksen euromäärä.

•

Kuinka moneen kanavaan vuokrausilmoitus tehtiin

• Halukkaiden vuokralaisten määrä, /vuokraaminen

•

Toteutuneet haastattelut (kpl)

• muiden hyödyllisten osaamisalueiden löytyminen
(väh 1 kpl)
• Euromääräinen tuotto lisäurakoista
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• Mittaa muutosta aiempaa tilanteeseen

Euromääräinen muutos
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ANALYSOINTI

1) itse motivoitua muutokseen
2) motivoida muut muutokseen
3) havainnoida muille ko. muutoksen tarve

•

• Kuinka monta tarjouspyyntöä/urakkatarjousta
löydetään/saadaan

HAVAINNOINTI

• Mitä konkreettisempia on todellisten tulosten seuraukset,
sen helpompi on:

6 VAKIINNUTUS

• Tiedämme kokemuksesta että vanhoista tavoista on vaikea päästä irti ja ryhtyä tekemään
asioita uudella tavalla.
• Vakiinnuttaminen on kuitenkin erittäin oleellista, jotta koko prosessin kannatti tehdä.
Olisi turhauttavaa jos viimeisessä vaiheessa koko juttu vesittyisi.
• Toimintatapojen vakiinnuttaminen vaatii tietoisuuden siitä, että uudet tavat ovat todella
vanhoja tapoja parempia.
Tietoisuutta taas saa aikaan puhumalla ja tiedottamalla. Työntekijöiden on ymmärrettävä miksi
toiminta muuttuu, mihin se vaikuttaa jne. Asiat kannattaa esittää positiivisessa valossa ja
realistisesti.
• Jatkuva seuranta ja tarkkailu jää yhä käytännöksi jotta toiminta kehittyy entisestään
muuttuvassa kilpailutilanteessa! - Loppuasiakas on aina se parhain peili.
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Nyt on sinun vuorosi
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