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1. työpaja
15.4.2021

13.10-13.20 Osallistuvien etätyötilojen esittely
13.20-13.30 Kysely käyttäjille
13.30-13.50 Christina Walden ja Heli Siirilä
13.50-14.00 Tehtävän esittely
14.00-14.05 Tekninen tauko
14.05-14.40 Tehtävä: Unelmien etätyötila maalla
14.40-14.55 Keskustelua
14.55-15.00 Loppukiitokset

Ohjelma



“Ilmainen kahvikone on ollut 
kiva, on rytmittänyt päivää. Kun 
olen tehnyt tämän ja tämän niin 
saan ottaa ilmaisen kahvin”

“Tuli pidempi työkeikka Kausti-
selle. Sen jälkeen sain ahaa-elä-
myksen, että voin tehdä omaa 
työtäni etänä”

Kokemusasian-
tuntija
Christina 
Walden

Kokemusasian-
tuntija
Heli Siirilä

Käyttää Heinolan Spottia.

Kuuli kaveriltaan paikasta ja lähti 
tutustumaan. 

Ensivaikutelma oli valoisa ja väri-
käs sekä kivat ihmiset paikalla. Ra-
kennus kaunis ja maisemat upeat.

Sai atk-tukea alkuaikoina, joka aut-
toi tekemään opinnäytetyön.

Omassa työhuoneessa saa olla 
rauhassa, mutta yhteisissä tilois-
sa tulee juteltua ihmisten kanssa. 
Pitää tätä ratkaisua hyvänä, vaikka 
joskus juttelut pitkittyy liikaa.

Erilaisiin tapahtumiin on ollut help-
po osallistua, kun ovat samassa ti-
lassa. 

Haaveena asua maaseudulla.

Työkeikan takia lähti Kaustiselle ja 
tutustui siellä olevaan etätyötilaan. 

Työkeikka sai huomaamaan, että 
voi tehdä omaa työtään etänä. 

Työkeikan jälkeen muutti lopulta 
maaseudulle. 

Kaipasi kontakteja ja kotoa poistu-
mista työpäivän ajaksi, joten etä-
työtila toi tähän ratkaisun. 

Fasiliteetit työnteolle olivat hyvät 
ja kahvila samassa rakennuksessa 
rytmitti työntekoa. 

Etätyötilassa ei ollut paikkavarauk-
sia ja oli maksuton. 

Miinuksena työttömien palvelukes-
kus vieressä, joka loi turvattomuu-
den tunnetta.

Plussaa oli vastaanottavainen  
ja kotoisa ilmapiiri. 

Pitää myös siitä, ettei ollut pakko 
varata paikkaa ennakkoon. 

Ei koe tarpeellisena, että on pak-
ko verkostoitua toisten etätyöläis-
ten kanssa ja koki, että alkuaikoi-
na etätyöläiset halusivatkin pysyä 
anonyymeinä. 

Lopulta tavaroiden kantaminen päi-
vittäin eestaas etätyötilan ja kodin 
välillä alkoi tuntua raskaalta. Sen 
jälkeen vuokrasi oman työhuoneen 
samasta rakennuksesta kuin mis-
sä etätyötila sijaitsi.  

Pohtii, mitä olisi käynyt, jos ei en-
simmäisen työkeikan aikana olisi 
sattunut etätyötilan avajaisiin. Mis-
tä olisi löytänyt tiedon tilasta?

Ilmaisilla tai edullisilla kokeiluilla 
voi edesauttaa maaseudulle muut-
tamista ja etätyötiloihin tutustu-
mista. 

Miten paikkakuntalaiset ottavat 
vastaan uudet asukkaat ja etätyö-
läiset? 



Valoisaja 
siisti

ERgono-
mia

Oalla au-
tolla 

Ensimmäisenä työpajapäivänä ha-
luttiin kuulla etätyöläisten koke-
muksia ja ideoita, millainen etä-
työtila olisi heidän unelmansa. 
Työpajassa keskityttiin palveluihin 
ja kokemuksiin enemmän kuin itse 
työnteon välineisiin ja fasiliteettei-
hin. 

Etätyötilan toivotaan olevan rau-
hallinen, siisti ja valoisa. Ergono-
mia, mm. sähköpöytien avulla, ko-
rostui vastauksissa.

Peruspalveluita toivotaan olevan 
lähellä ja yhteisöllisyyttä kaivataan. 
Yhteisöllisyyden luomiseksi ehdo-
tettiin esim. kimppakyytejä, tapah-
tumia sekä ns. käyntikorttiseinää. 
Turvallisuus sekä ihmisten tunte-
misen kuin tietoturvan osalta mai-

Yhteenveto 
työpajasta

nittiin ja sekä internet-yhteys että 
muutaman kerran viikossa tai kuu-
kaudessa tarjottu IT-tuki ovat tar-
peen. 

Lounaspaikalta kaivataan viihtyi-
syyttä oli se etätyötilan yhteydessä 
tai erillisenä palveluna pienen kä-
velymatkan päässä. 

Luonnosta tahdotaan nauttia, olivat 
ne sitten kävelypalaverit tai puisto-
jumpat.

Kaikki vastaukset on koottu seu-
raaville sivuille kysymysten mu-
kaan.

Muhos 

Yhteisöllinen toimitila 
KUMMA

Puumala

Kauppiaanranta  
ja Villa Hauki

Kaustinen

Kansantaiteenkeskuksen 
etätyöpiste

Pihtipudas
Etätyö- ja osaamis- 
keskus HUBteekki

Loimaa

Hubi Loimaa

Etelä- 
Pohjan-
maa

Lapua Virkataloo,
Evijärvi Kunnantalo,
Alahärmä Lehtikelan talo,
Vimpeli Vanha Osuuskauppa,
Lappajärvi Virastotalo Jämsä

Jämsän Tehdas  
-etätyötila

https://muhos.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrittajyys/kumma-yhteisotilat/
https://nestorinranta.fi/majoitus/
https://www.kansantaiteenkeskus.fi/
http://www.hubteekki.fi
https://www.loimaa.fi/tyo-ja-yrittaminen/hubi-loimaa/
https://www.aisapari.net/kansainvalisyys/aisaparin-alueen-etatyotilalistaus/
https://www.aisapari.net/kansainvalisyys/aisaparin-alueen-etatyotilalistaus/
http://www.jamsatehdas.fi


Maisema

Järven rannalla, 
maaseudulla esim. 
vanhassa riihessä

Luonnon keskellä Kauniin ympäris-
tön ympäröimä

Arkkitehtooni-
sesti kauniissa 
rakennuksessa 
& miljöössä

Pelto-/metsä-/
vesistönäkymä

Kaunis maisema 
(ihmisten vilsket-
tä tai luontoa)

Hyvät työtilat/ 
ergonomia

Parkkipaikka 
lähellä

Puhdas sisäilma Turvallisuus!  
Ei varkaita ja tieto-
turva kunnossa.

Helppo päästä
4 kpl

Saavutettavuus

Palveluiden 
lähellä
4 kpl

Kuntakeskus 
3 kpl

Luontaisten 
ihmisvirtojen 
keskellä

Ruokapaikka tu-
lee olla lähellä

Hyvä kulkuyhteys 
2 kpl

Rauhallinen 
4 kpl ehkä metsämaisema

ei esim. liikenteen melua

esim. vanha riihi

Sisätilat Muut

1. Millaisessa 
paikassa etätyö-
tila olisi?



Siisti 4 kpl

Yleistunnelma

Ei ”unelias” ja pölyinen 
(taustamusiikki) ym. 
tunnelmatekijät tärkeitä

”Mummon mökki”, mutta modernit puit-
teet, kuten toimiva nettiyhteys. Ergono-
miset työpöydät ja tuolit, mutta voisi olla 
myös keinutuoli jossain nurkassa

Kokous- ja 
yhteistiloja 
sisältävä

Viestintä

Erialaojen toimi-
joiden kohtautta-
mista mahdollis-
tava

Teema tapaami-
sia/koulutuksia

Hyvin viestivät 
etätilat

Hyvät työs-
kentelytasot

Erilaisia työskente-
lypisteitä (sohvista 
työpisteisiin)

Pinottavia kirjoja 
säätämiseen

Eri huoneita eri 
tarpeeseen, hil-
jaiseen ja yhtei-
sölliseen työhön

Tietotekniikka 

Nettiyhteys kunnossa 
4 kpl

Nykyaikanen tekniikka 
- videotykki/ esitys-
näyttö.

Hyvät työtilat / 
ergonomia 3 kpl

Puhdas sisäilma Wc tärkeä olla

Kalustettu sopivasti

Hyvällä työinfral-
la varustettu

Akustiikka

Kaunis interiööri

Valoisa 5 kpl

Sisätilat

Rauhallinen
Rauhallinen, 
mutta yhteis-
kehittelyä mah-
dollistava

Paikka

Vanha ja/tai kaunis 
rakennus 
2 kpl

Lähialueen kau-
niit ulkoilumaastot 
työn tauottamista 
ajatellen

Mahdollisuus ma-
joittua lähellä mikäli 
tulee kaukaa

Kahvin tuoksuiseen Monimuotoinen, 
mahdollistava

2. Kuvaile sanoin, 
millainen etätyö-
tila olisi kutsuva/ 
millaiseen tilaan 
olisi mukava men-
nä?

Saavutettavuus

Helposti saavu-
tettava 
2 kpl

Avoinna 24/7

Ei vaadi paljon työ-
tä, jotta voi käydä 
paikan päällä (ku-
ten rekisteröity-
minen, soitto, ajan 
varaaminen yms.)



Autolla/omalla 
autolla 6 kpl

Jos autolla: parkkipaikka  
ja ajettava tie myös talvella

Parkkipaikat 4 kpl

Nimikoidut / ennalta 
varattavat parkkipaikat

Pyörällä/autolla

Pyörällä tai kävellen 3 kpl

Julkisilla tai pyörällä 2 kpl

Kimppakyydit 2 kpl

mikäli vakituisia kävijöitä

some-ryhmä tai ilmoitus-
taulu

Kävelijöille sateenvarjot!

Lainattavat polkupyörät 2 kpl

Kunnassa voisi olla sähkö-
pyöriä lainata/vuokrat niin 
pidemmältäkin voisi kulkea 
ainakin joskus

Riippuu sijainnista ja 
käytänkö tilaa yksin 
vai ryhmän osana. 
Autolla, bussilla...

Lainaskootit 

Jos joku asiointibussi 
kulkisi kylillä niin siihen 
voisi joskus hypätä mu-
kaan

3. Millä kulkis-
it etätyötilaan?/ 
Miten etätyötilan 
pitäjä voisi tukea 
sinun kulkemista-
si etätyötilaan?



Ruoka

Lounas

Ruoka tai kahvi-
mahdollisuus?

Paikallisia ruokia, 
esim. lounas, lähi-
ruokaa tuottajalta 
esim. kananmunat, 
leivät tms. voisi 
ostaa myös kotiin 
vietäväksi

Kahvila, paikal-
lisia tuotteita, 
suoramyyntiä

Kylmäsäily-
tystilat esim. 
Reko-ruoka-
kuljetuksille tai 
ruokaostoksille

Atk- tukea 2 kpl

vaikka muutamana 
päivänä vk/kk

Hiljainen tila 2 kpl

Neuvottelutila/
puhelinkopit

Paketoitu ratkaisu=etätyöpäivä 
maalla sis. työpisteen ja kahvin, 
samanaikaisesti siivooja käy mö-
killä/asunnossasi = yhteishinta 
koko ihanuudelle

Jos tila sijaitsee jonkin sortin keskuksessa, niin 
palveluita lähellä, mutta muuten voi paketoida/
konseptoida kekseliäästi työtä, viskistystä, työ-
hyvinvointia, hyvinvointia, matkailua tmsjne. Ti-
lassa itsessään voi olla keittiö, kahvila, tai tila 
osana jotain monitoimipistettä.

Ohjelmaa lapsille

Autohuolto Tekijä pool: lista pai-
kallisista osaajista, 
joita voin hyödyntää 
työssäni esim. tilitoi-
mistot, graafikot

Kauppa ja posti 
lähettyvillä

Hieroja/
fysio-terapeutti

Kampaaja 
ja kukkakauppa

Palauttavia ja hyvinvoin-
tia tuottavia ratkaisuja: 
saunat, hieronnat, hy-
vinvointipalvelut (puisto-
jumpat)

Kahviautomaatti tai 
kahvila :), toimistotar-
vikkeet varalla esim. 
kynä, pyyhin, viivotin, 
nituri, rei’itin. Toimiva toimistoinfra

=nopea netti, tulostus-
mahdollisuudet ja säily-
tysratkaisutIsompi kakkosnäyttö 

mahdollisesti saatavissa

Tulostin ja skanneri, 
ruokailupaikka lähellä

ToimistotarvikkeetErilaiset tilat

Muut palvelutPakettiratkaisutHyvinvointipalvelut

IT-tuki

4. Mitä maaseu-
dun palveluita tai 
tuotteita etätyö-
tilan pitäjä voisi 
tarjota auttaakse-
si sinun työarkea-
si?



Hyvät maisemat 
ikkunasta

Rauha/luonto Yhteisöllisyys/paikallisuus

Ruokatuoksut Tunteet Työskentely Muut

Rauha, linnunlaulu,
metsän tai heinäpellon 
tuoksu, traktorin ääni

Olet luontaisesti osa 
yhteisöä, löydät vertai-
set helposti esim. pai-
kallisen hostin avulla

Vastaleivottu leipä

Lähiruokaa kahvilasta, 
tuoksuja

Iloinen fiilis!

Iloinen tervetulleeksi 
toivottava palveluhenki-
lökunta

Turvallisuuden tunne esim. 
Käyntikortti-seinä = saan kä-
sityksen keitä muita täällä on, 
vaikka haluaisinkin itse olla 
anonyymimpi

Ergonomiset työpisteet, 
toimivat yhteydet ja lait-
teet (printteri esim)

Eri henkilöt tykästyy erilai-
siin aistittuihin tuntemuk-
siin - pitäisi olla kaikille 
jotakin. Lähtökohtaisesti 
tuottavuutta tukevia juttuja.

Voin viedä sieltä jotain mu-
kaani (pieni shop josta os-
taa tuliaistuotteita)

Kodin lähellä

Se ei saisi olla kökkö rat-
kaisu, vaan aidosti sitä mitä 
on. Ammattimaisesti toteu-
tettu.

Mahdollisuus työsken-
nellä hiljaisuudessa

Siellä näkyy paikallisuus

Siellä on jotain mikä te-
kee minut osalliseksi 
ja ylpeäksi ”etätyökun-
nasta”, tulen kutsutuksi 
paikallisiin tapahtumiin 
(saan paikallista leipä-
juurta kurssin lisäksi)

Tapahtumia, asiakkai-
den huomioiminen jolla-
kin tapaa

Rauhallisuus 2 kpl

Luonto ympärillä/lähel-
lä 2 kpl

Puhdas ilma, hil-
jaisuus tai kaunis 
taustamusiikki

Linnun laulua ja tuulen 
huminaa

Rauhallinen, rentouttava, stressitasoa laske-
va ympäristö, mahdollisuus tarjota ihan muuta 
kaupunkilaisille, mahdollisuus inspiroitua ihan 
muusta

5. Mikä te-
kee maaseudun 
etätyötilasta er-
ityisen, mitä näet, 
kuulet, haistat, 
maistat, tunnet?



Kahvihuone tms., 
jossa saa puhua 
vapaasti 5 kpl

Kahvit ja tauot Tapahtumat

Viestintä ja vuorovaikutus

Koodatut tilat (edes 
henkisesti) hiljaiset ti-
lat vs. sosiaaliset tilat 
(joissa kahvitella yh-
dessä)

Paikallis-tuotteiden 
maistatuksia :) (kai joka 
paikkakunnalla on jo 
pienpanimo)

Some-ryhmä, jossa voin 
seurata mitä ”etälässä” 
tapahtuu

Käyntikorttiseinä ”keitä 
täällä on”

Vuorovaikustusta 
ja vertaistukea

Teemapäivät

Halutessaan voisi men-
nä ”ideointihuoneeseen” 
keskustelemaan muiden 
kanssa, mutta tila pitäi-
si olla myös rauhalliseen 
työhön

Lapsille ohjelmaa. Lasten 
perässä aikuiset on val-
miita siirtymään :)

Yhteisiä teemaretkiä

Vapaamuotoista illan-
viettoa esim. Viisastut-
tavat tapahtumat, joihin 
voi vain osallistua tai 
ilmoittautua puhujaksiAamu tai iltapäivä-

kahvit

Paikallinen ”toimisto-
mummo” leipomassa 
etätyöläisille ja tarjoile-
massa kahvia

Yhteisiä tapahtu-
mia ja iltapäivä 
kahvit

6. Millaista 
yhteisöllisyyttä 
haluaisit etätyöti-
lassa olevan? Mit-
en sitä rakennet-
taisiin?



Sähköpöytä / 
Seisova työpiste 2 kpl

Ergonomia Rentoutuminen

Nojatuoli

Muut

Tyynyt, kukat ja taulut

Villasukat, jos ei muis-
tanut omia

eBeam ja valkotaulu (valkotauluun heijaste-
taan tieokoneen näyttö ja eBeam järjestelmällä 
voi piirtää valkotaulululle, joka digitalisoituu 
suoraan tietokoneelle, mm. opetuskäyttö)

Toimiva ilmanvaihto, tai lämmitys

Kerroksellisesti sisus-
tettu tila: käytetty/jä no-
jatuoleja, sohvaryhmiä

Paikka, jossa voisi hen-
gähtää, esim. mukava 
sohva tai keinutuoli

Sähköinen työpöytä, 
hyvä tuoli, ikkuna ulos, 
kunnon valaistus

Hyvä työtuoli ehkäpä paikka 
missä saisi hetken levähtää 
ja lukea päivän lehden rau-
hassa

7.Mikä on sinulle 
tärkein tuote tai 
tavara, joka saisi 
sinun olosi muka-
vammaksi etätyö-
tilassa?



Viihtyisä tila

Tila Ruoka 

Eri tilassa, lähellä Irtautuminen töistä, sosiaalinen tila

Siellä on ulkoterassi, 
jota lämmitetään pitkäl-
le syksyyn..

Hyvä kotiruoka, kikkai-
lematon ja terveellinen 
(salaatti + keitto)

ruokapaikka kävelymat-
kan päässä loisi taukoa

Kotiruokalounasta kä-
velymatkan päässä

Työstä irtautumista 
tukeva

Siellä on kaikki päivän 
lehdet! Ja lifestyle-leh-
tiä myös.. sinne voi 
unohtua

Kohtaisin siellä ihmisiä.. 
suuria kokoavia pöytiä 
tai työskentelyyn sovel-
tuvia sopukoita

Mahdollisten vieraiden 
kestitsemisen mahdol-
listava

Se tarjoilee lounasta 
klo 10-16 eikä lounas ole 
lounasaikaan sidottu

Mahdollisuus vapaa-
muotoiseen keskuste-
luun tauolla

Lounaaseen sisältyy aina 
pikku jälkkäri (edes kui-
vakakkupala)  ja kahvi

Keittoruoka tai salaatti  
tai omat eväät

Lähellä ja helppo sekä nopea nouto/paikalla ruokailu. 
Myös monipuolinen seisova pöytä on +++

Monipuolista maittavaa 
ruokaa

Kalakeitto ja ruisleipä Ruokavalio-vaihtoehdot

Noutopöytä tai omat eväät
Salaattipöytä, muutama 
eri lounasvaihtoehto. Toi-
mistotyöläiselle sopivaa, 
kevyttä? :)

Lähiruokaa,  
tuoretta kalaa

Hyvät salaatit

Kauniit maisemat, 
joita ihailla syö-
dessä 2 kpl

Taustamusiikkia ja vähän 
himmeämpi valaistus..

Tunnelmallinen 
tila, jossa ei ole 
kaikua (pehmeitä 
materiaaleja ja vi-
herkasveja), sel-
lainen olohuone-
mainen

Jos samassa paikassa 
(etätyötilan kanssa) niin 
kivasti kutsuisi lounas-
tauolle

8. Millainen 
olisi unelmien 
lounaspaikka 
ja lounas?

Aukiolo



Kauppa 3 kpl

Kauppa Palvelut

Ulkoilu/rentoutuminen Toimistotarvikkeet/-palvelut Muut ruokailuun liittyvät Muut

Ruokakauppa, Kirjasto..

Peruspalvelut

Järvi ja sauna, johon 
voisi mennä töiden 
välissä tai jälkeen

Sauna ja avanto!

Kävelypalaveri reiti-
tykset -kartta

Ulkoilumahdolli-
suuksia

Tulostus-mahdollisuus LainafillaritKylmäsäilytystila, johon 
voisi tilata lähiruokaostok-
set

Marjanpoimijat toimittaa 
kauden tuotteet tilauksesta

Paikallisia tuotteita saata-
villa hyllystä tai tilauksesta 
samalla kun työtilassa käy

Toimistotarvike kauppa 
tai -hylly

Parkkipaikka

Kukkakauppa ja kirppari

Palveluita lapsille 
(erityisesti kesälo-
ma-aikaan)

Muut palvelut kuten 
kampaaja, hieroja, 
autokorjaamo...

Päiväkoti/koulu/harras-
tuspaikat, jonne voi vie-
dä lapset samalla käte-
västi työnteon ajaksiKioski, kauppa, 

tai kahvila

Kauppa, josta saisi edes 
unohtuneen kahvimai-
don kotiin

Sellaisella kylällä, mistä löytyy se lounas/kaffe-
paikka, kenties kauppakin

9. Mitä haluais-
it etätyötilan 
läheisyydessä  
olevan? Mikä 
voisi helpottaa 
arkeasi?



Hyvä fiilis, edullisuus/ilmai-
nen. Hyvät tyypit ja se, että 
tapahtuu jotain. Kannattaa 
siis mennä sinne!

Löytyi tila, jossa työnteko 
sujuu innolla ja ongelmitta. 
Mahdollisuus uusiin tutta-
vuuksiinkin.

Mahdollisuus kutsua yritys-
vieraita yms.

Fiilis, että sainpa tehtyä te-
hokkaasti töitä, mutta sain 
myös rentoutua

Ihan jo pelkkä etätyötila il-
man mitään hifisteitä

Kokonaisuudesta jäänyt po-
sitiivinen fiilis

Onnistunut työpäivä, help-
pous

Toimivat nettiyhteydet

Tunnelma

Yllättävän hyvä palvelu 
esim. tekninen tuki tai il-
mainen kahvi

Kiva interiööri ja kaunis 
maisema, aina vapaa työ-
pöytä

Hyvät työolosuhteet, ei nih-
keitä ihmisiä

Helposti saavutettava ja 
easy access -työtila (liiken-
teellinen  saavutettavuus ja 
avainkoodit)

Rauhallinen paikka

Saavutetut tuloksetVerkostoituminen

Hyvät kokemukset paikasta

Edullinen tai fiksu ratkaisu, 
ei tarvitse olla edes ilmai-
nen

10. Mikä saisi 
sinut palaamaan 
tai kertomaan 
etätyötilasta 
ystävällesi/kol-
legallesi?



Persoonat

Persoonat on tärkeää luoda 
omista asiakkaista, omien ha-
vaintojen ja tietojen perusteella.
Persoona perustuu aina faktaan.

Esimerkkipersoonat on luotu en-
simmäisen työpajan vastausten  
ja toiveiden mukaan. Ne edustavat 
työpajaan osallistuneiden etätyö-
läisten joukkoa.

Työpajassa keskityttiin toiveisiin, 
minkä takia persoonissa näkyy 
toiveet, ilman turhautumisia, mo-
tivaatioita tai tavoitteita. Haastat-
teluin, havainnoin ja kyselyin voit 
luoda oman etätyötilasi persoonan, 
avuksi hänelle räätälöidyn palvelun 
kehittämiseksi. 





 
  

2. työpaja
22.4.2021

13.00-13.10 Viime viikon ideoinnit
13.10-13.20 Mika Tsupari,  Elinvoimainen Kangas-  
 lampi nyt ja tulevaisuudessa- hanke:
  Palvelumuotoilun hyödyntämisen    
 kokemuksia
13.20-13.50 Leena Markiet,  
 Maaseudun sivistysliitto:
 Mitä palvelumuotoilu on?
13.50-14.10 Tehtävän esittely
14.10-14.40 Tehtävä: Etätyötilan palvelupolku 
14.40-14.55 Keskustelua
14.55-15.00 Loppukiitokset

Ohjelma



“Modernit ongelmat vaatii uusia 
ratkaisuja, joihin palvelumuotoi-
lu voi auttaa”

“Ymmärretään paremmin asiak-
kaan maailmaa”

Projekti- 
päällikkö
Mika Tsupari

Pelvelumuotoi-
lun asiantuntija 
Leena Markiet

Leenan luento tullaan julkaisemaan 
LAB-ammattikorkeakoulun LAB Focus 
Youtube-kanavalla.

Kangaslampi nyt ja tulevaisuudes-
sa -hanke

Tarkoituksena parantaa palvelu-
tarjontaa, jotta mökkiläiset voivat 
pidentää viikonloppuja tai mökki-
kautta. 

Käyttäjälähtöisyys resonoi ja yh-
teiskehittämisellä saadaan sitou-
tettua aktiiviset kävijät ja uuden 
asiakkaat, koska ovat olleet suun-
nittelemassa palvelua. 

Ovat järjestäneet työpajan, jonka 
kautta ovat luoneet persoonat.

Herännyt kysymys: Millaisella ta-
solla palvelun pitäisi olla että se on 
kiinnostava?

Etätyötilojen kokoontumisajojen 
webinaarissa tuli ahaa-elämys, 
että kotoisat ja erikoiset paikat jää-
vät mieleen. 

Sen jälkeen tehty hieman muutok-
sia kylätalomaisuuden ja kotoisuu-
den lisäämiseksi. 

Tällä hetkellä hyvin vähän vielä 
käyttäjiä.

Tavoitteena tarjota viikko työsken-
telyä ilmaiseksi tilassa ja toteuttaa 
samalla yhteissuunnittelua. 

Yksi suuri haaste on, että vaatii ak-
tiiveilta sitoutumista mm. etätyöti-
lan ovien avaaminen.

1. Mitä palvelumuotoilu on? 

2. Asiakaskokemus on kokonais-
valtainen

3. Kolme eri toiminnantasoa

4. Millä tavalla rakennetaan asia-
kaskokemusta? 

5. Asiakaspolku

6. Palveluympäristö

7. Palvelumuotoiluprosessi

8. Asiakaspersoonat

https://www.youtube.com/channel/UCmvtFcTb3OMmQxcDpfGJ3wQ
https://www.youtube.com/channel/UCmvtFcTb3OMmQxcDpfGJ3wQ
https://www.youtube.com/channel/UCmvtFcTb3OMmQxcDpfGJ3wQ


Palvelupolkutehtävän esittely Palvelupolku 
-tehtävä

Palvelupolku auttaa visualisoimaan 
palvelua asiakkaan näkökulmasta. 

Palvelun voit ajatella ensin yleise-
nä palveluna kaikille asiakkaillesi, 
ja jatkaa myöhemmin polun syven-
tämistä asiakaskunnastasi luotu-
jen käyttäjäpersoonien avulla. 

Seuraavalla sivulla on esimerkki 
palvelupolun luomisesta yleisellä 
tasolla.

Palvelupolkupohjaan voit merki-
tä yläpuolelle nykyisen palvelun ja 
alapuolelle tulevan palvelupolun,  
ideoita hyödyntäen. 

Miten täytät palvelupolkua? 

1. Pohdi asiakkaan näkökulmasta, 
miten hän on kosketuksissa palve-
luun. Millasia kontakteja hän kokee 
esim. ihmisten, esineiden ja väli-
neiden kanssa ja missä kohdassa 
palvelua? Esim. nettisivut, varaus-
kalenteri, soitto, isäntä/emäntä jne. 
Leenan luento auttaa tässä. 

2. Voit merkitä mustan vaakaviivan 
yläpuolelle tämän hetkisen palve-
lun tapahtumia ja asiakkaan koh-
taamisia palvelun kanssa. Haas-
tattelemalla ja havainnoimalla saat 
käsitystä palvelustasi.  

Käytä apuna apukysymyksiä ja poh-
di palvelupolku kokonaisuudessaan 
ennen palvelua, palvelun aikana  
ja palvelun jälkeen.

3. Voit merkitä eri värillä kipupis-
teitä eli kehittämisen kohtia.

4. Voit merkitä mustan vaakaviivan 
alapuolelle tulevan palvelun, mi-
ten muuttaisit palvelua asiakkaille 
sopivammaksi esim. miten ratkai-
set kipupisteet? Haastattelemalla 
ja yhteissuunnittelulla asiakaiden 
kanssa saat näihin asiakkaidesi 
toiveiden mukaiset ratkaisut. 

5. Mieti kokonaisuutta, miten etä-
työtilasi voisi elävöittää koko paik-
kakuntaa ja saatko elävöittämiseen 
muita paikallisia yrityksiä mukaan? 

6. Haastatteluiden, havaintojen ja 
yhteissuunnittelun kautta saat li-
sää tietoa, joista voit luoda asia-
kaspersoonat. Voit luoda jokaisel-
le asiakaspersoonalle oman polun  
ja tarkastella, mitä tarpeita eri käyt-
täjillä on ja miten voisit vastata näi-
hin tarpeisiin?

7. Tuumasta toimeen!  Tsemppiä 
etätyötilan perustamiseen/kehittä-
miseen.



Esimerkki HUBsis, Sinin etätyötila maalla





Kiitos osallistumisesta!


