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25.11.2016 klo 9.30-12.00 
Fiksu Kalasatama Living Lab

Auntie Co-creation -työpaja
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Learning cafe 10.30-11.30

Learning cafe, jossa kolme teemaa:
• Auntien käyttäjäkokemus
• Varhaisia puuttumisen malleja ja vaikuttavuutta 

digitaalisilla palveluilla
• Miten hoidamme hyvinvointiamme digitaalisten 

palveluiden avulla vuonna 2030
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Learning cafe

Auntien
käyttäjä-
kokemus

Varhaisia 
puuttumisen 
malleja ja 

vaikuttavuutta 
digitaalisilla 
palveluilla

Miten 
hoidamme 

hyvinvointi-
amme 

digitaalisten 
palveluiden 

avulla vuonna 
2030

EMPATIA-
KARTTA

20 MIN

MIND
MAP

20 MIN

JANUS
CONES

20 MIN

• Siirtyminen pöydästä 
toiseen (1 jää paikalle)

• Viimeinen ryhmä pöydässä 
tekee yhteenvedon
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Käyttäjäkokemus: empatiakartta

Visuaalinen malli käyttäjätiedon kuvaamiseen 
ja jäsentämiseen. 
Auttaa hahmottamaan millaisia asiakkaat ovat, 
mitä he haluavat ja mihin tarpeisiin palvelun 
pitää vastata. 
Auttaa palvelunkehittäjiä tarkastelemaan 
maailmaa käyttäjän näkökulmasta.
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Käyttäjäkokemus: empatiakartta

Asiakkaan maailma kuvataan kuudessa lohkossa:
1. Ajattelee ja tuntee: Mikä käyttäjälle on tärkeää? Mikä 

häntä liikuttaa? Mitä haaveita ja unelmia? 
2. Näkee: Miltä ympäristö näyttää? Ketä tapaa? Mitä 

palveluita hänelle tarjotaan?�
3. Sanoo ja tekee: Miten käyttäytyy ja puhuu? Asenteet 

ja suhtautumiset?�
4. Kuulee: Ketkä vaikuttavat mielipiteisiin? Millaisia 

vinkkejä hän saa? Mitä medioita käyttää?�
5. Kipupisteet: Turhautumiset? Esteet? Mitä riskejä 

kaihtaa?�
6. Onnistumiset: Mitä haluaa saavuttaa ja miten arvioi 

onnistumisia? Miten saavuttaa tavoitteensa? 
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Käyttäjäkokemus: empatiakartta

Ajattelee & 
tuntee

Mikä hänelle on tärkeää?
Mikä häntä liikuttaa?
Mistä hän unelmoi?

Mikä valvottaa häntä öisin?

Sanoo & tekee
Miten hän käyttäytyy ja puhuu?
Minkälainen asenne hänellä on? 
Miten hän suhtautuu asioihin?

Näkee
Miltä ympäristö näyttää?
Ketä hän tapaa?
Mitä palveluita hänelle tarjotaan?

Kuulee
Ketkä vaikuttavat hänen 

mielipiteisiinsä?
Mitä vinkkejä hän saa?

Mitä medioita hän käyttää?

Kipupisteet
Turhautumiset? Esteet? 
Mitä riskejä hän kaihtaa?

Onnistumiset
Mitä haluaa saavuttaa ja miten arvioi 
onnistumisia? Miten saavuttaa 
tavoitteensa? 
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Käyttäjäkokemus: empatiakartta

Vauva.fi -
vääristynyt

todellisuuden
kuva

Ongelmat pitää
kertoa moneen

kertaan

Todellisuutta
ei haluta
näyttää

Avun
etsimispaikkoja

vähän

Hoitotilanteessa
vastuunsiirto
hoidettavalta

hoitajille

Kaikki energia
menee

stressamiseen

Some 
kärjistää

mielipiteitä
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Varhaisia puuttumisen malleja ja 
vaikuttavuutta digitaalisilla palveluilla: 
Mind map
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Varhaisia puuttumisen malleja ja 
vaikuttavuutta digitaalisilla palveluilla

Digitaaliset palvelut
mahdollistavat asiakkaan

ja organisaation
paremman, nopeamman

ja täsmällisemmän
kohtaamisen

Asiantuntijan rooli
tulee muuttumaan

tulevaisuudessa
paljon

Tekstipohjaiset
palvelut historiaa. 
Millaisia
teknologioita
nykynuoret käyttää
ja he tottuvat?

Kuka palvelujen
tuottaman tiedon
ja tulkinnan
omistaa?
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Miten hoidamme hyvinvointiamme 
digitaalisten palveluiden avulla vuonna 
2030: Janus Cones

NYKYTILA
HISTORIA TULEVAISUUS
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Janus Cones: esimerkki



www.laurea.fi

Historia: Potilas ei
ole persoona vaan

tauti

Asiakkaat/potilaat
aktiivisesti mukaan
hoidon suunnitteluun
ja toteuttamiseen. 

Digitalisaatio vain väline. 
Lainalaisuudet pätee. 
Yhä on ihminen jota 
tulee kunnioittaa ja 
vuorovaikutustavalla
kohdata.

Palvelujen kehittäminen
yhdessä hyödyntäen

digitaalisuuden
mahdollistamaa

ketteryyttä


