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Aihioita asiakastarpeista 
palvelupoluiksi



Aluksi kerrattiin lyhyesti 18.4. pajan keskeiset havainnot (ks. Intro-liite). Kun viimeksi
olimme havaintojen osalta yleisellä tasolla, nyt pyrittiin lähelle konkretiaa.

Kertauksen jälkeen kolme ryhmää sai toimeksiannon. Pajan vetivät ED-Designin
asiantuntijat Kirsi ja Sami sekä Bcklightin Juha ED:n palvelumuotoilutyökalulla.

Kukin ryhmä valitsi pajassa kehiteltäväksi yhden jalostettavan konseptin. Huom! Useita
mahdollisia klusterille potentiaalisia tuote- ja palvelukonsepteja jäi  testaamatta. Pajan
tehtävä oli osoittaa mahdollisuuksien suuri kirjo (vrt. potential profit pool), törmäyttää
monen eri alan osaajia sekä simuloida työtapaa, jota voi käyttää kun uusia konsepteja
lähdetään rakentamaan. Normaalitilanteessa arjessa prosessi kartoituksesta pilotointiin
kestää vähintään viikkoja. Käytetyn työtavan tavoitteena on tuottaa kannattavaa
liiketoimintaa.

On mahdollista, että löydetyissä kolmessa konseptissa on aineksia toteutukseenkin asti.
Testaukseen valitsematta jääneistä kiinnostaviksi todettiin (ryhmä 3.) mm. terveyteen ja
peleihin liittyvät ratkaisut. Niihin voidaan palataan seuraavassa RCCL:n pajassa





Toimeksianto ryhmille:

Mitä ovat tulevaisuudentarpeet ja niihin vastaavat
älykkäät tuote- ja palvelukonseptit?

Mitä osaamisia niiden aikaansaamiseen tarvitaan?

Keitä osaajia ei ole vielä huomattu ottaa mukaan
niitä rakentamaan?   + Verkoston uudet roolit! 





Kukin ryhmä valitsi aiheen, nimesi asiakkaan sekä siihen liittyvät tarpeet 



Seuraavaksi alettiin rakentaa palvelupolkua ja pohdittiin sen mahdollistajia 



Ryhmä 1: Heikki Heinonen, Kari Sillanpää, Sassu Saarinen, Eija Velin, Sami Tammio, Teijo Pöyhönen, Mika Luimula, Tomi Kalpio



Turvallisuus (1)

Varustamo (todellinen)

matkustajat ja
miehistö (koettu)Perusturvallisuuden kehittäminen:

navigointi, rakenteellinen turvallisuus,
paloturvallisuus, kyberturvallisuus,
terrorismi

Perusturvan kehittäminen



Palvelupolku, kontaktipisteet ja mahdollistajat:

Ryhmän ajatuksena oli, että tuotetaan verkoston toimijoiden yhteistyönä palvelusisältö, jolla voidaan lisätä risteilyn
turvallisuutta. Toteutuksessa ovat mukana alueen tutkimus- ja oppilaitokset, alan yritysten verkosto ja luokituslaitokset.
Mahdollisiin tulevaisuuksiin varaudutaan tutkimuksen ja tuotekehityksen tiiviillä yhteistyöllä. Keskeisiä havaittuja trendejä
voidaan simuloida ja testata palvelumuotoilun avulla. Alueen oppilaitoksissa opiskelevien opintosuunnitelman yksi osa on
noin vuoden mittainen työ jossain verkoston yrityksessä.

Palvelupolku on kuvattu edellä (valokuva). Kontaktipisteinä ja mahdollistajana toimivat alueen yritysten verkosto sekä
oppilaitokset.

Liiketoimintaa syntyy prosessin eri vaiheissa eri toimijoille, jotka tuottavat palvelukokonaisuuksia.

Yhtenä osana turvallisuuden kokonaisuutta ryhmä piti alusten elinkaaren nykyistä parempaa hallintaa;
elinkaari, operointi, ennakoiva huolto ja lopulta kokonaisen aluksen turvallinen kierrätys – joka 
nykyään ei ole hallinnassa.



Ryhmä 2: Mikko Pohjola, Taina Eriksson, Sami Pietilä, Janne Suominen, Janne Saarikko, 



Turvallisuus (2)
Matkustamisen turvallisuus
terrorismin aikana
(vrt. lentomatkustaminen)

Satamaoperaattori
Varustamo
Telakka
Satamat, valtiot, kaupungit

Asiakasvirran nopeus, tunnistaminen,
henkilöpaikannus, matkatavaroiden tarkastus,
materiaalivirran seuranta, henkilökunnan chck,
ruokahuollon turvallisuus, puhdistettavuus,
ajoneuvot, action planit, pyykki yms,
tiedottaminen  SAAS – Safety as a service

EASY                        
A
F
E



Palvelupolku, kontaktipisteet ja mahdollistajat:

Ryhmän ajatuksena oli yhtenäinen palvelusisältö/alusta. Kokonaisuuteen kuuluu koko ketju markkinointiviestinnästä
matkan varaamiseen, matkalle lähtöön, matkaan, kotiin paluuseen ja uuden matkan varaamiseen.

Logistisena kokonaisuutena EASY&SAFE nopeuttaa merkittävästi matkustaja- ja tavaravirtojen hallintaa ja tekee siitä
nykyistä selvästi turvallisemman ja ennakoitavamman.

Toimintoja automatisoidaan. Mahdollisuus käyttää olemassa olevia ja kehitteillä olevia tekniikoita;
tunnistautuminen, paikannus, opastus jne.

Olennaista kokonaisuudessa on turvallisuuden paketointi siten, että asiakas kokee saavansa lisäarvoa myös muuten kuin
turvallisuuden lisääntymisenä. Liika turvallisuuden painottaminen voi johtaa nurinkurisesti turvattomuuden tunteeseen.

Kontaktipisteinä ja mahdollistajana toimii alueen yritysten verkosto ja ei alojen asiantuntijat. Kokonaisuutta
voidaan lähteä rakentamaan puhtaan liiketoimintalähtöisesti palvelumuotoilun avulla vaikka heti.



Ryhmä 3: Olli Aaltonen, Juha Kääriä, Ari Viitanen, Minna Hendolin, Keijo Koskinen, Juha Saarinen



Virtuaalinen
elämysassistentti

Käyttö-casena tässä matkustajat

Käytännössä palveluntarjoajat
maalla ja merellä; varustamot,
matkatoimistot, laajennettu
logistiikka

Tekemisen puute ja heimoistumisen
tarve  käytännön asiakasratkaisuja:
logistiikkapalvelut, räätälöity menu,
räätälöidyt palvelusisällöt, palautteet,
kartat (in&out), terveyspalvelut,
ostokset  (ennen, matkalla ja jälkeen),
viihdeaktiviteetit, turvallisuus,
personointi & päivitykset, kulutuksen
optimointi, ground sourcing (matka toteutuu

tietyillä sisällöillä kun osallistujia on riittävästi),
oppivat alustat tarpeiden mukaan.

iJames
-virtual butler



Palvelupolku, kontaktipisteet ja mahdollistajat:
Ryhmän ideana palvelukokonaisuudeksi oli virtuaalinen elämysassistentti iJames –virtual butler. Palvelun tavoitteena on
kehittää asiakaslähtöistä, uutta ja mielekästä tekemistä risteilyille samamielisten ihmisten (ts. heimojen) kesken. Järjestelmä
voi etsiä samamielisiä ihmisiä datanlouhintaa/tekoälyä käyttäen ja generoida heille sopivia tapahtumakokonaisuusaihioita
(esim. risteily japanilaisen ruokakulttuurin ystäville, jne...) Vaihtoehtoisesti ihmiset voivat syöttää järjestelmään omia
aihioitaan. Ideat, jotka saavat eniten kiinnostusta toteutuvat.

Kaksi liiketoimintamallia: (a) alusta, jota voidaan operoida itse ja jonka avulla tapahtumia voi luoda useille vaihtoehtoisille
tapahtumapaikoille (laivat ovat vain yksi vaihtoehto); tai (b) esim. RCCL:lle rakennettu oma applikaatio, joka keskittyy vain
risteilykonseptin maksimaaliseen käyttöön. Huom! Kytkentä revenue managementiin  erittäin korkeat käyttöasteet ja
optimointi + ihmisten perustarpeiden ratkaiseminen digitaalisella alustalla.

Palvelupolku lähtee liikkeelle matkan ja sisältöjen haulla  profiilin määritys (oppii asiakkaiden käyttäytymisestä)
kiinnostuksen kohteiden mukaan  ryhmien koostaminen isoista asiakasmassoista itse tai automaatin (tekoäly)
ehdottamana  syntyy eri sisältöjä heimoille (mahdollisuus vaikuttaa sisältöihin). Eri palveluntarjoajat (sertifiointi)
voivat tarjota sisältöjä alustalle (esim. doerz.co) + mahdollisuus vaikuttaa (tykkäykset)  varustamot voivat lähteä
suunnittelemaan ja tarjoamaan muille palveluntuottajille  tarkemmat sisällön määrittelyt ja kuvaukset (avoin alusta)
+ ranking. Sisältöjen sopimiset, matkan vahvistukset rinnakkain tilaajien (matkustajat) tarpeiden mukaan. Laivat –
tai muut vastaavat alustat – ovat kuin pieniä kaupunkeja, joiden osiin voidaan sijoittaa erilaisia yhteisöjä ja sisältöjä.

Tarvitaan jo mainittujen tuottajien lisäksi datan louhintaa, kanavat (some), tietokantalinkkejä, palveluntarjoajien
massaa, portaali, sopimusalustat.

https://www.doerz.co/


Seuraavan vaiheen pajan isännöin syksyllä Royal Caribbean Cruises Line

Kiitos osallistujille!


