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Takti design thinkers on joukko kokeneita tuote- ja palvelukehityksen huippuosaajia: innovaattoreita, muotoilijoita, UX- ja 
viestintäammattilaisia, jotka ovat palvelumuotoilun keinoin valmistautuneet auttamaan yritystäsi kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa maailmassa. 
Autamme ymmärtämään myös niitä asiakaskuntasi tarpeita ja toiveita, joita vielä tänään ei ole olemassa. 


Kokemuksemme on tehty kansainvälisestä IT-teollisuudesta, sosiaali- ja terveysalalta sekä median, markkinoinnin ja viestinnän maailmasta. 
Henkilökohtainen intohimomme kohdata tulevaisuus on karaistu työtehtävissä, joissa loputtomalle luovuudelle ja uteliaisuudelle on ollut 
kysyntää.  


Pirjo Huttunen 
Viestinnän palvelumuotoilija  

Jussi Ruohonen 
Teollinen muotoilija ja palvelumuotoilija  

Pekka Pihlaja 
Ergonomi, käyttökokemusasiantuntija 

Mikael Jaakkola 
Teollinen muotoilija ja palvelumuotoilija  

Seppo Helle 
Käyttöliittymätutkija ja -kehittäjä 

Anna-Maija Ohlsson 
Sosiaalipsykologi (YTM) ja palvelumuotoilija 

&

OSAAJAT
Palvelumuotoilu

Tuotesuunnittelu

Kuluttajakokemusasiantuntijuus

Käyttöliittymäsuunnittelu

Prototypointi

Muotoilujohtaminen

Visuaalinen viestintä

Muutostarpeen havainnointi 

(ilmiöt, trendit, teknologia, asiakastarpeet)


Muutoksen välineiden konseptointi 

(ideat ja innovaatiot, oikeat narut)


Muutoksen välineiden muotoilu 

(tuotteet ja palvelut, käytettävyys, 


       visuaalinen sopivuus & viestintä)

Kognitiotiede, fysiologia

Innovointi

Prototypointi 

Käyttäjätestit

Käyttäjäkokemuksen vaatimusmäärittelyt 


(ergonomia, käytettävyys, laatuvaikutelma)

Visuaalinen viestintä

Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymätutkimus


Tieteellinen tutkimus

Asiakastarpeiden ja asiakaskäyttäytymisen tutkimus

Asiakaskokemuksen tutkimus ja mittaaminen


Palveluiden muotoilu

Luovan työpajatyöskentelyn fasilitointi


Käyttöliittymäsuunnittelu

Käytettävyystestaus


Projektinhallinta

Työ- ja organisaatiopsykologia



INNOVAATIO LÄHTEE MUUTOSTARPEEN HAVAITSEMISESTA JA MONITOROINNISTA 

Muutosvastaanottavaiseksi synnytään tai viimeistään kasvetaan - ja se rakentaa ihmisestä innovatiivisen. Tuntomerkkeinä 
rakentava tyytymättömyys asioiden tilaan, tyhjän paperin rohkeus. Maailman muutoksen seuraaminen ja jatkuva pohdinta siitä 
mitä se tarkoittaa, heikkojen signaalien luenta. Asioiden yhdistelykyky ja analyyttinen luovuus. Benchmarking, silmät auki 
kulkeminen, ongelmien ja mahdollisuuksien jatkuva havainnointi. Näiden takana uskallamme seistä, ja tarjota apuamme 
Sinullekin. 


INNO
&

88% yritysjohtajista uskoo, 
että innovatiivisuus on 
heidän yrityksensä 
menestykselle elintärkeää 
seuraavan viiden vuoden 
aikana.  

Puhelin mustasta muovikotelosta statusesineeksi - Z-launcher (TM) - 
esimääritelty puhelusisältö - virhenäppäilyjen automaattinen poisto 
(E71) - näppäinlukituksen ohitus - pendant phone - headset-
innovaatioita - side slider - kuuden vapausasteen peliohjain - input-
laitteet - laitteiden sokkokäyttö - touch-tekstinsyötön problematiikka    

Patentteja 30+ /  Nokia Research Center, Nokia Ventures, Nokia Design

https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/achieving-business-growth.pdf

https://www.pwc.co.uk/assets/pdf/achieving-business-growth.pdf


Käyttöliittymäsuunnittelu konseptoinnista implementointiin - 
käyttöliittymäanalyysit globaalisti valikoidussa UX123-ryhmässä - 
ergonomiatutkimukset ja ohjeistukset - älypuhelinten UX-
spesifikaatiot - IxD-määrittelyt - käytettävyystestaus - UX-
managerointi - käytettävyysvastuut muotoiluprosesseissa - UX-patentit 
- UI-tiimijohtaminen 

    

UX ELI KÄYTTÄJÄKOKEMUS ON MERKITYKSEN, KÄYTETTÄVYYDEN  
JA MUODOLLISEN SOPIVUUDEN LIITTO 

Ecce homo - katso ihmistä. Kuinka hän elää ja toimii, syö ja hengittää. Kuluttaa ja muuttuu. Se, joka on kiinnostunut ihmisestä ja 
ymmärtää tätä, on sopiva huolehtimaan asiakaskokemuksesta. Ja se, joka hallitsee asiakaskokemusta, hallitsee bisnestä.


UX
&

Graafinen käyttöliittymä mahdollisti internet-
vallankumouksen ja tämän päivän suurille 
yrityksille käyttökokemuksesta huolehtiminen on 
elintärkeää. Miksei sitten pienille? Käyttäjä- tai 
asiakaskokemuksen ON lupa olla erinomainen.

“it served as a platform for the development of 
                         BT audio, use cases 

                                   and user experience  
                                  and is a crucial part of 

                                          Nokia’s Bluetooth history! 
-                   - Microsoft

Nokia / Hygio / Webaitio / Sosiaali- ja terveysala 



PALVELUMUOTOILU (SERVICE DESIGN) ON SITÄ, ETTÄ PALVELUT SUUNNITELLAAN KÄYTTÄJÄN ÄÄNIN 

Unohtamatta analyyttista, luovaa ja innovatiivista otetta suunnitteluun. Hyvä palvelumuotoilija kulkee silmät auki silloinkin kun ei 
toimi projektin hyväksi, hän on mystery shoppailun luonnonlapsi ja kaiken analyytikko. Taktilaisuus ponnistaa syvältä näistä 
luonteenpiirteistä, mutta kavahdamme päätösten pohjalla joskus esiintyvää ajatusta “en minä ainakaan…”. Ei riitä mitä minä tai 
sinä edustamme, sillä maailmassa on koko joukko muitakin kohderyhmiä. Olemme palveluksessanne ottaaksemme niistä 
selvää. 


SD  

Asiakastarpeiden ja asiakaskäyttäytymisen tutkimus - asiakaskokemuksen 
tutkiminen ja mittaaminen - palveluiden muotoilu - luovan 
työpajatyöskentelyn fasilitointi - muutoskoulutus - palveluiden 
muotoilusuunnittelu - projektinhallinta - palvelumuotoilukoulutus - 
viestinnän palvelumuotoilu  

Palvelumarkkinan osuus Suomessa on jo yli 
70% BKT:sta. Bisnesmahdollisuutesi ovat 
siellä.

Nokia  -  käyttöjärjestelmät, sovellukset, mobiililaitteet 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto / Pelastakaa Lapset Ry / Soste / Kehitysvammaliitto / Keliakialiitto  - digitaaliset ja fyysiset 
palvelut, viestintä 
Sosiaali- ja terveysala (lastensuojelu, lasten psykiatrinen, perhepalvelut)  -  digitaaliset palvelut 
Viestintäkoulutusyritys Promene - retoriikkaosaamista yrityksille



ID- ELI TEOLLINEN TUOTEMUOTOILU 

Palvelumuotoiluksi nimetty toimintamalli on syntynyt tuotemuotoilun prosessien ja työtapojen pohjalta, joissa loppukäyttäjä on 
täytynyt tutkia ja tuntea tarkkaan, jotta hänelle on voitu luoda oikeanlainen tuote. Muotoilijaa pidetään perinteisesti tärkeänä 
tulkkina mahdollistavan teknologian tai yrityksen ja loppuasiakkaan välillä. Maailman digitalisoitumisen ja palveluorientoitumisen 
myötä moni perinteinen muotoilija on nykyään palvelumuotoilija. Asiakkaalle kokeneen tuote- ja/tai palvelumuotoilijan 
osallistuminen projektiin merkitsee ensiluokkaisen osaamisen saamista käyttöönsä.


ID
Matkapuhelinkonseptointi - Ventures-tulevaisuuskonseptointi - 
lisälaitekonseptointi - fashion-puhelinmuotoilu - premium-
puhelinmuotoilu - smartphone-muotoilu - lisälaitemuotoilu - 
viehemuotoilu - graafinen muotoilu - muotoilujohtaminen 

    

Muotoilussa käytetty iteratiivinen kehitystyötapa 
laajentuvine ja supistuvine ideakarttoineen on 
nykyaikaisen palvelumuotoilukäsityksen ydin. 
Siitä se hassu nimi - palvelumuotoilu.

Nokia  /  ED-design  /  Kleenu /  LM dental  /  Wake Fishing
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Kiinnostaako yhteistyö? Ota yhteyttä!


