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SOTE-
verkkosivut

ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN

Kunnallisista palveluista ei ole hyötyä, elleivät kuntalaiset löydä tai pääse käyttämään 

niitä. Esimerkkinä kuntalaisten asioinnin helpottamisesta on Espoon kaupungin sosiaali-

ja terveyspalveluiden verkkosivuston asiakaskokemuksen parantamiseen keskittynyt 

projekti. LINK loi pohjan sivuston kehittämiselle käyttäjäystävällisempään suuntaan 

osallistamalla sekä henkilöstön edustajia että loppuasiakkaita sekä tekemällä nykyisille 

sivuille asiantuntija-arvion. 

Espoon kaupunki, 2017
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Merellinen Helsinki -
saariprofilointi

KAUPUNKIMUOTOILU

Helsingin kaupunkistrategian visiona on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki. 

Osana strategiaa merellisyyttä halutaan hyödyntää paremmin kaupungin 

vetovoimatekijänä ja lähisaariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön jatketaan. 

Palvelumuotoilun avulla etsittiin ratkaisuja yhdessä vierailijoiden sekä saarten yrittäjien 

kanssa Helsingin saariston saavutettavuuteen ja palveluiden kehitykseen.

Helsingin kaupunki, 2018
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Asiakaslähtöinen
palveluinnovointi

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Kiilto halusi kiihdyttää B2B puolen kasvuaan globaaleilla markkinoilla. LINKin

palvelumuotoilijat kartoittivat mahdollisuuksia ja jalostivat ideat Kiillon projektitiimin 

kanssa digitaaliseksi alustaksi, joka tarjoaa asiakkaille ja Kiillolle työkaluja liiketoiminnan 

kehittämisen. 

Kiilto, 2018
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Palvelumuotoilun 
sprintit

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Fastemsilla oli idea, jonka avulla yritys voisi vastata metalliteollisuuden muutokseen. 

LINK fasilitoi sarjan co-design työpajoja aikana ideaa tarkasteltiin ja kehitettiin 

palvelumuotoilun menetelmien avulla. 

Fastems, 2018
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STARTUP LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Emergence Taival 
-palvelu

IoT-paikannuspalveluita kehittävä Startup Emergence Oy 

halusi kartoittaa kaupallisesti merkittäviä sovelluskohteita 

kehittämälleen aurinkovoimalla toimivalle 

paikannusteknologialle. LINK auttoi Emercengeä ideoimaan 

mahdollisuuksia ja määrittelemään palveluiden kehitykselle 

uuden suunnan. Lisäksi LINK suunnitteli käyttöliittymän 

palvelun ensimmäiselle pilotille ja sekä Taival -brändin 

palvelun ympärille.

Emergence, 2016



Nettisivut

Nettisivut ovat kriittinen osa yrityksen brändin 

kommunikointia ja ne ovat usein myös ensikosketus 

asiakkaan ja yrityksen välillä. Nettisivujen visuaalisen 

ilmeen suunnittelussa tähtäämme aina vakuuttavaan 

ensivaikutelmaan ja yrityksen viestin vahvaan, selkeään 

ja brändin mukaiseen kommunikointiin. 

Määrittelemämme materiaalin pohjalta visio on 

tehokkaasti siirrettävissä ohjelmistototeutukseen.

TAIVAL  |  2016

linkdesign.fiFor the real world.



linkdesign.fiFor the real world.

Emergence Taival


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

