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Tarinallistamisen 
lämmittelyä! 

Mitä jos sinun yrityksesi 
tarjoama asiakaskokemus

olisi ystävänpäivälahja? 
 



Lampaat tuottavat 
villoja, Tarinakone 
punaisia lankoja. 
Villat tuottavat 

lämpöä.



 Punaiset langat 
tuottavat inhimillistä 

lämpöä yritysten 
palveluihin. 

YLE TV 1 ja 2, MTV, SUB, TV4 
  



1.  Tarinalla erotut laumasta. 

2. Tee asiakkaasi 
kokemuksesta vaikuttava 

tarinakokemus, se on parasta 
markkinointia.


3. Rakenna tarinalla  

inhimillisempää, 
elämyksellisempää & 
merkityksellisempää 

palvelukulttuuria. 


Ole pehmee, se kannattaa! 



Tarinallistaminen&sai&Hopeasulka0tunnustuksen&
Kultasulka&2015&0kilpailussa.&Kultasulka0kilpailun&
järjesLvät&yhteistyössä&MarkkinoinLviesLnnän&
Toimistojen&LiiQo&(MTL)&ja&viesLntätoimisto&
Manifesto.&

TARINALLISTAMINEN 
KIRJASTA LÖYDÄT 

TARKAN KUVAUKSEN 
MENETELMÄSTÄ JA 

ESIMERKKEJÄ.



@tarinakone

#tarinallistaminen 
#storification

#palvelukokemus 
#storyexperience
#tarinakokemus  



 
YSTÄVÄNPÄIVÄN TARINAMENU  

13.30 – 17.30  
 

Asiakkaan palvelupolku draamallisen rakenteen avulla  
Tarinan kertomisen keinot palvelussa  

Esimerkkicaset 
 

Palvelun Stooripuu™ – miten hyödynnän Stooripuuta™  
palvelun tarinan ideoinnissa?  

Tarinallisen palvelun muistilista työstämisen tueksi 
 Palvelun tarinapolku eli asiakkaan polun piirtäminen ja                                             

tarinan vaiheiden hahmottelu    



TARINALLISTAMISEN&PROSESSIN&KITEYTYS&&

Stooripuu              Tarinaidentiteetti        Näyttämöt           Tarinapolut 



  

Tarinallistamisessa – ydintarina 
kaikkea toimintaa ohjaava erilaistava & 

elämyksellistävä tarinakehys.

ENNEN 
AIKANA 
JÄLKEEN 



    

Kuva:&HeinähaQu&ja&VilVtossu&
lavastussuunnitelma:&www.elokuvantaju.fi&&

TARINAA&&&
KERROTAAN&
KAIKILLA&

KERRONNAN&
KEINOILLA.&&



TARINAN-
KERRONNAN 

KEINOT!



YRITYKSILLÄ OMAT TARINANÄYTTÄMÖT  

DIGITAALINEN JA FYYSINEN 
PYSYVÄ JA MUUTTUVA 



PALVELUPOLUT&TARINAKSI&



YDINTARINAN ERILAISET
 JUONET ELÄVÄT PALVELUISSA. 



MUUTAMA ESIMERKKI
TARINALLISTAMISESTA



YHDESTÄ ELOKUVAKOHTAUKSESTA 
YHTEISEN TUOTTEEN 

TARINAKSI 

 
CASE NIKO 2 

 

Kuva: Anima Vitae



ALKUSYSÄYS

Kuva: Olli Nurminen/Favex



Nikon tarinalla pystyttiin 
tuunaamaan jo olemassa olevaa 

opastettua kierrostamme 
elämyksellisemmäksi. 

Toimitusjohtaja Tommi Hinno
Ranuan eläinpuisto 

Kuva: Olli Nurminen/Favex



Kuva: Anima Vitae



 

Tuote on kunnossa, tulisi vain 
löytää sille hyvä jakelutie, vaatii 
vielä markkinointiin yhteistä 

panosta

Rauno Posio
Markkinointijohtaja, partner "
Lapin Safarit Oy 

Kuva: Olli Nurminen/Favex



Kuva: Anima Vitae



 
Kun hyödynsimme tarinan juonta, 

saimme aikaa kiehtovan tuotteen, ja 
tuotteelle juonen. 

Lisäksi koska tarinallistaja teki työtä 
myös eri tahojen tarpeiden 
selvittämiseen etukäteen, "

oli yhteistyön tekeminen helpompaa. 

Katja Ikäheimo-Länkinen 
Elämysjohtaja, Pro Santa Oy 

Kuva: Olli Nurminen/Favex



 

Kadonneet joululahjat edustaa 
uudempaa ajattelua, jota 

toivoisin hyödynnettävän vielä 
enemmän. 

Tanja Ahven-Posio"
Head of Finnish Lapland Film Commission

Kuva: Olli Nurminen/Favex



Kadonneet joululahjat voisi olla myös aivan 
oma brändinsä, esim. verkossa pieni elokuvan 
pätkä alkuun ja sen jälkeen tarinallistamisen 
avulla rakennettu verkkokauppa, josta löytyy 
kadonneita joululahjoja, eli ostettavaa esim. 

joululahjoiksi. 

Tanja Ahven-Posio"
Head of Finnish Lapland Film Commission

Kuva: Olli Nurminen/Favex



Elokuvan hahmojen hyödyntäminen oppaina 
Ranuan eläinpuiston kierroksella oli uusi idea, "

tässä olisimme voineet hyödyntää myös 
ääninäyttelijöitä. "

Tällaiset yhteistyömuodot toki kiinnostavat! 

Toimitusjohtaja Tommi Hinno
Ranuan eläinpuisto 

Kuva: Olli Nurminen/Favex



FIKTIIVINEN HAHMOJEN VÄLINEN DIALOGI 
KULJETTAA ASIAKASTA  
KOHTEESTA TOISEEN 

MOBIILIOPASTUS 
CASE AALLON KYLÄSSÄ  



 Tarinaa mobiilissa! Seinätön museo- hanke.
Aallon ja opiskelijapoikan Antin dialogi.  

hQp://tarinasoiLn.fi/aallonkylassa&

HYÖDYNNÄ
•  MOBIILIA

•  HAHMOJA
•  DIALOGIA

•  KERROKSELLISTA
TARINAA! 



YHDISTÄÄ PELILLISEN MOBIILI- 
OPASTUKSEN  

JA RUOKAELÄMYKSEN 

RAVINTOLA HARMOONI JA 
VALOLLA VIRITETTY  

JYVÄSKYLÄ ILLALLINEN  



”Tarina on vahva 
ja kytkeytyy hyvin 

ravintola 
Harmooniin.”

”Personoitu 
henkilö on 

mielestäni kiva.”

”Tarinallisuus 
kokonaisuudessa 
hyvä, virittämisen 

ajatus.”

 



ESIMERKKI 
GREEN CARE –ALAN YRITYS

ALKUMAA OY 

 METSÄRETKI 



ALKUMAA OY
  kantava luonnonvoima

Tarjoamme yhteisöllistä ryhmätoimintaa erityistä 
tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

”Puideni juuret ovat syvällä maassa kannattaen elämää vahvasti ja 
varmasti, vuodenajasta toiseen, vuodesta toiseen.

Kaikki minun vuodenaikani, puuni, niittyni, juureni, ovat nyt sinun 
aarteitasi. Olen metsä, ja nyt minä kannattelen myös sinua.”



Alkumaan metsässä 
metsäpäivän tarinakäsikirjoitus 

    
”METSÄ VASTAA KUN SITÄ KUUNTELEE”



1. Matka paikan päälle 
Alkumaahan 

 
      Kuljettajan kanssa tai etukäteen 

tilaajatahon kanssa on sovittu, että lapset 
      saavat ihmeteltäväksi metsästä kerätyn 

pahkan tms. muun erikoisen metsään

liittyvän ”esineen”.

 Saatesanat esineelle: Tämä on tervehdys 
Alkumaan metsältä teille, koettakaahan 
       yhdessä selvittää mikä tämä on? 



2. Niinan tapaaminen pihamaalla, 
tutustuminen Alkumaahan 

       Niina toivottaa ryhmän tervetulleeksi Alkumaahan. Esittelee hiukan ympäristöä ja 
       taloa. Lopulta Niina kertoo, että nyt on kateissa tärkeä esine. Aamupalapöydän avain. 

Ilman tuota esinettä aamupalapöytä ei ole täydellinen. 
Tarvitsemme sen, että Alkumaan

       metsä antaa meille luvan nauttia pöydän antimista. 



3. Avaimen asettaminen pöytään, yhteinen 
aamupala ja tehtävä

 
      Lapset asettuvat aamupalapöydän äärelle odottamaan. Pöytä on katettu kauniisti ja 

      koristeltu metsä-teemaisilla asioilla. Keskellä pöytää on varattu paikka lasten tuomalle
      esineelle/avaimelle. Niina tai yksi lapsista/tai mahdollisesti jopa kaikki yhdessä 

      asettavat esineen keskelle pöytää sille varatulle paikalle. Pöydän keskelle on myös 
      voitu askarrella lukon kuva. 



4.Eväiden 
valmistaminen yhdessä 
     Ennen matkaan lähtöä on valmistettava 
eväät. Niina kertoo tässä mistä eväät on 

     valmistettu. 

Maatalon elämästä voisi myös tässä kohdin 
kertoa ruokien kautta hieman 

     lisää.  



5. Matkaan lähtö – ryhmä valmistetaan 
kohtaamaan metsä 

      Ryhmä on kokoontunut ympyrään. Aamupalapöydästä jokaisen saamat omat kivet 
      ovat keino ottaa yhteys metsään ja kuulla mitä kerrottavaa metsällä on. Kivi otetaan 
      käteen, sitä voidaan pitää kämmenen sisällä, tai pyöritellä käsissä, tai jopa painaa kivi

      korvaa vasten ja kuulostella mitä metsä haluaa kertoa. 
      Hetken hiljaisuuden jälkeen, metsä kertoo. Niina antaa yleisohjeet metsässä   

      kulkemiseen, kertoen, että tämä on se mitä Alkumaan metsä haluaa meille nyt kertoa.  



6. Etsitään omat ”metsä-
elementit” 

      Metsässä kulkemiseen otetaan aikaa. Katsellaan 
ja ihmetellään metsän elämää. 

     
      Kun joku lapsista löytää oman kasvinsa/puunsa,

pysähdytään ja Niina ottaa 
      esimerkiksi kännykkäkameralla kuvan kasvista/

puusta ja sen löytäjästä, samalla  
      löytäjä aina näyttää myös kiveä kohti kameraa. 

Tämä on ikään kuin sama asia kun
      tutkimusmatkailija kuvataan löytämänsä uuden 

kohteen kanssa. 



7. Nuotio /tai vaihtoehtoisesti vain eväiden 
syöminen metsän 

mättäillä/kannoilla istuen.
     Nuotiopaikalla pysähdytään ja otetaan kivet ja kuunnellaan niiden 

     avulla mitä erityistä kerrottavaa metsälle on nyt. Kiveä voidaan taas hiljaisuudessa 
     pitää kämmenellä tai painaa korvan päälle. 

     Niina kertoo seuraavasta vaiheesta ikään kuin metsän kertomana. 



8. Metsäkylpy
     

Metsäpäivän huippukohtana on metsäkylpeminen. 
Ruokailemisen ja yhdessäolon 

     jälkeen kokoonnutaan jälleen kuulemaan mitä asiaa 
metsällä on. 

     Kivet otetaan käsiin ja kuulostellaan hetki 
hiljaisuudessa. Sitten Niina kertoo, että 

     metsä on kiitollinen tästä vierailusta, se on ollut 
metsälle suuri kunnia.

     
Siksi hän haluaakin nyt kaikessa rauhassa 

halata kaikkia kiitoksena. 

On siis aika ottaa metsäkylpy. 



9. Matkalta 
palaaminen, 

kävely metsästä 
pois

Kun metsäkylpy on tehty. 
Niina kertoo vielä lyhyen 

tervehdyksen metsältä. Sitten 
on aika palata takaisin. 



10.  Loppuympyrä – kotiinpaluu  
      Kun ryhmä on palannut takaisin kotipihalle, on aika loppuympyrän. Vielä kerran 

      kokoonnutaan yhteen otetaan kivet käteen. Nyt jokainen voi kertoa omalla vuorollaan 
      mitä jäi päällimmäisenä mieleen metsäretkestä? Ja onko metsällä jotain muuta 

      kerrottavaa? Lopuksi yhteinen iso halaus ja kotiinlähtö. Kivet jokainen saa pitää 
      muistona metsäpäivästä. 



ESIMERKKI 
NUUKSION TAIKA 

JA TARINALLISTETTU ILLALLINEN 





Palvelun&Stooripuu&
auQaa&löytämään&
oikean&tarinan&

palvelun&
tarinallistamista&

varten.&



&&&&KIRJAA&PALVELUN&TIMANTIT&&



&
&
Mikä&on&tämän&palvelun&kohderyhmä?&&
Miksi&tämä&palvelu&on&olemassa?&&
Mikä&on&palvelun&lupaus?&&
Mikä&on&palvelun&ainutlaatuisuus?&&
Millaista&tunneQa&ja&kokemusta&olemme&väliQämässä&tämän&
palvelun&kauQa?&&
Mikä&on&ympäristö,&jossa&palvelu&toteutuu?&&
Mitä&arvoja&juuri&tähän&palveluun&liiQyy?&
Mistä&asiakas&muistaa&tämän&palvelun?&
&

KUN KIRJAAT PALVELUN JUURAKKOA 
MIETI: 



&&&&&&KIRJAA&PALVELUN&TOIMINTA&&

ALKU – KESKIKOHTA – LOPPU
Kylpyläasiakkaan polku esimerkiksi seuraavanlainen:

1. Asiakas kirjautuu sisään kylpylään ja valmistautuu kylpemään. 
2. Asiakas viettää  aikaa kylpylässä uimalla ja altaissa.

3.   Asiakas saunoo, peseytyy ja pukeutuu sekä poistuu kylpylästä. 
 



&&&&IDEOI&PALVELUN&TARINAELEMENTIT&



"
"
"
KUN TEET PALVELUN OKSISTOA MIETI: "
&
Millaisia&tarinaelemenQejä&voisi&liiQyä&tähän&palveluun?&&
Miten&hyödynnän&ydintarinan&elemenQejä&tässä&palvelussa?&&
Mitkä&seikat&vahvistavat&valitun&viesLn&väliQämistä?&&
Miten&tarinan&hahmomme&toimii&tässä&palvelussa?&
Millaiset&tarinaelemenLt&saavat&asiakkaamme&tarinamielen&
liikkeelle?&
Miten&konkreLsoimme&tarinan&kauQa&palvelun&merkitystä&
asiakkaalle?&&
Mitä&ylläQävää,&jänniQävää&ja&hauskaa&palvelun&tarinassa&voisi&
olla?&
Ideoi&oksistoon&myös&ne&hulluimmat&jutut,&koskaan&et&voi&Letää&
mikä&tarinaelemenV&on&lopulta&käyQökelpoinen!&&&&
&
&



"
OLA OLSSON: "

 DRAAMAN KAAREN VAIHEET "
&



&&&&&&IDEOI&PALVELUN&TARINAPOLKU&&



MUISTA KAIKKI
TARINAN-

KERRONNAN 
KEINOT!



&&
&
Mikä&on&palvelun&tarina?&&
Mikä&on&palvelun&alkusysäys?&
Huippukohta?&
Loppuhäivytys?&&
Miten&on&luotu&syy0seuraus0suhteita,&juonellisuuQa?&&
Miten&tarina&näkyy&palvelussa&erilaisilla&&kerronnan&
keinoilla?&&
Tuntuu?&Näkyy?&Kuuluu?&Maistuu?&Tuoksuu?&
Miten&yllätetään&asiakas&posiLivisesL?&&&

&

TARINAN JUONI KULJETTAA 
ASIAKASTA



PALVELUN KUVAKÄSIKIRJOITUS 



•  Tekee&näkyväksi&asiakkaan&palvelupolun&vaiheet.&&
•  AuQaa&ideoinLprosessia&ja&tuotekehitystä.&&
•  Voi&tukea&uuden&palvelun&markkinoinLa.&&

•  Työntekijöiden&helpompi&omaksua&uusi&palvelu&
sekä&ymmärtää&asiakkaan&palvelukokemusta.&&

MITÄ HYÖTYÄ 
KUVAKÄSIKIRJOITUKSESTA?



  

 KUN TUOTTEESI TOIMII NIIN 
KUIN SEN PITÄÄ, PÄÄSTÄ SE 

MAAILMALLE.

LÄHDE: REWORK TEE TYÖSI TOISIN,
JASON FRIED & DAVID HEINEMEIER HANSSON, 

ATENA, 2011. 



  

VAIHDA ”MIETITÄÄN VIELÄ” 
LAUSEEN TILALLE ”PÄÄTETÄÄN 

SIITÄ” AINA KUN ON 
MAHDOLLISTA.  

ÄLÄ JÄÄ ODOTTAMAAN 
TÄYDELLISTÄ RATKAISUA.  

PÄÄTÖKSET VIEVÄT ASIOITA 
ETEENPÄIN

REWORK TEE TYÖSI TOISIN,
JASON FRIED & DAVID HEINEMEIER HANSSON,

 ATENA, 2011. 



  

KÄÄNNÄ RAJOITTEET EDUKSI.  
”EI MINULLA RIITÄ AIKAA/RAHAA/

VÄKEÄ/KOKEMUSTA”.  
LAKKAA RUIKUTTAMASTA. 

VÄHEMPI PAREMPI.  
RAJOITUKSET OVAT VALEASUISIA 

SIUNAUKSIA.  

REWORK TEE TYÖSI TOISIN,
JASON FRIED & DAVID HEINEMEIER HANSSON,

 ATENA, 2011. 



  

TÄRKEINTÄ ON SE, MITÄ 
JÄTETÄÄN POIS.  

 
TUTKAILE SIIS ALITUISEEN MITÄ 

VOISIT POISTAA, 
YKSINKERTAISTAA JA 

VIRTAVIIVAISTAA.  

REWORK TEE TYÖSI TOISIN,
JASON FRIED & DAVID HEINEMEIER HANSSON,

 ATENA, 2011. 



BÄÄ! KIITOS! 

anne@tarinakone.fi
www.tarinakone.fi 

Lisää tarinallistamisen vinkkejä: 
Facebook: facebook.com/Tarinakone

Twitter: #tarinallistaminen @tarinakone @akalliom


