
Palvelumuotoilua 
sosiaali- ja 

terveysalalle

Järjestämme kahden koulutuksen setin palvelumuotoilusta. 

Palvelumuotoilun 
After work
7.5.2019 klo: 17-19 Tampere

Mitä on palvelumuotoilu? Mitä se tarkoittaa kun-
toutuksen näkökulmasta?
• Esimerkkejä palvelumuotoilun työkaluista 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittä-
misessä.
• Design-prosessin esittely yhden casen näkö-
kulmasta.
 
Ilta on kevyt katsaus palvelumuotoiluun ja sen 
mahdollisuuksiin sosiaali- ja terveysalalla.
 Hinta 50€ (sis. alv.24%) 
After work hinta pitää sisällään kahvin ja pienen 
suolaisen palan. Edullisempi early bird hinta on 
40€ ja se on voimassa 20.3.2019 saakka.

Johdatus 
palvelumuotoiluun 
 
23.5.2019 klo 9-16 Tampere

Mitä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumuo-
toilu?
• Millaisia ovat palvelumuotoilun menetelmät? Entä 
muotoiluprosessi?
• Miten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen 
voi soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä työs-
sään? Käytännönharjoitus.
• Kansalliset järjestelmät ja ekosysteemi.
 
Koulutuspäivä johdattaa palvelumuotoiluun sekä 
sen mahdollisuuksiin sosiaali- ja terveysalan toi-
mintakentällä. 

 Hinta 260€ (sis. alv.24%)
Koulutuspäivän hinta pitää sisällään aamu- ja 
iltapäiväkahvin sekä lounaan ja koulutuspäivän 
materiaalin. Edullisempi early bird hinta (220€) on 
voimassa 26.4.2019 saakka.
Koulutukset järjestetään mikäli osallistujia on vähin-
tään 15 henkilöä. 



Kouluttajasta 
Pinja Krook on koulutukseltaan toimintaterapeutti ja on täydentänyt osaa-
mistaan palvelumuotoilun lisäksi myös mm. sosiaalityön ja tietojenkä-
sittelytieteen opinnoilla. 

Pinja on työskennellyt vuodesta 2018 alkaen palvelumuotoilijana 
Palmu x Solitalla. Pinjan asiakkaina ovat olleet mm. Helsingin 
Biopankki, TAYS, Helsingin yliopisto, kansainvälinen lääke-
teollisuus sekä yksityiset terveyspalveuja tuottavat yritykset. 
Pinjalla on monipuolinen kokemus etenkin terveydenhuollon 
palvelujen kehittämisestä. 

Pinjan teknisen ja poikkitieteellisen taustan vuoksi hän on usein 
mukana projektin kaikissa eri vaiheissa ymmärryksestä määrittelyyn 
ja suunnitteluun. Pinja on tottunut ketterään kehittämiseen ja pyrkii 
tuottamaan prototyyppejä mahdollisimman nopeasti päästäkseen parhaa-
seen lopputulokseen asiakkaan tarpeet varmasti huomioiden.

Ilmoittautumiset 
koulutukseen 
Sähköpostitse 
voimatassu@voimatassu.fi. 

Kerrothan ilmoittautuessasi mahdollisista allergioista 
sekä yhteys-ja laskutustiedot. 

Lisätietoja koulutuksen käytännön järjestelyistä sekä 
ilmoittautumisesta voit kysyä 
voimatassu@voimatassu.fi tai
0403589827/Voimatassu, Eeva 

Koulutuksen sisällöstä voit kysyä tarkemmin suoraan 
Pinja Krook, 
pinja.krook@palmu.fi

 Koulutus toteutuu mikäli osallistujia on vähintään 15 
henkeä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova ja 
koulutus laskutetaan etukäteen. 


