
 

SeAMK Sosiaali- ja terveysala      
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta    
Postiosoite: Pl 412, 60101 SEINÄJOKI    
Käyntiosoite: Kampusranta 9 A, 3. krs, 60320 SEINÄJOKI  
www.seamk.fi/sosiaalijaterveysala/taydennyskoulutus 

 

 

Aika I 15.2.2018 klo 12:15 - 15:30 (Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa klo 12:00) 

II 6.3.2018 klo 12:15 - 15:30 

III 10.4.2018 klo 12:15 - 15:30 

 

 

Paikka Seinäjoki, Tiedekatu 2, Frami D, Mega-kokoushuone  

 

Kohderyhmä Avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, erityisesti työyhteisön ja palveluiden 

kehittämisestä kiinnostuneille 

 

Sisältö I Mitä palvelumuotoilu on ja mihin sitä voi hyödyntää? Keskeiset 
  työkalut ja menetelmät. 
 
II Parempaa palvelua asiakasymmärryksen ja empatian avulla 

 III Palvelumuotoilu käytännön työssä 

Kouluttaja FT, kouluttaja Marjo Kamila 

 www.marjokamila.fi 

L 

Hinta 250 € + 60 € (alv 24 %) yhteensä 310 € sisältäen luento-materiaalin 

sähköisenä. Koulutuksen voi maksaa kahdessa erässä. 

 

Lisätietoja Suunnittelija Anna Maria Rauha, s.posti: anna.rauha@seamk.fi,  

puh. 040 868 0205 
 

Kilpailukykyä erinomaisilla palveluilla  
– kuinka ne saavutetaan? (12t) 

 

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 31.1.2018 taydennyskoulutus.soster@seamk.fi tai p. 040 830 2371 tai 06 415 6087. 
EPSHP:n henkilöstö voi ilmoittautua HR-työpöydän kautta. 
 

Koulutukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Lisätietoja Anna Rauha, puh. 040 868 0205 tai anna.rauha@seamk.fi 

Peruutusehdot 

Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai 

osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Mikäli esteenä on sairaus, josta toimitetaan terveydenhoitajan 

tai lääkärintodistus viikon sisällä koulutuspäivästä, veloitetaan 20 % koulutuksen hinnasta. 

FT Marjo Kamila työskentelee 
vapaana kouluttajana ja 
tutkijana Seinäjoen 
yliopistokeskuksen 
tutkijahotellissa.  

Suosittuna kouluttajana 
Kamila luennoi, kouluttaa ja 
konsultoi palvelumuotoiluun, 
visuaaliseen yritysviestintään, 
asiakaskokemukseen ja 
esiintymistaitoon liittyvissä 
koulutuksissa ja 
workshopeissa.  

Kamila toimii myös 
vierailevana opettajana Lapin 
avoimen yliopiston Design 
Management ja 
palvelumuotoilu -
opintokokonaisuudessa 
ympäri maata.   
 

Palvelumuotoilu ja sen käytännönläheiset menetelmät ovat kokonaisvaltaista tuotteen ja 
palvelun laadun suunnittelua, empatiaa ja osallistamista. Siinä palvelu katsotaan asiakkaan eli 
käyttäjän silmin. Palvelumuotoilun menetelmät keskittyvät inhimillisen toiminnan, tarpeiden 
ja tunteiden ymmärtämiseen. 

Koulutuksessa palvelumuotoilusta puhutaan käytännössä testattujen ratkaisujen kautta ja 
annetaan vinkkejä palvelumuotoilun menetelmiin. Sen menetelmät sopivat palveluihin, 
teollisuuteen ja näiden yhdistelmiin. Olisiko palvelumuotoilusta apua sinun organisaatiosi 
haasteiden ratkaisemiseen? 
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