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Mitä on palvelumuotoilu?
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Palvelumuotoilu on 
kohderyhmälähtöinen menetelmä,
jossa toimintaperiaatteina ovat 
kokonaisvaltainen ja ihmislähtöinen 
ajattelutapa, suunnitelmallinen 
prosessi sekä kehittämistyötä 
tukevat työkalut .

“Service design is all about making 
the service you deliver useful, 
usable, efficient, effective and 
desirable.” – UK Design Council, 2010

Ajattelutapa

Työkalut ja 
menetelmät

Prosessi
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TEKEMINENYMMÄRRYS

Määritellään TARVE yhdessä 
asiakkaan kanssa

Kehitetään RATKAISU 
yhdessä asiakkaan kanssa

Ratkaise oikea ongelma Ratkaise ongelma oikein

Haaste

Kiteytys

Ratkaisu

Palvelumuotoilun prosessi
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Hyvät muuvit –hanke
käytännössä
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= Fasilitointi – tuki ja opastus

Kohderyhmä oppii toimintatavat ja toteuttaa kokeilua arjessa.

ASIAKASYMMÄRRYS PILOTTI SEURANTA

Kysely -
asiakasymmärrys

Toiminta-
malli

1.0

Toiminta-
malli
2.0

Toiminta-
malli
3.0

Työpaja 1 -
Persoonat

Työpaja 2 –
Asiakaspolut

Työpaja 3 -
Ideat

Seurantaa 
ja tukea

Työpaja 5 -
Yhteenveto

Havainnot ja 
muutokset

Työpaja 4 –
Asiakasymmärrykseen 

pohjautuva 
pilottisuunnitelma

Kysely -
aktiivisuuden 

muutos

Kysely -
aktiivisuus

Kysely -
seuranta

Havainnointi

Haastattelut
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Tuloksia

• 9 aktiivisuutta ja liikkumista 
lisäävää kokeilujaksoa 9
kumppanin kanssa

• Tavoitettiin miltei 3000
ihmistä

• 91% asiakkaista (n=489) 
kokee aktiivisuuden ja 
liikkumisen tärkeäksi

• 70% työntekijöistä (n=62) on 
saanut tukea omaan  
työhönsä

• Hyvinvoinnin kokemus 100%

40% 

70% 
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Malli on luotu vähän liikkuvien 
ja tukea tarvitsevien 
henkilöiden tarpeesta ja 
yhdessä heidän kanssaan.

Se on tarkoitettu 
ammattilaisten käyttöön 
työkaluksi aktiivisuuden ja 
liikkumisen tukemiseen ja 
lisäämiseen.

Helmi on yhteistoimintamalli, 
jonka käyttöönotosta vastaa 
työntekijä.

KÄSI-
KIRJA



1. Tilannekartoitus, 
tavoitteen määrittely, 
vastuuhenkilöt

2. Tiedon jakaminen, 
kaikille mahdollisuus
vaikuttaa ja olla mukana

3. Kokonaiskuva 
aiheesta, asiakkaiden ja 
työntekijöiden 
näkökulmat

4. Keskeisimmät asiat, 
realiteetit, tarpeet

5. Ideat, vaihtoehdot, 
kokeileminen, 
kokemukset, oppiminen

6. Arkeen sovittaminen, 
jatkuvuus, roolit
ja vastuut

Helmi-malli



Miksi palvelumuotoilu?

Lähde: Koivisto ym. 2019.

Kohderyhmä on aktiivinen osa 
yhteiskehittämisen prosessia, ei 
pelkkä kohde.

Se avaa mahdollisuuksia luoda 
aidosti osallistavaa 
toimintakulttuuria ja jokaiselle 
mahdollisuuksia olla aktiivinen 
omalla tavallaan jokapäiväisessä 
elämässä.



Jatkoa luvassa

OSALLISUUS
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Aktiivisuutta läpi arjen (2022-2024), koulutuksen 
kehittämishanke

VUOROVAIKUTUS

SOVELTAVA LIIKUNTA
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Ole yhteydessä!

Katariina Jauhiainen

Palvelumuotoilija, hankekoordinaattori, 
fysioterapeutti ja viittomakielen tulkki

050 471 5862

katariina.jauhiainen@paralympia.fi

http://www.paralympia.fi/liikunta/hyvaet-muuvit
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