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Visualisoinnilla tulosta

• Tietoisuuden lisääminen

• Toiminnan tulosten osoittaminen, arviointi ja muutostarpeet

• Johtaminen

• Uusien näkökulmien avaaminen

• Uusien ajatusten synnyttäminen

• Vaikuttaminen

• Alueiden väliset erot
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Tampereen pulssi: Strategian 2030 toteutumisen seuranta

https://www.tampereenpulssi.fi/
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Hyvinvointikertomus: Esitystapakin ratkaisee
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(https://my.visme.co/projects/vdy0nmx3-
hyvinvointikertomuskooste#s1)

https://my.visme.co/projects/vdy0nmx3-hyvinvointikertomuskooste#s1
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• Asiakasryhmäkohtaisesti määritetty tavoitteet 
hyvinvoinnin edistämiselle sekä kriittiset tekijät 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Asiakasryhmäkohtaisten mittareiden avulla 
seurataan tavoitteiden toteutumista. Jokaisen 
mittarin vuosittainen pistearvo vaikuttaa 
hyvinvointimatriisin kokonaistulokseen, joka 
muodostuu painoarvoilla kerrotuista 
pistearvoista.

• Mittareiden pistearvot saadaan Tampereen 
Voimian vuosittain tehtävästä 
asiakastyytyväisyyskyselystä, valtakunnallisesta 
kouluterveyskyselystä, kotihoito- ja 
asumispalveluyksiköissä RAI-arvioinnin osana 
tehtävistä MNA-arvioinneista, sairaalahoidossa 
toteutettavasta vajaaravitsemuksen 
seulontaviikosta sekä Tampereen Voimian
myyntitilastoista.
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Ravitsemuksen 
hyvinvointimatriisi



Alueellisen eriarvoistumiskehityksen data-analyysin 
tavoite ja käsitteet

Alueellisen erilaistumiskehityksen mittaaminen

• Toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

• Kaupunkistrategian ’alueellisten hyvinvointierojen kaventuminen’ –tavoitteen 
seuraamiseksi

Alueellinen erilaistuminen käsitteenä sisältää

• Alueellisen eriarvoistumisen: hyvinvointierot, segregaatio

• Alueellisen eriytymisen: kaupunkirakenteen eriytyminen esim. asumismuodon, 
asuntojen hallintamuodon tai sosioekonomisen taustan mukaan
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Tietojohtamispalvelut



Työn tulokset tiiviisti

- Sähköinen tietopalvelu kaikkien palvelualueiden yhteiseen käyttöön, jossa tiedon hyödyntäjä voi
tarkastella data-analyysin tuloksia ja muita asiaan liittyviä muuttujia interaktiivisesti, omia valintojaan
tehden

- Strategiaseurantaan luotu mittaristo ja analyysikehys

- Tiedon levittäminen ja tulkintatyö yhdessä asiantuntijoiden kanssa

- Lisäksi Elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualueen asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikkö 
tuottaa:

- Tampereen asuinalueiden eriytymiskehitystä kokoavan raportin syksyllä 2018

- Asuinalueiden eriytymiskehitysilmiötä tarkasteleva seminaari järjestettiin yhteistyössä Tampereen 
yliopiston kanssa 20.9.2018

- Segregaation ennaltaehkäisyn työkalupakin vuoden 2018 loppuun mennessä
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Tietojohtamispalvelut
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• Yhdyspinta: Teoreettinen kahden tai useamman organisaation tai sen 
osan välissä oleva toimintakenttä, jossa yhteiseen asiakkaaseen 
kohdistuu yhteinen työ. Yhdyspinnalle on pääsy myös asiakkaalla.

• Mallinnuksessa kohteena nuoriin kohdistuvat palvelut

• Yhdyspintoja tunnistamalla ja yhteistyötä edistämällä lisätään 
verkostomaisen työn vaikuttavuutta ja tehostetaan hyvinvoinnin 
edistämistä 

• Yhdyspinnat ja henkilöstön yhdyspintaosaamisen kehittäminen –projekti 
2018-6/2019
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Yhdyspintojen hyödyntäminen organisaatiossa
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Raino Ketola: Yhdyspinnat ja 
henkilöstön yhdyspintaosaamisen 
kehittäminen -projekti



Linkkejä

Hyvinvointikertomuksen kooste: https://my.visme.co/projects/vdy0nmx3-hyvinvointikertomuskooste#s1

Kouluterveyskysely Tampereella: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmQ4YzE3NTUtMjc3ZS00ODE4LWI1NTEtNTMyMjA4ZjUyNzAwIi
widCI6ImRkZTVkYzEyLWJkM2MtNGMwNi04NWNjLTM0MzYxZWZlOWFkNCIsImMiOjh9

Palvelualueiden alueprofiilit: 
https://public.tableau.com/profile/tampereen.kaupunki#!/vizhome/Palvelualueidenalueprofiilit/Etusivu

Ravitsemuksen hyvinvointimatriisi: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-
tampereesta/tietonakoala/ravitsemuksen-hyvinvointimatriisi.html

Strategian seuranta: https://www.tampereenpulssi.fi/

Tietonäköala – tilastotietoa Tampereesta: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-
tampereesta/tietonakoala.html
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https://my.visme.co/projects/vdy0nmx3-hyvinvointikertomuskooste#s1
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https://public.tableau.com/profile/tampereen.kaupunki#!/vizhome/Palvelualueidenalueprofiilit/Etusivu
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/ravitsemuksen-hyvinvointimatriisi.html
https://www.tampereenpulssi.fi/
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala.html


Kiitos!

mika.vuori@tampere.fi
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