
Tapauskuvaus Tesoman
hyvinvointikeskuksen hankinnasta
Vaikuttavuuslähtöinen projektiallianssi

Matti Pihlajamaa / VTT

2.4.2020 1



Taustaa

2.4.2020 2



1. Haaste

o Taustalla kaupungin palvelumallin uudistaminen, jossa painopiste siirtyi kaupungin, 
yritysten, yhdistysten ja kansalaisten yhteistyöhön.

o Hyvinvointiallianssi linkittyy kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan, jonka keskeisiä 
painopistealueita ovat 
o toimivat peruspalvelut ja ennaltaehkäisy, 
o palvelujen kohdentaminen ja priorisointi, 
o osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen,
o palveluverkko ja uusi teknologia.

o Toteutettiin allianssimallilla.
o Tämä tapauskuvaus on koostettu 16.3.2020 kun allianssi
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Tausta

o Tampereen kaupungin tavoitteena on kehittää ja toteuttaa Tesoman kaupunginosan 
hyvinvointikeskuksen palveluja alueen hyvinvoinnin parantamiseksi. 

o Hyvinvointikeskus linkittyy laajempaan OmaTesoma-kokonaisuuteen, jossa Tesoman
aluetta kehitetään palveluiden ja kaupunkisuunnittelun älykkäänä kehitysympäristönä, 
jossa toteutetaan erilaisia alueellista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta sekä asukkaiden, 
palvelunkäyttäjien, palveluntuottajien sekä muiden toimijoiden vuoropuhelua ja 
osallisuutta vahvistavia innovatiivisia kokeiluja.

o Hyvinvointikeskuksessa on tarkoitus yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelut muihin 
hyvinvointipalveluihin, vahvistaa kolmannen sektorin toimintaa sekä lisätä asukkaiden 
osallistumista.

o Lisäksi tavoitteena on, että hyvinvointikeskuksen palvelut tuotetaan hyödyntämällä 
lähitorikonseptin mukaisia matalan kynnyksen palveluja sekä vahvistamalla sähköisiä 
palveluja, neuvontapalveluja sekä omahoidon mahdollisuuksia.
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https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/aktiiviseen-elamaan/lahitorit.html


Allianssimalli Tesoman hyvinvointikeskuksessa

o Hyvinvointikeskuksen palvelut päätettiin toteuttaa allianssimallilla, jota on aiemmin sovellettu lähinnä 
rakennushankkeisiin. Taustalla kaupungin hyvät kokemukset rantatunnelin rakentamisesta allianssimallilla.

o Tampereen kaupunki kilpailuttaa kumppaneiksi parhaat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat 
suunnittelemaan ja kehittämään palvelutoimintaa yhdessä tilaajan kanssa.

o Allianssimallissa hanke toteutetaan peräkkäisinä kehitys-ja toteutusvaiheina. 
o Käytännössä allianssimallin hankintamuotona on neuvottelumenettely.
o Kehitysvaihe on hankkeen sopimusosapuolten yhteinen suunnitteluvaihe, jossa sopimusosapuolet suunnittelevat 

Tesoman hyvinvointikeskuksen palvelut ja niiden toteuttamisen sekä määrittävät hankkeen kustannukset ja tavoitteet. 
o Tilaaja maksaa palveluntuottajalle kehitysvaiheen aikaiset kaupallisen mallin mukaiset korvattavat kustannukset ja niitä 

vastaavan palkkion.
o Kehitysvaiheen päätyttyä Tampereen kaupunki tekee päätöksen Tesoman hyvinvointikeskuksen toteuttamismallin 

hyväksymisestä ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen tai päättää hankkeen keskeyttämisestä. 
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Allianssimallin periaatteet

o Allianssimallissa sopimusosapuolet:
o sitoutuvat allianssin 

toimintaperiaatteisiin, yhteistoimintaan 
ja luottamuksen rakentamiseen,

o muodostavat yhteisen organisaation,
o asettavat yhteiset tavoitteet,
o sitoutuvat yhteiseen kaupalliseen malliin 

ja avoimiin kirjoihin (open book) 
perustuvaan suunnitteluun ja 
laskutukseen,

o jakavat hankkeen hyödyt ja riskit, 
o päättävät allianssin asioista yhdessä.

o Tavoitteet
o Saada vaikuttavuus ja asiakastarpeet 

palveluntuotannon ytimeen.
o Yhdistää julkisen, yksityisen ja 

kolmannen sektorin parhaat osaamiset 
ja tiivistää yhteistyötä näiden välillä.

o Saada julkiselle rahalle lisää arvoa.
o Edistää toiminnan jatkuvaa kehitystä.
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Hankintaprosessi

Hankinnassa hyödynnettiin vuorovaikutteista neuvottelumenettelyä, joka sisälsi:
o sopimusneuvottelut, jossa päätettiin Sopimusasiakirjoista, kaupallisesta 

mallista sekä korvattavista kustannuksista, sekä
o kehitystyöpajoja, jotka simuloivat allianssin toimintaa ja joissa tilaaja 

arvioi tarjoajien kykyä johtaa ja tehdä päätöksiä, innovoida ja kehittää, 
tehdä tulosta ja toimia yhteistyössä.
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Hankintaprosessin aikataulu

Aikataulu:

o 18.5.2015 Kaupunginhallituksen päätös hyvinvointikeskuksen kehittämisestä

o Viisi markkinavuoropuhelutilaisuutta 2015–2016, henkilön osallistamista, sisäisiä kehittämistyöpajoja.

o 7.3.2016 Kaupunginhallituksen päätös allianssimallista ja hankinnan käynnistämisestä

o 31.3.2016 Osallistumispyyntö -> tarjoajien kommentit tarjouspyyntöön

o 25.4.2016 Osallistumishakemukset 

o 9.5.2016 Kaupunginhallituksen päätös valituista tarjoajista

o 10.5.2016 Neuvottelukutsu -> Sopimusneuvottelut ja kehitystyöpajat

o 22.6.2016 Lopullinen tarjouspyyntö -> Tarjouspyynnön tarkennukset

o 9.9.2016 Tarjoukset

o 24.10.2016 Kaupunginhallituksen päätös allianssikumppanista (Mehiläinen) ja kehitysvaiheeseen siirtymisestä
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Kehitysvaihe
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Kehitysvaiheen kuvaus

o Allianssin kehitysvaihe ajoittui vuodelle 2017.
o Kehitysvaiheessa suunniteltiin ja vahvistettiin toteutusvaiheen yhteinen organisaatio, lopullinen 

palvelukokonaisuus ja palveluntuottajat sekä viimeisteltiin kaupallinen malli ja yksityiskohtaiset 
avaintulostavoitteet. 

o Pitkä kehitysvaihe mahdollisti hyvinvointikeskuksen tavoitteiden ja toimintamallien perusteellisen suunnittelun ja 
pohdinnan.

o Pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset palvelujen tuottamista ja toiminnan kehittämistä koskien linjattiin 
palvelusuunnitelmaan koko 10 vuoden sopimuskaudelle.

o Allianssi sitoutuu yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, jotka edistävät
o Tesoman alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisääntymistä,
o Hyvinvointipalveluiden tuotannon kannattavuutta ja tehokkuutta ja
o Palveluiden uudistumista ja asiakaslähtöisyyttä.
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Hyvinvointikeskuksen palvelut ja 
palveluntuottajat
Palvelu Päävastuullinen palveluntuottaja

Terveysasema Mehiläinen

Suun terveydenhuolto/lapset Tampereen kaupunki

Suun terveydenhuolto/aikuiset Mehiläinen

Lasten ja perheiden palvelut Tampere

Kotihoito Tampere

Tehostettu palveluasuminen Mehiläinen

Kirjasto Tampere

Nuorisopalvelut Tampere

Neuvonta, ohjaus, jalkautuvat palvelut Tampere

Yhteisökahvila Setlementti Tampere ry
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Yhteinen organisaatio 
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Integroitu tiimi
 selkeät vastuut ja tehtävät
 yksinkertainen organisaatio
hankkeen parhaaksi -periaate

vastuunotto

Muut ryhmät ja tiimit

Projektipäällikkö

Päätöksentekokyky
 riittävä prokura
oman organisaation tuki

Tilaajaorganisaatio
 selkeät tavoitteet ja reunaehdot
 integroituminen omistajan kanssa
 parhaat resurssit
 päätöksenteon delegointi

Palveluntuottajat
 selkeät tavoitteet
 keskinäinen integroituminen
 parhaat ihmiset ja resurssit

(Koivumäki 2017)

Johtoryhmä
• Yksimielinen päätöksenteko
• Projektipäällikön ja projektiryhmän  

nimeäminen
• Tavoitekustannuksen ja tavoitteiden  

vahvistaminen

Projektiryhmä
• Operatiivinen johtaminen
• Tiimien nimeäminen ja ohjaus
• Toiminnan ja tulosten mittaaminen ja  

ennustaminen



Allianssin osapuolet ja sidosryhmät
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Allianssin osapuolet

Avo- ja asumispalvelut  
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut  
Työllisyydenhoidon palvelut

Mehiläinen Oy
Mehiläinen TerveyspalvelutOy  
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy  
Barona Group Oy

Pääyhteistyökumppanit

Muut sidosryhmät

MLL

Potilas-
järjestöt

Setlementti  
Tampere ry

Tampereen  
kaupungin  

muut toiminnot

PSHPPirkanmaan
maakunta

STM

Kela

Sitra

Kesko Harjun srk

Kotipirtti
Silta-

valmennus

Fimlab

Kuvantamis-
keskus- ja apteekki-Tays

liikelaitosSydänsairaala

Coxa
(Helminen, 2019)



Allianssin kaupallisen mallin periaatteet
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(Koivumäki 2017)

1. Korvattavat kustannukset
2. Palkkio

• 8% Mehiläisen korvattavista 
kustannuksista

• Sisältää Mehiläisen yleiskulut
3. Kannustinjärjestelmä

• Tavoitekustannusbonus/-sanktio
• Avaintulostavoitteissa 

suoriutumisbonus/-sanktio
• Järkyttävän tapahtuman sanktio



Kannustinjärjestelmä

oSopimusjaksolta maksetaan bonus ja/tai sanktio sopimusjakson 
avaintulostavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden ylittäminen johtaa 
bonusten maksamiseen palveluntuottajille ja alittaminen sanktioiden
määräämiseen. 

o Allianssi jakaa sopimusjakson tavoitekustannuksen alittumisen bonukset ja 
ylittymisen sanktiot:
o Tilaajalle 47%, 
o Palveluntuottajalle 47%, 
o Allianssihenkilöstön palkitsemiseen 6%. 
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Mittarityön valmistelu



Taustatyö mittarien kehittämiselle: OmaTesoma-
hanke

o Taustalla laaja OmaTesoma-
aluekehityshanke, jonka yhtenä 
osana oli hyvinvointikeskuksen 
kehitystyö.

o Tilaisuuksia, joissa yritykset, kolmas 
sektori, kaupunki ja kansalaiset 
samoissa pöydissä pohtimassa 
odotuksia ja toiveita
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Palvelumuotoilukierros

o Kehitysvaiheessa toteutettiin 
palvelumuotoilukierros, jossa luotiin 
asiakasprofiileja

oMittareja lähdettiin hahmottaminen 
asiakasprofiilien kautta

oMitä ovat asiakasryhmät, joille 
palvelua tarjotaan? Mitä hyvinvointi 
heidän kannaltaan tarkoittaa?
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Lähtöajatus mitattavista asioista

o Vaikuttavuusmittarit liittyvät allianssin yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin jotka 
edistävät
o Tesoman alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden lisääntymistä
o Hyvinvointipalveluiden tuotannon kannattavuutta ja tehokkuutta
o Palveluiden uudistumista ja asiakaslähtöisyyttä
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Asiakasprofiilien jatkotyöstö

o Kolme pääasiakasryhmää: 
1. Lapset, nuoret ja perheet
2. Aikuisväestö
3. Ikääntyneet
o Hyvinvointia ja toimintakykyä mietittiin ensin yleisesti työryhmässä, sitten jakauduttiin pienempiin osa-

aluekohtaisiin ryhmiin.
o Kerättiin kunkin asiakasryhmän osalta parhaat asiantuntijat sekä kaupungilta että Mehiläiseltä miettimään näitä 

pidemmälle mittarien kannalta.
o Mukana vaikutusperusteisten hankintojen asiantuntijoita, kaupungin eri toimialojen ja Sitran asiantuntijoita, ja 

mittarointiin erikoistuneita henkilöitä Mehiläiseltä ja Pirkanmaan liitosta

o Tampereen tietojohtamisen asiantuntijat hakivat lähtötietoja: mitä dataa saadaan ja miltä se näyttää.
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Pyritty hakemaan mittareita ikäryhmittäin – ”yhtä mittaria, joka 
kuvaa tesomalaisen hyvinvoinnin parantumista ei voi löytyä”



Mittarien valinta
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Lopulliset avaintulosalueet ja niiden mittarit
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Yleiskuva valituista mittareista

oMittarit kattavat eri asiakasryhmien hyvinvointia ja toimintakykyä: lapset, 
nuoret ja perheet, aikuisväestö, ikääntyneet.

oRaskaiden (erikoissairaanhoidon) palveluiden käytön vähenemisen mittarina 
on sairaanhoitopiirin laskutus Tampereen kaupungilta.

o Sidosryhmien hyvinvointia mitataan Net Promoter Score -tekstiviestikyselyllä 
sekä kyselylomakkeilla.
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Ohjaavia kysymyksiä mittarien valinnassa

oMikä on tärkeää?
oMihin voidaan vaikuttaa?
oMistä saadaan helposti luotettavaa tietoa kaikista asiakkaista?
oMistä mittareista on lähtötilanteen dataa?
o “Pitäs osata löytää sellaiset mittarit, jotka ei aiheuttais sitä, et kaikki muu jää 

syrjään jos tuijotetaan vaan yhtä mittaria”
oMittareita pitää olla vähän, jotta ovat käsitettäviä ja voivat ohjata työtä.
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Subjektiiviset vs objektiiviset mittarit

o Terveydenhuollon vaikuttavuuden keskusteluissa painottuvat tänä päivänä 
subjektiiviset mittarit
o PROM = Patient Reported Outcome Measures
o PREM = Patient Reported Experience Measures

o Perinteisissä ”objektiivisissa” mittareissa (esim. kuolleisuus) asiakkaan näkökulma ja 
vaikutukset hänen toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa jäävät pimentoon.

o Liittyy myös paradigman muutokseen kansalaisen roolista:
o ”Kansalainen on siellä kaikessa mukana. Se on suunnittelemassa, se on sitten 

mittaamassa sitä ja sit se on tietysti itse toteuttamassa sitä prosessia, sitä 
tuotantoprosessia jossa se on co-productionissa yksi toimija.”
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Vaikuttavuusmittarien puute

o ”Suomessa tietoa kerätään ihan 
valtavasti, mutta vaikuttavuusmittareita on aika vähän.”

o ”Perusterveydenhuollon tulosmittarit ovat maailmallakin vielä auki oleva 
kysymys.”

o Tämä heijastui myös lopputulokseen:
o ”Ne Tesoman ensimmäisen sopimusjakson nää laadulliset KPIt on osittain ehkä 

tämmösiä, sanotaanko näin että osittain prosessimittareita jolla uskotaan että on 
vahva korrelaatio ikään ku niihin lopputuloksiin ja siellähän on myöskin muutamia 
tämmösiä, sanotaan oikeita myöskin terveydellisiä lopputulosmittareita”
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”Jos joku hyvät mittarit kehittäis niin 
varmaan sais useammankin alan Nobelin”



Tiedon saatavuus ja luotettavuus

o Mittareita haettiin pääosin perustuen kaupungin omiin tietojärjestelmiin (Pegasos, Effica, SAP)
o Uuden datan keräämistä, esimerkiksi kyselyillä, harkittiin, mutta todettiin kalliiksi

o Mittaamiskuluilla vaihtoehtoiskustannus – mitä muuta hyvää kyselyihin kuluvilla rahoilla voitaisiin tehdä?
o Päädyttiin uutena toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely (NPS), muut mittarit olemassa olevista lähteistä

o Kouluterveyskyselystä saadaan subjektiivista arviota koetusta terveydestä
o Neuvolakyselyjä oltaisiin haluttu käyttää, mutta vertailutietoa oli vasta vähän. Voidaan lisätä 

tulevaisuudessa, kun kysely on vakiintuneempi.

o Muutokset kaupungin aluejaoissa tehneet sen, että jostain muuttujista ehkä ole saatavilla samaa 
tietoa vuodelta 2017 kuin allianssin toiminnan aloittamisen jälkeen.
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Vertailutiedon ongelma

o Allianssin ulkopuoliset asiat voivat heiluttaa mittareita. 
o Ei saatu luotua asetelmaa, jossa saataisiin varmasti tunnistettua johtuvatko 

muutokset mittareista allianssin toiminnasta vai jostain muusta.

o Toisaalta:
o ”external effects tapahtuu molempiin suuntiin”, toimittajalle tämä on riski mutta 

myös mahdollinen etu.
o Monet tekijät on huomioitu, koska allianssissa kattavasti eri sosiaali- ja 

terveyspalvelut.
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Osapuolten arviot 
mittareista



Tyytyväisyyttä holistiseen näkemykseen

o “Valideja kuvauksia siitä miten ihmisen hyvinvoinnin eri osa-alueet kehittyvät”

o ”Tää tietyl tavalla aidosti tuottaa meille sellaista lisäarvoo siitä, 
kokonaisuudesta joka onkin yhtäkkiä enemmän ku osiensa summa.”
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Kompromissi vaikuttavuuden mittaamisen ja 
datan saatavuuden välillä

oMonet kommentoivat, että mittarit pitäisi rakentaa vahvemmin asiakkaiden 
koetun hyvinvoinnin pohjalle, mutta haasteena on datan kerääminen.

o “Ei niis tällä hetkellä oo yhtään sellasta mittaria, jotka tällain inhimillisesti 
katsottuna ihan osuis siihen otsikkoon ´toimintakyky ja hyvinvointi’.”

o ”Asiakasohjaukseen ja erikoissairaanhoidon ja ylipäätään sairaalapalveluiden 
kustannuksiin liittyvät mittarit korostuvat.”

o ”Kurkistetaan avaimenreiästä ihmisten hyvinvointiin”
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Mittarien 
ohjausvaikutukset



Huomion suuntaaminen

o Voidaan arvioida holistisemmin oman toiminnan vaikuttavuutta: 
o “Nyt kun on tällaisia laajempia holistisia mittareita, niin eihän me tiedetä tehääks

me oikeita asioita. Voi olla, että me tehdään nyt vääriä asioita, joka nähdään siinä 
että viisari ei niin sanotusti värähdä.”

oMittareiden huomioimat asiakasryhmät on otettu osaksi johtamisjärjestelmää. 
Eri asiakassegmenteillä omat vastuuhenkilönsä, jotka seuraavat kehitystä.
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Taloudelliset kannustimet

o Säästetyt eurot jakautuvat kaikkien osapuolten kesken: “Totta kai se lisää 
nimenomaan laatuun liittyvän investoinnin houkuttelevuutta suhteellisesti”

o Lääkärien bonukset sidottu mittareihin. Henkilökohtaisissa tavoitteissa esim. 
kuinka monta hoitosuunnitelmaa tälle kohderyhmälle on tehty.

o Vaikuttavuusmittarit estävät syytökset alihoidosta tai alidiagnosoinnista.
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Mittarien kohdistuminen allianssiosapuoliin

o Vaikka allianssissa paljon kaupungin toimintoja, mittarit kohdistuivat erityisesti 
Mehiläisen toimintaan. 

o Tilaaja haluaa luonnollisesti ohjata erityisesti toimittajan toimintaa. 
o Tulosten saavuttaminen ei ole kuitenkaan yksin toimittajan hallinnassa –

allianssi perustuu yhteistyölle ja konsensuspäätöksille. 
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Reaaliaikaisen tiedonsaannin haasteet

o Vaikuttavuusmittarien ohjausvaikutusta voi heikentää tiedonsaannin hitaus.
oMittareita ei ole sujuvaa seurata päivättäisellä tasolla, vaan tiedot pitää kaivaa 

järjestelmistä. Tässä on tehty kehitystyötä PowerBI-ohjelmiston käyttöönoton 
osalta.

o Kouluterveyskysely tehdään kahden vuoden välein – ensimmäisiä tuloksia 
vielä odotellaan (kirjoitushetkellä 18.3.2020). 
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Muutokset mittareihin



Sopimus jaettu kolmeen sopimuskauteen

o Kolmella kaudella voidaan hallita mittarien valinnan epävarmuutta
o “Ihan tarpeeks vaikeeta määritellä mittari neljälle vuodelle. Ei meil oo mitään kykyä suoraan sanottuna 

miettii, että mikä ois oikea mittari jota me katottais vasta kymmenen vuoden aikajänteellä.”
o Ja oikean tavoitetason valintaa:

o “Ajatuksena että kun toiminta kehittyy niin mittarit kehittyy sen myötä ja haastetasoa lisätään sitä kautta.”
o Pätkiminen useampaan sopimuskauteen mahdollistaa vastaa kolmeen riskiin: 

o 1) epäsopivien mittarien valinta, 
o 2) maailman muuttuminen niin, että mittarit eivät heijasta enää oikeita asioita.
o 3) mittarien väärän tavoitetason asettaminen

o “jos me ois yritetty asettaa kymmenen vuoden päähän tavoite, hyvässä tapauksessa me oltais olla vuoden päästä jo 
sillä tasolla.”
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Yleisiä huomioita 
mittareista
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o Kansalaislähtöinen taustatyö (OmaTesoma-hanke) loi hyvän lähtökohdan huomioida 
oikeita asioita mittareiden valinnassa.

o Suoria mittareita vaikuttavuudelle on kuitenkin vaikea löytää: käytännön realiteetit 
datan saatavuudelle tulevat vastaan.

o Ohjausvaikutus syntyy sekä taloudellisten kannusteiden että huomion suuntaamisen 
kautta.

o Vaikuttavuustavoitteet yksinään tuskin riittävät innovatiivisten uusien ratkaisujen 
synnyttämiseen. Tätä kuitenkin edistävät lisäksi:
o Integraatio kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa.
o Pitkä sopimuskausi, joka mahdollistaa investoinnit kehitystyöhön.
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Toteutusvaiheen 
kokemuksia
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Toteutusvaihe

o Sopimuskausi 10 vuotta. Palveluntuotanto alkoi 9.4.2018
o Koko sopimuskauden kustannusraami 157,2 miljoonaa euroa.
o Sopimuskausi jaettu kolmeen sopimusjaksoon (4-3-3 vuotta).
o Jokaiselle sopimusjaksolle määritetään oma tavoitekustannustaso ja omat avaintulostavoitteet, joihin 

sopimusjakson kannustinjärjestelmä sidotaan.

o Tiivis integraatio, luottamus ja yhteistyö eri osapuolten välillä on allianssin ytimessä ja lähtenyt hyvin käyntiin.
o Asiakas- ja potilastietojärjestelmien hyödyntäminen palvelun kehittämisessä sujuvampaa kuin monissa muissa 

malleissa.
o Kehitystyöllä suuri painoarvo. Kehitystyön tuloksina mm.

o Forsante-ohjelmistorobotin käyttöönotto verenohennushoidossa: hoitajien varfariinin annosteluun käyttämä aika 
on vähentynyt noin 80 prosenttia.

o Datan visualisointiohjelmiston (Power BI) käyttöönotto kaupungilla.
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Kokemuksia

o Allianssimalli on raskas ja vaatii paljon sitoutumista ja panostusta sekä tilaajalta että 
tarjoajalta.

o Haastavaa päästä irti perinteisestä tilaaja-toimittaja-asetelmasta -> Ajatusmallin 
muutos ja vanhoista rooleista irtautuminen vaatii aikaa.

o Budjetointi ja taloushallinto poikkeavat totutusta mallista.
o Vaikuttavuusmittarien tuloksia ei vielä saatavilla ja ohjausvaikutusten suuruudesta on 

vielä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä.
o Kolmannen sektorin toimijalla (Setlementti Tampere) merkittävä rooli kuntalaisten 

kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa, hoidon piiriin saattamisessa sekä laajemman 
järjestökentän osallistamisessa.
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Lähteet

o Lähteinä mm.
o Haukilahti, Aki (2018) (toim.) ”Parempia palveluita verkostomalleilla: Sote-järjestäjän 

työkalut”, Sitran selvityksiä 143
o Pitkänen, Laura et al. (2020) ”Reittiopas vaikuttavuuteen: Vaikuttavuusperustainen ohjaus 

sote- ja työllisyyspalveluissa”, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 
2020:1.

o Tesoman hyvinvointikeskuksen materiaaleja Innokylän verkkopalvelussa 
(https://www.innokyla.fi/web/tyotila1906666) sekä OmaTesoma-verkkoportaalissa 
(http://omatesoma.fi/hyvinvointikeskus/)

o 13 hyvinvointikeskuksen valmisteluun ja toteutukseen osallistunen henkilön haastattelua.
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Kiitos!
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