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Tesoman hyvinvointikeskus 

• Kaupunginhallitus päätti 7.3. Tesoman hyvinvointikeskuksen hankinnan 
toteutuksesta allianssimallilla.

• Kehittämistyö kytkeytyy Tampereen kaupungin palvelumallin uudistamiseen.

• Hanke toteuttaa kaupunginhallituksen linjausta palvelumarkkinoiden sekä 
innovatiivisten hankintojen kehittämisestä.

• Hyvinvointikeskus toteutetaan vuosien 2016-2017 aikana rakennettavan 
Tesomantorin liikekeskuksen yhteyteen.

• Tavoitteena on rakentaa integroidun hyvinvointikeskuksen toimintamalli, jossa 
sote-palvelut yhdistetään muihin hyvinvointipalveluihin.

• Julkisista palveluista liikekeskukseen siirtyy terveydenhuollon, suun 
terveydenhuollon, hyvinvointineuvolan sekä kirjaston palvelut.

• Palvelukokonaisuuteen lisätään uutena palveluna eri asiakasryhmille 
suunnattua hyvinvointia edistävää toimintaa, ohjausta ja neuvontaa sekä 
arjessa selviytymistä tukevia matalan kynnyksen palveluita.

• Sähköisiä palveluja vahvistetaan omahoidon ja palvelutuotannon tueksi.
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Tesoman hyvinvointikeskus 

• Tesoman hyvinvointikeskus toteutetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kumppanuusmallilla. 

• Malli luodaan avoimessa yhteistyössä palvelunkäyttäjien, kaupungin oman 
tuotannon, yritysten ja yhdistysten kanssa.

• Tavoitteena on toteuttaa hanke allianssimallilla, jossa sopimusosapuolet 
sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja riskien ja hyötyjen jakamiseen osapuolten 
kesken.

• Kaupungin tavoitteena on testata mallia Tesomalla ja kerätä siitä kokemuksia 
ja oppeja muiden alueiden hyvinvointipalveluiden järjestämiseksi.

• Hankkeen julkinen rahoitus on n. 50 milj., sopimuskausi 2017-2027.

• Kyseessä valtakunnallisesti ensimmäinen hyvinvointipalveluiden 
palveluallianssi tässä laajuudessa.



Allianssin vaiheet 

Toteutusvaihe

Allianssin 
kehitysvaihe
 palvelun sisällön 

suunnittelu ja 
kehittäminen

 tavoite-
kustannusten 
määrittäminen

Allianssin 
muodostamisvaihe

Kilpailuttaminen 
neuvottelu-
menettelyllä
 kyvykkyys
 kyky tuottaa

arvoa rahalle
 palkkio

Päätös
toteutus-
muodosta ja 
hankinnasta
Kh

Kehitys

Tilaajan investointipäätös / exit

3-6/201610/15-3/2016 8-9/2016 – kevät 2017

Palvelutuotanto

11/2017 2027

Hankinta

GO

P2 P3

P1= Päätös toteutusmallista ja hankinnan käynnistämisestä
P2= Hankintapäätös ja allianssikumppanin valinta
P3= Hankintapäätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä

P1
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Hankintaprosessi

Tesoma

45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1. Toteutusmallin suunnittelu

- Kick off

- Työpajat

- Päätös 

2. Markkinainfot

- Markkinavuoropuhelu 4

- Allianssiperehdytys

- Markkinavuoropuhelu 5

- Hankintainfo

3. Allianssin muodostaminen

- hankintailmoitus

- osallistumishakemukset

- tarjoajien valinta

- tarjousaika

- sopimusneuvottelut

- kehitystyöpajat

- tarkennettu tarjouspyyntö 

- tarjousten jättö 

- hankintapäätös 

4. Kehitysvaihe

- Kick off

- kehitysvaihe

7.3. päätös toteutusmuodosta ja Päätös tarjoajien valinnasta Päätös kehitysvaiheeseen siirtymisestä ja sopimuskumppanin valinnasta

hankinnan käynnistämisestä

loka marras jouluheinä elo syys

2015 2016

marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä

M
u

u
to

k
s
e

n
h

a
k

u
a

ik
a

Tarjousaika

Hankintailmoitus
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Terveydenhuollon palvelut (ml. terveyskioski)

Suun terveydenhuollon palvelut

Hyvinvointineuvola (lasten- ja perheiden palvelut)

Tehostettu palveluasuminen ja kotihoito

Sosiaalipalvelut ( aikuisten ja lasten sosiaalipalvelut)

Sosiaali- ja hyvinvointineuvonta ja asiakasohjaus, muut matalan kynnyksen palvelut

Työllisyydenhoitopalvelut

Nuorisopalvelut

Kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto

Kirjaston palvelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta

Yhteisökahvila

Johtaminen ja tukipalvelut (sis. tietojärjestelmät)

Hankittava palvelukokonaisuus ja osaaminen (luonnos 

02/2016)

Sopimusosapuolet sopivat palvelukokonaisuudesta ja palveluiden tuottamisen jakautumisesta 
osapuolten kesken kehitysvaiheen aikana. 



Hyvinvointipalveluiden tilaajan 
vaikuttavuustavoitteet

Hyvinvoinnin lisääntyminen Tesoman alueella

Terveempi 
tesomalainen

 Tesomalaisten sairastavuuden väheneminen ja terveyden 
lisääntyminen

 Suun sairauksien väheneminen
 Lasten ja nuorten pahoinvoinnin väheneminen

 Kansalaisaktiivisuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksen 
lisääntyminen

 Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrän väheneminen
 Tiedon etsinnän ja hyödyntämisen taitojen lisääntyminen

Aktiivinen 
tesomalainen 
(elämänlaatu)



Hyvinvointikeskus toimii kannattavasti ja kehittyvästi

Kannattava ja 
kustannustehokas 
liiketoiminta

 Liiketoiminnan kannattavuus perustuu toimijoiden yhdessä 
onnistumisen periaatteeseen – mitä paremmin asetetut tavoitteet 
toteutuvat sitä parempi kannattavuus

 Onnistuneen liiketoiminnan kannattavuus on vähintään alan 
keskimääräistä tasoa

 Toiminnan tuottavuus kasvaa kustannusten nousua nopeammin

 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään muihin 
hyvinvointipalveluihin

 Asukkaiden osallistuminen hyvinvointipalvelujen kehittämiseen 
lisääntyy

 Kolmannen sektorin toiminta ja vapaaehtoistyö voimistuvat
 Hyvinvointipalvelutuottajat toimivat yhteisvastuullisesti

Toimintatavat 
uudistuvat ja 
kehittyvät

 Hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen on käytettävissä kymmenen 
vuoden aikana julkista rahoitusta korkeintaan 50 milj. euroa

Julkinen rahoitus

Hyvinvointipalvelujen tilaajan tuottamistavoitteet1 
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Palvelut vastaavat tarpeita

 Palvelut reagoivat alueen muutoksiin ja asukkaiden tarpeisiin
 Sähköisten palvelujen, neuvontapalvelujen ja ennaltaehkäisevien 

toimien lisääntyminen omahoidon vahvistamiseksi  
 Raskaiden palvelujen käytön väheneminen
 Palvelujen avoin kehittäminen asukkaiden ja asiantuntijoiden 

kanssa ja kokeilujen edistäminen

Palvelujen jatkuva 
ja avoin 
kehittäminen

Käyttäjäkokemus  Käyttäjät ovat tyytyväisiä hyvinvointikeskuksen palveluihin ja 
palveluun

 Käyttäjien määrä kasvaa koko sopimuskauden ajan
 Hyvinvointikeskuksen toiminnasta muodostuu positiivinen 

mielikuva

Hyvinvointipalveluiden tilaajan tuottamistavoitteet2 
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Tarjousten vertailuperusteet (luonnos)

neuvottelut tarjoukset

1. Kyky toimia hyvinvointikeskuksessa 20-40 

    1.1 Kyky johtaa x 10

    1.2 Kyky toimia tiiminä x 10

    1.3 Kyky innovointiin ja kehittämiseen x 10

2. Kyky tuottaa arvoa rahalle 40-60

    2.1 Hyvinvointikeskuksen toimintasuunnitelma x 20

    2.2 Hyvinvointikeskuksen taloudellisten riskien x 20

           ja mahdollisuuksien hallinta

    2.3 Hyvinvointikeskuksen järjestelmät ja x 10

           teknologiset ratkaisut

3. Hinta 20-30

    3.1 Palkkioprosentti x 20

Vertailuperusteet
Arviointiperuste

Paino-%
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Mikä askarruttaa?

• Soten vaikutus allianssisopimukseen?

• Sopimuskauden pituus palveluallianssissa? Optioiden käyttö allianssissa? (sote-
uudistus)  

• Vaikuttavuuden mittaaminen? Heti ensimmäisen vuoden aikana? 

• Kehitysvaiheen optimaalinen kesto? 

• Johtaminen? Toteutusvaiheen johtaminen? Haasteet?

• Organisaatioiden allianssiymmärrys? Sitoutuminen? 

Kokemuksia:

• Hankinta- ja kehitysvaiheen sudenkuopat? Haastavat asiat? Onnistumiset?


