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Tesoman hyvinvointiallianssin taustaa



• Onnistumiset rantatunneliallianssissa kannustivat Tampereen kaupunkia
• Allianssimallia kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa hyvinvointipalveluissa ja 

palvelutuotannossa ylipäätään (vrt. infraprojektit)
• Myös muualla maailmassa vielä harvinainen

malli - Englannissa ja Australiassa jo kokemuksia
• Pilottina maakunta- ja sote-uudistuksessa
• Monistettava palvelutuotannon malli
• Herättää valtakunnallista mielenkiintoa
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Suomen ensimmäinen hyvinvointiallianssi



Tampereen kaupungin palvelumallin uudistaminen
• Palveluja tuottavat kaupunki, yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset yhdessä

• Hyvinvointikeskukset ja lähitorit

Poikkihallinnollinen Oma Tesoma -aluekehityshanke
• Tesoma kokeilualueena – useita erilaisia kokeiluja ja innovaatioita

• Alueen elinolojen, työllisyyden ja toimeentulon parantaminen

• Yksilöiden hyvinvoinnin lisääntyminen

Sote- ja maakuntauudistus
• Allianssimalli järjestäjän työkalut -hankkeen pilottina
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Taustalla olevat hankkeet



Tilaajan tavoitteita:
• Tesoman alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy (”terveempi ja aktiivinen 

tesomalainen”)
• Hyvinvointipalvelut tuotetaan julkisen, yksityisen ja 3. sektorin toimijoiden 

kumppanuutena
Tampereen kaupungin kaupunkistrategiaa:

• Toimimme yhdessä, vastuullisesti, avoimesti ja rohkeasti
• Hyvinvointi kuuluu kaikille
• Tampere tunnetaan sujuvista ja yksilöllisistä, arkea helpottavista palveluista

Sote-uudistuksen tavoitteita:
• Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen
• Kustannusten kasvun hillitseminen
• Palvelujen parempi yhteensovittaminen
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Allianssi toteuttaa..



Hankintaprosessi



• Tampereen kaupunki ja Mehiläinen ovat sopineet Tesoman hyvinvointipalveluiden kehittämisestä allianssimallilla.

• Kehitysvaiheessa suunniteltiin yhdessä palvelujen laajuus ja sisältö ja käynnistettiin palvelut. 

• Kehitysvaiheessa valmisteltiin myös Tampereen kaupunginhallitukselle ehdotus palvelujen tuottamisesta. 
Kaupunginhallitus käsitteli ehdotuksen 23.10.2017 ja päätti siirtymisestä palvelun toteutusvaiheeseen 1.4.2018.

• Toteutusvaiheen sopimuskausi on 10 vuotta.

• Palvelutuotanto alkoi Tesomalla 9.4.2018.
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Hankinnan vaiheet

Hankinnan 
valmistelu Kilpailutus Allianssin 

kehitysvaihe
Allianssin 

toteutusvaihe

1/2017 20283/20162014 4/2018



Asukkaiden osallistaminen 
Oma Tesoma 
-hankkeessa

KH:n päätös 
Tesoman hyvin-
vointikeskuksen 
kehittämisestä

18.5.15

Hyvinvointi-
keskuksen 

toteutusmallin 
alustava  

suunnittelu

Hankinnan valmistelu (2015-2016)

8

KH:n päätös 
allianssimallista

ja hankinnan 
käynnistämisestä 

7.3.16

Tilaajan ja oman tuotannon johdon kehittämistyöpajat

Henkilöstön osallistaminen

Markkinavuoropuhelut

Seminaarit, kilpailut, teemaviikot

Allianssivalmennus



Osallistumis-
pyyntö 
31.3.16

Lopullinen 
tarjouspyyntö

22.6.16

Tarjoajien 
kommentit 

sopimusaineistoon

Osallistumis-
hakemukset
25.4.16

Neuvottelu-
kutsu

10.5.16

Sopimus-
neuvottelut ja 
kehitystyöpajat

KH:n päätös 
allianssimallista

ja hankinnan 
käynnistämisestä 

7.3.16

Tarjouspyynnön 
tarkennukset

Tarjoajien 
kommentit 

tarjouspyyntöön

KH:n päätös 
valituista 
tarjoajista

9.5.16

Kilpailutus neuvottelumenettelyllä (2016)

9

Allianssivalmennus

Tarjoajien 
kommentit 

tarjouspyyntöön

KH:n päätös 
allianssi-

kumppanista ja 
kehitysvaiheeseen 

siirtymisestä
24.10.16

Tarjoukset
9.9.16



Kehitys-
vaiheen 
allianssi-

sopimuksen 
allekirjoitus

3.11.16

Kehitysvaihe 
jatkuu (osa 2:

palvelun
toimeenpano)

Kehitys-
vaihe alkaa 
(osa 1: 
palvelun 
suunnittelu) 
1.1.2017

Kehitysvaihe 
(palvelun 

suunnittelu) 
jatkuu

KH:n päätös 
allianssin
toteutus-

vaiheeseen 
siirtymisestä 

23.10.17

KH:n päätös 
allianssi-
kumppanista ja 
kehitysvaiheeseen 
siirtymisestä
24.10.16

Väliraportti 
KH:lle

22.5.17

Kehitys- ja toteutusvaiheet

10

Toteutusvaihe 
päättyy 
31.3.28

Toteutusvaihe 
alkaa 1.4.18 
(palvelutuotanto 
alkaa 9.4.18)



• Vaikuttavuus ja asiakastarpeet
yhteisen palvelusuunnittelun lähtökohtana

• Parhaat osaamiset yhdistetään; koko yhteistyö (palvelut, 
talous, sopimukset jne.) suunnitellaan yhdessä

• Tavoitteet, riskit ja hyödyt jaetaan; päätökset tehdään yhdessä

• Julkiselle rahalle saadaan optimaalisesti arvoa,
ja toiminta on läpinäkyvää

• Toimintaa mitataan ja parannetaan jatkuvasti

• Allianssi on askel eteenpäin kumppanuudessa julkisen, 
yksityisen ja 3. sektorin välillä

• Allianssi on yhteiskunnallisesti merkittävä palvelutuotannon 
tulevaisuuden malli
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Miksi hyvinvointiallianssi?



Allianssin tavoitteet



Tilaajan tavoitteet Tesoman 
hyvinvointipalveluille

• Hyvinvointi lisääntyy Tesoman 
alueella

• Palvelut vastaavat tarpeita

• Hyvinvointikeskus toimii 
kannattavasti ja kehittyvästi

• Hyvinvointipalvelut tuotetaan 
julkisen, yksityisen ja 3. sektorin 
toimijoiden kumppanuutena
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Tesoman hyvinvointikeskus on vaikuttanut positiivisesti Tesoman 
alueen ihmisten hyvinvointiin ja alueen haluttavuuteen.

Tesoma on tunnettu yhteisöllisyydestään, hyvästä ilmapiiristään 
sekä erinomaisista palveluistaan.

Tesoman hyvinvointikeskus tukee asukkaiden aktiivisuutta ja on 
asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisen edelläkävijä.

Tesoman hyvinvointiallianssi on toiminut
sote-uudistuksen hyvänä mallina koko Suomelle. 
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Tesoman hyvinvointiallianssin visio vuodelle 2028



Allianssin avaintulosalueet

1. Lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin
2. Aikuisväestö on työ- ja 

toimintakykyinen ja voi hyvin
3. Ikääntyneet ovat toimintakykyisiä ja 

voivat hyvin
4. Raskaiden palveluiden käyttö vähenee
5. Hyvinvointikeskuksen sidosryhmät ovat 

tyytyväisiä keskuksen toimintaan
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Tarkemmat avaintulostavoitteet 1. sopimusjaksolle 
Avaintulosalue (ATA) Mitä tavoitellaan Mitä mitataan Mittaamisen kohderyhmä Paino-

arvo

1. Lapset, nuoret ja perheet 
voivat hyvin

Lasten ja nuorten hyvinvointi laajasti Alakouluikäisten elämään tyytyväisyys, terveydentilan 
kokeminen, suun terveys

Tesoman alueen koulujen 4.-5.-
luokkalaiset 7,5 %

Lasten ja nuorten hyvinvointi laajasti
Yläkouluikäisten koettu terveys, oireet ja sairaudet, 
seksuaaliterveys ja suun terveys, perheen arjen 
toimivuus

Tesoman alueen koulujen 8.-9.-
luokkalaiset 7,5 %

2. Aikuisväestö on työ- ja 
toimintakykyinen
ja voi hyvin

Merkittävimpien kansansairauksien (2-tyypin 
diabetes ja sepelvaltimotauti) hoidon 
peittävyys

Hoitosuunnitelma tehty T2D- ja 
sepelvaltimotautipotilailla, %

Allianssin terveysaseman 18-65-vuotiaat 
ko. diagnoosin potilaat 15 %

Merkittävimpien kansansairauksien (2-tyypin 
diabetes ja sepelvaltimotauti) hoidon 
vaikuttavuus ja potilaiden hyvinvointi

Pitkäaikaisen verensokeritason ja LDL-kolesterolin 
suhteen hoitotasapainossa olevien 2-tyypin 
diabeetikoiden ja sepelvaltimotautipotilaiden %-osuus

Allianssin terveysaseman 18-65-vuotiaat 
ko. diagnoosin potilaat 15 %

Suun terveydenhuollon hoidon peittävyys Hoitosuunnitelma tehty suun terveydenhuollon 
asiakkaille, % asiakkaista Allianssin aikuisten STH:n asiakkaat 5 %

3. Ikääntyneet ovat 
toimintakykyisiä  ja 
hyvinvoivia

Ikääntyneiden hyvinvointi ja toimintakyky Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilanne ja osallisuus 
(RAI-mittaristosta) Allianssin kotihoidon asiakkaat 5 %

Ikääntyneiden hyvinvointi, päivystyksen 
käyttötarpeen väheneminen

Acutan käytön kustannukset per asiakas verrattuna 
koko Tampereeseen

Allianssin kotihoidon ja tehostetun 
palveluasumisen asiakkaat 5 %

Ikääntyneiden hyvinvointi, sairaalapalvelujen 
käyttötarpeen väheneminen

Sairaalapalvelujen käytön kustannukset per asiakas 
verrattuna koko Tampereeseen

Allianssin kotihoidon ja tehostetun 
palveluasumisen asiakkaat 5 %

4. Raskaiden palveluiden 
käyttö vähenee

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun 
hillitseminen

Esh-kustannusten muutos per asiakas verrattuna koko 
Tampereeseen

Allianssin terveysasemalle listautuneet 
asiakkaat 15 %

5. Hyvinvointikeskuksen 
sidosryhmät ovat tyytyväisiä 
keskuksen toimintaan

Asiakastyytyväisyys Tyytyväisyys palveluihin (NPS)
Allianssin palveluja käyttäneet asiakkaat, 
joilta tiedossa matkapuhelinnumero ja 
lupa tekstiviesteihin

10 %

Yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys Tyytyväisyys yhteistyöhön Allianssin yhteistyökumppanit 10 %



Allianssin palvelut ja toimijat



Palvelu Päävastuullinen 
palveluntuottaja

Terveysasema Mehiläinen

Suun terveydenhuolto/lapset Tampere

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
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Allianssin palvelut
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Allianssin osapuolet ja verkosto

Allianssin osapuolet

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

Mehiläinen Oy
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Barona Group Oy

Yhteistyökumppanit

Muut sidosryhmät

MLL

Potilas-
järjestöt

Setlementti 
Tampere

Tampereen 
kaupungin muut 

toiminnot

PSHP

Pirkanmaan 
maakunta

STM
Kela

Sitra

Kesko

Harjun srk

Kotipirtti

Silta-
valmennus

AKU

Fimlab



Allianssin talous



1. Korvattavat kustannukset
2. Palkkio

• 8 % Mehiläisen korvattavista kustannuksista
• Sisältää Mehiläisen yleiskulut

3. Kannustinjärjestelmä
• Tavoitekustannusbonus/-sanktio
• Avaintulostavoitteissa suoriutumisbonus/-sanktio
• Järkyttävän tapahtuman sanktio
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Allianssin kompensaatiomalli

Palvelun suorat 
kustannukset

Palvelun johto- ja 
hallintokulut

Yleiskulut (Tampere)

Korvattavat 
kustannukset

(Palvelutuotannon 
hyväksytty 
kustannusarvio)

Palkkio (Mehiläinen)
3.

2.

1.



Onnistumisia ja haasteita



Haasteita

Suuri, uusi kokonaisuus - paljon tehtävää
Valmiita malleja ei ole
Vanhoista rooleista (tilaaja, tuottaja) irtautuminen vie aikaa
Budjetointi työlästä; taloushallinto poikkeaa entisestä
Poliittisen päätöksenteon suuri rooli alkuvaiheessa
Yksityisen ja julkisen toimijan erilaiset toimintatavat ja kulttuurit
Kaupungin yksikköjen ”väliin jääville” yhteisille asioille ei aina 
tahdo löytyä ratkaisua

• Hankinnat, kustannukset, päätöksenteko, vastuu jne.
Varsinaista projektiorganisaatiota ei ole
Allianssin tulevat työntekijät eivät vielä juuri käytettävissä (tai 
edes tiedossa) kehitysvaiheessa
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Onnistumisia
Kaupunginhallituksen yksimielinen myönteinen päätös 
allianssin toteutusvaiheesta
Allianssisopimuksen ja kaupallisen mallin luominen
Tavoitteiden ja mittarien asettaminen
Palvelujen vastuunjaosta sopiminen
Palvelumuotoilutyö ja palvelujen suunnittelu
asiakaskokemuksen näkökulmasta
Yhteistyö henkilöstöasioissa ja henkilöstön myönteinen 
suhtautuminen
Kiinnostus allianssia kohtaan
Käytännön tiivis yhteistyö, tutustuminen
Yksimielinen päätöksenteko allianssin johtoryhmässä
Hyvinvointikeskuksen avaaminen ja toiminnan 
käynnistyminen
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Suurimmat onnistumiset toivottavasti 
edessä!

• Hyvinvointikeskuksen toiminnan jatkuva 
kehittyminen ja vähintään 10-vuotinen 
toimintakausi

• Vaikuttavuushyödyt: hyvinvoinnin lisääntyminen
• Lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin
• Aikuisväestö on työ- ja toimintakykyinen ja voi hyvin
• Ikääntyneet ovat toimintakykyisiä ja voivat hyvin
• Raskaiden palveluiden käyttö vähenee
• Hyvinvointikeskuksen sidosryhmät ovat tyytyväisiä keskuksen 

toimintaan

• Kustannushyödyt: arvoa julkiselle rahalle

• Allianssimalli: yhteiskunnallisesti merkittävä ja 
monistettava palvelutuotannon tulevaisuuden 
malli
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Tesoman hyvinvointiallianssi
Tehdään ja opitaan yhdessä!


