Tesoman hyvinvointikeskus
Hyvinvointikeskuksen kehittämistyö kytkeytyy Tampereen kaupungin
palvelumallityön uudistamiseen ja sen osalta 18.5.15 tehtyihin
kaupunginhallituksen linjauksiin hyvinvointikeskuksista ja lähitoreista.
Hyvinvointikeskus toteutetaan Tesomantorin liikekeskuksen yhteyteen vuosien
2016-2017 aikana.
Julkisista palveluista liikekeskukseen siirtyy Tesomalla hajautettuina toimivat
terveydenhoidon, hammashoidon, lasten- ja äitiysneuvolan sekä kirjaston
palvelut.
 Palvelukokonaisuuteen lisätään uutena palveluna eri asiakasryhmille
suunnattuja matalan kynnyksen palveluja sekä hyvinvointia edistävää ohjausta ja
neuvontaa

Konseptin kehittäminen innovatiivisena hankintana
 Tarkoituksena on rakentaa integroidun hyvinvointikeskuksen toimintamalli, jossa sosiaali- ja
terveyspalvelut yhdistetään muihin hyvinvointipalveluihin.

 Hankinta toteutetaan innovatiivisena hankintana, jossa yhdistyvät mm.
kehittämiskumppanuus, tulosperusteisuus, jatkuva kehittäminen sekä erilaiset rahoitus-ja
palkitsemismallit.
 Hyvinvointikeskus toteutetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden
allianssi- tai muulla kumppanuusmallilla.
 Ennen hankintaa käydään markkinavuoropuhelut toteutuksen edellytysten ja tavoitteiden
määrittelyn tueksi sekä potentiaalisten kehittämiskumppaneiden tavoittamiseksi.

 Allianssissa ryhmittymään osallistuvat kumppanit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Hankinnan
riskit ja hyödyt jaetaan toimijoiden kesken.
Kaikki hankintaan liittyvät aineistot löydettävissä Innokylästä (www.innokyla.fi – Tesoman
hyvinvointikeskus)

Konseptin kehittämisen ja hankinnan etenemisen
aikataulusuunnitelma
Suunnittelu, 2014-2015
Tesoman Olohuoneen
suunnittelu työpaja,
Osallistuva budjetointi,
kysely ja 5.5.2014

Hyvinvointikeskuksen
työtilan avaaminen
Innokylään, 23.6.

Nuorten luovat
palvelumallit,
TaY/OmaVerkko, syksy
2014

Tesoman kirjaston,
terveysaseman ja
neuvolan henkilöstön
tapaamiset, kesäkuu
2015

Kirjaston
terveyspalvelut,
Ideaklinikka, 5.9.2014

Kaupungin henkilöstön
suunnittelutilaisuudet
13.8. ja 26.8.

Tesoman
hyvinvointikeskus,
kaupunginhallituksen
suunnittelukokous,
18.5.2015

Tehdään Tesomaa suunnittelutyöpajat
asukkaille, yhdistyksille,
palveluntuottajille ja
yrityksille, 17.-20.8.

Kaupungin tilaajan ja
oman tuotannon
johdon
suunnittelutapaamiset,
21.5., 6.8. ja 7.9.

Hyvinvoinnin
tulevaisuus Tesomalla seminaari, 22.10.

Avoimet
markkinavuoropuhelut
palveluntuottajien
kanssa, 11.6. ja 17.6.

Hyvinvointia
digitaalisilla ratkaisuilla
- avoin ideakilpailu
organisaatioille ja
kaupunkilaisille; ml.
digitaalisten ratkaisujen
markkinakartoitus,

Hankinta-asiakirjojen
valmistelu, syksy 2015–
Markkinavuoropuhelun
jatkaminen 17.11.
vaikuttavuustavoitteet,
arviointi ja mittaaminen
Markkinavuoropuhelun
jatkaminen 12/15,
kumppanuus- ja
organisaatiomalli
Päätökset
hyvinvointikeskuksen
toteutusmallista,
joulukuu 2015tammikuu 2016
- palvelumallityön
ohjausryhmä
- kaupungin
konsernihallinnon
johtoryhmä
- kaupunginhallitus

Kilpailutus, 01/2016-

Toteutus, 10/2016-

Hankinnan
osallistumispyynnön
julkaiseminen, tammihelmikuu 2016

Sopimusneuvottelut
ja konseptin
kehittämisen
jatkaminen
hankinnan voittajan
kanssa, lokamarraskuu 2016-

Konseptin suunnittelu
ja tarkentaminen
jatkoon valittujen
kanssa, kevät-syksy
2016
Tarjouspyynnön
julkaiseminen ja
toimittaminen
prosessissa mukana
oleville sekä
hankintavertailu, syksy
2016

Palvelutuotannon
käynnistäminen
11/2017
Konseptin ja
toiminnan
kehittäminen jatkuu
koko sopimuskauden
ajan (arvio 10 v.)

Hyvinvointikeskuksen alustavat tavoiteteemat
Itsestään
huolehtiva
tesomalainen

Lasten ja nuorten
hyvinvointi

Hyvinvointia
Tesomalle
Kehitysmyönteinen
henkilöstö

Digitaaliset
ratkaisut

Asiakastarpeisiin
muuntuvat
hyvinvointipalvelut
Tyytyväinen
asiakas
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