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Palvelualue on organisoitu vastaamaan uuden toimintamallin lähtökohtia ja periaatteita.  

Sisäisestä tilaaja-tuottaja –mallista luovuttaessa tilaajan ja tuottajan tehtävät on täytynyt organisoida 
uudelleen.   

• Hyvinvoinnin palvelualue muodostuu neljästä entisestä tilaajan ydinprosessista sekä viidestä 
hyvinvointipalvelujen tuotantoalueesta.  

Johtamisjärjestelmää sekä johtamismallia on haluttu selkeyttää, toimintaa tehostaa, hallintoa keventää ja 
organisaatiota madaltaa. 

Palvelualueen keskeisinä muutosprosesseina on tunnistettu lisäarvon tuottaminen asiakkaalle, terveyden 
ja hyvinvoinnin edistäminen, kumppanuuden ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, digitalisaation 
hyödyntäminen, selkeä ja mahdollistava johtaminen sekä henkilöstö kehittäjänä. 

Lähtökohtana rakenteellisissa muutoksissa ja koko hyvinvoinnin palvelualueen strategisissa valinnoissa on 
painopisteen siirtäminen perustason palveluihin ja ennaltaehkäisyyn.  



Talousarvion 2017 sitovat toiminnan 
tavoitteet & toimenpiteet (sikula)  
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Talousarvion 2017 sitova  tavoite Toimenpiteet 2017  

Liikuntamahdollisuuksia monipuolistamalla on kasvatettu hyvinvointinsa 
kannalta riittävästi liikkuvien osuutta.  

Monipuolista liikunnan harrastamista tuetaan kehittämällä liikkumisen olosuhteita (mm. maauimala, 
Tesoman jäähalli, Kaupin urheilupuiston jalkapallokentät). 
 
Liikuntaneuvontaa ja liikuntamahdollisuuksista viestintää kehitetään edelleen. 

Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta 
palveluverkkoa tiivistämällä. 

Uuden nuorten talon pilotointi käynnistetään. 
 
Tesoman hyvinvointikeskuksen allianssin toimintamalli määritellään. Toteutusvaiheeseen siirtymisestä 
päätetään loppuvuodesta 2017. 
 
Hyvinvointikeskuksen yhteisiä palveluja luodaan eri toimijoiden alueellisella kumppanuudella. 

Kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja 
asukkaiden kanssa. 

Uusi alueellinen osallistumisen ja kehittämisen yhteistyö- ja kehittämisfoorumi alueverkosto toimii 
jokaisella palvelualueella (pl. keskusta). 
 
Sivistys- ja kulttuuripalveluja kehitetään aluekeskuksissa ja kaupunginosissa yhteistyössä asukkaiden ja 
muiden tuottajien kanssa. 

Käynnistetään Kumppanuus 2020 -toimintamalli kaupungin ja 
hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi.  

Vahvistetaan järjestötoimintaa, kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa tukevaa neuvontaa ja 
palveluohjausta; järjestöedustamon toiminta käynnistyy. 
 
Verkostotoimintaa edistetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa yhdessä kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Tuottavuutta on parannettu hyvinvoinnin palvelualueella digitalisoi-tumista ja 
toimintamallin uudistusta hyödyntämällä. 

Digitaalista viestintää lisätään sivistys- ja kulttuuripalveluissa. 
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Kaupungin rajapinnat kansalaistoiminnan tukemisessa 

Järjestö-, kansalais- ja 
vapaaehtoistoiminnan 

tuki 

(toimii resurssina ja 
koordinoivana tahona 

kaupungin yksiköille sekä 
palvelupisteenä rajapintoihin) 

Kehittämistyön ja 
strategiatason 

järjestökumppanuuden 
koordinointi 

(Järjestöedustamo, 
strateginen kehittäminen, 

hyvinvointitieto)   

Kansalaistoiminnan tuki 
(yhteisten tilojen käyttö, 
koulutukset, kaupungin 

avustustoiminnan 
koordinointi, 
omaehtoinen 

toiminta/neljäs sektori) Vapaaehtoistoiminnan 
koordinointi 

(Luotsitoiminta, Valikko-
vapaaehtoistoiminnan 

verkosto, palveluohjaus 
vapaaehtoistoiminnan 

piiriin) 

Lähi-
torit 

Hyvin-
vointi-
keskuk-

set 

Palvelu-
alueiden 
yksiköt 

Järjestöt 

Kunta
-laiset 

Alue-
toimija-

verkostot 

Muualla toteutettavat 
sisällöt/ kiinteä yhteistyö 

•Palvelujen sisällöllisen 
kehittämisen 
sektorikohtaiset foorumit, 
verkostot ja toimintaryhmät 
toimivat jatkossa osana 
palveluryhmien toimintaa 
(esim. Perheverkko, 
Seuraparlamentti, 
Elonpolkuja, Arkeen 
voimaa) / palvelutuotanto 

•Osallisuus ja vaikuttaminen, 
kansalaisyhteiskuntaan ja 
demokratiaan liittyvät 
sisällöt / ? 

•Yrityskumppanuus ja 
hankintojen kehittäminen / 
Kehittämisyksikkö 

 

”Palvelu-
kumppanuus” 



Kumppanuus 2020 -ohjelma 

• Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä käynnistämä kehittämiskokonaisuus 
kaupungin ja järjestöjen keskinäisen yhteistyön edistämiseksi ja mallintamiseksi 

• Mukana ollut Tampereen kaupungin edustajia sekä yli 60 eri hyvinvointialan järjestöä, vuoden 2016 
aikana useita työpajoja ja tilaisuuksia 

• Ohjelmatyön tavoitteena on ollut selkiyttää rakennetta, jolla toiminnallista yhteistyötä järjestöjen 
kanssa tehdään sekä ottaa koko laaja toimijakenttä mukaan strukturoidusti 

• Kaupungilla on ollut tarve ottaa aktiivisempi rooli yhteistyössä, hyödyntää järjestökentän tietotaitoa 
paremmin, antaa myös syötteitä järjestökentälle ja suunnitella palveluita yhdessä 

• Tavoitteena toimijoiden välisten päällekkäisyyksien välttäminen, pienenevien resurssien yhdistäminen 
• kaupungin ja järjestöjen yhteistyön selkeyttäminen ja roolitus 

• yhteisten tavoitteiden löytäminen, kokoaminen, priorisointi ja linjaaminen yhdessä 

• tiedon ja kehittämistarpeiden kokoaminen, yhteistyön toteutumisen arvioiminen ja toiminnasta viestiminen sekä kaupungin että 
järjestöjen suuntaan 
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Esitys 
järjestöedustamon 
käynnistämisestä 



Järjestöedustamon käynnistyminen 

• Perustamiskokous järjestettiin ke 14.12.2016 valtuustosalissa, paikalla n. 100 henkilöä 

• Tamperelaiset hyvinvointialan järjestöt asettivat ehdokkaansa Järjestöedustamoon, ehdokkaita 41 

• Valittiin 15 edustajaa vaalilla (järjestöjen edustajalla tulee olla valtakirja äänestääkseen järjestön 
puolesta), kaksi eri kierrosta niin että eri kategorioihin saatiin riittävä edustus 

• Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestöt, Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Omaisjärjestöt, Sairaus- ja 
vammajärjestöt, Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön järjestöt, Ikääntyneiden järjestöt, Työllisyyden edistämisen ja työttömien järjestöt, 
Monialajärjestöt, Kulttuurialan järjestöt, Muut järjestöt, Liikuntaseurat (ei saatu ehdokkaita) 

• Kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa 

• Koolle kutsumisesta ja valmistelusta vastaavat koordinaattorit, joista järjestöjen puolelta tulee 
Kumppanuustalo Artteli ry:stä, työparina kaupungin puolelta Susanna Lundström  

• Kumppanuus 2020 –ohjelman raportti ym. sisältöjä www.tampere.fi/kumppanuus2020 

• Järjestöedustamon toiminta: www.tampere.fi/jarjestoedustamo 
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http://www.tampere.fi/kumppanuus2020
http://www.tampere.fi/jarjestoedustamo


Järjestöedustamon tavoitteet 

• Ohjelma-asiakirjaan kirjattu seuraavia tavoitteita: 
1. Edelleen kehitetään olemassa olevia ja tarvittaessa ideoidaan uusia asiakaslähtöisiä matalan 

kynnyksen kohtaamispaikkoja, jonne kaupunki ja järjestöt voivat sijoittaa omia toimintojaan ja 
palveluja. 

2. Lisätään kaupungin sekä muiden järjestöjen tietoisuutta kolmannen sektorin mahdollisuuksista 
toimia hyvinvoinnin ja arjessa pärjäämisen tukena.  

3. Tarkastellaan, arvioidaan ja kehitetään järjestöjen avustuspolitiikkaa ja käytäntöjä. 

4. Kehitetään kaupungin ja järjestöjen yhteistä hyvinvoinnin ja arjessa pärjäämisen tietopohjaa. 

5. Vahvistetaan ja monipuolistetaan tamperelaisten järjestöjen roolia ja tehtäviä sekä näihin 
liittyviä mahdollisuuksia toimia ihmisten hyvinvoinnin ja arjessa pärjäämisen tukemisessa. 
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V. 2017: 
Maakunta- ja 
sote-
uudistus-
näkökulma! 


