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Palveluseteli- ja 

ostopalvelujärjestelmä (PSOP) 



Esityksen sisältö 

- Onnistu palvelusetelitoiminnan käynnistämisessä/digitalisoinnissa 

 

- Hyödynnä jo tehty työ 

Parasta palvelua ratkaisu / Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 

 

- PSOP-järjestelmän käyttöönotto 



Digitaalisesti 
 

Yhdenmukaisesti 



PSOP-järjestelmä 



40 mrd. € 

50 % 

20 

mrd. € 2,5 

mrd. 

€ 

Palvelusetelit 

0,1 mrd. € 

Ostopalvelut 

2,4 mrd. € 

Kunnat ja kuntayhtymät 2013 Lähteet: kunnat.net/kuntatalouden tilastot ja 

Tilastokeskus/talous- ja toimintatilastot 

Sosiaali- ja terveystoimi 

Kuntien käyttökustannukset 



PARASTA PALVELUA  

-RATKAISU 

Uusi 

toimintamalli 

Ratkaisu = uusi toimintamalli + 

tietojärjestelmä 

Uusi 

tietojärjestelmä 

Uudistus huomioi kaikki 

prosessit, joita tarvitaan 

palveluseteli- ja 

ostopalvelutoiminnassa 

Palveluseteli- ja 

ostopalvelujärjestelmä 

(PSOP) 



Digitaalinen toiminnallinen kokonaisuus 
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Asiakas 

Palvelun 

tuottaja 

Viranomaistietoja Tunnistautuminen 

Rahaliikenne 

PSOP 

Kanta 

Omainen 
Palvelun 

järjestäjä 

KATSO Vetuma 

Tilaajavastuu 
SOTE-

lupatiedot 

 Tuottajien hallinta 

 

 Palveluseteliportaa

li 

 

 Setelien ja 

ostopalvelujen 

myöntäminen, 

käyttäminen, 

seuranta, tilitys 

 

 Laadun seuranta 

Taloushallinto 

Asiakas- ja 

potilastietojä

rjestelmät Isoilla ja pienillä 

palveluntuottajilla 

erilaiset tarpeet. 

Edelleen 

perinteisen 

asioinnin 

mahdollisuus. 

Talouden ja 

toiminnanohjauks

en järjestelmät 

VTJ 

Tietovarastot 
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Hyödyt 



Järjestäjän hyödyt 

Parasta palvelua 

•  tarjoaa valmiiksi kilpailutetun, keskitetyn tietojärjestelmän 

•  kattaa palvelujen järjestämisen koko prosessin 

•  tekee palveluseteleiden käyttöönoton helpoksi 

•  lisää tuottavuutta ja antaa aikaa asiakastyöhön 

 



Asiakkaan hyödyt 

Asiakkaana voit: 

• hakea ja vertailla palveluntuottajia 

• katsoa ajantasaisesti tietoa omista palveluistasi  

• antaa palautetta saamastasi palvelusta 

• asioida omaisen puolesta 

 



Palveluntuottajan hyödyt 

Palveluntuottajana voit maksutta: 

• hallita yrityksesi tietoja ja ylläpitää hinnastoa 

• kertoa asiakkaille palveluistasi 

• kirjata tuottamasi palvelutapahtumat ja kerätä palautetta 

 

Lisäksi saat automaattisesti tilitykset tuottamistasi palveluista.  

 

 



Uusi hauska laji – 
tuottavuusloikkaaminen! 
 

1.  
loikka 

2.  
loikka 

3.  
loikka 

4.  
loikka 

Ratkaisu on 

kaikkien 

kuntatoimijoiden 

käyttöönotettavissa 

ilman kilpailutusta 

ja hyödyt 

realisoituvat heti 

Ratkaisu 

mahdollistaa 

palvelusetelien ja 

ostopalvelujen 

hallinnoinnin jopa 

80 % nykyistä 

tehokkaammin 

Ratkaisu tarjoaa 

asiakkailla ja 

omaisille 

uudenlaisen 

mahdollisuuden 

asioida sähköisesti 

Yksityisille 

palveluntuottajille 

maksuton työkalu, jolla 

pääsee helposti 

laajoille markkinoille ja 

voi toimia 

kustannustehokkaasti 



Prosessikohta Tehostumis-% 

Yhden palveluntuottajahakemuksen käsittelyyn ja päätöksentekoon käytetty 

aika  
57 

Hyväksytyn palveluntuottajan tietojen lisääminen palvelusetelituottajien listalle 95 

Palveluntuottajaa koskevien tietojen ylläpitoon käytetty aika  95 

Yhden palveluntuottajan tietojen valvontaan käytetty aika  57 

Palvelusetelin neuvontaan ja myöntämiseen käytetty keskimääräinen aika  60 

Keskimääräinen palvelutapahtuman käsittelyyn ja kirjaukseen käytetty aika 95 

Laskulla olevan palvelutapahtuman käsittelyyn ja tarkistukseen käytetty aika  85 

Laskun hyväksyntään ja maksamiseen käytetty aika 95 

KOKO PROSESSIN  KESKIMÄÄRÄINEN TEHOSTUMINEN 80 

Järjestäjän prosessien tehostuminen* 

*Viiden pilottikunnan eri toimenpiteille lasketut käsittelyajat 
(Turku, Tampere, Oulu, Kouvola, Espoo) 





Käyttöohjevideot vapaasti saatavilla 

15 
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Uusia mahdollisuuksia 



Raha seuraa asiakasta…. 



…. ja asiakas valitsee… 



….helppo seurattavuus asiakkaalle ja 
järjestäjälle 



Käytön tilanne 



Käytössä oleva järjestelmä* 

Oulu 

Kouvola 

Tampere 

Turku, 

Kaarina 

Kajaani 

Kuusamo 

Helsinki, Espoo, 

Vantaa, Lohja, Vihti, 

Tuusula 

Lieto 

Posa • Selainkäyttöinen 

• Käy mihin tahansa palveluun 

• Kuntatoimijoiden omistama 

Nyt mukana: 

• 13 kuntatoimijaa 

 

Tulossa: 

• käyttöönottojen valmistelu 

käynnissä useissa eri 

paikoissa 

*Tilanne huhtikuussa 2016 



 Asumisen palvelut  

− Tehostettu, lyhytaikainen, ikääntyneet, vammaiset….. 

− Helsinki, Kaarina, Kouvola, Oulu, Tampere, Turku, Tuusula 

− Sekä palveluseteli- että ostopalvelutoimintaa 

 Kotona asumista tukevat palvelut 

− Kotihoito, siivous, henkilökohtainen apu, omaishoidon vapaat 

− Kaarina, Kouvola, Espoo, Lohja, Oulu, Tampere, Turku, Tuusula, Vantaa 

 Lapsiperheiden palvelut 

− Varhaiskasvatus, perhetyö, kotipalvelu 

− Vihti, Kajaani, Lohja, Espoo, Kouvola, Oulu, Tampere, Turku, Tuusula 

 Suun terveydenhuolto 

− Turussa käytössä 

 

 

 

 

Käyttöönoton kohteena olevia 
palveluita 

22 



Tuotannon volyymitietoja Tuotannon volyymit 3/2016 



Tuotannon volyymitietoja Tuotannon volyymit 3/2016 



Tuotannon volyymitietoja Tuotannon volyymit 3/2016 



Käyttöönotto 



Miten liitytään käyttäjäksi 

Kuntatoimija 
Tieran omistaja 

 

Tieran omistajalle 

käyttöönotto ja 

jatkuva palvelu 

Tieran kautta 

Tiera 

Yhteistyösopimus 
Parasta Palvelua -kansallinen hallintamalli 

Oulu 

Tampere 

Kuntatoimija 
Ei-Tieran omistaja 

Toimittaja KL-Kuntahankinnat OY 



Toiminnan muutoksen valmistelu, läpivienti ja juurruttaminen 

Jatkuva palvelu 

Käyttöönottoprojektin 1. vaihe 

Järjestelmän käyttö alkaa 

Käyttöönoton onnistuminen 

edellyttää hyvää valmistautumista!  

Käyttöönottoprojektin 2. vaihe 

• (Selvityksien tekeminen) 

• Resurssien varmistaminen 

• Sopimukset 

Selvitykset ja valmistelu 

Ratkaisun käyttöönotto 



Tiera, Asiakkuuspäällikkö Kari Hyvönen 

 kari.hyvonen@tiera.fi 

 040 529 1528 

Digia, Senior Consultant Paula Pesonen 

 paula.pesonen@tiera.fi 

 040 549 6653 

Turku 

 Lisätietoa PSOPista 

 taina.kaila@turku.fi 

 pekka.malo@turku.fi 

 

 

 

Käyttöönotto Tieran kautta 

Valmistelun/sopimusten yhteyshenkilö 



Lisätietoja 

www.parastapalvelua.fi 

@ParastaPalvelua 



Kiitos! 
parastapalvelua.fi 

turku.fi/psop 
@ParastaPalvelua 


