
	
	 	

Sähköisen palvelun mahdollisuudet monituottajamallia toteutettaessa 

- sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä - prosessit 

tehokkaiksi ja mahdollisimman automaattisiksi. 

 

 Sirkka-Liisa Olli, hyvinvointipalveluiden kehittämisjohtaja, Oulun kaupunki 



	
	 	

 Parasta palvelua –ratkaisu = uusi toimintamalli + tietojärjestelmä 

 

 Suurten kaupunkien yhteistyössä kehittämä valtakunnallinen ratkaisu 

hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi  

 

 Ratkaisu sisältää uudet, aiempaa virtaviivaisemmat toimintamallit 

kaikille osapuolille ja niitä saumattomasti tukevan tietojärjestelmän 

(palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP) 

 

 

 Lisätietoja www.parastapalvelua.fi tai  

Twitterissä @ParastaPalvelua 

Valtakunnallinen ratkaisu 

hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi 
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http://www.parastapalvelua.fi/


	
	 	

 Hankkeen toteuttajakaupunkeja ovat Espoo, Kouvola, Oulu, Tampere ja Turku, 

joka on hankkeen isäntäkaupunki 

 

 Osarahoittajana toimii SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan 

palvelukokonaisuus  

− Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeenpanema sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus on 

osa valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa 

(SADe), joka tuo sähköisen asioinnin palvelut kansalaisten ja viranomaisten ulottuville. 

 

 Hankkeen asiantuntijapalveluista ja kansallisesta levittämisestä vastaa Kuntien 

Tiera Oy 

 Järjestelmän kilpailutuksen toteuttaja KL-Kuntahankinnat Oy 

 Tietojärjestelmän toteuttaja Digia Finland 

 Yhteistyöverkoston kautta saatavilla myös muille kuntatoimijoille 

 

Suurten kaupunkien yhteistyönä 
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Monipuolinen ratkaisu 
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Hankkeen etenemisaikataulu 
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2012 2013 2014 2015 

Tavoitetoiminta-

mallin ja tarvittavan 

tietojärjestelmä-

tuen määrittely 

Kilpailutus Käyttöönotot alkavat 

edelläkävijä-

kaupungeissa. 

Palvelu kaikkien 

kuntatoimijoiden 

käyttöönotettavissa. 

Palvelun 

valtakunnallinen 

levittäminen. 



	
	 	

Hyödyt asiakkaalle 
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Kuntalaisen näkymä, palveluntuottajien vertailu: 



	
	 	

 

 tukee kansalaisten valinnanvapautta valtakunnallisesti yhdenvertaisesti 

 palveluntuottajien hintojen vertailu 

− voi valita itselleen sopivimman palveluntuottajan  

− valinnan vapaus mieltymyksen mukaan (tunnettuus, hyvä palaute, sijainti, pieni omavastuu jne.) 

 palautteen antaminen palveluntuottajalle sähköisesti 

 ajan varaaminen palveluntuottajalta sähköisesti 

 omien palvelujen toteumien seuranta 

 puolesta asioinnin mahdollisuus (esim. omainen) 

 

Asiakkaan hyödyt ja valinnanvapaus 
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Tehostettu palveluasuminen 
Vertailu omavastuuosuudesta hoitomaksusta + muut kulut 
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Hyödyt palvelun järjestäjälle 
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Prosessin tehostuminen käytännössä 
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   Posessin vaihe 

            

                Nykykäytännöt 

             

            Käytännöt PSOP- ratkaisun avulla 

Prosessin 

tehostumis- 

prosentti  

Resurssit 

hlö (2012) 

 / % 

resurssista  

Palveluntuottajaksi 

hakeutuminen ja 

tuottajien 

hyväksyntä. 

  

  

Palveluntuottaja lähettää manuaaliset 

hakemukset ja liitteet jotka järjestäjä 

tarkistaa. 

Sähköinen hakeutuminen, sähköiset liitteet.  

Järjestelmä ilmoittaa mitkä liitteet ovat kussakin palvelussa 

pakollisia. 

Tilaajavastuu liitteet päivittyvät automaattisesti  ja järjestäjälle 

tulee huomautus mikäli kaikki ei ole kunnossa. 

  

  

50 % 

  

  

 

 

1,2 / 10 % 

Palveluntuottaja-

rekisterin luominen 

ja  ylläpito 

Kunnan työntekijä luo ja päivittää 

palveluntuottajarekisteriä www-sivuille. 

Palveluntuottaja luo ja päivittää tietojansa, kunta hyväksyy tietyt 

muutokset (esim. hinnasto). 

  

 80 % 

 

0,6 / 2,5 % 

Palveluntuottajien 

valvonta 

Palveluntuottaja lähettää manuaaliset liitteet 

kerran vuodessa kunnan tarkistettavaksi. 

Tilaajavastuun liitteet ovat järjestelmässä aina ajantasaisia ja 

muut pakolliset liitteet lisätään sähköisessä muodossa. 

  

80 % 

 

0,6 / 2,5 % 

Palvelusetelin / 

ostopalvelun 

myöntäminen ja 

luominen. 

Kunta arvioi palveluntarpeen ja tekee 

palvelupäätöksen, jonka asiakas saa 

paperisena. Kunta laskee hinnan 

palvelusetelillä / omana tuotantona 

tuotettuna. 

Kunta arvioi palveluntarpeen ja tekee päätöksen ja luo setelin 

sähköisenä PSOP:iin. Kunta käyttää hyväksi PSOP:n laskureita 

ja vertailua. Asiakas saa päätöksen ja setelin myös paperisena. 

  

30 % 

 

9,6 / 40 % 

Palvelusetelin 

käyttäminen ja 

toteutumien 

kirjaaminen 

Palveluntuottaja saa päätöksen asiakkaalta 

(usein viiveellä), ja kirjaa palvelut 

paperiselle lomakkeelle, jonka asiakas 

allekirjoittaa. Kunta  vie  annetut osto- ja 

setelipalvelut järjestelmiinsä tai Exel-

tiedostoihin. 

Asiakas voi lähestyä palveluntuottajaa sähköisesti tai 

soittamalla. Palveluntuottaja saa asiakkaalta setelin nro:n ja  

näkee setelin PSOP:ssa.  Tuottaja kirjaa antamansa palvelut 

sähköisesti setelille PSOP:iin. Asiakas / puolesta asioija voi 

seurata palvelun toteutumista. 

  

  

  

70 % 

 

 

 

4,8 / 20 % 

Maksuliikenteen 

hallinnointi 

Palveluntuottaja lähettää sähköisen laskun 

ja paperiset laskun liitteet. Kunta tarkistaa 

annetun palvelun määrän suhteessa 

päätökseen. Kunta tiliöi laskun ja lähettää 

palvelujohtajalle hyväksyttäväksi. 

Palvelujohtaja hyväksyy laskun. 

PSOP- muodostaa automaattisesti tilitysaineiston 

palveluntuottajalle asiakkaalle myönnetyn / annetun määrän 

mukaan (+ 10%.) Tapahtumat hyväksytään automaattisesti ja ne 

siirtyvät kunnan taloushallinnon järjestelmään ja sitä kautta 

maksuun palveluntuottajalle. Vain myönnetystä määrästä 

poikkeavat tilitykset menevät manuaaliseen tarkistukseen. 

  

  

  

 90% 

 

 

 

9,9 / 40 % 

    Koko prosessin keskimääräinen tehostuminen    67 % 

Koko prosessin resurssit 100 % 



	
	 	

 v. 2012  Kanta-Oulun tiedoilla tehty kustannus-hyötyanalyysi ;  

− 24 henkilöä tekee ko. prosessiin töitä 

− 12 henkilön työpanos voidaan säästää  

 

Uudessa Oulussa volyymit kasvaneet, esim. ostopalvelulaskujen määrät 
vuonna 2013, lopulliset kustannushyödyt palveluiden järjestäjälle arvioidaan 
käyttöönoton myötä:   

 

 Terveydenhuolto ostopalvelut  3200 

 Vanhuspalvelut, ostopalvelut  3300 

 Vanhuspalvelut, palvelusetelit 2400 

 Lastensuojelu, mtp-palvelut  2755 

 Vammaispalvelut   3009 

 
 YHTEENSÄ    14 664 / VUOSI 

 

 

Kustannushyödyt / Oulun kaupunki 
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Ouka.fi 
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67 eri palveluntuottajaa 

 

Palvelusetelit 

 28 kpl säännöllisen kotipalvelun palvelusetelihinnastoa 

 23 kpl säännöllisen kotisairaanhoidon palvelusetelihinnastoa 

 35 kpl siivouspalvelusetelihinnastoa 

 27 kpl omaishoidon vapaan palvelusetelihinnastoa 

 19 kpl tehostetun palveluasumisen palvelusetelihinnastoa 

 

Ostopalvelut 

 20 kpl säännöllisen kotipalvelun ostopalveluhinnastoa 

 20 kpl säännöllisen kotisairaanhoidon ostopalveluhinnastoa 

 4 kpl tehostetun palveluasumisen ostopalveluhinnastoa 

 

Järjestelmän sisältö Oulussa ensi 

vaiheessa 
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Asiakkaalle pitää voida esittää mitä palvelu maksaa palvelusetelillä ja 

mitä kunnan omana tuotantona 

− asiakkaan palvelusetelin arvon laskeminen PSOP:ssa  

− palvelun hinta palvelusetelillä tuotettuna, hintojen vertailu  

− käytettävissä olevien palvelutuottajien löytäminen (ns. vapaat paikat)  

Ostopalvelut: 

− ostopalvelutuottajien hintojen vertailu ja kunnalle edullisimman vapaan 

palveluntuottajan valitseminen; 

 

 

Hyödyt kunnan palveluohjauksessa 
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 Ei päällekkäisiä toimintoja kansallisten järjestelmien kanssa – vaan 

niiden hyödyntäminen 

 Ostopalvelun (myös palvelusetelin) tuottaja tuottaa potilasasiakirjat 

toteuttamansa palvelun osalta. 

 Arkistointi järjestäjän rekisteriin edellyttää ostopalvelun valtuutusta 

− valtuutusasiakirja arkistoidaan Kantaan järjestäjän rekisteriin 

− esim. maksusitoumuksen tai palvelupäätöksen perusteella sen jälkeen 

kun palvelu on myönnetty 

− valtuutus oikeuttaa palveluntuottajaa käyttämään järjestäjän rekisterissä 

olevia, hoidon kannalta keskeisiä asiakirjoja huolimatta kansalaisen 

mahdollisesti tekemistä luovutuskielloista 

Kanta aikataulu: 

- julkinen terveydenhuolto 31.8.2014 mennessä 

- yksityinen terveydenhuolto 31.8.2015 mennessä 

Kanta –potilasarkiston hyödyntäminen 
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Tiedolla johtaminen, PSOP tärkeä osa kunnan tiedon 

tuotantoa 
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”Oulun OmaTieto” 

Ulkoinen tieto 
tilastokeskus, thl jne. 

Vertailu tieto 
(kuusikko, suuret 
kaupungit) 

Sisäinen tieto 
(BI, OukaDW) 

Tutkimus tieto 
Analyysit  
ja 
ennusteet 

Tilastot 
(tilastokirja yms.) 

Raportit 
(kh, kv ,lautakunta,  
johtokunta yms.) 

Mittarit 

eHYTE 

Laskennalliset 
ennusteet 

Toteuma 

Data 

Informaatio 

Kuntalaisten  
tuottama tieto 
(ns. omahoidot) 

PSOP 
ostopalvelut 

/palvelusetelit 

Perusjärjes-

telmät 

oma tuotanto 



	
	 	

Palvelusetelien prosessit 
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Sopii myös sote-järjestäjille 



	
	 	

Uudella toimintamallilla saavutetaan merkittäviä 

julkistaloudellisia vaikutuksia 
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Valtakunnallinen toimintamalli 

ja sitä tukeva IT-järjestelmä 
Yksi IT-järjestelmä ja yhdenmukaiset 

sisällöt 
 

Alenevat IT menot 

Parhaiden käytäntöjen, sääntökirjojen 

ym. uudelleenkäyttö 

 
 

Kokonaistaloudellisuus 

Ei ylimääräisiä hallinnollisia kuluja 

palveluntuottajille 
 Alemmat palvelusetelien subventiot 

Halvemmat ostopalvelut 

Hallinnollisten rutiinitehtävien 

automatisointi 
 Pienemmät hallinnolliset  

kustannukset 

Nopeammat ja tehokkaammat 

prosessit kunnille 
 Investoinnin takaisinmaksu 

Kehittyvä ja elinvoimainen  

palveluntuottajien markkina 

 

Alueellinen palveluntuottajien toiminta  
Pienemmät omavastuut asiakkaille 

Palvelujen parantunut saatavuus 

 

Parantunut työllisyys 
Kansalaisen valinnanvapauden  

yhdenvertainen tukeminen  

 

Pienillä ja suurilla samat edellytykset 

tulla palveluntuottajaksi 
 

Palvelujärjestelmän laadullinen 

parantuminen 

 

Automaattinen tuottajien 

valvontapalvelu 
 Parantunut asiakasturvallisuus 

Valtakunnallinen vertailtavuus  Palveluntuottajat kilpailevat laadulla 



	
	 	

Hyödyt palveluntuottajalle 



	
	 	

Seudullinen yhteistyö parhaimmillaan 

- palveluntuottajan näkökulma  
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Kunta A Kunta B Kunta C 

Palvelun 

sääntökirja 

Palvelun-

tuottaja  

Oy Ab 

PSOP 
Hakeutuminen 

Kunta A 

Kunta B 

Kunta C 

Yhdet ja samat: 

- Hyväksymiskriteerit 

- Toimintatapavaatimukset sekä 

operatiiviset ohjeet 



	
	 	

Hyödyt palveluntuottajalle 

23 

 

 

Uusi toimintamalli... 

 

 Helpottaa palveluntuottajaksi hakeutumista ja tietojen ylläpitoa  

 

 Tarjoaa näkyvyyttä 

 

 Vähentää manuaalista työtä  

 

 Ajantasainen ja monipuolinen raportointi  

 

 Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa toimia tuottajana alueellisesti / 

valtakunnallisesti  

 

 KanTa-yhteensopiva 



	
	 	

PSOP käytännössä 
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Olen Palvelun 

järjestämisestä 

vastaava 

Olen 

Palveluntuottaja 

Olen Asiakas 

Olen Palvelun 

myöntäjä 

Olen Talous 



	
	 	

 

Hankkeen isäntäkaupunki: 

Projektijohtaja Taina Kaila 

Turun kaupunki 

taina.kaila@turku.fi 

050 595 5044 

 

Haluatko sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän  

käyttöösi? 

Hankejohtaja Johanna Mätäsaho 

Kuntien Tiera Oy 

johanna.matasaho@tiera.fi 

040 670 8448 

 

ICT-hankintapäällikkö Tapio Koivisto 

KL-Kuntahankinnat Oy 

tapio.koivisto@kuntahankinnat.fi 

050 305 7716 

 

 

http://www.parastapalvelua.fi 
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Edelläkävijäkaupunkien projektipäälliköt 

vastaavat kaupunkikohtaisiin kysymyksiin: 

 

Espoo 

Jani Jussila 

jani.jussila@espoo.fi 

046 877 1689 

 

Kouvola 

Riitta Vuorinen 

riitta.vuorinen@kouvola.fi 

020 615 4811 

 

Oulu 

Marja Kälkäjä 

marja.kalkaja@ouka.fi 

044 703 5093 

 

Tampere 

Sirpa Laaksonen 

sirpa.t.laaksonen@tampere.fi 

0400 291 604 

 

Turku 

Timo Nieminen 

timo.t.nieminen@turku.fi 

040 502 2737 
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