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Yhteistyösopimus, palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) 
kansallinen hallinnointi

HEL 2018-009271 T 00 01 06

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan tietohallintopäällikkö päätti allekirjoittaa 
palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) kansallista hallinnoin-
tia koskevan yhteistyösopimuksen Kuntien Tieran Oy:n kanssa. Sopi-
muksen tarkoituksena on sopia PSOP-järjestelmäratkaisun ja palvelun 
tuotantokäytön aikaisesta, osapuolien välisestä yhteistyöstä ratkaisun 
ja palvelun kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Päätöksen perustelut

KL –kuntahankinnat on kilpailuttanut palveluseteli- ja ostopalvelu ratkai-
sua ja palvelua koskevan puitesopimuksen vuonna 2013. Puitesopi-
muksessa määritellyn ratkaisun toimittajana on Digia Finland Oy. Puite-
sopimuksen mukaista palvelukoordinaattorin tehtävää hoitaa toistaisek-
si Kuntien Tiera Oy, joka vastaa kansallista hallinnointia koskevan toi-
minnan ja hallintamallin ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala on liittynyt PSOP-ratkaisun käyttä-
jäksi vuonna 2015 (Päätös: HEL 2015-009610, 153§ Liittyminen kan-
salliseen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään). Päätöksellä sosi-
aali- ja terveystoimiala liittyi PSOP-järjestelmän kansallista hallinnointi 
koskevaan yhteistyösopimukseen ja kuntahankintojen hallinnoimaan 
puitesopimukseen (liittymissitoumuksen nro KLKH662013).

Uusi allekirjoitettava yhteistyösopimus korvaa vuonna 2014 laaditun so-
pimuksen. Sopimus on päivitytty vastaamaan ratkaisun nykytilannetta. 
Kustannuksia lisääviä vaikutuksia sopimuksen päivittämisellä ei ole. 

Uudessa sopimuksessa on tarkennettu PSOP-hallintamallin organisoin-
tia vastaamaan nykytilannetta, listattu sopimuksessa mukana olevat or-
ganisaatiot sekä tarkennettu hallintamallin ohjausta ja toimeenpanija 
ryhmien tehtäviä ja vastuita. Uuden sopimuksen mukaan Helsingillä on 
kaksi paikkaa järjestelmän valtakunnallisessa ohjaus- ja kehitysryh-
mässä. Päätösvalta ohjausryhmässä määräytyy palvelun hallintamak-
sun maksuosuuksien suhteiden mukaisesti.

Lisätiedot
Minna Pitkänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 24165
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