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1.  Yhteenveto 

Tämä dokumentti on kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA) Palvelu-
seteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) KaPa-toteutushankkeen loppura-
portti.  

1.1. Hankkeen tiedot 

Hankkeen tehtävänä oli toteuttaa Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään 
(PSOP) kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmaan sisältyvistä 
osa-alueista integraatio Suomi.fi-asiointivaltuudet -palveluun sekä ensimmäiset 
PSOP-järjestelmän palveluväyläliitynnät ja niiden myötä toteutusperiaatteet tu-
leville liitynnöille. Lisäksi tehtävänä oli toteuttaa Vetuma-tunnistuksen korvaa-
minen Suomi.fi-tunnistamisella omakustanteisesti. 

Hankkeella tavoiteltiin julkisten palveluiden laadun parantamista helpottamalla 
kuntalaisten asiointia järjestelmässä sekä selkeyttämällä kuntien perusjärjestel-
mien toimittajille sekä suun terveydenhuollon alueella toimivien palveluntuotta-
jayritysten integraattorikumppaneille tarjottavien rajapintojen käyttöönottoa. 
Kuntalaisten asioinnin helpottuminen toteutui Suomi.fi-valtuudet -palvelun käyt-
töönoton myötä. Tarjolle tulevat palveluväylän kautta tarjottavat uudet rajapin-
nat tulevat tehostamaan kuntatoimijoiden ja maakuntien perusjärjestelmätoimit-
tajien sekä suun terveydenhuollon palveluntuottajien integraattorikumppanei-
den järjestelmien integroitumista PSOP-järjestelmään. Rajapintojen käytön 
kautta on mahdollista vähentää palvelunjärjestäjien ja -tuottajien manuaalityötä 
ja pienentää näin myös virheriskiä. 

Hankkeen käynnistämispäätös tehtiin Parasta palvelua (PSOP) -ohjausryhmän 
kokouksessa 14.12.2016. Kyseinen ohjausryhmä toimi hankkeen ohjausryh-
mänä. Hankkeen isäntäkaupunkina toimi Turku, joka nimesi hankkeen omista-
jaksi talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvistin ja hankepäälliköksi järjestelmä-
päällikkö Pekka Malon. Hankkeen kustannuksiin osallistuvat myös muut ratkai-
sun kansalliseen hallinnointiin osallistuvat kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Tampere, Oulu, Kouvola, Seinäjoki). Hankkeen työhön muut kuin isäntäkau-
punki osallistuivat omakustanteisesti antamalla panoksensa hyväksymistes-
taukseen.  

Toteutustyö oli PSOP-järjestelmän palvelutoimittajan Digia Oyj:n vastuulla. 
Linkkinä PSOP-järjestelmän jatkokehitykseen toimi Kuntien Tieran edustaja, 
joka osallistui myös hankehallintaan.   

Suomi.fi-palveluiden integroimisessa PSOP-järjestelmään tehtiin tiivistä yhteis-
työtä nimettyjen VRK:n asiantuntijoiden kanssa. Heiltä saatu tuki edesauttoi su-
juvaa etenemistä huomattavasti.  Yhteistyötä tehtiin myös Kunta-KaPAn 
kanssa ja Kunta-KaPAn edustaja oli mukana hankkeen ohjausryhmässä. 

VM:lle 20.3.2017 toimitetussa muutoshakemuksessa esitettiin, että suunnitel-
maan alun perin sisällytetyistä palveluntuottajarajapinnoista toteutetaan aino-
astaan suun terveydenhuollon palveluihin liittyvä palveluntuottajarajapinta ja 
pois jätettävien palveluntuottajarajapintojen tilalle otetaan uutena rajapintana 
mukaan yleiskäyttöinen rajapinta kuntatoimijoiden perusjärjestelmiin. Peruste-
luna muutokselle oli käyttötarve. Muutoshakemus hyväksyttiin VM:n ohjelma-
ryhmän 29.3.2017 kokouksessa.   
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Suomi.fi-valtuudet otettiin onnistuneesti tuotantokäyttöön PSOP-järjestelmässä 
8.6.2017. Samassa yhteydessä aloitettiin myös Suomi.fi-tunnistuksen tuotanto-
käyttö. 

Palveluväylän kautta yksityisille suun terveydenhuollon palveluntuottajille sekä 
kuntatoimijoille ja kuntasektorin terveydenhuollon toimijoille tarjottavat rajapin-
nat ovat valmiit ja PSOP-järjestelmän omat testit on toteutettu onnistuneesti.  
Niitä markkinoidaan aktiivisesti hyväksymistestausvalmiudet omaaville kump-
paneille em. toimijoista. Rajapinnat julkaistaan onnistuneen hyväksymistes-
tauksen jälkeen tuotantoon.  

  

  Hankkeen tyyppi 

Suunnittelu/määrit-

tely 

 

Toteutus    X 

Käyttöönotto   

1.2. Käytetyt Suomi.fi-palvelut 
 

Suomi.fi -palvelu On käytetty Ei ole  

käytetty 

Huomioitiin 
suunnittelu-
vaiheessa  

Suomi.fi-kartat         x       x 

Suomi.fi-maksut         x  

Suomi.fi-palvelutietova-
ranto 

        x       x 

Suomi.fi -palveluväylä      x        x 

Suomi.fi-tunnistus      x        x 

Suomi.fi-valtuudet      x        x 

Suomi.fi-viestit         x       x 

Suomi.fi-verkkopalvelu         x  
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1.3. Yhteenveto hyödyistä ja opituista asioista 

 
Hankkeen tuottaman ratkaisun tärkeimmät hyödyt ovat  
 
1) Asiointi PSOP-järjestelmässä alaikäisen puolesta onnistuu ilman byrokra-

tiaa molemmilta huoltajilta, mikä säästää työtä ja aikaa sekä asiakkailta että 

palvelunjärjestäjältä ja lisää asiakastyytyväisyyttä. 

2) Palveluväylän kautta tarjottava palveluntuottajarajapinta virtaviivaistaa pal-

veluntuottajien toimintaa lopettaessaan kaksinkertaisen kirjaamistyön sekä 

antaessaan palveluntuottajille mahdollisuuden vapaasti valita käyttämänsä 

toiminnanohjausjärjestelmä. 

3) Palveluväylän kautta tarjottava perusjärjestelmärajapinta on palvelusetelien 

ja ostopalveluiden käytön laajentumisen kannalta välttämätön vähentäes-

sään palvelunjärjestäjien työtä ja keventäessään hallintoa. 

4) Hankkeessa pystytettyjä liityntäpalvelimia voidaan hyödyntää tulevissa 

suomi.fi-palveluiden käyttöönotoissa. 

 

Yhteenveto hankkeessa opituista asioista 
 
 

1  
Rajapintojen testauskumppanit ja heidän testausvalmiuksiensa aika-
taulut tulee varmistaa mahdollisimman sitovasti etukäteen.  
 
 

2  
Projektinhallintaan tulee varata riittävästi resursseja ja varmistaa myös 
tilaajapuolen tekninen asiantuntijuus, jotta pystytään tuomaan esiin 
vaihtoehtoisia ratkaisuja myös oma-aloitteisesti.  

 

 

3  
Tilaajan tulee hakea ja varmistaa tarvittavat käyttöluvat ja valtuudet 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nyt Suomi.fi-palveluiden (tun-
nistus ja valtuudet) lupien hakeminen vei kalenteriaikaa lähes puoli 
vuotta, koska käytännöt olivat erilaiset ja ohjeistukset vaikeaselkoisia. 
 

 

 

1.4. Suositukset jatkotoimenpiteistä 

 
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän ohjausryhmän (Parasta palvelua -oh-
jausryhmä) hyväksymän KaPa-roadmapin toteutus jatkuu vuosien 2018-2020 
aikana palveluväylän kautta tarjottavien muiden rajapintojen toteutuksella sekä 
seuraavien Suomi.fi-palveluiden käyttöönotoilla. Toteutuksissa voitaisiin edetä 
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huomattavasti nopeammin, jos niihin olisi saatavissa valtionavustusta myös jat-
kossa.  
 
Kuntatoimijoiden ja maakuntien perusjärjestelmiin tulevat uudet PSOP-integ-
raatiot tullaan jatkossa toteuttamaan aina palveluväylään. Lisäksi suositellaan 
asetettavaksi takaraja olemassa olevien perusjärjestelmäkohtaisten PSOP-in-
tegraatioiden siirtämiselle palveluväylään.  
 
Hankkeessa toteutettuja suun terveydenhuollon palveluntuottajarajapintoja  
tullaan markkinoimaan aktiivisesti palveluntuottajille ja heidän integraattoreil-

leen.                               

 

2.  Hankkeen toteutuminen 

2.1. Tuotokset 

 

Kuvaus tuotoksesta/pal-
velusta  

Suunniteltu 
aikataulu 

Toteutunut 
aikataulu 

Huomioita  

Parasta palvelu (PSOP) –
ohjausryhmässä hyväksy-
tyt tuottajarajapinnan PoC-
osuuden pohjalta laaditut 
PSOP:in väyläintegraatioi-
den toteutusperiaatteet  

4/2017 

 

Ohjausryh-
män ko-
kous 
24.8.2017   

PoC:in valmistuminen 
viivästyi, koska sovitin-
palvelimen osalta 
hankkeen ohjausryhmä 
hyväksyi 10.5. ratkai-
suksi Digian tarjoaman 
sovitinpalvelun. Tämän 
vuoksi toteutusperiaat-
teet hyväksyttiin lopulli-
sesti loppuraportin kä-
sittelyn yhteydessä.  

PSOP-järjestelmän palve-
luväyläliityntöjen vaatima 
palvelinympäristö pysty-
tetty ja auditoitu. 

5/2017 5/2017  

(Vetuma-tunnistus korvattu 
Suomi.fi-tunnistamisella ja 
ratkaisu dokumentoitu ja 
testattu – ei kuulu rahoituk-
sen piiriin) 

5/2017 vko 
20/2017 

 

(Suomi.fi-tunnistamisen to-
teutus hyväksytty Parasta 
palvelua (PSOP) -ohjaus-
ryhmässä (vastaanottopöy-
täkirja) – ei kuulu rahoituk-
sen piiriin) 

vko 25/2017 vko 
22/2017 
(2.6.2017) 
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Suomi.fi -asiointivaltuudet -
integraatio toteutettu, tes-
tattu ja dokumentoitu  

6/2017 vko 
20/2017 

 

Suomi.fi –asiointivaltuudet 
integraation toteutus hy-
väksytty Parasta palvelua 
(PSOP) -ohjausryhmässä 
(vastaanottopöytäkirja) 

vko 25/2017 vko 
22/2017 
(2.6.2017) 

 

Suun terveydenhuollon 
palveluihin liittyvän tuotta-
jarajapinnan väylätoteutus 
tehty, testattu ja dokumen-
toitu  

6/2017 7/2017    

Tuottajarajapinnan tarjoa-
minen palveluväylän kautta 
hyväksytty Parasta palve-
lua (PSOP) -ohjausryh-
mässä (vastaanottopöytä-
kirja) 

vko 34/2017 Ohjausryh-
män ko-
kous 
24.8.2017   

Hyväksymistestaus ja 
julkaisu tuotantoon 
seuraavan julkaisuver-
sion yhteydessä. 

Perusjärjestelmärajapinnan 
väylätoteutus tehty, tes-
tattu ja dokumentoitu 

6/2017 7/2017  

Palveluväylän kautta tarjot-
tavan perusjärjestelmäraja-
pinnan toteutus hyväksytty 
Parasta palvelua (PSOP) -
ohjausryhmässä (vastaan-
ottopöytäkirja) 

vko 34/2017 Ohjausryh-
män ko-
kous 
24.8.2017   

Hyväksymistestaus ja 
julkaisu tuotantoon syk-
syn 2017 aikana. 

 

Hankkeen rahoituspäätöksen mukaiset tulokset ovat valmistuneet, työn toteu-
tuneet kustannukset on raportoitu ja kirjanpidon raportit on toimitettu VM:n 
kirjaamoon (valtionhallinnon organisaatioiden osalta myös kirjattu hankesalk-
kuun).  

 
Kyllä [x]  Ei        
 

Listaus toteutumatta jääneistä tuloksista:  
1) Suun terveydenhuollon rajapintojen hyväksymistestaus aloitetaan sopivan 

testauskumppanin löydyttyä. Kaikki muut testaukset on suoritettu onnistu-

neesti. 
2) Perusjärjestelmä-rajapinnan hyväksymistestaus aloitetaan sopivan testaus-

kumppanin löydyttyä. Kaikki muut testaukset on suoritettu onnistuneesti. 
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2.2. Hankkeen rahoitus ja kustannukset 

 

Valtionvarainministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta KaPA ohjelmasta. 

Hankkeen suunnitellut ja toteutuneet vaiheet ja kustannukset eriteltynä ovat 
seuraavat.  

Vaihe Suunniteltu € Toteutunut € VM rahoitus € 

Valmistelu 14 330,78 11 959,07 6 598,09 

Toteutus 241 088,24 203 304,13 112 167,46 

Hyväksymistes-
taus 

14 054,10 11 480,70 6 334,16 

Päättäminen 14 805,78 12 437,43 6 862,01 

Yhteensä 284 278,90 239 181,33* 131 961,72 

*Toteutuneista kustannuksista Vetuman korvaamisen osuus oli 34 590€. Vetuman kor-
vaamiseen Suomi.fi-tunnistuksella ei haettu valtionavustusta.  

 

Hankkeen kustannusten ylitys/alitus johtuu pääosin seuraavista tekijöistä: 

‒ Palveluntuottajarajapinnan sijaan tehtiin VM:n muutospäätöksellä 
6.4.2017 (VM/32/02.02.03.09/2017) suun terveydenhuollon palveluihin 
liittyvä palveluntuottajarajapinta, sekä lisäksi toteutettiin perusjärjestel-
märajapinta. Tuleva hyöty kasvoi muutoksen myötä huomattavasti en-
nustettujen käyttäjämäärien ja käyttötapausten perusteella, mutta vali-
tettavasti hyväksymistestaukseen ei löytynyt hankkeen aikataulun puit-
teissa testausvalmiudet omaavia kumppaneita. 

‒ Projektin ohella toteutettu Vetuma-tunnistuksen korvaaminen Suomi.fi-
tunnistamisella omakustanteisesti vei suuremman siivun suhteessa 
muihin tuotoksiin. Tämä pienensi VM:n rahoituksen osuutta. 

‒ Valtaosa säästöistä saatiin siirtymällä integraatiopalvelimien osalta 
edullisempaan iPaas-malliin. 

3.  Hankkeen ohjauksen arviointi 

3.1. Hanke- ja ohjelmanhallinta 

 
Seuraavassa on kuvattu PSOP:n Kapa-toteutushankkeen organisaatio ja hal-
lintamalli osana kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmaa. 
 
Hankkeen organisaatio: 
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Ohjelmapäällikkö: 

Tehtävät ja vastuut Päätösvaltuudet 

 Vastaa ohjelman ohjaus- ja toi-
mintamallien kehittämisestä 

 Vastaa koko ohjelman toteutuksen 
seurannasta 

 Tukee ja ohjaa hankkeiden omis-
tajia näiden työssä 

 Johtaa esittelyä/ valmistelua strategi-
selle johtoryhmälle ja ohjelmaryhmälle 

 

Hankkeen omistaja (ministeriö): 

Tehtävät ja vastuut Päätösvaltuudet 

 Valmistelee hankkeen asettami-
sen 

 Vastaa ohjelman toteutuksen oh-
jaamisesta ja seurannasta oman 
hankkeensa osalta 

 Tukee ja ohjaa hankkeiden toteu-
tusta, ketterässä toteuttamista-
vassa tuoteomistajan työparina 

 Toimii hankkeensa omistajana 

 Kansainvälinen yhteistyö hank-
keeseen liittyen 

 Sidosryhmäyhteistyö 

 Lainsäädäntötyöhön osallistumi-
nen ja organisointi 

 Avustaa ohjelmapäällikköä johto- 
ja ohjelmaryhmätyöskentelyn val-
mistelemisessa 

 Toimii hankkeensa omistajana ja 
hankkeen ohjausryhmän puheenjoh-
tajana 
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 Osallistuu ohjelman ohjaus- ja toi-
mintamallien kehittämiseen 

 

PSOP:n Kapa-toteutushankkeen omistajaorganisaatio (Turun kaupunki): 

Tehtävät ja vastuut Päätösvaltuudet 

 Vastaa hankkeen toteuttamisesta 
ohjelman hallintamallin ja tavoittei-
den mukaisesti 

 Vastaa käyttöönotto- ja ylläpitovai-
heen valmistelusta 

 Vastaa hankkeen hankinnoista 

 Vastaa riittävästä resursoinnista 

 Päättää hankkeen resurssien käytöstä 

 Päättää hankeorganisaation raken-
teesta ja hankkeen sisäisestä ohjaus-
mallista 

 

PSOP:n Kapa-toteutushankkeen ohjausryhmä (Parasta palvelua (PSOP) –oh-
jausryhmä): 

Tehtävät ja vastuut Päätösvaltuudet 

 Vastaa hankkeen ohjauksesta ja 
seurannasta 

 Esittää toimijoiden ja sidosryh-
mien tarpeet hankkeelle 

 Ottaa kantaa esitettyihin toteutus-
vaihto-ehtoihin 

 Vastaa tiedonkulusta ja kahden-
suuntaisesta viestinnästä omassa 
organisaatiossaan 

 Oman organisaationsa osaamisen 
välittäminen hankkeelle 

 Puoltaa hankepäällikön valmistelemat 
toimenpide-ehdotukset  

 Puoltaa tuotoksien hyväksymistä  

 Ohjaa päätösvastuun joko omistajalle 
tai ohjelman ohjelmaryhmälle 

 Hankkeen keskeyttämisaloitteen teke-
minen 

 Puoltaa esityksiä olennaisista muutok-
sista hankesuunnitelmin, jos vaikutta-
vat olennaisesti hankkeen tavoitteisiin 

 Hyväksyy muut kuin olennaiset muu-
tokset 

 

PSOP:n Kapa-toteutushankkeen hankepäällikkö: 

Tehtävät ja vastuut Päätösvaltuudet 

 Tehtävänä hankkeen operatiivinen 
johtaminen 

 Vastaa hankkeen suunnittelusta, 
toteuttamisesta ja dokumentoin-
nista ohjelman hankemallin ja 
oman organisaationsa projektimal-
lin mukaisesti 

 Päätösvalta määräytyy hankkeen 
omistajan valtuutuksen mukaisesti 
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 Tuottaa hankesalkun tilannekat-
saukset ja seurantaraportit omis-
tajalle 

 Valmistelee toimenpide-ehdotuk-
set hankkeen ohjausryhmälle ja 
omistajalle 

 

PSOP:n Kapa-toteutushankkeen tiedot on viety Kunta-KaPan Improlity-salkun-
hallintaan, jonne hankepäällikkö raportoi hankkeen tilanteen, riskit, uhkat, työ-
määrät ja kustannukset kuukausittain. Kunta-KaPa vastasi edelleen raportoin-
nista VM:lle. 

Järjestelmänä Improlity on ehdottoman pätevä ja kiteyttää hyvin projektin ete-
nemistahdin ulkopuolisellekin. Kuukausittaiset raportit eivät herättäneet kertaa-
kaan selvityspyyntöjä, kun projekti eteni suunnitelman mukaan.  

Improlityn lisäksi hankepäällikkö raportoi kuukausittain myös kunnan omaan 
salkunhallintajärjestelmään.  

3.2. Hankintakäytännöt  
Toteutustyö ja käyttöpalvelu hankittiin PSOP-järjestelmän ylläpitotoimittajalta 
Digia Oyj:ltä vuonna 2013 kilpailutetun puitesopimuksen ja palvelusopimuksen 
mukaisesti ja järjestelmän kansallisen hallintamallin mukaisin valtuuksin.  
 
Hanketoimistotyö hankittiin Kuntien Tiera Oy:ltä, jonka omistajiin isäntäkaupun-
kina toimiva Turun kaupunki kuuluu.  

 

3.3. Riskienhallinta 

 

 Riski Seuraukset Riskin  

suu-
ruus 

Toteutetut hallin-

tatoimenpiteet 

Tila  

1 Toimittajalla 

ei kokemusta 

Suomi.fi-asi-

ointivaltuudet 

eikä palvelu-

väyläliitynnän 

toteutuksista. 

Arvioitu työ-

määrä ja bud-

jetti voivat ylit-

tyä. 

Tavoiteaika-

taulussa ei 

pysytä. 

Kohta-

lainen 

riski 

Työmääräarvi-

oissa varauduttiin 

mahdollisiin ongel-

miin. 

VRK:sta ja Kunta-

Kapasta tarvittu 

asiantuntijatuki 

varmistettiin ni-

meämällä yhteys-

henkilöt, joilta tu-

kea saatiin sekä 

Suljettu 
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säännöllisesti to-

teutetuissa tilan-

nepalavereissa 

että ongelmatilan-

teissa nopeasti. 

2 Suomi.fi-tun-

nistamisen 

vaatima oma 

client voi ai-

heuttaa yllät-

täviä ongel-

mia. 

Arvioitu työ-

määrä ja bud-

jetti voivat ylit-

tyä. 

Tavoiteaika-

taulussa ei 

pysytä. 

Kohta-

lainen 

riski 

Työmääräarvi-

oissa varauduttiin 

mahdollisiin ongel-

miin. 

VRK:sta saatava 

asiantuntijatuki 

varmistettiin ni-

meämällä yhteys-

henkilö, jolta tukea 

saatiin ongelmati-

lanteissa nopeasti. 

Suljettu 

3 Sertifikaattien 

hakemus-

käsittely 

myöntäjillä: 

- Suomi.fi-

tunnistami-

sen tuotanto-

käyttö edel-

lyttää sertifi-

kaattia  

- Palvelu-

väyläliitynnän 

testaus ja 

tuotanto-

käyttö vaati-

vat omat ser-

tifikaatit (testi 

ja tuotanto)   

Tavoiteaika-

taulussa ei 

pysytä, jos 

sertifikaatteja 

ei saada 

ajoissa. 

Kohta-

lainen 

riski 

 

 

 

Tarvittavat sertifi-
kaattitilaukset lai-
tettiin liikkeelle 
heti, kun se oli 
mahdollista.  

 

Päädyttiin käyttä-
mään Digian pal-
veluna tarjoamia 
ratkaisuja, joten 
omia sertifikaatteja 
ei tarvittu. 

 

 

 

 

Suljettu 

 

 

 

Suljettu 

 

4 KaPa tuotan-

toympäristö 

on auditoi-

tava ennen 

Palveluväylä-

liitynnän tuo-

tantokäytön 

aloitus voi vii-

västyä, jos 

Kohta-

lainen 

riski 

Auditointia ei 

tarvittu, koska 

päädyttiin käyttä-

Suljettu 
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4.  Hankkeen päättäminen  

4.1. Dokumenttien hallinta 

Hanke on tuottanut osana lopputuotosta dokumenttiluettelon, johon on eritelty 
hankkeen aikainen ja ylläpitoon siirrettävä dokumentaatio.  

Luettelo PSOP-dokumenteista: 

Doku-
mentti-
luokka 

Tyyppi Nimi Kohde Han
ke/ 
Yllä-
pito 

Määrittely Määrittely PSOP_Palveluntuottajt_KAPA_in-
tegraatiokuvaus 

PoC ja suun ter-
veydenhuollon ta-
pahtumakirjaukset 

H 

Määrittely Määrittely PSOP_PJ_KaPA_integraatioku-
vaus 

Perusjärjestelmät H 

Määrittely Määrittely PSOP_käyttötapaus_puoles-
taAsioija_palveluseteli 

Suomi.fi - valtuudet H 

Määrittely Määrittely PSOP_käyttötapaus_tunnis-
tus_palveluseteli 

Suomi.fi  - tunnis-
tus 

H 

Tekninen Arkkiteh-
tuuri 

PSOP-Palveluväylä-arkkitehtuuri-
tulokset 

PoC H 

Tekninen Ohje Suomi-fi -tunnistus ja Suomi.fi - val-
tuutus käyttöönotto tuotantoympä-
ristössä 

Suomi.fi – valtuu-
det, Suomi.fi - tun-
nistus 

H 

Tekninen Rajapinta-
kuvaus 

getOstovoima PoC (PT: Ostovoi-
man haku) 

Y 

Tekninen Rajapinta-
kuvaus 

postPurchasingPower PJ: Ostovoiman 
luonti; tavallinen 
ostovoima 

Y 

Tekninen Rajapinta-
kuvaus 

postSaldoPurchasingPower PJ: Ostovoiman 
luonti; saldo-osto-
voima 

Y 

Tekninen Rajapinta-
kuvaus 

postDentalPurchasingPower PJ: Ostovoiman 
luonti; suun tervey-
denhuollon osto-
voima 

Y 

Tekninen Rajapinta-
kuvaus 

getServiceEvents PJ: Tapahtumaky-
sely 

Y 

Tekninen Rajapinta-
kuvaus 

postDentalServiceEvent PT: Suun tervey-
denhuollon tapah-
tumat 

Y 

tuotantokäy-

tön aloitusta. 

auditointi ei 

toteudu hank-

keen aikatau-

lun mukai-

sesti. 

mään Digian pal-

veluna tarjoamia 

ratkaisuja.  
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Dokumentaatio on talletettu hankkeen extranet-työtilaan, jota hallinnoi Kuntien 
Tiera. 

 

4.2. Ylläpitovaiheeseen siirtyminen 

 
Hankkeessa toteutetut integraatiot Suomi.fi-tunnistuspalveluun ja Suomi.fi-val-
tuudet -palveluun otettiin onnistuneesti tuotantokäyttöön kesäkuussa 
(8.6.2017). 
 
Suun terveydenhuollon palveluntuottajarajapinnat julkaistaan tuotantoon, kun 
sopiva yksityinen palveluntuottaja tai palveluntuottajien integraattorikumppani 
on testannut hyväksytysti rajapinnan omaa järjestelmäänsä vasten.   
 
Perusjärjestelmärajapinta julkaistaan tuotantoon, kun sopiva kuntien, kuntayh-
tymien tmv. perusjärjestelmätoimittaja on testannut hyväksytysti rajapinnan 
omaa järjestelmäänsä vasten. Testausvalmiudet omaavaa kumppanit tulevat 
löytymään Abilitan Päikky-järjestelmän käyttäjistä syksyn 2017 aikana. 
 
Hankkeen tuotokset on siirretty ylläpitoon PSOP-järjestelmän ylläpitotoimitta-
jalle Digia Oy:lle. Jatkokehitys tapahtuu osana PSOP-järjestelmän jatkokehi-
tystä yhdessä sovitun kansallisen hallintamallin mukaisesti.  
 
PSOP:n Kapa-toteutushankkeen ohjausryhmänä toimiva Parasta palvelua 
(PSOP) -ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 24.8.2017 hankkeen tuotokset 
ja päättämisen 31.8.2017. 

5.  Liitteet 

5.1. Kustannus-hyöty analyysin toteutumisen arvio  

 

 

 

Hankkeen kustannukset Ohjelman ajalla 
2014 - 2017  

 

€ 

Arvio elinkaa-
ren ajalla (9v)  
2014 – 2022 

€ 

Ennustetut kustannukset yhteensä     274 109 500 609 

Toteutuneet kustannukset yhteensä     239 181  239 181 +   

120 365 =  

359 546 

Erotus       34 928 141 063 
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Hankkeen kustannusten ylitys/alitus johtuu pääosin edellä kohdassa 2.2 kerro-
tuista tekijöistä. 

 
Keskeisimmät taloudelliset hyödyt tulevat siitä, että  
 
- jatkossa PSOP-järjestelmä tarjoaa kuntatoimijoiden (ja myöhemmin myös 

maakuntien) perusjärjestelmätoimittajille vain yhden palveluväylän kautta 
tarjottavan rajapinnan ts. jokaiselle liittyvälle taholle ei tehdä omaa räätälöi-
tyä rajapintaa  tämä säästää PSOP-järjestelmän puolella integraatio- ja 
ylläpitokustannuksia, mutta toisaalta se saattaa lisätä vastaavia kustannuk-
sia perusjärjestelmien puolella 

- palvelunjärjestäjät hyötyvät perusjärjestelmäintegraatioista manuaalityön 
vähenemisen ja sitä kautta myös virheriskin pienenemisen kautta 

- suun terveydenhuollon palveluntuottajat saavat rajapintojen kautta taloudel-
lisia hyötyjä manuaalityön vähenemisen kautta.  

 

Hankkeen tuottaman ratkaisun tärkeimmät hyödyt ovat mm.:.  

 
- Parempi asiakaskokemus PSOP-järjestelmää käytettäessä syntyy sitä 

kautta, että molemmat vanhemmat voivat jatkossa sujuvasti asioida lapsen 
puolesta. Tällä hetkellä vain yhdellä vanhemmalla on ollut puolesta-asioin-
nin mahdollisuus. Tarve lapsen puolesta-asiointiin kasvaa PSOP-järjestel-
män käytön laajentuessa varhaiskasvatuksen lisäksi myös lastensuojelun 
palveluihin. 

- Suun terveydenhuollon yksityiset palveluntuottajat kirjaavat tällä hetkellä 
tilitystä varten toteutuneiden palvelutapahtumien tiedot PSOP-järjestel-
mään manuaalisesti. Useimmilla palveluntuottajilla on käytössään joku oma 
tai integraattorin tarjoama järjestelmä, johon he kirjaavat tapahtumat. Ta-
pahtumatietojen välittäminen väylän kautta tarjottavan integraation avulla 
säästää tuplatyöltä ja vähentää virheriskiä.  


