
Yritystukien jakaminen helpottuu, uusi digitaalinen toimintamalli
ensimmäisenä käyttöön Tampereella
Yritystukien hakemiseen liittyvä byrokratia ja prosessin raskaus on hankaloittanut ja hidastanut yritystukien hyödyntämistä
etenkin pienemmissä yrityksissä. Valtakunnallinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä mahdollistaa nyt myös yritystukien
jakamisen sähköisesti ja madaltaa näin kynnystä tukien hyödyntämiseen. Myös kuntatoimijat ja palveluita tuottavat yritykset
hyötyvät.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) tehostaa ja automatisoi kuntien palveluseteleinä ja ostopalveluina toteutettavien palvelujen
hallinnointia, tukee palvelumarkkinoiden kehittymistä ja asiakkaiden valinnanvapauden lisäämistä. Toimintamallin piirissä on 16
kuntatoimijaa, 2,1 miljoonan ihmisen väestöpohja ja noin 1300 yksityistä palveluntuottajaa. Järjestelmä on kuntatoimijoiden omistama ja
hallinnoima, ja sen on toteuttanut Digia.

”Nyt kaikki PSOP-järjestelmää käyttävät kuntatoimijat voivat jakaa palvelun avulla myös yritystukia entistä joustavammin sähköisinä
yritysseteleinä”, liiketoimintapäällikkö Sari Koljonen Kuntien Tierasta sanoo.

Käytännössä yritystuet ovat haettavissa valmiina palvelukokonaisuuksina, joita palveluita tuottavat yritykset ilmoittavat sähköisessä
portaalissa. Asiakasyritykset voivat etsiä suoraan portaalista parhaiten kehittymistään tukevia palveluja, esimerkiksi koulutusta tai
konsultointia. Palveluja ostetaan sähköisellä yrityssetelillä, jonka palvelua hallinnoiva kuntatoimija myöntää. Näin tukipalveluita tarvitsevat ja
tarjoavat yritykset kohtaavat portaalin kautta suoraan, ja välissä tarvittava byrokratia vähenee.

”Kuntatoimijat voivat tukea yrityksiä aiempaa joustavammin. Kuntatoimijan näkökulmasta prosessi tehostuu ja automatisoituu. Samalla
kuntatoimija tukee myös tukipalveluita tuottavia yrityksiä tarjotessaan uuden, helpon kanavan palveluiden tarjoamiseen ja yritysten
kohtaamiseen. Kaikki voittavat”, toimialajohtaja Sami Rantanen Digialta sanoo.

Tampere ensimmäisenä liikkeelle – kiinnostusta EU:ta myöten

Ensimmäisenä sähköisiä yritysseteleitä on hyödyntänyt Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Innovaatioseteli-
hankkeessaan. Tredean innovaatioseteli noteerattiin maaliskuussa myös EU:n InnoBridge-hankkeessa, jossa tavoitteena on arvioida ja
kehittää alueiden innovaatiopolitiikkaa. Eniten kiinnostusta herättivät juuri innovaatiosetelin digitaalinen palvelualusta, avoimuus ja
markkinalähtöisyys.

”Valmiin päälle rakentaminen nopeuttaa merkittävästi innovaatiosetelien pilotoinnin aikataulua sekä vähentää olennaisesti kustannuksia”,
taustoittaa Tredea Oy:n älykkään kaupunkiseudun ratkaisuista vastaava johtaja Niina Immonen PSOP-järjestelmän valintaa uutisessa.
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Kuntien yhteinen Parasta palvelua -toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) helpottaa kuntatoimijoiden
palveluseteli- ja ostopalvelujen järjestämistä, tuottamista ja käyttämistä. Järjestelmä on kunnille valmiiksi kilpailutettu ja helppo käyttöönottaa.
www.parastapalvelua.fi

Kuntien Tiera Oy on vuonna 2010 perustettu, yli 260 kuntatoimijan omistama valtakunnallisen kuntayhteistyön mahdollistaja. Tiera auttaa
asiakasomistajiaan kehittämään toimintaansa ja mahdollistaa muutoksen tarjoamalla asiakaslähtöisiä järjestelmä- ja palveluratkaisuja
yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tiera on vaikuttava kumppani ja sen työn tulokset näkyvät kuntasektorilla kansallisella tasolla. Tierassa
työskentelee n. 100 työntekijää ympäri Suomea, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 27 M€.  www.tiera.fi.

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä
kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista
digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme 870 osaajan voimin Suomessa ja
Ruotsissa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).
www.digia.com.
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