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Meillä on laaja-alaista 
osaamista sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksen 
tukemiseen  
 

Kuntien Tiera Oy on yli 340 kuntatoimijan omistama inhouse-yhtiö ja Yhteis-
kunnallinen yritys. Tarjoamme laadukkaita ja tuotteistettuja, omistaja-asiak-
kaillemme valmiiksi kilpailutettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja sujuvan 
arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

Sote-uudistuksen toteuttamiseen ja tulevaisuuden Hyvinvointialueiden käyt-
töön tuomme valtakunnallisten ICT- ja digiratkaisuidemme lisäksi monipuoli-
set asiantuntijapalvelut, jotka mahdollistavat palveluiden jatkuvuuden, 
niiden kehittämisen ja toiminnan muutoksen.

Tieran uusi palvelualustakokonaisuus mahdollistaa yhteentoimivuuden eri 
toimijoiden kesken sekä prosessien nopean digitalisoinnin toiminnan muu-
toksen ytimessä. Palveluidemme avulla varmistat niin ketterät kokeilut 
toiminnan uudistamisen yhteydessä kuin toimintavarman ICT-ympäristön. 

Hyödynnämme kansallisia kehitysryhmiämme alueellisesti syntyneiden par-
haiden käytäntöjen ja toimintamallien levittämiseksi kansalliseen käyttöön.

Asiakaslähtöisten ja yhdenvertaisten palveluiden tuottamiseen tarvitaan  
lisää digitaalisia palveluita, joilla lisätään vaikuttavuutta asiakaskentässä. 
Vaikuttavuus syntyy ennen kaikkea ennaltaehkäisevästä, ajantasaisesta ja 
aktiivisesta toiminnasta, ja tässä työssä me Tierassa haluamme auttaa. 
Tehdään yhdessä tulevaisuuden Hyvinvointialue!

Vapauta aikaa vaikuttavuustyöhön. 
Tieran lisäarvo syntyy tietohallintokyvykkyyden 
kehittymisestä ja palveluiden vaikuttavuudesta.

Nykytila Tavoitetila

Toimialaprosessien 
kehittäminen

ICT-palvelutuotanto

Toiminnan uudistaminen
Laaja-alainen 

asiantuntijuus ja 
integraattorikyvykkyys

Toiminnan vaikuttavuutta 
lisäävät sovellukset

Kustannustehokkaat ja 
laadukkaat ICT-palvelut

Muutoksen johtamisen tuki, 
käyttöönottokyky ja 

osaamisen kehittäminen
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JOHTAMINEN JA 
HALLINTO
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Valmiiksi 
kilpailutetut 
ratkaisut 
Hyvinvointi- 
alueille ja  
sote-organi-
saatioille

HYVINVOINNIN TUKEMINEN, 
SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY

• Tiera Vire -hyvinvointiratkaisu

PALVELUIDEN YHDENVERTAINEN 
SAATAVUUS, OIKEA-AIKAISUUS  
JA JATKUVUUS

Hoitoa tukevat ratkaisut:
• Tiera Mobiili kotihoito
• Tiera Sähköinen ovenavaus
• Etäpalvelut

Toiminnan optimointi:
• Tiera Optima

KUSTANNUSTEN HILLITSEMINEN 
JA ASIAKASPALVELUIDEN  
JÄRJESTÄMISEN HALLINTA

Palveluseteli- ja ostopalvelu- 
järjestelmä (PSOP):
• Palvelusetelit
• Ostopalvelut
• Henkilökohtaisen budjetin käyttö
• Tuet

 

• Tiera ERP  
-toiminnanohjaus

• Tiedon- ja  
asianhallinta

• Tiera Sähköinen  
arkistointi

• Tietopalvelut
• Tiedolla johtaminen
• Johdon asian- 

tuntijapalvelut

PALVELUEKOSYSTEEMIN 
UUDISTAMINEN

• Prosessi- ja digialusta
• Integraatioalusta
• Tiedonhallinta-alusta
• Asiantuntijapalvelut

HYVINVOINTIPALVELUITA 
TUKEVAT ICT-RATKAISUT

• Tiera Verkkokauppa
• Tiera puhe+data
• Tiera Toimisto M365
• Tiera Toimisto salaus- 

ratkaisut
• Tiera Palvelunhallinta
• Tiera Käyttövaltuus- 

hallinta

LAADUKAS JA TOIMINTA- 
VARMA ICT-YMPÄRISTÖ

Tiera ICT-ulkoistuspalvelut:
• Perustietotekniikan ICT- 

palvelut Tieran tuottamana 
tietoturvallisena kokonai- 
suutena

• Pilvipohjaisten palveluiden 
hallinta osana ulkoistus- 
palveluita

• Tietohallinnon johtaminen  
ja suunnittelutyö

• Sovellustukipalveluiden  
järjestäminen ja  
ulkoistaminen

• Tietoturvapalvelut



KUNTALAISET

Ota yhteyttä

HENKILÖSTÖ

SIDOSRYHMÄT

Prosessi- ja digialusta

• Prosessi- ja digialusta
PALVELUALUSTA TOIMINTAMALLI DIGITAALINEN 

PALVELU

• Tiedonhallinta-alusta Dialog
Process

• Integraatioalusta Data
substanssi-
osaaminen

Tekninen 
toteutus

Tiedonhallinta-alusta

Integraatioalusta

Palveluntuottajat Tieran palvelut

Kunnat/
kuntayhtymät

Perustietojärjes- 
telmät (potilas-, 

sosiaali-, varhais- 
kasvatus jne.)

Taloushallinnon 
järjestelmät, Asiakas-
laskutusjärjestelmät

Järjestöt ja säätiöt

Tieran kumppanit

Kunnan/
kuntayhtymän 

kumppanit

Oppilaitokset
- yliopistot, amk:t, 
ammatti-instituutit

•  VA IVATTOMAST I  UUS IA  SOVELLUKS IA  PALVELUALUSTAN PÄÄLLE  
•  E I  SUUR IA  ETUKÄTE IS INVESTOINTEJA  -  KUSTANNUKSET  KÄYTÖN MUKAAN!  
•  RATKA ISUMALL IEN  UUDELLEEN  KÄYTÖN JA  JAKAMISEN  MAHDOLL ISUUS

K I INNOSTU ITKO?
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Palvelualusta 
palveluiden 
ja prosessien 
digitalisointiin

Tieran palvelualustan kautta kunnat ja uudet 
sote-kuntayhtymät voivat tarjota kuntalaisille 
parhaat palvelut samalla vahvistaen alueen 
elinkeinoelämän mahdollisuuksia sekä lisäten 
alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Ennusteiden mukaan lähitulevaisuudessa 
yli puolet koko maailman kaikista liiketoi-
minnoista pyörii alustatalouden ehdoilla. 
Alustatalous ja ekosysteemi ovat kehittä-
misen kulmakivet, kun kuntalaiselle kehite-
tään sähköisiä palveluita myös uusissa  
sote-maakunnissa. Palvelualustalle tehtävä toteutus perustuu kiertotalousajatukseen, jossa valmiit digitalisoidut prosessit 

ovat kaikkien Tieran omistaja-asiakkaiden saatavilla. Toimintamalli mahdollistaa prosessien ja palvelui-
den nopean ja tehokkaan digitalisoinnin sekä pienemmät muutoskustannukset.

Lisäksi palvelualusta sisältää muita kyvykkyyksiä, joiden avulla helpotetaan prosessien digitalisointia. 
Tieran palvelualustat pohjautuvat pääsääntöisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.

Integraatioalustan tehtävänä on 
luoda kyvykkyys palveluiden digi-
talisoimiseen yhdistämällä eri toi-
mijoiden palvelut yhtenäiseksi ko-
konaisuudeksi. Integraatioalusta 
sisältää identiteetinhallinnan, joka 
mahdollistaa kuntalaisten vahvan 
tunnistautumisen digitaalisissa 
prosesseissa.

Prosessi- ja digialustan  
tehtävänä on mahdollistaa 
digitaalisten prosessien  
vaiheittainen ja tuottava  
kehitys prosessi kerralla. 

Tiedonhallinta-alusta 
edustaa edistyksellistä tek-
nologiaa, joka mahdollistaa 
datan organisoinnin ja tekoä-
lyyn perustuvan jalostamisen. 
Tietovarasto ja tietoallas 
osana alustaa. 

Alustataloudella tarkoitetaan liiketoimin-
taa, joka perustuu kokonaisvaltaisesti 
digitaalisten palvelualustojen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin toiminnan perustuessa 
datan hyödyntämiseen. Ekosysteemi on 
verkosto, joka muodostuu palveluiden 
ympärille. 

Tiera haluaa mahdollistaa tiedon liikkumi-
sen organisaatioiden järjestelmien sisällä 
ja niiden välillä. Näin toimivan ja muokat-
tavan sekä dataohjautuvuuden mahdol- 
listavan alustan avulla pystytään tehosta-
maan ja uudistamaan kuntalaisille tuotet-
tuja palveluita.

TIERAN PALVELUALUSTA KOOSTUU KOLMESTA ERI KOKONAISUUDESTA

DIGITAALISTEN PALVELUIDEN MAHDOLLISTAJA

EKOSYSTEEMI

Palvelualustalle tehtävään työhön on kehitetty 
uudenlainen toimintamalli, jonka avulla voidaan 
digitalisoida ja yhdenmukaistaa kunnan ja so-
te-maakunnan palveluprosesseja erittäin nopeas-
sa aikataulussa prosessi kerrallaan. 

https://www.tiera.fi/ota-yhteytta/
https://www.tiera.fi/ota-yhteytta/
https://www.tiera.fi/palvelumme/hallinnon-palvelut/integraatioalusta-ja-palvelut/
https://tiera.fi/palvelumme/alustapalvelut/prosessi-ja-digialusta/
https://tiera.fi/palvelumme/alustapalvelut/tiedonhallinta-alusta/


LUE  TARKEMMIN !

Tutustu
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Tieran hyvinvointipalvelut 
linkittyvät tiiviisti yhteen ja 
palvelut tukevat toisiaan.

Mobiili kotihoito

Optima

Vire

Palveluseteli- ja osto-
palvelujärjestelmä PSOP Hyvinvointisetelit

Kuntalaisen hyvinvoinnin kartoitus

Palvelun rakenteet, alue- ja tiimirajat 
kuntoon, resurssien yhteissuunnittelu

Työntekijän hyvinvointi

Optimoidut reitit

TilastointiAsiakaskäynnit

Kulun hallinta ja oikeudet Käynnin aloitukset ja lopetukset

Resurssit Tapahtumakirjaukset

Eri palveluiden 
yhteissuunnittelu

Palveluntuottajien palvelusetelit Palveluntuottajarekisteri

Omaisviestintä

OmaisviestintäEtämittausSeuranta Turva Muistutus Etäkäynnit Kokonaisnäkymä

Sähköinen ovenavaus

Etäpalvelut
(kilpailutuksessa)

https://tiera.fi/palvelumme/sote-palvelut/
https://tiera.fi/palvelumme/sote-palvelut/


Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Tutustu

AS IAKAS- 
KOKEMUKSET

Vire

Optima
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(kilpailutusta valmistellaan)

Verkkopalvelun avulla palvelusetelien ja ostopalveluiden 
hallinnointi on helppoa ja automatisoitua. Tieran PSOP-järjes-
telmä tehostaa kuntatoimijan toimintaprosesseja ja tekee 
palveluiden järjestämisestä huomattavasti kustannustehok-
kaampaa, sekä tarjoaa kansallisen palveluntuottajarekisterin.

Tiera Optima on kuntatoimijoiden tarjoamien palveluiden ja 
kuljetusten rakenteiden suunnittelun ja päivittäisen optimoinnin 
ratkaisu. Kaikkiin järjestelmiin soveltuvassa ratkaisussa ei 
keskitytä pelkästään määrälliseen laskentaan, vaan optimoin-
nissa keskeistä on toiminnan laadun huomioon ottaminen.

Ratkaisu, johon sisältyy videoasiointiyhteys, älykäs koti –sensori-
teknologiaa, henkilökohtainen turvapaikannin, lääkemuistuttaja 
ja etämittauslaitteita yhdistettynä IoT-alustaan. Ratkaisu 
yhdistää asiakkaat ja potilaat kotioloissaan virtuaalisesti 
heitä hoitavien ja ohjaavien ammattilaisten kanssa.

Hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön 
luotu digitaalinen palvelu helpottaa kuntien ja organisaa-
tioiden lakisääteisiä velvoitteita edistää kuntalaisten ja eri 
kohderyhmien hyvinvointia. 

Tutustu palveluihin

Kotihoidon ammattilaisille suunniteltu toiminnanohjaus-
palvelu, joka helpottaa kotihoitoon liittyvien resurssien 
hallintaa ja toiminnan suunnittelua. Näin aikaa jää 
enemmän tärkeimmälle eli asiakastyölle.

Kuntatoimijoiden käyttöön räätälöity lukitusjärjestelmä, 
joka mahdollistaa kulkuoikeuksien ajantasaisen 
hallinnan ja lisää turvallisuutta kustannustehokkaasti.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP Mobiili kotihoito

Sähköinen ovenavaus

Etäpalvelut

https://www.tiera.fi/palvelumme/sote-palvelut/parasta-palvelua/
https://www.tiera.fi/palvelumme/sote-palvelut/tiera-vire/
https://www.tiera.fi/palvelumme/sote-palvelut/tiera-optima/
https://www.tiera.fi/palvelumme/sote-palvelut/mobiili-kotihoito/
https://www.tiera.fi/palvelumme/sote-palvelut/sahkoinen-ovenavaus/
https://www.tiera.fi/asiakkaamme-kertovat/
https://www.tiera.fi/asiakkaamme-kertovat/


Tietohallinnon johtaminen 
ja asiantuntijatyö

Tieto- 
hallinto

Käyttäjä- 
palvelut

Käytet- 
tävyys- 
palvelut

Sovellustukipalvelut

Itsepalvelu

Käyttötuki*

(suomeksi ja ruotsiksi)

Päätelaitteiden paikalliset-
ja pilvilaitehallintapalvelut

Päätelaitteiden 
Elinkaaripalvelut

Microsoft O365
-kehitys ja tukipalvelut*

Fyysinen ja virtuaalinen
palvelinkapasiteetti

Tietoliikenne- ja 
palomuuripalvelut

Virustorjuntapalvelu

* Tukipyyntöjen asiakastyytyväisyys ka. 9,4/10 (2019)

Palvelimien ja julkipilven 
Hallinta- ja valvontapalvelut

Varmistuspalvelu

Pääsynhallinta (Citrix)

Mobiililaitehallinta

Lähituki

Palvelunhallinta ja 
kumppanuuden kehitys

T IERA  ON TURUN 
STRATEG INEN  ICT-KUMPPANI

ICT-ULKOISTUS  MAHDOLL ISTAA  
AS IKKALAN EDELLÄKÄVI JYYDEN

S I I L INJÄRVELLÄ  SATSATAAN 
D IG ITAAL ISTEN  PALVELU IDEN 
KEH ITTÄMISEEN

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

24/7  
Varallaolo- 

palvelu

14

Valtakunnalliset ICT-palvelut ja -ratkaisut
TIERAN ICT-ULKOISTUSPALVELUT

Tiera on 
kuntakentän 
johtava 
ICT-kumppani. 

Ota yhteyttä
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https://www.tiera.fi/tiedote/turun-kaupunki-ja-tiera/
https://www.tiera.fi/tiedote/turun-kaupunki-ja-tiera/
https://www.tiera.fi/asiakkaamme-kertovat/ict-palveluiden-ulkoistus-mahdollistaa-asikkalan-kunnan-edellakavijyyden/
https://www.tiera.fi/asiakkaamme-kertovat/ict-palveluiden-ulkoistus-mahdollistaa-asikkalan-kunnan-edellakavijyyden/
https://tiera.fi/asiakkaamme-kertovat/siilinjarvella-satsataan-digitaalisten-palveluiden-kehittamiseen/
https://tiera.fi/asiakkaamme-kertovat/siilinjarvella-satsataan-digitaalisten-palveluiden-kehittamiseen/
https://www.tiera.fi/ota-yhteytta/
https://www.tiera.fi/ota-yhteytta/


—

POLKU T IERAAN  -  HYÖDYNNÄ I LMAINEN  JA  
KONKREETT INEN  RATKA ISUES ITYKSEMME,  M ITEN  
ORGANISAAT IOS I  PERUS- ICT  KANNATTA IS I  JÄRJESTÄÄ. 

Ota yhteyttä

ICT-ratkaisut 
Hyvinvointialueiden
tueksi:

ICT-ulkoistuspalvelut
Toiminnan ja palveluiden 

kehittämisen kivijalka

Tiera Verkkokauppa

Tiera puhe+data

Tiera Toimisto Modernit viestintä-, tuottavuus- 
ja salausratkaisut

Tiera Tietoturvapalvelut

Tiera Käyttövaltuushallinta  
ja Palvelunhallinta

Hyvinvointialueiden tarvitsemat 
ICT-laitteet, -ohjelmistot ja 

-palvelut valmiiksi kilpailutettuna

 Kattavat ja joustavat 
teleoperaattoripalvelut 

Hyvinvointialueiden tarpeisiin

Helpompaa ja tehokkaampaa 
palveluiden ja käyttövaltuuksien 

hallintaa

 Ratkaisut tietoturvauhkien 
torjuntaan ja turvallisuuden 

kehittämiseen 
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ICT-palvelut 
ovat 
toiminnan ja 
palveluiden 
kehittämisen 
kivijalka
Tiera on kuntakentän johtava 
ICT-ulkoistuskumppani. Yli 20 kun-
tatoimijaa on ulkoistanut ICT-pal-
veluitaan inhouse-toimijalle keskit-
tyäkseen toiminnan ja palveluiden 
kehittämiseen perinteisen ICT-pal-
velutuotannon sijaan.

ICT-palveluiden avulla sote-toimijat 
voivat varmistaa laadukkaan ja toi-
mintavarman sekä tietoturvallisen 
ja kustannustehokkaan perus-ICT:n 
toimintansa tukena. ICT-kokonais-
palveluita tukevat monipuoliset  
lisäarvoa tuottavat ICT-ratkaisut, 
jotka on omistaja-asiakkaille val-
miiksi kilpailutettu ja tuotteistettu.

Huolehdimme ICT-ympäristöstäsi, 
jotta sinä voit keskittyä tulevaisuuden 
hyvinvointipalveluiden rakentamiseen: 

• Autamme varmistamaan ICT-ympä-
ristön toimintavarmuuden ja palve-
luiden jatkuvuuden

• Tuotamme mitattavat, laadukkaat 
ja kustannustehokkaat ICT-palvelut

• Kustannukset skaalautuvat  
tarpeiden ja tilanteiden mukaan

• Valtakunnallinen organisaatiomme 
palvelee paikallisesti

• Palveluitamme ei tarvitse  
kilpailuttaa

• ICT-palveluiden ulkoistaminen luo 
vakaan pohjan digitalisaation edis-
tämiselle

• Olemme aito ja vaikuttava inhou-
se-kumppani – kuntaomistajiemme 
ohjaama Yhteiskunnallinen yritys

• Olemme monipuolinen ja vastuulli-
nen työnantaja

• Työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuk-
sen myötä vanhoina työntekijöinä 
 - edut ja mahdollisuudet kasvavat.

• Tuotamme palvelut merkittävissä 
osin Tieran omalla asiantuntijatyöl-
lä. Omistajilla ei ole riskiä osaami-
sen katoamisesta.
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https://tiera.fi/palvelumme/ict-ulkoistuspalvelut/hyodynna-ilmainen-ratkaisuesitys-ictn-jarjestamisesta/
https://www.tiera.fi/ota-yhteytta/
https://www.tiera.fi/ota-yhteytta/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ulkoistuspalvelut/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ulkoistuspalvelut/
https://www.tiera.fi/palvelumme/verkkokauppa/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ratkaisut/tiera-puhedata/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ratkaisut/tiera-toimisto/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ratkaisut/tiera-toimisto/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ratkaisut/tietoturvapalvelut/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ratkaisut/kayttajaratkaisut/
https://www.tiera.fi/palvelumme/verkkokauppa/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ratkaisut/tiera-puhedata/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ratkaisut/kayttajaratkaisut/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ratkaisut/tietoturvapalvelut/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ulkoistuspalvelut/
https://www.tiera.fi/palvelumme/ict-ratkaisut/


Lue lisää

Lue lisää

Tiera Tiedonhallinta

Tiera Sähköinen arkistointi

Lue lisää
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Sote-toimintoja 
tukevat digiratkaisut ja 
asiantuntijapalvelut TOIMINNANOHJAUS - VÄLINEET 

TOIMINNAN VAIKUTTAVUUDEN 
JOHTAMISEEN
Tiera ERP on nykyaikainen, 
SaaS-pohjainen SAP-ratkaisu, 
joka palveluna mahdollistaa
läpinäkyvän alueellisen yhteis-
työn ja nykyaikaiset talouden 
sekä johtamisen järjestelmät 
hyvinvointialueille. Hyödyt: Yh-
teiskehittäminen, joustavuus ja 
skaalautuvuus sekä kustannus-
tehokkuus. 
 
Talouden ja johtamisen  
järjestelmä
• Tuotettu Suomessa 
• Tehokas tapahtumankäsittely 
ja tarkoituksenmukainen analy-
tiikka 
• Tukee kuntien näkemystä  
sote-hallinnon kehittämisen  
tulevaisuudesta
• Tukee taloushallinnon palvelu-
keskuskäyttöä
• Nykyaikaiset tekniset mahdolli-
suudet: robotiikka, koneoppimi-
nen, analytiikka
• Toimitus ketterällä toimitus-
mallilla, palvelun vuokramalli 
joustaa muutosten mukana

ASIANHALLINTA JA  
ARKISTOINTI
Tiera Tiedonhallinta on kattava 
ratkaisu hallinnon asiankäsitte-
lyprosessien sähköistämiseen.
Palvelu vähentää merkittävästi
tiedon käsittelyyn kuluvaa aikaa
ja tehostaa näin hallinnon ja
päätöksenteon prosesseja sekä
toimintaa.

Palvelu koostuu sähköisen 
asioinnin, asianhallinnan, asian
käsittelyn sekä päätöksenteon
ja julkaisun moduuleista, jotka
hyödyntävät älykästä tiedonoh-
jausta. Palvelu toimii saumatto-
masti yhteen Tiera Sähköinen
arkistointi -palvelun kanssa.

TIETOPALVELUT JA PAIKKA-
TIEDON HYÖDYNTÄMINEN 

Tiera Tietopalveluiden avulla 
tehostetaan päätöksentekoa ja 
prosesseja analysoimalla esim. 
asukkaita, alueellista palvelu-
kysyntää, palveluverkostoa ja 

Organisaatiojohtamisen ja tiedolla johtamisen asian-
tuntijapalvelut auttavat kunta- ja sote-organisaatioita 
johtamisen uudistamisessa, tietojohtamisen kyvykkyyk-
sien kehittämisessä ja jalkauttamisessa. Keskeisiä tee-
moja näissä palveluissa ovat asiakkuuksien ja palvelu-
jen hallinnan kehittämisen sekä vaikuttavuusarvioinnin 
konseptit. Laajassa osaamisverkostossamme on mukana 
digitalisaation edistämisen, muutosjohtamisen, tietojoh-
tamisen ja analytiikan huippuammattilaisia yhteistyö-
kumppaneiltamme. 

Hyödynnä laajaa asiantuntijaverkostoamme muutoksen 
tukena. Lisätietoa asiantuntijoistamme.

sen muutoksia, liikenneverkkoja,  
toimintaympäristöä paikka- ja 
sijaintitietoa hyödyntäen. 
Hyvinvointialueiden päätöksen- 
teossa korostuvat palveluiden 
maantieteelliseen saavutetta-
vuuteen, väestön alueelliseen 
jakautumiseen eri ikäryhmittäin 
sekä terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvä data. Karttapohjaisten 
analyysien ja visualisoinnin avul-
la muodostuu helposti selkeää 
tietoa päätöksenteon tueksi. 

  
TIERA ASSI - AUTOMATISOITU 
ASIAKASPALVELU
Tiera Assi helpottaa ja nopeut-
taa kuntalaisten tiedonsaantia. 
Ratkaisu tarjoaa keskitetyn, op-
pivan ja tekoälyä sekä yhteis-
kehittämistä hyödyntävän 24/7 
asiakaspalvelun suomeksi, ruot-
siksi ja englanniksi. Ratkaisu 
sisältää valmiita aihekirjastoja 
kuntapalveluille.

Jokaisen organisaation digimatka on erilainen
Rakennamme kuntaorganisaatioita palvelevan kokonaisuuden jokaiselle  
asiakkaallemme tarveperusteisesti. Modernit digiratkaisut tukevat ICT-kivijalkaa 
tuoden uudenlaista tuottavuutta ja vaikuttavuutta työhön.
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https://tiera.fi/palvelumme/smart-city/automatisoitu-asiakaspalvelu/
https://www.tiera.fi/palvelumme/jarjestamisen-ja-johtamisen-jarjestelmat-erp/
https://www.tiera.fi/palvelumme/jarjestamisen-ja-johtamisen-jarjestelmat-erp/
https://www.tiera.fi/palvelumme/hallinnon-palvelut/tiera-tietopalvelut/
https://www.tiera.fi/palvelumme/hallinnon-palvelut/tiera-tietopalvelut/
https://www.tiera.fi/palvelumme/hallinnon-palvelut/tiedonhallinta/
https://www.tiera.fi/palvelumme/hallinnon-palvelut/sahkoinen-arkistointi/
https://tiera.fi/palvelumme/smart-city/automatisoitu-asiakaspalvelu/
https://tiera.fi/palvelumme/smart-city/automatisoitu-asiakaspalvelu/
https://tiera.fi/palvelumme/asiantuntijapalvelut/asiantuntijaverkosto/


Ota yhteyttä

Kuntien Tiera Oy
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki
HTC Helsinki Nina, 4. krs
Puh. 020 734 7777
www.tiera.fi

ICT-palvelut ovat 
kivijalka, jonka päälle 

hyvinvointipalveluita ja 
digitalisaatiota voidaan 

rakentaa.

https://www.tiera.fi/ota-yhteytta/
https://www.tiera.fi/ota-yhteytta/

