
 
 

 

 

 

 

 

IKÄÄNTYNEIDEN 
PALVELUIDEN 

PALVELUSETELITUOTTAJIEN 
PSOP-KÄSIKIRJA 

 
 



 

2 (31) 

SISÄLLYS 

1 JÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN ........................................................................... 3 

1.1 Kirjautuminen Suomi.fi-tunnistuksella ............................................................................... 3 
1.2 Kirjautuminen PSOP-sähköpostitunnuksilla...................................................................... 6 
1.3 Unohtuneen ja vanhentuneen salasanan vaihto ............................................................... 7 

2 YRITYKSEN TIETOJEN HALLINNOINTI ....................................................................... 7 

2.1 Perustiedot ....................................................................................................................... 8 
2.2 Laskutustiedot .................................................................................................................. 9 
2.3 Toimipaikat..................................................................................................................... 11 
2.4 Toiminta-alueet, yksiköt ja työntekijät ............................................................................. 12 
2.5 Alihankkijat ..................................................................................................................... 12 

3 PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN ............................................................. 12 

4 HINNASTON MUOKKAUS JA KORVAAMINEN .......................................................... 15 

4.1 Hinnaston lisätietokentän muokkaus .............................................................................. 15 
4.2 Hinnaston korvaaminen.................................................................................................. 15 

5 KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN HALLINNOINTI .................................................................... 16 

5.1 Käyttäjäroolit .................................................................................................................. 17 
5.2 Palvelutiimit .................................................................................................................... 18 

6 ASIAKASHALLINTA ..................................................................................................... 19 

6.1 Asiakkaan lisääminen järjestelmään palveluvarauksen kautta ....................................... 19 
6.2 Asiakkaan hakeminen ja tietojen tarkastelu .................................................................... 20 
6.3 Asiakkaan tapahtumien tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen ................................ 21 

7 PALVELUTAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN ................................................................... 22 

7.1 Ateriapalvelu .................................................................................................................. 24 
7.2 Päivätoiminta ja peseytymispalvelu ................................................................................ 25 
7.3 Rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalvelut .......................................................... 26 
7.4 Omaishoito ..................................................................................................................... 27 

7.4.1 Sijaistaminen asiakkaan kotona ............................................................................. 27 
7.4.2 Lomajakso ............................................................................................................. 28 

7.5 Sosiaalihuoltolain mukainen tilapäinen palveluasuminen ............................................... 29 

8 RAPORTIT 30 
 



 

3 (31) 

1 JÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN 

Mene selaimella osoitteeseen https://parastapalvelua.fi/. Valitse Tunnistaudu tai kirjaudu 
sivun oikeasta yläreunasta. 

 

Järjestelmään kirjaudutaan aina ensimmäisellä kerralla yrityksen puolesta-asioinnin kautta. 
Ohjeet Suomi.fi-Valtuutuksien valtuuskoodin myöntämiseen löytyy sivulta https://parasta-
palvelua.atlassian.net/wiki/spaces/OH/pages/418545667 . 

Valitse Kirjaudu yritysasiakkaana. 

Valitse kirjautumistavaksi Kirjaudu 
Suomi.fi-tunnistuksella.  

 
 

Valitse tunnistustapa 

 

 

https://parastapalvelua.fi/
http://suomi.fi/
https://parastapalvelua.atlassian.net/wiki/spaces/OH/pages/418545667
https://parastapalvelua.atlassian.net/wiki/spaces/OH/pages/418545667
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Hyväksy tietojesi siirto PSOPiin klikkaa-
malla Jatka palveluun. 

 
 
Valitse asiointitavaksi Yrityksen edusta-
jana. 

 
Valitse yritys, jonka puolesta asioit. Mikäli sinulla on oikeus useamman yrityksen puolesta- 
asiointiin, näkyvät kaikki yritykset tässä näkymässä. PSOPiin voi kuitenkin siirtyä asioi-
maan vain yhden yrityksen puolesta kerrallaan. Valitse haluttu yritys ja jatka eteenpäin 
klikkaamalla Valitse ja siirry asiointipalveluun. 

  

Ensimmäisen kerran kirjautuessa Suomi.fi-tunnistuksen kautta, järjestelmä kysyy sähkö-
postiosoitetta.  

• Jos olet jo aikaisemmin liittänyt yrityksen PSOPiin Katso-tunnisteella, tai sinulla on 
johonkin yritykseen liitetyt käyttäjätunnukset, syötä PSOPiin liitetty sähköposti-
osoite. 

• Jos et ole aikaisemmin kirjautunut PSOPiin, ja olet liittämässä uutta yritystä järjes-
telmään, niin luo uusi käyttäjätili antamalla sähköpostiosoitteesi.  
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Huom! Yrityksen liittäminen tehdään vain kerran, ja liittämisen jälkeen pääset aina kirjautu-
maan suoraan järjestelmään Suomi.fi-tunnistuksen kautta. 

  

Vaihtoehto 1: Mikäli olet aikaisemmin jo liittänyt yrityksen PSOPiin, tai sinulla on jo ole-
massa oleva käyttäjätili, pääset yhdistämään käyttäjätilin Suomi.fi-valtuuksiin antamalla 
käyttäjätilisi salasanan. 

  

Vaihtoehto 2: Mikäli et ole aikaisemmin liittänyt yritystä PSOPiin tai sinulla ei ole ennes-
tään PSOPin käyttäjätiliä, pyydetään sinua antamaan uusi salasana sähköpostiosoitteen 
syöttämisen jälkeen. Antamasi salasana toimii kirjautuessasi jatkossa PSOPiin syötetyllä 
sähköpostitunnuksella. 

  

Järjestelmään kirjautumisen jälkeen voit varmistaa kirjautumistiedoistasi, että NIMKO (NI-
MenKirjoitusOikeus) pääkäyttäjä-rooli näkyy yrityksen nimen vieressä. 

Järjestelmään kirjautumisen jälkeen voit varmis-
taa kirjautumistiedoistasi, että NIMKO (NIMenKir-
joitusOikeus) pääkäyttäjä-rooli näkyy yrityksen ni-
men vieressä. 
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1.2 Kirjautuminen PSOP-sähköpostitunnuksilla 

Valitse Kirjaudu yritysasiakkaana. 

 

Valitse kirjautumistavaksi Kirjaudu omalla PSOP-sähköpostitunnuksellasi. 

 

Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, klikkaa kirjaudu sisään. 

 

HUOM! Jos syötät salasanan väärin viisi kertaa, tunnuksesi lukittuu. Ilmoita lukituksesta 
psop@phhyky.fi. Kirjoita viestiin lukkiutunut käyttäjätunnus. Helpompi tapa on tilata uusi 
salasana viimeistään kolmen yrityksen jälkeen unohtuneen tilalle. 
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1.3 Unohtuneen ja vanhentuneen salasanan vaihto 

Jos saat virheilmoituksen kirjautuessa vanhentu-
neesta salasanasta, tai olet unohtanut salasanasi, 
onnistuu salasanan vaihto kohdasta Salasana unoh-
tunut / vanhentunut. 

Painettuasi linkkiä pääset sivulle, jossa kysytään pal-
veluun kirjautumisessa käytetty sähköpostiosoite 
sekä ruudulla näkyvä tekstivarmennus. Uuden teksti-
varmennuksen saat päivittämällä sivun selaimen päi-
vitysnapilla tai F5-näppäimellä. 

Painettuasi Lähetä uusi salasana - painiketta saat 
sähköpostiisi linkin, jota käyttämällä pääset vaihta-
maan salasanasi uuteen. Muista ottaa huomioon sa-
lasanan muotovaatimukset, eli isoja ja pieniä kirjai-
mia sekä numeroita ja vähintään 12 merkkiä. 

Mikäli käyttäjätunnuksesi on lukkiutunut viiden virheellisen yrityksen jälkeen. Ilmoita luki-
tuksesta psop@phhyky.fi . Kirjoita viestiin lukkiutunut käyttäjätunnus.   

 

 

2 YRITYKSEN TIETOJEN HALLINNOINTI 

Yrityksen tiedot -välilehden alta löytyvät yrityksen perus- ja laskutustiedot, toimipaikka, 
(toiminta-alueet, yksiköt, työntekijät) sekä alihankkijat. 

 

mailto:psop@phhyky.fi
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2.1 Perustiedot 

Perustiedot -välilehden alle tulevat kaikki yrityksen perustiedot, kuten yrityksen virallinen 
nimi, osoite, y-tunnus, yritystason yhteyshenkilö. OID-yksilöintitunnusta ei vaadita. 

 

Lisätiedot -otsikon alle palveluntuottajalla on mahdollisuus täyttää yrityksen tietoihin tar-
kempia hakukriteereitä yrityksestä. Nämä tiedot auttavat yritystä löytymään paremmin asi-
akkaiden vertaillessa palveluntuottajia. Tarkempia tietoja voi antaa sekä yritykselle että 
tuottajanosille, kuten toimipaikalle. Lisätiedot jakaantuvat neljään kategoriaan: yleistä, es-
teettömyys, kotiin annettavat palvelu ja asumispalvelut. Mikäli lisätietoja ei ole täytetty yri-
tyksen tai toimipaikan tietoihin, asiakkaalle näytetään “Ei tiedossa”, ja joissain tapauksissa 
palveluntuottaja saattaa piilottua hausta tietyillä valinnoilla esim., jos asiakas hakee esim. 
yritystä, jossa palvelukielenä olisi ruotsi, ei yritys tule mukaan vertailuun, jos tietoa ei ole 
valittuna lisätiedoissa.  

Jos yrityksesi on liittynyt Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava kumppaniohjelmaan, pitää 
se kertoa kohdassa Tilaajavastuu laittamalla ruksi ko. kenttään.  

 

Liitteet voit lisätä siinä yhteydessä, kun yrityksesi hakeutuu hyvinvointiyhtymään palvelun-
tuottajaksi.  
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2.2 Laskutustiedot 

Laskutustiedot -välilehdelle palveluntuottaja täyttää yrityksensä laskutustiedot. 

Laskutustietoihin pakollisia tietoja ovat Laskutuksen yhteyshenkilö, puhelinnumero, lasku-
tusosoite, postinumero ja -postitoimipaikka, IBAN ja BIC ja sähköpostiosoite. Erittäin suo-
siteltavaa on täyttää myös sähköpostiosoite ja rastittaa kohta Haluan maksuaineis-
ton pdf-kuvan sähköpostiini, jolloin jokaisen kuun maksuaineisto toimitetaan annettuun 
sähköpostiin maksuajon yhteydessä. 

Laskutustiedot voi lisätä joko yritys- tai toimipaikkatasolla, mutta tapahtumakirjauk-
set täytyy kohdistaa samalle tasolle. Kyseessä olevaa palveluntuottajaa voi vaihtaa kir-
joittamalla sen nimen kenttään Vaihda palveluntuottajaa, jos käytössä on esimerkiksi eri 
laskutustiedot eri toimipaikoille. 

 

Palveluntuottaja voi halutessaan määrittää laskutustiedoissa viitenumeron alun, jota käyt-
tää eri laskutusosien yksilöimiseen. Viitteen alku voi olla kolme merkkiä, väliltä 1–999. Viit-
teen pituus –kentässä voi valita miten pitkä viitenumero laskuille muodostuu. 

Palveluntuottaja voi myös halutessaan lisätä laskutustietoihin Avain – Arvo –pareja, joilla 
voi yksilöidä tietyn palveluntuottajaosan maksuaineistoja. 
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HUOM! Laskutustietojen täyttäminen ja ajan tasalla pitäminen on erittäin tärkeää maksulii-
kenteen varmistamiseksi. Jos palveluntuottajan laskutustiedot ovat puutteelliset, voivat hy-
vinvointiyhtymän maksut myöhästyä huomattavasti. 

Palveluntuottajalle muodostuu maksuajon yhteydessä kaksi erilaista maksuaineistoa, las-
kulista ja lasku. Laskulistalla on eritelty jokainen tapahtuma joista palveluntuottaja laskut-
taa palvelunjärjestäjää.  

 

Laskulla eritellään jokainen palvelu, johon laskutustapahtumia kohdistuu. 

 

 

 



 

11 (31) 

2.3 Toimipaikat 

Toimipaikat - välilehden kautta palveluntuottaja luo yritykselle toimipaikan. Toimipaikan 
nimen edessä täytyy olla yrityksen virallinen nimi. Toimipaikka luodaan aina, vaikka 
toimipaikan tiedot olisivat samat kuin yrityksen tiedot. Mikäli toimipaikkoja on useampia, 
täytyy jokainen luoda erikseen.  

Toimipaikalle pakollisia tietoja ovat perustiedot, yhteystiedot sekä yhteyshenkilön tiedot.  

 

Lisätiedot-otsikon alle palveluntuottajalla on mahdollisuus täyttää toimipaikan tietoihin tar-
kempia hakukriteereitä toimipaikasta. Nämä tiedot auttavat yritystä löytymään paremmin 
asiakkaiden vertaillessa palveluntuottajia. Lisätiedot jakaantuvat neljään kategoriaan: 
yleistä, esteettömyys, kotiin annettavat palvelu ja asumispalvelut. Mikäli lisätietoja ei ole 
täytetty yrityksen tai toimipaikan tietoihin, asiakkaalle näytetään “Ei tiedossa”, ja joissain 
tapauksissa palveluntuottaja saattaa piilottua hausta tietyillä valinnoilla esim., jos asiakas 
hakee esim. yritystä, jossa palvelukielenä olisi ruotsi, ei yritys tule mukaan vertailuun, jos 
tietoa ei ole valittuna lisätiedoissa. 

Toimipaikan liitteet voit lisätä siinä yhteydessä, kun yrityksesi hakeutuu hyvinvointiyhty-
mään palveluntuottajaksi. 

Toimipaikka on liitettävä palveluun palveluhakemuksen kautta ja hyväksytettävä hyvinvoin-
tiyhtymällä. Lisäksi jokaiselle toimipaikalle pitää luoda oma hinnasto palveluun liittämisen 
yhteydessä. 
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2.4 Toiminta-alueet, yksiköt ja työntekijät 

Tietoja ei täytetä. 

2.5 Alihankkijat 

Yrityksen käyttämiä alihankkijoita hallinnoidaan Alihankkijat - välilehdellä. Alihankkija lisä-
tään antamalla sen Y-tunnus ja painamalla Tallenna. 

 

Alihankkija on liitettävä palveluun palveluhakemuksen kautta ja hyväksytettävä hyvinvoin-
tiyhtymällä. Hakeutumisen yhteydessä lisätään alihankkijalle vaaditut liitteet. 

3 PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 

Palvelut - välilehden alta löytyvät kaikki palvelut, joihin yritys on hakeutunut ja hyväksytty 
palveluntuottajaksi. Sivulta löytyvät myös mahdollisten keskeneräisten hakemusten luon-
nokset sekä hakemukset, jotka vaativat lisätietoa. 

 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen uuteen palveluun tapahtuu Palvelut - välilehden kautta.  
Sivun oikeasta laidasta löytyy kohta Hakeudu palvelusetelintuottajaksi uuteen palveluun. 
Alasvetovalikosta tulee ensin valita Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä ja sen alapuolelta 
palvelu, johon hakeudut palveluntuottajaksi. 
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Hakemus on 8-kohtainen. Palveluntuottaja täyttää tarvittavat ja vaaditut tiedot, jonka jäl-
keen hakemus allekirjoitetaan ja lähetetään hyväksyttäväksi Yhteenveto -sivun lopussa. 

 

Yritys - välilehden alle tulevat kaikki yrityksen perustiedot, kuten yrityksen virallinen nimi, 
osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilö sekä kaikki pakolliset liitteet, jotka on merkitty punaisella 
tähdellä *  

Toimipaikat - voit poimia hakeutumiseen mukaan järjestelmään jo perustetut toimipaikat 
ruksaamalla ne tai lisätä uuden toimipaikan napsauttamalla painiketta Lisää. Toimipaikan 
pakolliset liitteet on merkitty punaisella tähdellä * 

 

Toiminta-alueet – Ei täytetä 

Yksiköt - Ei täytetä 

Työntekijät - Ei täytetä 

Alihankkijat - voit poimia hakeutumiseen mukaan järjestelmään jo perustetut alihankkijat 
ruksaamalla ne tai lisätä uuden alihankkijan napsauttamalla painiketta Lisää. 

Tuottajanosakohtainen hinnasto 
luodaan laittamalla täppä kohtaan 
Tuottajanosakohtainen  

Valitse alasvetovalikosta mikä yrityk-
sen osa (toimipaikka) on kyseessä 
ja valitse sen jälkeen jälkimmäiseen 
kohtaan se toimipaikka, jolle hin-
nasto halutaan kohdistaa.  
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Hinnaston nimi muodostuu automaattisesti valitun tuottajanosan sekä hinnaston voimassa-
olon perusteella. Hinnastolle laitetaan voimassaoloaika. Hinnastot ovat palveluissa aina 
voimassa toistaiseksi, joten jätä päättymispäivä tyhjäksi. 

Lisätieto -kentässä voit antaa hinnastoa koskevaa lisätietoa, joka tulee näkyviin myös ver-
tailuun. Lisätieto -kenttään tulee kirjoittaa yrityksen toiminta-alue kunnittain (esim. 
Toiminta-alue Hollola, Lahti).  

Lisätietokenttä on päivitettävissä koska tahansa ilman hyvinvointiyhtymän hyväksyntää. 

Täytä hinnastoon palvelukohtaiset hinnat niille palvelusisällöille, joita yrityksesi tuottaa. 
Hintoja ei valita vasemmassa reunassa olevasta valintaruudusta, vaan hinta määritetään 
kirjoittamalla hinta suoraan Yksikköhinta -kenttään. 

 

 

Hinnaston ollessa valmis painetaan Tallenna muutokset. Mikäli yrityksellä on useampi 
toimipaikka, luo jokaiselle toimipaikalle oma hinnasto, vaikka näillä olisikin samat hinnat. 
Eri toimipaikat eivät näy asiakkaille hintavertailussa, jos hinnastoa ei ole lisätty. Tallennuk-
sen jälkeen paina Jatka > siirtyäksesi yhteenveto -sivulle. 

 

Yhteenveto-välilehdellä näytetään yhteenveto hakemuksesta ja liitteistä. Varmista että yh-
teenveto näyttää esimerkin mukaiselta ja lähetä hakemus hyvinvointiyhtymälle vasta kun 
kaikki tiedot on täytetty. 

Tutustu ennen allekirjoitusta palvelun sääntökirjaan ja ruksaa sen jälkeen valinta Olen lu-
kenut ja hyväksynyt sääntökirjan. Napsauta sen jälkeen Allekirjoita ja lähetä hyväk-
syntään -painiketta. 

Keskeneräisen hakemuksen lähettäminen ei nopeuta hakeutumista, vaan hakemus palau-
tetaan takaisin palveluntuottajalle. Päätöskäsittelyssä olevan hakemuksen tiedot ovat lukit-
tuina, kunnes palvelunjärjestäjä hyväksyy tai hylkää sen, tai palauttaa sen palveluntuotta-
jalle pyydettyjen lisätietojen täyttämiseksi. Huomioi vaaditut liitteet. 
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4 HINNASTON MUOKKAUS JA KORVAAMINEN  

4.1 Hinnaston lisätietokentän muokkaus 

Hinnaston lisätietokentän muokkaus tapahtuu Palvelut -välilehden kautta. Valitse oikea 
palvelu ja klikkaa Muokkaa tietoja -painiketta. Siirry hakemuksella kohtaan 7. Hinnasto.

Olemassa olevat hinnasto listautuvat sivun vasempaan reunaan. 

 

Kieltomerkki hinnaston vasemmassa yläkulmassa tarkoittaa, että hinnastoa ei voi poistaa 
eikä muokata muilta osin kuin hinnaston lisätieto -kentän osalta.  

Valitse viimeisin voimassa oleva hinnasto (hinnaston alkupäivämäärä tuorein ja hinnas-
tossa ei päättymispäivämäärää) ja klikkaa hinnaston päällä hiiren vasemmalla - hinnasto 
avautuu viereiseen kenttään muokattavaksi. 

Hinnaston lisätieto -kenttää pääset muokkaamaan Muokkaa lisätietoa -painikkeella. Kir-
joita avautuvaan tekstikenttään tarvittava teksti ja tallenna. 

 

4.2 Hinnaston korvaaminen 

Jos palvelun hinnastoon tulee muutostarpeita, voidaan uusi hinnasto lisätä palvelukohtai-
sesti vanhan tilalle. Uusi hinnasto luodaan samalle tasolle kuin voimassa oleva hinnasto eli 
tuottajanosakohtaisesti (toimipaikka). Kun hinnasto tallennetaan, niin järjestelmä ilmoittaa, 
että tämä uusi hinnasto korvaa vanhan. 

Uusi hinnasto lisätään Palvelut -välilehden kautta. Valitse oikea palvelu ja klikkaa Muok-
kaa tietoja -painiketta. Siirry hakemuksella kohtaan 7. Hinnasto. 
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Hinnasto -sivulla pääset täydentämään hinnaston tiedot suoraan avautuvaan ikkunaan. 

• Laita täppä kohtaan tuottajanosakohtainen 
• Valitse alasvetovalikosta toimipaikka ja viereiseen kenttään toimipaikan nimi 
• Lisää hinnaston voimassaolon alkupäivämäärä 
• Lisää hinnat niille palvelusisällöille, joita yrityksesi tuottaa  

Mikäli yritykselle on useampia toimipaikkoja, on uudet hinnastot luotava jokaiselle toimipai-
kalle.  

Tallenna ja Jatka. Lähetä hinnaston päivitys hyvinvointiyhtymälle hyväksyttäväksi. 

5 KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN HALLINNOINTI 

Käyttäjät -välilehdellä hallinnoidaan voimassa olevia ja passivoituja käyttäjätunnuksia. 

Käyttäjät tietoja voi hallinnoida vain pääkäyttäjä-roolilla. Käyttäjät -välilehdellä voidaan 
muuttaa olemassa olevan käyttäjän nimitietoja, sähköpostiosoitetta ja roolia. Välilehdellä 
voidaan myös antaa käyttäjälle uusi salasana, jonka käyttäjä muuttaa seuraavan kerran 
kirjautuessaan järjestelmään.   

Järjestelmässä on myös mahdollisuus passivoida käyttäjä, joka siirtyy toisiin tehtäviin, jää 
pidemmälle vapaalle tai lähtee kokonaan pois yrityksestä.  Passivoitu käyttäjä ei voi kirjau-
tua järjestelmään. Passivoitu käyttäjä voidaan aktivoida uudelleen esim. pidemmän pois-
saolon jälkeen. 

Jos haluat muuttaa olemassa olevan käyttäjän tietoja, napsauta käyttäjän nimeä. 
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Jos haluat lisätä uuden käyttäjän nap-
sauta painiketta Luo uusi käyttäjä. Lo-
makkeeseen täytetään käyttäjän tiedot, 
rooli ja sähköposti, joka toimii käyttäjätun-
nuksena sekä salasana, jonka jälkeen 
käyttäjä tallennetaan Tallenna -painik-
keella. Uusi käyttäjä vaihtaa tämän sala-
sanan ensimmäisen kirjautumisen yhtey-
dessä. Laittamalla rastin kohtaan Lähetä 
käyttäjän luonnista sähköpostia, lähettää 
viestin lisätylle käyttäjälle.  

5.1 Käyttäjäroolit 

NIMKO-nimenkirjoitusoikeusoikeudellinen henkilö: Vain nimenkirjoitusoikeudellinen 
voi lähettää hyväksytettäväksi eli ”allekirjoittaa” palveluntuottajahakemuksia. Käyttäjällä on 
muuten samat oikeudet kuin järjestelmän pääkäyttäjällä. Käyttäjä voi luoda pääkäyttäjän 
tunnuksia PSOP-järjestelmään. 

Pääkäyttäjä: Yrityksen pääkäyttäjä, joka voi päivittää yrityksen tietoja, sekä luoda palve-
luntuottajahakemuksia, mutta ei allekirjoittaa niitä. Pääkäyttäjällä on oikeudet kaikkiin pal-
veluntuottajan toimintoihin. 

Palvelusta vastaava: Palvelusta vastaavalla on oikeudet hakeutua palveluntuottajaksi 
sekä palveluntuottajan hyväksyttyjen tietojen täydentämiseen, hinnastoon ja laskutustietoi-
hin. 

Palvelun valmistelija: Palveluntuottajan palvelunvalmistelija voi katsella ja täydentää yri-
tyksen/palveluntuottajan hyväksyttyjä tietoja. Valmistelijalla ei ole oikeuksia päivittää lasku-
tus tai hintatietoja. 

Kirjaaja: Palveluntuottajan työntekijä, joka esim. antaa palvelun asiakkaalle. Palvelun an-
tajalla on oikeus kirjata tapahtumia oman tiiminsä asiakkaille. Palvelun antaja näkee asiak-
kaan perustiedot ja palveluntuottajan toimialueelle myönnetyt ostovoimat ja -sisällöt. 
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5.2 Palvelutiimit 

Käyttäjän lisäämisen jälkeen jokainen PSOP-käyttäjä täytyy käydä kiinnittämässä niihin 
palvelunjärjestäjä- ja palveluyhdistelmiin, joiden tuottamiseen ko. käyttäjä osallistuu. Tii-
meihin kiinnittäminen tapahtuu Palvelutiimit -välilehdellä. 

 

HUOM! Ilman palveluun kiinnittämistä käyttäjä ei näe ostovoimien tietoja eikä pysty teke-
mään tapahtumakirjauksia. 

Alasvetovalikosta valitaan kunta, jonka 
alueella palveluntuottaja toimii. Sekä pal-
velu, johon halutaan käyttäjiä liittää. Tä-
män jälkeen listasta rastitetaan ne käyttä-
jät, joille myönnetään oikeus kyseiseen 
palveluun. Lopuksi Tallenna. 
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6 ASIAKASHALLINTA 

Palveluntuottaja voi hakea olemassa olevien asiakkaidensa tietoja joko henkilötunnuksella, 
nimellä tai ostovoiman numerolla. Uusi asiakas löytyy järjestelmästä vasta, kun palvelun-
tuottaja on tehnyt palveluvarauksen, joka kytkee tuottajan ja asiakkaan toisiinsa. 

6.1 Asiakkaan lisääminen järjestelmään palveluvarauksen kautta 

Asiakkaat lisätään järjestelmään tekemällä asiakkaan palveluseteliin uusi palveluvaraus. 
Palveluvaraus tapahtuu Asiakas -välilehden alla kohdassa Tee uusi palveluvaraus. Va-
rauksen tekeminen vaatii asiakkaan antaman palvelusetelin numeron. 

 

HUOM! Palveluvaraus tehdään uuteen palveluseteliin vain kerran, varausta ei tarvitse 
tehdä kuukausittain tai aina tapahtumia kirjatessa. 

Valitse ensin, teetkö palveluvarauksen yritykselle vai toimipaikalle. Laita rastit kohtiin Asia-
kas hyväksyy sopimusehdot ja Asiakas hyväksyy muodostavansa sopimussuhteen palve-
luntuottajan kanssa.  
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Jos palvelusetelin tietoja ei löydy, palveluntuottajalla ei ole palveluseteliin soveltuvaa pal-
velua, voimassa olevaa hinnastoa, seteli tai sen numero on väärä/suljettu tai käyttäjän tun-
nuksia ei ole liitetty kyseiseen tiimiin (palveluun).  

Asiakkaan voimassa olevat palveluvaraukset 

Asiakkaan voimassa olevat palveluvaraukset eri palveluihin löytyvät Palveluvaraukset -
välilehden takaa. Mikäli asiakkaan asiakkuus siirtyy toiselle palveluntuottajalle, käy poista-
massa palveluvaraus itseltäsi sen jälkeen, kun olet kirjannut asiakkaan kaikki tapahtuma-
kirjaukset järjestelmään.  

 

6.2 Asiakkaan hakeminen ja tietojen tarkastelu 

Asiakkaan hakeminen palveluvarauksen teon jälkeen tapahtuu Asiakkaat -sivun kautta ni-
men, henkilötunnuksen tai palvelusetelin numeron avulla. 

 

Asiakkaan nimeä klikkaamalla pääset tarkastelemaan asiakkaan tietoja. Napsauttamalla 
pikavalintaa pääset tarkastelemaan asiakkaalle kirjattuja tapahtumia. 
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Asiakkaan tiedot -välilehdellä voit yksilöidä jokaisen asiakkaan omalla asiakasnumerolla, 
joka tulee näkyviin laskulle ja on palveluntuottajakohtainen. Lakiteknisistä syistä laskulla ei 
voi näkyä muuta asiakasta yksilöivää tietoa.  

 

Muut näytettävät asiakkaan välilehdet ovat: 

 

Ostovoimat – Asiakkaalle myönnetyt ostovoimat 
Saldo-ostovoimat – Asiakkaalle myönnetyt saldo-ostovoimat 
Palveluvaraukset – Asiakkaan ostovoimiin kohdistetut voimassa olevat palveluvaraukset 
Tapahtumat – Asiakkaan ostovoimille kirjatut tapahtumat 
Omavastuuerittely – Asiakkaan omavastuuerittely 

6.3 Asiakkaan tapahtumien tarkastelu, muokkaaminen ja poistaminen 

Asiakkaan palvelutapahtumia voi tarkastella Asiakkaat -näkymän alta löytyvältä Tapahtu-
mat -välilehdellä. Sivulta löytyvät kaikki asiakkaan palvelutapahtumat, niiden sisältö, tila 
sekä linkki tarkempaa tarkastelua varten. 
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Virheellisesti kirjatun tapahtuman muokkaaminen tapahtuu Tarkastele tapahtumaa - pai-
nikkeen kautta. Kirjattu -tiloissa olevia tapahtumia voidaan muokata palveluntuottajan toi-
mesta. Hyväksytty -tilassa olevia tapahtumia ei pääse muokkaamaan, mutta ne voi pois-
taa kokonaan. Palveluntuottaja on velvollinen korjaamaan tai poistamaan virheelliset ta-
pahtumakirjaukset.   

Tilitetty tai maksettu -tilassa olevat kirjaukset voidaan korjata ainoastaan pyytämällä vir-
heellisen tapahtumakirjauksen hyvitystä hyvinvointiyhtymältä. Hyvitys vähennetään palve-
luntuottajalle maksettavista seuraavan kuukauden maksuista. Hyvityspyynnön jälkeen pal-
veluntuottaja voi kirjata asiakkaalle oikean tapahtuman uutena kirjauksena, joka tilitetään 
seuraavan kuukauden maksuajossa. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa hy-
vinvointiyhtymälle virheellisistä laskutukseen ehtineistä kirjauksista. 

 

7 PALVELUTAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN 

Jotta pystyisit tekemään palvelutapahtu-
mien kirjauksia, tulee sinun aivan ensim-
mäiseksi hakea haluamasi asiakas. 

 

Kun olet hakenut asiakkaan, voit siirtyä 
Ostovoimat tai Saldo-ostovoimat -väli-
lehdelle, jossa näet asiakkaalle luodut pal-
velusetelit.   

Ostovoimat -välilehdellä näkyvät ateriapalvelun, päivätoiminnan, peseytymispalvelun, 
SHL tilapäisen palveluasumisen palvelusetelit. Saldo-ostovoimat -välilehdeltä löytyvät 
palvelusetelit: omaishoito ja rintamaveteraaninen ja sotainvalidien tukipalvelu. Napsautta-
malla Palvelusisällöt -linkkiä pääset tarkastelemaan sisältöjä, voimassaoloaikoja ja jäljellä 
olevaa saldoa.  
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Setelin tila voi olla myönnetty, avoin tai suljettu: 

• Myönnetty – palveluseteli, jota ei ole vielä käytetty 
• Avoin – seteliä on veloitettu jakson aikana 
• Suljettu – seteli on käytetty loppuun tai se on suljettu muusta syystä ja ei ole enää 

voimassa. Palveluntuottaja voi tehdä suljetulle setelille tapahtumakirjauksia sulke-
mispäivästä 30 päivää taaksepäin. 

 

Setelille kirjataan uusi tapahtuma ostovoimasisällön kohdalta klikkaamalla Kirjaa uusi -
linkkiä.  

Palvelutapahtumat on kirjattava viimeistään seuraavan kuukauden neljänteen päi-
vään mennessä. Järjestelmä poimii hyväksytyt palvelutapahtumat seuraavan kuun alku-
puolella ja muodostaa niistä tilitysaineiston, joka välitetään hyvinvointiyhtymän talouden 
järjestelmään kirjanpitoa ja maksatusta varten. Jos tapahtumakirjaukset eivät ole hyvin-
vointiyhtymän ohjeistaman aikataulun mukaisesti valmiina, siirtyy maksatus myöhästynei-
den kirjausten osalta kuukaudella eteenpäin.  

Hyvinvointiyhtymä hyväksyy ne tapahtumat automaattisesti, jotka tehdään asiakkaalle 
myönnetyn palvelun määrän puitteissa. 

Hyvinvointiyhtymälle manuaalisesti tarkastettavaksi menevät ne tapahtumakirjaukset, jotka 
ylittävät asiakkaalle myönnetyn palvelun määrän. Maksu palvelun järjestäjälle tapahtuu 
vasta kun tapahtuma on hyväksytty. Manuaalisesti hyväksyttävissä tapahtumissa maksu 
siirtyy seuraavaan tilitykseen.  
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7.1 Ateriapalvelu 

Vaihda tarvittaessa Palveluntuottaja / palveluottajaosa alavetovalikosta. 

Palvelun antaja – kenttään tulee oletuksena kirjaajan nimi, mutta voit halutessasi muuttaa 
sitä. 

Alkupäivämääräksi annetaan laskutettavan kuukauden ensimmäinen päivä tai jos ate-
riapalvelu on alkanut kesken kuukauden, anna ateriapalvelun alkamispäivä. 

Veloitettava määrä Yksiköitä kenttään kirjataan asiakkaalle toimitettujen aterioiden 
määrä. 

 

Paina lopuksi Kirjaa -painiketta. 
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7.2 Päivätoiminta ja peseytymispalvelu 

Vaihda tarvittaessa Palveluntuottaja / palveluottajaosa alavetovalikosta. 

Palvelun antaja – kenttään tulee oletuksena kirjaajan nimi, mutta voit halutessasi muuttaa 
sitä. 

Merkitse palvelutapahtuman kirjauksen alkupäivämäärä ja veloitettavien yksiköiden määrä. 
Kirjauksen arvo lasketaan automaattisesti yksiköiden ja arvo/yksikkö - tiedon mukaan. 

Jokainen palvelutapahtuma/käyntikerta on kirjattava erikseen. 

 

Lopuksi paina Kirjaa - painiketta. 
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7.3 Rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalvelut 

Vaihda tarvittaessa Palveluntuottaja / palveluottajaosa alavetovalikosta. 

Palvelun antaja – kenttään tulee oletuksena kirjaajan nimi, mutta voit halutessasi muuttaa 
sitä. 

Kirjaa tapahtuman alku- sekä lopetuspäivämäärä sekä kellonajat. Veloitettava yksiköiden 
määrä lasketaan antamiesi alku- ja lopetuspäivämäärien ja kellonaikojen perusteella. Jär-
jestelmä laskee tapahtuman arvon yksiköiden määrän ja arvon mukaan.  

Jokainen palvelutapahtuma/käyntikerta on kirjattava erikseen. 

 

Lopuksi paina Kirjaa -painiketta. 

 

 



 

27 (31) 

7.4 Omaishoito 

7.4.1 Sijaistaminen asiakkaan kotona 

Vaihda tarvittaessa Palveluntuottaja / palveluottajaosa alavetovalikosta. 

Palvelun antaja – kenttään tulee oletuksena kirjaajan nimi, mutta voit halutessasi muuttaa 
sitä. 

Kirjaa tapahtuman alku- sekä lopetuspäivämäärä sekä kellonajat. Veloitettava yksiköiden 
määrä lasketaan antamiesi alku- ja lopetuspäivämäärien ja kellonaikojen perusteella. Jär-
jestelmä laskee tapahtuman arvon yksiköiden määrän ja arvon mukaan. 

Jokainen käynti on kirjattava erikseen! 

 

Lopuksi paina Kirjaa -painiketta. 
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7.4.2 Lomajakso 

Vaihda tarvittaessa Palveluntuottaja / palveluottajaosa alavetovalikosta. 

Palvelun antaja – kenttään tulee oletuksena kirjaajan nimi, mutta voit halutessasi muuttaa 
sitä. 

Kirjaa palvelun alku- ja lopetuspäivämäärä. Veloitettava yksiköiden määrä lasketaan anta-
miesi alku- ja lopetuspäivämäärien perusteella. Lomajakson setelissä yksikkö on aina yksi 
vuorokausi. Järjestelmä laskee tapahtuman arvon yksiköiden määrän ja arvo/yksikön mu-
kaan. 

Huomioithan, että omaishoidon tuen vapaassa ei saa laskuttaa lähtöpäivää eli päätä 
lomajakson kirjaus lähtöpäivää edeltävään päivään. 

 

Lopuksi paina Kirjaa -painiketta. 
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7.5 Sosiaalihuoltolain mukainen tilapäinen palveluasuminen 

Vaihda tarvittaessa Palveluntuottaja / palveluottajaosa alavetovalikosta. 

Valitse Tapahtumakirjaus. 

 

Palvelun antaja -kenttään tulee oletuksena kirjaajan nimi, mutta voit halutessasi muuttaa 
sitä. 

Kirjaa palvelun alku- ja lopetuspäivämäärä. Veloitettava yksiköiden määrä lasketaan anta-
miesi alku- ja lopetuspäivämäärien perusteella. Lomajakson setelissä yksikkö on aina yksi 
vuorokausi. Järjestelmä laskee tapahtuman arvon yksiköiden määrän ja arvo/yksikön mu-
kaan. 

Huomioithan, että SHL tilapäisessä palveluasumisessa ei saa laskuttaa lähtöpäivää 
eli päätä tapahtumakirjaus lähtöpäivää edeltävään päivään. 

 

Lopuksi paina Kirjaa -painiketta. 
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8 RAPORTIT 

Raportit -välilehdeltä voit tulostaa raportteja valitsemalla ensin raportin ja sen jälkeen kun-
nan ja palvelun ja aikaväli. Voit tulostaa raportin myös yksittäisestä asiakkaasta. Paina lo-
puksi Luo raportti -painiketta. 

Valittavanasi on tällä hetkellä Asiakkaat ja toteuma tai keskeytys -raportit. Asiakkaat ja to-
teuma -raportti sisältää mm. tuotetut ja tilitetyt yksiköt/palvelusisältö sekä keskeneräiset 
kirjaukset. Keskeytys -raportti sisältää puolestaan asiakkaille tehdyt keskeytyskirjaukset. 
Raporteille valitaan haluttu palvelunjärjestäjä sekä halutut palvelut ja mahdollinen palve-
luntuottajaosa tai koko yritys. Yritys-tasoinen raportti kattaa kaikki palveluntuottajaosat.   

 

Raportille valitaan haluttu aikaväli kuukausina. Raportille voi myös hakea vain tietyn asiak-
kaan tiedot henkilötunnuksen avulla. Paina lopuksi ”Luo raportti” -nappia. 
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Raportit tulostuvat Excel-muodossa. 

 

 

 

 

 

Palveluntuottajan asiakkaa30.01.2017 15:40
Kunta: Inkoo
Aikaväli: 01.01.2016 - 31.12.2016
Palveluntuottaja: Neliapila Oy
Valittu tuottajanosa: -
Valitut palvelut: Kotihoito
Valittu asiakas: -
 
Tuottaja Tuottajanosa Palvelu Asiakas Sisältö Tuotetut Yks Keskeneräiset Yks Omavastuuosuus Tilitetty Palautteet yht. Reklamaatiot
Neliapila Oy Inkoo keskinen Kotihoito Aho Paavo Juhani Arkisin klo 7:00 - 18:00 1 0 0

Palvelu / asiakas: 1 0 0 0
Neliapila Oy Inkoo keskinen Kotihoito Elo Liisa Arkisin klo 7:00 - 18:00 1 0 22

Palvelu / asiakas: 1 0 0 22
Neliapila Oy Inkoo keskinen Kotihoito Hassinen Heimo Arkisin klo 7:00 - 18:00 2 20 0
Neliapila Oy Inkoo keskinen Kotihoito Hassinen Heimo Lauantaisin klo 7:00 - 18:00 2 14 0

Palvelu / asiakas: 4 0 34 0
Neliapila Oy Inkoo keskinen Kotihoito Laitinen Liisa Arkisin klo 18:00 - 22:00 1 0 28
Neliapila Oy Inkoo keskinen Kotihoito Laitinen Liisa Arkisin klo 7:00 - 18:00 1 0 22

Palvelu / asiakas: 2 0 0 50
Palvelu yht: 8 0 34 72 0 0
Palveluntuottaja yht: 8 0 34 72 0 0
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