
v. 3.1 
 
 
 
 
 

 
 

Authors: 
Jani Grönberg 
Pekka Malo 
Kerkko Purhonen 
  

 
 
 
 
 

PSOP 
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 
 
 
 
Turun ohjeistus järjestelmän käyttöön palveluntuottajille 
 
 

parastapalvelua.fi 
  



Parastapalvelua.fi 
PSOP 
Turun ohjeistus järjestelmän käyttöön  
 
 

 
 
 
 2/42 

© Turku 

Sisällysluettelo 

1 Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja ensimmäinen kirjautuminen ............................................... 3 
1.1 Yrityksen tietojen syöttö järjestelmään ................................................................................................ 4 
1.2 Palveluihin hakeutuminen ..................................................................................................................... 5 

2 Kirjautuminen olemassa olevilla tunnuksilla ................................................................................ 7 
2.1 Unohtuneen tai vanhentuneen salasanan vaihto ................................................................................. 7 

3 Käyttäjätunnusten hallinnointi .................................................................................................... 8 
3.1 Käyttäjäroolit ......................................................................................................................................... 9 
3.2 Palvelutiimit ......................................................................................................................................... 11 

4 Yrityksen tiedot ........................................................................................................................ 12 
4.1 Laskutustiedot ..................................................................................................................................... 12 
4.2 Toimipaikat .......................................................................................................................................... 15 
4.3 Alihankkijan lisääminen ja poistaminen .............................................................................................. 16 
4.4 Edistynyt vertailu, asiakashaun lisätiedot ........................................................................................... 17 

5 Palvelut .................................................................................................................................... 19 
5.1 Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen uuteen palveluun .................................................................. 19 
5.2 Keskeneräisten palveluhakemusten tarkastelu ................................................................................... 20 
5.3 Hyväksyttyjen palveluhakemusten tarkastelu ..................................................................................... 21 
5.4 Hinnaston lisääminen ja päivittäminen ............................................................................................... 22 
5.5 Tuottajanosakohtainen hinnasto ........................................................................................................ 23 

6 Asiakkaat .................................................................................................................................. 24 
6.1 Asiakkaan lisääminen ja palveluvarauksen tekeminen ....................................................................... 24 
6.2 Asiakkaan voimassaolevat palveluvaraukset....................................................................................... 25 
6.3 Asiakkaan hakeminen ja tietojen tarkastelu ....................................................................................... 26 
6.4 Tapahtuman kirjaaminen .................................................................................................................... 27 
6.5 Asiakkaan tapahtumat ja tapahtumien muokkaaminen/poistaminen ............................................... 29 
6.6 Keskeytyksen kirjaaminen ................................................................................................................... 30 
6.7 Omavastuuerittelyn luonti .................................................................................................................. 35 
6.8 Virheelliset laskutukseen ehtineet kirjaukset ja niiden hyvitykset ..................................................... 36 
6.9 Asiakaspalaute ..................................................................................................................................... 36 
6.10 Automaattiset tapahtumakirjaukset ................................................................................................... 37 

7 Raportit .................................................................................................................................... 39 
7.1 Asiakkaat ja toteuma ........................................................................................................................... 39 
7.2 Keskeytykset ........................................................................................................................................ 40 

8 Usein kysytyt kysymykset .......................................................................................................... 41 



Parastapalvelua.fi 
PSOP 
Turun ohjeistus järjestelmän käyttöön  
 
 

 
 
 
 3/42 

© Turku 

1 Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja ensimmäinen kirjautuminen 
 

Siirry selaimella osoitteeseen 

https://parastapalvelua.fi 

 

Järjestelmään kirjaudutaan ensimmäisellä 

kerralla Väestörekisterkikeskuksen KATSO-

tunnuksilla. Valitse kirjautumisvaihtoehdoista: 

”Kirjaudu KATSO:lla” 

 

Tunnistautuminen vaatii KATSO-tunnuksen 

sekä kiinteän salasanan. Lisätietoa 

osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi. 

Ohjevideo KATSO-tunnistautumiseen löytyy 

myös PSOP-järjestelmän ohjevideoista, 

joihin pääset tästä. 

 

KATSO-tunnistautumisen jälkeen 

järjestelmä pyytää sinua luomaan uuden 

käyttäjätilin. Järjestelmä listaa 

tunnukseen liitetyt Y-tunnukset. Mikäli 

järjestelmä listaa useamman Y-

tunnuksen, valitse palvelua tarjoava 

yrityksesi ja anna sähköpostiosoitteesi.  

Antamastasi sähköpostiosoitteesta 

tulee kirjautumistunnuksesi. 

 

 

 

Tunnuksen luonnin jälkeen annetaan salasana, 

jossa on vähintään 10 merkkiä, iso ja pieni kirjain ja 

numero. Esimerkiksi: Salasana1234 

 

Lopuksi paina ”Tallenna” 

 

Huom! Tämä sähköpostiosoite ja salasana on 

jatkossa kirjautumistunnuksesi PSOPiin, 

kirjautuessa ilman KATSO-tunnuksia. 

https://parastapalvelua.fi/
https://yritys.tunnistus.fi/
https://dreambroker.com/channel/yptrzhri/?filterByCategory=h8hdswny
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1.1 Yrityksen tietojen syöttö järjestelmään 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen on kaksivaiheinen prosessi, jossa ensin täytetään 

PSOP-järjestelmään kaikki yritykseltä tarvittavat tiedot ”Yrityksen tiedot”-välilehden alla, 

ja tämän jälkeen hakeudutaan yhteen tai useampaan palveluun ”Palvelut”-välilehdellä.  

 

Alla olevat hakeutumisohjeet ovat yleiset hakeutumisohjeet, tarkista aina 

palvelukohtaiset vaatimukset palvelun omista hakeutumisohjeista osoitteessa 

www.turku.fi/psop.  

Perustiedot-välilehden alle tulevat kaikki yrityksen perustiedot, kuten nimi, osoite, y-tunnus, 

yhteyshenkilö sekä kaikki tarvittavat liitteet. Valitse: ”Yritys kuuluu tilaajavastuuseen” ja 

”Tarkista tilaajavastuusta”.  

Laskutustiedot-välilehdelle palveluntuottaja täyttää yrityksensä laskutustiedot. Mikäli 

laskutustietoja ei ole täytetty, voi maksatus myöhästyä usealla kuukaudella. Rastita ”Haluan 

maksuaineiston pdf-kuvan sähköpostiini” jonka jälkeen saat kuukausittain maksuaineiston 

pdf-tiedostoina maksuajon jälkeen sähköpostiisi. 

Toimipaikat-välilehden alle palveluntuottaja luo yritykselle toimipaikan. Toimipaikka 

luodaan aina vaikka toimipaikan tiedot olisivat samat kuin yrityksen tiedot. Mikäli 

toimipaikkoja on useampia, täytyy jokainen luoda erikseen. 

Yritykseltä yleisesti vaaditut liitteet: Toimipaikoilta esimerkiksi vaaditut liitteet: 

 Tyel-vakuutusote 

 Vastuuvakuutustodistus 

 Veromaksutiedot 

 AVI:n todistus yksityisten 
sosiaalipalveluiden tai 
terveyspalveluiden antajien rekisteriin 
kuulumisesta 

  Omavalvontasuunnitelma (Käytä 

Valviran sosiaalipalvelujen 

omavalvontasuunnitelman pohjaa) 
  

Huomioi vaadittavat liitteet ja nimeä ne sisältönsä mukaan. Esim. ”Omavalvontasuunnitelma 

2017.doc” 

http://www.turku.fi/psop
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1.2 Palveluihin hakeutuminen 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen uuteen palveluun tapahtuu ”Palvelut”-sivun kautta. 

Sivun oikeasta laidasta löytyy kohta ”Hakeudu palvelusetelituottajaksi uuteen 

palveluun”. Alasvetovalikosta pitää ensin valita kunta jonka alueella palvelu tulee 

toimimaan, sekä sen alapuolelta itse palvelu johon hakeudutaan. 

 

Itse hakemus on 8-kohtainen. Palveluntuottaja täyttää vaaditut tiedot, jonka jälkeen 

hakemus allekirjoitetaan ja lähetetään hyväksyttäväksi ”Yhteenveto”-sivun lopussa. 

 

HUOM! Yksiköihin, toiminta-alueisiin ja työntekijöihin ei yleensä täytetä mitään 

tietoja. Tarkista aina palvelukohtaiset hakeutumisohjeet osoitteesta 

www.turku.fi/psop.  

”Tuottaja”-välilehden alle tulevat kaikki yrityksen perustiedot, kuten nimi, osoite, y-

tunnus, yhteyshenkilö sekä kaikki tarvittavat liitteet. 

”Toimipaikat” -välilehden alla rastitetaan ne toimipaikat, jotka kyseistä palvelua 

tarjoavat. Jos toimipaikkoja ei ole vielä lisätty, voit lisätä uuden ”Lisää”-napilla. 

”Hinnasto” – Hinnasto-välilehdelle palveluntuottaja lisää hinnaston. Hinnaston nimi 

muodostuu automaattisesti voimassaolon ja tuottajatason mukaan. Hinnaston on 

oltava toistaiseksi voimassaoleva. Anna hinnat vain tarjoamillesi palvelusisällöille. 

http://www.turku.fi/psop
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”Yhteenveto”-välilehdellä näytetään 

yhteenveto hakemuksesta ja liitteistä. Varmista 

että yhteenveto näyttää esimerkin mukaiselta ja 

lähetä hakemus kunnalle vasta kun kaikki tiedot 

on täytetty.  

 

Keskeneräisen hakemuksen lähettäminen ei 

nopeuta hakeutumista, vaan hakemus 

palautetaan takaisin palveluntuottajalle. 

Päätöskäsittelyssä olevan hakemuksen tiedot 

ovat lukittuna kunnes kunta hyväksyy tai hylkää 

sen, tai palauttaa sen palveluntuottajalle 

pyydettyjen lisätietojen täyttämiseksi. Huomioi 

jokainen vaadittu liite.  

 

Mikäli yrityksellänne on useampi toimipaikka, 

luokaa jokaiselle toimipaikalle oma hinnasto 

vaikka näillä olisikin samat hinnat. Eri toimipaikat 

eivät näy hintavertailussa jos hinnastoa ei ole 

lisätty. 

 

Lopuksi allekirjoittakaa hakemus Katso-

tunnuksella ja lähettäkää se kunnalle 

hyväksyttäväksi. Palveluntuottajaksi 

hyväksyminen edellyttää palveluntuottajalta 

sääntökirjan lukemista ja hyväksymistä. 

 

 

 

Keskeneräisen hakemuksen lähettäminen ei 

nopeuta hakeutumista, vaan hakemus 

palautetaan takaisin palveluntuottajalle. 

Yksiköihin, toiminta-alueisiin ja työntekijöihin ei 

täytetä mitään tietoja. 
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2 Kirjautuminen olemassa olevilla tunnuksilla 

Mene selaimellasi osoitteeseen 

https://parastapalvelua.fi 

 

Kirjautuminen palveluun tapahtuu oikealta yläkulmasta 

löytyvän “Kirjaudu sisään” -napin kautta. 

 

Jos olet jo aiemmin hakeutunut palveluntuottajaksi ja 

sinulla on tunnukset järjestelmään, kirjaudu kohdasta 

”Palveluntuottaja”. Kirjaudu sisään PSOP-

sähköpostitunnuksella ja salasanalla. 

 

Järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta ja salasanaa, joiden 

jälkeen painetaan ”kirjaudu sisään” -nappia. HUOM! Jos 

syötät salasanan väärin viisi kertaa, tunnuksesi lukittuu 

ja ainoastaan järjestelmän toimittaja voi avata sen. 

Avaaminen on palvelunjärjestäjälle maksullinen toimenpide 

ja voi kestää useita vuorokausia. Ilmoita lukituksesta 

pääkäyttäjälle. On helpompi tilata uusi salasana viimeistään 

kolmen yrityksen jälkeen unohtuneen tilalle. 

 

2.1 Unohtuneen tai vanhentuneen salasanan vaihto 

Jos saat virheilmoituksen kirjautuessa vanhentuneesta 

salasanasta, tai olet unohtanut salasanasi, onnistuu 

salasanan vaihto kohdasta ”Salasana unohtunut / 

vanhentunut”.  

 

Painettuasi linkkiä pääset sivulle jossa kysytään 

palveluun kirjautumisessa käytetty sähköpostiosoite sekä 

ruudulla näkyvä tekstivarmennus. Uuden 

tekstivarmennuksen saat päivittämällä sivun selaimen 

päivitysnapilla tai F5-näppäimellä. 

 

Painettuasi ”Lähetä uusi salasana” –nappia saat 

sähköpostiisi linkin, jota käyttämällä pääset vaihtamaan 

salasanasi uuteen. Muista ottaa huomioon salasanan 

muotovaatimukset, eli isoja ja pieni kirjaimia sekä numeroita ja vähintään 10 merkkiä.  

https://parastapalvelua.fi/
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3 Käyttäjätunnusten hallinnointi 

”Käyttäjät”-välilehdellä voidaan tarkastella sallittuja käyttäjiä, lisätä uusia sekä passivoida 

vanhoja käyttäjiä. 

 

Järjestelmälle voidaan lisätä uusia 

käyttäjiä ”Käyttäjät”-välilehden ”Luo 

uusi käyttäjä” -napin avulla. 

Lomakkeeseen täytetään käyttäjän tiedot, 

rooli, sähköposti joka toimii 

käyttäjätunnuksena sekä salasana, jonka 

jälkeen käyttäjä tallennetaan ”Tallenna”-

napilla. Uusi käyttäjä vaihtaa tämän 

salasanan ensimmäisen kirjautumisen 

yhteydessä. 
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3.1 Käyttäjäroolit 

 
KATSO-pääkäyttäjä /nimenkirjoitusoikeus 

Vain nimenkirjoitusoikeudellinen voi lähettää hyväksytettäväksi eli ”allekirjoittaa” 

Palveluntuottajaksi/Palvelunosatuottajaksi hakeutumisia. Käyttäjällä on samat oikeudet kuin 

järjestelmän pääkäyttäjällä. Käyttäjä voi luoda pääkäyttäjän tunnuksia PSOP-järjestelmään. 
 
Pääkäyttäjä 

Yrityksen pääkäyttäjä, joka voi hakea tuottajaksi ja mm. päivittää yrityksen tietoja. 

Pääkäyttäjällä on oikeudet kaikkiin palveluntuottajan toimintoihin. 

 
Palvelusta vastaava 

Palvelusta vastaavalla on oikeudet hakeutua palveluntuottajaksi sekä palveluntuottajan 

hyväksyttyjen tietojen täydentämiseen, hinnastoon ja laskutustietoihin. 
 
Palvelun valmistelija 

Palveluntuottajan palvelunvalmistelija voi katsella ja täydentää yrityksen/palveluntuottajan 

hyväksyttyjä tietoja. Valmistelijalla ei ole oikeuksia päivittää laskutus- tai hintatietoja. 

 
Kirjaaja 

Palveluntuottajan työntekijä, joka esim. antaa palvelun asiakkaalle. Palvelun antajalla on 

oikeus kirjata tapahtumia oman tiiminsä asiakkaille. Palvelun antaja näkee asiakkaan 

perustiedot ja palveluntuottajan toimialueelle myönnetyt ostovoimat ja -sisällöt. 
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Palveluntuottajan käyttäjäroolit 
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Nimenkirjoitusoikeus, eli hakemusten 
allekirjoitusoikeus 

 

    

Käyttäjänhallinta 

  

   

Palveluhakemuksen täyttäminen 

   

  

Raportit 

    

 

Hinnaston ja laskutustietojen muokkaus 

    

 

Yrityksen tietojen päivittäminen 

    

 

Tuottajanosien lisääminen 

    

 

Tuottajanosien tietojen päivittäminen 

    

 

Palvelutapahtumien kirjaaminen 

     

Palautteeseen vastaaminen 

     

Asiakkaan perustiedot 

     

1 Palveluntuottajan käyttäjäroolit 
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3.2 Palvelutiimit 

Käyttäjän lisäämisen jälkeen jokainen PSOP-käyttäjä täytyy käydä 

kiinnittämässä niihin kunta&palveluyhdistelmiin, joiden tuottamiseen ao. 

käyttäjä osallistuu. Tiimeihin kiinnittäminen tapahtuu ”Palvelutiimit”-

välilehdellä.  

 

HUOM! Ilman palveluun kiinnittämistä käyttäjä ei näe palveluseteleiden tietoja eikä 

pysty tekemään tapahtumakirjauksia. Pääkäyttäjä-roolissa olevat käyttäjät ovat 

oletuksena kaikissa palvelutiimeissä. 

 

Alasvetovalikoista valitaan kunta jonka 

alueella palveluntuottaja toimii, sekä 

palvelu johon halutaan liittää käyttäjiä. 

Kunnan ja palvelun valinnan jälkeen 

listasta rastitetaan käyttäjät joille 

myönnetään oikeus kyseiseen palveluun 

ja lopuksi painetaan ”Tallenna”. 
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4 Yrityksen tiedot 

”Yrityksen tiedot” -välilehden alta 

löytyvät yrityksen perus- ja laskutustiedot, 

toimipaikka, toiminta-alueet, yksiköt, 

työntekijät sekä alihankkijat. 

 

4.1 Laskutustiedot 

Laskutustietojen lisääminen ja muuttaminen tapahtuu ”Laskutustiedot”-välilehdellä. 

Laskutustiedot voi lisätä joko yritystasolle tai tuottajanosalle mutta tapahtumakirjaukset 

täytyy kohdistaa samalle tasolle. Laskutustietoihin pakollisia tietoja ovat Laskutuksen 

yhteyshenkilö, puhelinnumero, laskutusosoite, postinumero ja -toimipaikka, IBAN ja 

BIC. Erittäin suositeltavaa on täyttää myös sähköpostiosoite ja rastittaa ”Haluan 

maksuaineiston pdf-kuvan sähköpostiini”, jolloin jokaisen kuun maksuaineisto 

toimitetaan sähköpostiin maksuajon yhteydessä. 

Kyseessä olevaa palveluntuottajaosaa voi vaihtaa kirjoittamalla sen nimen kenttään 

”Vaihda palveluntuottajaosaa”, jos käytössä on esimerkiksi eri laskutustiedot eri 

toimipaikoille. 

 

Palveluntuottaja voi halutessaan määrittää laskutustiedoissa viitenumeron alun, jota käyttää 

eri laskutusosien yksilöimiseen. ”Viitteen alku” voi olla kolme merkkiä, väliltä 1 – 999. 

”Viitteen pituus” –kentässä voi valita miten pitkä viitenumero laskuille muodostuu.   
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Palveluntuottaja voi myös halutessaan lisätä laskutustietoihin Avain – Arvo –pareja, joilla 

voi yksilöidä tietyn palveluntuottajaosan maksuaineistoja. 

 

Laskutustietojen täyttäminen ja ajan tasalla pitäminen on erittäin tärkeää maksuliikenteen 

varmistamiseksi. Jos palveluntuottajan laskutustiedot ovat puutteelliset, voivat kunnan 

maksut myöhästyä huomattavasti. 

Palveluntuottajalle muodostuu maksuajon yhteydessä kaksi erilaista maksuaineistoa, 

laskutuslista ja lasku. Laskutuslistalla on eritelty jokainen tapahtuma joista 

palveluntuottaja laskuttaa kuntaa.  
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Laskulla eritellään jokainen palvelu johon laskutustapahtumia kohdistuu. 

 

 

 

Esimerkki 1. 

Yrityksellä on kolme toimipaikkaa, ja laskutustiedot yritystasolla sekä toimipaikalla 1, mutta 

ei toimipaikoilla 2 ja 3. Esimerkissä Toimipaikka yhdelle tehdyt kirjaukset käyttävät kyseisen 

toimipaikan laskutustietoja, kun taas toimipaikka 2:n ja 3:n kirjaukset käyttävät yritystason 

laskutustietoja.  

  Yritys    

  

 

 laskutustiedot 
    

  

 

   

Toimipaikka 1  Toimipaikka 2  Toimipaikka 3  

laskutustiedot  ei laskutustietoja  ei laskutustietoja  

      

Kirjaukset täällä-  Kirjaukset täällä-  Kirjaukset täällä-  
käyttävät TP1:n 
laskutustietoja  

käyttävät yrityksen 
laskutustietoja  

käyttävät yrityksen 
laskutustietoja 
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4.2 Toimipaikat 

Toimipaikkojen hallinta tapahtuu ”Toimipaikat”-välilehdellä. Toimipaikalle pakollisia tietoja 

ovat ”Yhteystiedot” sekä ”Yhteyshenkilön” tiedot. Toimipaikan tallentamisen jälkeen sille 

voi lisätä omat laskutustiedot ”Laskutustiedot”-välilehdellä. Täyttäkää myös ”Sähköposti 

(näkyy vertailussa)”-kenttä asiakkaan yhteydenottoja varten. 

 

 

 

Jokaisella toimipaikalla voi olla omat laskutustiedot. Jos toimipaikalle ei ole omia 

laskutustietoja, käytetään yrityksen laskutustietoja niiden sijaan. Jos laskutustietoja ei ole 

syötetty lainkaan, kunnalta saatavat maksut myöhästyvät. 

 

Toimipaikka on liitettävä palveluun palveluhakemuksen kautta ja hyväksytettävä kunnalla. 

Lisäksi jokaiselle toimipaikalle pitää luoda oma hinnasto palveluun liittämisen 

yhteydessä, mikäli palveluntuottajalla on useampi toimipaikka. Tarkista sääntökirjasta 

tai hakeutumisohjeista toimipaikalle vaaditut liitteet. 
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4.3 Alihankkijan lisääminen ja poistaminen 

Yrityksen käyttämiä alihankkijoita hallinnoidaan ”Alihankkijat”-välilehdellä. Alihankkija 

lisätään antamalla sen Y-tunnus ja painamalla ”Tallenna”. Tämän jälkeen liitetään vaaditut 

liitteet. Voit myös hakea liitteet suoraan tilaajavastuusta painamalla ”Tarkista 

tilaajavastuusta”, jos alihankkija on tilaajavastuun jäsen. Alihankkijan voi poistaa kohdasta 

”Poista valittu” mikäli alihankkijaa ei ole liitetty mihinkään palveluun. 

 

 

 

Alihankkija on liitettävä palveluun palveluhakemuksen kautta ja hyväksytettävä kunnalla. 

Tarkista sääntökirjasta alihankkijalle vaaditut liitteet.  
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4.4 Edistynyt vertailu, asiakashaun lisätiedot 

Palveluntuottajalla on mahdollisuus täyttää yrityksen tietoihin tarkempia hakukriteereitä 

yrityksestä. Nämä tiedot auttavat yritystä löytymään paremmin asiakkaiden vertaillessa 

palveluntuottajia. Tarkempia tietoja voi antaa sekä yritykselle että tuottajanosille, kuten 

toimipaikalle ja työntekijälle. 

 

Nämä lisätiedot jakaantuvat 

neljään kategoriaan, yleistä, 

esteettömyys, kotiin annettavat 

palvelut ja asumispalvelut. 

 

Yleistä 

 Työntekijöiden sukupuoli 

 Yrityksen käyttämät kielet 

 Kohderyhmät 

 Palvelun saatavuus 

Esteettömyys 

 Liikkuminen 

 Kommunikointi 

Kotiin annettavat palvelut 

 Työntekijän 

erikoisvaatimukset 

Asumispalvelut 

 Vapaat huoneet 
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”Palvelun saatavuus” -kenttää on syytä päivittää tasaisin väliajoin mahdollisimman 

ajankohtaisen tiedon ylläpitämiseksi.  
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5 Palvelut 

Palvelut-kohdan alta löytyvät kaikki palvelut, joihin yritys on hakeutunut ja hyväksytty 

palveluntuottajaksi. Sivulta löytyvät myös mahdolliset keskeneräisten hakemusten 

luonnokset sekä hakemukset jotka vaativat lisätietoa. Sivun oikeasta reunasta löytyy 

mahdollisuus uusien hakemuksien avaamiselle. 

 

 

 

5.1 Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen uuteen palveluun 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen uuteen palveluun 

tapahtuu ”Palvelut”-sivun kautta. Sivun oikeasta laidasta 

löytyy kohta ”Hakeudu palvelusetelituottajaksi uuteen 

palveluun”. Alasvetovalikosta pitää ensin valita kunta jonka 

alueella palvelu tulee toimimaan, sekä sen alapuolelta itse 

palvelu johon hakeudutaan. Katso palvelukohtaiset 

hakeutumisohjeet osoitteesta www.turku.fi/psop. 

 

 

http://www.turku.fi/psop
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5.2 Keskeneräisten palveluhakemusten tarkastelu 

Jos palveluntuottaja on luonut hakemuksen joka on jäänyt keskeneräiseksi, jää tämä 

kyseinen hakemus luonnostilaan. Jos kunta palauttaa lähetetyn hakemuksen vaatien 

lisätietoja, näkyy hakemus vaatii lisätietoja -tilassa. Luonnos- ja vaatii lisätietoja -tiloissa 

olevat hakemukset löytyvät ”Palvelut”-välilehden alta, ja niistä ilmoitetaan sivun 

yläreunassa olevassa inforuudussa: 

 

Hakemusta pääsee jatkamaan joko inforuudussa olevasta “Täydennä tiedot nyt” -linkistä, 

tai palveluhakemuksen kohdalta löytyvästä “Muokkaa tietoja” –linkistä. 

 

Keskeneräisiä hakemuksia muokattaessa päästään samaan 8-kohtaiseen hakemukseen, 

jonka täytettyään palveluntuottaja allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen kunnalle 

hyväksyttäväksi “Yhteenveto”-välilehden kautta. Hakemuksen lähettäminen edellyttää 

sääntökirjan lukemista ja hyväksymistä.  
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5.3 Hyväksyttyjen palveluhakemusten tarkastelu 

Hyväksytyt palveluhakemukset 

näkyvät ”Palvelut”-välilehden alla, 

ja näissä palveluissa tilana on 

”Hyväksytty”. Hyväksytyn 

palvelun tietoja voi tarkastella 

”Avaa yhteenveto” -linkistä, sekä 

esimerkiksi hinnastoa voi muokata 

”Muokkaa tietoja” -linkin kautta. 

 

Yhteenveto-sivun takana voi tarkastella yrityksen ja palveluntuottajan hakemuksessa 

toimittamia tietoja sekä liitteitä, ja lisäksi tarkastella voimassaolevia hinnastoja. Jos hinnasto 

on voimassa toistaiseksi, pääsee ”Muokkaa tietoja” -linkin takaa esimerkiksi päivittämään 

tai lisäämään hinnastoja. 
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5.4 Hinnaston lisääminen ja päivittäminen 

Hinnaston päivittäminen jo hyväksyttyyn palveluun tapahtuu ”Palvelut”-sivun kautta. 

Sivulla näkyvät hyväksytyt palvelut, ja niiden hinnastoja pääsee muokkaamaan ”Muokkaa 

tietoja” -napin kautta.  

HUOM! Palveluiden sääntökirjassa on tarkat ehdot hintojen muuttamiseen, hintojen 

korottaminen on pääsääntöisesti mahdollista vain kerran vuodessa. Tarkista 

palvelukohtaiset ohjeet sääntökirjasta. 

 

“Muokkaa tietoja” –napin takaa löytyy 

sama 8-kohtainen hakemus, kuin uutta 

hakemusta tehdessä. Hinnaston 

muokkaaminen tapahtuu kohdassa ”7. 

Hinnasto”.  

 

”Hinnasto”-välilehden takaa löytyy sivu, jossa vasemmalla näkyvät nykyiset hinnastot. 

Hinnasto luodaan yrityskohtaisena jos palveluntuottajalla on vain yksi toimipaikka, tai 

toimipaikkakohtaisesti jos toimipaikkoja on useampia. Hinnaston taso vaikuttaa myös 

yrityksen yhteystietojen näkyvyyteen hintavertailussa: yritystasoinen hinnasto tuo 

hintavertailuun yrityksen yhteystiedot, ja toimipaikkakohtainen hinnasto tuo 

hintavertailuun kyseisen toimipaikan yhteystiedot. 

 

Hinnastolle laitetaan voimassaoloaika. 

Hinnastot ovat Turun palveluissa aina 

voimassa toistaiseksi, joten muista 

rastittaa ”Toistaiseksi voimassa” -

kohta. Hinnaston ollessa valmis 

painetaan ”Tallenna muutokset”. 

Hinnaston nimi muodostuu 

automaattisesti valitun tuottajanosan, 

sekä hinnaston voimassaolon perusteella. 
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Lisätietokenttä: Lisätietokenttään voi laittaa ylimääräistä hinnastoon liittyvää tietoa. 

Lisätietokenttä on päivitettävissä koska tahansa ilman kunnan hyväksyntää. 

Täytä hinnastoon palvelukohtaiset hinnat niille 

palvelusisällöille, joita yrityksesi tuottaa. Hinnaston ollessa 

valmis painetaan ”Tallenna muutokset”. Tallennuksen 

jälkeen paina ”Jatka >” siirtyäksesi yhteenveto-sivulle.  

HUOM! Muista lopuksi allekirjoittaa hakemus Katso-tunnuksella ja lähettää se 

kunnalle hyväksyttäväksi. 

 

5.5 Tuottajanosakohtainen hinnasto 

Tuottajanosakohtainen hinnasto 

luodaan valitsemalla 

”Tuottajanosakohtainen”-nappi, 

sekä valitsemalla alasvetovalikosta 

mikä tuottajanosa on kyseessä. 

Tuottajanosaksi valitaan 

ensimmäiseen alasvetovalikkoon 

”toimipaikka” tai ”työntekijä”, ja 

jälkimmäiseen kohtaan se 

toimipaikka tai työntekijä jolle 

hinnasto halutaan kohdistaa. Tällä 

ominaisuudella luodaan oma 

hinnasto jokaiselle tuottajanosalle. 

Tuottajanosakohtaisen hinnaston 

luomisella varmistetaan myös, että hintavertailussa asiakkaalle näkyvät kyseisen 

tuottajanosan yhteystiedot yrityksen sijaan. 

 

Olemassa olevia hinnastoja voidaan 

tarkastella valitsemalla hyväksytystä 

palvelusta ”Avaa yhteenveto”.  

Hinnastot löytyvät yhteenvedon 

alareunasta, ja niitä voi tarkastella 

avaamalla ne Plus(+)-merkistä. 
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6 Asiakkaat 
6.1 Asiakkaan lisääminen ja palveluvarauksen tekeminen 

Asiakkaat lisätään järjestelmään 

tekemällä asiakkaan palveluseteliin 

uusi palveluvaraus. Palveluvaraus 

tapahtuu ”Asiakas”-välilehden alla 

kohdassa ”Tee uusi 

palveluvaraus”. Varauksen 

tekeminen vaatii asiakkaan antaman 

palvelusetelin numeron.  

 

Ostopalveluissa kunta pääasiallisesti tekee palveluvarauksen palveluntuottajan puolesta. 

HUOM! Palveluvaraus tehdään seteliin vain kerran, varausta ei tarvitse tehdä 

kuukausittain tai aina tapahtumia kirjatessa. 

 

Palvelusetelin numeron 

syötettyään palveluntuottaja 

saa auki palvelusetelin tiedot 

sekä siihen soveltuvat 

palvelusisällöt. Palveluvaraus 

tehdään ”Tee palveluvaraus”-

linkin avulla.  

 

Palveluvaraus tehdään oletuksena vain yhteen palvelusisältöön vaikka setelillä olisi 

useita palvelusisältöjä. 

 

Palveluvaraukseen täytetään 

palveluntuottajaosa joka 

varauksen tekee (oletuksena 

yritys), rastitetaan 

sopimusehtojen ja 

sopimussuhteen 

muodostamisen 

hyväksyminen sekä lisätään 

mahdolliset lisätiedot 
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tapahtumavarauksesta, jonka jälkeen palveluvaraus lähetetään. 

 

Jos ostovoiman tietoja ei löydy, palveluntuottajalla ei ole ostovoimaan soveltuvaa 

palvelua, voimassaolevaa hinnastoa, tai seteli tai sen numero on väärä/suljettu. Ota tässä 

tapauksessa yhteyttä ostovoiman myöntäjään tai viime kädessä PSOP-tukeen. 

 
6.2 Asiakkaan voimassaolevat palveluvaraukset 

Asiakkaan voimassaolevat palveluvaraukset eri palveluihin löytyvät “Palveluvaraukset”-

välilehden takaa. Tätä kautta voi myös kirjata tapahtuman kyseiselle palveluvaraukselle. 

”+”-linkistä saa tarkasteltua kyseisen palveluvarauksen lisätietoja. Pääasiallisesti 

asiakkaiden kirjaukset tehdään asiakkaan ostovoimat- tai saldo-ostovoimat -välilehdellä. 
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6.3 Asiakkaan hakeminen ja tietojen tarkastelu 

Asiakkaan hakeminen tapahtuu ”Asiakkaat”-sivun kautta nimen, henkilötunnuksen tai 

palvelusetelin numeron avulla. Haku näyttää asiakkaat, jotka täyttävät jonkun seuraavista 

ehdoista:  

 asiakkaalla on palvelutapahtuma tai -varaus palveluntuottajan kanssa viimeisen 3 

vuoden sisällä  

 Sinulla on oikeus johonkin asiakkaalle myönnettyyn palveluun palvelutiimin kautta 

 

Asiakkaan nimeä klikkaamalla pääsee tarkastelemaan asiakkaan tietoja.  

 

 

 

1. Asiakkaan tiedot – Lakiteknisistä syistä laskulla ei voi 

näkyä asiakasta yksilöivää tietoa. Tämän vuoksi 

palveluntuottaja voi yksilöidä asiakkaansa omalla 

asiakasnumerolla, joka tulee näkyviin laskulle ja on palveluntuottajakohtainen.  

2. Ostovoimat – Asiakkaalle myönnetyt ostovoimat 

3. Saldo-ostovoimat – Asiakkaalle myönnetyt saldo-ostovoimat 

4. Palveluvaraukset – Asiakkaan ostovoimiin kohdistetut voimassaolevat 

palveluvaraukset 

5. Tapahtumat – Asiakkaan ostovoimille kirjatut tapahtumat 

6. Omavastuuerittely – Asiakkaan omavastuuerittely 
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6.4 Tapahtuman kirjaaminen 

Tapahtumat palveluseteleille kirjataan asiakkaan ”Ostovoimat”-välilehdellä, tietyissä 

palveluissa ”Saldo-ostovoimat”-välilehdellä. 

 

HUOM! Kaikki palvelutapahtumat on kirjattava viimeistään 6. päivä seuraavaa kuuta jotta 

ne ehtivät kyseisen kuun maksatusajoon. 

 

”Ostovoimat”-välilehdellä näkyvät 

kaikki asiakkaan voimassaolevat 

palvelusetelit. Seteleistä käyvät ilmi 

myöntämispäivämäärä, käytettävissä 

oleva palvelu, setelin käytössä olevat 

palvelusisällöt, voimassaolo ja setelin 

tila.  

 

Setelin tila voi olla myönnetty, avoin tai suljettu: 

1. Myönnetty – palveluseteli jota ei ole vielä käytetty 

2. Avoin – seteliä on veloitettu jakson aikana 

3. Suljettu – seteli on käytetty loppuun tai se on suljettu muusta syystä ja ei ole enää 

voimassa. 
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Setelille kirjataan uusi tapahtuma sopivan 

ostovoimasisällön kohdalta ”Kirjaa uusi” 

-linkin takaa. Palvelutapahtumaan 

täytetään sisältö, soveltuva 

palveluntuottaja tai palveluntuottajaosa 

sekä palvelun alku- ja loppuaika. HUOM! 

Tapahtumat on kirjattava todellisen keston 

mukaisesti. Aloitus- ja lopetusaikoja saa 

muokattua vapaasti tuplaklikkaamalla 

”Aloitusaika” –kenttää ja kirjoittamalla 

oikean ajan. 

 

Kirjauksen arvo lasketaan automaattisesti 

yksiköiden ja arvo/yksikkö –tiedon 

mukaan. Aikatyyppisissä yksiköissä (tunti) 

myös loppupvm ja loppukellonaika ovat 

pakollisia kenttiä.  

 

Palvelutapahtumat kirjataan suoraan 

”Kirjaa”-napin kautta. Keskeneräisenä 

tallennetut tapahtumat jäävät usein kirjaamatta ja eivät päädy laskutukseen. 

 

HUOM! Jos pariskunnalle on myönnetty pariskuntapäätös, palveluntuottajan tulee 

tapahtumakirjauksessa merkitä lisätietokenttään kummalle pariskunnasta annettiin palvelua 

kyseisellä kellonajalla. 

 

  



Parastapalvelua.fi 
PSOP 
Turun ohjeistus järjestelmän käyttöön  
 
 

 
 
 
 29/42 

© Turku 

6.5 Asiakkaan tapahtumat ja tapahtumien muokkaaminen/poistaminen 

Asiakkaan palvelutapahtumia voi tarkastella “Asiakkaat”-välilehden alta löytyvän 

”Tapahtumat”-välilehdeltä. Sivulta löytyvät kaikki asiakkaan palvelutapahtumat, niiden 

sisältö, tila sekä linkki tarkempaa tarkastelua varten. 

 

 

 

Virheellisesti kirjatun tapahtuman muokkaaminen tapahtuu ”Tarkastele tapahtumaa”-

linkin kautta. Tapahtuman tiedot voi vaihtaa ja tallentaa ”Kirjaa”-napilla, tai koko 

tapahtuman voi poistaa ”Poista”-napilla, jos esimerkiksi sama kirjaus on tehty kahdesti. 

Virheellinen tapahtuma on muokattavissa ja poistettavissa saman kuukauden aikana.  

 

HUOM: Mikäli virheellinen tapahtuma on mennyt laskutukseen, ilmoita tapahtuman 

täydelliset tiedot kunnan työntekijälle. 

 

  



Parastapalvelua.fi 
PSOP 
Turun ohjeistus järjestelmän käyttöön  
 
 

 
 
 
 30/42 

© Turku 

6.6 Keskeytyksen kirjaaminen 

Keskeytyksen kirjaaminen on mahdollinen vain jatkuville palveluille joiden yksikkö on 

vuorokausi. Palvelunjärjestäjä on määritellyt maksuprosentit eri keskeytystilanteille eri 

palveluissa. Maksuprosentit ovat palvelu- ja keskeytyssyykohtaisia. 
 

1. Valitse syy. 

2. Syötä keskeytyksen alkupäivämäärä-kenttään keskeytyksen alkamispäivä. 

Alkamispäivä huomioidaan keskeytysajan maksuissa. 

3. Jos keskeytys ei ole vielä päättynyt, valitse "Tallenna keskeneräisenä". 

4. Kun keskeytys päättyy, syötä keskeytyksen loppupäivämäärä-kenttään keskeytyksen 

loppupäivä ja valitse "Kirjaa".  

 

Esimerkki: Ensimmäisestä 

keskeytyspäivästä palvelunjärjestäjä 

maksaa aina 100 %. Tehostetun 

palveluasumisen ostopalveluissa 

korvaus on myös seuraavilta 13 

päivältä 100 %, ja 

palvelusetelipalvelussa korvaus on 50 

%. Yli 14 vuorokautta jatkuvista 

keskeytyspäivistä korvaus on 0 %. 

Päivien määrät ja prosentit saattavat 

olla erilaiset eri palveluissa. 

 

 

Keskeytyksestä muodostuu kaksi tapahtumaa; alkupäivä sekä jatkopäivät. Alla esimerkki 

tehostetun palveluasumisen palvelusetelipalvelun keskeytyskirjauksesta. 
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Esimerkki 1: 

Asiakas on dementiahoidossa 1.9 – 14.9. Hän on ensin hoidossa normaalisti 6 päivää jonka 

jälkeen hän joutuu sairaalaan 7.9. Hän on sairaalassa 7.9 – 10.9 jolloin hän palaa takaisin 

palveluntuottajan hoitoon. Hänen hoitonsa jatkuu normaalisti 10.9 – 14.9. Palveluntuottaja 

kirjaa tapahtumat seuraavasti: 

 Dementiahoito 1. – 6.9. 

 Keskeytyskirjaus 7.9 – 10.9 

 Dementiahoito 10.9 – 14.9 

Keskeytyskirjauksen viimeinen päivä on sama kuin hoidon jatkumispäivä kirjausta tehdessä. 
tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai maanantai 

1.syys 2.syys 3.syys 4.syys 5.syys 6.syys 7.syys 

Dementia- 
hoito 

Dementia- 
hoito 

Dementia- 
hoito 

Dementia- 
hoito 

Dementia- 
hoito 

Dementia- 
hoito 

  

            
Keskeytys 
Sairaala 

            100 % 

tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai maanantai 

8.syys 9.syys 10.syys 11.syys 12.syys 13.syys 14.syys 

    
Dementia- 

hoito 
Dementia- 

hoito 
Dementia- 

hoito 
Dementia- 

hoito 
Dementia- 

hoito 

Keskeytys 
Sairaala 

Keskeytys 
Sairaala 

Keskeytys 
Sairaala 

        

50 % 50 %          

 

Tapahtumakirjauksista muodostuu asiakkaalle seuraavanlaiset tapahtumat 
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Tehostetun palveluasumisen ostopalvelussa kirjataan lisäksi ateriavuorokaudet 

asiakkaalle. Ateriakirjaukset keskeytyksen osalta tapahtuvat seuraavanlaisesti: 

 
tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai maanantai 

1.syys 2.syys 3.syys 4.syys 5.syys 6.syys 7.syys 

Ateria Ateria Ateria Ateria Ateria Ateria   

            
Keskeytys-

päivä 

              

tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai maanantai 

8.syys 9.syys 10.syys 11.syys 12.syys 13.syys 14.syys 

    Ateria Ateria Ateria Ateria Ateria 

Keskeytys-
päivä 

Keskeytys-
päivä 

Keskeytys-
päivä 

        

 

Tapahtumakirjauksista muodostuu asiakkaalle seuraavanlaiset tapahtumat 
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Esimerkki 2: 

Asiakas on dementiahoidossa 24.8 – 6.9. Hän on ensin hoidossa normaalisti 5 päivää jonka 

jälkeen hän joutuu sairaalaan 29.8. Hän on sairaalassa 29.8 – 2.9 jolloin hän palaa takaisin 

palveluntuottajan hoitoon. Hänen hoitonsa jatkuu normaalisti 2.9 – 6.9. Palveluntuottaja 

kirjaa tapahtumat seuraavasti: 

 Dementiahoito 24.8 – 28.8 

 Keskeytyskirjaus 29.8 – 2.9 

 Dementiahoito 2.9 – 6.9 

Keskeytyskirjauksen viimeinen päivä on sama kuin hoidon jatkumispäivä kirjausta tehdessä. 
maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 

24.elo 25.elo 26.elo 27.elo 28.elo 29.elo 30.elo 

Dementia- 
hoito 

Dementia- 
hoito 

Dementia- 
hoito 

Dementia- 
hoito 

Dementia- 
hoito 

    

          
Keskeytys 
Sairaala 

Keskeytys 
Sairaala 

          100 % 50 % 

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 

31.elo 1.syys 2.syys 3.syys 4.syys 5.syys 6.syys 

    
Dementia- 

hoito 
Dementia- 

hoito 
Dementia- 

hoito 
Dementia- 

hoito 
Dementia- 

hoito 

Keskeytys 
Sairaala 

Keskeytys 
Sairaala 

Keskeytys 
Sairaala 

        

50 % 50 %           

 

Tapahtumakirjauksista muodostuu asiakkaalle seuraavanlaiset tapahtumat 
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Tehostetun palveluasumisen ostopalvelussa kirjataan lisäksi ateriavuorokaudet 

asiakkaalle. Ateriakirjaukset keskeytyksen osalta tapahtuvat seuraavanlaisesti 
maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 

24.elo 25.elo 26.elo 27.elo 28.elo 29.elo 30.elo 

Ateria Ateria Ateria Ateria Ateria     

          
Keskeytys-

päivä 
Keskeytys-

päivä 

              

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 

31.elo 1.syys 2.syys 3.syys 4.syys 5.syys 6.syys 

    Ateria Ateria Ateria Ateria Ateria 

Keskeytys-
päivä 

Keskeytys-
päivä 

Keskeytys-
päivä 

        

 

Tapahtumakirjauksista muodostuu asiakkaalle seuraavanlaiset tapahtumat 
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6.7 Omavastuuerittelyn luonti 

Asiakkaan omavastuuerittelyn luonti tapahtuu 

“Omavastuuerittely”-välilehden kautta. 

Hakuun täytetään haettu palvelu sekä erittelyn 

toivottu alku- ja loppupäivämäärä. 

Klikkaamalla ”Tee omavastuuerittely” 

saadaan erittely auki. 

 

Omavastuuerittelystä käy ilmi palvelusisältö, 

setelin tiedot, palvelun hinta ja asiakkaalle 

jäävä omavastuuosuus. Omavastuuerittelyn voi tulostaa klikkaamalla ”Avaa tulostettava 

versio”. 

HUOM! Kunnalle 

manuaalisesti tarkastettaviksi 

menevät kirjaukset näkyvät 

omavastuuerittelyssä siihen 

asti että ne hylätään tai 

hyväksytään.  

 

 

 

Hylätyt tapahtumat poistuvat omavastuuerittelyltä, hyväksytyt jäävät näkymään normaalisti.  

Manuaalisesti tarkastettavaksi menevät ne tapahtumat jotka ylittävät asiakkaalle myönnetyn 

palvelun määrän. Maksu kunnalta palveluntuottajalle tapahtuu vasta kun tapahtuma on 

hyväksytty. Erikseen hyväksyttävissä tapahtumissa maksu voi siirtyä seuraavaan 

maksatukseen. 
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6.8 Virheelliset laskutukseen ehtineet kirjaukset ja niiden hyvitykset 

Virheelliset tapahtumakirjaukset jotka maksetaan palveluntuottajalle, hyvityslaskutetaan 

seuraavan kuukauden laskutuksessa. Hyvitykset käsitellään seuraavanlaisesti: 
 

Kolme 
kirjausta joista 

yksi on 
virheellinen 

 

  

Tapahtumat 
kirjataan ja 
lähetetään 
kunnalle 

 

  

Virheellisestä 
kirjauksesta 

tehdään 
hyvityskirjaus 

 

  

Maksuista 
vähennetään 

virheellisesti kirjatun 
tapahtuman arvo 

 
 

  Huhtikuu  Toukokuu  Kesäkuu 

Kirjaus 1       20,00 €        20,00 €       20,00 €  

Kirjaus 2       20,00 €        20,00 €       20,00 €  

(Virhe)kirjaus 
3 

  
    20,00 €          

Hyvitys       -   20,00 €      

Maksetaan:       60,00 €        20,00 €       40,00 €  

 

HUOM! Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa kunnalle vääristä laskutukseen 

ehtineistä kirjauksista.  

 

6.9 Asiakaspalaute 

Asiakaspalaute löytyy ”Asiakkaat”-välilehden alta ”Palautteet”-välilehdeltä. Palaute voi 

olla moite, kiitos tai reklamaatio. Asiakas voi halutessaan pyytää vastausta, jolloin rivillä on 

nähtävissä huomiomerkintä, sekä kohdistaa palautteen tiettyyn tapahtumaan. 

Palautteeseen pääsee vastaamaan ”Vastaa”-linkin kautta. Palautteeseen voi vastata vain 

kerran. 
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6.10 Automaattiset tapahtumakirjaukset 

Automaattiset tapahtumakirjaukset ovat käytössä vuorokausipohjaisissa pal. Automaattiset 

tapahtumakirjaukset löytyvät ”Asiakkaat”-välilehden alta ”Automaattiset 

tapahtumakirjaukset”-välilehdeltä. 

 

Automaattinen tapahtumakirjaus –toiminto muodostaa automaattisesti koko kuukauden 

kestävän tapahtumajakson jokaiselle asiakkaalle jolle on aikaisemmin kirjattu 

palvelutapahtuma, ja joka on kestänyt kuun loppuun. Tapahtumajakso ei muodostu 

asiakkaille joilla on keskeneräinen keskeytyskirjaus. 

 

 

Jos asiakkaan palvelutapahtumat ovat jatkuneet keskeytyksettä koko kuukauden ajan, 

palveluntuottaja voi automaattisten tapahtumakirjausten näkymässä hyväksyä kuun 

viimeisenä päivänä tai viimeistään seuraavan kuukauden kuudentena päivänä näiden 

asiakkaiden palvelutapahtumat. Hyväksyttävät tapahtumat valitaan rastittamalla ne listasta 

sekä painamalla ”Vahvista valitut”. Tämän jälkeen tapahtumat siirtyvät ”Kirjattu”-tilaan ja 

poistuvat listalta. Jokainen sivu tulee hyväksyä erikseen. Aikaisempien sivujen ruksit 

poistuvat jos siirryt seuraavalle sivulle vahvistamatta valittuja! 
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HUOM! Jos asiakkaalle tulee keskeytys kesken automaattisesti muodostuneen 

kirjausjakson, täytyy palveluntuottajan käydä asiakkaan tapahtumissa muokkaamassa 

kyseistä tapahtumaa sekä luomassa erikseen keskeytyskirjauksen. Asiakkaan tapahtumiin 

pääsee suoraan -napista. 
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7 Raportit 
7.1 Asiakkaat ja toteuma 

Raportilla voi tarkastella tietyn kunnan asiakkaita ja tapahtumia, sekä palveluntuottajan 

tilityksiä kunnalle sekä asiakkaan omavastuiden määrää.  

 

Raportille valitaan haluttu kunta sekä halutut palvelusisällöt 

ja mahdollinen palveluntuottajaosa tai koko yritys. Yritys-

tasoinen raportti kattaa kaikki palveluntuottajaosat. 

 

 

 

 

Raportille valitaan haluttu aikaväli kuukausina. 

Raportille voi myös hakea vain tietyn asiakkaan 

tiedot henkilötunnuksen avulla. Paina lopuksi ”Luo 

raportti” -nappia. 

 

 
1 Esimerkki Asiakkaat ja toteuma –raportista 
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7.2 Keskeytykset 

Raportilla voi tarkastella tehostetun palveluasumisen ja vammaispalvelulain mukaisen 

palveluasumisen keskeytyksiä tietyllä aikavälillä. Raportille valitaan haluttu palvelu sekä 

aikaväli kuukausina. Paina lopuksi ”Luo raportti” –nappia. 

 

 

 
2 Esimerkki keskeytykset-raportista 
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8 Usein kysytyt kysymykset 

 

Tunnukseni on lukkiutunut? 

 

Käyttäjätunnus lukkiutuu jos salasanan syöttää väärin 5 kertaa. Ota yhteyttä 

osoitteeseen psop@turku.fi ja kerro viestissäsi käyttäjätunnuksena käytetty 

lukkiutunut sähköpostiosoite.  

 

Olen unohtanut tehdä kirjauksia, miten pitkään voin kirjata tapahtumia? 

 

Palvelutapahtumat tulee kirjata PSOP-järjestelmään aina ensi tilassa 

palvelukohtaisten sääntökirjojen ohjeiden mukaisesti. Teknisesti kirjaus on 

mahdollista 60 vrk taaksepäin olevan kuukauden alkuun. Tämä kirjausväli on 

nähtävissä kirjausnäkymässä, tekstillä ”Tapahtumien kirjaus on mahdollista ajalle:”.  

 

Olen tehnyt virheellisen kirjauksen, miten korjaan asian? 

 

Ennen seuraavan kuun 7. päivää kirjausten muokkaaminen onnistuu 

palveluntuottajan toimesta. Tapahtumien ehtiessä tilitykseen (7. päivä jälkeen 

tehtävä korjaus) on otettava yhteyttä ostovoiman myöntäjään. Palveluntuottaja kirjaa 

oikeat tapahtumat uusina kirjauksina asiakkaalle, jonka jälkeen kunta hyvittää 

virheelliset kirjaukset. 

 

Ostovoima ei löydy palveluvarausta tehdessä? 

 

Palveluvaraus on tehtävä heti ostovoiman numeron saadessa. Palveluvarausta ei voi 

tehdä enää ostovoiman sulkeuduttua. Ota yhteyttä ostovoiman myöntäjään. 

 

Miksei asiakkaalle ole muodostunut automaattisia tapahtumakirjauksia (tehostettu 

palveluasuminen)? 

 

Asiakkaalle muodostuu automaattisesti seuraavan kuun tapahtumakirjaukset 

hyväksyttäviksi, jos asiakkaalla on ollut tapahtumia edellisessä kuussa, ja hänellä ei 

ole ollut voimassaolevaa keskeytystä kuun vaihteessa. Tarkista asiakkaan edellisen 

kuun kirjaukset. Yrityksellä tai tuottajanosalla täytyy myös olla voimassaoleva 

hinnasto jotta tapahtuvat voivat muodostua. 
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Miksei asiakkaan tapahtumat näy ”Asiakkaat ja toteuma” -raportilla? 

 

Raporttia tulostaessa valitaan joko yritystaso tai tietty tuottajanosa. Jos asiakkaan 

tapahtumat on kirjattu (esim. vahingossa) yritystasolle, niin asiakkaan tapahtumat 

eivät näy toimipaikkakohtaisessa raportissa. 

 

Miksei automaattisissa tapahtumakirjauksissa näy Turun kunta tai miksen näe tietyn 

palvelun asiakkaita? 

 

Käyttäjätunnus täytyy palveluntuottajan pääkäyttäjän toimesta liittää haluttuihin 

palvelutiimeihin järjestelmässä. Palvelutiimien avulla voidaan rajoittaa tietyn palvelun 

asiakkaiden näkymistä eri käyttäjille. Tämä rajoittaa myös pääsyä automaattisiin 

tapahtumakirjauksiin, jos kyseisille palveluille ei ole oikeutta. 


