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1 Kirjautuminen 

Mene selaimella osoitteeseen https://parastapalvelua.fi 

 

Kirjautuminen palveluun tapahtuu oikealta 

yläkulmasta löytyvän “Kirjaudu sisään” -napin 

kautta. 

 

Kuntakäyttäjät kirjautuvat palveluun kohdan 

“Kuntakäyttäjä” kautta. 

 

HUOM! Jos syötät salasanan väärin viisi kertaa, tunnuksesi lukittuu. Ilmoita lukituksesta 

pääkäyttäjälle. On helpompi tilata uusi salasana unohtuneen tilalle viimeistään kolmen 

virheellisen yrityksen jälkeen. 

 

1.1 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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2 Asiakkaat 

2.1 Uuden asiakkaan lisääminen 

Asiakkaan lisääminen tapahtuu aina 

henkilötunnuksen kautta. Painettaessa ”Siirry”-

nappia, järjestelmä hakee automaattisesti 

asiakkaan tiedot VTJ:stä. Asiakkaan 

perustiedoissa on asiakkaan yhteystiedot, 

asiakkaan kontaktit sekä mahdollinen puolesta-

asioija. Huom! Puhelinnumero on pakollinen 

tieto, jos et tiedä asiakkaan puhelinnumeroa, niin syötä kenttään numero 1. 

 
 

Asiakkaan tiedot voi päivittää suoraan VTJ:stä ”Päivitä tiedot VTJ:stä”-napin kautta. 

Lisäksi sivulta löytyy napit asiakkaan tilan muuttamiseksi poismuuttaneeksi tai 

menehtyneeksi. 

 

Muilta välilehdiltä löytyvät asiakkaan ostovoimat ja tapahtumat. 

 

HUOM! Jos asiakkaan tietoja VTJ:stä päivitettäessä osoitteeksi tulee jokin muu kuin 

asiakkaan nykyinen asuinosoite, täytetään asiakkaan oikea osoite lisätietokenttään. 
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2.2 Asiakkaiden hakeminen 

Asiakkaiden hakeminen tapahtuu joko 

palvelun, palvelusetelin numeron tai, 

asiakkaan nimen tai henkilötunnuksen 

avulla. Palvelun kautta hakemalla saa 

tuloksena tietyn palvelun kaikki asiakkaat. 

Voit hakea tiettyä asiakasta etu-, suku- tai toisella nimellä. Hakua on mahdollista rajata 

asiakkaan tilan mukaan (Aktiivinen, Passiivinen ja Menehtynyt). Oletuksena haku etsii 

aktiiviset asiakkaat. 

Vaihtoehtoisesti voit hakea asiakastietoja 

alueen ja/tai tiimin avulla käyttämällä ”Hae 

alueen ja/tai tiimin perusteella” linkkiä. Tällöin 

hakukenttien näkymä vaihtuu ja voit käyttää näitä vaihtoehtoisia hakuehtoja. 

 

2.3 Puolesta-asioijan määrittäminen 

Jos asiakkaalla on edunvalvoja, voi edunvalvojan lisätä asiakkaan puolesta-asioijaksi. Tämä 

edellyttää edunvalvojan henkilötunnuksen lisäämistä järjestelmään. Mikäli edunvalvoja ei 

ole valmis antamaan henkilötunnustaan, on hänen tietonsa lisättävä palvelusetelin 

lisätietokenttään. Puolesta-asiointi edellyttää ensin puolesta-asioinnin valtakirjan 

täyttämistä. 

Puolesta-asioijan tiedot tulevat 

asiakkaan tietojen alle kohtaan 

”Asiakkaan kontaktit”, josta 

voi rastittaa ”Asiakkaalla on 

puolesta-asioija”. Puolesta-

asioijan tietoihin tarvitaan nimen 

ja henkilötunnuksen lisäksi 

puhelinnumero ja sähköposti. 
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3 Palveluntuottajat 

3.1 Palveluntuottajien listaus ja vertailu 

Palveluntuottajia voi vertailla ”Palveluntuottajat”-

välilehdeltä löytyvän ”Vertailu”-välilehden kautta tai 

kirjautumatta järjestelmän pääsivulta löytyvän ”Vertaile 

palveluntuottajia” -napin kautta. Vertailussa valitaan ensin kunta ja palvelu, jonka jälkeen 

syötetään halutessaan oman palvelusetelin tiedot. Hakutuloksista rastitetaan halutut 

palveluntuottajat jonka jälkeen painetaan ”Vertaile”-nappia. Kaikkien palveluntuottajien 

vertailu onnistuu rastittamalla ”Valitse kaikki” -laatikko ennen ”Vertaile”-napin painamista. 

 

Esimerkki: Asiakkaalle on myönnetty siivouksen palveluseteli 2 tuntia kuukaudessa, setelin 

arvona 20€. Setelin tiedot täytettäessä vertailussa näkyy kahden tunnin yhteishinnan 

omavastuu. 
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4 Siivous 

4.1 Siivouksen palveluseteli 

Siivouksen palvelusetelit luodaan asiakkaan 

”Ostovoimat”-välilehdellä ”Luo uusi palveluseteli”-

painikkeella.  

Siivouksen palvelusisältö on: 

Siivous, h 

Setelille valitaan palveluksi siivouspalvelu, laskentatunnisteeksi ”palvelun tai sisällön oma” 

ja palvelusisällöksi siivous. Voimassaolon alku ja loppu määritellään. Yksikkökohtaan 

täytetään kuinka monta tuntia asiakkaalle on myönnetty kuukaudessa ja toistuvuuteen 

valitaan kk. Subventio-kenttään täytetään setelin subventio, 15€ tai 20€, tulorajataulukon 

mukaan. 

 

Lopuksi setelille täytetään myöntäjän tiedot ja seteli tallennetaan painamalla ”Tallenna 

palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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4.2 Sotainvalidien siivousseteli 

Sotainvalidien siivousseteliä myönnettäessä on setelille 

valittava vaihtoehtoinen laskentatunniste kustannusten 

kohdistamiseksi. Palvelusetelin luonnissa palvelun 

valinnan jälkeen on alasvetovalikko ”Laskentatunniste”.  

Sotainvalidien siivoussetelille valitaan alasvetovalikosta 

vaihtoehtoinen laskentatunniste. 

Laskentatunnisteen vaihdon jälkeen palveluseteli luodaan 

samoin kuin tavallisestikin. Alueeksi laitetaan SIPAL ja 

tiimiksi SI. 

 

 

 

 

Ikkunanpesut myönnetään samoin kuin veteraaneilla, ks. kappale 10.2. 
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5 Kotihoito 

5.1 Kotihoidon palveluseteli 

Palvelusetelit luodaan asiakkaan ”Ostovoimat”-

välilehdellä ”Luo uusi palveluseteli”-painikkeella.  

 

Palveluesimiesten (kuntakäyttäjä) on luotava setelien palvelusisällöt loogisessa 

järjestyksessä, esimerkiksi arkisin, lauantaisin, sunnuntaisin. 

Setelille täytetään ensin laskentatunniste, perustapauksessa valitaan ”palvelun tai sisällön 

oma”.  

 

Seuraaksi setelille täytetään alue ja tiimi, jotka ovat samat kuin Pegasoksessa. Alueet ja 

tiimit tulevat seuraavan muotoon: esim. KANINK, veteraaneille ”tiimi”-kohtaan laitetaan aina 

VET. Huomioi, että kirjoitat aina samalla tavalla. Näin löydät jatkossa helposti omat 

asiakkaasi. 

 

Seuraavaksi setelille täytetään jokainen palvelusisältö omalle rivilleen, käyttämällä ”Lisää 

sisältörivi”-nappia. Jokaiselle palvelusisällölle on valittava voimassaolon alkuaika. 

Loppuaika täytetään kaikkiin siinä tapauksessa jos seteli on määräaikaisena voimassa, 

toistaiseksi voimassa olevissa seteleissä voimassaolon loppu jätetään tyhjäksi. Jokaiselle 

palvelusisällölle täytetään kyseisen sisällön myönnetty tuntimäärä, ja jokaiselle riville on 

valittava toistuvuus. Setelin subventio tulee aina kotihoidon excel-laskurista asiakkaan 

tulojen perusteella.  

HUOM! Turun kunnan kotihoidon seteleille toistuvuus on aina kuukausi (kk). 
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Lopuksi setelille täytetään 

myöntäjän tiedot ja seteli 

tallennetaan painamalla 

”Tallenna palveluseteli”. 

Pakollisia myöntäjän tietoja 

ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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5.2 Uuden rivin avaaminen palvelusetelille 

Uusien rivien avaaminen palvelusetelille on käytössä vain kotihoidon palveluseteleissä 

sekä poikkeustilanteissa. Muissa tapauksissa olemassa olevan setelin muuttaminen 

tapahtuu sulkemalla vanha seteli ja luomalla uusi. 

Valitse ”Asiakkaat”-välilehti ja 

anna asiakkaasi etunimi, sukunimi 

tai henkilötunnus.  

 

  

Voit klikata asiakkaan nimeä, tai siirtyä suoraan asiakkaan ”Ostovoimat”-välilehdelle 

”Pikavalinnat”-sarakkeen linkin kautta.  

 

Valitse palveluseteli, jolle uusi 

sisältörivi avataan, ja paina 

”Muokkaa”. Seteli aukeaa 

muokattavaksi. Alimpana listassa 

on ”Lisää sisältörivi”. 

Valitse se sisältö jolle palveluntuottaja tulee tekemään kirjauksen. Tässä esimerkissä ”Su, 

pyhät ja aatot 7.00-18.00”. Tapahtuman kirjauspäivän pitää osua voimassaoloajalle. Laita 

voimassaolon loppuajaksi sama kuin muissa riveissä. Toistuvuutta ei pidä merkitä. ”1 

tunti” riittää määräksi. Lisää subventioon palvelusetelilaskurin antama asiakkaan tulojen 

mukainen arvo. Tässä esimerkissä se on 40 euroa. Laita lisätietoihin esim: ”Ylimääräinen 

pyhäpäivä”. 

 

Täytä myöntäjän tiedot normaalisti ja paina ”Tallenna palveluseteli”. 
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5.3 Ateriapalvelu tukipalveluna kotihoidon asiakkaille 

Ateriapalvelu myönnetään asiakkaan ”Ostovoimat”-

välilehdellä ”Luo uusi palveluseteli”-painikkeella. 

(Huom! Veteraaniasiakkaita koskevat ohjeet omassa 

kohdassaan.) 

 

1. Palveluksi valitaan ateriapalvelu 

2. Laskentatunniste Menumat – Kotihoidon tukipalvelu [22561/441300] 

3. Alue- ja tiimitieto tarvittaessa 

4. Lisätietoihin mahdolliset palvelun antamiseen liittyvät ohjeet palveluntuottajalle 

5. Palvelusisältö, alku- ja loppuaika. Ateriapalvelu myönnetään yhdeksi 

kalenterivuodeksi kerrallaan. 

6. Myönnetty määrä on jäljellä olevien vuorokausien määrä voimassaoloajalle. 

7. Toistuvuus (ei) ja subventio 2,86 € 
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Setelin luomisen lopuksi täytetään aina myöntäjätiedot ja seteli tallennetaan painamalla 

”Tallenna palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  

 

5.4 Pariskuntapäätökset 

Pariskuntapäätökset tehdään kuten ennenkin. PSOPiin merkitään yhteiset tunnit 

palvelunsisältöriveittäin (= esim. ark. 7 – 18 tai la 18 – 22). Sisältöriveittäin tekeminen on 

tärkeää, koska palveluntuottaja ei voi merkitä tapahtumia, jos jotain sisältöriviä ei ole tehty 

palvelusetelille. Laskurista saatte palveluseteleiden arvot kuten ennenkin. 

Jos tilanne muuttuu, esim. toinen joutuu sairaalaan, suljetaan yhteinen seteli ja tehdään 

kotiin jääneelle asiakkaalle uusi palveluseteli. 

Palveluntuottajan tulee tapahtumakirjauksessa merkitä lisätietokenttään kummalle 

pariskunnasta annettiin palvelua kyseisellä kellonajalla. 

 

5.5 Kotihoidossa hyödylliset raportit 

Kotihoidon käyttöön hyödyllisimmät raportit ovat ”Asiakkaan kokonaistilanne”, ”Palvelun 

asiakkaat”, ”Palvelussa tuottajat” ja ”Palveluntuottajan asiakkaat ja toteuma”. 

”Asiakkaan kokonaistilanne” –raportilla voi tarkkailla palvelun asiakkaiden setelien 

käyttöä tietyllä aikavälillä. ”Palvelun asiakkaat” –raportti listaa kaikki tietyn palvelun 

asiakkaat. ”Palvelussa tuottajat” –raportti kertoo tietyn palvelun palveluntuottajien 

tilitykset, omavastuut ja palvelusisältökohtaiset tapahtumamäärät. ”Palveluntuottajan 

asiakkaat ja toteuma” –raportti kertoo tietyn palveluntuottajan asiakaskohtaisen erittelyn. 

Näistä lisää kohdassa 22 ”Raportit”.  
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5.6 Ylitysten hyväksynnät ja hylkäämiset 

Kunnan työntekijän tehtäviin kuuluu omien palveluseteliasiakkaidensa tapahtumaylitysten 

kuukausittainen tarkistus ja hyväksyntä/hylkääminen. Hyväksyttävien tapahtumien 

määräaika on sama kuin palveluntuottajalla, eli kuun viimeinen – seuraavan kuun 6. päivä. 

Asiakkaan setelin ylitykset tulevat ”Hyväksynnät”-välilehden alta löytyvälle 

”Tapahtumakirjaukset”-välilehdelle. 

Näkymässä näkyvät kaikki oman palvelun asiakkaat, ja asiakkaita voi rajata alueiden ja/tai 

tiimien avulla, sekä ”Etsi”-kentän avulla esim. asiakkaan nimen perusteella. 

 

Plusmerkistä aukeaa tarkempi tapahtumakohtainen selvitys, jossa palveluntuottajaa on 

ohjeistettu täyttämään ”Tapahtuman lisätieto” –kenttään selvitys jos ylityksellä on jokin 

tietty syy. 

 

Lopuksi halutut tapahtumarivit rastitetaan ja hyväksytään/hylätään ”Hyväksy 

valitut”/”Hylkää valitut” –napin avulla.  
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6 Tehostettu palveluasuminen 

6.1 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli 

Palvelusetelit luodaan asiakkaan ”Ostovoimat”-

välilehdellä ”Luo uusi palveluseteli”-painikkeella. 

Tehostetun palveluasumisen palvelusisällöt ovat:  

• Hoitoisuustaso 1, vrk 

• Dementiahoito, vrk 

 

Seteliin tulee täyttää sekä palvelusisältö että siihen soveltuva ateriasisältö.  

• Hoitoisuustaso 1 – Ateriat / vrk 

• Dementiahoito – Ateriat / vrk – dementiahoito 

 

 

Lopuksi setelille täytetään myöntäjän tiedot ja seteli tallennetaan painamalla ”Tallenna 

palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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6.2 Tehostetun palveluasumisen ostopalvelu 

Palvelusetelit luodaan asiakkaan ”Ostovoimat”-välilehdellä 

”Myönnä ostopalvelu”-painikkeella. 

 

Setelille valitaan oikea palvelu sekä rastitetaan kohta ”Ei omavastuuta”. Palvelusisältöihin 

täytetään aina myönnetyn palvelun lisäksi ateriavuorokaudet. Seteliä luodessa subventioksi 

tulee palveluntuottajan hinnat sekä hoitoisuustasoon että aterioihin.  

 

Lopuksi setelille täytetään myöntäjän tiedot ja seteli tallennetaan painamalla ”Tallenna 

palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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6.3 Palveluntuottajan hinnasta poikkeava asiakashinta 

Tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa on mahdollista luoda asiakkaalle ostovoima, 

jolla asiakkaan hinta on pienempi kuin palveluntuottajan hinnastohinta. Tämä onnistuu 

ostovoimaa myöntäessä rastittamalla ostovoimalta ”Hintaa ei saa ylittää”-kohdan. Tällöin 

järjestelmä käyttää tapahtumien arvona aina korkeintaan palvelusetelin subventiota. 
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7 Omaishoito 

7.1 Omaishoidon saldoseteli 

Omaishoidon palvelusetelit luodaan asiakkaan ”Saldo-

ostovoimat”-välilehdellä ”Luo uusi saldoseteli”-

painikkeella.  

 

Setelille annetaan 

voimassaoloaika. Esimerkissä 

1.11.2015 alkaen, toistaiseksi 

voimassa olevana. 

HUOM! ”Setelin nimi” –kenttä ei 

ole tällä hetkellä Turussa 

käytössä.  

 
 

Omaishoidon tuen setelien tyypiksi valitaan ”yksikkömääräinen”. Setelille täytetään 

myönnetty määrä, yksikkö, toistuvuus, päätöspäivämäärä sekä päätösnumero. 

Lopuksi valitaan palveluksi ”Yli 18-vuotiaiden omaishoitoa tukeva palvelu” tai ”Alle 18-

vuotiaiden omaishoitoa tukeva palvelu” asiakkaasta riippuen. 
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Saldosetelille aukeavat seuraavanlaiset rivit, joiden subventiot ovat oletuksena 27€. 

 

HUOM! Jos jotain palvelusisällöistä ei myönnetä asiakkaalle, poista rasti tästä kohdasta. 

Sisältörivien alle täytetään ”Alue” ja ”Tiimi”.  

Lopuksi setelille täytetään myöntäjän tiedot ja seteli tallennetaan painamalla ”Tallenna 

palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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7.2 Omaishoidon tuen 18-64 –vuotiaiden tilapäishoidon palveluseteli 

Palvelusetelit luodaan asiakkaan ”Ostovoimat”-välilehdellä ”Luo 

uusi palveluseteli”- painikkeella.  

 

1. Valitse palvelu (Omaishoidon tuen 18-64 -vuotiaiden tilapäishoito) 
2. Merkitse Alue-kohtaan oma alueesi 
3. Valitse palvelusisältö. Subventio tulee automaattisesti. Tarvittaessa subventiota voi 

muuttaa. 
4. Jos seteli myönnetään koko vuodelle, voimassaolon alku on 1.1. ja loppukohta 

jätetään tyhjäksi. 
5. Koko vuoden setelille myönnetään 36 yksikköä ja toistuvuudeksi laitetaan vuosi 

(v).  

 
 

6. Kesken vuotta myönnettävissä seteleissä toistuvuus-kenttä jätetään tyhjäksi ja 
voimassaolo päätetään 31.12. Yksiköiden määrä lasketaan myönnettyjen 
kuukausien perusteella. Seuraavan vuoden seteli tehdään yllä olevan ohjeen 
mukaan. 
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8 Lapsiperheiden kotipalvelu 

8.1 Lapsiperheiden kotipalvelun saldoseteli 

Palvelusetelit luodaan asiakkaan ”Saldo-ostovoimat”-

välilehdellä ”Luo uusi saldoseteli”-painikkeella.  

Saldosetelille voi halutessaan antaa nimen. Palvelusetelille valitaan voimassaolon alku- ja 

loppupäivämäärä, tai toistaiseksi voimassa olevassa setelissä loppupäivämäärä jätetään 

avoimeksi. Lisäksi valitaan onko seteli euro- vai yksikkömääräinen. 

 

Tämän jälkeen setelille annetaan myönnetty määrä, mikä yksikkö on kyseessä, toistuvuus, 

sekä tarvittaessa päätöspäivämäärä ja päätösnumero. Yksikön valinnan jälkeen avautuu 

valinta palvelun valitsemiseksi kohdasta ”Lisää palvelu”. 
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Palveluksi valitaan ”Lapsiperheiden kotipalvelu”, jonka jälkeen avautuu valinta setelille 

myönnettävistä palvelusisällöistä. Listasta rastitetaan halutut palvelusisällöt, ja poistetaan 

rasti muilta palvelusisällöiltä. Lisäksi sisällöille on mahdollista antaa halutessaan subventio.  

 

Sisältörivien alle täytetään ”Alue” ja ”Tiimi”.  

Lopuksi setelille täytetään myöntäjän tiedot ja seteli tallennetaan painamalla ”Tallenna 

palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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9 Henkilökohtainen apu 

9.1 Henkilökohtaisen avun palveluseteli 

Palvelusetelit luodaan asiakkaan ”Saldo-ostovoimat”-

välilehdellä ”Luo uusi saldoseteli”-painikkeella. 

 

Ensimmäisenä setelille annetaan 

voimassaoloaika. Esimerkissä 1.10.2015 

alkaen, jatkuen vuoden loppuun. 

 

Henkilökohtaisen avun setelien tyypiksi valitaan ”yksikkömääräinen”. Seuraavaksi 

rastitetaan kohta ”Ei omavastuuta”. Setelille täytetään myönnetty määrä, yksikkö, 

toistuvuus, päätöspäivämäärä sekä päätösnumero. Lopuksi valitaan palveluksi 

”Henkilökohtainen apu”. 
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Seuraavaksi täytetään ”Alue” ja ”Tiimi”.  

Henkilökohtaisen avun alueet ja tiimit ovat 

seuraavanlaiset: 

Palvelu: Henkilökohtainen apu   

Alueet: HAITÄ Tiimit: HA1   

 HALÄN  HA2   

 HAPOH  HA3   

 HAETE  HA4   

   HA5   

   HA6   

   HA7   

   HA8   

   HA9   

Saldosetelille aukeavat seuraavanlaiset rivit, joiden subventiot tulevat automaattisesti. 

 

HUOM! Jos jotain palvelusisällöistä ei myönnetä asiakkaalle, poista rasti tästä kohdasta. 

Lopuksi setelille täytetään myöntäjän tiedot ja seteli tallennetaan painamalla ”Tallenna 

palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  

 

Henkilökohtaisen avun palvelusisältö: 

Palvelusetelillä tuotettavista palveluista palveluntuottaja voi maksimissaan periä alla olevat 

tuntihinnat (€). Palvelu on asiakkaalle omavastuuton eli asiakas ei maksa palvelusta mitään. 

• Arkisin ja lauantaisin 6.00-23.00   21,00 € 

• Arkisin ja lauantaisin 23.00-6.00   26,30 € 

• Su, pyhät ja aatot     42,00 €      
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10 Veteraaneille myönnettävät palvelut 

Veteraaneille myönnettävät palvelusetelit luodaan 

asiakkaan ”Ostovoimat”-välilehdellä ”Luo uusi 

palveluseteli”-painikkeella.  

Ensin valitaan haluttu palvelu, kotihoito tai siivous. 

Palvelun valinnan jälkeen erittäin tärkeää on valita 

ostovoimalle vaihtoehtoinen laskentatunniste 

”Rintamaveteraanit [22005/473100]”. 

Laskentatunnisteen käytön ideana on saada tarkempaa seurantatietoa setelien 

myöntämisestä ja käytöstä, sekä budjetin toteutumisesta.  

 

Toinen tärkeä ostovoimille täytettävä tieto on omavastuuttomuus, sekä ”Tiimi” VET 

asiakkaiden tunnistamiseksi ja lajittelemiseksi PSOP-järjestelmässä. Tällöin voidaan 

asiakashaussa hakea tiimitiedon perusteella kaikki VET-tiimiin kuuluvat asiakkaat. 

 

Setelin luomisen lopuksi täytetään aina myöntäjätiedot ja seteli tallennetaan painamalla 

”Tallenna palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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10.1 Rintamaveteraanien siivouspalvelut 

Veteraanien siivouspalvelut myönnetään jatkossa kaikki yhdellä setelillä. Setelille tulee siis 

perussiivouksen lisäksi ikkunanpesu sekä mahdollinen pihasiivous saman setelinumeron 

alle. 

Setelin myöntäminen:  

1. Palveluksi valitaan siivouspalvelu 

2. Laskentatunniste Rintamaveteraanit [22005/473100] 

3. Rastitetaan ”Ei omavastuuta” 

4. Alueeksi kotihoidon suorituspaikka ja tiimiksi VET 

5. Lisätietoihin mahdolliset palvelun antamiseen liittyvät ohjeet palveluntuottajalle 

6. Siivouksen palvelusisältö, alku- ja loppuaika 

7. Siivouksen lisätietoon maininta ikkunanpesutuntien määrästä, ja 

ajankohdasta 

8. Siivoustuntien määrä 

9. Toistuvuus kk ja subventio 40 € 

10. ”Lisää sisältörivi” 

11. Pihatyön palvelusisältö, alku- ja loppuaika 

12. Toistuvuus (ei), subventio tulee automaattisesti 

13. Pihatyön määrä, ajanjakson yhteenlaskettuna summana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lopuksi muista täyttää myöntäjän tiedot ja painaa ”tallenna”.  
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10.2 Ikkunanpesu 

Tieto myönnetystä ikkunanpesusta lisätään siivouksen palvelusisällölle lisätietokenttään, 

esimerkiksi ”Lisäksi ikkunanpesua 3h keväisin ja syksyisin”. 

Sallitut tuntimäärät ovat seuraavat: 

• Yksiöt + Kaksiot  2h 

• Kolmiot   3h 

• Neliöt    4h 

• Omakotitalot   5h 

Huom! Ikkunanpesun kirjauksista tulee sekä keväällä että syksynä yhtenä 

kuukautena ylitys, joka tulee tarkistaa ja hyväksyä. 

 

10.3 Pihatyö 

Pihatyöt sisältävät kevät- ja syystyöt, lumityöt (kulkuväylät) sekä polttopuut. 

 

Sallitut tuntimäärät ovat seuraavat: 

• Rivitalo    enintään 50 t / vuosi (= n. 4 t / kk) 

• Omakotitalo  enintään 60 t / vuosi (= n. 5 t / kk) 

 

Jos palveluseteli myönnetään myöhemmin kuin vuoden alussa, niin kuukausittaisten tuntien 

määrä lasketaan yhteen, 4 tai 5 tuntia / kk. 

 
 

  



Parastapalvelua.fi 
PSOP 
Turun ohjeistus järjestelmän käyttöön  
 
 

 
 
 
 30/80 

© Turku 

11 Veteraanien palvelut palvelutaloissa –palvelu 

Palvelutaloihin itsenäisesti muuttaneille rintamaveteraaneille myönnetään palvelupaketti 
palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. 
Talojen hinnastot löytyvät kohdasta Palveluottajat -> Sopimukset. Joillain asiakkailla palvelupaketin 
hinta poikkeaa hinnastossa olevasta. Selvitä hinnat ennen palvelun myöntämistä.  
 

Palvelut luodaan asiakkaan ”Ostovoimat”-välilehdellä ”Myönnä 

ostopalvelu”-painikkeella. 

 
Laita ruksi kohtaan ”Hintaa ei saa ylittää” 
 

- Valitse oikea palvelu ja täytä Alue-kohtaan talon nimi ja Tiimi-kohtaan VET. 

- Täytä palvelusisällön tiedot. Palvelupaketti ja ateriat myönnetään samalle setelille 

omina palvelusisältöinään.  

Palvelupaketti: Voimassa toistaiseksi, 1 yksikkö, toistuvuus kk. Hinta-kohtaan täytetään 
asiakkaan palvelupaketin hinta. 
Ateriat: Voimassa toistaiseksi, 31 yksikköä, toistuvuus kk. Hinta-kohtaan täytetään talon 
ateriahinta. 
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11.1 Palveluvarauksen tekeminen 

 

Kun olet tehnyt setelin, tee palveluvaraus, että tuottaja löytää asiakkaan PSOPista. 
 
Avaa palvelusisällöt ja valitse Tee palveluvaraus. Palveluvaraus tehdään vain 
palvelupakettiin tai aterioihin, ei molempiin. 

 
 
Kirjoita palvelutalon nimi ja klikkaa ”Lähetä palveluvaraus”. 
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12 Kotihoidon seteli veteraaneille 

Kotihoidon setelin luominen:  

1. Palveluksi valitaan kotihoito 

2. Laskentatunniste Rintamaveteraanit [22005/473100] 

3. Rastitetaan ”Ei omavastuuta” 

4. Alueeksi kotihoidon suorituspaikka ja tiimiksi VET  

5. Jokaiselle myönnetylle palvelusisällölle (esim. 07.00 – 18.00) täytetään yksi rivi, 

alku- ja loppuaika 

6. Kotihoidon tuntien määrä laskettuna yhteen kuukausitasoisena, esim. 10 tuntia 

kuukaudessa arkisin 7.00 – 18.00 

7. Toistuvuus kk ja subventio 100 € 
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12.1 Ateriapalvelu rintamaveteraaneille 

Ateriapalvelu myönnetään asiakkaan ”Ostovoimat”-

välilehdellä ”Luo uusi palveluseteli”-painikkeella.  

1. Palveluksi valitaan ateriapalvelu 

2. Laskentatunniste Rintamaveteraanien ateriapalvelu - Menumat 

3. Rastitetaan ”Ei omavastuuta” 

4. Tiimiksi VET 

5. Lisätietoihin mahdolliset palvelun antamiseen liittyvät ohjeet palveluntuottajalle 

6. Palvelusisältö, alku- ja loppuaika. Ateriapalvelu myönnetään yhdeksi 

kalenterivuodeksi kerrallaan. 

7. Myönnetty määrä on jäljellä olevien vuorokausien määrä voimassaoloajalle. 

8. Toistuvuus (ei) ja subventio 10,26 € 

 

 

Setelin luomisen lopuksi täytetään aina myöntäjätiedot ja seteli tallennetaan painamalla 

”Tallenna palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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13 Pyykkipalvelut 

Pyykkipalvelut luodaan asiakkaan ”Saldo-ostovoimat”-

välilehdellä ”Luo uusi saldoseteli”-painikkeella.  

Saldosetelin luonnissa valitaan ensin voimassaoloaika, sekä 

pyykkipalveluissa ”euromääräinen” setelityyppi. Saldosetelin nimi on vapaaehtoinen tieto, 

jolla tietyn saldosetelin voi tunnistaa raporteilla. Lisätietoihin voi kirjoittaa asiakasta 

koskevaa ohjeistusta palveluntuottajalle. Lisäksi lisätietokohtaan kannattaa kirjoittaa onko 

asiakas sotainvalidi vai rintamaveteraani. 

Saldosetelin euromääräksi myönnetään sekä rintamaveteraaneille että sotainvalideille 900 

€ ennen syyskuuta myönnetyille seteleille ja 450 € jos seteli koskee loppuvuotta, eli 1.9. – 

31.12. (Tarpeen mukaan on mahdollista myöntää lisäsaldoa.) 

Setelin myöntäminen (ks. myös seuraavan sivun kuva):  

1. Voimassaolon alku ja loppu (tammikuussa 1.1. alkaen, vuoden loppuun) 

2. Lisätieto: ”Sotainvalidi” tai ”Rintamaveteraani” (lisäksi voi kirjoittaa muuta 

tarvittavaa tietoa) 

3. Euromääräinen 

4. Myönnetty määrä (euroa)  

5. Toistuvuus ”Ei toistoa” 

6. Lisää palvelu, valitse ”Pyykkipalvelu”  

 

 

7. Valitse laskentatunniste sen mukaan onko asiakas sotainvalidi vai 

rintamaveteraani.  

8. Alueeseen tulee oma vastuualueesi, esim. KNUMMI ja tiimiin VET 
 
Lopuksi muista täyttää myöntäjän tiedot ja painaa ”Tallenna”. 
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14 Kampaamopalvelut 

Kampaamopalveluiden palvelusetelit luodaan asiakkaan 

”Saldo-Ostovoimat”-välilehdellä ”Luo uusi saldoseteli”-

painikkeella.  

Ensin täytetään voimassaolo, ja valitaan ”yksikkömääräinen” 

tyyppi setelille. Setelille myös syötetään myönnetty määrä sekä 

niiden yksikkö ”kpl”, ja omavastuuttomuus rastittamalla ”ei 

omavastuuta”, jonka jälkeen lisätään palvelu. Palvelun valinnan 

jälkeen erittäin tärkeää on valita ostovoimalle vaihtoehtoinen laskentatunniste 

vanhuskeskusten listalta, esim. ”Vake1, Villa Piipari osastot 1A, 1B”. Laskentatunnisteen 

käytön ideana on saada tarkempaa seurantatietoa setelien myöntämisestä ja käytöstä, sekä 

budjetin toteutumisesta.  

Toinen tärkeä ostovoimille täytettävä tieto on ”Alue” ja ”Tiimi” asiakkaiden tunnistamiseksi 

ja lajittelemiseksi PSOP-järjestelmässä. Tällöin voidaan asiakashaussa hakea alue ja/tai 

tiimitiedon perusteella kaikki asiakkaat. 

 

Setelin luomisen lopuksi täytetään aina myöntäjätiedot ja seteli tallennetaan painamalla 

”Tallenna palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”. Lisäksi 

”sähköposti” tulee täyttää palveluntuottajan yhteydenottojen helpottamiseksi. 
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Saldo-setelin myöntäminen kampaamopalveluihin:  

1. Saldosetelille voi halutessaan antaa nimen 

2. Täytetään voimassaolon alku ja loppu 

3. Valitaan ”yksikkömääräinen” 

4. Rastitetaan ”Ei omavastuuta” 

5. Täytetään myönnetty määrä (yksikköä) 6 kpl ja yksikkö ”kappale” 

6. Seuraavaksi lisätään palvelu ”kampaamopalvelut” 

 

7. Valitaan vaihtoehtoinen laskentatunniste ”laskentatunnisteet”-kohdassa, esim. 

”VAKE1, Runosmäki 2A, 2B”. 

8. Otetaan pois rastit palvelusisällöistä, joita kunta ei maksa 

9. Alueeksi VAKE1, VAKE2, VAKE3, VAKE4 ja tiimiksi esim. Villa Piipari 

10. Lisätietoihin mahdolliset palvelun antamiseen liittyvät ohjeet palveluntuottajalle 
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Setelin luomisen lopuksi täytetään aina myöntäjätiedot ja seteli tallennetaan painamalla 

”Tallenna palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”, 

suositeltava tieto on myös ”sähköposti”. 
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15 Jalkojenhoidon seteli 

Veteraaneille myönnettävät jalkojenhoidon setelit luodaan 

asiakkaan ”Saldo-ostovoimat”-välilehdellä ”Luo uusi 

saldoseteli”-painikkeella.  

1. Alku- ja loppuaika 

2. Valitaan yksikkömääräinen seteli 

3. Rastitetaan ”Ei omavastuuta” 

4. Täytetään myönnetty määrä, ei toistoa 

5. Palveluksi valitaan jalkojenhoito 

6. Laskentatunnisteeksi valitaan ”Palvelun tai sisällön oma” 

7. Subventio (kunnan maksama korvaus) tulee automaattisesti 

8. Tiimiksi VET 

9. Lisätietoihin mahdolliset palvelun antamiseen liittyvät ohjeet palveluntuottajalle 

 

Setelin luomisen lopuksi täytetään aina myöntäjätiedot ja seteli tallennetaan painamalla 

”Tallenna palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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15.1 Valtioavusteinen kuntoutusseteli 

1. Saldosetelin nimi VAVET 

2. Alku- ja loppuaika 

3. Valitaan yksikkömääräinen seteli 

4. Rastitetaan ”Ei omavastuuta” 

5. Täytetään myönnetty määrä, ei toistoa 

6. Palveluksi valitaan jalkojenhoito 

7. Laskentatunniste Rintamaveteraanien kuntoutus 2017 [22004/430300/407574] 

8. Subventio (kunnan maksama korvaus) tulee automaattisesti 

9. Tiimiksi VAVET 

10. Lisätietoihin mahdolliset palvelun antamiseen liittyvät ohjeet palveluntuottajalle 

 

Setelin luomisen lopuksi täytetään aina myöntäjätiedot ja seteli tallennetaan painamalla 

”Tallenna palveluseteli”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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16 Rintamaveteraanien terapiapalvelut 

Veteraaneille myönnettävät terapiapalvelujen ostovoimat luodaan 

asiakkaan ”Saldo-ostovoimat”-välilehdellä ”Myönnä 

saldopalvelu”-painikkeella.  

1. Alku- ja loppuaika 

2. Valitaan yksikkömääräinen seteli 

3. Täytetään myönnetty määrä, ei toistoa 

4. Palveluksi valitaan Rintamaveteraanien terapiapalvelut OP 

5. Valitse oikean vuoden laskentatunniste 

6. Subventioon (kunnan maksama korvaus) laitetaan 0. Palveluntuottaja saa 

hinnastonsa mukaisen korvauksen. 

7. Tiimiksi VET 

8. Lisätietoihin mahdolliset palvelun antamiseen liittyvät ohjeet palveluntuottajalle 
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17 Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen 

17.1 Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ostopalvelu 

Palvelut luodaan asiakkaan ”Ostovoimat”-välilehdellä 

”Myönnä ostopalvelu”-painikkeella. 

Ostopalveluun valitaan oikea palvelu ja täytetään palvelusisältö, voimassaolon alku, yksiköt, 

toistuvuus, hinta ja päätöspäivämäärä. Kohtaan ”Yksikköä” tulee 31 ja kohtaan ”Toistuvuus” 

kk. Kohtaan ”Hinta” merkitään palveluntuottajan hinnaston mukainen hinta.  

 
 

Lopuksi setelille täytetään myöntäjän tiedot ja seteli tallennetaan painamalla ”Tallenna 

ostopalvelu”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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17.2 Palveluntuottajan hinnasta poikkeava asiakashinta 

Palvelussa on mahdollista luoda asiakkaalle ostovoima, jolla asiakkaan hinta on pienempi 

kuin palveluntuottajan hinnastohinta. Tämä onnistuu ostovoimaa myöntäessä rastittamalla 

ostovoimalta ”Hintaa ei saa ylittää” -kohdan. Tällöin järjestelmä käyttää tapahtumien 

arvona aina korkeintaan annettua hintaa. 
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17.3  Palveluvarauksen tekeminen 

Palveluvaraus tehdään Asiakkaan ”Ostovoimat”-välilehdellä. Oikealta ostovoimalta valitaan 

kohta ”Palvelusisällöt” ja sen jälkeen kohta ”Tee palveluvaraus”. Tämän jälkeen täytetään 

palveluntuottaja ja lähetetään palveluvaraus. 
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18 Kehitysvammaisten asumispalvelut 

18.1 Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostopalvelu 

Palvelut luodaan asiakkaan ”Ostovoimat”-välilehdellä 

”Myönnä ostopalvelu”-painikkeella. 

Ostopalveluun valitaan oikea palvelu ja täytetään palvelusisältö, voimassaolon alku, yksiköt, 

toistuvuus, hinta ja päätöspäivämäärä. Kohtaan ”Yksikköä” tulee 31 ja kohtaan ”Toistuvuus” 

kk. Kohtaan ”Hinta” merkitään palveluntuottajan hinnaston mukainen hinta.  

 

 

Lopuksi setelille täytetään myöntäjän tiedot ja seteli tallennetaan painamalla ”Tallenna 

ostopalvelu”. Pakollisia myöntäjän tietoja ovat ”Nimi” ja ”Puhelin”.  
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18.2 Palveluntuottajan hinnasta poikkeava asiakashinta 

Palvelussa on mahdollista luoda asiakkaalle ostovoima, jolla asiakkaan hinta on pienempi 

kuin palveluntuottajan hinnastohinta. Tämä onnistuu ostovoimaa myöntäessä rastittamalla 

ostovoimalta ”Hintaa ei saa ylittää” -kohdan. Tällöin järjestelmä käyttää tapahtumien 

arvona aina korkeintaan annettua hintaa. 
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19 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta 

PSOPissa laskutus tehdään kuukausi kerrallaan, joten myös myöntäminen on tehtävä 
kuukausitasolla. Myönnettävien yksikköjen määrä tulee seuraavan taulukon mukaan: 
 

- päätöksen mukaiset päivät 5/vko: 23 päivää 
- Päätöksen mukaiset päivät 4/vko: 20 päivää 
- päätöksen mukaiset päivät 3/vko: 15 päivää 
- päätöksen mukaiset päivät 2/vko: 10 päivää 
- päätöksen mukaiset päivät 1/vko: 5 päivää 

 
Esimerkki: Jos asiakkaalle on myönnetty 4 päivää viikossa, PSOPissa myönnetään 20 vrk, 
toistuvuus kk. 
 

Palvelut luodaan asiakkaan ”Ostovoimat”-välilehdellä 

”Myönnä ostopalvelu”-painikkeella. 

 
1. Valitse palveluksi Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta 
2. Valitse oikea palvelusisältö 
3. Täytä voimassaolon alkupäivä ja tarvittaessa loppupäivä. Loppupäivän voi jättää 

myös tyhjäksi, jolloin palvelu on toistaiseksi voimassa. 
4. Täytä yksikkökohtaan kuukaudessa myönnettävät määrät, ks. yllä oleva taulukko. 
5. Toistuvuus-kohtaan laitetaan kk. 
6. Hinta-kohtaan täytetään palveluntuottajan hinta. Huom! Jos asiakkaan hinta on 

alempi kuin palveluntuottajan muiden asiakkaiden, laita ruksi kohtaan 
”Hintaa ei saa ylittää”  

7. Täytä päätösnumero. 
 

 



Parastapalvelua.fi 
PSOP 
Turun ohjeistus järjestelmän käyttöön  
 
 

 
 
 
 48/80 

© Turku 

 
Myöntämisen jälkeen tee palveluvaraus oikealle palveluntuottajalle. 
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20 Yleiset palveluseteliohjeet 

20.1 Palvelusetelin tulostaminen 

Palvelusetelin tulostaminen tapahtuu hakemalla asiakkaan palvelusetelin tiedot asiakkaan 

ostovoima- tai saldo-ostovoima -välilehdeltä, klikkaamalla palvelusetelin numeroa, ja 

valitsemalla alareunasta linkki ”Avaa tulostettava versio”. 

 

Tulostuksessa voi myös valita tulostuskieleksi suomen, ruotsin tai englannin. 
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20.2 Palvelusetelin sulkeminen 

Kun palveluseteliasiakkuus päättyy, seteli suljetaan. Sulkeminen tapahtuu asiakkaan 

”Ostovoimat”-sivulla ”Sulje palveluseteli” -napin kautta.  

 

HUOM! Palveluseteli sulkeutuu itsestään voimassaoloajan päätyttyä tai koko myönnetyn 

määrän käytön jälkeen. 

Sulkemisen erikoistilanteet: 

1. Asiakas kuolee: Seteli suljetaan kuolinpäivänä heti kun tieto tulee PSOPiin VTJ:stä. 

2. Sairaalaan joutuessa sulkupäivä on se päivä, kun on tullut tieto, että asiakas jää 

sairaalaan eikä enää palaa palveluntuottajan yksikköön. Huomaa, että 14 päivää 

sairaalaan joutumisen jälkeen palveluntuottaja saa vielä 50 % palvelusetelin arvosta. 

Tuo 14 päivää on aina odotettava, mutta seteliä ei saa sulkea ennen kuin on täysin 

varmaa, että asiakas ei hoitopaikkaan palaa. 

3. Jos asiakas siirtyy toiseen paikkaan: Seteli suljetaan sillä päivämäärällä kun asiakas 

on viimeistä päivää talossa.  

Tehostetussa palveluasumisessa asiakkuuden päättää Pegasoksessa maksutoimiston 

työntekijä. Muissa palveluissa asiakkuuden päättää aina palvelusetelin myöntäjä. 
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20.3 Ei omavastuuta -palvelusetelin luominen 

Setelin subventio X on aina sen hetken korkein hinta kyseisessä palvelussa, eli setelin 

tekninen arvo. Kysy palvelukohtaiset tekniset arvot pääkäyttäjältä tai katso palvelukohtaiset 

myöntämisohjeet. 

Lisätietoihin maininta ”ei omavastuuta” sekä ”Ei omavastuuta”-laatikon rastitus. 

 

Palvelusetelille tulee näkyviin vain ”Ei omavastuuta”, jolloin tekninen arvo ei näy 

asiakkaalle. 

 
1 Esimerkki omavastuuttomasta palvelusetelistä 



Parastapalvelua.fi 
PSOP 
Turun ohjeistus järjestelmän käyttöön  
 
 

 
 
 
 52/80 

© Turku 

21 Hyväksynnät 

21.1 Hakemusten tarkastaminen ja hyväksyminen 

Hakemusten hyväksyminen tapahtuu ”hyväksynnät”-välilehdellä. Tähän näkymään tulevat 

oman palvelutiimin mukaiset hakemukset hyväksyttäväksi.  

Hakemuksen tiedoissa näkyy yrityksen nimen lisäksi, onko kyseessä osto- vai setelipalvelu, 

mikä palvelu on kyseessä, milloin hakemus on saapunut, ja onko kyseessä uusi hakemus, 

vai uusi tuottajanosa tai hinnasto voimassa olevaan sopimukseen. 

 

Hakemuksen käsittely on aina kaksivaiheinen, ensin hakemus tulee tarkastettavaksi, jonka 

jälkeen se täytyy vielä hyväksyä. 

21.2 Hakemuksen palauttaminen täydennettäväksi 

Hakemuksen voi palauttaa täydennettäväksi joko kokonaan, tai jokaisen osan erikseen. 

Jokaisen tuottajanosan kohdalta voi valita erikseen ”Vaatii lisätietoja”. 

 

Hakemuksen voi myös palauttaa kokonaisuudessaan valitsemalla alhaalta löytyvän 

”Valitse kaikki” -kohdan alta ”Vaatii lisätietoja”. Palautustavasta riippumatta on hyvin 

suositeltavaa kirjoittaa aina hakemuksen palautukselle myös lisätietopyyntö, jotta 

palveluntuottaja saa tiedon miksi hakemus tai sen osa palautetaan. Lisätietona täytetty selite 

lähtee palveluntuottajalle myös sähköpostitse. Ylimääräiset palvelussa ei vaaditut 

tuottajanosat tulee palauttaa palveluntuottajalle selitteen kanssa poistettaviksi. Esimerkiksi 

yksiköitä, toiminta-alueita ja työntekijöitä ei käytetä. 

Huom! Palveluntuottaja ei voi päivittää liitteitä hyväksymisprosessin aikana, mutta 

hän voi lisätä puuttuvat liitteet. Jos jo liitettyihin liitteisiin vaaditaan päivitystä, täytyy 

hakemus palauttaa palveluntuottajalle muokattavaksi. 



Parastapalvelua.fi 
PSOP 
Turun ohjeistus järjestelmän käyttöön  
 
 

 
 
 
 53/80 

© Turku 

 

21.3 Hakemuksen siirtäminen hyväksyttäväksi 

Hyväksyttävä hakemus pitää sisällään vähintään yrityksen tiedot, laskutustiedot, yhden 

toimipaikan sekä yhden hinnaston. Jos toimipaikkoja on useampia, täytyy jokaiselle 

toimipaikalle olla myös toimipaikkakohtainen hinnasto. 

1. Yrityksen tiedot – sisältää yhteyshenkilön, laskutustiedot sekä yritystason liitteet
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2. Toimipaikan tiedot – sisältää toimipaikan yhteystiedot (voivat olla samat kuin 

yrityksen tiedot), yhteyshenkilön sekä toimipaikkakohtaiset liitteet. 
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3. Hinnastot – hinnastojen alta löytyvät toimipaikkakohtaiset hinnastot. Huomioitavaa 

on, että koskaan ei saa hyväksyä sekä yritystasoista että toimipaikkakohtaista 

hinnastoa päällekkäin. 

 

Kunnossa olevan hakemuksen voi siirtää hyväksyttäväksi alareunasta löytyvällä valinnalla, 

valitsemalla kaikki osat, ”siirrä hyväksyttäväksi” ja lopuksi ”tallenna”. 
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Hakemuksen hyväksyttäväksi siirtämisen jälkeen on mahdollista tallentaa kaikki 

hakemuksen sen hetkiset liitteet, ja hakemuksen tilan zip-tiedostona. Huom! Tämä on 

ainoa hetki jolloin tiedoston voi tallentaa, joten sen talteen ottaminen on erittäin 

suositeltavaa! Tiedoston nimeen muodostuu yrityksen y-tunnus, palvelun nimi sekä 

hyväksyttäväksi siirtämispäivä. 

 

21.4 Hakemuksen hyväksyminen 

Hyväksyttäväksi siirretyn hakemuksen hyväksyminen noudattaa täsmälleen samaa kaavaa 

kuin tarkastaminen. Hakemuksen osat voidaan hyväksyä tai hylätä osakohtaisesti tai 

kokonaisuudessaan.  

Hyväksyttäessä koko hakemus valitaan alhaalta ”valitse kaikki” -kohdan alta 

”Hyväksytty”. Ennen tallentamista valitaan vielä ”sopimuksen voimassaoloaika” sekä 

onko sopimus voimassa toistaiseksi vai määräajalle. Suositeltavaa on hyväksyä sopimukset 

toistaiseksi voimassaolevina, ja päättää sopimus tarvittaessa esim. määräajan jälkeen. 

Lisäksi hyväksynnälle voi lisätä asianumeron. 

 

Huom! Hakemusten tai hakemuksen osien 

hylkäämistä kannattaa käyttää vain erittäin 

harvinaisissa tapauksissa, esimerkiksi jos 

palveluntuottaja toistuvasti hakeutuu palveluun, 

johon hänellä ei ole eikä tule olemaan tarvittavia 

valmiuksia. 

Kun hakemuksen osat on tarkastettu ja hyväksytään, 

voidaan lopuksi painaa ”Tallenna”.  
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21.5 Ylitysten hyväksynnät ja hylkäämiset 

Kunnan työntekijän tehtäviin kuuluu omien palveluseteliasiakkaidensa tapahtumaylitysten 

kuukausittainen tarkistus ja hyväksyntä/hylkääminen. Hyväksyttävien tapahtumien 

määräaika on sama kuin palveluntuottajalla, eli kuun viimeinen – seuraavan kuun 6. päivä. 

Asiakkaan setelin ylitykset tulevat ”Hyväksynnät”-välilehden alta löytyvälle 

”Tapahtumakirjaukset”-välilehdelle. 

Näkymässä näkyvät kaikki oman palvelun asiakkaat, ja asiakkaita voi rajata alueiden ja/tai 

tiimien avulla, sekä ”Etsi”-kentän avulla esim. asiakkaan nimen perusteella. 

 

Plusmerkistä aukeaa tarkempi tapahtumakohtainen selvitys, jossa palveluntuottajaa on 

ohjeistettu täyttämään ”Tapahtuman lisätieto” –kenttään selvitys jos ylityksellä on jokin 

tietty syy. 

 

Lopuksi halutut tapahtumarivit rastitetaan ja hyväksytään/hylätään ”Hyväksy 

valitut”/”Hylkää valitut” –napin avulla. 
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21.6 Asiakkaan tapahtumat ja hyvitykset 

Asiakkaan tapahtumien tarkastelu onnistuu hakemalla asiakas nimen tai henkilötunnuksen 

perusteella ”Asiakkaat”-välilehdellä, jonka jälkeen siirrytään asiakkaan ”Tapahtumat”-

välilehdelle. Välilehdellä voi hakea asiakkaan tapahtumia tietyllä ajanjaksolla tai rajattuna 

tiettyyn palveluun.  

 

Haun jälkeen asiakkaan tapahtumat avautuvat lähempään tarkasteluun +-merkistä. 

Tapahtuman tarkemmista tiedoista löytyy myös ”Tee hyvitys”-linkki, jonka kautta voi 

hyvittää tietyn tapahtuman esimerkiksi virheellisen kirjauksen vuoksi. 
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Hyvitykselle on annettava syykoodi sekä selite. 

 

 

Lopuksi kun hyvityksen syykoodi ja selite on annettu, painetaan tallenna, jolloin 

tapahtumasta muodostuu hyvitysrivi.  
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22 Raportit 

Palvelusta löytyy seuraavat raportit: 

 

22.1 Asiakasmäärät ja toteuma 

Raportilla voit tarkastella 

asiakasmääriä ja asiakkaiden 

ikäjakaumaa, sekä näiden 

toteumaa tietyssä palvelussa 

tietyllä aikavälillä. Raportista on 

erillinen versio saldo-

ostovoimille sekä muille 

ostovoimille. Raportille valitaan 

haluttu palvelu sekä aikaväli. 

 

 

Raportti antaa listauksen asiakkaista ennalta määrättyihin ikäryhmiin jaettuna. 
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22.2 Asiakkaan kokonaistilanne 

Raportilta näkee valittujen palveluiden asiakkaat, asiakkaiden tapahtumat ja setelit, sekä 

niiden tilan.  

 

Raportille rastitetaan halutut palvelusisällöt 

sekä setelien halutut tilat. Raportilla voi 

tarkastella luonnos-, myönnetty-, avoin sekä 

suljettu-tilassa olevia seteleitä.  

 

 

 

Raportille valitaan haluttu aikaväli kuukausina. 

Raportilla voi myös hakea vain tietyn asiakkaan kaikki 

tapahtumat henkilötunnuksen avulla. Paina lopuksi 

”Luo raportti” -nappia. 

 

 

2 Esimerkki Asiakkaan kokonaistilanne -raportista 
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22.3 Ennuste, palvelusetelit 

Raportilla voit tarkastella ennustetta 

palveluseteleihin sidotuista 

määrärahoista tietyllä aikavälillä. 

Raportille valitaan haluttu palvelu sekä 

aikaväli kuukausina. 

 

 

 

Raportti antaa tilannekatsauksen raportin tekohetkellä myönnetyistä seteleistä, ajanjakson 

aikana jo käytetyistä seteleistä, määrän paljonko seteleiltä on jäänyt käyttämättä sekä vielä 

ajanjakson loppuajalle tulevat käyttämättömät palvelusetelisisällöt, sekä euroina että 

yksiköinä. 
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22.4 Keskeytykset 

Raportilla voi tarkastella palveluasumisen palvelujen keskeytyksiä tietyllä aikavälillä. 

Raportille valitaan haluttu palvelu sekä aikaväli kuukausina. Paina lopuksi ”Luo raportti” –

nappia. 

 

 
3 Esimerkki keskeytykset-raportista 

22.5 Kotikuntamuutokset 

 

Raportilla voit tarkastella kunnasta 

pois muuttaneiden asiakkaiden tietoja 

tietyllä aikavälillä. Raportille valitaan 

alku- ja loppupäivämäärä. 
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22.6 Palvelun asiakkaat 

Raportilla voi tarkastella tiettyjen palveluiden asiakkaita sekä palveluun kohdistuvien 

setelien tiloja.  

 

Raportille rastitetaan halutut palvelusisällöt 

sekä setelien halutut tilat. Raportilla voi 

tarkastella luonnos-, myönnetty-, avoin sekä 

suljettu-tilassa olevia seteleitä.  

 

 

 

Raportille valitaan haluttu aikaväli 

kuukausina. Paina lopuksi ”Luo raportti” -

nappia. 

 

 

4 Esimerkki Palvelun asiakkaat -raportista 
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22.7 Palveluntuottajan asiakkaat ja toteuma 

Raportilla voi tarkastella tietyn palveluntuottajan asiakkaita ja tapahtumia, sekä 

palveluntuottajan tilityksiä kunnalle sekä asiakkaan omavastuiden määrää.  

 

Raportille valitaan haluttu palveluntuottaja sekä 

haluttu palvelusisältö ja mahdollinen 

palveluntuottajaosa.  

 

Raportille valitaan haluttu aikaväli kuukausina. 

Raportille voi myös hakea vain tietyn asiakkaan tiedot 

henkilötunnuksen avulla. Paina lopuksi ”Luo raportti” 

-nappia. 

 

 

5 Esimerkki Palveluntuottajan asiakkaat ja toteuma – raportista 
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22.8 Palveluntuottajan sähköpostit 

Raportilla voi valita yhden tai useamman palvelun kaikkien palveluntuottajien yhteystiedot.

 

Raportti listaa palveluntuottajat palveluittain, antaen yrityksestä yrityksen nimen tai 

palveluntuottajaosan sekä sähköpostiosoitteen. 
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22.9 Palvelussa tuottajat 

Raportilla voi tarkastella tietyssä palvelussa toimivia palveluntuottajia tietyllä aikavälillä. 

 

 

 

 

 

 

Raportille rastitetaan halutut palvelut. 

 

 

 

 

 

 

 

Raportille valitaan haluttu aikaväli 

kuukausina. Paina lopuksi ”Luo raportti” 

-nappia. 

 

 

 

6 Esimerkki Palvelussa tuottajat –raportista 
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23 Pääkäyttäjä 

 

23.1 Kunnan perustiedot 

 

Kunnan perustiedoista löytyy kunnan yhteystiedot sekä laskutustiedot, ja mahdollisuus 

määrittää ja muuttaa laskentatunnisteita. 

23.2 Laskentatunnisteet 

 

Syötä vasemmalle tekninen tunniste ja 

oikealle sitä vastaava laskentatunnisteen 

nimi. 

Esim. (TILNRO - Tilinumero) 

 

 

 

 

Lisäämällä avain-arvo pareja kunnan 

perustietojen alle laskentatunnisteisiin, 

saadaan nämä avaimet 

avoimiksi kentiksi palvelukohtaisiin 

lisätunnisteisiin. Nämä välittyvät 

maksuaineistoon. 
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23.2.1 Vaihtoehtoiset laskentatunnisteet 

Palveluille on mahdollista määrätä vaihtoehtoisia laskentatunnisteita, joita voi käyttää 

kustannusten kohdistamiseen tietyille asiakasryhmille.  

Vaihtoehtoisten laskentatunnisteiden muokkaus 

löytyy ”Asetukset”-valikon alta kohdasta 

”Tilitys”. 

 

 

Vaihtoehtoisille laskenta-tunnisteille annetaan nimi ja 

kuvaus, sekä määrittävät tunnisteet samoin kuin 

varsinaiset laskentatunnisteet. 

 

 

 

 

 

Lisäksi vaihtoehtoiselle 

laskentatunnisteelle on 

valittava missä 

palveluissa se on 

käytettävissä.  
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23.3 Palveluhierarkian luominen 

Palveluhierarkian luominen tapahtuu kunnan pääkäyttäjän toimesta kunnan tiedoissa 

”Palveluhierarkia”-välilehden alla. Palveluhierarkia luodaan johdonmukaisesti 

vastaamaan kunnan rakennetta.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelusisältöjen järjestystä voi muuttaa antamalla niille järjestysnumeron kohdan 

”Järjestyspaikka” alle.  
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23.4 Asetukset 

 

 
 

23.4.1 Käyttäjät 

 

 

”Käyttäjät”-kohdassa voidaan 

tarkastella sallittuja käyttäjiä, lisätä 

uusia sekä deaktivoida vanhoja 

käyttäjiä. 

 

 

 

Järjestelmälle voidaan lisätä uusia käyttäjiä 

”Käyttäjät”-välilehden ”Luo uusi käyttäjä” -napin 

avulla. Lomakkeeseen täytetään käyttäjän tiedot, 

rooli ja salasana, jonka jälkeen käyttäjä 

tallennetaan ”Tallenna”-napilla. 
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23.4.2 Käyttäjäroolit 

Superpääkäyttäjä 

Pystyy avaamaan lukkiutuneita käyttäjätunnuksia. Muutoin samat oikeudet kuin pääkäyttäjällä. 

Pääkäyttäjä 

Kunnan pääkäyttäjä perustaa kuntaorganisaation sekä luo oman kuntansa palvelukohtaiset 

sisällöt. Pääkäyttäjä myös muokkaa kunnan palvelujen ohjaustietoja ja luo/päivittää 

käyttäjäoikeuksia. Kunnan pääkäyttäjällä on oikeudet kaikkiin kunnan toimintoihin. 

Palvelun valmistelija 

Kunnan palvelun valmistelija vastaanottaa palveluntuottajan (sekä osto- että 

palvelusetelituottaja) pyynnöt oman palvelunsa alueelta. Roolilla on seuraavanlaiset 

oikeudet: 

• Saa nähdä hintatiedot mutta ei näe asiakastietoja 

• Tarkistaa palveluntuottajan tiedot ennen palveluntuottajien listoille siirtoa 

• Merkitsee hyväksyttäväksi tai täydennettäväksi.  

• Tallennusoikeus Y-tunnukseen, nimeen ja palvelukytkökseen (ostopalveluntuottaja). 

Hyväksyjä 

Hyväksyy palveluntuottajan (sekä osto- että palvelusetelituottaja) pyynnöt ja syötetyt tiedot 

oman palvelunsa alueelta. Saa nähdä oman palvelualueensa tuottajien hintatiedot. Palvelun 

hyväksyjä on rooli per palvelu. Ei näe asiakastietoja. 

Palvelun ohjaaja (sisältää palvelun myöntäjä –roolin) 

PSOPissa roolin saa kunnan työntekijä, joka työskentelee palvelun ohjaajana tai palvelun 

myöntäjänä. Molemmilla on samat oikeudet PSOP:ssa, varsinainen työnjako tapahtuu 

kunnan omien ohjeiden mukaan.  

Roolilla on seuraavanlaiset oikeudet: 

• Näkee kaikki osto- ja palvelusetelituottajaan liittyvät tiedot, asiakastiedot ja kaikki 

palvelutiedot.  

• Näkee myös ostopalveluntuottajan hinnastot ja pystyy vertailemaan hintoja.   

• Myöntää palvelusetelin ja hyväksyy tapahtumakirjaukset. 

Katselija 

Kunnan katselija voi tuottaa PSOPista raportteja. Kunnan katselijalla ei ole mitään 

päivitysoikeuksia PSOPissa, vaan ainoastaan lukuoikeudet raportteihin. 

Tarkastaja 

Kunnan ulkopuoliselle taholle myönnettävä rooli, jolla pääsee tarkastelemaan vain 

palvelutiimien mukaisia palveluntuottajien sopimuksia ja niiden liitteitä. Myönnetty 

esimerkiksi AVI:n tarkastajille. 
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Kunnan käyttäjäroolit 
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Käyttäjänhallinta 

 

    

Kunnan tietojen ylläpito 

 

    

Ostopalveluntuottajan lisäys 

  

   

Palveluhakemusten tarkistus 

  

   

Palveluhakemusten hyväksyntä 

 

 
 

  

Asiakkaan lisääminen 

 

  
 

 

Puolesta-asioijan lisääminen 

 

  
 

 

Ostovoiman myöntäminen ja sulkeminen 

 

  
 

 

Tapahtumien hyväksyminen ja hyvitykset 

 

  
 

 

Raportit 

 

 
   

1 Kunnan käyttäjäroolit 
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23.4.3 Tiimit 

Jokaisen uuden käyttäjän on kuuluttava hyväksyntätiimiin, jotta hänellä on riittävät oikeudet 

järjestelmän käyttämiseen. 

 

Käyttäjän lisäämisen jälkeen hänen nimensä jälkeinen tiimi on rastitettava  

 

23.4.4 Muutossäännöt 

Muutossäännöt-välilehden alla voidaan lisätä, poistaa ja muokata voimassaolevia 

muutossääntöjä.  

Esimerkki 

Asiakkaalle on myönnetty palveluseteli arkisin ajalle 07.00 – 18.00, arvoksi 2 tuntia. 

Mikäli voimassa on 10% muutossääntö = 2*10% = 2,2h pyöristyy seuraavaan tasatuntiin, 

jolloin 3h käyttö on sallittu ylitys.  

1. Palveluntuottaja käyttää 2 tuntia. Jos automaattinen hyväksyntä on kytketty päälle, 

mitään ei tule listalle. 

2. Palveluntuottaja käyttää 3 tuntia seteliltä. Tämä on hyväksytty ylitys, jolloin mitään ei 

tule hyväksyntään. 

3. Palveluntuottaja käyttää seteliltä 4 tuntia, viimeinen tunti tulee manuaaliseen 

hyväksyntään, sillä seteli on ylittynyt enemmän kuin muutossäännöt sallivat. 
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23.4.5 Subventiot 

Subventiot-välilehden alla voidaan lisätä, poistaa ja muokata voimassaolevia subventioita. 

Täällä määritelty subventio on aina oletuksena uutta seteliä luodessa, mutta sitä voi 

muokata tarvittaessa. 
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23.4.6 Keskeytyssäännöt 

Keskeytyssäännöt-välilehden alla voidaan lisätä, poistaa ja muokata voimassaolevia 

keskeytyssääntöjä. 

Alkupäivä 0 = kyseinen päivä jolloin keskeytys alkoi. 

Alkupäivä 1 = keskeytyspäivän jälkeinen päivä. 

Esimerkiksi kahden viikon jakso olisi Alku 0, loppu 13. 

Maksuprosentti, esim. 100, 50 

Rasti : Keskeytyksen loppuun 

Keskeytyssyyt: Loma, sairaala, muu syy. 
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Keskeytyssäännöillä määritellään kuinka paljon tuottajalle maksetaan eri 

keskeytystilanteissa ja kuinka kauan. 

• Jos jakson alkupäivä on 0, huomioidaan 

maksuprosentti keskeytyksen 

alkupäivästä. 

• Jos jakson alkupäivä on 1, huomioidaan 

maksuprosentti keskeytyspäivää 

seuraavasta päivästä. 

• Valitse "Keskeytyksen loppuun", jos 

haluat, että annettu maksuprosentti 

huomioidaan keskeytyksen 

päättymispäivään asti. 

• Jos alkupäivä ja loppupäivä ovat samat, 

huomioidaan annettu maksuprosentti 

yhden päivän ajan. Esim. jos annettu 0-

0, maksetaan keskeytyspäivästä 

maksuprosentin mukaan ja jos annettu 1-1, maksetaan keskeytyspäivää seuraavasta 

päivästä maksuprosentin mukaan. 

• Toisen jakson alkupäivä jatkuu heti ensimmäisen jakson loppupäivästä.  
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24 Usein kysyttyjä kysymyksiä 

Tunnukseni on lukkiutunut? 

Käyttäjätunnus lukkiutuu jos salasanan syöttää väärin 5 kertaa. Tee 

itsepalveluportaalin kautta Lukkiutuneen tunnuksen avaus –palvelupyyntö.  

Miksi asiakkaan ostovoima on sulkeutunut itsestään? 

Asiakkaan ostovoima sulkeutuu automaattisesti päättymispäivän jälkeisenä päivänä 

tai asiakkaan menehtyessä. Yksittäinen palvelusisältö sulkeutuu jos toistuvuus on 

unohtunut ja palvelusisällön määrä käytetään loppuun. 

Mitä teen kun ostovoima on sulkeutunut, ja palveluntuottaja ei ole tehnyt palveluvarausta 

eikä pysty kirjaamaan tapahtumia? 

Vain palvelunjärjestäjä (kunnan työntekijä) voi tehdä palveluvarauksen suljetulle 

ostovoimalle. Suljetulle ostovoimalle on mahdollista kirjata tapahtumia samojen 

aikarajojen puitteissa kuin avoimille. 

Mitä teen jos ostovoimalta on unohtunut toistuvuus tai esim. subventio on väärin? 

Ostovoiman on aina täsmättävä asiakkaalle tulostettuun versioon. Virheellinen 

ostovoima on suljettava ja asiakkaalle myönnettävä uusi ostovoima. Kotihoidon 

palvelusetelissä, jossa on monia palvelusisältörivejä, on mahdollisuus lisätä korjaava 

rivi, mutta tämä on AINA ensin varmistettava kunnan pääkäyttäjältä. 

Voinko antaa asiakkaalle uusitun uuden ostovoiman numeron palveluntuottajalle? 

Jos asiakas on saanut jo aikaisemmin palvelua samalta palveluntuottajalta, voidaan 

uuden uusitun ostovoiman numero antaa suoraan palveluntuottajalle. Asiakkaalle on 

kuitenkin toimitettava tuloste uudesta ostovoimasta normaalisti. 

Asiakkaan tapahtumia on tullut hyväksyttäviksi, miten toimin? 

Jokainen ostovoiman ylitys on käsiteltävä tapauskohtaisesti. Ensin on selvitettävä 

palveluntuottajan kanssa syy miksi ylitys on tapahtunut ja tämän jälkeen päättää onko 

ylitys sallittu vai hylätäänkö se. 
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Miten teen asiakkaalle omavastuuttoman ostovoiman? 

Omavastuuttoman ostovoiman myöntäminen vaatii sekä ”Ei omavastuuta” -ruudun 

rastittamista ostovoimaa luodessa, että subventioksi teknisen arvon, jonka 

tarkoituksena on kattaa myös korkein palveluntuottajan hinta. Teknisen arvon saat 

kunnan pääkäyttäjältä. 


