Hakeutumisohjeet Turun kouluterveydenhuollon optikkopalveluiden
palveluntuottajaksi PSOPissa
Siirry osoitteeseen https://parastapalvelua.fi/ ja tunnistaudu järjestelmään Suomi.fi- kirjautumisen kautta.

1. Perustiedot-välilehden alle tulevat kaikki yrityksen perustiedot, kuten nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilö
sekä kaikki tarvittavat liitteet. Jos kuulutte tilaajavastuuseen, valitkaa: ”Yritys kuuluu tilaajavastuuseen” ja
”Tarkista tilaajavastuusta”.
2. 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 vaaditut liitteet:
•

Ennakkoperintärekisteri

•

Vastuuvakuutus

•

Veromaksutiedot

•

Tyel-todistus

Toimipaikoilta vaaditut liitteet:
•

AVI:n tai Valviran todistus yksityisten terveyspalveluiden antajien
rekisteriin kuulumisesta

Huomioi vaadittavat liitteet ja nimeä ne sisältönsä mukaan. Esim. ”Veromaksutiedot 2018.docx”

Palveluntuottajaksi hakeutuminen uuteen palveluun tapahtuu ”Palvelut”-sivun kautta. Sivun oikeasta laidasta löytyy
kohta ”Hakeudu palveluntuottajaksi uuteen palveluun”. Alasvetovalikosta pitää ensin valita kunta, jonka alueella
palvelu tulee toimimaan, sekä sen alapuolelta palvelu, johon hakeudutaan (näöntarkastus kouluterveydenhoitajan
lähetteellä).
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 täytetä mitään tietoja.
”Yritys”-välilehden alle tulevat yrityksen perustiedot, kuten nimi, osoite, yhteyshenkilö ja tarvittavat liitteet.
”Toimipaikat” -välilehden alla rastitetaan ne toimipaikat, jotka kyseistä palvelua tarjoavat.
”Hinnasto” – Hinnasto-välilehdelle palveluntuottaja lisää hinnaston. Hinnaston nimi muodostuu
automaattisesti voimassaolon ja tuottajatason mukaan. Hinnaston on oltava toistaiseksi voimassaoleva.
Huom! Hinta näöntarkastukselle ja silmälasimääritykselle on 0 €.

”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

palveluntuottajalle

sen,

tai

pyydettyjen

palauttaa

sen

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 ja lähettäkää se kunnalle hyväksyttäväksi.

Keskeneräisen hakemuksen lähettäminen ei nopeuta hakeutumista, vaan hakemus palautetaan takaisin
palveluntuottajalle. Yksiköihin, toiminta-alueisiin ja työntekijöihin ei täytetä mitään tietoja. Teknisiin kysymyksiin
apua saa sähköpostitse osoitteesta psop@turku.fi ja netistä turku.fi/psop

