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Hakeutumisohjeet Turun yhteisöllisen palveluasumisen 
palvelusetelituottajaksi PSOPissa 
 

1. Kirjautuminen PSOP-järjestelmään 
 

Siirry osoitteeseen https://parastapalvelua.fi/ ja . Linkki on oikeassa yläkulmassa. 

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnistaudu järjestelmään Suomi.fi -kirjautumisen kautta. Jatkossa voit 

käyttää kirjautumiseen myös sähköpostitunnustasi. 

 
 
 

2. Yrityksen tietojen täyttäminen 
 
Jos yrityksenne on PSOP-järjestelmässä jossakin toisessa palvelussa, perus- ja laskutustiedot 
ovat jo valmiina. Tarkastakaa ne ja siirtykää Palvelut-välilehdelle täyttämään hakemus (ks. sivu 
4) 
 

• Täytä ensin yrityksen perustiedot Yrityksen tiedot -välilehdellä. 

 

https://parastapalvelua.fi/
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• Kelaa sivua alaspäin ja valitse ”Yritys kuuluu tilaajavastuuseen” ja ”Tarkasta tilaajavastuusta”.  

 
 
 

• Tallenna syötetyt tiedot sivun alareunasta.  

 
 
 

• Täytä seuraavaksi yrityksen laskutustiedot. Rastita ”Haluan maksuaineiston pdf-kuvan 
sähköpostiini” jonka jälkeen saat kuukausittain maksuaineiston pdf-tiedostoina maksuajon 
jälkeen sähköpostiisi. Tarvittaessa voit syöttää toimipaikoille omat laskutustietonsa kohdasta 
”vaihda palveluntuottajaosaa”. 
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• Täytä seuraavaksi toimipaikan tiedot. Toimipaikka on tehtävä, vaikka yrityksellä ei olisi erillistä 
toimipaikkaa, koska muuten hakemukseen ei voi liittää tarvittavia liitedokumentteja. 

 

 
 
 
 

• Toiminta-alueita, Yksiköitä ja Työntekijöitä ei tarvitse täyttää. Alihankkijat täytetään, jos 
palveluntuottajalla on alihankkijoita. 
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3. Hakemuksen täyttäminen 
 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen uuteen palveluun tapahtuu ”Palvelut”-

välilehden kautta. 

 

Sivun oikeasta laidasta löytyy kohta ”Hakeudu palvelusetelituottajaksi 

uuteen palveluun”. Valitse ensin palvelunjärjestäjäksi Turku ja sen jälkeen 

oikea palvelu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

allekirjoitetaan ja lähetetään hyväksyttäväksi kuntaan ”Yhteenveto”-välilehden lopussa. 

 

Palvelussa vaadittavat hakemusliitteet 

Tarkemmat tiedot palvelun vaatimuksista löytyvät palvelun sääntökirjasta. Huomioi, että tallennat 

toimipaikoilta vaaditut liitteet kohdassa ”toimipaikat”, ei yrityksen perustietoihin. 

 

Yritykseltä vaaditut liitteet:  Toimipaikoilta vaaditut liitteet 

   

• Tyel-vakuutusote •  
• AVI:n tai Valviran todistus yksityisten sosiaalipalveluiden antajien 

rekisteriin kuulumisesta. 

• Vastuuvakuutustodistus  •  
• AVI:n tai Valviran todistus yksityisten terveyspalveluiden antajien 

rekisteriin kuulumisesta. (Tarvitaan kotisairaanhoidon lupa) 

• Veromaksutiedot •  
• Omavalvontasuunnitelma (Käytä Valviran sosiaalipalvelujen     

omavalvontasuunnitelman pohjaa) 

 •  

• Henkilöstöluettelo (vakanssit, nimikkeet ja koulutustiedot.) Käytä 
Turun mallipohjaa. 

 •  • Lääkehoitosuunnitelma 

 •  

• Toimintakertomus (tai jos on uusi yritys, jolla ei vielä ole 
toimintakertomusta, lisätään toimintakertomuskohtaan 
toimintasuunnitelma.) 

• Luettelo ja kuvaus yhteisölliseen palveluasumiseen soveltuvista 
asunnoista. Laitetaan kohtaan Muu liite. Käytä Turun 
mallipohjaa. 

 
Huomioi vaadittavat liitteet ja nimeä ne sisältönsä mukaan. Esim. ”Omavalvontasuunnitelma 2022.docx” 
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1. Yritys -välilehden perustiedot on kirjattu jo aiemmin (ks. kohta 2. Yrityksen Perustiedot). Tarkista, 

että tarvittavat liitteet ovat paikallaan. Jos tieto tulee Vastuugroupin kautta, älä lisää erillistä liitettä. 

 

 

2. Toimipaikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hinnasto 

 

 

 

 

 

 

7. Hinnasto”-välilehdelle 
palveluntuottaja lisää 
hinnastonsa.  
 
A) Tuottajanosakohtainen 
hinnasto 
  
B) Voimassaoloaika 
alkaen. Hinnaston on 
oltava toistaiseksi 
voimassaoleva.  
 
C) Anna hinnat 
palvelusisällöille 
 
D) Valitse ”Tallenna 
muutokset” ja ”Jatka>”.  
 
Mikäli yrityksellänne on 
useampi toimipaikka, 
luokaa jokaiselle 
toimipaikalle oma 
hinnastonsa, vaikka niillä 
olisikin samat hinnat. 
 
 
 

 

2. Toimipaikat -välilehden alla 
rastitetaan ne toimipaikat, jotka 
kyseistä palvelua tarjoavat. 
”Muokkaa”-painikkeesta pääset 
lisäämään tarvittavat liitteet. Valitse 
lopuksi ”Tallenna muutokset”. 
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Yhteenveto 

8. Yhteenveto -välilehdellä näytetään yhteenveto hakemuksesta ja liitteistä. Varmista yhteenvetosivulta, 

että tiedot ovat oikein, ja lähetä hakemus kunnalle vasta kun kaikki tiedot on täytetty. Valitse ”Allekirjoita 

ja lähetä hyväksyntään”.  

HUOM! Välilehdille toiminta-alueet, yksiköt ja työntekijät ei täytetä mitään tietoja tässä palvelussa.  

 

Yhteenveto-välilehdeltä palveluntuottaja näkee hakemuksen yhteenvedon. Tämä on saman näköinen 

näkymä kuin minkä kaupungin työntekijät näkevät omasta näkymästään.  

 

 

Hakemuksen laadinnan teknisiin kysymyksiin apua saa osoitteesta www.turku.fi/psop tai Turun PSOP-

tuesta psop@turku.fi / 040 6203502. 

Opastusta järjestelmän käyttöön saa myös PSOPin ohjeportaalista  

https://parastapalvelua.atlassian.net/wiki/spaces/OH/pages/241532956/Ohjeet+palveluntuottajalle 

http://www.turku.fi/psop
mailto:psop@turku.fi
https://parastapalvelua.atlassian.net/wiki/spaces/OH/pages/241532956/Ohjeet+palveluntuottajalle

