
 

 

 

OHJE PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMISELLE  

 

 

Yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle niihin kuntiin ja palveluihin, joihin 

yrityksellä on tällä hetkellä voimassa oleva AVI:n rekisteröinti tai toimilupa, Valviran toimilupa tai on kunnan 

rekisterissä tukipalveluiden osalta. Yritystä pyydetään hakemuksessa olevaan lisätietokenttään kirjaamaan ne kunnat, 

joiden alueelle hakeutuu palvelusetelituottajaksi.  

 

Puutteellisen palveluhakemuksen lähettäminen hidastaa tarkastusprosessia ja palvelusetelituottajaksi 

hyväksymistä. Hakeutumisen yhteydessä järjestetään useita PSOP-työpajoja palvelusetelituottajille, joissa on 

mahdollisuus saada tukea ja ohjeistusta hakemuksien tekemiseen.  

Tästä aiheesta lisää osoitteessa https://www.pshva.fi/pohjois-savon-hyvinvointialue/psop-palveluseteli-ja-

ostopalvelujarjestelman-kayttoonotto.html 

 

Mikäli yritykselläsi on alihankkijoita, ilmoita PSOP:ssa alihankkijoiden tiedot Kuvaus alihankinnasta- liitteellä, joka 

löytyy yllä olevalta nettisivulta (tallenna tiedosto omalle koneellesi ja täydennä vasta tallennuksen jälkeen). 

 

Ohjeistus jatkuu seuraavalla sivulla. 

 

 

Lisätietoja: 

Projektityöntekijä PSOP-järjestelmän käyttöönotto, Riikka Kilpeläinen riikka.kilpelainen@kuopio.fi, p. 0447186170 
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1. Mene nettisivulle www.parastapalvelua.fi. Yritystä ohjataan tutustumaan nettisivuilla oleviin ohjeistuksiin palvelusetelituottajaksi hakeutumiselle: 

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

  

2. Kirjaudu verkkopalveluun Suomi.fi -tunnisteen kautta (pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella).  

 

3. Yrityksen perusrekisteristä löytyvä nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi kirjautua suoraan Suomi.fi-tunnistuksen avulla PSOP-järjestelmään 

hallinnoimaan yrityksen perustietoja ja palveluhakemuksia.  

• Yritys voi myöntää yrityksen puolesta-asiointioikeuden PSOP-järjestelmän omalla valtuuskoodilla myös henkilöille, joilla ei ole 

nimenkirjoitusoikeutta perusrekistereissä. Ohjeistusta yrityksen puolesta asiointiin löytyy osoitteesta 

https://parastapalvelua.atlassian.net/wiki/spaces/OH/pages/241565788/Suomi.fi+-+Yrityksen+puolesta-asiointi  

 

4. Täydennä yrityksen perustiedot järjestelmään. Yrityksen tietoihin on lisättävä vähintään yksi toimipaikka. Huomioi, että käytät yrityksen virallista 

nimeä sekä täydennät vaadittavien kohtien lisäksi myös laskutustiedot.  

 

5. Valitse Palvelut-välilehti, ja valitse Pohjois-Savon hyvinvointialue palvelunjärjestäjäksi, jonka jälkeen valitse palvelu johon yritys on hakeutumassa.  

Huomioittehan, että ikääntyneiden palveluiden osalta kotihoito sekä rintamaveteraanien ja sotainvalidien tukipalvelut on jaettu palvelualueittain. 

Yrityksen tulee hakeutua useammalle palvelualueelle, mikäli yritys on rekisteröity kuntiin, jotka sijaitsevat eri palvelualueiden sisällä, kts. alla oleva 

kartta.  

Esimerkki: Siilinjärvi kuuluu koilliseen alueeseen ja Kuopio kuuluu keskiseen alueeseen, joten yritys hakeutuu sekä koillisen että keskisen alueen 

palvelusetelituottajaksi mikäli haluaa tuottaa palvelujaan molemmissa kunnissa.  

 

6. Yritys tutustuu yleiseen ja palvelukohtaiseen sääntökirjaan ja täyttää hakemukseen vaadittavat tiedot ja liitteet. Tämän jälkeen 

nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö lähettää hakemuksen PSOP-järjestelmässä hyväksyttäväksi. Tarvittaessa yritykseltä kysytään lisätietoja (kun 

yritys on täydentänyt lisätietoja vaadittavat kohdat, yritys lähettää hakemuksen uudelleen hyväksyttäväksi) 

Hyväksymisestä tai hylkäämisestä yrittäjä saa ilmoituksen kirjallisesti.   

• Yrityksen tulee huomioida, että liitteet on nimettävä etukäteen niiden sisällön mukaisesti ennen kuin ne lisätään hakemukseen. 

• PSOP-järjestelmässä on mahdollisuus liittää vaaditun liitteen kohdalle vain yksi tiedosto, joten jos tiedosto koostuu useammasta 

dokumentista, yhdistä dokumentit yhdeksi PDF-tiedostoksi. 

 

7. Kun yritys on hyväksytty Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelusetelituottajaksi, yrityksen tiedot ovat nähtävillä julkisesti www.parastapalvelua.fi 

sivustolla ja yritys voi alkaa toimimaan palveluntuottajana PSOP-järjestelmässä 1.1.2023 alkaen. 

  

8. Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö kirjaa ajantasaiset yritystiedot järjestelmään aina, kun muutoksia ilmenee. 

 

…JATKUU 
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Pohjois-Savon hyvinvointialue on jaoteltu alla olevan kuvan mukaisesti viiteen eri hallinnolliseen palvelualueeseen. 

Palvelualuejakoa on hyödynnetty myös PSOP-palvelusetelijärjestelmässä ikäihmisten kotihoidon ja rintamaveteraanien ja 

sotainvalidien tukipalvelun osalta. Aluejaolla on haluttu helpottaa palvelusetelituottajaa etsivän asiakkaan mahdollisuutta löytää 

palveluntuottajista ne toimijat, jotka toimivat hänen alueellaan. Muissa palveluissa palvelualuejako ei ole käytössä PSOP-

järjestelmässä. 

 


