
Tiedote palvelusetelituottajille 11/2022 
 

Arvoisa palvelusetelituottaja, toimi nopeasti!  
Hakeutuminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelusetelituottajaksi alkaa 11.11.2022. 
Hakeutuminen tulee tehdä 02.12.2022 mennessä. Ensi vuoden alusta alkaen hakeutuminen on 
jatkuvaa, mutta nyt on tärkeää varmistaa asiakkaidemme saumaton palvelujen jatkuminen. Tämä 
tiedote koskee vain palvelusetelipalvelujen tuottajia. Ostopalvelujen tuottajille tiedotetaan 
tarvittavista toimenpiteistä lähiaikoina erikseen.  

Olemme julkaisseet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun sivuille palveluseteliä 
koskevan tietosivun, johon päivitämme jatkossa tietoa palvelusetelivalmistelusta. Tietosivu luvn.fi-
sivustolla.  

• Ohjeet hakeutumiseen ja käsikirjat löydät tietosivulta  
• Hakeutuminen tapahtuu PSOP-järjestelmässä: https://parastapalvelua.fi/  
• Hakeutuessasi palveluntuottajaksi, merkitse PSOP-järjestelmään hinnaston 

lisätietokenttään, millä maantieteellisellä alueella tuotat palvelua (kts. hakeutumisen ohje).  
• Apua PSOP alustan käyttöön ja hakeutumiseen saat täältä PSOP ohjeet 

palveluntuottajalle  ja Espoon PSOP-tuki auttaa psop@espoo.fi  

  
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelusetelin arvot on päätetty aluehallituksessa 31.10.2022. 
Päätetyt arvot löytyvät aluehallituksen kokousmateriaalit-sivustolta. Asiakkaat, joilla on yli vuoden 
vaihteen voimassa oleva palveluseteli, palvelu voi jatkua ennallaan, edellyttäen, että asiakas 
haluaa jatkaa palveluseteliasiakkaana ja että nykyinen palvelusetelituottaja hakeutuu ja tulee 
hyväksytyksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelusetelituottajaksi tämän vuoden 
aikana. Vaikka palvelusetelituottaja ei hakeutuisi hyvinvointialueen palvelusetelituottajaksi, on se 
kuitenkin velvollinen noudattamaan nykyisten sääntökirjojen ja asiakkaan sekä palveluntuottajan 
välisten sopimusten ehtoja irtisanomisajoista.  

PSOP-järjestelmään kirjautuminen tapahtuu Suomi.fi -tunnisteen kautta, joten huomioittehan, että 
yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisella henkilöllä on mahdollisuus tunnistautua pankkitunnuksen tai 
mobiilivarmenteen kautta. Palvelusetelituottajien, jotka ovat olleet tänä vuonna PSOP:n käyttäjiä 
Espoossa ja Lohjalla, tiedot ja liitetiedostot on siirretty luonnoshakemuksiksi Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen PSOP -järjestelmään. Tarkista ja päivitä liitteet tarvittaessa. 
Palvelusetelituottajaksi hakeutumisen jälkeen palveluntuottaja saa viestin PSOP- järjestelmästä 
hakemuksen hyväksynnästä ja loppuvuoden aikana palveluntuottaja saa hyväksynnästä myös 
hallintopäätöksen. Palveluntuottajaa voidaan myös pyytää täydentämään hakemusta PSOP- 
järjestelmässä.   

Nykyinen lainsäädäntö ei määrää yksityisen yrityksen toimialuetta. Hyvinvointialue tai kunta ei 
määrää, missä hyvinvointialueen kunnissa palveluntuottaja tuottaa palveluita. Yksityinen 
palveluntuottaja voi jatkaa toimintaansa haluamassaan kunnassa, eikä sen tarvitse laajentaa 
toimintaansa koskemaan muihin hyvinvointialueen kuntiin.    

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 7 § 1 kohdan ja 11 § 1 kohdan mukaan 
yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä ilmoitus hyvinvointialueelle, mikäli sen 
toiminnassa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi toimialue laajenee toisen kunnan alueelle.  

Palvelusetelituottajan, joka ei aio jatkaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella toimintaa, 
tulee viipymättä ilmoittaa siitä asiakkaalle sekä asiakkaan palvelusetelistä vastaavaan kuntaan 
yhteyshenkilöille, jotta asiakkaan palvelut voidaan järjestää muulla tavalla.   

On tärkeää, että palvelusetelituottajat hakeutuvat palvelusetelituottajiksi annetun aikataulun 
mukaisesti, jotta ehdimme hyväksyä kaikki ehdot täyttävät palvelusetelituottajat ja voimme 
varmistaa asiakkaiden saumattoman palveluiden jatkumisen.   
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