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Hakeutuminen palveluntuottajaksi 

”Mihin mennessä pitää hakeutua palveluntuottajaksi?” 

Vastaus: Palveluntuottajaksi tulee hakeutua 2.12.2022 mennessä.  

On tärkeää turvata asiakkaiden palvelujen jatkuminen ja tavoitteena on saada suurin osa 
hakemuksista käsiteltyä ennen vuoden vaihdetta. Käsikirjoissa (PSOP:ssa sääntökirja) on 
mainittu, että LUVN tekee päätöksen hyväksymisestä ja hylkäämisestä kuukauden 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. 

Hakeutuminen ei mene kiinni, mutta haluamme varmistaa, että ne palveluntuottajat, joilla 
on kunnilta siirtyviä asiakkaita ovat ajoissa hyväksyttyinä. 

 

”Tapahtuuko uuteen LUVN PSOP:iin kirjautuminen aina suomi.fi-tunnistautumisen 
kautta? Sähköpostikirjautumisella päädyn vanhaan näkymään.” 

Vastaus: Palveluntuottajaksi hakeutuminen toimii uudistetun kirjautumisen kautta. 
Sähköpostikirjautumisella et pääse uudistettuun hakeutumiseen. Mikäli lisäät liitteitä 
sähköpostikirjautumisen puolelle, ne eivät näy uudistetulla hakeutumisella. 

Ohje kirjautumiseen, jossa kuvat kirjautumisen vaihtoehdoista: 
https://parastapalvelua.atlassian.net/wiki/spaces/OH/pages/2372599821/Kirjautumisohjeet
+palveluntuottajalle 
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”En löydä tilaajavastuu-kohtaa hakeutuessani palveluntuottajaksi.” 

Vastaus: Uudistetussa palveluntuottajaksi hakeutumissa tilaajavastuu ei valitettavasti ole 
vielä käytössä. Palveluntuottajat voivat väliaikaisesti itse hakea tilaajavastuu-raportin ja 
liittää sen hakeutumisessa ”Muu liite” kohtaan. 

Mikäli palveluntuottaja liittää tilaajavastuu-raportin, silloin ei tarvitse liittää erikseen sellaisia 
liitteitä, jotka ovat jo valmiina raportilla.  

 

”Mihin kohtaan tallennan PSOP:ssa Avin myöntämät luvat, jos toimin useamman 
kunnan alueella?” 

Vastaus: Avin myöntämät luvat lisätään liitteisiin. Mikäli toimit eri kunnissa LUVN:in 
alueella, eri kuntien Avi-luvat liitetään ”Muu liite” kohtaan.  

 

”Ilmoitetaanko alihankinta erillisellä lomakkeella vai lisättynä PSOP:ssa kohtaan 
alihankinta?” 

Vastaus: Alihankkijoiden tietoja ei tarvitse tässä vaiheessa lisätä PSOP:iin. 

 

Liitteet 

Mitään liitteitä ei ole siirtynyt automaattisesti uudistettuun hakeutumiseen. 
Palveluntuottajan tulee lisätä käsin uudet liitteet vaadittuihin kohtiin tai “Muu liite” kohtaan. 

”Miten saan siirrettyä Espoon PSOP:sta ajan tasalla olevat liitteet mm. 
omavalvonnan ja toimintasuunnitelman LUVN PSOP:iin?” 

Vastaus: Liitteitä ei saa siirrettyä vanhan sähköpostikirjautumisen ja uudistetun 
hakeutumisen välillä. Mikäli käytät uudistettua hakeutumista, liitteet on liitettävä uudelleen 
hakemukselle uusina liitteinä.  

Voit hakeutua myös vanhan sähköpostikirjautumisen kautta, tällöin vanhat liitteet ovat 
mukana hakemuksella. Tarkistathan liitteet tarkasti ja täytät vaaditut kohdat. 

”Miksi en enää pysty poistamaan vanhentuneita liitteitä ja korvaamaan niitä 
uusilla?” 

 
Vastaus: Mikäli palveluntuottajalla on yksikin hakemus avoimena jollain PSOP- 
järjestäjällä, liitteitä ei pysty poistamaan. Kun hakemus/hakemukset on hyväksytty tai 
palautettu täydennettäväksi, pystyy liitteitä poistamaan ja korvaamaan. Tällä lukitaan 
hakemuksen tiedot käsittelyn ajaksi. Suosittelemme käyttämään uudistettua hakeutumista. 



 

”Miksi palveluntuottajaksi hakeutumisen uudistuneessa hakeutumissivulla ei ole jo 
valmiiksi nykyiset liitteet valmiina (esim. Omavalvontasuunnitelma)?” 

Vastaus: Valitettavasti liitteet eivät siirry automaattisesti. Käyttäessäsi uudistettua 
hakeutumista, tulee liitteet lisätä uusina PSOP:iin.  
 
”En löydä palveluntuottajaksi hakeutuessani/ yrityksen tietoja täyttäessäni kohtaa, 
josta saisin lisättyä liitteet.” 

Vastaus: Palveluntuottajahakemuksella on kohta ”Liitteet”, jossa vaaditaan täyttämään 
palvelukohtaisesti yrityksen ja toimipaikkojen liitteet (kts. ohje). Lisää tarvittaessa ”Muu 
liite”, jos samaan asiaan on useampi liite. Nimeä liitteet selkeästi. 

”Ilmoitus vastuuhenkilön muuttumisesta liite.” 

Vastaus: Jos vastuuhenkilö on pysynyt samana, voit ohittaa liitteen. Muussa tapauksessa lataa 
liite vastuuhenkilön muutoksesta. 

 
Hinnastot ja palvelusetelien arvot 

”En löytänyt hinnastoa hakeutuessani palveluntuottajaksi.” 

Vastaus: Uuden palveluntuottajaksi hakeutumisen kautta hakiessa hinnaston lisääminen 
on ensimmäisellä sivulla ja se tehdään aina toimipaikkakohtaisena.   

 

 

 

"Ilmeisesti hinnastot palveluun ikäihmisten ympärivuorokautinen asuminen tehdään 
nyt voimaan 1.1.2023–31.3.2023, sillä huhtikuussa muuttuu hoitajamitoitus? Miten 
pitää huomioida palvelusetelien arvot vuonna 2023?” 

 
Vastaus: Ensimmäisen hinnaston voi laittaa PSOP järjestelmään voimaan ajalle 1.1.-31.3 
ja toisen hinnaston alkamaan 1.4.2023. Tärkeää on myös, että tiedotatte hyvissä ajoin (3 
kk edeltävästi) asiakkaille, että hinta muuttuu.  
  



”Tuleeko palvelusetelin subventio-osuuksiin muutoksia vuodenvaihteessa?” 

Vastaus: Palvelusetelien arvot ovat palvelukohtaisesti käsikirjoissa (PSOP:ssa 
sääntökirja). Käsikirjat löytyvät Luvn:in nettisivuilta: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 
käyttöön tulevat palvelusetelit  | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (luvn.fi) 

 

”Onko hinnaston alkamisajalla käytännössä väliä?” 

Vastaus: LUVN toiminta alkaa 1.1.2023, joten on hyvä laittaa hinnasto alkamaan 
1.1.2023. 

”Asetin toiminta-alueeksi vain kunnan/ kunnat X, mutta se olisi pitänyt olla myös 
kunnat: X, X ja X. Nyt ei ole mahdollista tehdä muutoksia. Kuinka voin korjata tämän 
virheen?” 

Vastaus: Ota yhteyttä palvelujärjestäjän PSOP- tukeen.  

 

”Miten saan virheellisen hinnaston kokonaan pois psopista?” 

Vastaus: Väärän hinnaston saa poistettua tekemällä uuden, korvaavan hinnaston: laita 
voimassaoloajaksi yksi päivä ja lähetys hyväksyttäväksi. Voimaan tullessaan se päättää 
ensin väärän hinnaston ja sitten itsensä. Siksi tuo yksi päivä (esim. 15.11.–15.11). 

”Henkilökohtaisen avun hinnasto” 

Vastaus: Henkilökohtaisen avun palvelusetelissä voi olla vain yksi hinta. Ei 
paikkakuntakohtaisia hintoja.   

 

Palveluntuottajan toiminnan laajentaminen hyvinvointialueella 

”Mitä toimenpiteitä palveluntuottajan tulee tehdä, jotta hän voi toimia koko LUVN:in 
alueella tai miten voi lisätä useita kuntia palvelualueeseen?” 

Vastaus: Palveluntuottajalla tulee olla käsikirjan mukaisesti luvat esim. yksityisen 
sosiaalipalveluiden rekisteröinti tehtynä jokaiseen kuntaan, missä on tarkoitus toimia 
palveluntuottajana. Niihin kuntiin mihin luvat ovat kunnossa, voi hakeutua PSOP:ssa 
palveluntuottajaksi.  

Avin myöntämät luvat eri kunnista lisätään PSOP:iin ”Muut liitteet” kohtaan. Nimeä liitteet 
kunnittain.  

 

https://www.luvn.fi/fi/lansi-uudenmaan-hyvinvointialueelle-kayttoon-tulevat-palvelusetelit
https://www.luvn.fi/fi/lansi-uudenmaan-hyvinvointialueelle-kayttoon-tulevat-palvelusetelit


Kirjaukset 

”Milloin pitää kirjata viimeistään espoolaisena palveluntuottajana tapahtumat 
vuodelta 2022?” 

Vastaus: Kirjaa palvelutapahtumat kuntien ohjeiden mukaisesti viimeistään 5.1.2022. 
Tilitysajo ajetaan 6.1.2023. 

 

Tilitysajot 

”Milloin tilitysajo tulee olemaan Hyvinvointialueella?” 

Vastaus: Tilitysajo ajetaan edelleen kuukauden 6. päivä.  

 

Henkilöstöluettelo 

Vastaus: Emme vaadi henkilöstöluetteloa ladattavaksi PSOP-järjestelmään kotihoidon ja 
ikääntyneiden asumisen palvelusetelissä sekä lapsiperheiden kotipalvelussa, muutos päivitetään 
käsikirjaan myöhemmin. 
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