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1.Palvelun etsiminen ”ohjatulla ja vapaa tekstikenttä” –haulla
Palvelua voidaan etsiä joko ”Ohjatulla haulla” tai ”Vapaa tekstihaulla”. Ohjattu haku ohjaa hakijaa etenemään tietyssä järjestyksessä. Lopputulokseksi saadaan palveluntuottajia, joita voidaan
valita vertailuun. Vapaa tekstihaulla voidaan hakea nopeasti palveluntuottajia, tietyn hakusanan
avulla. Tarkasteluun saadaan yksittäinen palveluntuottaja. Tässä dokumentissa on ensin käyty läpi
”Ohjattu haku” ja sen jälkeen ”Vapaa tekstihaku”.

Ohjattu haku

Hyvinvoinnin palvelutarjottimessa voidaan hakea palvelua/palveluita ”Ohjatulla haulla”. Sen avulla
saadaan muodostettua palveluntuottajalistanäkymä. Näkymässä voidaan mm. järjestää palveluntuottajat hinnan mukaan, nähdä palvelulupauksien pistemäärä sekä valita 1-3 palveluntuottajaa
vertailuun.
1. Klikkaa otsikon ”Valitse alue, jolta palvelu haetaan” alla olevaa valintavalikkoa ja valitse
alue (tai kaikki Kainuun soten kunnat), josta palvelu halutaan. Alla olevassa kuvassa 1 on
auki oleva Valitse alue -valintavalikko.

Kuva 1. Alueen valitseminen.

2. Alla olevassa kuvassa 2 on alueeksi valittu Kainuun soten kunnat, jolloin se näkyy ”Alue,
jolta palvelua haetaan:” -otsikon vieressä. Jos aluetta halutaan tässä vaiheessa muuttaa,
painetaan Vaihda alue –painiketta ja tehdään valinta uudelleen.
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Kuva 2. Alueen valinta tehty.

3. Klikkaa otsikon ”Valitse asiakasryhmä” alla olevaa valintavalikkoa, jolloin avautuu alla olevan kuvan 3 mukainen valikko. Klikkaa haluttua asiakasryhmää.

Kuva 3. Asiakasryhmän valinta.

4. Klikkaa otsikon ”Valitse palvelun pääluokka” alla olevaan valintavalikkoa, jolloin avautuu
alla olevan kuvan 4 mukainen valikko. Klikkaa haluttua palvelun pääluokka -kohtaa.

Kuva 4. Palvelun pääluokan valinta.
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5. Alla olevassa kuvassa 5 palvelun pääluokaksi on valittu Kotitalkkari, jolloin se näkyy ”Valittu palvelun pääluokka:” -otsikon vieressä. Jos palvelun pääluokkaa halutaan tässä vaiheessa muuttaa, painetaan Vaihda pääluokka –painiketta ja tehdään valinta uudelleen.

Kuva 5. Palvelun/palveluiden valinta.

6. Valitse haluttu palvelu/palvelut laittamalla ”täppä” siihen kohtaan. Kaikki palvelut voidaan valita laittamalla ”täppä” kohtaan Valitse kaikki. Alla olevassa kuvassa on valittu Talonmiespalvelut. Huomiothan että kohta ”Kilometrikorvaus (€/km) tai osoitteensa antaneelle arvio kokonaishinnasta (€)” tulee valita, jos halutaan laskea palvelun kokonaishinta (palvelun yksikköhinta + kilometrikorvauksen määrä)

Kuva 6. Valittu palvelu.

7. Klikkaamalla palvelun vieressä olevaa infokuvaketta

saadaan auki Palvelutuotteen

tiedot –ikkuna, alla olevan kuvan 7 mukaisesti. Siinä on palveluun liittyvä palvelutuoteku-
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vaus, johon palveluntuottaja sitoutuu. Lisäksi siinä on tietoa mm siitä voiko palveluun käyttää palveluseteliä, onko mahdollista saada kotitalousvähennystä ja voiko se olla arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua.

Kuva 7. Palvelutuotteen tiedot –ikkuna.

8. Sulje Palvelutuotteen tiedot –ikkuna Sulje-painikkeella, jolloin palataan takaisin tehtyjen
valintojen mukaiseen näkymään eli alla olevan 8 mukaiseen.

Kuva 8. Palvelun valinta.

9. Paina Etsi palveluntuottajat –painiketta, jolloin avautuu alla olevan kuvan 9 mukainen
Palveluntuottajalistaus-näkymä.
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Palveluntuottajalistausnäkymä

Palveluntuottajalistausnäkymässä on eroteltu eri otsikoiden alle palvelua tarjoavat Palvelusetelituottajat ja Muut haettuja palveluita tuottavat palveluntuottajat
(ei-palvelusetelipalveluntuottajat). Lisäksi, jos Kainuun sote tarjoaa ko. palvelua, näkyy se omassa
kohdassa.

Kuva 9.Palveluntuottajalistaus –näkymä.

10. Yllä olevassa kuvassa voit tehdä seuraavia valintoja:


Klikkaamalla palvelun nimeä (esim. Talonmiespalvelut), saat järjestettyä palveluntuottajat hinnan mukaan.



Kohdasta ”Palvelulupaus” näet palveluntuottajan pistemäärän. Esimerkiksi 13/17, on
palveluntuottaja tällöin vastannut ”kyllä” 13:sta palvelulupauskysymykseen ja ”ei” muihin. Palvelulupauskysymykset näkyvät palveluntuottajan esittelysivulla. Klikkaamalla
Palvelulupaus-otsikkoa, saat järjestettyä palveluntuottajat palvelulupauspistemäärien mukaan.
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Klikkaamalla palveluntuottajan nimeä esimerkiksi Citytalkkari, pääset Palveluntuottajan esittelysivulle.



Klikkaamalla Vertaa-valintaruutuja, voit valita vertailuun 1-3 palveluntuottajaa.

11. Valitse vertailuun halutut palveluntuottajat. Alla olevassa kuvassa on valittu kaksi eri palveluntuottajaa.

Kuva 10. Vertailuun valitut palveluntuottajat.

12. Kun valinnat on tehty, paina Vertaa valittuja palveluntuottajia –painiketta. Saat auki Palveluntuottajavertailu –näkymän. Alla olevassa kuvassa 11 on esitetty Palveluntuottajavertailu –näkymän yläosa. Siinä on palveluntuottajien yhteystiedot ja karttanäkymä.
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Palveluntuottajavertailu –näkymä

Palveluntuottajavertailunäkymässä on mm.:
-

yhteistiedot

-

karttanäkymä

-

kilometrikorvauslaskuri

-

palvelulupaukset

Kuva 11. Palveluntuottajavertailu –näkymän yläosa.

13. Vierittämällä sivun oikeassa reunassa olevasta vierityspalkista alaspäin, saadaan näkyviin
mm. kilometrikorvauslaskuri, palvelun yksikköhinta ja yhden kilometrinhinta.

Kuva 12. Kilometrikorvauslaskuri ja palvelun yksikköhinta sekä yhden kilometrin hinta.

9

Kilometrikorvauslaskuri

Huomioithan, että Hyvinvoinnin palvelutarjottimessa oleva kilometrikorvauslaskuri antaa arvion
matkakulusta (€/km), joka peritään vain kerran per käynti. Alle 2,5 km matkoista ei korvausta peritä. Lopullinen hinta saadaan ottamalla yhteyttä palveluntuottajaan.

14. Kilometrikorvaus voidaan laskea antamalla:


”Anna oma katuosoitteesi” –kohtaan osoite, johon palvelu tilataan



”Asuinkuntasi” –kohtaan asunkuntasi, johon palvelu tilataan



ja lopuksi painetaan Tallenna-painiketta

15. Kun kilometrikorvaus lasketaan, nähdään palvelun kokonaishinta, joka kostuu palvelunyksikköhinnasta + kilometrikorvauksen määrästä. Alla olevassa kuvassa 13 on kilometrikorvaus laskettu osoitteeseen Seminaarinkatu 2 Kajaani. ”Kotitalkkari” –palvelun alla näet
kokonaishinnat.

Kuva 13. Kilometrikorvauslaskuriin annetut tiedot ja kokonaishinnan näkyminen.
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Palvelulupauskysymykset ja palveluntuottajan vastaukset

16. Vierittämällä sivun oikeassa reunassa olevasta vierityspalkista alaspäin saadaan näkyviin
palvelulupauskysymykset sekä palveluntuottajan vastukset niihin. Alla olevassa kuvassa
14 on esitetty osa palvelulupauskysymyksistä sekä palveluntuottajien vastaukset.

Kuva 14.Palvelulupauskysymykset ja palveluntuottajien vastaukset.

Palveluntuottajien tietojen tallentaminen esitteeseen

17. Siirtymällä Palveluntuottajavertailu –näkymä sivun alareunaan, saadaan näkyviin alla
olevan kuvan 15 mukaiset painikkeet.

Kuva 15. Vertailunäkymän painikkeet.

18. Jos haluat tallentaa palveluntuottajan esittelysivun, paina Tallenna PDF-tiedostona painiketta, jolloin avautuu alla olevan kuvan mukaiset painikkeet. Voit:


Avata tiedoston Avaa-painikkeella (voit tulostaa avatun tiedoston)



Tallentaa tiedoston Tallenna-painikkeella (saat tallennettua tiedoston ja tulostaa sen
halutessasi myöhemmin)
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tai perua avauksen ja tallennuksen Peruuta-painikkeella

Kuva 16. Tiedostoon liittyvät painikkeet.

Palveluntuottajavertailu –näkymä sivun alalaidassa (kuva 15) olevat muut painikkeet:


Takaisin-painikkeella pääset takaisin edellä tehdyn haun antamaan palveluntuottajalistaukseen ja voit valita vertailuun muita palveluntuottajia.



Uusi haku –painikkeella pääset takaisin Hyvinvoinnin palvelutarjottimen etusivun ”Ohjattuun hakuun” ja voit tehdä uuden haun toisesta palvelusta.

Vapaa tekstihaku

Hyvinvoinnin palvelutarjottimessa voidaan käyttää myös ns. vapaa tekstihakua, jolloin saadaan
lista palveluntuottajista, jotka tuottavat hakusanan mukaista palvelua. Hakusanana voidaan myös
käyttää palveluntuottajan nimeä tai osaa siitä. Saadusta tuloksesta, voidaan valita lähempää tarkasteluun yksi palveluntuottaja ja näin saadaan palveluntuottajan esittelysivu auki. Huomioitavaa
on että jos haetaan esimerkiksi sanalla ”siivous” voi saatujen palveluntuottajien määrä olla pieni,
koska kaikki palveluntuottajat eivät ole merkinneet hakusanoja esittelysivulleen.
1. Klikkaa otsikon ”Valitse alue, jolta palvelu haetaan” alla olevaa valintavalikkoa ja valitse
klikkaamalla alue (tai kaikki Kainuun soten kunnat) mistä palvelu halutaan. Alla olevassa
kuvassa 17 on auki oleva alue valintavalikko.

Kuva 17. Alueen valinta.
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2. Alla olevassa 18 on alueeksi valittu Kainuun soten kunnat. Se näkyy ”Alue, jolta palvelua
haetaan:” -otsikon vieressä. Jos aluetta halutaan tässä vaiheessa muuttaa, painetaan
Vaihda alue –painiketta ja tehdään valinta uudelleen.

Kuva 18. Valittu alue.

3. Laita haluttu hakusana ”Syötä hakuteksti ja paina Etsi-painiketta” –otsikon alla olevaan
tyhjään kenttään. Paina Etsi-painiketta, jolloin saadaan ne palvelutuottajat, jotka tarjoavat
ko. palvelua. Alla olevassa kuvassa 19 hakusanaksi on laitettu ”talonmies” ja painettu Etsipainiketta. On saatu kaksi palveluntuottajaa, jotka tarjoavat ko. palvelua. Jos hakusanaa
halutaan muuttaa, kirjoitetaan uusi hakusana hakukenttään ja painetaan Etsi-painiketta.

Kuva 19. Hakusanan antaminen ja saadut palveluntuottajat.

4. Yllä olevasta kuvasta voidaan valita haluttu palveluntuottaja klikkaamalla sen nimeä esimerkiksi ATK-talkkari/it-talkkari.
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Palveluntuottajan esittelysivu

5. Saadaan auki palveluntuottajan esittelysivu, alla olevan kuvan 20 mukaisesti.

Kuva 20. Palveluntuottajan esittelysivu.

Palveluntuottajan esittelysivulla nähdään mm.


Kokonaisarviointi tähtiluokituksena, tämä näkyy palveluntuottajan nimen alla, mikäli hän
on saanut vähintään 5 arvioita. Lisäksi



Tuotetut palvelut ja erityisosaaminen, tässä kohdin on palveluntuottaja voinut kirjoittaa
lisätietoa palveluistaan ja erityisosaamisestaan.



Yhteistiedot, voidaan mm siirtyä palveluntuottajan omille kotisivuille



Hymynaama-arviointi, asiakas voi antaa arvion palvelusta.



Palvelulupaukset ja palveluntuottajan vastaukset niihin.



Voidaan tallentaa palveluntuottajan esittelysivu.



Voidaan antaa sanallista palautetta ja ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ”Palautteen antaminen ja yhteydenotto” –lomakkeella.

Hymynaama-arviointi

6. Painamalla palvelun perässä olevaa Arvoi-linkkiä, aukeaa alla olevan kuvan 21 mukainen
Hymynaama-arviointi -lomake. Siinä on viisi eri kohtaa, josta voi arvion antaa.
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Kuva 21. Hymynaama-arviointi lomake.

Yhteydenotto ja sanallisen palautteen antaminen

7. Asiakas voi ottaa yhteyttä palveluntuottajan esittelysivun alalaidassa olevalla lomakkeella
(alla oleva kuva 22). Kun asiakas ottaa yhteyttä, tulee hänen antaa oma sähköpostiosoite
ja/tai puhelinnumero, jotta lomake lähtee eteenpäin Lähetä-painikkeella.

Kuva 22. Yhteydenotto ja palaute –lomake.
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2.Etusivun yläpalkin linkit

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen etusivulla (http://palvelutarjotin.kainuu.fi) on yläpalkissa linkkilista.
Klikkaamalla haluttua otsikkoa, saat lisätietoa ko. aiheeseen liittyen.

3.Esitteiden tulostaminen eManagenement-järjestelmässä

EManagement-järjetelmässä voidaan nopeasti muodostaa esitteitä, joko palvelun perusteella
(saadaan samaan esitteeseen ne palveluntuottajat, jotka tuottavat esimerkiksi siivouspalvelua) tai
palveluntuottajasta (saadaan kaikki palveluntuottajan tarjoamat palvelut samaan esitteeseen).
Esitteissä on kaikki palveluntuottajat, jotka ovat Hyvinvoinnin palvelutarjottimella.
1. Mene Internet- selaimella osoitteeseen https://emanagement.fi/kainuu/#
2. Kirjoita käyttäjätunnus asiakasohjaaja ja salasana asiakasohjaaja, niihin varattuihin kenttiin (kts. alla oleva kuva 23 )

Kuva 23. Kirjautumisikkuna.
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3. Kirjautuminen on onnistunut, kun saat alla olevan kuvan 24 mukaisen ilmoituksen

Kuva 24. Ilmoitus kirjautumisen onnistumisesta.

4. Klikkaa vasemmassa reunassa olevaa Esitteet –kohtaa, jolloin avautuu alla olevan kuvan
25 mukainen Esitteet –näkymä.

Kuva 25. Esitteet-näkymä.

Esitteet-näkymässä voidaan tehdä:


Palveluesite



Palveluntuottajaesite

Palveluesite

1. Valitse yllä olevasta kuvasta 25 kohta Palveluesite, laittamalla siihen ”täppä”, jolloin avautuu alla olevan kuvan 26 mukainen näkymä.
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Kuva 26. Esitteen valinta.

2. Valitse palvelualue -alasvetovalikosta se alue, jonka palveluntuottajat halutaan esitteeseen. Tässä esimerkissä on valittu Sotkamo.
3. Valitse palvelu, josta esite muodostetaan. Tässä esimerkissä on valittu Kotitalkkari.
4. Kun eo. valinnat on tehty, avautuu alla olevan kuvan 27 mukainen näkymä.

Kuva 27. Esitteeseen tehdyt valinnat.
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Yllä olevassa kuvassa on oletuksena valittu kaikki esitteessä näytettävät tiedot. Voit muuttaa
valintoja ottamalla ”täpän” pois niistä kohdin, joita et halua esitteeseen.
5. Kun halutut valinnat on tehty, paina Luo esite –painiketta.
6. Ohjelma kysyy haluatko avata (voi tallentaa avauksen jälkeen) vai suoraan tallentaa esitteen. Ohjelma muodostaa esitteestä pdf.tiedoston. Alla olevassa kuvassa 28 on tässä esimerkissä tehdyistä valinnoista muodostettu esite.

Kuva 28. Muodostettu esite.

Palveluntuottajanesite

1. Valitse kuvasta 25 kohta Palveluntuottajanesite, laittamalla siihen ”täppä”, jolloin avautuu
alla olevan kuvan 29 mukainen näkymä.

Kuva 29. Esitteen valinta.
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2. Valitse palventuottaja -alasvetovalikosta se palveluntuottaja, joka halutaan esitteeseen.
Tässä esimerkissä on valittu Matin Kotiapu.
3. Kun eo. valinta on tehty, avautuu alla olevan kuvan 30 mukainen näkymä.

Kuva 30. Esitteeseen tehdyt valinnat.

Yllä olevassa kuvassa on oletuksena valittu kaikki esitteessä näytettävät tiedot. Voit muuttaa
valintoja ottamalla ”täpän” pois niistä kohdin, joita et halua esitteeseen.
4. Kun halutut valinnat on tehty, paina Luo esite –painiketta.
5. Ohjelma kysyy haluatko avata (voi tallentaa avauksen jälkeen) vai suoraan tallentaa esitteen. Ohjelma muodostaa esitteestä pdf.tiedoston. Alla olevassa kuvassa on tässä esimerkissä tehdyistä valinnoista muodostettu esite.
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Kuva 31. Muodostettu esite.

4.Palveluntuottaja rekistereiden vieminen MSExceliin

EManagement-järjestelmässä voidaan muodostaa käyttäjärekisterissä olevista eri käyttäjäryhmistä
erillisiä MSExcel-tiedostoja. Voidaan muodostaa esimerkiksi tiedosto, johon on valittu vain veteraanipalvelusetelin hyväksyvät palveluntuottajat.
1. Klikkaa vasemman reunan valikossa olevaa Raportit–kohtaa.
2. Valitse kohta Käyttäjämääräraportti, jolloin avautuu alla olevan kuvan mukaisen Käyttäjämääräraportti-näkymä.
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Kuva 32. Käyttäjämääräraportti-näkymä.

Yllä olevassa kuvassa 32 on seuraavat kohdat:
Raporttiin sisällytettävät toimipaikat


Kaikki toimipaikat ja käyttäjät, joilla ei ole toimipaikkaa



Vain valitut

Raporttiin sisällytettävät käyttäjäryhmät


Kaikki käyttäjäryhmät ja käyttäjät, joilla ei ole käyttäjäryhmää



Vain valitut

Alla on tehty esimerkki 1, jossa muodostetaan raportti. Siihen halutaan palveluntuottajat, jotka hyväksyvät veteraanipalvelusetelin.

Esimerkki 1.
1. Laita Raporttiin sisällytettävät toimipaikat-otsikon alle
o

”täppä” kohtaan Kaikki toimipaikat ja käyttäjät, joilla ei ole toimipaikkaa

2. Laita Raporttiin sisällytettävät käyttäjäryhmät alle


”täppä” kohtaan Vain valitut, jolloin avautuu alla olevan kuvan mukainen valikko
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Kuva 33. Veteraanipalveluseteli palveluntuottajien valinta.

3. Valitse klikkaamalla valikosta #eP : Palveluntuottaja veteraanipalveluseteli
4. Paina Luo raportti –painiketta, jolloin avautuu alla olevan kuvan mukainen palkki.

5. Paina Avaa-painiketta, jolloin ohjelma aukaisee tiedosto MSExceliin.

Luodussa tiedostossa on siis kaikki ne palveluntuottajat yhteistietoineen, jotka tarjoavat palveluja
veteraanipalvelusetelillä.
Alla on tehty esimerkki 2 kuinka muodostetaan raportti, johon halutaan kaikkien palveluntuottajien
yhteystiedot.

Esimerkki 2.

1. Laita Raporttiin sisällytettävät toimipaikat-otsikon alle


täppä” kohtaan Vain valitut, jolloin avautuu alla olevan kuvan 132 mukainen valikko
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Kuva 34.Palveluntuottajien valinta.

2. Klikkaa Palveluntuottajat –otsikko, jolloin se saa sinisen värin ympärilleen.
3. Laita Raporttiin sisällytettävät käyttäjäryhmät alle
o

”täppä” kohtaan Kaikki toimipaikat ja käyttäjät, joilla ei ole toimipaikkaa

4. Paina Luo raportti –painiketta, jolloin avautuu alla olevan kuvan mukainen palkki.

5. Paina Avaa-painiketta, jolloin ohjelma aukaisee tiedosto MSExceliin.

Luodussa tiedostossa on siis kaikki palveluntuottajat yhteistietoineen, jotka ovat eManagementjärjestelmässä.

