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Tausta
Palse.fi -portaalin toimipistehallinta uudistuu maanantaina 9.12.2019 illalla palse.fi-portaalin uuden version
myötä.
Palveluntuottajat ovat jo pidemmän aikaa esittäneet toiveita, että portaalissa olisi mahdollista hallinnoida
yrityksen toimipisteitä niin, että eri toimipisteiden tapahtumat olisi mahdollista laskuttaa erikseen, tai
toimipisteet voisivat tarjota palveluita eri hinnoilla. Mikäli palveluntuottaja on halunnut laskuttaa
toimipisteet erikseen, tai tarjonnut palveluita eri hinnoin, on se tähän asti vaatinut toimipisteiltä omat
rekisteröitymiset portaaliin ja samalla omat hakemukset palveluntuottajaksi. Yhdellä henkilöllä on voinut olla
useammat eri käyttäjätunnukset portaaliin, mikäli kyseinen henkilö on hallinnoinut useamman toimipisteen
laskutusta.
Uudistuksen myötä palveluntuottaja pystyy halutessaan luomaan useamman rinnakkaisen hakemuksen eri
toimipisteille ja/tai laskuttamaan palvelut toimipistekohtaisesti. Seuraavassa osiossa kuvataan uudistuksen
myötä tulleet uudet toiminnot sekä muutokset nykyisiin toimintatapoihin.

Muutokset
1.1 Yrityksen toimipistehallinta
Yrityksen tietojen alta, Toimipistehallinta -sivulla, voit lisätä, muokata ja poistaa yrityksen toimipisteitä.
Uudistuksen myötä toimipistettä, joka on aktiivisena jollakin hakemuksella tai tarjouksella tai lisätty
aktivoituun palvelusetelipäätöksen, ei voi poistaa. Näissä tapauksissa toimipiste on poistettava ensin
hakemuksilta, tarjouksilta ja päätöksiltä.
Toimipisteille pystyy jatkossa lisäämään vapaavalintaisen kuvan, joka näytetään asiakkaille portaalin
hinnastoluettelossa. Kuvan pääsee lisäämään toimipisteen tietoihin, kun valitsee toimipisteen tiedot
muokattavaksi.
Mikäli yrityksellä on useampia toimipisteitä, uudistuksen myötä palse.fi-portaalin Toimipistehallinnassa voi
valita halutaanko yrityksen käyttäjäoikeuksia hallinnoida toimipisteittäin. Tämä valinta mahdollistaa
käyttäjien käyttäjäoikeuksien määrittämisen toimipistekohtaisesti, jolloin kaikki käyttäjät eivät esimerkiksi
pääse näkemään kaikkien toimipisteiden asiakastietoja, jos heillä ei ole oikeuksia kyseiseen toimipisteeseen.
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Kuva 1 Toimipistehallinta

1.2 Käyttäjähallinta
Portaalin Käyttäjähallinta -sivu näyttää jatkossa yrityksen toimipisteet listattuna ja jokaisen toimipisteen
kohdalta avautuu kyseisen toimipisteen käyttäjätiedot, mikäli käyttäjäoikeuksia hallinnoidaan
toimipisteittäin. Käyttäjän tiedot näkyvät jokaisen toimipisteen alla, johon hänellä on oikeudet.

Kuva 2 Portaalin käyttäjähallinta toimipistetasolla

Jokaisen käyttäjän kohdalla määritellään minkä toimipisteen tietoja käyttäjä pääsee käsittelemään ja
näkemään portaalissa. Käyttäjähallinnassa Käyttäjän tiedot sekä Oikeudet on eriytetty omiksi välilehdikseen.
Ensimmäisellä välilehdellä hallinnoidaan käyttäjän perustietoja ja toisella välilehdellä määritellään
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tarkemmin kyseisen käyttäjän toimipisteet sekä roolit. Käyttäjälle annetut roolit ovat voimassa kaikissa
hänelle valituissa toimipisteissä. Käyttäjän tietoihin voidaan määritellä oletustoimipiste, jolloin tämän
toimipisteen tietoja ehdotetaan käyttäjälle oletuksena eri toiminnoissa.
Mikäli yritys ei halua hallinnoida käyttäjäoikeuksia toimipistetasolla, näytetään Käyttäjähallinta -sivulla kaikki
käyttäjät listattuna kuten tähänkin asti. Myös tässä tapauksessa Käyttäjän tiedot ja Oikeudet näytetään
omilla välilehdillään, mutta käyttäjän kohdalla ei erikseen valita toimipisteitä, joihin hänellä on oikeudet.
Oletustoimipisteen pystyy kuitenkin asettamaan käyttäjälle, mikäli yrityksellä on useita toimipisteitä.

Kuva 3 Käyttäjähallinnan uudistukset

Yrityksen rekisteröinnissä tulee olla vähintään yksi hallinnollinen käyttäjä, jolla on oikeudet kaikkiin
yrityksen toimipisteisiin. Hallinnollinen käyttäjä voi hallinnoida käyttäjän oikeuksia vain, jos hallinnollisella
käyttäjällä on laajemmat, tai saman tasoiset toimipisteoikeudet, kuin käyttäjällä, jonka oikeuksia
muokataan.

1.3 Useampi hakemus samaan palveluun
Jatkossa yhden palse.fi -rekisteröinnin sisällä pystyy tekemään useamman hakemuksen samaan palveluun.
Tämä mahdollistaa sen, että kaikkia yrityksen toimipisteitä voi hallita samassa rekisteröinnissä ja
toimipisteillä voi olla omat hakemukset ja hinnat palveluun. Hakemukseen kuuluvat toimipisteet valitaan
samalla tavalla kuin tähänkin mennessä. Käyttäjälle näytetään vain ne toimipisteet, joihin hänellä on
oikeudet. Toimipisteen voi valita mukaan vain yhdelle saman palvelun hakemukselle. Hakemuksen
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toimipisteitä voi myös jatkossa lisätä ja poistaa, mutta hakemukselle ei pysty lisäämään toimipistettä, joka
on aikaisemmin ollut mukana toisessa saman palvelun hakemuksessa.
Hakemuslomakkeiden rakennetta on myös muutettu niin, että Toimipisteet- sekä Hoidolliset oikeudet-osiot
ovat nykyään hakemuksen yläosassa, palvelun kuvauksen ja yrityksen tietojen jälkeen.

Kuva 4 Hakemuksen rakenne

Mikäli yrityksellä on useampi hakemus samaan palveluun, näytetään portaalissa hakemuksien perässä
toimipisteet, jotka ovat mukana kyseisellä hakemuksella.

Kuva 5 Monta hakemusta
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1.4 Palveluntuottajaluettelo portaalissa
Palse.fi -portaalin hinnastoluettelossa palveluntuottajat näytetään jatkossa hakemuksittain jaoteltuna.
Mikäli yrityksellä on monta hakemusta samaan palveluun, näytetään hakemukset luettelossa erillisinä.

Kuva 6 Hinnastoluettelo

Toimipisteiden tiedot on siirretty vasempaan laitaan ja toimipisteen kohdalla näytetään kuva, jos sellainen
on lisätty toimipisteen tietoihin.

1.5 Päätöksen aktivointi
Päätös aktivoidaan jatkossa aina tietylle hakemukselle ja hakemuksessa mukana olevalle toimipisteelle tai
usealle toimipisteelle. Päätöksen numeron ja tuottajan varmenteen syöttämisen jälkeen valitaan ensin
tarvittaessa mille hakemukselle päätös aktivoidaan ja sen jälkeen vielä toimipisteet, joihin aktivointi tehdään.
Päätökset näkyvät aktivoinnin jälkeen portaalin asiakaslistauksessa vain käyttäjille, joilla on oikeudet kyseisen
päätöksen toimipisteeseen.
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Kuva 7 Toimipistevalinta

Päätöksen toimipisteitä pääsee muokkaamaan päätöksen tiedoissa myös myöhemmin.

1.6 Palvelutapahtumien kirjaaminen
Jatkossa portaalissa tapahtumakirjauksen yhteydessä palvelutapahtumalle on valittava toimipiste. Mikäli
päätös on aktivoitu useammalle toimipisteelle ja tapahtuman kirjaajalla on oikeudet useampaan
toimipisteeseen, tulee käyttäjän valita toimipiste listasta. Mikäli käyttäjälle on valittu oletustoimipiste,
näytetään se listassa oletuksena. Toimipisteen valinta tapahtumalle mahdollistaa tapahtumien
toimipistekohtaisen laskutuksen.

Kuva 8 Toimipisteen valinta tapahtumaan

1.7 Laskutus
Portaalin toimipisteuudistusten myötä laskutus on mahdollista tehdä toimipistekohtaisesti. Aikaisemmin
laskuviitettä muodostettaessa viitteelle nousevia tapahtumia on voinut rajata vain tapahtuman päivämäärän
perusteella. Nyt voi valita minkä toimipisteen tapahtumien halutaan nousevan laskuviitteelle. Laskuviitteelle
voi valita yhden, useamman tai kaikkien toimipisteiden tapahtumat kerralla. Portaali ilmoittaa, mikäli jonkun
toimipisteen kohdalla laskutus ei ole kyseisenä ajankohtana mahdollista ja kertoo, milloin laskutus on
mahdollista tehdä seuraavan kerran. Määritelty laskutusväli, esimerkiksi yksi kuukausi, katsotaan jatkossa
toimipistekohtaisesti.
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Ensimmäisen laskutuksen yhteydessä laskuriveille voi tulla tapahtumia, joihin ei ole merkitty ollenkaan
toimipistettä. Nämä kirjaukset ovat tapahtuneet ennen uuden version julkistamista ja niiden kohdalla näkyy
merkintä ”Toimipiste täyttämättä”. Mikäli tapahtumia pääsee vielä muokkaamaan, voi näille tapahtumille
halutessaan käydä lisäämässä toimipistetiedon. Tällaiset tapahtumat voi laskuttaa myös ilman
toimipistetietoa.

Kuva 9 Laskutus

1.8

Tulossa: Palveluntuottajan rekisteröintien yhdistäminen

Tähän asti toimipisteille on täytynyt tehdä omat palse.fi -rekisteröinnit, mikäli toimipisteiden tapahtumat on
haluttu laskuttaa toimipisteet erikseen, tai mikäli toimipisteillä on ollut eri hinnat keskenään. Haluamme
tarjota nykyisille palveluntuottajille mahdollisuuden palse.fi -rekisteröintien yhdistämiselle, jolloin yrityksen
eri toimipisteiden rekisteröintejä voisi jatkossa hallinnoida yhden rekisteröinnin sisällä.
Tulemme yhdistämään pyynnöstä aikaisempia rekisteröintejä, ja mikäli olette rekisteröintien yhdistämisestä
kiinnostuneita, voitte olla yhteydessä portaalin tukeen tarkempaa tietoa ja aikataulua varten.
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