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Kort bruksanvisning för Omapalvelu  
 

Omapalvelu är en tjänst för elektroniskt uträttande av ärenden i Soites socialtjänster. Du kan 

ansöka om följande tjänster eller ekonomiska stödåtgärder: 

 

 Hemservice för barnfamiljer 

 Kompletterande eller förebyggande utkomststöd 

 Stöd för närståendevård 

 Handikapptjänster 

 Gällande seniorernas tjänster ändringsarbete i bostad och tjänster som 

stödjer rörelseförmågan  

 

Med samma blanketter kan man också göra fortsatta och tilläggsansökningar.  

 

Om du sköter ärenden för annans räkning, behöver du ett befullmäktigande. Läs mera om 

befullmäktigande: https://www.soite.fi/sv?page_id=omapalvelu  

  

Att logga in sig på Omapalvelu 

Man loggar in sig på Omapalvelu med egna personliga nätbankskoder eller sitt mobilcertifikat. 

Man loggar in sig på tjänsten på Soites sida för elektroniskt uträttande av ärenden inom 

socialtjänster: https://www.soite.fi/sv?page_id=easiointi. Efter att du loggat in dig öppnas 

Omapalvelus sida.  

 

Omapalvelu och att ge samtycke till elektroniska tjänster  

Genom att välja sidan Egna uppgifter kan du ge ditt samtycke till användning av den elektroniska 

kanalen för uträttande av ärenden. Då får du begäran om tilläggsuppgifter, brev och beslut 

angående din ansökan via Omapalvelu. Samtycke ges genom att välja Omapalvelu som Kontaktsätt 

vid punkten ”Kontakta mig”.  

 

Om du inte väljer något kontaktsätt, skickas eventuella begäran om tilläggsuppgifter och beslut per 

post. Följande gång du loggar in dig på Omapalvelu, ber tjänsten dig att välja antingen Omapalvelu 

eller Per post som kontaktsätt.   

   

Att uppdatera kontaktuppgifter  

Elektroniskt uträttande av ärenden förutsätter att du antecknar och uppdaterar din e-postadress 

och ditt mobiltelefonnummer på sidan Egna uppgifter. För att man ska kunna skicka dig ett 

https://www.soite.fi/sv?page_id=easiointi
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automatiskt meddelande via e-post eller per textmeddelande när beslut och begäran om 

tilläggsuppgifter skickats dig via Omapalvelu krävs det att du meddelar och uppdaterar dina 

kontaktuppgifter. Klienten har själv ansvar för att hålla sina uppgifter uppdaterade. 

  

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter genom att klicka på bilden av en penna uppe i högra 

hörnet på sidan Egna uppgifter. Uppgifterna sparas genom att på nytt klicka på pennan. De 

uppgifter som du gett på sidan Egna uppgifter uppdateras i klientdatasystemet SosiaaliEffica. 

 

Första sidan i Omapalvelu  

På första sidan i Omapalvelu ser du händelserna som är förknippade med elektroniskt uträttande 

av ärenden från de tre senaste månaderna. Mer händelser, från högst två år tillbaka, får du fram 

genom att klicka på Visa mera.  

 

Om du har halvfärdiga ansökningar, syns de på första sidan, i övre delen av sidan före listan över 

händelser. Genom att välja en halvfärdig ansökan kan du fortsätta att fylla i den.  

 

På första sidan finns också information om begäran om tilläggsuppgifter eller brev som skickats 

dig.  

  

Funktionsknapparna i verktygsfältet  

I vänstra kanten av vyn finns funktionsknappar via vilka du kan göra nya ansökningar och läsa 

ansökningar och tilläggsuppgifter som du skickat. Du ser också besluten samt eventuella 

betalningar när det gäller ekonomiska stödåtgärder.  

Funktionsknappen ”i” står för anvisningar. Genom att klicka på den får du mer information från 

sidorna för Soites socialtjänster och FPA:s sidor.  

  

Att fylla i en ansökan   

En orange pil används för att markera obligatoriska uppgifter. Genom att klicka på frågetecknet får 

du mer anvisningar. En ansökan kan inte skickas om obligatoriska uppgifter inte har fyllts i. När du 

kommit till slutet av ansökningen klicka på Sammanfattning och kontrollera ansökningen samt 

bilagor.  

 

I slutet av sammanfattningen ber tjänsten dig att försäkra att de uppgifter du gett är riktiga. Efter 

det aktiveras knappen Skicka och du kan skicka din ansökan. När du lyckats med att skicka din 

ansökan kommer det ett meddelande i rutan och du har också möjlighet att skriva ut ansökningen.    
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Att skicka bilagor  

Bilagor kan vara i formatet PDF, JPG eller JPEG och en fil kan vara högst 2 Mb stor. Du kan tillägga 

bilagor från dina egna filer genom att klicka på plustecknet. Om uppladdningen av en fil lyckats ser 

du en grön bock framför filens namn. Om uppladdningen misslyckats syns det ett rött kryss. Ta 

bort en misslyckad uppladdning genom att klicka på soptunnan, bearbeta bilagan så att den 

lämpar sig för uppladdning och lägg den på nytt till ansökningen.  

 

Du kan spara en ansökan med bilagor genom att klicka på ikonen för ”spara” och fortsätta att fylla 

i ansökningen senare. Ansökningen sparas automatiskt med en minuts mellanrum. Skicka per post 

de bilagor som du inte lyckas med att skicka eller som inte ännu finns att tillgå när du gör 

ansökningen.  

 

Att följa med behandlingen av en ansökan  

I Omapalvelu kan du följa med behandlingen av din ansökan.  

Kuvert-tecknet betyder: ansökningen har skickats.  

Ett Öppet kuvert-tecken betyder: ansökningen har emottagits i kommunen.  

En pil betyder: ansökningen har anhängiggjorts.  

Ett rött tecken betyder: ett beslut om avslag och ett grönt tecken betyder ett bifallande beslut.  

Genom att klicka på hammaren kan du öppna inkomna beslut.  

  

Att ta emot och att besvara begäran om tilläggsuppgifter  

Den som behandlar en ansökan kan skicka dig en begäran om tilläggsuppgifter i Omapalvelu. Du 

får ett meddelande om begäran per textmeddelande eller via e-post.  

 

Begäran om tilläggsuppgifter öppnas genom att klicka på knappen Begäran om tilläggsuppgifter. 

Begäran om tilläggsuppgifter öppnas i högra kanten av rutan. Vid nedre kanten av begäran finns 

ett svarsfält samt möjlighet att skicka nödvändiga bilagor. Bilagor bifogas på samma sätt som när 

man bifogar bilagor till en ansökan.  

 

Om du vill skicka ditt svar och nödvändiga bilagor per post, kryssa för alternativet: ”jag besvarar 

den elektroniska begäran om tilläggsuppgifter per post” och klicka på Skicka. Begäran om 

tilläggsuppgifter är försedd med ett datum då det senast ska besvaras.  

  

Delgivning av beslut  

Du får ett meddelande per textmeddelande eller via e-post om ett beslut som publicerats i 

Omapalvelu. Genom att klicka på knappen Beslut i Omapalvelu öppnas uppgifterna om de beslut 
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som publicerats där. Du får fram en lista över alla beslut som skickats dig via Omapalvelu. Nya 

beslut syns med mörkare färg. Ett beslut öppnas genom att klicka på det, och beslutstexten 

öppnas från dokumentfliken.  

  

Att ta emot ett brev  

Från socialtjänsterna kan man skicka dig ett brev eller ett brev som ska besvaras. Du får ett 

meddelande per textmeddelande eller via e-post om det. Ett nytt brev syns på första sidan i 

Omapalvelu. Klicka på det för att läsa brevet. Ett brev kan till exempel innehålla en tid för ett möte 

eller något annat som man behöver informera dig om.  

 

Från socialtjänsterna kan man också skicka dig ett brev som ska besvaras, dvs. du kan svara på en 

fråga som en arbetstagare skickat dig. Ett svar kan ges bara en gång.  

  

Att logga ut ur Omapalvelu  

Omapalvelu meddelar när en session avslutats automatiskt. Klicka på ”fortsätt sessionen” för att 

fortsätta. Klicka ut ur Omapalvelu genom att klicka på ”Logga ut”.  

Om du använder tjänsten på en dator som är i ett offentligt utrymme, kom ihåg att tömma 

webbläsarens cacheminne och webbhistorik. Dessutom bör du avlägsna eventuella bifogade filer 

som du sparat på datorns hårdskiva. 


