Suomi.fi-palvelu laajasti käyttöön Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa

Nyt voit hakea hoitopaikkaa kätevästi sähköisesti
Varhaiskasvatuspaikan haku
Seinäjoen kaupunki on uudistanut varhaiskasvatuspaikan hakemisen ja päätöksistä tiedottamisen.
Varhaiskasvatuspaikan haku tapahtuu sähköisellä asiointilomakkeella
http://www.seinajoki.fi/haehoitopaikkaa. Haku käynnistyy huoltajan tunnistautumisella
(verkkopankkitunnukset / mobiilivarmenne / varmennekortti). Tämän jälkeen huoltaja valitsee, kenelle
varhaiskasvatusikäiselle lapselleen hän hakee varhaiskasvatus- / esiopetus- / leikkitoimintapaikkaa.
Hakemuslomake avautuu täydennettäväksi, lapsen ja huoltajan perustiedot on esitäytettynä lomakkeella.
Lomakkeelle täytetään muut pyydetyt tiedot, joiden perusteella kunnassa tehdään hoitopaikkapäätös.
Jo lomakkeen täyttämisvaiheessa kannattaa lomakkeelle liittää varhaiskasvatusmaksupäätöstä varten
pyydetty tulonselvityslomake liitteineen. Tulonselvityslomake löytyy
http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/varhaiskasvatuspalvelut/Lomakkeet.html Täytä ja
tallenna se koneellesi liittämistä varten.
Yksityiseen päiväkotiin haetaan paikkaa samalla sähköisellä hakulomakkeella. Samassa yhteydessä tehdään
myös palvelusetelihakemus.
Kun hakulomake on valmis ja liitteet liitetty hakemukseen, huoltaja lähettää (vihreä Lähetä-painike)
lomakkeen kuntaan käsittelyyn. Lähetyksen jälkeen näytöllä on teksti ”Tiedot on lähetetty onnistuneesti.
Kiitos palvelun käyttämisestä. Voitte nyt sulkea selainikkunan.”

Päätös varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä
Hakulomakkeen tietojen perusteella kunnassa tehdään päätös ja tarjotaan perheelle hoitopaikkaa. Kun
haet hoitopaikkaa sähköisesti, on sinulla mahdollisuus saada tieto myönnetystä hoitopaikasta myös
sähköisesti - päätös tavoittaa sinut heti.
Palvelussa käytetään Suomi.fi-viestit –palvelua, jolloin kaikki päätökset ja tiedonannot lähetetään
sähköisesti suoraan Suomi.fi-postilaatikkoon paperipostin sijaan. Jokaisella suomalaisella on sähköistä
asiointia varten oma Suomi.fi-postilaatikko ja mahdollisuus käyttää sitä viranomaisviestinnässä. Ota
rohkeasti Viestit-palvelu käyttöön – se kannattaa!

Näin otat Viestit-palvelun käyttöön
Kun siirryt käyttämään Viestit-palvelua, saat viranomaisviestit (kunnan tai valtion virastojen lähettämät
viestit) keskitetysti yhteen paikkaan, josta ne on helppo löytää. Palvelua voi käyttää myös
mobiilisovelluksella (Suomi.fi sovellus).
Saat Viestit-palvelun käyttöösi kirjautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun ja antamalla viranomaisille luvan
sähköiseen viestintään. Muussa tapauksessa saat viestit paperipostina kuten ennenkin. Tulevaisuudessa
yhä useampi viranomainen lähettää päätökset, ohjeet ja muut tiedonannot kansalaisille sähköisesti
Suomi.fi-verkkopalveluun.

Näin otat Suomi.fi-viestit käyttöösi (kertaluonteinen toimenpide)
Vaihtoehto 1
- lataa puhelimeesi/tablettiisi Suomi.fi sovellus
- käynnistä sovellus ja tunnistaudu (verkkopankkitunnukset / mobiilivarmenne)
- luo itsellesi 4-numeroinen tunnusluku, jolla jatkossa kirjaudut Suomi.fi sovellukseen
Vaihtoehto 2
- avaa selaimella osoite https://www.suomi.fi
- Siirry kohtaan Viestit sivun oikeasta yläreunasta löytyvän valikon kautta.
- Kirjaudu = Tunnistaudu Suomi.fi-verkkopalveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai
varmennekortilla (henkilö- tai organisaatiokortti, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti)
Yhteiset asetusmääritykset:
- Siirry Asetukset-kohtaan ja anna suostumus viestien vastaanottamiseen sähköisesti, kirjaa
palveluun yhteystiedot (=sähköpostiosoite), joihin haluat saada tiedon uuden viestin saapumisesta.
(Jos olet aiemmin käyttänyt Kansalaisen asiointitiliä, sinulta ei pyydetä suostumusta uudelleen.)
- Halutessasi voit keskeyttää sähköisten viestien vastaanottamisen, jolloin saat viranomaisten
yhteydenotot paperipostitse.
- Postilaatikkosi näyttäytyy hieman eri lailla käyttötavasta riippuen, selaimella käytettynä näyttää
tältä:

ja mobiilisovelluksella tältä:

Suomi.fi-verkkopalvelu kokonaisuudessaan tarjoaa tietoturvallisen asiointi- ja viestintäkanavan kansalaisen
ja viranomaisen välillä. Suomi.fi-verkkopalvelua ylläpitää Väestörekisterikeskus.

Lisäohjeita varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa: Merja Suolahti merja.suolahti@seinajoki.fi tai 06 416 2159

