
Ups… 

Jos näet tämän tekstin, sähköinen PDF-lomake ei toimi täysin oikein käyttämässäsi 
PDF-lukuohjelmassa. 

Tämän sähköisen lomakkeen käyttämiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman. Voit 
ladata ohjelman turvallisesti ja ilmaiseksi osoitteesta 
http://get.adobe.com/fi/reader. Adobe Readerin avulla lomake avautuu suoraan 
internetselaimeesi, jossa lomake voidaan täyttää, tallentaa ja lähettää täysin 
sähköisesti. 

Toistaiseksi lomakkeet eivät toimi tablet-tietokoneissa. 
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Bruksanvisning för blanketten
Välkommen till att använda en genuin e-blankett!
En genuin e-blankett innebär att du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
Du kan även skriva ut blanketten och fylla i den med penna som vanligt.
I denna bruksanvisning ges allmänna instruktioner för hur blanketten fylls i och skickas.
Instruktioner gällande blankettens egentliga uppgifter som skall fyllas i får du genom att klicka på
Instruktioner
-knappen som finns på vänstra sidan av respektive fält.
Fältspecifika anvisningar får du när du håller muspekaren en kort stund stilla över fältet.
Anvisningen visas i en ljusgul ruta, s.k. tooltip, bredvid fältet.
Program- och systemkrav
För att kunna använda blanketten behöver du Adobe Reader -programvara (version 8.1 eller nyare).
Du kan ladda den senaste versionen från webbsidan
Frågor och svar (FoS) om Adobe Reader -programvaran finns på adressen
Att fylla i blanketten
För att underlätta användningen kan du förstora eller förminska blanketten med zoom-funktionen.
Flytta dig från fält till fält på blanketten med tabulator-tangenten eller genom att klicka på det önskade stället med muspekaren.
Vissa av blankettens fält kan vara obligatoriska, och vissa uppgifter måste anges i korrekt format.
Mata in alla formbundna uppgifter, så som datum, i det format som uppges i anvisningsrutan.
Blanketten kan innehålla tabeller, i vilka du kan lägga till rader vid behov.
Lägg till rader med 
Lägg till
-knappen.
Du kan ta bort rader med
Ta bort
-knappen.
Vissa blanketter kan förses med bilagor.
Dessa kan vara Microsoft Office- eller PDF-dokument eller bilder i JPG-, TIFF eller i PNG-format.
Observera att blanketten med dess bilagor inte får överskrida filstorleken 10 Mb.
Att spara och skriva ut blanketten
Du kan spara en tom eller ifylld blankett på din egen dator eller t.ex. på en minnespinne.
Du kan skriva ut blanketten tom, delvis ifylld eller helt ifylld om du behöver spara blanketten som papperskopia.
Du kan fortsätta att fylla i blanketten vid ett senare tillfälle och skicka den när all behövlig information finns inmatad.
Att sända blanketten och identifikation
Skicka den ifyllda blanketten genom att klicka på
Skicka
-knappen.
Blanketten skickas via en SSL-krypterad dataöverföringsförbindelse.
Om blanketten är bristfälligt ifylld, skickas den inte vidare.
Fyll i bristande uppgifter eller rätta felaktiga uppgifter och skicka blanketten på nytt.
Efter en lyckad sändning öppnas en sida i webbläsaren där det meddelas att blanketten har sänts.
För att kunna sända vissa blanketter måste du identifiera dig elektroniskt med dina nätbankkoder.
I dessa fall öppnas en särskild identifieringstjänst när du ska skicka blanketten.
PERSON-
UPPGIFTER
Ange på högra sidan av följande uppgifter, om du tillåter att uppgiften lämnas ut i kommunen vid förfrågningar.
Jag tillåter att uppgiften:
Modersmål
Modersmål saknas.
VALTAKIRJA
UNDERSKRIFT
UPPGIFTER OM INDENTIFIER-INGEN
Identifierarens uppgifter
Den identifierade personen
Företagets uppgifter
Uppgifter om identifieringen
INFORMATION OM BEHANDLINGEN
Blanketten sänds som bäst, vänligen vänta på besked...
Felkod 1
Sändandet av blanketten misslyckades, för det emottagande systemet uppdateras som bäst. Spara blanketten och försök på nytt om en stund.
Felkod 2
Sändandet av blanketten misslyckades, för sändandet av blanketten förhindrades. Spara blanketten på nytt och tillåt anslutning till mottagande servern.
Felkod 3
Sändandet av blanketten misslyckades. Detta kan t.ex bero på problem i nätverksanslutningarna. Spara blanketten och försök på nytt om en stund.
Felkod 4
Sändandet av blanketten misslyckades. Detta kan t.ex bero på problem i nätverksanslutningarna. Försäkra att din dators nätanslutning är i skick och att inte någon firewall hindrar sändandet av blanketten, och försök sedan sända blanketten på nytt.
Felkod 5
Sändandet av blanketten misslyckades. Detta kan bero på problem i nätverksanslutningarna eller det emottaggande systemet. Spara blanketten och försök på nytt om en stund.
Felkod 6
Sändandet av blanketten misslyckades, för innehållet i blanketten är skadat. Hämta en ny blankett från vår hemsida och försök på nytt.
Felkod 7
I sändandet av blanketten skedde ett fel. Spara blanketten och försök på nytt om en stund.
Ett obligatorisk fält har felaktig eller bristande information, var så god och kontrollera nästa fält:
Blankettens storlek är över den maksimala tillåtna filstorlek. Verifiera att bilagorna är inte extremt stora dokument, och vid behov minska till exempel bildernas storlek.
Ett fel har uppstått vid sändning av blanketten.
Ett fel har uppstått vid sändning av blanketten.
Är du säker på att du vill sända blanketten?
minuter.
några sekunder.
ca
sekunder.
Blankettens storlek är
Mb. Med en typisk bredbandsanslutning (utgående hastighet 0,5 Mbit/s) tar det
Sändning av blanketten.
Sidan
Alla fält på blanketten är inte korrekt ifyllda. Kontrollera de bristfälliga fälten i slutet av blanketten och försök skicka blanketten på nytt.
Identifiera dig och skicka
För att kunna sända blanketten ska du identifiera dig med mobilcertifikat eller bankkoder. Identifieringssidan öppnas i webbläsaren när du sänder blanketten.
Identifieringssidan öppnades i webbläsaren. Identifiera dig med mobilcertifikat eller bankkoder. Din identifiering kvitteras när du klickar på Fortsätt till tjänsten i identifieringstjänsten. Därefter är blanketten klar för sändning.
Blanketten har sänts. Tack för att du använde tjänsten.
Bristfälligheter på blanketten (uppdatera genom att klicka på knappen "Skicka")
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