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Lomakkeen käyttöohje
Tervetuloa käyttämään aidosti sähköistä lomaketta!
Aidosti sähköinen tarkoittaa sitä, että voit sekä täyttää, lähettää että tallentaa lomakkeen sähköisesti.
Halutessasi voit myös tulostaa sen paperille ja täyttää perinteisesti kynällä.
Tämä käyttöohje sisältää yleisiä ohjeita lomakkeen täyttämiseen ja lähettämiseen.
Lomakkeen varsinaista sisältöä koskevat täyttöohjeet saat esiin painamalla lomakekenttien vasemmalla puolella olevaa
Ohje
-painiketta.
Yksittäisen kenttäohjeen saat näkyviin viemällä hiiren osoittimen kentän päälle.
Ohje ilmaantuu keltaisessa laatikossa kentän viereen.
Ohjelmisto- ja laitevaatimukset
Lomakkeen käyttäminen vaatii Adobe Reader -ohjelmiston (versio 8.1 tai myöhempi).
Voit ladata uusimman version osoitteesta
Adobe Reader -ohjelmiston usein kysytyt kysymykset (UKK) löytyy osoittesta
Lomakkeen täyttäminen
Käytön helpottamiseksi voit suurentaa tai pienentää lomaketta zoom-toiminnoilla.
Siirry lomakkeen kentästä toiseen sarkain- eli tab-näppäimellä tai valitsemalla täytettävä kohta tietokoneen hiirellä.
Lomakkeessa voi olla pakollisia kenttiä ja osa tiedoista on syötettävä oikeassa muodossa.
Kirjoita määrämuotoiset tiedot, kuten päivämäärät, täyttövihjeen kertomassa muodossa.
Lomakkeessa voi olla taulukoita, joihin voit tarvittaessa lisätä rivejä.
Lisää rivi 
Lisää
-painikkeella.
Voit poistaa rivin
Poista
-painikkeella.
Joidenkin lomakkeiden mukana voit lähettää liitteitä.
Liitteet voivat olla Microsoft Office- tai PDF-dokumentteja tai kuvatiedostoja JPG-, TIFF- ja PNG-muodoissa.
Huomaa, että lähetettävän lomakkeen koko liitteineen ei saa ylittää 10 MB.
Lomakkeen tallentaminen ja tulostaminen
Voit tallentaa tyhjän tai täytetyn lomakkeen omalle tietokoneellesi tai jollekin muistivälineelle, kuten muistitikulle.
Voit tulostaa lomakkeen joko tyhjänä tai täytettynä omaa arkistointiasi varten.
Voit jatkaa osittain täytetyn ja tallennetun lomakkeen täyttämistä myöhemmin ja lähettää sen, kunhan kaikki tarvittavat tiedot on täytetty.
Lomakkeen lähettäminen ja tunnistautuminen
Lähetä lomake painamalla
Lähetä
-painiketta.
Lomake lähetetään SSL-salattua tiedonsiirtoyhteyttä pitkin.
Jos lomake on puutteellisesti täytetty, sitä ei lähetetä.
Korjaa puutteet ja lähetä lomake uudelleen.
Onnistuneen lähetyksen jälkeen internetselaimeen avautuu Kiitos lähetyksestäsi -sivu.
Joidenkin lomakkeiden lähettäminen edellyttää sähköistä tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla.
Tällöin selain avautuu lähetyksen jälkeen tunnistuspalveluun.
Lomakkeen lähetyksessä ilmeni virhe. Yritä lähettää lomake uudelleen myöhemmin.
Lomakkeen kaikkia pakollisia kenttiä ei ole täytetty oikein, ole hyvä ja tarkista seuraavat kentät uudelleen:
Lomakkeen koko ylittää sallituun koon. Tarkista, ettei liitteinä ole suuria tiedostoja ja tarvittaessa pienennä niitä esimerkiksi kuvia pienentämällä.
Virhe lomakkeen lähetyksessä
Virhe lomakkeen lähetyksessä
Virhe lomakkeen lähetyksessä
Lomakkeen lähetys onnistui. Kiitos palvelun käytöstä.
Olet lähettämässä lomaketta. Jatketaanko?
Lomakkeen lähettäminen
HAKIJA JA
VASTUU-
HENKILÖ
Tällä hakemuksella haetaan käyttöoikeutta kunnan tiloihin.

Hakijan tiedot. Ilmoita hakijan nimi (henkilön nimi, yhdistys, yritys tai muu vastaava), sekä täydellinen henkilötunnus, mikäli hakija on henkilö, tai Y-tunnus, mikäli hakija on yhdistys tms. Ilmoita hakemuksen vastuuhenkilö, mikäli hakija on yhdistys tai muu vastaava, tai jos vastuuhenkilö on eri kuin hakija. Ilmoita vastuuhenkilön puhelinnumero, osoitetiedot ja sähköpostiosoite. Mikäli haluat päätökset sähköpostitse, valitse kyseinen kohta lomakkeelta.
MAKSAJA
Maksajan tiedot. Tilan käyttöoikeus voi olla tilasta ja hakijasta riippuen maksullinen. Mikäli et ole varma, että tilan käyttöoikeus on maksuton ja laskun maksaja on eri kuin hakemuksen yhteyshenkilö, ilmoita maksajan nimi ja täydellinen henkilötunnus, jos maksaja on henkilö, tai Y-tunnus, jos maksaja on yritys tai yhdistys. Mikäli lasku voidaan lähettää hakijan tiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen, valitse kyseinen kohta. Muussa tapauksessa anna laskutusosoite.
TILA
Halutun tilan tiedot. Ilmoita käyttötarkoitus mihin tilaa haetaan ja siihen osallistuvien henkilöiden arvioitu lukumäärä. Ilmoita haettavan tilantarpeen ajankohta ja valitse haluttu tila. Huomioi ajankohdan valinnassa tiloihin liittyvät mahdolliset ohjeistukset.
Haettu tila
Ajankohta
tt:mm
tt:mm
Tila
Tilan resurssit
Hakija sitoutuu jättämään vuokraamansa tilat siihen kuntoon, jossa ne olivat tilaisuuden alkaessa sekä vastaamaan kiinteistölle tai irtaimistolle mahdollisesti aiheuttamansa vahingot.
LISÄTIEDOT
kt
Mt
Olet poistamassa liitetiedostoa lomakkeelta, haluatko jatkaa?
Liittämääsi tiedostomuotoa ei voida käyttää, koska se on kiellettyjen tiedostomuotojen listalla. Kiellettyjä tiedostomuotoja ovat mm. kaikki pakkaustiedostomuodot kuten ZIP ja RAR.
ALLE-
KIRJOITUS
TIEDOT-TAMINEN
(viranomainen täyttää)
PÄÄTÖS (viranomainen täyttää)
Myönnetään
false
Viranomaisen päätös käyttöoikeushakemukseen
Vuokra
false
Vuokra
€
LASKUTUS (viranomainen täyttää)
TUNNISTUS-TIEDOT
Tunnistajan tiedot
Tunnistettu henkilö
Yrityksen tiedot
Tunnistustapahtuman tiedot
KÄSITTELY-TIETO
Virhekoodi 1
Lomakkeen lähetys epäonnistui, koska vastaanottopalvelua päivitetään parhaillaan. Tallenna lomake ja yritä myöhemmin uudelleen. 
Virhekoodi 2
Lomakkeen lähetys epäonnistui, koska yhteydenmuodostus estettiin. Lähetä lomake uudelleen ja salli yhteydenmuodostus vastaanottopalveluun.
Virhekoodi 3
Lomakkeen lähetys epäonnistui. Tämä saattaa johtua esimerkiksi ongelmasta verkkoyhteyksissä. Tallenna lomake ja yritä myöhemmin uudelleen.
Virhekoodi 4
Lomakkeen lähetys epäonnistui. Tämä saattaa johtua esimerkiksi ongelmasta verkkoyhteydessä. Varmista, että tietokoneesi verkkoyhteys on kunnossa ja että palomuuri ei estä lomakkeen lähetystä, ja yritä lähettää lomake uudelleen.
Virhekoodi 5
Lomakkeen lähetys epäonnistui. Tämä saattaa johtua esimerkiksi ongelmasta verkkoyhteyksissä tai vastaanottavassa järjestelmässä. Tallenna lomake ja yritä myöhemmin uudelleen.
Virhekoodi 6
Lomakkeen lähetys epäonnistui, koska lomakkeen sisältö on vioittunut. Hae uusi lomake kotisivuilta ja yritä uudelleen. 
Virhekoodi 7
Lomakkeen lähetyksessä ilmeni virhe. Tallenna lomake ja yritä myöhemmin uudelleen. 
Lomakkeen kaikkia pakollisia kenttiä ei ole täytetty oikein, ole hyvä ja tarkista seuraavat kentät uudelleen:
Lomakkeen koko ylittää sallituun koon. Tarkista, ettei liitteinä ole suuria tiedostoja ja tarvittaessa pienennä niitä esimerkiksi kuvia pienentämällä.
Virhe lomakkeen lähetyksessä
Virhe lomakkeen lähetyksessä
Olet lähettämässä lomaketta. Jatketaanko?
minuuttia.
muutamia sekunteja.
noin
sekuntia.
Lomakkeen koko on
MB. Tyypillisellä laajakaistayhteydellä (lähtevä liikenne 0.5 Mbit/s) lähetys kestää
Lomakkeen lähettäminen
Sivu
Lomakkeen kaikkia kenttiä ei ole täytetty oikein. Tarkista puutteelliset kentät lomakkeen lopusta ja yritä lähettää lomake uudelleen.
Tunnistaudu ja lähetä
Lomakkeen lähettäminen edellyttää tunnistautumista mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Tunnistautumissivu avautuu selaimeen, kun lähetät lomakkeen.
Tunnistautumissivu avattiin selaimeen. Tunnistaudu mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Saat tunnistautumisesta kuittauksen, kun painat tunnistuspalvelussa Jatka palveluun -linkkiä. Lomakkeen lähetys on sen jälkeen valmis.
Lomake on lähetetty. Kiitos palvelun käytöstä.
Lomakkeelta löytyneet puutteet (päivitä painamalla Lähetä -painiketta)
Lomakkeen täyttöohjeet
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