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Lomakkeeni
Löydät lomakkeet yläpalkin Lomakkeeni-välilehdeltä.
Kaikki lomakkeet välilehdellä näkyvät kaikki lomakkeet; jo täytetyt lomakkeet sekä lomakkeet, jotka
odottavat täyttöä. Pääset avaamaan lomakkeen painamalla AVAA

Kun ammattilainen lähettää sinulle lomakkeen täytettäväksi, se näkyy ODOTTAA TÄYTTÖÄ tilassa. Tällöin
lomakkeen tilana on Asiakkaalla käsittelyssä.
Kun olet täyttänyt lomakkeen loppuun asti ja lähettänyt sen ammattilaiselle. Näet lomakkeen tilana
”Lähetetty organisaatiolle”.
Lomakkeen tilana on ”Käsittelyssä”, kun ammattilainen on ottanut lomakkeen käsittelyyn.
Lomakkeen tilana on ”Lomake hyväksytty”, kun ammattilainen on hyväksynyt lomakkeen. Lomakkeen
hyväksyntä ei välttämättä tarkoita, että lomakkeeseen liittyvä pyyntö tms. asia olisi hyväksytty.

Odottaa täyttöä välilehdellä näkyvät vain täyttöä odottavat lomakkeet.
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Ammattilaisen lähettäessä sinulle lomakkeen täytettäväksi, löydät kyseisen lomakkeen aloitetun asioinnin
saateviestistä tai Lomakkeet-osuudesta Odottaa täyttöä-tilassa.

Asioinnin saateviestin mukana lähetetty täytettävä lomake näkyy ylläolevan kuvan mukaisesti. Lomaketta
pääsee täyttämään klikkaamalla lomakkeen nimeä.
Aloittaessasi itse asioinnin, kesken jääneet lomakkeet löydät Odottaa täyttöä-tilaisina. Asioinnin
aloittaminen itse on ohjeistettu erillisessä ohjeessa. kts Ohje Asiointi Kansalainen. Löydät sen Ohjeetvälilehdeltä.

Lomakkeen muokkaus
Kun avaat täytettävän lomakkeen, näet seuraavan näkymän. Tässä esimerkkilomakkeessa on kahdeksan
sivua. Lomaketta muokatessa voidaan siirtyä sivulta toiselle palloa klikkaamalla. Palloa klikkaamalla ei
kuitenkaan pääse eteenpäin lomakkeella ennen kuin on täyttänyt viimeisimmän sivun. Selaimen ”Takaisin”
painiketta ei tule käyttää.
Mikäli olet täyttänyt jo aiemmin lomakkeen, voit esitäyttää lomakkeen aiemmin annetuilla tiedoilla
valitsemalla ESITÄYTÄ AIEMMILLA TIEDOILLA.
Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Jos niitä ei täytä, ei lomaketta voi lähettää.
Pääset siirtymään lomakkeessa seuraavalle sivulle painamalla JATKA.
Jokaisen lomakkeen sivunvaihdon yhteydessä lomake tallentuu luonnoksena.
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Lomakkeessa on erilaisia vastausvaihtoehtoja. Voit valita joko yhden tai useamman vastauksen riippuen
kysymyksestä. Lomakkeissa voi olla myös avoimia kenttiä. Erityisen tärkeät tai huomion arvoiset kentät
näkyvät lomakkeella punaisella. Mikäli niitä ei täytä, ei lomaketta voi lähettää.
Lomakkeen kysymystyypit;
Monivalinta, kyllä/ei valinnat, matriisi, vapaa sana, liukujana sekä esimerkiksi kipukuva, jossa voit piirtää
kuvaan mihin koskee. Joissain kysymyksissä tietystä valinnasta aukeaa tarkentava kysymys.

Lomakkeilla erilaisia kysymystyyppejä;
Monivalinta
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Taulukko

Liukujana

Valitse yksi

Tällaisessa kysymyksessä voi olla myös muita/useampia vastausvaihtoehtoja kuin kyllä/ei.
Matriisi

Matriisikysymyksiä käytetään vain äitiyshuollon lomakkeissa.
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Kipukuva, jossa voit piirtää kuvaan mihin koskee

Vapaa sana

Tarkentava kysymys

Viimeinen sivu kyselystä on koontinäkymä, jossa voit vielä tarkistaa vastauksesi. Pystyt muokkaamaan
vastaustasi muokkaa kohdasta. Kun lomake on valmis, muista painaa LÄHETÄ.
Tämän jälkeen lomake näkyy kaikki lomakkeet välilehdellä. Jos haluat siellä vielä tarkistella lomaketta,
näkyy lomakkeella teksti: Tämä lomake on lähetetty.
Lähetetyn lomakkeen muokkaaminen ei ole mahdollista.
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Jos olet tallentanut lomakkeen luonnoksena, voit jatkaa sen muokkaamista myöhemmin. Luonnos
lomakkeet näkyvät Lomakkeeni sivulla ”Asiakkaalla käsittelyssä” tilana. Tila sisältää myöskin lomakkeet,
joita kansalainen ei ole vielä täyttänyt, mutta ammattilainen on ne hänelle lähettänyt. Lomakkeita eikä
viestejä voi poistaa.
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