
Lifecare Omapalvelun ohjeet/Kymsote

Hakemukset
Uusi hakemus
Liitteiden lisääminen
Hakemuksen täydentäminen ja lähettäminen



Uusi hakemus
Uusi hakemus -painikkeella     saat avattua käytössä olevat hakemustyypit 
valittavaksi valikkoon.

Tässä näkymässä näkyvät mahdollisesti keskeneräiseksi tallennetut 
hakemukset.

Valitse haluamasi hakemus ja pääset siirtymään hakemus-näytölle.
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Uusi hakemus
Jos valitset hakemuksen, josta on jo Käsittelemätön hakemus lähetetty, näkyy 
teksti: haluatko lisätä olemassa olevaan hakemukseen vai tehdä kokonaan 
uuden hakemuksen:
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Uusi hakemus
Jos valitset hakemuksen, josta on jo keskeneräiseksi tallennettu versio Keskeneräiset-
valikossa, tulee kysymys:  haluatko jatkaa sitä vai aloittaa täysin alusta.

• Kun vastaat ”Kyllä”, pääset siirtymään keskeneräiseen hakemukseen. 

• Kun vastaat ”Ei”, keskeneräinen hakemus poistetaan ja aloitetaan uuden hakemuksen 
tekeminen alusta alkaen. Peru-vaihtoehto peruuttaa dialogin.
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Hakemukset
Hakemukset-painikkeesta saat avattua Hakemukset -näytön, jossa näet tekemäsi
hakemukset (max. 24 kk
takautuvasti). 

Oletuksena näytölle
avataan listan ylin
hakemus.
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Hakemukset
Hakemukset-kentässä näet hakemukset, niiden päivämäärätiedon sekä tilan kuvakkeen. 
Hakemukset on järjestetty laskevaan päivämääräjärjestykseen. 

• Voit selata valitsemaasi hakemusta hissillä tai hiiren rullapainikkeella. Näytöllä näkyy 

hakemuksen tila sekä hakemuksen täytetyt tiedot.
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Hakemuksen tilat

= Hakemus on lähetetty kuntaan (hakemusta ei ole vielä
Viestikeskuksessa aktivoitu asiakastietojärjestelmään).

= Hakemus on vastaanotettu kunnassa (hakemus on aktivoitu
Viestikeskuksessa ).

= Hakemus on käsittelyssä (hakemus on liitetty
selvitykseen/palveluun ja on käsittelyssä).

= Hakemuksesta on tehty kielteinen päätös (hakemus on 
liitetty lopullisena tallennettuun kielteiseen päätöstyyppiin).

= Hakemuksesta on tehty myönteinen päätös (hakemus on 
liitetty lopullisena tallennettuun myönteiseen päätöstyyppiin).

= Hakemus on peruttu (hakemukseen on tehty Päätös ei 
johda selvitykseen -tyyppinen päätös Vireillepano-näytöllä).
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Hakemuksen tilat näkyvät eri kuvakkeilla (kun viet hiiren kohdistimen kuvakkeen päälle, 
avautuu myös teksti-ikkuna):



Keskeneräiset hakemukset

Näet keskeneräiset hakemukset (hakemukset, 
jotka on välitallennettu käytön yhteydessä
aiemmin) Uusi hakemus -näytöllä. 

Lisäksi suluissa näkyy hakemuksen
tallennusajankohta (tänään, jos on kuluvasta
päivästä kyse tai päivämäärätieto, jos tallennus
on tehty aiemmin).
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Keskeneräiset hakemukset

Pääset jatkamaan Keskeneräistä hakemusta valitsemalla kyseisen hakemuksen listasta.

• Hakemus avautuu (aiemmin tallentaamasi tiedot löytyvät hakemuksen eri osioissa). 
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Hakemuksella liikkuminen

Hakemuksen 
osiot näkyvät
vasemmalla
listassa. 

Valittu
hakemuksen
kohta näkyy
“maalattuna”.
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Hakemuksella liikkuminen

Voit selata pitkissä hakemuksissa
välilehtivalikkoa ylös- ja alaspäin
viemällä hiiren kohdistimen
nuolipainikkeiden päälle. 

Kun hakemus on selattu loppuun asti 
(ylös tai alas), selausnuolta ei näytetä.
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Hakemuksella liikkuminen

Voit siirtyä
Hakemuksen osiosta
seuraavalle
valitsemalla osio-
listasta haluamasi
kohdan tai hiiren
rullapainikkeella
selaten hakemusta.

Lisäksi hakemusta 
voi selata sivuhissillä.
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Hakemuksella liikkuminen / 

Välitallennus
Hakemus voidaan tallentaan Tallenna -painikkesta.
Tallennuspäivämäärä ja -kellonaika näytetään tallennettaessa.

Hakemuksen voi poistaa Poista -painikkeesta. 

Hakemus tallennetaan automaattisesti jatkossa aina minuutin välein, jos 
hakemukselle tehdään muutoksia, sekä aina kun siirrytään hakemuksen 
yhteenvetoon.
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Hakemuksen ohjetekstit

Hakemusten kenttiin 
määritellyt ohjetekstit 
saat näkyviin  

-painikkeista.   
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Pakolliset kentät
Pakolliset tiedot 
näkyvät keltaisella 
painikkeella sekä 
kentän viereen 
avautuvana 
tekstinä.

Lisäksi näkyy, 
kuinka monta 
pakollista tietoa on 
täyttämättä 
osioittain.
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Pakolliset kentät
Hakemuksen yhteenveto tarkistaa 
pakolliset tiedot kaikista osioista eikä 
yhteenvetoon pääse, mikäli tietoja on 
täyttämättä. Näin ollen hakemusta ei 
myöskään pääse lähettämään.

Yhteenveto vie hakemuksen 
ensimmäiseen osioon, josta 
pakollinen tieto puuttuu. 
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Pakolliset kentät
Kun pakollinen tieto täytetään, poistuu Vaadittava tieto puuttuu-merkintä. 
Tämän lisäksi osiosta vähenee pakollisten tietojen lukumäärätieto. 
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Kalenteritoiminto
Hakemuksien päivämääräkenttien kalenteritoiminnossa on kuukausi ja vuosi  
-alasvetovalikot, joista voit valita oikeat tiedot.

Lisäksi voit selata päivämääriä kalenteridialogin nuolipainikkeilla tai valita 
päivämäärän suoraan kalenterista.

Voit myös kirjoittaa päivämäärän kenttään muodossa: pp.kk.vvvv
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Liitteiden lisääminen hakemukseen / 

Yleistä

Liitteet lisätään 
hakemukseen välittömästi.

Liitetyyppien kentässä näkyy 
ladattujen liitteiden määrä 
tyypeittäin.

Liitteet tallentuvat 
keskeneräiseen 
hakemukseen.
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Liitteiden lisääminen hakemukseen / 

Tiedostonhallinta
Pääset lisäämään 
liitetiedoston 
tiedostonhallinnasta 
hakemuksen liiteosioon 
valitsemalla      -merkki 
halutusta 
liitetyyppikentästä.

Tiedostonhallinnan 
ikkunasta pystyt hakemaan 
haluamasi liitteen ja 
lisäämään sen.

• Liite tulee omaksi uudeksi 
riviksi liitetyyppivalikkoon.
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Liitteiden lisääminen hakemukseen / 

Raahaamalla
Liitetiedosto voidaan lisätä myös hiirellä raahaamalla työasemalta liitetyyppien 
alla olevaan kenttään ”Pudota lähetettävä tiedosto tähän”. (ko. toiminnallisuus 
ei ole käytettävissä Internet explorer 9 -versiossa).

• Liite tulee omaksi uudeksi riviksi liitetyyppivalikkoon.
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Liitetiedostojen tilat

• Epäonnistuneet liitteet merkitään      -merkillä sekä syy miksi liite epäonnistui 
(”Tiedostomuoto on liian suuri” eli yli 2 megatavua tai ”Tiedostomuoto ei ole 
sallittu”, jos yritetään lisätä muuta kuin PDF/ JPG -tyyppistä tiedostoa.

• Onnistuneet liitteet merkitään      -merkillä. 

• Liite voidaan poistaa rivin perässä olevalla      Poista-merkillä.
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Hakemuksen lähettäminen

Kun hakemus on valmis, mennään 
hakemuksen lopussa olevaan 
Yhteenvetoon. 

Yhteenveto-näytöllä voit selata 
hakemusta ”hisseillä” ja tarkistaa 
annetut tiedot. 
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Hakemuksen lähettäminen

Kun olet tarkastanut 
hakemuksen tiedot ja 
merkinnyt kohdan, jossa 
vakuutat antamasi tiedot 
oikeiksi, Lähetä-painike 
aktivoituu. 

Jos haluat 
sähköpostikuittauksen 
lomakkeeseen kirjattuun 
sähköpostiosoitteeseen, 
tee merkintä kyseiseen 
kohtaan.

Pääset takaisin 
lomakkeelle päivittämään 
tietoja Edellinen-
painikkeesta.
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Hakemuksen lähettäminen

Kun olet painanut Lähetä-
painiketta, saat 
varmistuskysymyksen 
siitä, ovatko varmasti 
kaikki liitteet ja tiedot 
kunnossa. 

Jos jokin liite puuttuu, 
vastaa”Ei” ja tallentaa 
hakemus 
keskeneräisenä. 

Lähetä hakemus, kun 
kaikki on kunnossa. 
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Hakemuksen lähettäminen
Voi tulostaa asiakirjan tarvittaessa Lähetyksen jälkeen (oma tulostusikkuna avautuu 
selaimelle, jonka voi tulostuksen jälkeen sulkea). 

Lisäksi näkyville tulee ohjeteksti esim. välimuistin tyhjennyksestä sekä kunnan antamat 
osoitetiedot, jonne voi toimittaa tarvittaessa manuaaliset liitteet. Palvelusta ei ole 
välttämättä poistuttava, vaan voit jatkaa istuntoa edelleen eri toiminnallisuuksissa.
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Hakemuksen täydentäminen
Voit lisätä liitteitä hakemukseen, jos lähetettyä hakemusta ei ole otettu käsittelyyn, 
Käsittely tulkitaan alkaneeksi, kun hakemus on aktivoitu Viestikeskuksessa.

Lähetetyllä hakemuksella on huomautus liitteiden lisäämisen mahdollisuudesta.

• Hakemuksella näkyy 
siis viesti ”Hakemustasi 
ei ole vielä otettu 
käsittelyyn”, joten voit 
halutessasi vielä lisätä 
ja poistaa liitteitä. 
Pääset suoraan 
liiteosioon painamalla 
tästä.
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Hakemuksen täydentäminen

Voit lisätä liitteitä halutun otsikon alle, lisäykset tallentuvat
automaattisesti.
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Istunnon päättäminen
Omapalvelussa voi 
tulla näkyviin tieto 
istunnon 
automaattisesta 
päättymisestä 
(aikakatkaisu).

Kun painat "Jatka 
istuntoa”, istunto 
jatkuu.

Kun painat "Kirjaudu 
ulos”, istunto voidaan 
päättää heti.
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Uloskirjautuminen

Voit kirjautua ulos palvelusta Kirjaudu ulos -painikkeen kautta. 
Näytölle aukeaa tämän jälkeen uloskirjautumissivu.
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