
ANSÖKAN FÖR PERSON SOM VALTS
TILL ETT ARBETS- ELLER TJÄNSTE-
FÖRHÅLLANDE

Personbeteckning eller födelsetid och -ort , om personbeteckningen f inns inte Nationalitet, om inte finsk

Släktnamn (även förra)

Arbetet består varaktigt
och i väsentlig grad av

Förnamn

Postadress

Datum och underskrift

Namnet på den arbetsgivare eller myndighet som utdraget beställs för

Telefonnummer

Jag anhåller om ett straffregisterutdrag om mig själv, vilket fordras för utredning av brottslig bakrund hos
personer som arbetar med barn.

Rättsregistercentralen
PB 157
FI-13101 TAVASTEHUS

Fax: 029 56 65783

tidsbegränsad månader
Tjänst eller uppgif t som utdraget beställs för

den minderårigas undervisning

tillsvidareVaraktighet av tjänst el ler uppgift

annat, utredning av arbetet:den minderårigas fostran

den minderårigas skötsel

Samtliga fält ska ifyllas. Bristfälliga ansökningar får vänta på en utredning, vilket förlänger leveranstiden. 

Utdraget kostar 12,00 euro. Räkningen sänds separat. Vid sändningen av betalningspåminnelse påförs en till-

läggsavgift på 5 euro. Avgifterna är utan dom eller utslag utmätningsbara.

OIKEUSMINISTERIÖ
Anvisningar av detta slag kan öppnas/stängas. De stängs via lådan i övre hörnet. Öppna anvisningen genom att klicka på anvisningsikonen. Ikonen matas inte ut på handlingen om det inte finns ett kryss i rutan ”Annotations” i punkten ”Print Range” på utskriftsmenyn. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentkombinationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknap- pen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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