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Enheten för växthälsa

Snabbanvisning för användarna

Snabbanvisning för användare om hur
sundhetscertifikattillämpningen används
En exportanmälan kan du lämna i Eviras elektroniska tjänster. Den som lämnar anmälan
skall ha en personlig användaridentifikation.
En användaridentifikation får du genom att
registrera dig som användare av Eviras
växthälsas elektroniska tjänster
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiointi/sahkoi
nen_asiointi/kasvit/kasvinterveystodistukset/
Klicka på Registrera dig som användare, fyll i
den information som krävs och tryck på knappen
sänd. Din användaridentifikation får du till den
e-postadress du uppgett.
Då du har en användaridentifikation kan du
logga in i exportanmälningssystemet.

Vi rekommenderar att du byter
lösenord regelbundet med cirka
tre månaders intervall.
Efter att du loggat in i systemet väljer du
exportanmälningar och då öppnas länkarna:

-

-

-

Lägg till en ny exportanmälan som
tar fram en tom
exportanmälningsblankett
Förhandsifylld tar fram en lista på
egna halvfärdiga (osända)
exportanmälningar som du kan
omarbeta om du så önskar
Länken Sända till Evira öppnar
en
lista
på
färdiga
exportanmälningar som lämnats
till Evira eller som är under arbete
och
I blankettlistan kan du välja en
exportanmälan som du tidigare sänt
genom att klicka på raden för kopiering
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Hur du fyller i en ny exportanmälan
-

Exportanmälan är med grå rubriker
indelad i delområden av vilka du först
fyller i uppgifterna som kommer på
sundhetscertifikatet på det språk och
i den form som du vill ha dem
utskrivna på sundhetscertifikatet
(engelska, franska eller spanska).

-

Genom att klicka på en grå rubrik får
du blanketten att krympa eller växa.

-

Fält märkta med * är obligatoriska!

-

Uppgifterna om landet väljs på
rullgardinsmenyn (på finska), varvid
uppgiften om landet kommer fram i
fältet nedan på det språk som
sundhetscertifikatet skrivs ut på allt
enligt vad du valt. Om du vill
omarbeta uppgiften, kan du göra det i
fältet i fråga.
Tips: I rullgardinsmenyn får du fram
uppgiften om objektet snabbare om
du börjar med att skriva uppgiften om
landet i valmenyn, varvid valet
automatiskt går till rätt ställe enligt
början på det du skrivit, Med Enter
går uppgiften om objektet till
valmenyn och den översatta texten
som kommer på sundhetscertifikatet
visas allt enligt vad du valt (Obs
fördröjningen vid sökning ur
databasen). Den översatta texten kan
omarbetas.

-

Fälten med uppgifter om
exportprodukten och mängden av
denna produkt växer om uppgifterna
som läggs till är fler än vad som ryms
i fältet som visas. Det visas för dig i
form av en rullgardinsmeny i kanten
till höger.
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Hur uppgiften om exporten fylls i
-

I slutet på exportanmälan fylls i
uppgifterna som hänför sig till
försändelsen och faktureringen.

-

I fältet Följebrev till Evira kan du
skriva till exempel certifikatets
postningsadress eller något annat
meddelande.

-

Då du fyllt i alla uppgifter trycker du
på Spara blanketten. Blanketten
sparas hos kunden under arbetet på
ett ställe, där du kan skriva ut en
rapport till dig själv.

-

Du sänder exportblanketten till Evira
genom att välja (bocka för) Bocka för
och spara i omarbetningsläget för
att sända anmälan.

I detta stadium kan anmälan inte
längre återkallas via den elektroniska
tjänsten! I felsituationer kontaktar du
våra exportsekreterare i Helsingfors,
Åbo eller Villmanstrand.

Hur en exportanmälan omarbetas
utgående från en tidigare sänd
exportanmälan
-

Välj lista på blanketter bland länkarna
för att få en lista på
exportanmälningarna du tidigare sänt
och klicka på en rad. Du får fram en
”nedkrympt” blankett. Tryck på
Kopiera blanketten. Exportanmälan
öppnas för omarbetning och du kan
fortsätta vidare på samma sätt som
ovan.
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Hur du avslutar tillämpningen
-

Välj Logga ut upptill på
tillämpningen

-

Om sändandet av din exportanmälan
avancerat enligt de stadier som
nämnts ovan har din anmälan kommit
till arbetskön i Eviras
sundhetscertifikattillämpning. I
växtkontrollen handläggs anmälan och
vid behov ordnas en kontroll som riktar
sig till exportpartiet.

-

Sundhetscertifikatet levereras per post
till den adress som sökanden uppgett
eller också kan det avhämtas på
växthälsoenhetens kontor (Helsingfors,
Åbo eller Villmanstrand). Certifikatets
leveranstid varierar beroende på köns
längd från några dagar till två veckor.

-

Om sändandet av din exportanmälan
inte avancerar på det sätt som
beskrivits ovan, kan orsaken vara
dataskyddsinställningarna. Kontakta din
egen adb-stödperson. Du kan också
sända oss frågor per e-post till
adressen tetowebmaster(at)evira.fi
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