
STATSKONTORET  
Ersättningstjänster 

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING 
Grundar sig på lagen om ersättande av vissa skador 
som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i 
statens tjänst (794/1980) 

Sökandens namn Personbeteckning 

Näradress Tjänstetitel 

Postnummer Postanstalt Telefonnummer kl 8- 16 

Sökande 

E-postadress Bank och fullständigt kontonummer 

Arbetsgivarens namn 
Uppgifter om 
arbetsgivaren 

Adress 

Ersättning skall sökas inom tre månader från den dag då den som lidit skadan fick kännedom om att skadan 
inträffat. Av särskilda skäl kan Statskontoret upptaga senare gjord ansökan till behandling. Om ersättningsanspråk 
inte framförts inom den utsatta tiden, skall orsaken till förseningen anges på separat bilaga. 
Tid och datum för skadefallet Plats för skadefallet 

Uppgifter om 
skadan 

Precis utredning om skadefallet och samhörande omständigheter 

 Reparationskostnader (kvitton eller faktura bör bifogas)  _________________€ 

 Värde av förstörd föremål (möjlig kvitto av förstörd föremål bör bifogas) 
 inköpstidspunkt _______________    inköpspris _______________        _________________€ 

 Nya glasögon (kvitton eller faktura samt ett intyg av en optikeraffär om motsvarighet 
 och reparationsmöjlighet av förstörda glasögon bör bifogas)        _________________€ 

Ersättnings-
anspråk 

Ort och datum Underskrift 

Sökandens tjänsteförhållande 
 tjänsteförhållande  arbetsförhållande  annat 

Skadan inträffade i tjänsteutövning eller vid utförande av 
arbetsuppgift?  

 ja           nej 

Skadan inträffade till följd av oaktsamhet från 
sökandens sida? 

 ja           nej 
Skadan inträffade på den vis som sökanden har anmälat?  ja  nej 
Tilläggsutredningar 

Ifylles av 
arbetsgivaren 

Datum Överordnaden underskrift ocn namnbetydligande 

Ansökan skickas till Statskontoret med adress:  
Statskontoret, Ersättningastjänster, PB 50, 00054 STATSKONTORET 

Ifyllningsinstruktion
1. Fyll i blanketten genom att skriva i fälten; använd gemena (små) bokstäver utom i början av egennamn.2. Instruktionerna av detta slag kan öppnas och stängas enligt önskan. Öppna en ruta genom att dubbelklicka på den gula ikonen, stäng den genom att klicka på kryssmärket i rutans övre högra hörn. 3. Om ett fält har en separat instruktionstext, får du fram den genom att flytta markören till fältet.4. Blanketten kan nollställas eller tömmas med ett klick på tangenten “Töm” nedan.5. Glöm inte att underteckna blanketten för hand när du skrivit ut den

När blanketten skrivits ut måste den också förses med namnteckningar på de avsedda ställena innan den skickas in till Statskontoret, t.ex. per post. 
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