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ANSÖKAN TILL ARBETSKRAFTSUTBILDNING 
Till utbildning kan man också söka sig via internet un-
der adressen www.an-tjanster.fi

Fyll i blanketten omsorgsfullt.

1. Uppgifter om utbildningen
Utbildningens nummer Utbildningens namn

Begynnelsedatum Avslutningsdatum Utbildningsort

Utbildningsarrangör

Arbets- och näringsbyrå som gör antagningen av studerande

2. Sökandes kontaktuppgifter
Efternamn, förnamn Personbeteckning

Näradress Postnummer Postanstalt

Land, om annat än Finland Telefon Mobiltelefon

E-postadress Medborgarskap Modersmål

Jag är medlem i arbetslöshetskassa. Kassans namn:
3. Tidigare utbildning
Allmänbildande utbildning

 Grundskola  Gymnasium/ Student  Folkskola  Mellanskola
 Annan allmänbildande utbildning, vilken?

Yrkesutbildning
 Yrkesskoleexamen (ungdomsstadiet)  Grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen

(som vuxenutbildning)
 Utbildning på institutnivå  Yrkeshögskoleexamen  Lägre högskoleexamen
 Högre högskoleexamen  Forskarutbildning  Ingen yrkesutbildning
 Annan, vil-ken?

Yrkesutbildning och annan utbildning som du genomgått (också sådan som blivit på hälft eller som pågår):
Examens/ utbildningens namn Läroanstalt/ utbildningsarrangör Började Slutade
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Närmare upplysningar om din utbildning:

4. Arbetserfarenhet/ önskemål
Nuvarande yrke eller uppgiftsbenämning

Arbetserfarenhet (också verksamhet som egen företagare)
Arbetsgivare Arbetsuppgift Började Slutade Orsak till upphörandet

Situationen nu
 Heltidsarbete  Studerande på heltid
 Visstidsarbete till den  Frivilliga studier med arbetslöshets

förmån till den
 Deltidsarbete  Studerande på deltid
 Arbetslös  Sjukskriven till den
 Permitterad till den  Moderskaps-/ vårdledighet till den
 Förkortad arbetsvecka till den  Pensionerad till den
 Företagare på heltid  Värnplikt till den
 Annan, vilken?

Närmare upplysningar om din aktuella situation (t.ex. hot om arbetslöshet, uppsägningstidens längd):

Är du efter utbildningen beredd att ta emot (du kan välja flera alternativ)
 Heltidsarbete  Skiftarbete  Nattarbete  Deltidarbete
 Kvällsarbete  Veckoslutsarbete  Distansarbete

Ditt önskemål om var arbetsplatsen är belägen?

5. Övrig kompetens
Språkkunskaper utöver modersmålet
Anteckna din språkkunskapsnivå med vitsorden: mycket god, god, tillfredsställande, svag

Språk
Nivån för muntliga 

färdigheter Skriftliga färdigheter
Ett intyg över språkkunska-

perma finns/ finns inte
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IT-färdigheter
Berätta kort vad slags IT-färdighet du har (t.ex. vilka program du behärskar, vilket ADB-körkort du har)

Körkortsklass och motsvarande körrätt
Körkortsklass  Inget körkort  Moped/ traktor  Personbil/ paketbil

 Lastbil  Fordonskombination/ långtrade Buss

Övriga färdigheter och intressen
Eventuella andra färdigheter och intressen som du vill föra i detta sammanhang?

6. Egna motiveringar
Jag söker till denna utbildning (du kan välja flera alternativ),

 för att jag inte har någon yrkesutbildning
 för att komplettera min nuvarande utbildning/ yrkeskompetens
 för att jag inte längre kan/ vill arbeta i mitt nuvande yrke
 för att jag behöver träning eller handledning för att söka mig till utbildning/arbete
 annan orsak

Närmare motiveringar

Faktorer som inverkar på möjligheterna att delta i utbildningen och/ eller att vara verksam i branschen
Finns det sådana faktorer (t.ex. hälsotillstånd, någon annan omständighet som har med din personliga livssituation att göra) 
som borde tas i beaktande i utbildningen och den arbetspraktik eller inlärning i arbetet som eventuellt hör till utbildningen?
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Om utbildningen anordnas utanför din boningsort kan varken arbets- och näringsförvaltningen eller utbildningsarrangören  
ordna transporter till utbildningsorten eller bostad där. Är du beredd på att själv ordna med bostad och transporter under 
utbildningen?

Boende och färdförbindelser

 Ja  Nej
Ytterligare upplysningar

7. Samtycke till utlämnande av uppgifter
Antagningen av studerande till arbetskraftsutbildning görs av en urvalsgrupp, i vilken medverkar förutom arbets- och nä-
ringsförvaltningens representanter även en representant för utbildaren, eventuella representander för de arbetsgivare som 
deltar i genomförandet av utbildningen samt eventuella andra sakkunniga. För att din ansökan ska bli bedömd så mångsidigt 
och likvärdigt som möjligt vid uttagningen, ber vi om ditt samtycke till att din ansökan jämte eventuella bilagor kan lämnas till 
personer som hör till urvalsgruppen. Uppgifter som lämnas i ansökningama är konfidentiella och de som medverkar vid 
antagningen av studerande har samma tystnadsplikt som arbets- och näringsförvaltningens tjänstemän.

 Jag samtycker
 Jag samtycker inte till att de uppgifter jag gett i denna ansökan jämte bilagoma lämnas till utbildningsarrangören,
andra sakkunniga som medverkar vid antagningen av studerande eller (när det är fråga om samanskaffningsutbild-ning) till 
arbetsgivare för att användas vid utbildningsplanering eller elevantagning.

8. Underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum
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Fyll i blanketten omsorgsfullt.
1. Uppgifter om utbildningen
2. Sökandes kontaktuppgifter
3. Tidigare utbildning
Allmänbildande utbildning
Yrkesutbildning
(som vuxenutbildning)
Yrkesutbildning och annan utbildning som du genomgått (också sådan som blivit på hälft eller som pågår):
Examens/ utbildningens namn
Läroanstalt/ utbildningsarrangör
Började
Slutade
4. Arbetserfarenhet/ önskemål
Arbetserfarenhet (också verksamhet som egen företagare)
Arbetsgivare
Arbetsuppgift
Började
Slutade
Orsak till upphörandet
Situationen nu
förmån till den
Är du efter utbildningen beredd att ta emot (du kan välja flera alternativ)
5. Övrig kompetens
Språkkunskaper utöver modersmålet
Anteckna din språkkunskapsnivå med vitsorden: mycket god, god, tillfredsställande, svag
Språk
Nivån för muntliga färdigheter
Skriftliga färdigheter
Ett intyg över språkkunska-perma finns/ finns inte
IT-färdigheter
Körkortsklass och motsvarande körrätt
Körkortsklass
Övriga färdigheter och intressen
6. Egna motiveringar
Jag söker till denna utbildning (du kan välja flera alternativ),
Faktorer som inverkar på möjligheterna att delta i utbildningen och/ eller att vara verksam i branschen
Om utbildningen anordnas utanför din boningsort kan varken arbets- och näringsförvaltningen eller utbildningsarrangören 
ordna transporter till utbildningsorten eller bostad där. Är du beredd på att själv ordna med bostad och transporter under utbildningen?
Boende och färdförbindelser
7. Samtycke till utlämnande av uppgifter
Antagningen av studerande till arbetskraftsutbildning görs av en urvalsgrupp, i vilken medverkar förutom arbets- och nä-ringsförvaltningens representanter även en representant för utbildaren, eventuella representander för de arbetsgivare som deltar i genomförandet av utbildningen samt eventuella andra sakkunniga. För att din ansökan ska bli bedömd så mångsidigt och likvärdigt som möjligt vid uttagningen, ber vi om ditt samtycke till att din ansökan jämte eventuella bilagor kan lämnas till personer som hör till urvalsgruppen. Uppgifter som lämnas i ansökningama är konfidentiella och de som medverkar vid antagningen av studerande har samma tystnadsplikt som arbets- och näringsförvaltningens tjänstemän.
andra sakkunniga som medverkar vid antagningen av studerande eller (när det är fråga om samanskaffningsutbild-ning) till arbetsgivare för att användas vid utbildningsplanering eller elevantagning.
8. Underskrift
Sökandens underskrift
Namnförtydligande
Ansökan till arbetskraftutbildning
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