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VOIMAPOLIITTISEEN AIKUISKOULUTUKSEEN
GRUPPANSÖKAN TILL ARBETSKRAFTSPOLITISK VUXENUTBILDNING

 Koulutettavan nimi
 Sökandens namn

Henkilötunnus
Personbeteckning

 Koulutusajankohta
 Utbildningstid

Työttömyyskassa
Arbetslöshetskassa

 Koulutettavan allekirjoitus
Sökandens underskrift

1. Työ- ja elinkeinotoimisto Arbets- och näringsbyrån
2. Koulutuksen järjestäjä Utbildningsarrangören
3. Työnantaja Arbetsgivaren

Työnantaja Arbetsgivare Koulutus Utbildning Ajankohta Tid

Edellä olevat/liitteessä mainitut hakijat on hyväksytty työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Ovannämnda/i bilagan nämnda sökande har antagits till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
Päiväys Datum Päätöksen tekijän allekirjoitus (nimen selvennys, leima). Underskrift av den som fattat beslutet (namnförtydligande, stämpel)

09/2009

Edellä olevat/liitteessä mainitut hakijat on hyväksytty työvoimakoulutukseen. Ovannämnda/i bilagan nämnda sökande har antagits till arbetskraftsubildning

 RYHMÄHAKEMUS TYÖVOIMAKOULUTUKSEEN
GRUPPANSÖKAN TILL ARBETSKRAFTSUTBILDNING            

Täyttöohje - Instruktion 
1) Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (Erisnimen alkukirjain isolla).2) Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla.3) Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka VOIDAAN SULKEA VASEMMAN YLÄKULMAN LAATIKOSTA, ohjeen ollessa aktiivinen. Ohje aktivoidaan klikkaamalla kenttää. Ohje voidaan AVATA KAKSOISKLIKKAAMALLA keltaista ohjeikonia.4) Jos kenttään on sijoitettu erillinen ohjeteksti, saat sen esiin viemällä hiiren kursorin kentän päälle.5) Lomake voidaan tyhjentää 'tyhjennä lomake' painikkeen avulla.1) Använd små bokstäver då du fyller i blanketten (Egennamn med stor begynnelsebokstav).2) Fyll inte i mer text i fältet än vad som syns på en gång.3) Instruktionerna utgörs av anvisningar som kan öppnas/stängas. Rutanstängs genom att klicka på lådan uppe i vänstra hörnet. Instruktionen öppnas genom att dubbelklicka på den gula anvisningsikonen.4) Ifall det finns en skild anvisningstext för ett visst fält blir denna text synlig då man för kursorn över fältet.5) Blanketten kan tömmas med hjälp av tryckknappen "töm blanketten".

Allekirjoitus
Allekirjoita lomake tulostuksen jälkeen. Skriv under blanketten efter utskrift.
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