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TYÖNHAKIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN 
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 2 luku 1-2 § 

1. Perustiedot
Sukunimi 

Etunimet Henkilötunnus 

Lähiosoite Kotikunta 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Matkapuhelin Faksi 

Sähköposti 

Äidinkieli Asiointikieli 

2. Kansalaisuus ja oleskelulupa
Kansalaisuus 

 Suomen 
 muun EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen, minkä? 
muun EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen1

 muun maan kansalainen, minkä?  
 Oleskelulupa (Muut kuin EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaiset tai heidän perheenjäsenensä täyttävät) 

 pysyvä oleskelulupa (P)  pitkään EU-maassa oleskelleen pysyvä oleskelulupa (P-EY) 
A-oleskelulupa B-oleskelulupa  ei oleskelulupaa 

Oikeus ansiotyöhön oleskeluluvan perusteella (A- tai B-oleskeluluvan saaneet täyttävät) 
 ei  kyllä 

Jos Sinulla on työntekijän oleskelulupa, onko oleskeluluvassasi työnantajaa koskevia rajoituksia 
 ei  kyllä 

3. Koulutus
Yleissivistävä koulutus 

 peruskoulu  kansakoulu  peruskoulu/lukio/yo-tutkinnon suorittaminen kesken 

 ylioppilas  keskikoulu  muu, mikä? 
Opinnot (myös meneillään olevat ja keskeytyneet opinnot) 2

Tutkinnon nimi Oppilaitos ja opintosuunta/pääaine Alkoi Päättyi 
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Oletko kiinnostunut koulutuksesta 
 en tällä hetkellä  kyllä, millaisesta 

4. Työnhakua koskevia tietoja
Nykyinen työtilanne 

 kokoaikatyössä  osa-aikatyössä  lomautettu  lyhennetyllä työviikolla
 työtön  opiskelija   yrittäjä 

 muu, mikä 
 Milloin voit aloittaa työn 

 heti  /  20 alkaen 
Oletko työttömyyskassan jäsen 

 en  kyllä, kassan nimi: 

5. Työkokemus3

Ammatti Työkokemus vuosina 

Oletko toiminut yrittäjänä (tarkempi erittely alla) 
 en  kyllä, millä alalla: 

 Onko avio-/avopuolisollasi tai muulla perheenjäsenellä yritystoimintaa, johon olet
jollakin tavalla osallistunut?  ei   kyllä 

Osakkuus yrityksissä 
 ei  kyllä 

Työnantaja/ oma yritystoiminta Työtehtävät Alkoi Loppui Päättymissyy 

Ajokortti ja siihen sisältyvä laajin ajo-oikeus 
 ei ajokorttia 
 mopo/traktori  henkilö-/pakettiauto  kuorma-auto 
 ajoneuvoyhdistelmä/rekka  linja-auto 

Ajokorttiluokka 

6. Erityisosaaminen
Mitä erityisosaamista Sinulla on (esim. tavalliset työasemaohjelmat, kirjanpitotaito, tilinpäätöstaito, hitsausmenetelmät, 
rakennusalan erityistaidot yms.)? 

Mitä harrastuksia Sinulla on, joista voisi olla hyötyä työmarkkinoilla? 
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7. Työpaikkaa koskevia toivomuksia
Mitä työtä ensisijaisesti haet? Kuvaile mahdollisimman tarkasti haluamasi työtehtävät ja kokemuksesi niissä. 

Haetko töitä 
 asuinpaikkakunnaltasi tai lähiseudulta 

 muualta, mistä? 
 ulkomailta, mistä? 

Toivomuksesi työajasta  kokoaikatyö (edellytys työttömyysetuuden saamiselle)  yötyö  iltatyö 
 osapäivätyö   viikonlopputyö  vuorotyö 

Lisätietoja työaikatoiveista 

Toivomuksesi työn kestosta (merkitse kaikki kiinnostavat) 
 pysyvä työ   tilapäinen työ  kesätyö 

Millaista työtä toivot?   Kokemus toivomastasi työssä 
on ei 

asiakaspalvelutyö 
esimiestyö 
hoitotyö 
koulutustehtävät 
keikkatyö 
matkatyö 
oppisopimus 
etätyö 
yrittäjä tai ammatinharjoittaja 

Kielitaito, merkitse ruutuun taso: 
1 äidinkieli, 2 erittäin hyvä, 3 hyvä, 4 tyydyttävä, 5 heikko 

 suullinen   kirjallinen 
suomi 
ruotsi 
englanti 
saksa 
ranska 
venäjä 
espanja 

muu, mikä 

8. Muut suunnitelmat
Minkälaisia työnhakuun, koulutukseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen liittyviä suunnitelmia Sinulla on? 

9. Palvelutoiveet
Mitä palveluita toivot TE-toimistolta? 

10. Lupa tietojen luovuttamiseen työnantajalle
Saako TE-toimisto antaa nimi-, yhteys- ja työnhakutietosi työpaikkaa tarjoavalle työnantajalle esitellessään työpaikkaan sopivia 
työnhakijoita? 

 ei  kyllä 

Allekirjoitus 
Päiväys Asiakkaan allekirjoitus 

TE-toimisto tallettaa tiedot työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään 
(Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 13 luku 3 §).  

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietojärjestelmään sisältyvät asiakastietonsa. 

Varaudu pyydettäessä esittämään työ- ja opiskelutodistuksesi TE-toimistolle. 
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1 EU- ja ETA-maan ja Sveitsin kansalaisen perheenjäseniä ovat hänen:
- aviopuolisonsa,
- alle 21-vuotiaat tai hänen huollettavinaan olevat jälkeläisensä suoraan alenevassa polvessa samoin kuin hänen

aviopuolisonsa vastaavat jälkeläiset ja
- huollettavinaan olevat sukulaisensa suoraan ylenevässä polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa vastaavat

sukulaiset.

Jos Suomessa asuva EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen on alaikäinen, hänen huoltajansa on perheenjäsen. 
Aviopuolisoihin rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan 
riippumatta, jos he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä. Kahden vuoden yhdessä asumista ei kuitenkaan edellytetä, 
jos yhteisessä taloudessa asuvilla on lapsi yhteisessä huollossa tai jos on muu painava syy. 

EU- ja ETA-maan ja Sveitsin kansalaisen perheenjäseneen rinnastetaan muu omainen hänen kansalaisuuteensa katsomatta, 
jos: 

- hän on lähtömaassaan sellaisen EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen huollettavana, joka on ensisijainen
oleskeluoikeuden haltija, tai hän asui samassa taloudessa tämän kanssa taikka

- vakavat terveydelliset syyt ehdottomasti edellyttävät, että kyseinen EU- tai ETA-maan tai Sveitsin kansalainen hoitaa
häntä henkilökohtaisesti.

2 Jos et ole suorittanut koulutusta loppuun, merkitse 'Jäänyt kesken' kohtaan Oppilaitos ja opintosuunta/pääaine.

3 Jos olet toiminut yrittäjänä tai olet työskennellyt perheyrityksessä, mainitse asiasta kohdassa työtehtävät.
Mainitse myös, jos olet työllistynyt ns. omassa työssäsi, eli olet tehnyt työtä muuten kuin työ tai virkasuhteessa tai yrittäjänä, 
esimerkiksi toimeksiantosuhteessa perustamatta yritystä tai omaishoitajana. 
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