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    MÄÄRITTELEMISEKSI  
    (työskentely Suomessa) 

      
    

 

1. Henkilötiedot 

 a. Sukunimi  ____________________________________________________ 

 b. Etunimi  ____________________________________________________ 

 c. Henkilötunnus (Suomessa) _________________________________________________ 

 d. Henkilötunnus (lähtömaassa) _______________________________________________ 

                     e. Vakituinen osoite ____________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Oletko ollut jonkin muun suomalaisen työttömyyskassan jäsen ennen työttömyyskassan 

jäsenyyttä? 

 ☐ En 

 ☐ Kyllä. Minkä työttömyyskassan? ____________________________________________ 

 Mihin saakka? (kkvvvv) _______________________________________________________ 
 

3. Missä maassa/maissa työskentelit ennen Suomessa tehtyä työtä? 

 ___________________________________________________________________________ 
 

4. Kuinka kauan olet yhdenjaksoisesti asunut tai oleskellut Suomessa? 

 ___________________________________________________________________________ 
 

5. Kuinka kauan olet yhdenjaksoisesti työskennellyt Suomessa? 

 ___________________________________________________________________________ 
 

6. Miksi työsuhteesi Suomessa päättyi?  

 ☐ Määräaikainen työsopimus päättyi. (Liitä kopio työtodistuksesta.) 

 ☐ Työantaja irtisanoi työsuhteen. (Liitä kopio irtisanomisilmoituksesta ja 

 työtodistuksesta.) 

 ☐ Irtisanouduin itse työsuhteesta. (Liitä kopio omasta irtisanoutumisilmoituksesta ja 

 työtodistuksesta.) 

 ☐ Työsuhde päättyi muusta syystä. (Liitä kopio esimerkiksi ilmoituksesta työsuhteen 

 purkamisesta ja työtodistuksesta.) 
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7. Asuitko Suomessa ennen viimeisintä työsuhdettasi Suomessa? 

 ☐ En 

 ☐ Kyllä. Mistä lukien olet asunut Suomessa? (pp.kk.vvvv) ________________________ 

 Ilmoita asuinpaikan osoite: ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

8. Omistatko asunnon Suomessa 

 ☐ En 

 ☐ Kyllä 

 

9. Onko sinulla vuokra-asunto Suomessa edelleen? 

 ☐ Ei 

 ☐ Kyllä. Mihin saakka vuokrasopimuksesi on voimassa? (pp.kk.vvvv)

 ___________________________________________________________________________ 

10. Onko sinulla ollut Suomessa työskentelysi aikana asunto jossain muussa maassa 

  ☐ Ei 

 ☐ Kyllä. Ilmoita asunnon osoite: ______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

11. Missä maassa katsoit asuvasi Suomessa työskentelysi aikana? _____________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

12. Miten asumisesi on/oli järjestetty Suomessa työskennellessäsi? ___________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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13. Jos sinulla on perhettä (puoliso, alaikäisiä lapsia), missä perheesi asui Suomessa tapahtuneen 

työskentelyjaksosi aikana? 

 ☐ Minulla ei ole perhettä (avo-/aviopuolisoa ja/tai lapsia) 

 ☐ Suomessa. Ilmoita osoite: _________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

☐ Jossain muussa maassa. Ilmoita osoite: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

14. Oletko Suomessa työskentelysi aikana käynyt aiemmassa työskentelymaassasi? 

 ☐ En 

 ☐ Kyllä. Kuinka usein? _______________________________________________________ 

 

15. Oletko jäämässä Suomeen pysyvästi? __________________________________________________ 
 

16. Mitä teet, kun työsi Suomessa päättyi? 

 ☐ Opiskelen (pp.kk.vvvv) _____________________ lukien. (Liitä kopio 

 opiskelutodistuksesta.) 

 ☐ Olen kokonaan työtön. Olen ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon 

 (pp.kk.vvvv)  _____________________ lukien. 

 ☐ Muu syy (esim. sairaus, vanhempainvapaa). Ilmoita syy: _______________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 Mistä lukien? (pp.kk.vvvv) ____________________________________________________ 
 

17. Vakuutus ja allekirjoitus. Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeat ja täydelliset. 

 Päivämäärä (pp.kk.vvvv)  Allekirjoitus 

 _____________________  ________________________________________ 


	1: 
	2: 
	c Henkilötunnus Suomessa: 
	undefined: 
	d Henkilötunnus lähtömaassa: 
	d Vakituinen osoite: 
	En: Off
	Kyllä Minkä työttömyyskassan: Off
	undefined_2: 
	Mihin saakka kkvvvv: 
	3 Missä maassamaissa työskentelit ennen Suomessa tehtyä työtä: 
	4 Kuinka kauan olet yhdenjaksoisesti asunut tai oleskellut Suomessa: 
	5 Kuinka kauan olet yhdenjaksoisesti työskennellyt Suomessa: 
	Määräaikainen työsopimus päättyi Liitä kopio työtodistuksesta: Off
	Työantaja irtisanoi työsuhteen Liitä kopio irtisanomisilmoituksesta ja: Off
	Irtisanouduin itse työsuhteesta Liitä kopio omasta irtisanoutumisilmoituksesta ja: Off
	Työsuhde päättyi muusta syystä Liitä kopio esimerkiksi ilmoituksesta työsuhteen: Off
	En_2: Off
	Kyllä Mistä lukien olet asunut Suomessa ppkkvvvv: Off
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Ilmoita asuinpaikan osoite: 
	En_3: Off
	Kyllä: Off
	Ei: Off
	Kyllä Mihin saakka vuokrasopimuksesi on voimassa ppkkvvvv: Off
	undefined_5: 
	Ei_2: Off
	Kyllä Ilmoita asunnon osoite: Off
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	11 Missä maassa katsoit asuvasi Suomessa työskentelysi aikana: 
	undefined_9: 
	12 Miten asumisesi onoli järjestetty Suomessa työskennellessäsi: 
	Minulla ei ole perhettä avoaviopuolisoa jatai lapsia: Off
	Suomessa Ilmoita osoite: Off
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Jossain muussa maassa Ilmoita osoite: Off
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	En_4: Off
	Kyllä Kuinka usein: Off
	undefined_14: 
	15 Oletko jäämässä Suomeen pysyvästi: 
	Opiskelen ppkkvvvv: Off
	lukien Liitä kopio: 
	Olen kokonaan työtön Olen ilmoittautunut työja elinkeinotoimistoon: Off
	ppkkvvvv: 
	Muu syy esim sairaus vanhempainvapaa Ilmoita syy: Off
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	Mistä lukien ppkkvvvv: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 


