
 ______/______ _________  
        päivämäärä 
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Ennakkokyselylomake ammatillisen tilanteen selvittelyä varten 

Palauta täyttämäsi lomake oheisessa kirjekuoressa ennen tuloasi Verveen. Käy-
tämme sitä keskustelun pohjana.  Antamasi tiedot kirjataan atk-järjestelmäämme.  

Henkilötiedot 

Nimi ____________________________________________________________________ 

Ammatti _________________________________________________________________ 

Henkilötunnus ____________________________________________________________ 

Osoite __________________________________________________________________ 

Puhelin _________________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite _________________________________________________________ 

Millainen on perhe- ja elämäntilanteesi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Mikä on puolisosi ammatti ja työtilanne? _______________________________________ 

Lastesi syntymävuodet _____________________________________________________ 

Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero ___________________________________________ 

Toimeentulo ja talous 

Mikä on toimeentulosi tällä hetkellä? (työtulo, opintotuki, työttömyyspäiväraha, sairauspäi-

väraha, kuntoutustuki, toimeentulotuki, eläke jne.)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Mitkä asiat vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseesi? (esim. velat, velkajärjestely, ulosotot, 

puolison tulot jne.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Koulutus- ja työhistoria 
Muistele elämänkaartasi koulutuksen ja työelämän vaiheiden näkökulmasta. Kirjaa 
kaikki koulutukset, työkokemukset ja työelämästä poissaolemisen vaiheet nuoruu-
desta tähän päivään saakka.  
 

Koulutus 
 
Mikä on pohjakoulutuksesi ja opintojen suoritusvuosi? 

 Peruskoulu, vuonna________   Peruskoulu mukautettuna, vuonna ______  

 Kansakoulu, vuonna _______   Keskikoulu, vuonna __________________ 

 Lukio, vuonna ____________  Ylioppilastutkinto, vuonna ____________ 

 
Mikä on ammatillinen koulutuksesi? 

 Ei ammatillista koulutusta 

 

Kirjaa tähän aikajärjestyksessä ammatillinen koulutuksesi, tutkinnot ja suoritusvuodet 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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Työkokemus 
 
 

Kirjaa tähän aikajärjestyksessä työkokemuksesi (työnan-
taja, työssäoloaika, ammattinimike ja työtehtävien kuva-
us) sekä työelämästä poissaolot  

Kirjaa tähän, mikä eri työtehtä-
vissä kiinnosti tai oli antoisaa 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Voit jatkaa tarvittaessa kääntöpuolelle   
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Ajokortti ja luokka _________________________________________________________ 

 

Varusmiespalvelus ________________________________________________________ 

 

Minkälaiset ATK –taidot sinulla on? ___________________________________________ 

 

Kielitaito ________________________________________________________________ 

 
Nykyinen / viimeisin työsuhteesi 
 
Työtehtävien tarkempi kuvaus 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Millaisia muutoksia työssäsi tapahtui viimeisten työssäolovuosiesi aikana? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Miten selviydyit työstäsi? Mitkä asiat vaikuttivat selviytymiseesi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Työsuhteen päättymisen syy? (jos se on päättynyt) 

________________________________________________________________________ 

Mistä alkaen olet ollut poissa työelämästä? 

________________________________________________________________________ 

Jos Sinulla on voimassaoleva työsuhde, millaisia uudelleensijoitusselvityksiä työpaikallasi 

on tehty tai suunniteltu? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Ammatillinen suunnittelu 
 
Aikaisemmat ammatilliset / muut kuntoutustoimenpiteet:   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Millaisia alustavia ajatuksia sinulla on työhön paluun tai koulutuksen suhteen?    
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Mitkä asiat tukevat työssä jatkamistasi tai työhön paluutasi (voimavarat, vahvuudet, osaa-

minen, kiinnostuksen kohteet, työkokemus, onnistumiset työssä, jne.)   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Arvioi, mitä terveydentilaasi liittyviä asioita pitäisi ottaa jatkossa huomioon työssä jatkami-

sen / työhön paluun kannalta?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Mitä odotat tai toivot ammatilliselta kuntoutukselta ja ohjaukselta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


	Esitietolomake ammatillisen tilanteen selvittelyä varten
	Henkilötiedot
	Koulutus


	päivämäärä: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Nimi: 
	Ammatti: 
	Henkilötunnus: 
	Osoite: 
	Puhelin: 
	Sähköpostiosoite: 
	Millainen on perheja elämäntilanteesi 1: 
	Millainen on perheja elämäntilanteesi 2: 
	Mikä on puolisosi ammatti ja työtilanne: 
	Lastesi syntymävuodet: 
	Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero: 
	väraha kuntoutustuki toimeentulotuki eläke jne 1: 
	väraha kuntoutustuki toimeentulotuki eläke jne 2: 
	puolison tulot jne 1: 
	puolison tulot jne 2: 
	Peruskoulu vuonna: Off
	Kansakoulu vuonna: Off
	Lukio vuonna: Off
	Peruskoulu mukautettuna vuonna: Off
	Keskikoulu vuonna: Off
	Ylioppilastutkinto vuonna: Off
	Ei ammatillista koulutusta: Off
	Kirjaa tähän aikajärjestyksessä työkokemuksesi työnan taja työssäoloaika ammattinimike ja työtehtävien kuva us sekä työelämästä poissaolotRow1: 
	Kirjaa tähän mikä eri työtehtä vissä kiinnosti tai oli antoisaaRow1: 
	Kirjaa tähän aikajärjestyksessä työkokemuksesi työnan taja työssäoloaika ammattinimike ja työtehtävien kuva us sekä työelämästä poissaolotRow2: 
	Kirjaa tähän mikä eri työtehtä vissä kiinnosti tai oli antoisaaRow2: 
	Kirjaa tähän aikajärjestyksessä työkokemuksesi työnan taja työssäoloaika ammattinimike ja työtehtävien kuva us sekä työelämästä poissaolotRow3: 
	Kirjaa tähän mikä eri työtehtä vissä kiinnosti tai oli antoisaaRow3: 
	Kirjaa tähän aikajärjestyksessä työkokemuksesi työnan taja työssäoloaika ammattinimike ja työtehtävien kuva us sekä työelämästä poissaolotRow4: 
	Kirjaa tähän mikä eri työtehtä vissä kiinnosti tai oli antoisaaRow4: 
	Kirjaa tähän aikajärjestyksessä työkokemuksesi työnan taja työssäoloaika ammattinimike ja työtehtävien kuva us sekä työelämästä poissaolotRow5: 
	Kirjaa tähän mikä eri työtehtä vissä kiinnosti tai oli antoisaaRow5: 
	Kirjaa tähän aikajärjestyksessä työkokemuksesi työnan taja työssäoloaika ammattinimike ja työtehtävien kuva us sekä työelämästä poissaolotRow6: 
	Kirjaa tähän mikä eri työtehtä vissä kiinnosti tai oli antoisaaRow6: 
	Kirjaa tähän aikajärjestyksessä työkokemuksesi työnan taja työssäoloaika ammattinimike ja työtehtävien kuva us sekä työelämästä poissaolotRow7: 
	Kirjaa tähän mikä eri työtehtä vissä kiinnosti tai oli antoisaaRow7: 
	Ajokortti ja luokka: 
	Varusmiespalvelus: 
	Minkälaiset ATK taidot sinulla on: 
	Kielitaito: 
	Työtehtävien tarkempi kuvaus 1: 
	Työtehtävien tarkempi kuvaus 2: 
	Työtehtävien tarkempi kuvaus 3: 
	Millaisia muutoksia työssäsi tapahtui viimeisten työssäolovuosiesi aikana 1: 
	Millaisia muutoksia työssäsi tapahtui viimeisten työssäolovuosiesi aikana 2: 
	Millaisia muutoksia työssäsi tapahtui viimeisten työssäolovuosiesi aikana 3: 
	Miten selviydyit työstäsi Mitkä asiat vaikuttivat selviytymiseesi 1: 
	Miten selviydyit työstäsi Mitkä asiat vaikuttivat selviytymiseesi 2: 
	on tehty tai suunniteltu 1: 
	on tehty tai suunniteltu 2: 
	Aikaisemmat ammatilliset  muut kuntoutustoimenpiteet 1: 
	Aikaisemmat ammatilliset  muut kuntoutustoimenpiteet 2: 
	Millaisia alustavia ajatuksia sinulla on työhön paluun tai koulutuksen suhteen 1: 
	Millaisia alustavia ajatuksia sinulla on työhön paluun tai koulutuksen suhteen 2: 
	1: 
	2: 
	3: 
	sen  työhön paluun kannalta 1: 
	sen  työhön paluun kannalta 2: 
	sen  työhön paluun kannalta 3: 
	sen  työhön paluun kannalta 4: 
	Mitä odotat tai toivot ammatilliselta kuntoutukselta ja ohjaukselta 1: 
	Mitä odotat tai toivot ammatilliselta kuntoutukselta ja ohjaukselta 2: 
	Mitä odotat tai toivot ammatilliselta kuntoutukselta ja ohjaukselta 3: 
	Mitä odotat tai toivot ammatilliselta kuntoutukselta ja ohjaukselta 4: 
	Työsuhteen päättymisen syy?: 
	Mistä alkaen olet ollut poissa työelämästä?: 
	1 aikajärjestyksessä koulutus: 
	2 aikajärjestyksessä koulutus: 
	3 aikajärjestyksessä koulutus: 
	4 aikajärjestyksessä koulutus: 
	5 aikajärjestyksessä koulutus: 
	6 aikajärjestyksessä koulutus: 
	7 aikajärjestyksessä koulutus: 
	8 aikajärjestyksessä koulutus: 
	9 aikajärjestyksessä koulutus: 
	10 aikajärjestyksessä koulutus: 
	Peruskoulu: 
	Peruskoulu mukautettuna: 
	Kansakoulu: 
	Keskikoulu: 
	Lukio: 
	Ylioppilastutkinto: 


