HAKEMUS HELSINGIN AIKUISOPISTON PERUSKOULUUN

(Application for the basic education at the Institute of Adult Education in
Helsinki)
HAKIJAN PERUSTIEDOT (Basic information of the applicant)
Sukunimi (Family name)

Henkilötunnus tai syntymäaika (Personal
identification number or the date of birth
(ppkkvvxxxx))

Etunimet (First names)

Äidinkieli (Mother tongue)

Katuosoite (Street address)

Postinumero (Postal code) ja postitoimipaikka (City)

Matkapuhelin (Telephone number)

Sähköpostiosoite (E-mail)

Oleskelulupa (Residence permit)
P- Pysyvä (Permanent)
A- Jatkuva (Continuous)
B- Tilapäinen (Temporary)
Minulla ei ole oleskelulupaa (I don’t have a
Residence permit)
Minä olen Suomen kansalainen (I am a Finnish
citizen)

Kansalaisuus (Nationality):

Kansalaisuus 2 (Nationality 2):

Olen tällä hetkellä... (I am currently...)
työssä (at work)
työtön (unemployed)
opiskelija (student)
muu (other)
eläkkeellä (retired)
Olen TE-toimiston asiakas (l am a customer of the Employment Office)
Olen sopinut koulutukseen hakeutumisesta TE-toimiston kanssa (I have agreed with the
Employment Office of applying to this education)
Jatkuu seuraavalla sivulla (Continues on the next page)

AIKAISEMMAT OPINNOT (Previous studies)
Olen käynyt koulua _______ vuotta ______ kuukautta.
I have attended school for ______ year(s) ______ month(s).
Minulla on koulutodistus Suomessa ja näytän sen testipäivän haastattelussa (I have a certificate
and I will have it with me to show in the interview on the test day)
Olin koulussa (aika ja paikka):
I attended school (time and place):
Minulla ei ole aikaisempaa koulutusta (I have no previous studies)
Suomen kielen taso, jos se on testattu (Level of Finnish language if tested)

TYÖKOKEMUS (Work experience)
Työnantaja (Employer)

Kuinka kauan olet ollut töissä? (How long have
you worked?)

Työtehtävä (Job funktion)
LISÄTIEDOT (Additional information)
Mistä kuulit koulutuksesta/oppilaitoksesta? (Where did you get the information about the
education/school?)
TE-toimisto (Employment services)
Kaveri (friend)
Koulun Internet-sivut (the School home page)
Sanomalehti (newspaper)
Muu (other)
EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) 2016/679 perustuen allekirjoituksellasi hyväksyt, että hakemukseen
kirjoittamasi tiedot tallennetaan oppilaitoksen sähköiseen Visma InSchool Primus –opiskelijahallintojärjestelmän
hakijarekisteriin. Jos sinut valitaan opiskelijaksi, niin tietosi siirtyvät järjestelmän opiskelijarekisteriin. Tietosi
säilyvät rekisterissä pysyvästi. Rekisteriseloste on nähtävillä oppilaitoksen Internet-sivuilla www.helao.fi ja
osoitteessa Helsingin aikuisopisto, Arkadiankatu 28, 3.krs/toimisto,00100 Helsinki.

Päivämäärä

Allekirjoitus

KUTSU TESTIIN (Invitation to the test)
Haluan kutsun testiin (I want the invitation to the test by)
sähköpostilla (email)
tekstiviestillä (text message)

