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Päivämäärä:

päivämäärä: ajokortin tarkasti:ajokortti tarkastettu

välttävä

suoritettu

Puhelin:

Sähköposti:

erittäin hyvä
erittäin hyvä

heikko
heikko

hyvä
hyvä

ajokorttiluokka: kyllä ei

Lomakkeen täyttäjän nimi:
Lähettävä taho ja yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Nimi:

Osoite:

Henkilötunnus ja kotikunta:

Perustietolomake

1. Yhteystiedot

Lähiomainen:

Perhesuhteet / lapset:

Äidinkieli:
suomenkieli  joku muu, mikä:

Mikäli äidinkieli muu kuin suomenkieli, vastaa seuraaviin:
Suullinen suomenkielen taso:  
Kirjallinen suomenkielen taso:  

Asevelvollisuus / siviilipalvelus:

välttävä

ei ajankohta:

tyydyttävä
tyydyttävä

Ajokortti:
Voimassa oleva ajokortti:

Mc
Typewritten Text

Mc
Typewritten Text

Mc
Typewritten Text
vapautettu

Ohje
HUOM! Tiedot toistuvat kaikissa seuraavissa lomakkeissa. Kaikissa lomakkeissa käytetään nimikettä työntekijä/valmentautuja, jotta ko. lomakkeet vastaisivat yleisesti työelämässä käytössä olevia vastaavia työvälineitä ja kuvaisivat parhaiten asianosaista henkilöä.

Ohje
Työnantajan edustaja.Te-tomisto, Sosiaalitoimi, Kela tms. ja työntekijän nimi.em. puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

Ohje
Koko henkilötunnus (syntymäaika ja loppuosa), koska viranomaiset käsittelevät asioita hetu:n perusteella. Näin ollen pelkkä syntymäaika ei riitä. Kotikunta on erityisen tärkeä mm. silloin, kun valmentautujia on useista eri kunnista.

Ohje
Luodaan niille työntekijöille / valmentautujille, joilla ei sähköpostiosoitetta vielä ole.

Ohje
Tämä siksi, että työssä/valmennuksessa voi sattua esim. tapaturma tms.

Ohje
Hyvä tietää työaikojen tms. järjestelyjen vuoksi (yksinhuoltajat, vuorotyötä tekevät puolisot yms.)

Ohje
Erityisesti nuoret, joilla tulee pikainenkin lähtö armeijaan tai siviilipalveluun. Myös useat työnantajat katsovat suoritetun palveluksen eduksi (Tieto CV:ssä)

Ohje
Tärkeä tarkistaa/pyytää ajokortti nähtäväksi, jotta varmistetaan ajo-oikeus.

Mc
Stamp

Acer
Typewritten Text
Mahdollisen väliaikaisen ajokiellon päättymispäivä:

Acer
Typewritten Text
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3. Erityisosaaminen

Muu, mikä:

aloittelija peruskäyttäjä ammattilainen

eikyllä

Tietotekniset valmiudet:

Huomioita CV:stä:
CV liitteenä:

lukioKansakoulu keskikoulu tai peruskoulu ammatillinen kouluylioppilas

ei tietoteknisiä valmiuksia
Perustele:eikyllä

Kurssit / koulutukset:

Keskeytyneet opinnot:

korkeakoulututkinto ylempi korkeakoulututkinto

Koulutus:  (Voit valita kaikki itseäsi koskevat vaihtoehdot)

Kielitaito:

Muu erityisosaaminen:

Suoritetut tutkinnot ja valmistumisvuodet:

2. Koulutustausta

Halu oppia atk:ta:

Ohje
Esim. ulkomailla suoritettu tutkinto.

Ohje
Kaikki muut lyhytkurssit ja koulutukset.

Ohje
HUOM! Tulee olla kaikilla ennen valmennusjakson päättymistä.Huomioihin voit kirjoittaa esim. vaatiiko CV päivittämistä tms.

Ohje
Tärkeä tieto esim. jatkokoulutusta (opintojen loppuun saattaminen, täydennyskoulutus, oppisopimus) suunniteltaessa.

Ohje
Tässä vaiheessa valmentautujan oma arvio, jota voidaan täydentää valmennuksen edetessä valmentajan havainnoilla.

Ohje
Mitkä kielet ja oma arvio osaamisesta.(Kirjallinen ja suullinen).

Ohje
Voi olla myös muuta, kuin työtehtäviin liittyvää.
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Perustele:Tavoite valmennus- / työjaksolle: työelämä koulutus mielekäs elämä

Haluan kehittyä:

työpaikka:

Muita merkittäviä työpaikkoja / työtehtäviä:

Perustele:

Kolme (3) viimeisintä työpaikkaa:

työparin kanssayksinTyöskentelen mieluiten:

Vahvuuteni / osaan tehdä hyvin:

pienryhmässä

ajalla:

ajalla:

4. Työhistoria

työpaikka:

työpaikka:

5. Muu tausta

Harrastukset:

Luottamustehtävät ja järjestötoiminta:

työtehtävät:

työtehtävät:

työtehtävät:ajalla:

Työntekiijänä olen:

Ohje
Usein tärkeää, jos koulutustaustaa ja/tai työkokemusta on vähän. Tästä nousee aineksia mm. CV:n laatimiselle.

Ohje
Työssä oppiminen, koulutuksen kautta tms.

Ohje
Mihin on tarkoitus hakeutua valmennusjakson jälkeen.
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Typewritten Text
Työntekijänä olen:

Mc
Stamp

Ohje
Mitä työ- tai opiskelukaverit ovat sinusta sanoneet?

Acer
Ohje
Perusteluihin myös, työskenteleekö henkilö mieluiten sisällä vai ulkona.
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Typewritten Text
Yksin
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Typewritten Text
Pienryhmässä
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Typewritten Text
Työparin kanssa
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Typewritten Text
Sisällä
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Typewritten Text
Ulkona

Acer
Typewritten Text
Perustele:
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Tarkistuksen suoritti:

Perustele:

on tehty

Millaiseksi arvioit tämän hetkisen työkykysi ja -kuntosi asteikolla 1-10?

Onko sinulla työnteossa huomioon otettavia rajoitteita terveyden suhteen?
(esim. allergiat, tuki- ja liikuntaelinvaivat, epilepsia, diabetes, päihteet, mielenterveysongelmat yms.)

6. Terveystausta

Päivämäärä

Olen nähnyt kirjatut tietoni ja hyväksyn ne.

Allekirjoitukset ja nimenselvennys

Käytettävä tukimuoto:

Terveystarkastus:
ei ole tehty

Tukimuoto on tarkistettu.

7. Muita huomioita

Ohje
On erityisen tärkeää sekä valmennuksen aikaisten sekä tulevaisuuden työtehtävien suunnittelun kannalta.

Ohje
kts. edellinen. Mikäli rajoitteita on tiedossa, on ne otettava huomioon ja mietittävä, onko työllistyminen ajankohtaista, vai onko mietittävä ohjausta jatkoselvittelyihin ja/tai kuntoutustoimenpiteisiin.
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Typewritten Text
Pvm.

Mc
Stamp

Ohje
esim. organisaatiokohtaisia ohjeita, joita lomakkeessa ei muutoin tule esille.
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Typewritten Text
Työttömän terveystarkastus:

Acer
Typewritten Text
7. Muuta tärkeää
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Typewritten Text
Mitä haluat kysyä kun menetterveydenhoitajan vastaanotolle?
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Palkkatukimuoto:
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Palkkatukimuoto on tarkistettu. Päivämäärä
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Tarkistuksen suoritti
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Tiedän, että minua ja valmentajiani koskee salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus palvelussuhteeni aikana ja myös sen jälkeen.

Suostumuslomake 1

Suostumuslomake tietojen luovuttamisesta viranomaisten käyttöön

Hyväksyn kirjatut tiedot ja annan luvan tietojeni käyttämiseen 
valmennuksen ja työllistymisen kannalta oleellisten asioiden 
hoitamiseksi viranomaisten kanssa (esim. Työ- ja elinkeinotoimisto, 

 

Allekirjoitukset

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitukset ja nimenselvennys

Toimijat, joiden välillä tiedot luovutetaan:

Mc
Typewritten Text

Ohje
Tätä lomaketta käytetään aina valmentautujan tietoja luovutettaessa.

Ohje
Tähän kohtaan tulee aina yksilöidä se taho, jolle tietoja annetaan, jotta valmentautuja/asiakas on tietoinen, missä yhteydessä hänen asioistaan keskustellaan tai tietoja vaihdetaan.(Esim. Työ- ja elinkeinotoimisto, Työvoiman palvelukeskus TYP, Sosiaalitoimi).

Ohje
(Esim. Työ- ja elinkeinotoimisto, Kela, Sosiaalitoimi).

Mc
Typewritten Text
Allekirjoitetun asiakirjan säilyttäminen tapahtuu kansallisen lainsäädännön mukaisesti.     asiakirja on tulostettu ja arkistoitu.
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Typewritten Text
(esim. Työ- ja elinkeinotoimisto, Kela, Sosiaalitoimi,
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toinen valmennusyksikkö- tai organisaatio)
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tietoja luovutetaan:
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Tiedän, että salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee minua kaikissa valmentajaani

Acer
Typewritten Text
sekä työtovereitani koskevissa asioissa palvelussuhteeni aikana ja myös sen jälkeen.
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Koetko saavasi perheeltäsi / lähiyhteisöltäsi tukea työhön palaamiseen?

Tukevatko vapaa-ajan harrastuksesi työhön paluutasi ja työssä jaksamistasi?

Miten työttömyys on alkanut, mistä syystä?

Oletko hakenut aktiivisesti uutta työtä? (Miten? Minkälaisia työpaikkoja?)

Mitkä ovat mielestäsi olleet suurimmat esteet uudelleen työllistymiselle?

Pidätkö työhön paluuta mahdollisena / todennäköisenä?

Valmentautujan nimi:
Lomakkeen täyttäjän nimi:
Lähettävä taho ja yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Voitko hyödyntää jotakin harrastustasi ammattiin suuntautumisessa tai työssä kehittymisessä?

Oma tarinani

1. Kerro oma näkemyksesi

Päivämäärä:

Ohje
Irtisanottu, irtisanoutunut itse, ei koulutuksen jälkeistä työssäoloa jne.

Ohje
Eri keinot ja välineet, kuten työvalmennus, yksilövalmennus ja mahdolliset muut tukitoimet, kuten terapiat, kuntoutustoimenpiteet tms.

Ohje
Oma aktiivisuus, muut syyt, koulutuksessa/osaamisessa vajetta?

Ohje
Perustele

Mc
Stamp

Acer
Typewritten Text

Oma elämäni

Acer
Stamp
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Typewritten Text
Työntekijän/Valmentautujan nimi:

Acer
Typewritten Text
Miten?
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Minkälaista tietoa, apua tai tukea toivot työ- ja/tai työhönvalmennusprosessin aikana?

2. Minkälaisia odotuksia sinulla on tulevaisuutesi suhteen?

Tulevaisuuden suunnitelmat: (koulutuksen suhteen / työuran suhteen)

Minkälaiset asiat innostavat työssä?

3. Muita huomioita

Olen nähnyt kirjatut tietoni ja hyväksyn ne.

Allekirjoitukset ja nimenselvennys

Ohje
Tähän on saatava jotain konkreettista vaikkapa yhdessä pohtien. Päätavoite, välitavoitteet, aikataulu, kuka vastaa suunnitelman toteutuksesta, tarvitseeko apua tavoitteen saavuttamisessa?

Mc
Stamp
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ja/tai koulutuksessa?
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Typewritten Text
3. Muuta tärkeää
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Päivämäärä:
Päivitetty:

Valmentautujan nimi:
Työyksikkö:
Työ- ja/tai työhönvalmennusjakson kesto:
Lomakkeen täyttäjän nimi:

Kehityskeskustelun päivämääräksi on sovittu:

2. Valmennusmenetelmät / keinot

1. Jakson tavoitteet

Olen nähnyt kirjatut tietoni ja hyväksyn ne.

Valmennussuunnitelma

Allekirjoitukset ja nimenselvennys

4. Muita huomioita

3. Menetelmien / keinojen aikataulu

Ohje
Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, joita voidaan tarkistaa valmennuksen edetessä. Tavoitteita voidaan portauttaa (pienet askeleet).

Ohje
Työvalmennus, yksilövalmennus, muut tukitoimet, kuten päihdepalvelut, MTT, terveydenhoitajan tuki jne.

Ohje
Päivämäärät on hyvä aina lyödä lukkoon -> tuo jämäkkyyttä valmennusprosessiin.
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Työntekijän/Valmentautujan nimi:
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Kehityskeskustelun päivämääräksi on sovittu:
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Typewritten Text
4. Muuta tärkeää
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Tunnetko voivasi itse vaikuttaa työtehtäviisi ja niiden järjestelyyn?

Päivämäärä:
Työntekijän nimi:
Lomakkeen täyttäjän nimi:
Lähettävä taho ja yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:

melko selkeitähyvin selkeitä vaativat selkeyttämistä
Perustele:

Kehityskeskustelu

Onko työympäristössäsi jotain sellaista, joka vaikuttaa työskentelyysi?
(melu, kiire, työvälineet, valaistus yms.)

Oletko huomannut terveyteen liittyviä asioita, jotka tulevat esiin työskennellessäsi?

Oletko kokenut onnistuvasi / oppivasi tehtävissä, ja missä erityisesti?

Ovatko työtehtäväsi ja siihen liittyvät ohjeet?

Mitä kehitys- tai parannusehdotuksia sinulla on työhösi liittyen?

1. Henkilökohtainen arviointi

Ohje
Rehellinen palaute, koska tästä työyksikkö ja valmentaja saavat parannusehdotuksia.
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Oletko kokenut onnistuvasi / oppivasi tehtävissä, ja missä erityisesti?
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Typewritten Text
Oletko huomannut terveyteen liittyviä asioita, jotka tulevat esiin työskennellessäsi?
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Typewritten Text
Onko työympäristössäsi jotain sellaista, joka vaikuttaa työskentelyysi.
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Typewritten Text
(melu, kiire, työvälineet, valaistus yms.)

Mediakone
Typewritten Text
Onko motivaatiosi työntekoon muuttunut?

Mediakone
Typewritten Text

Mediakone
Typewritten Text
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2. Työssä viihtyminen

Haluaisitko työssäsi lisäohjausta? Jos kyllä, niin missä tehtävissä?

Lähdetkö mielelläsi töihin?
aina usein joskus harvoin

Miksi?

Onko työpisteesi ilmapiiri?
innostava hyvä kohtalainen vaatii kehittämistä

Kehitettävää mielestäni on:

Onko yhteistyö työkavereiden ja esimiesten kanssa sujunut?
hyvin kohtalaisesti vaatii kehittämistä

Työ- ja/tai koulutustoiveet ja -tavoitteet?

Kehitettävää mielestäni on:

3. Tavoitteet

Haluatko oppia uusia työtehtäviä vai jatkaa ja kehittyä nykyisissä?

Mitä haluat kehittymisessä / oppimisessa painottaa?

Mitä odotat omalta esimieheltäsi?

Ohje
Kannattaa miettiä myös muiden valmennusorganisaatioiden tarjontaa.

Ohje
Ryhmässä toimimista, henkilökohtaista ohjausta, opiskelun yhdistämistä työhön tms.

Mc
Stamp
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4. Pitkän tähtäimen suunnitelma valmennuksen jälkeen

Allekirjoitukset ja nimenselvennys

Esimiehen terveiset:

5. Palaute

Terveiset esimiehelle:

6. Muita huomioita

Olen nähnyt kirjatut tietoni ja hyväksyn ne.

Ohje
Pitkällä tähtäimellä tarkoitetaan tulevaisuuden suunnitelmia esim, Missä näet itsesi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua.

Ohje
Rakentavaa palautetta

Ohje
Rakentavaa palautetta

Mc
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6. Muuta Tärkeää
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Päätöskeskustelu
Päivämäärä:

Työntekijän nimi:
Lomakkeen täyttäjän nimi:
Lähettävä taho ja yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:

1. Työntekijä

Miten valmennus- / työjakso on sujunut?

Onko jakso vastannut odotuksiasi?

Koetko jakson edistäneen työllistymistäsi / kouluttautumistasi jatkossa? Miten?

Missä olet onnistunut?

Missä asioissa haluat kehittyä edelleen?

Onko tulevaisuuden suunnitelmasi selkiytynyt?

Mikä on oma jatkosuunnitelmasi? Aikataulusi?

Ohje
Voi olla myös muuta, kuin varsinaisissa työtehtävissä onnistumista, kuten työyhteisössä toimeen tulemista, luotettavuutta, tarkkuutta yms.

Ohje
Voi olla muutakin, kuin työtehtävissä kehittymistä.

Ohje
Jos ei, mitä vielä voitaisiin tehdä.

Ohje
Tavoite, suunnitelma sen toteuttamiseksi ja aikataulu. Kuka mistäkin asiasta vastaa. Nimeä henkilöitä tai tahoja, jotka vastaavat.

Mc
Stamp
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2. Valmentaja / työnantaja

Miten valmennus- ja työjakso on sujunut?

Mikä on sujunut hyvin?

Missä asioissa on vielä tarvetta kehittyä?

Jatkosuositukset?

3. Jatkosuunnitelma (yhteinen näkemys)
p  (    y     

siirtyy
TE-toimiston asiakkaaksi.)

Tieto jatkopaikasta: (työ, koulutus, TE-toimiston asiakkuus tms.)
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Jatkotoimenpiteet: (Jatkosuunnitelmasta toimitetaan tieto työ- ja elinkeinotoimistolle, mikäli asiakas siirtyy Te-toimiston asiakkaaksi.)

Ohje
Tärkeä tieto valmennusorganisaation saavuttamien tulosten esille tuomisen kannalta.
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2. Valmentaja/Työnantajan edustaja
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Allekirjoitukset ja nimenselvennys

4. Muita huomioita

Täytetään OsaajaPlus -arviointi

Olen nähnyt kirjatut tietoni ja hyväksyn ne.
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4. Muuta tärkeää
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