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Asuinpaikan määrittely työttömyyskassaa varten 
(työskentely EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä)

1. HAKIJAN TIEDOT
EtunimiHenkilötunnus Suomessa

Vakituinen osoite

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Sukunimi

3. SELVITYS ASUMISESTA
Asuitko Suomessa ennen ulkomaan työskentelyäsi?

En

Kyllä (pp.kk.vvvv) ______________________________ lukien.

Ilmoita viimeisin osoitteesi: ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Olitko jonkin suomalaisen työttömyyskassan jäsen ennen ulkomaan työskentelyäsi?

En

Kyllä. Minkä työttömyyskassan? __________________________________________________________________________. Mihin saakka (kk.vvvv) __________________

Henkilötunnus työskentelymaassa

2. SELVITYS TYÖSKENTELYSTÄ JA OLESKELUSTA
Missä maassa olet työskennellyt?

Kuinka kauan olet ollut ulkomailla? (pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv)

Milloin palasit Suomeen? (pp.kk.vvvv)

Jos et palannut/muuttanut Suomeen heti toisessa maassa päättyneen työskentelyn jälkeen, ilmoita mitä teit väliin jäävällä ajalla:

Onko sinulla ollut ulkomailla työskentelysi aikana asunto Suomessa?

Ei

Kyllä. Ilmoita osoite: _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oletko ulkomailla työskentelysi aikana käynyt Suomessa?

Ei, en lainkaan

Kyllä, mutta harvemmin kuin kerran viikossa. Ilmoita kuinka usein: _______________________________________________________________________________

Kyllä, vähintään kerran viikossa

Missä maassa katsot/katsoit asuvasi ulkomailla työskentelysi aikana?

4. SELVITYS PERHESITEISTÄ
Onko sinulla perhettä?

Minulla ei ole perhettä

Alaikäisiä lapsia (alle 18-vuotiaita)

Avio/avopuoliso

Miten asumisesi on/oli järjestetty ulkomailla työskennellessäsi?

i Toimita tarvittaessa kassalle ilmoittamistasi lisätiedoista 
todistuskopiot
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6. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Päivämäärä (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeat ja täydelliset.

5. LISÄTIETOJA

Missä perheesi asui työskentelyjaksosi aikana?

Minulla ei ole perhettä

Suomessa. Ilmoita osoite: _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Työskentelymaassa. Ilmoita osoite: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muualla. Ilmoita osoite: _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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