
  

 

 
 

Porvoo Belediyesi’nin istihdam deneme projesinin müşterilerine  

yönelik mektup 

Porvoo Belediyesi’nin  

istihdam hizmetlerinin müşterisi 

olarak aramıza hoşgeldiniz 
 

 

Sayın müşterimiz, 
 

Müşteri kaydınız İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan Porvoo Belediyesi’ne aktarılmış bulunmaktadır. 

Gelecekte iş arama ve bulmaya ilişkin hizmetleri Porvoo Belediyesi’nin istihdam hizmetleri 

üzerinden alabileceksiniz. Bu mektup, iş yapmak için talimatlar, hizmetler hakkında bilgileri ve 

iletişim bilgilerini içerir. Ayrıntılı bilgileri aşağıdaki adresten edinebilirsiniz: https://www.porvoo.fi/tyo-

ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/. 

 

İş ve işçi bulma kurumu müşteri verilerinizi Porvoo belediyesine 

aktarmaktadır 
 

Veri aktarımı otomatik olarak gerçekleşecektir. Aktarım, sizin herhangi bir işlem yapmanızı 

gerektirmemektedir.  

 

Kendi rehber görevliniz iş aramalarında size yardımcı olur. 
 

İş bulmanıza yardımcı olacak bir yetkili sizin kendi rehber görevliniz olacaktır Bu görevli, sizinle bir 

istihdam planı üzerinde çalışacak, istihdam seçeneklerini değerlendirecek ve yasal konularda 

tavsiyelerde bulunacaktır. Kendi rehber görevliniz, sizinle düzenli olarak iletişim halinde olacaktır. 

Kendi rehber görevlinize danışmak istediğiniz bir konu olduğunda Oma asiointi (kendi işlemlerim) 

sayfası üzerinden irtibat talebinde bulunabilirsiniz.  

 

İş arama konularında yardıma ihtiyacınız olduğunuzda size destek 

oluyoruz 
 

Geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz: 

 

• Ücret sübvansiyonları, iş arama ve kariyer koçluğu, işgücü eğitimi, iş denemeleri ve işsizlik 

yardımlarıyla gönüllü çalışma gibi İş ve İşçi Bulma Kurumu hizmetleri 

• Entegrasyon Yasası uyarınca entegrasyon hizmetleri 
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• rehabilitasyon hizmetleri 

• sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri 

• eğitim hizmetleri 

• istihdama yönelik etkinlikler 

 

Eğitim kurumları, hizmet sağlayıcılar ve şirketlerle işbirliği içinde  

çalışıyoruz. Amacımız size bir iş veya eğitim almanızda yardımcı  

olmaktır. 

 

Elektronik işlemleri ve telefonu tercih ediniz 
 

İş aramaya dair tüm işlemlerinizi aşağıdaki şekilde Oma asiointi (“Kendi işlemlerim”)  

sayfasından halledebilirsiniz:  

internet üzerinden, örneğin: 

• bir iş bulursanız veya çalışmayı planlıyorsanız, bunu bildirebilirsiniz 

• istihdam planınıza ilişkin ödevleri tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz 

• formlarınızı ve açıklamalarınızı teslim edebilirsiniz. 

 

Herhangi bir sorunuz varsa, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ulusal telefon hizmetini veya Porvoo 

Belediyesi istihdam hizmetleri danışma telefonunu arayınız. Telefon numaralarını mektubun 

sonunda bulacaksınız. 

 

Şayet Oma asiointi (“Kendi işlemlerim”) hizmetlerini kullanma veya telefonla arama imkanınız 

bulunmuyorsa, Linnankoskenkatu 32 adresinde 3. kattaki danışma merkezimize Salı ve Perşembe 

günleri 9-12 ve 13-15 saatleri arasında korona tedbirlerine uyacak şekilde uğrayabilirsiniz. 

 

1.3.2021–30.6.2023 tarihleri arasında Porvoo Belediyesi’nde İş ve İşçi 

Bulma Hizmetleri Deneme Projesi 
 

Porvoo Belediyesi, istihdam konusunda ülke çapında yürütülen yerel yönetimler deneme projesinin 

katılımcılarından biridir. Yerel yönetimlerin bu deneme projesinde, iş arayanların bir kısmı Porvoo 

Belediyesi’nin müşterisi olacak, bir kısmı ise devletin İş ve İşçi Bulma Kurumu’nın müşterisi olarak 

kalacaktır.  

 

Belediyenin müşterisi olacak Porvoo sakinlerinin: 

• yaşı 30’un altındadır veya 

• ana dili Fince veya İsveççe dışında bir dildir veya Finlandiya dışında bir ülkenin 

vatandaşlığı vardır veya 

• Kela'dan (Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan) istihdam desteği veya temel günlük ödenek 

alması söz konusudur. 

 

Böylelikle belediye istihdam projesinin Porvoo’lu müşterileri tek bir merkezden şu hizmetleri 

alabilecektir: 

• İş ve işçi bulma hizmetleri ve 

• Porvoo Belediyesi’nin hizmetleri.  

 



  

 

Amaç, iş arayan Porvoo'luların işgücü piyasasına  

erişimini iyileştirmek ve iş arayanın durumunun ve hizmet  

ihtiyaçlarının ayrı ayrı dikkate alındığı bir hizmet modeli geliştirmektir. 

 

Porvoo Belediyesi’nin istihdam  

hizmetleri 
 

İrtibat bilgileri 
 

Danışma telefonu, Pazartesi-Cuma günleri, 9-15 saatleri arasında:  

040 525 8035 

Genel e-posta: tyollyys@porvoo.fi.  

Çalışan iletişim bilgileri: https://www.porvoo.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-

kuntakokeilu/omavalmentajien-yhteystiedot/ 

 

Elektronik işlemler https://tyomarkkinatori.fi/ sayfası üzerinden. Neredeyse tüm iş arama konularını  

Oma asionti (Kendi İşlemlerim) sayfası üzerinden çevrimiçi olarak halledebilirsiniz. İş ve İşçi Bulma 

Kurumu ile aynı elektronik işlem sistemini kullanıyoruz. Örneğin bir iş bulmanız veya bir okulda 

eğitim almayı planlamanız veya bir hizmet talebinde bulunmayı istemeniz durumunda, bu türden 

değişiklikleri bildiriniz. 

 

İnternet sitesi: https://www.porvoo.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/ Hizmetler hakkında daha 

fazla bilgi, iş aramaya dair ipuçları ve iletişim bilgileri. 

 

Ofisler 
 

Rehberlik merkezi (30 yaş altındakiler için) Mannerheiminkatu 20 E, 06100 Porvoo 

İstihdam çalışmalarının yerel yönetimlerde denenmesine yönelik projeye ilişkin olarak kurulan 

danışma merkezi, Linnankoskenkatu 32, 06100 Porvoo 

Uusimaa İş ve İşçi Bulma Kurumu, Mannerheiminkatu 20 D, 06100 Porvoo 

 

Posta gönderileri için: Porvoon kuntakokeilu, PO Box 23, 06101 Porvoo 

 

Devletin İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ulusal telefon hizmeti 

Pazartesi-Cuma günleri 9.00-16.15 saatleri arasında genel danışma 

hizmeti sağlamaktadır. 
 

• Bireysel müşteriler için açılan telefon hatları değişik dillerde hizmet sunmaktadır: Fince 

olarak 0295 025500, på svenska 0295 025 510, 

in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715. 

• İşsizlik güvencesi danışma hattı 0295 020 701 

• Eğitim hususlarında danışma hattı 0295 020702 

• Kariyer rehberliği Pazartesi ve Perşembe günleri, saat 12-16 arasında, kariyer rehberliği 

psikoloğu, 0295 020720 
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Faydalı bağlantılar 
 

• Neredeyse tüm iş arama konularını Oma asionti (Kendi 

İşlemlerim) sayfası üzerinden 7 gün 24 saat çevrimiçi 

olarak halledebilirsiniz. İş ve İşçi Bulma Kurumu ile 

aynı elektronik işlem sistemini kullanıyoruz. İletişim 

talepleri, ödevler, açıklamalar, ek belgelerin teslimatı 

ve bunun gibi pek çok husus.  

• İş ve işçi bulma hizmetleri / işlemlerinizi bu şekilde 

gelip bizde halledebileceksiniz / İstihdamda yerel 

yönetim deneme projesi. Yerel yönetimlerde istihdam 

deneme projesi hakkındaki bilgiler, İş ve İşçi Bulma 

Kurumu’nın internet sayfalarında bulunmaktadır. 

• kuntaliitto.fi/tyollyyskokeilut Belediyeler Birliği’nin 

internet sayfasında diğer belediyelerin istihdam 

deneme projesi hakkında bilgi bulunmaktadır.  

• kela.fi İşsizlik maaşı ve Kela (Sosyal Güvenlik Kurumu) 

müşterileri için sağlanan diğer ödemeler. 

• tyj.fi İşsizlik sandığı müşterileri için işsizlik ödeneği. 

 


