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E-post
vammaispalvelut@turku.fi
förnamn.efternamn@turku.fi
www.turku.fi/sv

Postadress
PB 670
20101 Åbo

Telefon
02 330 000 (Växel)

            Servicehelheten för välfärd 

Handikappservice

Arbetsavtal
Personlig assistans

Lämnas till: Åbo stad/

Arbets- 
givarens 
uppgifter

Namn

Adress Postnummer och postanstalt

E-post Telefon

Arbets- 
givarens re-
presentant 
(intressebeva-
kare/ anhörig)

Namn

E-post Telefon

Arbetsgiva- 
rens namn

Namn Personbeteckning

Adress Postnummer och postanstalt

E-post Telefon

Bankkontonummer i IBAN-format BIC-kod

Släktrelation till den somfårassistans   ja   nej

Arbets- 
uppgifterna 
i huvuddrag

Arbets- 
avtalets 
längd

Anställningsförhållandets begynnelsedatum

_____/_____ 20_____

Som prövotid har avtalats
_____ månader. (max. 6 mån.)

Anställningsförhållandet gäller

  Tillsvidare   För visstid,till _____/_____ 20_____

Orsak till visstidsanställning

  Arbetstagarensegenbegäran    Vikariat     Utförande av en viss uppgift eller enuppgiftshelhet

  Annan orsak, vilken?

Arbetstid
  Högst ________ timmar/månad.

Maximiantalet timmar ska utgå från ett gällande beslut om personlig assistans som en socialarbetare 
inom handikappservicen har fattat för en handikappad person som är arbetsgivare.

Lön Då anställningsförhållandet börjarärlönen ______ €/timme.
Då anställningsförhållandet slutar betalas lönen följande dag efter lönekörningsdagen i stadens löne-
utbetal- ningssystem efter att anmälan om att arbetet upphör anlänt till handikappservicen.

I fråga om 
anställnings- 
förhållandet 

  Arbetsavtalslagen   Hetas kollektivavtal (om arbetsgivaren hör tillHeta-förbundet)

Andra 
villkor

Arbetstagaren är skyldig att iaktta absolut tystnadsplikt i personliga frågor som gäller arbetsgivaren 
och hans eller hennes familj.
Arbetstagaren förbinder sig att arbeta för arbetsgivaren under dennes ledning och tillsyn. På anställ-
ningsförhållandet tillämpas bestämmelserna i den allmänna arbetslagstiftningen.

Avtal om varierande arbetsavtal som bilaga 

Datum och 
underskrifter

Arbetsgivarens/representantens underskrift Arbetstagarens underskrift

Ort _______________________________        _____/_____ 20_____
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