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PERSONLIG ASSISTANS  01.04.2022 

Din arbetsgivare är en person med svår funktionsnedsättning och du ingår ett 
arbetsavtal med hen om personlig assistans. Som ställföreträdande betalare
sköter Åbo stad om löneutbetalningen. 

Din arbetsgivare har med stöd av handikappservicelagen beviljats personlig 
assistans för ett visst antal timmar per vecka/månad antingen för viss tid eller 
tills vidare. 

Arbetsgivaren svarar för att hen låter dig utföra arbete högst det maximiantal 
timmar som beslutet och arbetsavtalet möjliggör. 

På anställningsförhållandet tillämpas allmän arbetslagstiftning. Om arbetsgi-
varen hör till Heta-förbundet följs Hetas kollektivavtal. 

Enligt arbetsavtalslagen är uppsägningstiden 14 dagar om anställningsförhål-
landet har varat i högst fem år. Om anställningsförhållandet har varat mer än 
fem år är uppsägningstiden en månad. 

Hetas kollektivavtal 

Om arbetsgivaren eller assistenten säger upp ett arbetsavtal som gäller 
tills vidare följer man en uppsägningstid på en månad. Om det uppsagda 
anställningsförhållandet har varat i mer än fem år följer man en uppsäg-
ningstid på två månader. 

I ett anställningsförhållande med mindre än 35 timmar/månad intjänas semes-
terersättning enligt följande: 
– 9 procent om anställningsförhållandet har varat under ett år 
– 11,5 procent om anställningsförhållandet har varat mer än ett år. 

Då assistentens faktiska antal arbetstimmar är minst 35 timmar eller 14 ar-
betsdagar i månaden, har hen rätt till semester. Rätten till semester definieras 
i efterskott (2 eller 2,5 vardagar/kvalifikationsmånad). Man ska avtala med 
arbetsgivaren om semestern, och handikappservicebyrån ska meddelas om 
semestern två månader innan den börjar. 

Åbo stad svarar för teckningen av lagstadgade försäkringar å arbetsgivarens 
vägnar (arbetspensionsförsäkring, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring 
och obligatorisk försäkring för arbetstiden). 

Assistentens arbetsresor till arbetsgivaren ersätts inte. 
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Transport av assistenten med arbetsgivarens egen bil rekommenderas inte. 
Vid eventuell olycka är endast trafikförsäkringen den ersättande instansen. 
Assistenten ska tillsammans med arbetsgivaren sköta följande saker innan 
anställningsförhållandet börjar: 

Ingående av arbetsavtal 
I arbetsavtalet skrivs in de sedvanliga uppgifter som hör till assistansen. De 
arbetsuppgifter som skrivs in i arbetsavtalet kan inte avvika från handikapp-
servicens beslut. Sedvanliga arbetsuppgifter är vardagssysslor hemma, att 
sköta ärenden utanför hemmet tillsammans med arbetsgivaren och eventuella 
assistansuppgifter som gäller hobbyer. 

Upprättande av arbetsskiftsförteckning 
Det rekommenderas att en arbetsskiftsförteckning görs upp åtminstone för 
en vecka, men helst för perioder på två veckor eller en månad. Arbetsgivaren 
och assistenten ska ha enhetliga anteckningar om de avtalade arbetstiderna. 
Assistenten har rätt till lön om arbetsgivaren återkallar ett avtalat arbetsskift 
mindre än sju dagar före arbetsskiftets början. 
Man ska avtala skriftligen om att anställningsförhållandet upphör och omedel-
bart meddela handikappservicen om detta, så att eventuella ersättningar kan 
skötas i tid. Observera den uppsägningstid som beror på anställningsförhål-
landets längd. Åbo stad har ordnat lagstadgad företagshälsovård, som bland 
annat omfattar assistentens nyanställningsundersökning. 

Utbetalning av lön 
Efter att ett arbetsavtal har ingåtts ska assistenten lämna in sitt skattekort till 
handikappservicen. 

Lönen betalas ut enligt ett tidsschema för lönebetalning (www.turku.fi/sv/ han-
dikapde) som fås från handikappservicen. I tabellen för lönebetalning anges 
datumen för leverans av timlistor och utbetalning av löner. Lönen betalas en 
gång i månaden antingen månadens sista eller 15:e dag eller vardagen före 
dem. Om timlistan kommer försent, betalas lönen följande betalningsdag. 

Åbo stad använder en tjänst för ställföreträdande betalare. Oima Oy skickar 
lönespecifikationen till assistentens e-post- eller hemadress. 

Om assistenten behöver ett intyg för FPA om utbetalning av lön, kan hen upp-
visa för FPA Oima Oy:s lönespecifikation och en blankett för timanmälan som 
godkänts av arbetsgivaren. 

http://(www.turku.fi/sv/%20handikapde)
http://(www.turku.fi/sv/%20handikapde)
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Fackförbundets medlemsavgift debiteras från lönen om assistenten lämnar in 
ett avtal om debitering av medlemsavgift hos handikappservicen. 

Blankett för timanmälan 
Assistenten och arbetsgivaren fyller tillsammans i blanketten för timanmälan 
för varje assistanstillfälle och skickar den till handikappservicen. Arbetsgiva-
rens och assistentens namn och personbeteckning anges alltid på blanketten 
för timanmälan. Båda godkänner de utförda arbetstimmarna med sin under-
skrift. Utbetalningen av löner grundar sig på en arbetsskiftsförteckning som 
gjorts upp på förhand och på en blankett för timanmälan. 

Assistenten kan om hen så vill själv spara arbetstimmarna i Oima Oy:s elek-
troniska system för ställföreträdande betalare. Innan arbetstimmarna sparas 
ska assistenten kontakta handikappservicen för att få anvisningar om hur pro-
grammet används. 

Lön för sjukdomstid 
Utbetalning av lön för sjukdomstid förutsätter ett intyg från en läkare eller häl-
sovårdare och en uppdaterad arbetsskiftsförteckning. Om anställningsförhål-
landet har varat minst en månad har arbetstagaren rätt att under sjukdomsti-
den få lön till slutet av den nionde vardagen efter den dag då hen insjuknat, 
dock högst tills hens rätt till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/163) 
börjar. I ett anställningsförhållande som varat under en månad har assistenten 
rätt till 50 procent av lönen för sjukdomstid. Sjukdomstiden antecknas i blan-
ketten för timanmälan för de arbetstimmar som avtalats med arbetsgivaren. 
Sjukledighetsintyget skickas till handikappservicen. 

Om assistenten råkar ut för ett arbetsolycksfall då hen reser till arbetet, på den 
plats där arbetet genomförs eller då hen är direkt på väg hem från arbetet, 
ska assistenten omedelbart meddela arbetsgivaren och handikappservicen 
om detta. Handikappservicen ger anvisningar i frågor gällande behandling av 
olyckan och lön för sjukdomstid. 

Lön under semester 
Semesterdagarna antecknas i blanketten för timanmälan. Lön under semes-
ter betalas ut då semestern börjar förutsatt att anmälan om semester har an-
länt till handikappservicen två månader innan semestern börjar. 

Semesterersättning utbetalas då semesterperioden slutar, i regel i samband 
med lönebetalningen i september. 
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Permittering 
Permittering betyder att arbetet och lönebetalningen avbryts, men att an-
ställningsförhållandet och arbetsavtalet fortfarande är i kraft. Assistenten ska 
meddelas om permitteringen personligen eller skriftligen minst 14 dagar före 
den börjar. 

Även handikappservicen ska meddelas om permitteringen genast då dess 
tidpunkt är känd. Meddelandet ska göras skriftligen och i den ska nämnas 
orsaken till permitteringen, dess begynnelsedatum och dess längd eller upp-
skattade längd. 

Upphävande av anställningsförhållande 
Uppsägningstider och uppsägningsgrunder behandlas i handboken i sam-
band med ingående av arbetsavtal. Uppsägningsgrunden ska vara saklig och 
assistenten ska varnas på förhand om uppsägningen. Assistenten ska höras 
innan anställningsförhållandet sägs upp och det rekommenderas att anmälan 
om uppsägning lämnas skriftligen. 

Även handikappservicen ska meddelas skriftligen om att anställningsförhål-
landet upphör. Om arbetsgivaren avlider, kan arbetsgivarens representant 
(som ska anges i arbetsavtalet), dödsbodelägarna eller assistenten säga upp 
avtalet så att det upphör om 14 dagar, även om uppsägnings- eller arbets-
avtalstiden är längre. Staden ersätter lönen för högst 14 dagar från och med 
uppsägningen. Arbetsgivarens representant eller assistenten ska omedelbart 
meddela handikappservicen skriftligen om att arbetsgivaren avlidit och på vil-
ket datumarbetsavtalet för personlig assistens sades upp på grund av döds-
fallet. 

YTTERLIGARE INFORMATION: Handikappservice Personlig assistans 
Tfn 050 3967 138 
Besöksadress: Trädgårdsgatan 45,
8. vån., Åbo 

Postadress: 
Åbo stad Servicehelheten för välfärd Handikappservice PB 670
20101 Åbo vammaispalvelut@turku.fi 
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