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Postiosoite
PL 670
20101 Turku

Puhelin
02 330 000 (Vaihde)

Sähköposti
vammaispalvelut@turku.fi
etunimi.sukunimi@turku.fi

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
TURKU Työsopimus

Henkilökohtainen apu

Työnantajan 
tiedot

Nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti Puhelin

Työnantajan 
edustaja 
(edunvalvoja/ 
omainen)

Nimi

Sähköposti Puhelin

Työntekijän 
tiedot

Nimi Henkilötunnus

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti Puhelin

Pankkitilinumero IBAN-muodossa BIC-koodi

Sukulaissuhde avustettavaan  kyllä   ei

Työtehtävät 
pääpiirteis- 
sään

Työsopimuk- 
sen kesto

Työsuhteen alkamispäivä
_____/_____ 20_____

Koeajaksi on sovittu

kuukautta. (max. 6 kk)
Työsuhteen voimassaoloaika

  Toistaiseksi   Määräaikainen, _____/_____ 20_____ saakka.

Määräaikaisuuden syy 

  Työntekijän oma pyyntö
  Muu peruste, mikä?

  Sijaisuus   Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden 
tekeminen

Työaika
Korkeintaan tuntia/kuukausi.

Enimmäistuntimäärän tulee perustua vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tekemään työnantajana toimi-
van vammaisen henkilön voimassa olevaan henkilökohtaisen avun päätökseen.

Palkka
Palkka työsuhteen alkaessa on €/tunti.

Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan kaupungin palkanmaksujärjestelmän seuraavana palkka-ajopäivä-
nä sen jälkeen, kun päättymisilmoitus on saapunut vammaispalveluihin.

Työsuhteessa 
noudatetaan   Työsopimuslakia   Hetan tesiä (jos työnantaja kuuluu Heta-liittoon)

Muut ehdot Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koske-
vissa henkilökohtaisissa asioissa.
Työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteeseen sovel-
letaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä.

  Vaihtelevan työajan sopimus liitteenä

Päiväys ja al- 
lekirjoitukset Paikka ________________________________   ____ /  _20 ___

_______________________________________       _________________________________________________
Työnantajan/edunvalvojan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus

Palautus: Turun kaupunki /vammaispalvelut
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Besöksadress
Peltolavägen 3,
20720 Åbo

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

Handikappservice

Postadress
PB 670
20101 Åbo

Telefon
02 330 000 (Växel)

Välfärdssektorn

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_____

Töm fälten

Skriv ut blanketten

Vammaispalvelut
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