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Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite 

Personligt assistants 

Arbetsavtal 

Uppgifter om arbetsgivaren 

Namn: 

Födelsedatum (dd.mm.åååå): 

Adress: 

Postnummer och postanstalt: 

Telefonnummer: 

E-postadress: 

Uppgifter om biträdande arbetsgivare 

En minderårig bör ha en biträdande arbetsgivare, till exempel vårdnadshavaren. 

Namn: 

Födelsedatum (dd.mm.åååå): 

Adress: 

Postnummer och postanstalt: 
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Telefonnummer: 

E-postadress: 

Uppgifter om arbetstagaren 

Namn: 

Födelsedatum (dd.mm.åååå): 

Adress: 

Postnummer och postanstalt: 

Telefonnummer: 

E-postadress: 

Kontonummer: 

Släktskapsförhållande 

Är arbetsgivaren och arbetstagaren släkt med varandra  

 nej 

 ja, hur: 

Bor de i samma hushåll 

 ja  

 nej 



3(5) 

Arbetsuppgifter 

Arbetsavtalets varaktighet 

Arbetsförhållandet inleds (dd.mm.åååå): 

Prövotid 4 månader. Om arbetsförhållandet är kortare än 8 månader är prövotiden hälften av 

arbetsförhållandets längd. 

Prövotiden upphör (månader): 

Prövotiden upphör (dd.mm.åååå) 

Arbetsförhållandets varaktighet: 

 tills vidare 

 tidsbestämt 

Tidsbestämd anställning upphör (dd.mm.åååå): 

Orsaken till anställning på viss tid: 

 arbetstagarens begäran 

 vikariat 

 utförande av en viss uppgift/helhet 

 annan, vilken: 

Arbetstid i början av anställningen 

 regelbunden 

timmar/vecka: 
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 oregelbunden  

timmar/vecka eller timmar/månad (t.ex. x-x timmar/vecka eller x-x timmar/månad): 

Antalet timmar baserar sig på arbetsgivarens beslut om personlig assistans enligt 

handikappservicelagen. 

Lön 

Lönen då arbetsförhållandets inleds är (€/timme): 

Lönen betalas till arbetstagaren den 15 följande månad. Åt Heta-medlemmar betalas lönen den 

15 samt sista dagen i månaden. 

Semester 

Semesterns längd och andra villkor som anknyter till semestern bestäms enligt semesterlagen. 

Uppsägningstid 

Uppsägningstiden bestäms enligt arbetsavtalslagen 

Övriga villkor 

Arbetstagaren efterföljer total tystnadsplikt när det gäller personliga angelägenheter som 

anknyter till arbetsgivaren eller dennes familj. Arbetstagaren förbinder sig att arbeta under 

arbetsgivarens ledning och övervakning. På arbetsförhållandet tillämpas bestämmelserna I den 

allmänna arbetslagstiftningen. På assistenter hos arbetsgivare som är medlemmar i Heta 

tillämpas dessutom kollektivavtalet mellan Heta och JHL. 
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Datum och underskriver 

Av detta avtal har tre (3) likalydande exemplar upprättats, ett till arbetsgivaren, ett till den 

anställda och ett för Soite, handikapp tjänster. 

Ort och datum 

Arbetsgivarens underskrift och namnförtydligande 

Ort och datum 

Arbetstagarens underskrift och namnförtydligande 

Blanketten slutar här. 

En blankett som utarbetats av Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite 
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