
ARBETSAVTAL 

Arbetsgivare 

Arbetsgivarens driftställe 

Arbetstagare Personbeteckning 

Adress

 Arbetsavtat som gliller tills vidare  Arbetsavtal på viss id 
Början av arbetet Prövotid som tillämpas i anställningsförhållandet 

 månader 
Grunden för arbetsavtal på viss tid 

Giltighetstiden for arbetsavtal på viss tid 

Plats där arbetet ulförs eller principer enligt vilka arbetstagaren arbetar på olika arbetsställen 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Kollektivavtal som tillämpas på arbetet 

Lön och annat vedlerlag som betalas för arbetet 

Grunden för bestämmande av Iönen
 Tid  Prestation  Annan  

Lön i början av anställningsförhållandet 

Naturaförmåner 
och deras penningvärde  beskattningsvärde  annan  

Lönebetalningsperiod Avlöningsdagarna Lönen skall betalas pa konto 

Arbetstld 

Regelbunden arbetstid  timmar / dygn timmar /vecka  timmar  period av 2   period av 3 veckor 

Semester
Längden på semester och andra villkor i anslutning till semester bestäms enligt semesterlagen och kollektivavtalet.  

Ytterligare avtalat om bestämmande av semester 

Uppsägningstid bestäms enligt 

 lagen  
 kollektivavtalet 

 månader   eller, om arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet är  
  eller, om arbetstagaren sager upp arbetsavtalet ar  månader 

Andra avtalsvillkor 

Detta arbetsavtal har skrivlts i två exemplar med samma innehåll,ett för vardera avtalsparten. 
Plats Tid 

Arbetsgivarens  underskrift Arbetstagarens underskrift 

6.02

Finland
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