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Arbetsgivare ÖSTRA-NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE 
Tjänsteinnehavare  
Tjänstebeteckning och 
huvudsaklig uppgift vid 
tjänsteförhållandets början 

Om arbetsuppgifterna i övrigt gäller det som är stadgat i lag 
eller förordning eller är föreskrivet i instruktion eller på annat 
sätt. 

Tjänsteställe vid 
tjänsteförhållandets början 

Östra-Nylands välfärdsområde 

Tjänsteförhållandets varaktighet 
och tjänsteutövningens 
begynnelsedatum 

Tjänsteförordnande är tidsbegränsat. xx.xx.xxxx 
Orsak till visstidsanställning:  
Tjänsteutövningen börjar från och med tjänsteförhållandets 
första dag om inte annat nämns i tjänsteförordnandet. 

Prövotid Ingen prövotid 
Prövotiden upphör den xx.xx.xxxx 

Kollektivavtal som tillämpas när 
anställningen börjar 

I kollektivavtalet för tjänsteinnehavaren bestäms bland annat 
den anställdes ordinarie arbetstid, semester och 
uppsägningstid. Ett tjänsteförhållande på viss tid avslutas utan 
skild uppsägning. 

Arbetstid vid tjänsteförhållandets 
början 

Arbetstid per vecka 

Tjänsteinnehavaren förbinder sig - Förbinder sig att iaktta organisationens regler 
- Förbinder sig att inte utnyttja eller avslöja för utomstående 
något man har fått veta i sitt arbete eller i övrigt 
arbetsgivarens affärs- och yrkeshemligheter 

Lön vid tjänsteförhållandets 
början 

Uppgiftsbaserad lön 
Den uppgiftsbaserade lönen 
Lönesättningspunkt 
 
Lönebetalning: 
Under tjänsteförhållandet och när det upphört betalas lön och 
övriga belopp som då förfaller till betalning på kommunens 
normala lönebetalningsdagar till löntagarens konto. 

Läkarintyg och andra utredningar Besked om hälsotillstånd 
Krävs inte 
Skickas in senast den xx.xx.xxxx 
Uppvisas innan anställningsavtalet undertecknas 
Rapport ska presenteras 
 
Brottsregister 
Krävs inte 
Skickas in senast den xx.xx.xxxx 
Uppvisas innan anställningsavtalet undertecknas 
Ett brottsregister ska uppvisas 
 
Drogtest ska presenteras 
Krävs inte 
Skickas in senast den xx.xx.xxxx 
Uppvisas innan anställningsavtalet undertecknas 
Ett drogtest ska lämnas in 
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Hygienpass 
Krävs inte 
Skickas inom senast den xx.xx.xxxx 
Uppvisas innan anställningsavtalet undertecknas 
Hygienpasset ska uppvisas 
 
Säkerhetskontroll 
Krävs inte 
Skickas in senast den xx.xx.xxxx 
Uppvisas innan anställningsavtalet undertecknas 
En säkerhetsrapport ska lämnas 

Tilläggsuppgifter  
 
 

Beslutsmyndighet och 
underskrift 

Detta avtal är upprättat i två (2) identiska exemplar, ett (1) för 
varje avtalspart. 
 
Underskrift av arbetsgivarens      Den anställdes underskrift 
representant 
______________________            ______________________ 
 
 

 

 

 
 


