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MALL FÖR STATENS ARBETSAVTALSBLANKETTER 
 

Bifogade arbetsavtalsmall jämte ifyllnadsanvisningar skall användas i ämbetsverk. 
 

Vid användningen av blankettmallen skall följande beaktas: 
 

Arbetsavtalslagen förutsätter inte att ett arbetsavtal ingås skriftligen. Många kollektivav-
tal innehåller dock bestämmelser, enligt vilka arbetsavtalen skall ingås skriftligen. Fi-
nansministeriets personalavdelning rekommenderar att skriftliga arbetsavtal i regel skall 
användas. Vid muntliga avtal skall observeras de skyldigheter som arbetsgivaren enligt 
2:4 § arbetsavtalslagen (55/01) har i fråga om en skriftlig utredning om de centrala  
villkoren i arbetsförhållandet. 

 
Arbetsavtalsmallen är inte avsedd att vara en bindande anvisning när arbetsavtal ingås, 
utan också sådana arbetsavtalsblanketter som ämbetsverken planerat själva kan an-
vändas, om principerna i den bifogade mallen beaktas. 

 
Arbetsavtalsmallen lämpar sig inte som sådan i situationer, i vilka anställningsvillkor som 
gäller den privata sektorn eller anställningsvillkor som gäller ett enskilt ämbetsverk som 
avviker från det sedvanliga iakttas. 

 
 
 

Avdelningschef, 
statens arbetsmarknadsdirektör Teuvo Metsäpelto 

 
 
 

Konsultativ tjänsteman  Antero Laavakari 
 
Bilagor Arbetsavtalsmall och ifyllnadsanvisningar 
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      BILAGA 
 
 
ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV ARBETSAVTALSBLANKETTEN 
 
 
1. Arbetsgivarens och arbetstagarens exakta adress, telefonnummer och e-postadress antecknas. 
 
3. Uppgifter 
 
Uppgiftsbeskrivningen får inte strida mot de bestämmelser i kollektivavtalet som gäller uppgifts- eller 
lönegruppering. Uppgiften kan definieras allmänt för att arbetsuppgifterna skall kunna skötas på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 
4. I punkten skall antecknas om anställningsförhållandet är heltidsanställning eller deltidsanställning. I 
deltidsarbete har den ordinarie arbetstiden per vecka betydelse i vissa villkor i anställningsförhållan-
det (bl.a. 35 timmar under kvalifikationsmånaderna som förutsättning för semester). 
 
5. Arbetstagaren har en plats där arbetet skall utföras. Platsen beror på arbetets art eller bestäms 
enligt överenskommelse. För att arbetet skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan dock ett 
visst område eller vissa områden vid behov avtalas som den plats där arbetet skall utföras. Platsen 
där arbetet skall utföras kan vara en annan än den fasta arbetsplatsen, om skötseln av uppgifterna 
förutsätter arbete vid flera olika arbetsställen inom ett visst område eller vissa områden. I detta fall är 
det inte ändamålsenligt att binda utförandet av arbetet till ett visst arbetsställe. 
 
6. Arbetsavtalstiden 
 
Arbetsavtal kan gälla tills vidare eller av grundad anledning ingås för viss tid (1:3 § 2 mom. arbetsav-
talslagen). Ett avtal skall anses ingånget för viss tid även då överenskommelse träffas om ett visst 
arbete eller då avtalets syfte annars anger hur länge arbetsförhållandet varar. 
 
Om uppgifterna är permanenta skall det arbetsavtal som ingås gälla tills vidare. Ett arbetsavtal kan 
ingås för viss tid, då arbetsgivaren kan erbjuda arbete för en begränsad tid. Enligt regeringens propo-
sition med förslag till 1:3 § i arbetsavtalslagen kan grunderna för tidsbundenheten vara arbetets art, 
vikariat, praktik eller någon annan därmed jämställbar omständighet som förutsätter avtal för viss tid 
eller att arbetsgivaren har någon annan av företagets verksamhet eller det arbete som skall utföras 
motiverad anledning att ingå avtal för viss tid. Om ett arbetsavtal för viss tid har ingåtts i andra än 
ovan nämnda fall, anses avtalet vara ett arbetsavtal som gäller tills vidare. I arbetsavtalet skall näm-
nas grunden för tidsbundenheten. 
 
Upphörande av tidsbundet arbetsförhållande 
 
Vid upphävande av ett avtal för viss tid iakttas utom bestämmelsen i 6:1 § arbetsavtalslagen bestäm-
melser som eventuellt ingår i kollektivavtalen. För arbetstagarens del är det viktigt att han i början av 
arbetsförhållandet får veta hur länge ett arbetsavtal för viss tid räcker, om det är fråga om utförandet 
av en viss arbetshelhet eller arbete som baserar sig på långvarigare vikariearrangemang. 
 
Arbetsavtal som ingåtts för viss tid eller annars bör anses gälla viss tid upphör utan uppsägning vid 
den avtalade arbetsperiodens utgång eller när arbetet blir färdigt.  
 
Om endast arbetsgivaren känner till när arbetsavtalet kommer att upphöra, skall arbetsgivaren enligt 
6:1 § 2 mom. arbetsavtalslagen utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om tidpunkten för avtalets 
upphörande underrätta arbetstagaren om att arbetsavtalet upphör. 
 
Om det överenskoms att ett avtal för viss tid i undantagsfall kan upphöra före den tidsfrist som är 
känd när avtalet ingås, skall grunden för att avtalet upphör i förtid anges, t.ex. tills den ordinarie ar-
betstagaren återvänder till arbetet, dock högst till xx.x.201x.  
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7. Prövotid 
 
Enligt 1:4 § arbetsavtalslagen kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om en prövotid, som börjar 
när arbetet inleds och varar högst fyra månader och under vilken avtalet kan hävas av vardera parten. 
Prövotiden måste uttryckligen vara avtalad för att man skall kunna hänvisa till den. Hävning får dock 
inte äga rum på de grunder som avses i 2:2 § 1 mom. arbetsavtalslagen eller på andra osakliga grun-
der. Anordnar arbetsgivaren för arbetstagaren särskild utbildning som ansluter sig till arbetet och som 
utan avbrott räcker längre än fyra månader, kan överenskommelse träffas om en prövotid som är 
högst sex månader. 
 
8. Uppsägningstid 
 
Ett arbetsavtal som ingåtts tills vidare kan upphöra genom uppsägning. I arbetsavtalet kan också ingå 
en överenskommelse om uppsägning av arbetsavtal för viss tid. 
 
Vid uppsägning av ett arbetsförhållande är uppsägningstiden densamma som i kollektivavtalet eller 
någon annan tidpunkt, om vilken överenskoms i arbetsavtalet. Arbetsavtal kan på de grunder som 
nämns i 8:1 § arbetsavtalslagen omedelbart hävas. I 8:2 § arbetsavtalslagen föreskrivs om när häv-
ningsrätten upphör. 
 
9. Arbetstagarens samtycke 
 
Arbetstidsarrangemang 
 
I punkt 9 är det möjligt att överenskomma om beredskap samt om mertids- och söndagsarbete. Ar-
betstagaren kan i arbetsavtalet även uppge om han är villig att arbeta övertid. Han skall dock särskilt i 
varje enskilt fall ta ställning till om han samtycker till övertidsarbete. 
 
Samtycke till beredskap kan ges för viss tid eller tills vidare. Enligt 5 § 1 mom. arbetstidslagen 
(605/96) får beredskapstidens längd och inplaceringen av beredskapstiderna dock inte oskäligt för-
svåra arbetstagarens möjligheter att disponera sin ledighet. Samtidigt som det överenskoms om be-
redskapen i arbetsavtalet skall det även överenskommas om ersättningen för den samt om anträff-
barheten och uppgifterna under beredskapstiden. Samtycket till beredskap inbegriper samtidigt sam-
tycke till sådant mertids- eller övertidsarbete som behövs under beredskapstiden. 
 
Trots sitt samtycke i arbetsavtalet kan en arbetstagare vägra utföra mertidsarbete av grundad person-
lig anledning på dagar då han enligt arbetsskiftsförteckningen är ledig. Som en sådan personlig an-
ledning kan anses bl.a. studier, arrangemang i anslutning till skötseln av familjeärenden, hälsoskäl 
eller resor som inte längre kan inhiberas utan kostnader. 
 
Trots uppgiften i arbetsavtalet förutsätter utförande av övertidsarbete att arbetstagaren ger sitt sam-
tycke i varje konkret fall av övertidsarbete. I enlighet med 18 § 1 mom. arbetstidslagen kan arbetsta-
garen dock ge sitt samtycke för en bestämd, kortare tidsperiod åt gången, om detta är nödvändigt 
med tanke på arbetsarrangemangen. När arbetstagaren ger ett dylikt samtycke skall han veta för hur 
lång tid samtycket ges. 
 
Arbetstagaren kan i arbetsavtalet ge sitt samtycke till söndagsarbete. Något särskilt samtycke behövs 
inte om arbetet på grund av sin art utförs regelbundet på söndagar, vilket är vanligt bl.a. vid period-
arbete. 
 
Vissa andra fall 
 
I denna punkt kan även avtalas att arbetstagaren utan arbetsgivarens samtycke skall vägra utföra 
sådan bisyssla och företagsverksamhet som kan medföra olägenheter när det gäller att iaktta avtalet 
och att arbetstagaren inte utnyttjar eller till utomstående lämnar uppgifter som han fått i sitt arbete 
eller arbetsgivarens affärs- och yrkeshemligheter. Även om punkten för bisysslotillstånd eller affärs- 
och yrkeshemligheter inte har kryssats för, binder bestämmelserna i arbetsavtalslagen arbetstagaren i 
dessa frågor. I punkt "12 Tilläggsvillkor" kan även överenskommas om ersättningar för utbildnings-
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kostnader och om minimianställningstid samt om begränsningar av användningen av arbetsgivarens 
ADB-system, program och dataregister. 
 
10. Arbetstid 
 
Arbetstagarens ordinarie arbetstid per dygn, vecka eller arbetsperiod, vilka särskilt skall inskrivas i 
avtalet, fastställs enligt arbetstidsbestämmelserna i statens allmänna arbetskollektivavtal och enligt 
det kollektivavtal som skall iakttas. 
 
11. Avlöning 
 
Det inskrivs i avtalet det löneavtalet och arbetssvårighetsgruppen, som följas. 
  
12. Tilläggsvillkor 
 
I arbetsavtal för viss tid kan överenskommas om att arbetstagaren håller sin semester innan an-
ställningsförhållandet upphör.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


