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Anställningsförhållande
Ett anställningsförhållande uppstår när arbetsgivaren och arbetstagaren
kommer överens om att ett arbete ska utföras, det utförs under
arbetsgivarens ledning och övervakning och lön betalas för arbetet.
Ett anställningsförhållande baserar sig på lagar och bestämmelser.

Arbetsavtal
Ett arbetsavtal kan ingås muntligen, skriftligen eller elektroniskt. Ett skriftligt
arbetsavtal är till fördel för både arbetsgivaren och arbetstagaren.
Arbetsavtalet binder både arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsavtalet kan
avtalas som tills vidare gällande eller av motiverade skäl som gällande en viss
tid. De flesta sommarjobben är gjorda med tidsbunda avtal, de har ett start
datum och ett slutdatum. Det beror på hur innehållet i avtalet ser ut om det
överhuvudtaget är möjligt att säga upp ett tidsbundet avtal.

Ändringar i arbetsavtalslagen p.g.a. Corona:
Ett arbetsavtal får avbrytas under prövotiden av ekonomiska skäl som
uppkommit p.g.a. Corona
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Prövotid
Arbetsgivaren och arbetstagaren kan
avtala om en prövotid som infaller i
början av anställningen.
Detta ska avtalas så att arbetsgivaren
och arbetstagaren är klart medvetna om
prövotidsvillkoret och prövotidens längd.
I tidsbundna arbetsavtal får prövotiden
och förlängningen utgöra högst hälften
av avtalets längd, men inte vara längre
än sex månader. Sex månaders prövotid
är max inom tillsvidareanställning

Arbetstid
Med ordinarie arbetstid enligt
arbetstidslagen avses arbetstagarens
arbetstid per dygn och vecka. Med dygn
och vecka avses kalenderdygn och -vecka,
om inget annat avtalas.
Arbetstid avtalas i arbetsavtalet.
Arbetstid styrs av arbetstidslag och
kollektivavtal.

Distansarbete
Distansjobb är jobb som utförs hemma
eller annanstans utanför kontoret. Det
görs upp ett avtal mellan arbetsgivaren
och arbetstagaren innan, där det
bestäms hur arbetet utförs.
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Time is the most valuable thing a
man can spend.
– THEOPHRASTUS-

Lön
Arbetstagaren har
rätt till lön. Arbetsgivaren och
arbetstagaren avtalar i arbetsavtalet om
lönen. Lagen föreskriver inte om
minimilön. Men kollektivavtal som är
bindande för arbetsgivaren och som också
en icke-organiserad arbetsgivare ska följa,
bestämmer lönenivån.
För arbetet ska arbetsgivaren alltid betala
sedvanlig och skälig lön med tanke på
arbetskraven, och arbetstagaren ska få
löneuträkning.
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Nettolön
Den lön som du får på ditt bankkonto
efter alla avdrag och skatter.
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Bruttolön
Lön som inga avdrag har gjorts på.
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Skattekort
Ska ges till arbetsgivaren i
anställningens början. Om du inte
hämtar skattekortet betalar du 60%
skatt.
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Semester
Arbetstagare tjänar in betald semester medan anställningsförhållandet pågår.
Antalet semesterdagar och lönen eller ersättningen för semestertiden beräknas
enligt semesterlagen och det kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren.
Semesterperioden är 1.4-31.3 som semester räknas.

let's go to
the beach!
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PERMITTERING
Med permittering avses att arbetsgivaren
har rätt att avbryta arbetet och
lönebetalningen samt arbetstagaren
utförandet av arbetet om de villkor som
fastställs i arbetsavtalslagen uppfylls, även
om anställningsförhållandet fortsätter att
gälla. Om de förfaranden och tidsfrister
som ska iakttas vid permittering

föreskrivs i arbetsavtalslagen och
kollektivavtalen.

Ändringar i arbetsavtalslagen p.g.a Corona
Meddelande om permittering förkortas
från två veckor till fem dagar.

UPPHÄVNING AV
ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE:
Om upphävning av anställningsförhållandet
föreskrivs i arbetsavtalslagen.
Ett arbetsavtal som gäller tills vidare
upphävs normalt så att antingen
arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp
det. Arbetstagaren behöver inte ange
särskilda grunder för att säga upp sig.
Arbetstagaren är dock
skyldig att iaktta uppsägningstiden såsom
arbetsgivaren. Däremot ska arbetsgivaren
ha vägande sakskäl för uppsägning.
Ett arbetsavtal för viss tid upphävs utan
uppsägning antingen när giltighetstiden
löper ut eller när det arbete om vilket
parterna avtalat om vid ingående av avtalet
är utfört. Ett arbetsavtal för viss tid kan
sägas upp endast om arbetstagaren och
arbetsgivaren avtalar om det antingen i
arbetsavtalet eller under
anställningsförhållandet.

Även arbetstagare med tidsbundet
kontrakt kan
permitteras

ARBETSINTYG
Arbetstagaren har rätt att på
begäran av arbetsgivaren för
ett skriftligt arbetsintyg när
arbetsförhållandet avslutas.
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EN RÄTTIGHET
“YOU DON’T HAVE TO BE GREAT TO START, BUT YOU
HAVE TO START TO BE GREAT.”
ZIG ZIGLAR

Källor:
WWW.KESÄDUUNI.ORG
VASTUULLINEN KESÄTYÖ
ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO
TYÖSUOJELU.FI
DUUNITORI.FI
TYOELAMAAN.FI/
TTK.FI
LEHTI.TEK.FI/KORONA-JA-KESATYOF

mera information www.reimari.info

