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Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoituslomake 
Lomake löytyy myös osoitteesta www.kolari.fi/fi/tietoa-kunnasta/lomakkeet 

Työnantajan nimi:  Avustajan nimi:  

Avustajan osoite:  Avustajan henkilötunnus:  
Päivämäärä 
(pvä/kk/vuosi) 

Viikon- 
päivä 

Työaika 
(esim. 
12–15) 

Tunnit Iltatyö-
tunnit 
18–23 

Lauantai- 
tunnit 

Sunnuntai- 
tunnit 

Arkipyhä Aatto Huomautukset 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

31.           

Yhteensä          

 Työpäiviä  Tunnit Iltatyö- 
tunnit 431 

Lauantai- 
tunnit 420 

Sunnuntai- 
tunnit 401 

Arkipyhä 
425 

Aatto 
425 

 

Avustajan IBAN-tilinumero  Päiväys  

Avustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Työnantajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
Päätös: 

 
Lomake on toimitettava, joka kuukauden 5.päivään mennessä, 
sosiaalitoimistoon allekirjoituksilla varustettuna. 
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