
TYÖSOPIMUS 

Terveyspalveluala 

1. TYÖSUHTEEN

OSAPUOLET

Työnantaja Koti- tai liikepaikka 

Työntekijä Henkilötunnus 

Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään työtä yllämainitulle työnantajalle 

tämän johdon ja valvonnan alaisena sekä seuraavin ehdoin: 

2. TYÖSOPIMUKSEN

VOIMASSAOLO
Työsuhteen alkamispäivä Työsopimus on voimassa: 

Toistaiseksi 

Määräajan saakka 

Määräajan, kunnes seuraava työ on suoritettu: 

Työsuhteen arvioitu päättymispäivä on: 

Määräaikaisen työsuhteen peruste: 

3. KOEAIKA Työsuhteen alkaessa on koeaika. 

Koeajan pituus on 6kk. 

Koeajan pituus on 
. 

4. TYÖAIKA Työaika on keskimäärin enintään: 

tuntia / 3 viikkoa. 

tuntia / viikko. 

Työntekijä suostuu tarvittaessa tekemään lisä- ja sunnuntaityötä. 

Työ voi sisältää myös ilta- ja yötyötä. 

Ruokatauon pituus on min. Se luetaan työaikaan Sitä ei lueta työaikaan. 

5. TYÖTEHTÄVÄ Työntekijän työtehtävä työsuhteen alkaessa: 

Työntekijä on velvollinen suorittamaan tarvittaessa muutakin työnantajan osoittamaa työtä. 

6. PALKKA Työsuhteen alkaessa palvelusvuosiin oikeuttava aika: v kk. 

Työsuhteen alkaessa palkka määräytyy seuraavasti: 

Vaativuusryhmä: Mahdollinen palkka erityistekijöistä: 

Vuosisidonnainen takuu % Mahdollinen henk.koht. palkanosa: 

Palkan määrä yhteensä: 

Loppupalkka työsuhteen päättyessä maksetaan: 

Työsuhteen päättymistä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä 

Viimeistään kahden viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä 

7. LÄÄKÄRIN- 

TODISTUS

Hyväksytty lääkärintodistus on esitetty Lääkärintodistusta ei vaadita 

Hyväksyttävä lääkärintodistus työntekijän terveydellisestä sopivuudesta esitettävä 

8. NOUDATETTAVA

TYÖEHTOSOPIMUS

Työsuhteessa noudatetaan puolin ja toisin voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä kulloinkin 

voimassa olevia yrityksen sisäisiä ohjeita ja sääntöjä, 

sekä seuraavaa työehtosopimusta: 

ei noudatettavaa työehtosopimusta 

9. TYÖN SUORITTA- 

MISPAIKKA

(Toimintayksikkö/-yksiköt tai paikkakunta/ paikkakunnat): 

10. MUUT EHDOT

11. PÄIVÄYS JA

ALLEKIRJOITUS

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 

Paikka Aika 

Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 

Koeajan viimeinen päivä on: 
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