
TYÖSOPIMUSLOMAKE 1.2.2018 alkaen    YKSITYINEN SOSIAALIPALVELUALA

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 

Määräajan  saakka 

3. KOEAIKA Työsuhteen alkamispäivästä lukien noudatetaan  koeaikaa (enintään 6 kk, kuitenkin enintään 
puolet alle 12 kk:n määräaikaisesta työsuhteesta)

4. TYÖAIKA  Yleistyöaika (TES 6§1 ja 7)  Jaksotyöaika (TES 6§4 ja 7) 

116,5t/3vk tai 
233t/6vk 

8t/vrk ja 38t 50min/vk/ 
116,5t/3vk tai 
233t/6vk 
Muu: Muu: 

 Työ voi sisältää ilta- ja viikonlopputyötä       

Toimistotyöaika (TES 6§2 ja 7) 

7t 40min/vrk ja 38t/vk/ 
114t/3vk tai 228t/6vk  
7t 21min/vrk ja 36t 45min/vk 
Muu: 

Työ voi sisältää yötyötä 
 Muuta:   

Ruokatauon pituus on  min. Se  luetaan   ei lueta työaikaan. 

5. TYÖTEHTÄVÄ Työntekijän työtehtävä työsuhteen alkaessa/työsopimusta tehtäessä 

6. PALKKA Työsuhteen alkaessa /työsopimusta tehtäessä palveluslisään oikeuttava aika:       v  kk 
Työsuhteen alkaessa /työsopimusta tehtäessä työntekijän palkka määräytyy seuraavasti: 
(Palkkaryhmä, palkkaluokka, muu):   

Palkan määrä kiinteine lisineen: (euroa/ kk/ t)   Palkanmaksukausi:   
Loppupalkka maksetaan 

 työsuhteen päättyessä  viimeistään kahden viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä 

7. TYÖNTEKOPAIKKA (Kiinteä työpaikka/ -paikat tai tietty alue/alueet): 

8. NOUDATETTAVA
TYÖEHTOSOPIMUS

Työsuhteessa noudatetaan puolin ja toisin palkka- ja muiden työehtojen osalta alan voimassa olevia 
lakeja, asianmukaisesti annettuja sisäisiä ohjeita ja sääntöjä sekä yksityisen sosiaalipalvelualan TESiä 

9. MUUT EHDOT

10. PÄIVÄYS JA
ALLEKIRJOITUS

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

Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 

Toistaiseksi  
Kunnes seuraava yksilöity työtehtävä on suoritettu: 

Määräaikaisen työsuhteen peruste: 


	Työnantaja: 
	Kotitai liikepaikka: 
	Henkilötunnus: 
	v Työsuhteen alkaessa työsopimusta tehtäessä työntekijän palkka määräytyy seuraavasti Palkkaryhmä palkkaluokka muu: 
	Paikka Aika: 
	Runkosopimuksen ehdot: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	7: Off
	6: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	0: 
	0: Off
	1: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	2: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off








	Text7: 
	Print: 
	alkamispäivä: 
	määräaika: 
	yksilöity työtehtävä: 
	peruste: 
	koeajan kesto: 
	muuta: 
	ruokatauko: 
	työtehtävä alkaessa: 
	vuotta2: 
	kuukautta23: 
	palkan määrä: 
	Palkanmaksukausi: 
	työtekopaikka: 
	Muut ehdot: 
	paikka: 
	Text5: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	1: 




