
TYÖNTEKIJÄN TYÖSOPIMUS 

Työnantajan nimi ja liike-/kotipaikka: 

Työntekijän nimi: Henkilötunnus: 

Työntekijän kotiosoite: Työntekijän puhelinnumero: 

Työsuhteen alkamispäivä: Koeaika, jonka kuluessa sopimus voidaan ilman irtisanomisaikaa heti 
purkaa, on                   kuukautta   tai                    päivää.  
Koeajan viimeinen päivä on . 

Työsuhde on voimassa:  toistaiseksi       määräajan 
kesto: saakka 
arvioitu kesto: saakka 

Määräaikaisen työsuhteen peruste: 

       työntekijän oma pyyntö 

       TSL 1 luvun 3 a §:n mukainen määräaikainen työsopimus pitkäaikaistyöttömän kanssa (liitteeksi TE-
toimiston ilmoitus) 

Työsuhde on:   täysaikainen    osa-aikainen 

Työaika on sovittu osa-aikaiseksi: 

         työnantajan aloitteesta       työntekijän aloitteesta 

Osa-aikaisen työntekijän työaika on: 

         kiinteä   h / 2-viikkojakso tai   h / vko (yliviivaa tarpeeton) 

       vaihteleva   h / 2-viikkojakso tai   h / vko (yliviivaa tarpeeton) 

         tarvittaessa erikseen työhön kutsuttava 

 Selvitys vaihtelevan työajan perusteesta ja käyttämisestä: 

Asemapaikkakunta (-kunnat): Asemapaikka: 

Työtehtävät ja työn suorittamispaikka: 
Kuljetus- ja muut yrityksen toimialaan kuuluvat tehtävät yrityksen toiminta-alueella. 

Työsuhteen alussa noudatettava työehtosopimus: Palkkaus: 
Palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan. 

Palkanmaksukausi: Työntekijän pankkitili: 

Työaika ja vuosiloma sekä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa noudatettava irtisanomisaika 
määräytyvät lain ja työehtosopimuksen mukaan. Työsuhteen päättyessä maksettava palkka voidaan 
maksaa samana päivänä kuin työpaikan muille työntekijöille maksetaan palkka ao. päivältä. 

Muut sovitut ehdot: 

Tällä sopimuksella yllämainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään kaikkia yrityksessä 
esiintyviä töitä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. 

Työntekijä vakuuttaa, ettei hänessä ole mitään sellaista vammaa tai muuta terveydellistä seikkaa, joka 
aiheuttaisi esteen tämän työsopimuksen mukaisen työvelvoitteen täyttämiselle. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen työnantajalle ja toinen työntekijälle. 

Päiväys 

Työnantajan allekirjoitus    Työntekijän allekirjoitus 
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