
 
TYÖSOPIMUS 

 
työnantaja 
 

henkilötunnus 
 

osoite, postitoimipaikka 
 

puhelinnumero, sähköposti 
 

työntekijä 
 

henkilötunnus 
 

osoite, postitoimipaikka 
 

puhelinnumero, sähköposti 
 
 
 

pankki tilinumero (IBAN-muodossa) 
 
 

 
Työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. 
 

työtehtävät (pääpiirteittäin) 
 
 

 
työsuhteen alkamispäivä    ______ /______  20_____  
 
työsuhteen voimassaoloaika             toistaiseksi           määräaikainen  _________________  saakka 
Määräaikaisuuden syy:   
 
 
koeaika 
Koeaika on   4    kuukautta, jonka kestäessä kumpikin osapuoli voi purkaa työsopimuksen ilman 
irtisanomisaikaa. 
 
palkka  
Palkka työsuhteen alkaessa on   11,19  €/tunti  
 
palkanmaksu: 
Palkanmaksu kuun 15. päivä, kummankin osapuolen allekirjoituksella varustettu tuntilista palautettava 
5. päivään mennessä sähköpostilla osoitteeseen palkat.avustajat@kessote.fi tai osoitteeseen  Keski-
Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/vammaispalvelut, Koulukatu 2, 29200 
Harjavalta 
muuta   
 
työaika 
säännöllinen työaika on   ____________   h / päivä/ viikko/ kk (yliviivaa tarpeettomat) 
 
epäsäännöllinen työaika vähintään  ____________ h/ päivä/ viikko/ kk (yliviivaa tarpeettomat) 
                                        enintään   ____________ h/ päivä/ viikko/ kk (yliviivaa tarpeettomat) 
 
 
Poikkeuksista sovitaan erikseen.  
 

mailto:palkat.avustajat@kessote.fi


 
 
irtisanomisaika (kirjallinen irtisanomisilmoitus)   1   kuukausi työsuhteen alkaessa 
 
muut ehdot: 
 
1.  Työntekijä sitoutuu työsuhteen kestäessä sekä sen jälkeen noudattamaan täydellistä  

vaitiolovelvollisuutta sekä työnantajaa että hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. 
 
2.  Toistaiseksi tehty työsopimus on ehdollinen siihen saakka, kunnes työntekijä toimittaa 

työnantajalleen hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Lääkärintodistus toimitettava 
30 vuorokauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamispäivämäärästä. 

 
3. Avustettavan ollessa alle 18-vuotias, työntekijän tulee toimittaa lasten kanssa työskentelevien 

rikostaustan selvittämisessä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote, joka on esitettävä 
työnantajalle ennen työsopimuksen allekirjoittamista.  

 
    Rikosrekisteriote esitetty ____ / ____  20____ , rekisteriotteen päivämäärä _____ / _____ 20_____ 
 
4. Työnantajan kuntoutus- tai muun laitosjakson aikana työntekijä lomautetaan tai määrätään 

vuosilomalle vuosilomalain määräyksiä noudattaen. 
 
5. Onko henkilökohtainen avustaja työnantajan omainen tai läheinen     ei            kyllä        ,  
 

sukulaisuussuhde __________________________ 
 
Asuuko työntekijä samassa taloudessa työnantajan kanssa?           ei             kyllä  
 

6. Työnantaja kuuluu Heta-liittoon ja noudattaa henkilökohtaisten avustajien valtakunnallista 
työehtosopimusta   kyllä          , työnantaja ei kuulu Heta-liittoon               

 
 
Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle ja yksi 
palkkatoimistoon. 
 
päiväys ja allekirjoitukset 
 
 
_____________________________  ______ / _____ 20____ 
 paikka 
 
 
 
___________________________________    _________________________________ 
 työnantaja                                                         työntekijä 
 
 
 
 
 

 
____    avustajalle lähetetty tietopaketti   
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