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Työnantaja  
Henkilöstöpalvelut Duuri-tiimi Oy / 3107190-1 

Työnantajan koti- tai liikepaikka 

Forssa 

Työntekijä  

Osoite  

☐Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ☐Määräaikainen työsopimus 

Työnteon alkamisajankohta  Työsuhteessa noudatettava koeaika 
 kuukautta 

Määräaikaisen työsopimuksen peruste 
 

Määräaikaisen työsopimukse kesto 
 

Työn tekopaikka tai selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa 
 

Pääasialliset työtehtävät 

Sovellettava työehtosopimus 

Työstä maksettava palkka ja muu vastike 
 

Palkan määräytymisen peruste  

☐Aikaperuste  ☐Suoritusperuste  ☐Muu 

Palkka työsuhteen alussa  
 

Luontoisedut 
 

ja niiden raha-arvo ☐Verotusarvo ☐Muu 

Palkanmaksukausi  Palkanmaksupäivät Palkka maksetaan tilille 
 

http://www.duuritiimi.fi/
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Työaika 
tuntia/vrk

 
tuntia/vk tuntia 

☐2 viikon ☐3 viikon jaksossa

Työnantajan aloitteesta sovitun vaihtelevan työajan osalta selvitys, missä tilanteissa ja missä määrin 
työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta 

Vuosiloma 

Vuosiloman pituus ja muut vuosilomaan liittyvät ehdot määräytyvät vuosilomalain ja työehtosopimuksen 
mukaan. 

Vuosiloman määräytymisestä on lisäksi sovittu 

Irtisanomisaika määräytyy 

☐Lain mukaan

☐työehtosopimuksen mukaan

☐työnantajan irtisanoessa työsopimuksen  kuukautta 

☐työntekijän irtisanoessa työsopimuksen  kuukautta 

Muut sopimusehdot 
Työpaikalla kuvien otto ja julkaisu on kielletty. 
Työntekijä sitoutuu olemaan ilmaisematta sivullisille ammatti- ja liikesalaisuuksia sekä muita 
luottamuksellisia 
tietoja, joita hän saa tietoonsa tai joita hänelle uskotaan. 

Tätä työsopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle 

Paikka Aika 

Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 

http://www.duuritiimi.fi/
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