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1 
Työnantajan  
tiedot

3 
Työntekijän  
tiedot

4 
Sukulaisuus- 
suhde

5 
Työtehtävät 
pääpiirteissään

6 
Työsuhteen  
tiedot

7 
Työaika

Koeaika on kuukautta (katso ohje)

Työsuhteen voimassaoloaika

tuntia/viikko

tuntia/kuukausi

Nro
Perustuu sosiaalityöntekijän päätökseen

Nimi Henkilötunnus

Osoite

Postinumero Toimipaikka

Puhelin Sähköposti

Nimi Henkilötunnus

Osoite

Postinumero Toimipaikka

Puhelin Sähköposti

Jos avoliitossa, onko yhteinen lapsi

Toistaiseksi
Määräaikainen

Säännöllinen

Epäsäännöllinen

Arkipyhät sisältyvät työviikkoon

Keskimäärin

Työsuhteen alkamispäivä

Työntekijän oma pyyntö Sijaisuus
Määrätyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden tekeminen

Määräaikaisuuden syy (katso ohje)

saakka
Muu peruste, mikä
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Vammaispalvelut

2 
Avustettava, jos 
eri kuin työn- 
antaja

Nimi Henkilötunnus

Osoite

Postinumero Toimipaikka

Puhelin Sähköposti
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Ovat sukua toisillleen, miten?

Asuvat samassa taloudessa
Eivät ole sukua toisilleen

kyllä ei

Ovatko työnantaja ja työntekijä sukua toisilleen:



11 
Muuta 
esim. lomautus

12 
Muut ehdot

13 
Päiväys ja 
allekirjoitukset

Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koskevissa 
henkilökohtaisissa asioissa. Muissa kohdin työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä.

Työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteen 
päättyessä palvelussuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät maksettavaksi palvelussuhteen päättymistä seuraavan 
kalenterikuukauden loppuun mennessä. Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi työnantajalle, yksi 
työntekijälle ja yksi sosiaali- ja terveydenhuollon vanhus- ja vammaispalveluihin.

Työnantajan allekirjoitus

Nimen selvennys

Työntekijän allekirjoitus

Nimen selvennys

Paikka ja päiväys

8 
Palkka ja 
palkanmaksu

9 
Irtisanomisaika

10 
Rikosrekisteri- 
otteen anto- 
päivä

Palkka työsuhteen alkaessa on Verokortti

Alle 18-vuotiaan avustettavan avustajan rikosrekisteriotteen antopäivä (voimassa 6 kk)

Rikostaustan selvittämismenettelyä sovelletaan yli 3 kk kestävissä työsuhteissa.

Pankki ja tilinumero

TSL:n mukainen (katso henkilökohtaisen avun ohje)

Oheisena Toimitetaan myöhemmin
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Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta työnantajaa ja hänen perhettään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Muissa kohdin työsuhteeseen sovelletaan yleisen työlainsäädännön määräyksiä.
Työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Työsuhteen päättyessä palvelussuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät maksettavaksi palvelussuhteen päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi työnantajalle, yksi työntekijälle ja yksi sosiaali- ja terveydenhuollon vanhus- ja vammaispalveluihin.
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Palkka ja
palkanmaksu
9
Irtisanomisaika
10
Rikosrekisteri-
otteen anto-
päivä
Verokortti
Alle 18-vuotiaan avustettavan avustajan rikosrekisteriotteen antopäivä (voimassa 6 kk)
Rikostaustan selvittämismenettelyä sovelletaan yli 3 kk kestävissä työsuhteissa.
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