
Työsopimusmalli 

Osapuolet

TYÖNANTAJA TYÖNTEKIJÄ 

Nimi Nimi 

Osoite Osoite 

Y-tunnus Syntymäaika 

TYÖSUHTEEN ALKAMINEN 

Työsuhteen alkamisajankohta: 

TYÖSUHTEEN MUOTO 

 Toistaiseksi  Määräajan:   Kunnes työsuoritus on valmistunut, arvio: 

Määräaikaisen työsuhteen perusteena on: 

KOEAIKA 

 Työsuhteessa ei ole koeaikaa  Työsuhteen alussa on      kk koeaika 

TEHTÄVÄT 

Pääasialliset tehtävät ja vastuut: 

Työntekijä on velvollinen tekemään muutakin työnantajan kulloinkin osoittamaa työtä. 

TYÖNTEKOPAIKKA 

Paikkakunta: 



Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimus ei ole muotosidonnainen ja se voidaan solmia kirjallisesti, sähköisesti, suullisesti ja ns. hiljaisesti. Kirjallinen sopimusmuoto on suositeltavin vaihtoehto. Työsopimukseen on myös syytä pyrkiä kirjaamaan kaikki työsuhteessa noudatettavat ehdot.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsuhteen alkamispäivä merkitään sopimukseen. Sopimuksen alku voidaan tarvittaessa sopia liukuvaksi mutta tällöin on syytä sopia selkeästi päivämäärä jolloin työsopimus astuu viimeistään voimaan. Jos työsopimusta päivitetään työsuhteen kestäessä, sopimukseen merkitään sen voimaantulon ohella milloin työntekijän työsuhde alun alkaen on alkanut yhtiössä tai sen edeltäjissä.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Määräaikaisen sopimuksen peruste on merkittävä sopimukseen. Perusteltua syytä ei tarvita, jos määräaikainen sopimus perustuu työntekijän aloitteeseen tai työntekijä on ollut yhtäjaksoisesti työtön työnhakija 12 kuukautta ennen työn alkamista. Enintään kahden viikon pituinen palvelussuhde ei katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimukseen ei ole pakko ottaa koeaikaehtoa, mutta käytännössä usein näin tehdään. Koeajalla sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeus päättää työsopimus irtisanomisaikaa noudattamatta. Koeaikapurkua ei saa kuitenkaan tehdä syrjivillä tai epäasiallisilla perusteilla.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Tehtävänimikkeen ohella työsopimukseen on hyvä merkitä työntekijän pääasialliset vastuualueet. Hyvin väljästi työsopimukseen määritellyt työtehtävät jättävät työnantajalle paljon valtaa muuttaa tehtäviä yksipuolisesti. 

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Varsinaiseksi työntekopaikaksi sovitaan tyypillisesti tietty kaupunki. Jos varsinaisesta työntekopaikasta ei sovita, jää se työnjohtovallan piiriin, jolloin työnantajalle jää laajempi oikeus muuttaa työntekopaikkaa yksipuolisesti. Tällä voi olla vaikutusta myös matkakulujen korvauksiin, sillä kodin ja varsinaisen työntekopaikan välisiä matkoja ei voida korvata verovapaina matkakuluina.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimuksissa on varsin tyypillistä, että työtehtävistä sovittaessa sopimukseen kirjataan myös muut työnantajan määräämät tehtävät. Kyseinen kirjaus laajentaa työnantajan direktiovaltaa tehtävien jakamisen suhteen.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Pääsääntöisesti koeajan kesto voi olla enintään kuusi kuukautta. Alle vuoden mittaisessa määräaikaisessa työsopimuksessa koeajan enimmäispituus on puolet työsuhteen kestosta. Työnantaja voi pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin 30 päivän jaksoa kohti, jonka työntekijä on koeaikana sairauden tai perhevapaan vuoksi poissa töistä.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimus voidaan solmia olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on aina mahdollinen sopimusmuoto, mutta määräaikaisen työsopimuksen solmiminen edellyttää perusteltua syytä. 

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Määräaikainen työsopimuksen kesto voidaan sitoa tiettyyn kalenteripäivään tai muuhun tapahtumaan tai työn valmistumiseen.



PALKKA 

          euroa/kk tai              euroa/h  

 Rahapalkan lisäksi työntekijällä on seuraavat luontoisedut. 

 Työntekijällä on seuraavat luontoisedut, joiden verotusarvo vähennetään kuukausipalkasta. 

Palkka maksetaan kuukauden           päivänä. 

 Työntekijä on oikeutettu bonuspalkkaan / provisioon yhtiön käytännön mukaisesti. Bonukset / provision maksaminen edellyttää 
yhtiön hallituksen vahvistusta. 

TYÖAIKA 

Työaika on:  7,5h/vrk ja 37,5h/vko  8h/vrk ja 40h/vko  Muu, mikä: 

 Käytössä on liukuva työaika. Kiinteä työaika on      välillä. Liukumarajat ovat aamulla  ja iltapäivällä       ja saldo +/- 

 Ylityön tekeminen edellyttää työnantajan suostumusta. Tehty ylityö korvataan työaikalaissa todetulla tavalla rahassa tai vastaavana 
vapaana. 

 Ylityö korvataan erillisenä kiinteänä korvauksena          euroa kuukaudessa 

Matkustamiseen käytetty aika: 

 on otettu huomioon palkassa  korvataan seuraavasti: 

VUOSILOMA 

 Määräytyy vuosilomalain mukaisesti. 

 Määräytyy vuosilomalain mukaisesti. Työntekijä saa täyden palkallisen lomaoikeuden (30pv) heti työsuhteen alusta lukien. Lomakorvaus 
maksetaan vain lakisääteisesti lomakertymästä. 

 Työntekijälle maksetaan lomarahana 50% vuosilomapalkasta 

IRTISANOMISAIKA 

 Työnantajan noudattama irtisanomisaika on         kk ja työntekijän noudattama irtisanomisaika on  kk 

 Irtisanomisajat ovat työsopimuslain / työehtosopimuksen mukaiset 

 Määräaikainen työsopimus on irtisanottavissa         kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen 

SALASSAPITO 

Työntekijä sitoutuu työsuhteen aikana olemaan hyödyntämättä ja pitämään salassa kaikki työnantajan ja yhteistyökumppaneiden liike- ja 
ammattisalaisuudet, jotka hän on saanut tietoonsa työsuhteen aikana. Salassapitovelvoite jatkuu       vuotta työsuhteen päättymisen 
jälkeen. Jos työntekijä rikkoo salassapitovelvoitettaan, niin hän on velvollinen korvaamaan sopimusrikkomuksella työnantajalle aiheuttamansa 
välittömän vahingon. 

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Hinnoittele työsi oikein. Jos palkkaa ei ole lyöty lukkoon työsopimuksen laatimisvaiheessa, tarkista Suomen Ekonomien nettisivujen palkkatutkasta mitä samankaltaisessa tilanteessa oleville ekonomeille keskimäärin maksetaan.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työntekijän kokonaispalkka muodostuu rahapalkasta ja luontoiseduista. Mikäli osa palkasta suoritetaan luontoisetuna, ne kirjataan työsopimukseen. Sopimuksesta tulee käydä selvästi ilmi, tulevatko luontoisedut sovitun kuukausipalkan päälle vai vähennetäänkö luontoisetujen verotusarvot kuukausipalkasta.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimuslain mukaan kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetaan palkka kuun viimeisenä päivänä, ellei toisin sovita.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Bonuksesta, tulospalkkiosta tai muista ns. liikkuvista palkanosista on hyvä pyrkiä sopimaan mahdollisimman tarkasti ja käyttää sellaisia tekijöitä, jotka eivät ole arvionvaraisia vaan mitattavissa objektiivisesti. Lisäksi työsopimuksessa kannattaa sopia, miten em. palkan osalta menetellään, jos työntekijä siirtyy uuteen tehtävään tai työsuhde päättyy kesken sopimuskauden.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työaikalaki soveltuu lähtökohtaisesti kaikkeen työ- ja virkasuhteessa tehtyyn työhön. Lain pakottavuudesta johtuen sen soveltamatta jättäminen ei ole työntekijän ja työnantajan välillä sovittavissa. Laissa on luettelo niistä tehtävistä tai olosuhteista, jolloin työ jää sen sisällön, olosuhteiden tai työntekijän aseman perusteella työaikalain ulkopuolelle.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Asiantuntija- ja esimiestehtävissä liukuva työaika on yleisin tapa järjestää työajan sijoittelu. Liukuvassa työajassa työntekijä voi sovituissa rajoissa päättää työn alkamis- ja päättymisajan. Liukuvasta työajasta sovittaessa on sovittava ainakin kiinteästä työajasta, päivittäisistä liukumarajoista sekä liukumasaldon ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä. 

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Ylityötä syntyy kun työtä tehdään työnantajan aloitteesta ja työntekijän suostumuksella siten, että vuorokautinen työaika ylittää 8 h tai viikoittainen säännöllinen työaika 40 h ylittyy. Ylityön tekeminen edellyttää työnantajan hyväksyntää, joten työ ei ole työaikalaissa tarkoitettua ylityötä, jos sitä tehdään ilman työnantajan suostumusta.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Johtavassa asemassa olevat työntekijät voivat sopia ns. kiinteästä ylityökorvauksesta. Kiinteä ylityökorvaus on sovittavissa vain sellaisen työntekijän kanssa, jolla on työnjohdollista roolia. Kiinteästä ylityökorvauksesta ei voida sopia puhtaasti asiantuntijatehtävässä olevan henkilön kanssa. Joissain työehtosopimuksissa (mm. teknologiateollisuus) on mahdollistettu kiinteästä ylityökorvauksesta sopiminen myös asiantuntijoiden kanssa. 

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työaikalain mukaan säännöllisen työajan ulkopuolella matkustamiseen käytetty aika ei ole työaikaa eikä sitä tarvitse erikseen korvata. Joissain työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu matkustamiseen käytetyn ajan korvaamisesta. Työehtosopimuksettomilla aloilla matka-ajan korvaamisesta kannattaa pyrkiä sopimaan työsopimuksessa.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Vuosilomalaki perustuu loman ansaitsemiseen työsuhteen kuluessa. On varsin tyypillistä, että työsuhteen alkuun sovitaan lakisääteistä laajemmasta palkallisesta lomaoikeudesta.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Lomaraha tai lomaltapaluuraha ei ole vuosilomalakiin perustuva etuus. Työehtosopimuksissa on varsin kattavasti sovittu loma- tai lomaltapaluurahasta. Työehtosopimuksen puuttuessa voidaan työsopimuksessa sopia loma- tai lomaltapaluurahasta.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsuhteessa noudatettavat irtisanomisajat ovat osapuolten vapaasti sovittavissa. Sopimusvapautta rajoittaa kuitenkin laissa asetettu 6 kuukauden enimmäiskesto. Lisäksi työnantajan noudatettavaksi sovittu irtisanomisaika ei saa olla lyhempi kuin työntekijän noudatettavaksi sovittu irtisanomisaika.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Määräaikainen työsopimus ei ole yksipuolisesti irtisanottavissa, ellei sopimuksessa ole irtisanomisehtoa.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa paljastaa tai käyttää hyväkseen työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia työsuhteen aikana.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Jos muuttuvista palkanosista sovitaan viittaamalla työpaikan käytäntöön tai politiikkaan tms. sisäiseen ohjeeseen, on huomattava, että kyseiset ohjeet ovat tyypillisesti työnantajan yksipuolisesti muutettavissa.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työaikalain mukainen säännöllisen työajan enimmäismäärä on 8 h/vrk ja 40 h/vko. Ylempien toimihenkilöiden osalta on tyypillistä, että sovitaan työajan olevan 7,5 h/vrk ja 37,5 h/vko. 

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Jos lomarahasta sovitaan viittaamalla työpaikan käytäntöön tai politiikkaan tms. sisäiseen ohjeeseen, on huomattava, että kyseiset ohjeet ovat tyypillisesti työnantajan yksipuolisesti muutettavissa.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat ovat toissijaisia ja niitä noudatetaan, ellei irtisanomisajasta ole sovittu työsopimuksella tai työehtosopimuksessa. Joissain työehtosopimuksissa (mm. rahoitusala) on sovittu pakottavasti irtisanomisajoista eikä työntekijä voi sopia irtisanomisajoista toisin heikentäen asemaansa.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Tyypillisesti sovitaan, että salassapitovelvoite jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.



KILPAILUKIELTO 

 Työntekijä ei saa työsuhteen aikana tai             kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen solmia työsopimusta kilpailevan 
työnantajan kanssa tai muuten harjoittamatta omaan tai yrityksensä lukuun kilpailevaa toimintaa. 

Kilpailevaksi toiminnaksi katsotaan seuraava: 

Erityinen syy kilpailukiellon solmimiseksi on: 

MUUTA 

 Työntekijän matkakustannukset korvataan verottajan vahvistamien verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismäärien 
mukaisesti. 

Sairasajan palkka maksetaan: 

 työsopimuslain       työehtosopimuksen mukaisesti 

 Työntekijälle maksetaan normaalia kuukausipalkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta. 

 Äitiysvapaan ajalta maksetaan palkka 3 kuukaudelta edellyttäen, että työntekijän työsuhde on jatkunut yli 6 kuukautta välittömästi ennen 
laskettua synnytysaikaa. 

 Isyysvapaan ajalta maksetaan palkka yhdeltä viikolta edellyttäen, että työntekijän työsuhde on jatkunut yli 6 kuukautta välittömästi ennen 
laskettua synnytysaikaa.   

TYÖEHTOSOPIMUS 

Työsuhteessa: 

  sovelletaan työehtosopimusta 

  ei sovelleta työehtosopimusta 

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 

Aika ja paikka: 

Työnantaja 

Aika ja paikka: 

Työntekijä 

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Laki kieltää työntekijältä työnantajaa vahingoittavan kilpailevan toiminnan työsuhteen aikana. Kilpailukiellon ulottaminen työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan edellyttää sopimista. 

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Kilpailevan toiminnan käsite on usein tulkinnanvarainen joten on hyvä pyrkiä määrittelemään ja rajaamaan toimintaa, joka katsotaan olevan kilpailevaa työnantajan toiminnan kannalta.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Kilpailukieltosopimus on lähtökohtaisesti työntekijää sitova, mutta sopimisen edellytyksenä on erityisen painava syy. Työsopimukseen on hyvä merkitä ne seikat tai olosuhteet, jonka katsotaan olevan erityisenä syynä kilpailukieltosopimukselle.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Verohallinnon päätös vahvistaa edellytykset ja määrät, joiden mukaisesti työntekijän työmatkoilta syntyviä kuluja voidaan korvata verovapaasti. Laki tai verohallinnon päätös eivät kuitenkaan velvoita työnantajaa maksamaan matkakorvauksia. 

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta 9 työpäivältä Työehtosopimuksissa on tyypillisesti sovittu pidemmistä palkallisista jaksoista.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimuslaissa on annettu työntekijälle oikeus ns. tilapäiseen hoitovapaaseen ja olla enintään 4 päivää hoitamassa alle 10 vuotiasta sairastunutta lasta. Kyseinen oikeus on palkaton, mutta työehtosopimuksissa on tyypillisesti sovittu vastaava palkallinen oikeus.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimuslaissa on asetettu työntekijälle oikeus palkattomiin perhevapaisiin. Työehtosopimuksissa on tyypillisesti sovittu, että työntekijälle maksetaan äitiysvapaan ajalta palkkaa enintään 3 kuukaudelta.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus enintään 54 päivän mittaiseen palkattomaan isyysvapaaseen. Osassa työehtosopimuksista on sovittu, että työntekijälle maksetaan isyysvapaan palkka 6 päivältä.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työehtosopimus määrittää työsuhteen vähimmäisehdot. Työehtosopimuksissa on sovittu monista tärkeistä työehdoista, joiden usein luullaan perustuvan lakiin. Työsopimuksessa ei voida sopia työehtosopimusta heikommista työsuhteen ehdoista, ellei tällaista oikeutta työehtosopimuksessa erikseen mainita.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työpaikkaa vaihdettaessa uusi työsopimus on hyvä allekirjoittaa ennen voimassaolevan työsopimuksen irtisanomista. Tutustu sopimukseen rauhassa ennen allekirjoittamista.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Kilpailukieltosopimuksen enimmäiskesto on 6 kuukautta. Jos työnantaja suorittaa työntekijälle kohtuullisen korvauksen, voidaan kilpailukieltosopimuksen enimmäiskestoksi sopia enintään 12 kuukautta. Johtavassa asemassa oleva voi sopia em. jaksoja pidempiä kilpailunrajoitteita.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Työsopimuslaissa on todettu, että kilpailukielto raukeaa, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä. Tyypillisin työnantajasta johtuva työsuhteen päättymissyy on taloudellisin ja tuotannollisin perustein toimeenpantu työsopimuksen irtisanominen.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Useimpien työehtosopimusten mukaan työnantajalla on velvollisuus korvata työntekijän matkakustannukset. Varsinkin työehtosopimuksettomilla aloilla kannattaa työsopimuksessa pyrkiä sopimaan, että matkakulut korvataan verohallinnon päätöksen enimmäismäärien mukaan.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Jos sairasajan palkasta sovitaan viittaamalla työpaikan käytäntöön tai politiikkaan tms. sisäiseen ohjeeseen, on huomattava, että kyseiset ohjeet ovat tyypillisesti työnantajan yksipuolisesti muutettavissa.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Sovellettava työehtosopimus määräytyy työnantajayrityksen järjestäytymisen tai toimialan mukaan. Sovellettavaa työehtosopimus ei aina ole, jos työnantajan toimialalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta tai työnantaja ei ole järjestäytynyt työnantajaliittoon.

Suomen Ekonomit
Sticky Note
Tarvittaessa ota yhteyttä Suomen Ekonomien lakimiehiin p. 0206 93205, arkisin klo 9–12 tai varaa puhelinaika lakimiehelle nettisivuiltamme.
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