TYÖSOPIMUS
Hammaslääkäreiden Työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n työehtosopimuksen piiriin kuuluvat
alla mainitut työnantaja ja työntekijä ovat työsopimuslain 1 §:n mukaisesti tehneet seuraavan työsopimuksen:
________________________________________________________________________________________________
1.

TYÖSOPIMUKSEN OSAPUOLET
____________________________________________________________________________________________

Työnantaja
___________________________________________________________________

___________________

Työntekijä

Henkilötunnus

_____________________________________________________

____________________________________

Lähiosoite

Postitoimipaikka

______________________________________________

Puhelin
________________________________________________________________________________________________
2.

NIMIKE/TOIMI

 hammashoitaja

 erikoishammashoitaja

 hammashuoltaja

 suuhygienisti
 muu nimike __________________________

 toimenkuva
liitteenä

________________________________________________________________________________________________
3.

TYÖSOPIMUKSEN
VOIMASSAOLO

Työsuhteen alkamispäivä

____________________________

Työsuhde on voimassa



toistaiseksi
määräajan

____/_____ 20______ saakka.

Määräaikaisuuden peruste:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Koeaika

Työsuhteen alkamispäivästä lukien noudatetaan ______________ kuukauden
koeaikaa.
Koeaika voi olla enintään neljän kuukauden pituinen. Kahdeksaa kuukautta
lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet
työsopimuksen kestosta.

________________________________________________________________________________________________
4.

IRTISANOMISAIKA Noudatetaan Hammaslääkäreiden Työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välisen
työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja.

Työntekijä voi irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen noudattaen edellä mainitun
työehtosopimuksen 3 §:n 4. kohdan mukaista irtisanomisaikaa.
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
5.

TYÖAIKA

 Kokoaikainen
 Päivittäinen työaika on enintään 8 tuntia ja viikkotyöaika on 37,9 tuntia.
 Noudatetaan työtuntijärjestelmää (enintään 3 viikon jaksoissa), josta
ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen. Päivittäinen enimmäistyöaika on 9
tuntia.
________________________________________________________________

 Osa-aikainen
 Päivittäinen työaika on ________ tuntia ja viikossa ________ tuntia.
 Noudatetaan työtuntijärjestelmää (enintään 3 viikon jaksoissa), josta
ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen. Päivittäinen enimmäistyöaika on
9 tuntia.
________________________________________________________________

Työaika alkaa aikaisintaan klo____________ ja päättyy viimeistään klo__________
________________________________________________________________________________________________
6.

LEPOTAUOT

Työntekijällä on oikeus työpäivän keskivaiheilla _______________ tunnin/min.
pituiseen ruokataukoon, joka luetaan/ei lueta kuuluvaksi työaikaan.

________________________________________________________________________________________________
7.

PALKKA

Työsuhteen alkaessa työntekijän palkka määräytyy seuraavasti:



Palkka on kuukausipalkka

_________________ euroa/kk



Palkka on tuntipalkka

_________________ euroa/tunti

Palvelusvuosilisiin oikeuttava aika

________ v _______ kk

Palkanmaksupäivä on kunkin kuukauden ________ päivä.
Palkanmaksupankki ja tilinumero:
________________________________________________________________
Verotuskunta:
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
8.

TYÖPUKU

Työnantaja hankkii työntekijän työssään tarvitseman työpuvun ja huolehtii sen
pesemisestä ja kunnostamisesta.

________________________________________________________________________________________________
9.

VAKUUTUKSET



Työnantaja ottaa ja kustantaa työntekijää koskevan ryhmähenkivakuutuksen,
joka on keskusjärjestöjen kulloinkin sopiman suuruinen.



Työnantaja ottaa ja kustantaa työntekijää koskevan vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksen, jonka ehdot ovat liitteenä.

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
10. LÄÄKÄRIN-



Hyväksytty lääkärintodistus on esitetty.

TODISTUS



Lääkärintodistusta ei
vaadita.

Lääkärintodistus terveydellisestä sopivuudesta työhön esitettävä ennen ________.
________________________________________________________________________________________________
11. MUUT EHDOT

(Lounasetu, kahvi tms.)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
12. LISÄEHDOT

Siltä osin kuin työehdoista ei ole sovittu paremmin tällä työsopimuksella,
noudatetaan voimassa olevaa Hammaslääkäreiden Työnantajayhdistys ry:n ja
Tehyn ry:n välistä työehtosopimusta. Samoin työsuhteen ehtojen muutosten
osalta noudatetaan, ellei tässä sopimuksessa ole työntekijän kannalta paremmin
sovittu, kulloinkin voimassa olevaa edellä mainittua työehtosopimusta.

________________________________________________________________________________________________
13. PÄIVÄYS JA

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.

ALLEKIRJOITUS

Paikka: _________________________

Aika:________________________________

Työnantajan allekirjoitus:

Työntekijän allekirjoitus:

______________________________

___________________________________

