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AUTO- JA KONEKAUPAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖSOPIMUS

Työnantajan nimi KotipaikkaTyösopimuksen
tekijät

Toimihenkilön nimi Henkilötunnus ja kotipaikka

Yllä mainittu henkilö sitoutuu korvausta vastaan tekemään työtä yllä mai-
nitulle työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena ja seuraavin eh-
doin.
Työsuhteen alkamispäiväTyösopimuksen

voimassaolo toistaiseksi
voimassaoleva

määräaikainen mihin asti
 kunnes seuraava yksilöity tehtävä on suoritettu:

Koeaika Työsuhteen alkamispäivästä lukien noudatetaan kuukauden koeai-
kaa, jonka kuluessa tämä sopimus voidaan molemmin puolin purkaa. 

Työaika ja
työpaikka

Säännöllinen työaika tuntia/viikko Toimintayksikkö

Ylityöt Toimihenkilöllä voidaan teettää lisä-, yli- ja sunnuntaityötä lain ja tes:in
suomin edellytyksin. 

Työtehtävät Toimihenkilö työskentelee seuraavassa toimessa tai tehtävässä ja hän on
velvollinen suorittamaan muutakin työnantajan työnjohto-oikeutensa ra-
joissa osoittamaa työtä.
Toimi/tehtävät:
Työsuhteen alkaessa palvelusvuosia laskettaessa huomioon otettavaa ai-
kaa eli           v. kk.

Työ- ja palkka-
ehtojen perustie-
dot Palkanmaksukausi Palkkaryhmä Kalleusluokka Palkan määrä 

€/kk/t

Luontoisetu        €/kk

Provisioehdot Provisio määräytyy erillisen liitteen/sopimuksen mukaisesti
Noudatettava
työehtosopimus

Työsuhteessa noudatetaan puolin ja toisin palkka- ja muiden ehtojen osalta 
voimassaolevia lakeja, asianmukaisesti annettuja yrityksen sisäisiä ohjeita
sekä auto- ja konekaupan työehtosopimusta (AKL/ML) 

Vuosiloma  vuosilomalaki

Muut ehdot

Irtisanomisaika  Noudatetaan työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja

Työnantajalla on oikeus muuttaa näitä työsopimuksen ehtoja työnjohto-
oikeutensa rajoissa
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista yksi annetaan
toimihenkilölle ja yksi jää yritykselle 

Päiväys ja alle-
kirjoitus

Paikka               Aika 

           Työnantajan allekirjoitus         Toimihenkilön allekirjoitus
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Liite työsopimukseen  

     

Työsopimukseen työsuhteen aikana sovitut muutokset 

Päiväys

      /       200      

Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 

Päiväys

      /       200      

Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 

Päiväys

      /       200      

Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 
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