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1. Työnantajan
tiedot

Nimi

Osoite

Puhelinnumero Työnantaja kuuluu Heta-liittoon
Kyllä Ei

Sähköpostiosoite

2. Työntekijän
tiedot

Nimi Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

3. Sukulaisuus-
suhde

Onko työnantaja ja työntekijä sukua toisilleen?
Kyllä, miten?
He eivät ole sukua toisilleen

4. Työtehtävät
pääpiirteittäin

5. Työsopimuksen
kelpoisuus

Päivämäärä, jolloin työsuhde alkaa Sovittu koeaika on kuukautta (max. 4 kk)

Työsuhteen kestoaika
Toistaiseksi voimassa oleva Määräaikainen asti

Määräaikaisuuden peruste
Työntekijän omasta pyynnöstä Sijaisuus
Tietyn tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden suorittamiseen
Muu peruste, mikä?

6. Työaika, kun
työsuhde alkaa

Säännöllinen; tuntia/viikko
Epäsäännöllinen; noin tuntia/viikko
Epäsäännöllinen; noin tuntia/kuukausi

Sovitut säännölliset työajan (jos tunnettu):
Tuntimäärä ja työaika tulee perustua palvelusuunnitelmaan, jonka sosiaalitekijä Siuntion kunnassa on
laatinut sille vammaiselle henkilölle, joka toimii työntekijänä sekä henkilökohtaisen avun päätökseen.

7. Palkka Palkkaus, kun työsuhde alkaa:
Palkkaryhmä A: 10,92 €/tunti
Palkkaryhmä B: 12,16 €/tunti

Pankki ja tilinumero, jonne palkka maksetaan
FI

Viranomainen tarkistaa, että tuntipalkka on Siuntion kunnan ohjeiden mukainen, kun työsopimus saapuu
kunnalle. Työntekijä, jota avustetaan vastaa lisäkustannuksista, jos hän on sopinut, että palkka on tätä
korkeampi. Avustaja on oikeutettu saamaan työkokemuslisä kunnan ohjeiden mukaan.
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Työntekijä sitoutuu toimittamaan työaikalistan suoritetuista työtunneista Siuntion kunnan
vammaispalveluun seuraavasti:

2 kertaa/kk:
· Työtunteja kuukauden 1.-15. päivä: Työtuntilistan toimittaminen viimeistään

kuukauden 17. päivänä, palkan maksu kuukauden viimeisenä päivänä.
· Työtunteja kuukauden 16.- viimeinen päivä: Työtuntilistan toimittaminen

viimeistään seuraavan kuukauden 2. päivänä, palkan maksu seuraavan
kuukauden 15. päivä.

1 kerta/kuukausi (mahdollista avustajan pyynnöstä):
· Työtunteja kuukauden 1.- viimeinen päivä: Listan toimittaminen viimeistään

seuraavan kuukauden 2. päivänä, palkan maksu seuraavan kuukauden 15. päivä.
Palkanlaskennan toimisto, jonka Siuntion kunta on valinnut, hoitaa palkanmaksun avustajalle työntekijän
puolesta työaikalistan perusteella. Viimeinen palkka maksetaan ensimmäisenä normaalina
palkanmaksupäivänä työsuhteen loppumisen jälkeen edellyttäen, että työsuhteen päättyminen on
ilmoitettu palkanmaksuun muistiinpanolla työtuntilistaan / muutosilmoituksella.

8. Rikos-
rekisteriote

Päivämäärä avustajan rikosrekisteriotteen antamisesta avustettavan ollessa alle 18-
vuotias (voimassa 6 kk):
Sovelletaan niissä tapauksissa, joissa avustettava on alle 18-vuotias ja työsuhde on yli 3 kuukautta mutta
alle vuoden pituinen.

9. Muut vapaat
sopimukset

10. Muut ehdot Työntekijä velvoitetaan noudattamaan täydellistä vaitiolovelvollisuutta asioissa, jotka
koskevat työntekijää ja työntekijän perhettä. Työntekijä sitoutuu työskentelemään
työnantajalle tämän johtamisen ja valvonnan alla. Työsopimukseen sovelletaan yleisen
työlainsäädännön määräyksiä. Tämän lisäksi avustajille, joiden työnantajat ovat HETA:n
jäseniä, sovelletaan HETA:n ja JHL:n välistä työehtosopimusta.

11. Päiväys ja
allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi työnantajalle, yksi
työntekijälle ja yksi, joka toimitetaan Siuntion kunnan vammaispalveluihin palkanmaksua
varten.
Päiväys Työnantajan allekirjoitus

__________________________________________________

Työntekijän allekirjoitus

__________________________________________________


