
Runkosopimus 
SELVITYS TYÖSUHTEEN KESKEISISTÄ EHDOISTA 

TOISTUVISSA SIJAISUUKSISSA / KEIKOISSA 

YKSITYISELLÄ SOSIAALIPALVELUALALLA 

1. RUNKO-

SOPIMUKSEN

TARKOITUS

Runkosopimus EI ole työsopimus. 

Runkosopimuksessa annetaan selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista, joita sovelletaan runkosopimuksen 

voimassaoloaikana tehtävissä lyhytaikaisissa sijaisuuksissa / keikoissa. Kukin kerrallaan sovittava sijaisuus / keikka 

tai kerralla sovittava usean sijaisuuden / keikan kokonaisuus muodostaa oman määräaikaisen työsuhteensa. 

Yli viikon työsuhde sovitaan kirjallisesti, lyhyemmästä voidaan sopia suullisesti. Runkosopimuksen 

aikana sovittavien työsuhteiden yhteydessä sovitaan ainakin työsuhteen kesto ja tehtävä työaika. Muut 

työsuhteen ehdot määräytyvät runkosopimuksen mukaisesti, ellei erikseen toisin sovita. 

2. OSAPUOLET Työnantaja Koti- tai liikepaikka 

Työntekijä Henkilötunnus 

Yllä mainittu työntekijä tekee runkosopimuksen aikana sovittavien sijaisuuksien / keikkojen 

yhteydessä korvausta vastaan työtä yllämainitulle työnantajalle tämän johdon ja valvonnan 

alaisena seuraavin ehdoin: 

3.VOIMASSAOLO Runkosopimuksen ehdot ovat voimassa alkaen 

Toistaiseksi Määräajan saakka 

4. TYÖAIKOJEN

MÄÄRÄYTYMINEN 
Yleistyöaika (TES 6§1 ja 6) Jaksotyöaika (TES 6§4 ja 6) Toimistotyöaika (TES 6§2 ja 6) 

Työ voi sisältää yötyötäTyö voi sisältää ilta- ja viikonlopputyötä 

Ruokatauon pituus yli 5 t. työpäivinä on min. Se luetaan ei lueta työaikaan. 

5. TYÖTEHTÄVÄ

6. PALKKA Runkosopimuksen alkaessa palveluslisään oikeuttava aika: v kk 

Runkosopimuksen alkaessa työntekijän palkka määräytyy seuraavasti: 

Palkkaryhmä, palkkaluokka, muu: 

Palkan määrä kiinteine lisineen: (euroa/ kk/ t) Palkanmaksukausi: 

Loppupalkka maksetaan 

viimeistään kahden viikon 

kuluessa sijaisuuden/ keikan 

päättymisestä 

viimeistään sijaisuuden 

/keikan päättymistä 

(palkanmaksuun tarvittavan 

vähimmäisajan jälkeen) lähinnä 

seuraavana palkanmaksupäivänä 

7. TYÖNTEKOPAIKKA (Kiinteä työpaikka/ -paikat tai tietty alue/alueet): 

8. NOUDATETTAVA

TYÖEHTOSOPIMUS

Runkosopimuksen aikana tehtävissä työsuhteissa noudatetaan puolin ja toisin palkka- ja muiden 

työehtojen osalta alan voimassa olevia lakeja, asianmukaisesti annettuja sisäisiä ohjeita ja sääntöjä 

sekä yksityisen sosiaalipalvelualan TES:iä 

9. MUUT EHDOT

10. PÄIVÄYS JA

ALLEKIRJOITUS

Tätä runkosopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 

Paikka Aika 

Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus 

Työntekijän työtehtävät runkosopimuksen aikana sovittavissa sijaisuuksissa / keikoissa 

Muuta:
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