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Työsopimus 
Golf-alan työntekijät 
 
1. Työnantaja ja osoite______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
2. Työntekijä, henkilötunnus ja pankkitili ______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvauksia vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan  
 hänelle osoittamaa työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena sekä seuraavin ehdoin: 
 
3. Työsopimuksen voimassaolo 
• Koeaika on ____ kk ____pv ja koeajan viimeinen päivä on ________ 
• Työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se alkaa ____.  ____.20__. 
• Työsuhde on määräaikainen ja se alkaa____ ____ 20 __ ja  

 päättyy____ ____ 20 __ 
 tai arviolta____________________________________________________________________________ 
 
Määräaikaisuuden peruste on:____________________________________________________________ 
tai oma pyyntö ____. 

• Erikseen työhön tarvittaessa kutsuttava ____. 
 
4. Työaika 
• Työsuhde on kokoaikainen ja keskimäärin ____ tuntia viikossa työaikajakson aikana 
• Työsuhde on osa-aikainen ja keskimäärin ____ tuntia viikossa työaikajakson aikana 
• Työntekijä suostuu tarvittaessa tekemään lisätyötä___. 
 
5.  Työtehtävä 
Pääasiallinen tehtävä työsuhteen alkaessa______________________________________________________ 
Työntekijä on velvollinen tekemään muutakin työnantajan osoittamaa työtä. 
 
6.  Palkkaus 
Työsuhteen alussa palkka määräytyy seuraavasti: 
Vaativuustaso:__________ Palkan määrä _______ 
 
7.  Vuosiloma 
Vuosiloma määräytyy vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaan. 
 
8.  Irtisanomisaika 
Irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen mukaan. 
 
9. Työehtosopimus 
Työsuhteessa noudatettava työehtosopimus on Golf-alan työehtosopimus, jonka ovat allekirjoittaneet Palvelualojen 
työnantajaliitto PALTA ry ja Palvelualan ammattiliitto PAM ry. 

 
10. Muut ehdot 
Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan kahden viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä. 
Lisäksi on sovittu seuraavaa:  
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista yksi annetaan työntekijälle ja yksi jää työnantajalle. 
 
Paikka ja aika: _________________________________________________________ 
 
 
_______________________   ___________________________ 
Työnantaja     Työntekijä 
 
Selvitys: Työsopimuslain 2:4 §:n mukaisesti työnantaja ilmoittaa työsuhteen keskeisistä ehdoista seuraavaa: 
Työnantaja määrittelee kulloisenkin työntekopaikan seuraavissa puitteissa (Esim. yrityksen tietty toimipaikka/-paikat 
tai yrityksen kaikki toimipaikat tai tietty työn suorittamisalue/-alueet): 
Palkanmaksukausi on: 
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Työsopimus  

Kenttämestarit 
 
1. Työnantaja ja osoite _____________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
2. Työntekijä, henkilötunnus ja pankkitili  _____________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvauksia vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan  
hänelle osoittamaa työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena sekä seuraavin ehdoin:   
 
3. Työsopimuksen voimassaolo 
• Koeaika on ____ kk ____pv ja koeajan viimeinen päivä on ________ 
• Työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se alkaa ____.  ____.20__.  
• Työsuhde on määräaikainen ja se alkaa____ ____ 20 __ ja päättyy____ ____ 20 __ 

tai arviolta ____________________________________________________________________________ 
 
Määräaikaisuuden peruste on:  ___________________________________________________________ 
tai oma pyyntö ____. 

 
4. Työaika 
• Työsuhde on kokoaikainen ja keskimäärin ____ tuntia viikossa työaikajakson aikana. 
• Työsuhde on osa-aikainen ja keskimäärin ____ tuntia viikossa työaikajakson aikana 
• Esimiesasemassa oleva kenttämestari suostuu tekemään lisä-, yli- ja sunnuntaityötä laissa säädetyin 

edellytyksin.  Korvauksena siitä maksetaan erillinen _________ euron kuukausittainen erä. 
 
5.  Työtehtävä 
Pääasiallinen tehtävä työsuhteen alkaessa ______________________________________________________ 
Työntekijä on velvollinen tekemään muutakin työnantajan osoittamaa työtä.  
 
6.  Palkkaus 
Peruspalkan määrä on ________ €/kk 
 
7.  Vuosiloma  
Vuosiloma määräytyy vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaan. 
 
8.  Irtisanomisaika  
Irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen mukaan. 
 
9. Työehtosopimus 
Työsuhteessa noudatettava työehtosopimus on Golf-alan työehtosopimus, jonka ovat allekirjoittaneet Palvelualojen 
työnantajaliitto PALTA ry ja Palvelualan ammattiliitto PAM ry. 
 
10. Muut ehdot 
Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan kahden viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä. 
Lisäksi on sovittuseuraavaa: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista yksi annetaan työntekijälle ja yksi jää työnantajalle. 
 
Paikka ja aika: __________________________________________________________ 
 
 
_______________________   ___________________________ 
Työnantaja     Työntekijä 
 
Selvitys: Työsopimuslain 2:4 §:n mukaisesti työnantaja ilmoittaa työsuhteen keskeisistä ehdoista seuraavaa: 
Työnantaja määrittelee kulloisenkin työntekopaikan seuraavissa puitteissa (Esim. yrityksen tietty toimipaikka/-paikat 
tai yrityksen kaikki toimipaikat tai tietty työn suorittamisalue/-alueet): 
Palkanmaksukausi on:  
 




