
 

 
  
 MYYNTITYÖTÄ KOSKEVA TYÖSOPIMUS 
 
 

Työnantaja 
 

Yritystunnus 

Työntekijä 
 

Henkilötunnus 

 
Työntekijä sitoutuu palkkaa vastaan tekemään työtä työnantajalle edistääkseen tämän 
tavaroiden myyntiä tämän johdon ja valvonnan alaisena ja seuraavin ehdoin: 
 
 
TYÖSUHTEEN KESTO 
 
Työsuhde alkaa:  __________________________________________________ 
Koeaika:           ei ole                tai               on ______ kuukautta (enint. 6 kk) 
Työsuhde on voimassa:           toistaiseksi      tai           määräajan __________ saakka  
Määräaikaisuuden peruste:  __________________________________________________ 
 
 
TYÖNTEKIJÄN TYÖTEHTÄVÄT  
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ASIAKASKUNTA (tarvittaessa eri liitteellä) 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
TYÖAIKA 
 

 työhön sovelletaan työaikalakia ja työajan pituus on ____________ tai 
 

 työntekijän työajasta on sovittu seuraavaa: 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Työntekijä osallistuu myyntikokouksiin, neuvotteluihin ja messuihin seuraavasti: 
 
_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
TYÖNTEKEMISPAIKKA 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



 
 
PALKKA 
 
Työntekijällä on 
 

 kuukausipalkka ____________ euroa kuukaudessa ja/tai 
 

 provisiopalkka/bonus laskettuna jäljempänä tai erillisessä liitteessä sovitulla tavalla 
 

 työsuhteen alusta ajalla __________   on palkka sovittu edellisestä poiketen seuraavasti: 
 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 
Työajan ulkopuolelle ajoittuva matka-aika korvataan seuraavasti: ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Iltaisin ja viikonloppuna tehtävästä työstä maksetaan palkka seuraavasti: __________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Lisäksi on sovittu seuraavista luontoiseduista: 
 
  vapaa autoetu         auton käyttöetu   __________________________ 
  matkapuhelinetu     ateriaetu 

 muu luontoisetu _______________________________________________________ 
 

Muut palkkaehdot: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Sairausajan palkka 

 
Palkallinen sairasloma ja sairausajan palkka määräytyvät alan työehtosopimuksen mukaan tai sen 
puuttuessa Kaupan työehtosopimuksen mukaan. Provisiopalkka sairausajalta lasketaan 
sairastumista edeltäneiden kahdentoista kuukauden tai sitä lyhyemmän työsuhteen kestoajan 
keskimääräisen palkan mukaan. 

 
 
TYÖEHTOSOPIMUS 
 
Työsuhteessa noudatetaan vähimmäisehtoina palkka-, ja muiden työehtojen osalta:  
 _______________________________ työehtosopimusta 
 Kaupan työehtosopimusta 

 
  
 
Riippumatta työehtosopimuksesta noudatetaan palkan kehittymisessä kulloinkin yleiseksi 
katsottavaa työmarkkinaratkaisua siten, että työntekijän kokonaispalkka nousee vuosittain 
vähintään tuon ratkaisun mukaisesti. 
 
 
 
 
 



 
MATKA- YMS. KULUT 

 
Työsuhteen ehtona on, että työntekijä suorittaa työmatkat  
 omalla autollaan  tai   työnantajan osoittamalla ajoneuvolla. 
 
Mikäli työntekijä ajaa työajot omalla autollaan maksaa työnantaja kilometrikorvaukset sekä 
päivärahat verohallituksen kullekin vuodelle verosta vapaiksi vahvistamien perusteiden ja 
enimmäismäärien mukaan ja muut kustannukset tositteiden mukaisesti. 
 

 
VUOSILOMA JA LOMARAHA 

 
Työntekijän vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan. Lomaraha suoritetaan alan 
työehtosopimuksen taikka sen puuttuessa Kaupan työehtosopimuksen mukaan. 

 
 
IRTISANOMISAIKA 

 
 Työsopimuksen irtisanomisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan 

työsopimuslain irtisanomisaikoja koskevia säännöksiä, tai 
    
 Irtisanomisaika työnantajan puolelta: ____________ 

 
Irtisanomisaika työntekijän puolelta: _____________ 
 

 
MUUT EHDOT 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Provisiopalkan osalta noudatetaan mitä kauppaedustajalaissa on säädetty, ellei tässä 

sopimuksessa ole toisin sovittu. 

 

Paikka ja aika 

 

 

Allekirjoitukset 

 

___________________________  ____________________________ 
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