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Työnantaja 

Osoite

Puhelin 
 
 
 
 
Työntekijä

Osoite

Henkilötunnus Puhelin

Pankkitilin numero

 
 
Määräaikainen ajalle Työ toteutetaan ajalla

Määräaikaisuuden peruste

Koeajasta on sovittu seuraavaa

 
Sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä

Työtehtävien keskeinen sisältö

Harjoitusaikataulu

Ensi-ilta

Käytettävä peruspalkka Henkilökohtaisten lisien määrä

Kerroin Palkka yhteensä (ilman lomakorvausta)

 Lomakorvaus 12,5 %:a, joka maksetaan  TAI Sovittu sopimuspalkka ilman lomakorvausta  
viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

 

Tuntipalkasta on sovittu

Palkka maksetaan

Palkkaan liittyvistä asioista on lisäksi sovittu
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Teatteri korvaa vierailijalle hänen matkakulunsa kaikilta vierailupäiviltä.

Matkustamisesta on sovittu

Majoituksesta on sovittu

Seuraavat näytelmän/koreografian osatekijät on katsottu  
tarpeelliseksi sopia eikä näitä voi yksipuolisesti muuttaa

Työryhmässä mukana ovat 

Roolimiehityksestä on sovittu

 
Harjoitusten lukumäärästä on sovittu

Teknisiä harjoituksia on

Valvonnasta on sovittu

Tekijänoikeuksista on sovittu seuraavaa

 
 
 
Lisäksi noudatetaan vierailevan ohjaajan, koreografin, skenografin, valo- ja äänisuunnittelijan teatteri-
työehtosopimusta. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin Teatterialan työehtosopimuksen määräyksiä. 

 
Paikka ja aika

Allekirjoitukset 
 

 
Työnantajan edustaja  Työntekijä 
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