
Sopimus vuosityöajan pidentämisen toteuttamistavasta 

Vuoden 20_____ työpaikkakohtaiset periaatteet on sovittu _____ . _____ . 20_____.

farmaseuttisen/teknisen luottamusmiehen kanssa (nimi) ___________________________________________________________________________________

farmaseuttisen/teknisen henkilöstön kanssa 

Yleiset periaatteet ovat: _________________________________________________________________________________________________________________

1 Sopimuksen osapuolet Työnantaja Työntekijä

2 Vuosittainen työajan pidennys Työsopimustunnit Pidennystuntien määrä

Kokoaikaisen työajanpidennys on 24 t / vuosi.

Osa-aikaisen työajanpidennyksen laskentatapa

esimerkiksi 90:115 x 24 = 18 tuntia 45 minuuttia.

120 t / 3 vko

115 t / 3 vko

90 t / 3 vko

muu, mikä:

Mikäli työsopimustunnit muuttuvat kalenterivuoden aikana, päivitetään tämä sopimus vastaamaan muuttunutta työaikaa.

3 Toteuttamistavat Tunnit Mahdolliset lisätiedot

päivittäisen työajan pidentäminen

viikoittaisen työajan pidentäminen

jakson työajan pidentäminen

työajan ulkopuolella suoriteut koulutukset

työajan ulkopuolella työhyvinvointiin käytetty aika

valinnainen arkipyhälyhennys

pekkaspäivä (enintään 2 pv, 1 pv= 8 t)

miinustuntien siirtäminen työaikapankkiin (maks. 24 t)

hyödynnetään työaikapankin plustunteja

4 Voimassaolo
Sopimus on voimassa vuoden 20_____. 

5 Lisätietoja

6 Päiväys ja allekirjoitus Paikka ja aika

Työnantaja Työntekijä

Vuosityöajan pidentämiseen liittyvä toteuttamistapaneuvottelu on käyty _____ . _____ . 20_____. Toteuttamistavasta ei ole päästy sopimukseen. 

Työnantaja toteuttaa vuosityöajan pidentämisen vuonna 20_____ vuosityöajan pidentämispöytäkirjan 2. kohdan mukaan.

Lisätietoja neuvotteluista 

Päiväys ja allekirjoitus Paikka ja aika

Työnantaja Työntekijä

Lomake täytetään kahtena kappaleena, joista yksi annetaan työntekijälle ja toinen jää työnantajalle
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