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PAIKALLINEN SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN CATERING-PALVELUISSA
TYÖSKENTELEVIEN PITKISTÄ TYÖVUOROISTA

1 §
Sopimuksen tarkoitus ja soveltaminen

Paikallinen sopimus Palmian catering-palveluissa, erikseen sovituissa ravintolapal-
velut-kohteissa, työskentelevien pitkistä työvuoroista mahdollistaa enintään 11 tun-
nin pituisten työvuorojen teettämisen lyhyempien työvuorojen lisäksi.

Tätä sopimusta sovelletaan em. kohteissa Palmian catering-palveluissa työskente-
levään henkilöstöön, joihin sovelletaan vuosityöaikajärjestelmää, 1.1.2012 alkaen
toistaiseksi.

2 §
Työaika

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen III luvun 3 §:n 1 momentin mukaan
jos säännöllinen työaika on tarpeen järjestää sopimuksessa määrätyistä yleisistä
työajoista poikkeavasti ja jos poikkeava työaikajärjestely koskee vähintään viittä
työntekijää, asiasta tulee sopia paikallisesti asianomaisen sopijajärjestön kanssa.
Tällöin säännöllisen työajan pituuden tulee tasoittua keskimäärin kunnallisen virka-
ja työehtosopimuksen III luvun mukaiseksi enintään vuoden aikana.

Työnantajan on tämän sopimuksen mukaisesti mahdollisuus teettää enintään 11
tunnin pituisia työvuoroja lyhyempien työvuorojen lisäksi.

Enintään 11 tunnin pituisten työvuorojen tekeminen on työntekijälle vapaaehtoista.

Muilta osin työvuorojärjestelyihin sovelletaan voimassa olevia virka- ja työehtoso-
pimusmääräyksiä sekä Palmian vuosityöaikajärjestelyyn liittyviä toimintaperiaattei-
ta.

3 §
Sopimuksen toteutumisen seuranta

Vuosityöaikajärjestelmän ja pitkien työvuorojen toteutumista ja toimivuutta arvioi-
daan säännöllisesti joka syksy yhteistoiminnan mukaisesti sekä huolehditaan esi-
miesten osaamisesta järjestelmän käytännön toimivuuden varmistamiseksi.
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4 §
Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Tämä sopimus on voimassa 1.1.2012 alkaen toistaiseksi.

Sopimus voidaan kunnallisen pääsopimuksen IV luvun 13 §:n 3 momentin mukai-
sesti milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisano-
misen tiedoksiantamisesta, jonka jälkeen noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja
työehtosopimuksen asianomaisia määräyksiä.
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