
     Jäsentiedote 2/12 JKK 
 
APTEEKKIEN TYÖNTEKIJÖIDEN 150 EURON KERTAERÄN MAKSAMISPERIAATTEET 
 

Yleiset periaatteet 
 
 kertaerä maksetaan toukokuun 2012 palkanmaksun yhteydessä. 
 
 kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden työsuhde on alkanut viimeistään 

1.2.2012. 
 

 kertaerän saaminen edellyttää, että työntekijälle maksetaan muuta palkkaa toukokuul-
ta. Tällä tarkoitetaan sekä tehdyn työajan palkkaa että palkallisen poissaolon ajalta 
maksettua palkkaa. Kertaerää vähennetään siltä osin kuin työntekijällä on omasta 
aloitteestaan palkaton jakso tai palkattomia poissaoloja 1.-31.5.2012. Kertaerä makse-
taan kuitenkin 1.-31.5.2012 vanhempainvapaalla olevalle työntekijälle, mikäli hän pa-
laa vanhempain- ja hoitovapaan jälkeen työhön sopimuskauden loppuun mennessä. 
Jos työsuhde puretaan muusta kuin työnantajasta johtuvasta syystä toukokuussa, ker-
taerää ei makseta. 

 
o Esim. työntekijä saa koko toukokuun äitiysajan palkkaa tai sairausajan palkkaa. 

Hän saa kertaerän, jos työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2012. 
o Esim. irtisanoutuneen työntekijän työsuhde päättyy 27.5.2012. Kertaerästä vä-

hennetään toukokuun tekemättä jäävien työpäivien osuus eli 4 / 21,5 x 150 € = 
27,91 €. Kertaeränä maksetaan 150 € – 27,91 € = 122,09 €.  

 
 kertaerää ei oteta huomioon laskettaessa lisä-, sunnuntai- tai ylityökorvauksia, saira-

usajan palkkaa, vuosilomapalkkaa tai –korvausta, työkohtaisuuslisää, henkilökohtaista 
lisää eikä sitä muutoinkaan oteta huomioon palkkaperusteena. 

 
Osa-aikaiset 
 
 osa-aikaisen kuukausipalkkaisen työntekijän kertaerä määräytyy sovitun keskimääräi-

sen viikkotyöajan ja 38 tunnin 20 minuutin suhteessa kokoaikatyöntekijän erästä las-
kettuna. 

 
 osa-aikaisen tuntipalkkaisen työntekijän kertaerä määräytyy maksamista edeltävän 

kolmen kalenterikuukauden toteutuneen keskimääräisen viikkotyöajan ja 38 tunnin 20 
minuutin suhteessa kokoaikatyöntekijän erästä laskettuna. Palkalliset poissaolotunnit 
rinnastetaan toteutuneisiin tunteihin. Palkaton poissaolojakso (esim. hoitovapaa) ly-
hentää 3 kuukauden tarkastelujaksoa. 

 
Työsopimuksen muutostilanteet 
 
 2.5.2012 noudatettava periodityöaika (kokoaikainen / osa-aikainen) ja palkkaustapa 

(kuukausipalkkainen / tuntipalkkainen) määräävät kertaerän laskentatavan. Ennen 2.5. 
tai sen jälkeen tapahtuneilla työajan tai palkkaustavan muutoksilla ei ole merkitystä. 

 
o Esim. työntekijä on kuukausipalkkainen ja kokoaikainen 2.5. Hän saa täyden 

kertaerän, mikäli edellytykset muutoin täyttyvät.  
o Esim. työntekijä on kuukausipalkkainen osa-aikaeläkeläinen 2.5. Hänellä kerta-

erä suhteutetaan lyhyempään työaikaan. 
o Esim. työntekijä on tuntipalkkainen osa-aikainen 2.5. Hänen kertaerä määräytyy 

kolmen edeltävän kalenterikuukauden toteutuneen keskimääräisen viikko-
työajan ja 38 t 20 min suhteessa kokoaikatyöntekijän erästä laskettuna.  



 


