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     Jäsentiedote 11/13 
 
Tekstimuutokset apteekkien työntekijöiden työehtosopimukseen 
1.6.2014 alkaen 
 
Seuraavassa selostetaan tärkeimmät muuttuvat tekstikohdat. Ne on merkitty tekstiin 
kursiivilla. Tekstiin jälkeen on lyhyt selostus asiasta. 
 
5 § Työaika 
Työvuoroluettelo 
13. Uusi 2. kappale: Lisäksi työvuoroluetteloon on syytä merkitä, mikä osa 
vuosilomasta on lakisääteistä ja mikä osa tämän ylittävää lomaa. 
 
Kommentti: Lakisääteisen vuosiloman (max. 30 pv) ja sen ylittävän loman (6/9 pv) 
erotteleminen työvuorolistoilla on jatkossa tärkeää koko henkilöstön osalta, koska 
vuosilomalaki muuttui 1.10.2013. Karenssi (7 pv) poistui ja työntekijällä on oikeus 
pyynnöstä saada siirretyksi ainoastaan ne lakisääteiset lomapäivät, jotka jäävät 
sairausloman alle.  
 
7 § Vapaat 
Osa-aikaiset 
11. Osa-aikaisen työaikaa lyhennetään sillä tuntimäärällä, joka saadaan jakamalla 
työsopimuksessa sovittu keskimääräinen viikkotyöaika 5:llä. 
 
Periodityöajan vaihdellessa keskimääräinen viikkotyöaika lasketaan 12 edelliseltä 
kalenteriviikolta.  
 
Osa-aikaisen työajan lyhennys voidaan sopia rahakorvauksena. 
 
Kommentti: keskimääräisen viikkotyöajan laskentaa on yksinkertaistettu. 
 
10 § Palkat 
Työkohtaisuuslisä 
11.  2. kappale: Työkohtaisuuslisä on vähintään 5 %. 
 
Kommentti: 15 % yläraja on poistettu. 
 
11 § Työaikalisät 
Korotettu lisä 
4.  Sunnuntaina, muuna kirkollisena juhla-, vapun- tai itsenäisyyspäivänä tehdystä 

työstä työaikalisä maksetaan kaksinkertaisena. 
 
Kommentti: tämä on uusi kohta. Vastaava teksti on ollut aiemmin farmaseuttisen 
henkilöstön sopimuksessa. 
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14 § Sairastuminen 
 
Lääkärintodistus 
3. kohta uusi 2. kappale: Kun lääkäripalvelut sisältyvät työnantajan 
työterveyshuoltosopimukseen ja nämä palvelut ovat ilman kohtuutonta haittaa 
työntekijän saatavilla, lääkärintodistus on syytä hakea työterveyshuollosta. 
 
Kommentti: lääkärintodistuksen hankkiminen työterveyshuollosta halutaan tehdä 
ensisijaiseksi vaihtoehdoksi, silloin kun lääkäripalvelut sisältyvät työterveyshuoltoon. 
Teksti ei velvoita työterveyshuoltosopimuksen laajentamiseen. 
 
19 § Lomaraha 
Lomaltapaluuraha muutetaan 19 §:n otsikossa ja työehtosopimuksen teksteissä 
lomarahaksi. 
 
21 § Erinäiset määräykset 
Koulutus 
5.  Osapuolet pitävät työntekijöiden ammatillista koulutusta tärkeänä. Ammatillisen 

koulutuksen tarkoituksena on henkilöstön ammattitaidon ja pätevyyden ajan 
tasalla pitäminen ja kehittäminen vastaamaan apteekin nykyisiä ja tulevia 
tarpeita. Sillä voidaan myös vaikuttaa apteekin tuottavuuteen, henkilöstön 
työssään kehittymiseen ja työmotivaatioon. 

 
 Koulutustarpeiden kartoitus, siihen pohjautuva kehittämissuunnitelma 

kustannusarvioineen on tarkoituksenmukaista laatia työnantajan ja henkilöstön 
yhteistyönä. Työnantaja ja työntekijä arvioivat esimerkiksi kehityskeskustelussa 
henkilön osaamisen, vahvuudet ja koulutustarpeet. Näiden pohjalta voidaan laatia 
henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Koulutuksen toteutuminen ja seuranta 
käsitellään vastaavasti vuosittain. 

 
 Kommentti: henkilön koulutustarpeita voidaan arvioida kehityskeskustelussa tai 

muussa sopivassa yhteydessä. 
 


