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                Jäsentiedote 5/13 JKK 

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.6.2013 alkaen 

A. Henkilökohtaiset palkat  
 
Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan 
1.6.2013 alkaen 1,9 %.  
 
B. Taulukkopalkat  
 
1.6.2013 voimaantulevat taulukkopalkat löytyvät työehtosopimuksen sivulta 68 sekä 
tämän ohjeen lopusta. Niitä on korotettu 1,9 %. A-kohdan mukaisesti korotetun pal-
kan tulee olla vähintään uuden taulukkopalkan suuruinen. 
 
Osa-aikaisen työntekijän vähimmäiskuukausipalkka määräytyy sovitun keskimääräi-
sen viikkotyöajan ja 38 tunnin 20 minuutin suhteessa taulukkopalkasta laskettuna. 
Jakaja on 38,33. 
 
Tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulu-
kosta jakajalla 160. Alle 20 tuntia viikossa työskentelevän siivoojan vähimmäispalkka 
on kuitenkin 10,47 € / t. 
 
C. Korotuksen laskeminen  
 
Palkankorotus lasketaan henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle 
kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa. Henkilökohtainen palkka 
muodostuu kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuusli-
sistä ja apteekkikohtaisista eristä.  
 
Prosentuaalinen henkilökohtainen tai työkohtaisuuslisä (esim. taulukko + 10 %) käsi-
tellään erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.  
 
Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on taulukkopalkkaa suurempi. Se voi ol-
la sovittu ”könttäsummana” esim. 1.900 euroa (taulukko 1.800 euroa) tai 1.800 euroa 
(= taulukkopalkka) + 100 euroa henkilökohtaisena lisänä. Kummassakin tapauksessa  
työntekijän henkilökohtainen palkka, josta 1,9 %:n korotus lasketaan, on 1.900 euroa. 
Samalla tavalla käsitellään aiemmin saatuja apteekkikohtaisia eriä, myös ne korottu-
vat yleiskorotuksella osana henkilökohtaista palkkaa.  
 
D. Työntekijöiden työaikalisät 1.6.2013 alkaen  
 
Iltalisä on 3,55 euroa, lauantai-, jouluaatto- ja juhannusaattolisä on 3,79 euroa tunnil-
ta ja yölisä on 4,53 euroa tunnilta. 
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APTEEKKIEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1.6.2013 ALKAEN  
               
 
 Palkkaryhmä Palvelusvuosi (ensimmäisenä, neljäntenä vuotena jne.) 
  1. 4. 7. 9. 
 I 1.552 1.623 1.683 1.754 
 II 1.599 1.670 1.732 1.802 
 III 1.658 1.733 1.796 1.869 
 IV 1.766 1.840 1.906 1.973 
 
 
  
1.6.2013 alkaen 
 
Alle 20 tuntia viikossa työskentelevän siivoojan 
tuntipalkka 

10,47 € / t 

Koululainen 1.119 € / kk 
Lähetti 1.279 € / kk 
II palkkaryhmän harjoittelija 1.359 € / kk 
Lääketyöntekijäoppilas 1.360 € / kk 
 
 
Työaikalisät 1.6.2013 alkaen: 
 
Iltalisä      3,55 € / t 
Lauantai-, jouluaatto- ja juhannusaattolisä   3,79 € / t 
Yölisä     4,53 € / t 
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