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Työsuhteen ehdot ja henkilöstöedut apteekkarin vaihdoksen 
yhteydessä 

Apteekkikauppa on liikkeen luovutus 

Apteekkarin vaihdoksessa työsuhteen ehdot siirtyvät sellaisenaan uudelle 
apteekkarille. Kysymyksessä on liikkeen luovutus ja liikkeen 
luovutuksessa työntekijät siirtyvät uuden työantajan palvelukseen 
vanhoina työntekijöinä, ja työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet 
säilyvät ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän 
työehtosopimusten mukaiset etuudet, kuten irtisanomisajan pituus, 
vuosilomaetuudet ja muutkin sellaiset ansaintaperiaatteen mukaan 
karttuvat etuudet säilyvät.  
 
Työsopimus sitoo uutta apteekkaria 
 
Kaikki, mitä työsopimuksessa lukee, sitoo myös uutta apteekkaria. Tämän 
vuoksi on tärkeää erottaa toisistaan ne edut, jotka ovat työsuhteen ehtoja 
ja ne, jotka perustuvat apteekin vapaaehtoiseen, ehkä vuosittain 
vaihtuvaan käytäntöön. Näitä vapaaehtoisia työnantajan työntekijöilleen 
tarjoamia henkilöstöetuja ei kirjata työsopimuksiin.  
  
Luontoisedut 
 
Työntekijän palkka voi muodostua rahapalkasta ja luontoiseduista. 
Yleisimpiä verotettavia etuuksia ovat asunto- ja puhelinetuudet sekä 
työntekijän saama ”ilmainen ateria”. Luontoisetuna annettavat ja 
verotettavat etuudet ovat osa palkkaa ja sitovat liikkeen luovutuksessa 
uutta apteekkaria. Mikäli etu poistetaan, on se korvattava työntekijälle 
rahapalkan korotuksena. 
 
Apteekkikohtaiset henkilöstöedut liikkeen luovutuksessa ja niiden 
muuttuminen työsuhteen ehdoksi 
 
 Työsuhteen ehdoista kannattaa pitää erillään kaikki ne työantajakohtaiset 
henkilöstöetuudet, joita kukin työnantaja voi harkintansa mukaan 
työntekijöilleen antaa. Usein työnantajat haluavat palkita työntekijöitään 
erilaisin tavoin ja nämä palkitsemiskäytännöt vaihtelevat työpaikan 
mukaan. Henkilöstöetuuksien kirjo on laaja, sillä palkan lisäksi työntekijä 
voi saada esimerkiksi liikuntaseteleitä, lounasseteleitä, joista työntekijä 
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maksaa verotusarvon, alennuksia työnantajan tuotteista ja palveluista, 
lääkäripalvelut kattavan työterveyshuollon, joulurahan, bonuksen, 
ylimääräisiä vapaapäiviä, ylimääräisiä tai pidempiä kahvi – ja ruokataukoja 
jne. 
 
Työsuhde-etujen tarjoaminen on työantajalle vapaaehtoista. Työnantajan 
tarjoamat henkilöstöetuudet eivät muodostu työsuhteen ehdoksi, vaikka ne 
annettaisiin vuosittain, jos työnantaja päättää niiden jakamisesta erikseen 
joka vuosi. 
 
Oikeuskirjallisuudessa on pohdittu sitä, pitääkö kaikkien työntekijän etujen 
säilyä luovutuksessa vai voidaanko joitain merkitykseltään vähäisiä 
henkilöstöetuja poistaa tai heikentää luovutuksen yhteydessä. Ongelma 
voidaan useimmiten ratkaista kysymällä olisiko luopuva apteekkari voinut 
poistaa nämä etuudet yksipuolisella päätöksellään. Mikäli luovuttavalla 
apteekkarilla olisi ollut mahdollisuus tähän, ei työntekijöiden asema uuden 
apteekkarin palveluksessa periaatteessa heikenny, vaikka uusi apteekkari 
poistaisikin työntekijöiltä oikeuden kyseisiin etuuksiin. Tällaiset lisäetuudet 
ovat usein syntyneet juuri yrityskäytännön kautta. Tällainenkin 
vapaaehtoinen henkilöstöetuus muuttuu helposti työsuhteen ehdoksi, jos 
se kirjataan työsopimukseen. 
 
Henkilöstöetuuksia antavien apteekkien tulisi tehdä vuosittaiset päätökset 
henkilöstöetuuksien antamisesta, jotta ei synny epäselvää tilannetta sen 
johdosta, onko jokin etuus muuttunut liikkeen luovutuksen yhteydessä 
sitovaksi työsuhteen ehdoksi. Työsopimukseen niitä ei tulisi missään 
tilanteessa kirjata, tai muuten apteekkari ei voi muuttaa antamaansa 
etuuskäytäntöä ilman irtisanomisperustetta. 
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