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Apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeet 1.4.2016 alkaen 

1. Henkilökohtaiset palkat  
 
Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 
1.4.2016 alkaen 13,33 € kuitenkin vähintään 0,36 % kuukaudessa. 
 
Leikkauspiste on 3703 €/kk, jota alempiin palkkoihin sovelletaan 
euromääräistä korotusta. 
 
2. Taulukkopalkat  
 
Taulukkopalkkoja on korotettu 1.4.2016 alkaen 13,33 euroa. Henkilökohtaisen 
palkan tulee olla vähintään uuden taulukkopalkan suuruinen. 
 
Uudet taulukkopalkat ovat tämän ohjeen liitteenä. 
 
3. Osa-aikatyössä olevan työntekijän suhteutettu kuukausipalkka 
 
Osa-aikatyöntekijän uusi suhteutettu kuukausipalkka lasketaan 13,33 eurolla 
korotetusta täyden työajan kuukausipalkasta (Esimerkiksi työntekijän, jonka 
keskimääräinen työaika on 90 tuntia 3 viikossa, korotus saadaan seuraavalla 
kaavalla 90 : 115 x 13,33 = 10,43 €). Yleiskorotus on näin ollen uuden ja 
vanhan osa-aikatyön palkan erotus. 
 
Osa-aikaisen työntekijän vähimmäiskuukausipalkan on oltava vähintään TES 
12 §:n mukaisesti lasketun suuruinen. Vähimmäiskuukausipalkka lasketaan  
sovitun keskimääräisen viikkotyöajan ja 38 tunnin 20 minuutin suhteessa 
taulukkopalkasta laskettuna (Taulukkopalkka x keskimääräinen viikkotyöaika : 
38,33). Jakaja on 38 tuntia 20 minuuttia eli 38,33.  
 
4. Osa-aikatyöntekijän tuntipalkka 
 
Osa-aikatyössä olevan tuntityöntekijän voimassa olevaa henkilökohtaista 
palkkaa korotetaan 1.4.2016 alkaen kuten täyttä työaikaa tekevän työntekijän 
palkkaa, käyttäen voimassa olevan tuntipalkan jakajaa 160. Korotus on 
1.4.2016 alkaen 8 senttiä tunnilta. 
 
Mikäli tuntipalkka on vähintään 22,22 € euroa, tulee tuntipalkkaa korottaa 0,36 
%. 
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Tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta 
kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160.  
 
Korotuksen laskeminen 
 
Palkankorotus lasketaan henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan 
työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa. 
Henkilökohtainen palkka voi muodostua erilaisista palkanosista kuten 
kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä ja 
apteekkikohtaisista eristä.  
 
Prosentuaalinen henkilökohtainen tai työkohtaisuuslisä (esim. taulukko + 10 
%) käsitellään erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta 
taulukosta.  
 
Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on taulukkopalkkaa suurempi. 
Se voi olla sovittu ”könttäsummana” esim. 2 000 euroa (taulukko 1 773 euroa) 
tai 1 773 euroa (= taulukkopalkka) + 227 euroa henkilökohtaisena lisänä. 
Kummassakin tapauksessa työntekijän henkilökohtainen palkka, johon 13,33 
euron korotus lasketaan, on 2 000 euroa. Samalla tavalla käsitellään aiemmin 
saatuja apteekkikohtaisia eriä, myös ne korottuvat osana henkilökohtaista 
palkkaa.  
 
5. Työaikalisät 1.4.2016 alkaen  
 
Työaikalisiä korotetaan 1.4.2016 alkaen 0,36 %. 
 
Iltalisä on 3,57 euroa, lauantai-, jouluaatto- ja juhannusaattolisä 3,82 euroa 
tunnilta ja yölisä on 4,57 euroa tunnilta. 
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APTEEKKIEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1.4.2016 ALKAEN, EUROA / KK 
 

Palkka-    Palvelusvuosi (ensimmäisenä, neljäntenä vuotena jne.) 
ryhmä 
  1. 4. 7. 9.    
 I  1.591 1.663 1.723 1.794 
 II 1.638 1.710 1.772 1.842 
 III 1.698 1.773 1.836 1.910 
 IV 1.806 1.880 1.947 2.014 

 
 Tuntipalkka saadaan jakamalla kokoaikaisen vastaava taulukkopalkka luvulla 160. 
 
     
1.4.2016 alkaen: 

 
Alle 20 tuntia viikossa työskentelevän siivoojan  
tuntipalkka     10,72 € / t 
Koululainen     1.147 € / kk 
Lähetti     1.310 € / kk 
II palkkaryhmän harjoittelija   1.392 € / kk 
Lääketyöntekijä- ja lääketeknikko-oppilas  1.392 € / kk 
(määräykset s. 26) 

 
 
Työaikalisät 1.4.2016 alkaen: 
 

Iltalisä      3,57 € / t 
Lauantai-, jouluaatto- ja juhannusaattolisä  3,82 € / t 
Yölisä     4,57 € / t 
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