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Vastauksia apteekkieräinfon (15.3.2022) chatissa 
nousseisiin kysymyksiin teemoittain 
 

 

Apteekkarinvaihdos prosessin aikana tai viime jaon jälkeen 

Sekä apteekkari että luottamushenkilö ovat uusia. Mistä tietää kuka on toistuvasti jäänyt ilman 
apteekkierää? 

2021 jaetusta erästä alkaen apteekkikohtaisen erän ohjeistuksessa on ollut velvoittava kirjaus erän 
jaosta laadittavasta pöytäkirjasta, josta annetaan kopio myös luottamushenkilölle. Sitä ennen tämä 
on ollut suosituksena. Edellinen luottamushenkilö voi luovuttaa aiemmat pöytäkirjat seuraajalleen, 
jota sitovat samat salassapitovelvollisuudet ja velvollisuus noudattaa palkkasalaisuutta. 
Apteekkarinvaihdoksen yhteydessä pöytäkirjat tulisi myös edellisen apteekkarin huolehtia uuden 
apteekkarin tietoon, jotta uusi voi hoitaa velvoitteensa esim. mahdollisissa erän 
uudelleenjakotilanteissa. 

Apteekkari vaihtuu kesken jakoprosessin. Kumpi apteekkareista päättää erän saajista? Miten 
toimitaan? 

Apteekkarin vaihdostilanteissa tilanteet voivat osin vaihdella. Vaihdostilanteissa olisi hyvä, että 
asiassa tehdään yhteistyötä molempien apteekkareiden ja henkilöstönedustajan kesken. Vaihdos ei 
anna mahdollisuutta esim. jättää aikataulua noudattamatta. Kannattaa miettiä, kumpi apteekkari 
tosiasiallisesti on voinut arvioida jakoperusteiden mukaista suoriutumista. Apteekkarit voivat 
keskenään vaihtaa myös jaosta ajatuksia ja esim. yhteisesti keskustella jakoperusteista 
henkilöstönedustajan kanssa. Henkilöstönedustaja voi asiassa myös olla aktiivinen ja tehdä 
ehdotuksia, miten näkisi kyseisessä tilanteessa olevan perusteltua toimia. 

Erityisesti, jos apteekkarin vaihdos tapahtuu lähellä erän jakamista, voidaan jo prosessin 
alkuvaiheessa sopia, että apteekkierä jaetaan hyvissä ajoin ennen apteekkarin vaihdosta. Uusi 
apteekkari toteuttaa palkankorotukset sovitun mukaisesti.  

 

Edellisen erän vaikutus 

Vaikuttaako edellisten erien saaminen uuteen jakoerään? Saako ottaa esille, että joku on jäänyt 
toistuvasti ilman erää?  

Vanhoista eristä on todettu ohjeistuksessa: ”Liittojen yhteinen kanta on myös, ettei jakoperusteena 
voi olla se seikka, onko henkilö saanut aikaisemmin erää jaettaessa korotuksen vai ei. Jos henkilö on 
useamman kerran jäänyt saamatta erää, voidaan työpaikalla selvittää, onko mahdollista vaikuttaa 
asiaan perehdytyksen, opastuksen tai täydennyskoulutuksen avulla.” Apteekkarilla ja 
luottamushenkilöllä on tieto edellisistä erän saajista, joiden perusteella he voivat luottamuksellisesti 
keskustella asiasta. Työntekijä voi itse myös ottaa asian esiin. 
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Jakokriteerit 

Voiko jakoperusteita painottaa tai laittaa tärkeysjärjestykseen? 

Kyllä. Jakokriteerit ja mahdolliset painotukset niissä tulee olla päätettynä ja henkilökunnalla 
tiedossa 30.4. mennessä. 

 

Palkkapotti 

Otetaanko vapaana pidetty lomarahapalkka mukaan? 

Kyllä otetaan. 

Onko luottamushenkilöllä mahdollisuus tarkistaa tuon 0,6 % perustana olevat palkat? 

Luottamushenkilöllä on oikeus saada tietoonsa palkkapotti ja luottamushenkilölle on oikeus 
pyynnöstä saada kirjallisesti tai muulla sovittavalla tavalla työehtosopimuksen piiriin kuuluvista 
apteekin työntekijöistä   

- palkkaryhmä tai vastaava, johon työntekijä tai hänen suorittamansa työ kuuluu  

Näiden tietojen pohjalta luottamushenkilö voi tarkistaa palkkapottia. 

Onko jaettava palkkasumma siis nimenomaan farmaseuttien palkoista laskettu summa vai koko 
henkilöstöstä? 

Eräjaossa huomioidaan vain farmaseuttinen henkilökunta ja näin palkkapotti tulee heidän 
palkoistaan. Erän jaossa huomioidaan myös pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian 
opiskelijoiden palkat, jos ovat työsuhteessa 30.9. 

 

Henkilöstön tiedonsaantioikeus 

Ilmeisesti erän saajia ja heidän saamaansa summaa ei saa kertoa kaikille työntekijöille. 

Vain luottamushenkilölle tai erän jaossa olevalle henkilöstön edustajalle tämä kerrotaan, jotta 
henkilöstö pystyy todentamaan erän jakamisen. Tämä henkilö ei saa kertoa tiedoistaan muille. 
Yksittäisen työntekijän palkkatietoja ei pidä julkaista tai saattaa muiden työntekijöiden tietoon 
ilman ko. henkilön suostumusta. 

Onko henkilöstön pakko valita yhteyshenkilö, joka keskustelee erästä apteekkarin kanssa ja joka 
saa lopuksi nähtäväkseen prosessista pidetyn pöytäkirjan. Apteekissa ei siis ole 
luottamushenkilöä. 

Vain henkilöstön edustajan valitsemalla, työntekijöillä on mahdollisuus todentaa erän jakaminen, 
koska palkkasalaisuuden vuoksi eräjaon yksityiskohtia ei voida paljastaa koko henkilökunnalle. 
Prosessi on mahdollista mennä läpi apteekkarivetoisesti ja niin, että henkilöstön edustajan rooli on 
vain jakokriteerikeskustelussa sekä jaon todentamisessa. 
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Jakaminen 

Jos apteekissa on viisi farmaseuttia töissä, voiko erän jakaa vain kahdelle, vai pitääkö vähintään 
jakaa kolmelle? 

Liittojen yhteinen suositus on, että erä jaetaan n. puolelle farmaseuttisesta henkilöstöstä. 
Apteekkari ja luottamushenkilö voivat tulla neuvotteluissaan myös muuhun päätökseen. 

Onko kahden farmaseutin apteekeissa päädytty jakamaan pääsääntöisesti molemmille vai 
jommalle kummalle? 

Molemmilla liitoilla tiedossa, että kumpaakin on käytetty. 

Sanoitte että voidaan jakaa myös esim. perhevapaalla olevalle. Miten toteutetaan käytännössä, 
jos perhevapaa jatkuu vielä 1.10.22 jälkeen? 

Summa lisätään perhevapaalla olevan palkkaan, kun hän palaa vapailta ja palkanmaksu alkaa. 
Huomioida pitää, että perhevapaalla olijan tulee olla tosiasiallisesti voinut saavuttaa apteekkierän 
jaolle asetetut kriteeri. 

 

Uudelleen jakaminen 

Oliko niin että jos erän saanut työntekijä irtisanotaan tai irtisanoutuu puolen vuoden aikana, niin 
erä menee uudelleen jakoon? 

Jos erä on jaettu kaikille tasapuolisesti ja työntekijän työsuhde päättyy, ei sitä erää tarvitse jakaa 
uudestaan? 

Jos henkilö jää eläkkeelle ennen vuoden kulumista, jaetaanko erä uudelleen? 

Jos erän saajan työsuhde päättyy vuoden sisällä erän jakamisesta, hänen saamansa erä jaetaan 
uudelleen. Työsuhteen päättymisen syyllä tai potin suuruudella/jakotavalla ei ole merkitystä. 

Onko uudelleen jaettava erä annettava aina jollekin uudelle saajalle? Eikö voi jakaa esim. niiden 
kesken, jotka ansioidensa mukaan jo muutenkin saivat ja ansaitsevat lisäsumman? Tai vain 
yhdelle näistä saajista? Jos jonkun osuus jaetaan uudelleen, voiko antaa henkilölle, joka ei ole 
ollut töissä erän jakohetkellä? 

Erän uudelleen jaosta päättää apteekkari ja antaa siitä tiedon luottamushenkilölle. Tästä ei ole 
virallisia suosituksia jako-ohjeessa. Suositeltavaa on, että uudelleen jaossa huomioitaisiin kriteerit, 
jotka alun perin jakoperusteiksi päätettiin. Aina aikaisempien kriteerien huomioinen ei ole 
kuitenkaan mahdollista, esim. jos henkilöstössä on tapahtunut isoja muutoksia. 

 

 

  


