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LUOTTAMUSMIESSOPIMUS 

 

Johdanto 

Luottamusmiessopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa 

apteekissa ja ennaltaehkäistä erimielisyyksien syntymistä. 

 

Apteekkien toimintaympäristön muutokset korostavat yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen 

tärkeyttä. Työnantajilta ja luottamusmiehiltä vaaditaan ennakkoluulotonta suhtautumista ajan 

haasteisiin.  

 

Muutosten johdosta luottamusmiestehtävien hoidossa korostuu luottamusmiehen 

yhteistyökumppanin rooli apteekin ja sen henkilöstön kehittämishankkeissa sekä parannettaessa 

apteekin tuottavuutta ja työhyvinvointia. 

 

Apteekin tulevaisuuden haasteet, yhteiset kehittämishankkeet ja paikallinen sopiminen edellyttävät, 

että luottamusmiehillä on tarvittavat tiedot ja taidot tehtäviensä hoitamiseen. On tärkeää, että 

luottamusmiehet ymmärtävät riittävästi apteekin liiketoimintaa ja muuttuvaa toimintaympäristöä 

sekä pystyvät yhdessä työnantajan kanssa toimimaan tämän sopimuksen mukaisissa tehtävissä. 

 

1 §  Sopimuksen soveltamisala 

Sopimusta noudatetaan Apteekkien työnantajaliiton jäsenyrityksissä.  

 

2 §  Luottamusmiehen tehtävät 

Luottamusmiehen tehtävänä on: 

- kehittää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä 

- osallistua paikallisten sopimusten tekemiseen 

- olla aktiivi kumppani yhteisissä tuottavuus- ja kehittämishankkeissa 

- edustaa toimialueensa järjestäytyneitä työntekijöitä  

- antaa palautetta työntekijöiltä työnantajalle 

- valvoa ja edistää työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattamista 

- osallistua paikallisten erimielisyyksien selvittämiseen 

- edistää ja ylläpitää työrauhaa. 

 

3 §  Luottamusmiehen valinta 

Yleistä 

1. Palvelualojen ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät valitsevat luottamusmiehen. 

 

Luottamusmiehen toimikausi on 2 vuotta.  

 

2. Luottamusmies on Palvelualojen ammattiliiton ammattiosaston jäsen ja apteekin työntekijä. 

 

3. Järjestäytyneet työntekijät voivat valita vaalitoimikunnan, joka huolehtii luottamusmiesvalinnan 

käytännön järjestelyistä. Vaalin toimittamisesta voi huolehtia myös luottamusmies. Työnantaja varaa 

tilaisuuden vaalien toimittamiseksi.  
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4. Luottamusmiesvalinnan järjestämisestä työpaikalla on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 7 

päivää ennen valinnan toimittamista.  

 

Luottamusmiehet 

5. Luottamusmiehiä voidaan valita seuraavasti: 

 

Apteekkiin voidaan valita luottamusmies ja tarvittaessa varaluottamusmies. 

 

Jos luottamusmiehen toimi päättyy kesken toimikauden, valittu varaluottamusmies toimii 

varsinaisena luottamusmiehenä, kunnes uusi on valittu. 

 

Varaluottamusmiehen toimiessa luottamusmiehenä siitä on ilmoitettava työnantajalle 

kirjallisesti. Toimiessaan luottamusmiehenä varamiehellä on luottamusmiehen oikeudet 

ja velvollisuudet.  

 

Paikallisesti voidaan sopia (20 §), että suureen tai alueellisesti hajautettuun apteekkiin valitaan tämän 

sopimuksen tarkoittamia useampia luottamusmiehiä apteekin itsenäisiin alueellisiin tai toiminnallisiin 

yksiköihin. Asiasta sovitaan kirjallisesti ennen vaalijärjestelyjä. 

 

Mikäli apteekkiin on valittu useita luottamusmiehiä, voidaan sopia, että heistä yksi valitaan siksi, jonka 

kanssa työnantaja neuvottelee koko apteekkia koskevissa asioissa. Tällöin on myös yhdessä kirjallisesti 

sovittava, mitkä asiat ovat koko apteekkia koskevia ja mitkä apteekkikohtaisia tai alueellisia. Samassa 

yhteydessä on sovittava, kuka toimii valitun henkilön varalla. 

 

Luottamusmiesorganisaatiosta edellä mainituilla tavoilla tehty sopimus voidaan tehdä enintään 

luottamusmiehen toimikauden mittaiseksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Mikäli toistaiseksi 

voimassa oleva sopimus luottamusmiesorganisaatiosta irtisanotaan kesken luottamusmieskauden, 

voimassa olevaa organisaatiota noudatetaan tämän toimikauden loppuun. 

 

Ilmoitukset työnantajalle 

6. Valituista luottamusmiehistä varamiehineen sekä luottamusmiestehtävien päättymisistä on 

ilmoitettava välittömästi ja kirjallisesti työnantajalle. 

  

Luottamusmiehen jatkaessa tehtävissä ilman vaaleja siitä on ilmoitettava työnantajalle välittömästi 

vaalikauden päättymisen jälkeen. 

 

Saatuaan tiedon valituista luottamusmiehistä työnantajan on ilmoitettava vastaava työnantajan 

edustaja välittömästi ja kirjallisesti luottamusmiehelle. 

 

4 §  Luottamusmiehelle annettavat tiedot 

1. Syntyessä epäselvyyttä tai erimielisyyttä työntekijöiden palkasta tai työsuhteeseen liittyvien lakien 

tai sopimusten soveltamisesta luottamusmiehelle annetaan tapauksen selvittämiseen tarvittavat 

tiedot. 
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2. Luottamusmiehellä on oikeus pyynnöstä saada kirjallisesti tai muulla sovittavalla tavalla 

työehtosopimuksen piiriin kuuluvista apteekin työntekijöistä seuraavat tiedot: 

 

Kerran vuodessa 

- suku- ja etunimet  

- työntekijän yhteystiedot 

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

- koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden lukumäärä sekä vuoden aikana työssä olleiden erikseen 

työhön kutsuttavien tai muun tilapäisen henkilöstön lukumäärä. 

 

Kuukauden kuluessa työsuhteiden alkamisesta tai päättymisestä 

- uusien työntekijöiden suku- ja etunimet sekä palvelukseen tuloaika 

- tieto irtisanotuista ja lomautetuista 

 

3. Luottamusmiehelle annetaan pyynnöstä selvitys siitä, millaisia tietoja työhönoton yhteydessä 

kerätään. 

 

4. Luottamusmiehen on pidettävä tehtäviensä hoitamista varten saamansa tiedot luottamuksellisina. 

 

5 §  Työstävapautus ja työskentelypuitteet 

1. Luottamusmiehellä on oikeus riittävään työstävapautukseen luottamusmiestehtävien hoitamista 

varten.  

 

Työstävapautuksen määrässä otetaan huomioon mm. työntekijöiden ja toimipaikkojen lukumäärä, 

toimipaikan sijainti ja apteekin toiminnan luonne. 

 

2. Luottamusmiehelle annetaan työpaikan olosuhteet huomioon ottaen riittävästi säilytystilaa hänen 

tarvitsemilleen asiakirjoille ja tarvittaessa oikeus käyttää työnantajan hallinnassa olevaa 

tarkoituksenmukaista toimistotilaa ja tavanomaisia toimistovälineitä kuten apteekissa yleisesti 

käytössä olevaa tietokonetta ja internetyhteyttä (sähköposti) luottamusmiestehtävien hoitamiseen.  

 

6 §  Ansiomenetyksen korvaus 

Säännöllisen työajan ansionmenetyksen korvaus 

1. Työnantaja korvaa ansion, jonka luottamusmies menettää työaikana joko paikallisessa 

neuvottelussa työnantajan edustajan kanssa tai toimiessaan muissa työnantajan kanssa 

sovituissa tehtävissä.  

 

Luottamusmiehen tehdessä työnantajan kanssa sovittuja tehtäviä säännöllisen työajan ulkopuolella, 

maksetaan siihen käytetystä ajasta työnantajan ja luottamusmiehen välillä erikseen sovittava korvaus. 

Ansiotaso ei saa alentua luottamusmiehen tehtävien hoitamisen vuoksi.  

 

Työstävapautusaika rinnastetaan työssäolon veroiseksi. 
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Matkakustannukset 

2. Työnantajan kanssa sovittujen luottamusmiestehtävien takia matkustaessaan, luottamusmiehelle 

maksetaan matkakustannusten korvausta apteekissa noudatettavan käytännön mukaan, kuten 

muissakin työtehtävissä. 

  

Luottamusmiehen käyttäessä matkustamiseen työnantajan suostumuksella omaa autoa maksetaan 

kilometrikorvaus. 

 

Luottamusmieskorvaus 

3. Luottamusmieskorvauksesta on sovittu työehtosopimuksen 21 §:n 5. kohdassa.  

 

7 §  Luottamusmiehen koulutus 

1. Luottamusmiehen koulutuksesta on sovittu Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen 

ammattiliiton välisessä koulutussopimuksessa.  

 

8 §  Työsuhdeturva 

Syrjintäkielto 

1. Luottamusmiestä ei saa luottamusmiestehtävän takia erottaa työstä eikä muutoinkaan syrjiä. 

 

2. Luottamusmiestä ei saa luottamusmiestehtävän aikana tai sen johdosta siirtää alempipalkkaiseen 

työhön kuin missä hän oli valituksi tullessaan.  

 

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet 

3. Irtisanottaessa tai lomautettaessa apteekin henkilöstöä taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla 

ei tällaista toimenpidettä saa kohdistaa luottamusmieheen, ellei apteekin toimintaa lopeteta 

kokonaan. 

 

Yhteisesti todettaessa tai työnantajan muutoin näissä neuvotteluissa yksilöidysti osoittaessa, ettei 

luottamusmiehelle voida tarjota hänen ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä, 

edellä esitetystä voidaan poiketa.  

 

Luottamusmiehen riitauttaessa irtisanomisen liittojen väliset neuvottelut on käytävä irtisanomisajan 

kuluessa. 

 

4. Luottamusmies voidaan irtisanoa tai lomauttaa hänen työnsä päättyessä kokonaan, jos: 

- työnantaja ei voi järjestää hänelle ammattitaitoa vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä tai 

- työnantaja ei voi kouluttaa häntä muuhun työhön työsopimuslain 7:4 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla. 

 

Yksilösuoja 

5. Luottamusmiestä ei saa irtisanoa hänestä johtuvasta syystä ilman edustamiensa työntekijöiden 

enemmistön suostumusta (työsopimuslain 7:10 §).  
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6. Luottamusmiehen työsopimusta ei saa purkaa tai käsitellä purkautuneena vastoin työsopimuslain 

8:1-3 §:n säännöksiä. 
 

Luottamusmiehen työsopimuksen purkaminen järjestysmääräyksien rikkomisen johdosta on 

mahdollista vain, jos kyseinen luottamusmies on toistuvasti ja olennaisesti sekä varoituksesta 

huolimatta jättänyt työvelvoitteensa täyttämättä. 

 

Korvaukset 

7. Päätettäessä luottamusmiehen työsopimus tämän sopimuksen vastaisesti työnantajan on 

maksettava korvauksena vähintään 10 kuukauden ja enintään 30 kuukauden palkka.  

 

Korvausperusteet määräytyvät työsopimuslain 12:2 §:n mukaan ottaen huomioon työntekijän 

luottamusmiesasema. 

 

Liitot voivat yksittäistapauksissa sopia pienemmästä korvauksesta kuin 10 kuukauden palkka. 

 

9 §  Neuvottelujärjestys 

1. Neuvottelujärjestys määräytyy työehtosopimuksen 22 §:n mukaan. 

 

2. Jos erimielisyys koskee luottamusmiehen työsuhteen päättämistä, on paikalliset ja liittojen väliset 

neuvottelut käynnistettävä ja käytävä viipymättä sen jälkeen, kun päättämisen peruste on riitautettu. 

 

10 §  Sopimuksen voimassaolo 

1. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.  

 

2. Irtisanomisaika on 6 kuukautta. 

 

 

Helsingissä syyskuun 1. päivänä 2017  

 
APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITTO RY PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY 
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Työehtosopimus 
 

8.  ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 

 

21 § Erinäiset määräykset 

Noudatettavat sopimukset  

1. Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen osana ovat luottamusmies- ja koulutussopimus. 

 

Luottamusmies 

2.  Apteekin työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies edustamaan heitä tämän 
sopimuksen tulkintaa koskevissa asioissa. 

 
Vaalista ja valitusta luottamusmiehestä on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle. 

 
3. Luottamusmieheksi valittua ei saa tämän tehtävän vuoksi painostaa tai erottaa työstä. 

 

4. Luottamusmiehiin sovelletaan Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliiton välistä 

luottamusmiessopimusta. 

 

5. Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestehtävien hoitamisesta luottamusmieskorvausta, jos 

apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 9 Palvelualojen ammattiliittoon 

järjestäytynyttä työntekijää. Korvauksen määrä on 23 euroa kuukaudessa. Korvaus maksetaan ajalta, 

jolta työnantaja maksaa tehdyn työajan palkkaa.  

 

Yhdyshenkilö 

Loppuosa ennallaan 

 

 

22 § Erimielisyydet 

Paikalliset neuvottelut  

1. Työntekijän tulee kääntyä välittömästi esimiehensä puoleen palkkaustaan ja työehtojaan koskevissa 

kysymyksissä. 

 

2. Työehtosopimukseen liittyvistä erimielisyyksistä neuvotellaan ensin työnantajan ja työntekijän tai 

luottamusmiehen kanssa. 

 

Asian jäädessä erimieliseksi paikalliset neuvottelut tulee yhteisesti todeta päättyneiksi. Tällöin 

suositellaan laadittavaksi erimielisyysmuistio. Siitä tulisi käydä ilmi muun muassa seuraavat seikat:  

- apteekki 

- erimielisyyden osapuolet 

- erimielisyyden sisältö lyhyesti eri vaiheittain 

- molempien osapuolten esittämät vaatimukset perusteluineen 

- päiväys ja osapuolten allekirjoitukset. 
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3. Luottamusmiehen työsuhteen päättämistä koskevissa erimielisyyksissä noudatetaan 

luottamusmiessopimuksen 9 §:n kohtaa 2. 

 

Liittoneuvottelut 

4. Asian jäädessä paikallisissa neuvotteluissa erimieliseksi, se voidaan antaa allekirjoittajajärjestöjen 

ratkaistavaksi. 

 

Neuvottelujen käyminen 

5. Paikalliset ja liittoneuvottelut pyritään aloittamaan ja käymään tarpeetonta viivytystä välttäen. 

 

Työtuomioistuin 

6. Asian jäädessä liittoneuvotteluissa erimieliseksi se voidaan jättää työtuomioistuimen ratkaistavaksi. 

 

Työtaistelutoimenpiteet 

7. Kaikki työehtosopimukseen kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet on kielletty. 

 

8. Tämän työehtosopimuksen rikkomisen seuraamukset määräytyvät allekirjoituspäivänä voimassa 

olevan työehtosopimuslain mukaan. Paikallisen ammattiyhdistyksen ja yksittäisen työnantajan 

hyvityssakkojen enimmäismäärä on työehtosopimuslaista poiketen 2 590 euroa. 
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KOULUTUSSOPIMUS 

 

1 §  Ammattiyhdistyskoulutus 

Koulutustyöryhmä 

1. Tämän sopimuksen mukaista ammattiyhdistyskoulutusta varten on liittojen yhteinen 

koulutustyöryhmä. 

 

Tämän sopimuksen mukaista ammattiyhdistyskoulutusta koskevia määräyksiä sovelletaan 

Palvelualojen ammattiliittoon järjestäytyneisiin luottamusmiehiin ja työsuojeluvaltuutettuihin. 

 

Liitot pitävät suotavana, että edellä mainituille henkilöstönedustajille mahdollisuuksien mukaan 

varataan tilaisuus osallistua koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään ja 

osaamistaan. 

 

Kurssien hyväksyminen 

2. Koulutustyöryhmä hyväksyy työnantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit seuraavasti: 

-  hyväksymisen edellytyksenä on yhteisesti todettu koulutustarve 

-  kurssit hyväksytään kalenterivuodeksi kerrallaan 

-  tarvittaessa kursseja voidaan hyväksyä kalenterivuoden aikana 

-  ennen hyväksymistä työryhmälle annetaan selvitys kurssin tavoitteista, opetusohjelmasta, 

ajankohdasta, järjestämispaikasta ja kohderyhmästä. 

 

Kurssit käsitellään koulutustyöryhmässä niin hyvissä ajoin, että liitot voivat tiedottaa niistä viimeistään 

kaksi kuukautta ennen kalenterivuoden ensimmäisen kurssin alkua. 

 

Koulutustyöryhmä voi seurata kurssien opetusta. 

 

Osallistumisoikeus  

3. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat osallistua koulutustyöryhmän hyväksymälle 

enintään viikon kurssille, jos se ei aiheuta apteekille tuntuvaa haittaa. 

 

Kursseilla tarkoitetaan vuosittain järjestettävää peruskurssia, joka toinen vuosi järjestettävää apteekin 

työntekijöiden syventävää kurssia ja joka kolmas vuosi järjestettävää täydentävää kurssia sekä 

vuosittaista luottamusmiespäivää.  

 

Luottamusmies voi osallistua:  

- kerran peruskurssille ja syventävälle kurssille  

- syventävälle kurssille (2 pv) aikaisintaan peruskurssin suorittamisvuotta seuraavana vuonna. 

- täydentävälle kurssille (2 pv) aikaisintaan syventävän kurssin suorittamisvuotta seuraavana 

vuonna. 

- uudelle täydentävälle kurssille aikaisintaan viiden vuoden kuluttua edellisen täydentävän 

kurssin suorittamisesta. 
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- peruskurssin lisäksi saman kalenterivuoden aikana luottamusmiespäivään, koulutustyöryhmä 

pyrkii sopimaan kurssit siten, että näiden kahden kurssin välinen aika on riittävä. 

- syventävän ja täydentävän kurssin lisäksi saman kalenterivuoden aikana 

luottamusmiespäivään, mikäli niiden välinen aika on vähintään 5 kuukautta.  

 

Työsuojeluvaltuutettu voi osallistua 

- kerran peruskurssille ja syventävälle kurssille  

- syventävälle kurssille (2 pv) aikaisintaan peruskurssin suorittamisvuotta seuraavana vuonna. 

- täydentävälle kurssille (2 pv) aikaisintaan syventävän kurssin suorittamisvuotta seuraavana 

vuonna. 

- uudelle täydentävälle kurssille aikaisintaan viiden vuoden kuluttua edellisen täydentävän 

kurssin suorittamisesta. 

 

Työnantaja ja luottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu sopivat kursseista kalenterivuodeksi 

kerrallaan. 

 

Osallistumisesta useammalle kurssille voidaan sopia työnantajan kanssa. 

 

Ilmoitusvelvollisuus 

4. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun on keskusteltava työnantajan kanssa aikomuksestaan 

osallistua kurssille mahdollisimman aikaisin, kuitenkin vähintään 4 viikkoa ennen kurssin alkua ja niin, 

että osallistuminen voidaan ottaa huomioon muiden työvuoroja suunniteltaessa.  

 

Työnantajan on ilmoitettava mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 14 päivää ennen kurssin 

alkua syy, miksi kurssille osallistuminen aiheuttaisi apteekille tuntuvaa haittaa. 

 

Työnantaja voi peruuttaa kurssille osallistumisen apteekin töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta 

syystä.  

 

Korvaukset  

5. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voi osallistua koulutustyöryhmän hyväksymälle kurssille 

ilman säännöllisen työajan ansionmenetystä. Ansionmenetys korvataan enintään 1 viikolta.  

 

Ansionmenetys korvataan peruspalkan mukaan. Työaikalisiä, sunnuntaityökorvauksia sekä muita 

mahdollisia tuntikohtaisia lisiä ei korvata. Kuukausikohtaiset lisät korvataan. 

 

Muut edut  

6. Osallistuminen tämän sopimuksen mukaiseen koulutukseen ei vähennä vuosiloma-, eläke- tai näihin 

rinnastettavia etuuksia. 

 

2 §  Ammatillinen lisäkoulutus 

1. Ammatillisesta lisäkoulutuksesta on sovittu työehtosopimuksessa (21 § 9. ja 10. kohta). 
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Säännöllisen työajan ansionmenetys korvataan peruspalkan mukaan. Työaikalisiä, 

sunnuntaityökorvauksia sekä muita tuntikohtaisia lisiä ei korvata. Kuukausikohtaiset lisät korvataan. 

 

Ylimääräiset matkakustannukset korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan. Tavanomaista 

korkeammista matkakustannuksista sovitaan etukäteen. 

 

3. Ennen koulutukseen ilmoittautumista todetaan, onko kysymyksessä tämän pykälän mukainen 

koulutus. 

 

3 §  Voimassaolo 

Sopimus on voimassa toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajalla. 

 

 

Helsingissä syyskuun 1. päivänä 2017  

 

APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITTO RY      PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY  


