
PALKKALIITE P LIITE (OSOITTEETTOMIEN LÄHETYSTEN ERILLISJAKELU)  
 
1 § Soveltamisala  
Tässä liitteessä määrätään erillisenä jakeluna suoritettavassa osoitteettomien lähetysten 
jakelutyössä noudatettavista työsuhteen ehdoista.  
Jos erillistä osoitteettomien lähetysten jakelutyötä tekevä työntekijä ei tee lisäksi mitään muuta 
tämän työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvaa työtä, häneen sovelletaan 
työehtosopimuksesta vain tämän liitteen määräyksiä sekä työehtosopimuksen 44 §:n määräyksiä 
jäsenmaksun perimisestä.  
Tämän liitteen 5 §:n määräyksiä sovelletaan vain, jos työntekijällä ei ole työnantajan kanssa 
työsopimusta muusta kuin tässä liitteessä tarkoitetusta työstä. Liitteen 6 §:n määräyksiä 
sovelletaan vain, jos työntekijä ei työsopimuksensa mukaan tee työnantajalle muuta kuin tässä 
liitteessä tarkoitettua työtä.  
 
2 § Jakelutyön suorittaminen  
Erillinen osoitteettomien lähetysten jakelutyö koostuu lajitteluosuudesta ja jakeluosuudesta. 
Viikonloppuna jakelupäivä on ensisijaisesti lauantai. Jakaja voi halutessaan asiakas-sopimuksen 
sen salliessa tehdä jakelun sunnuntaina, kuitenkin samoin palkkioperustein kuin lauantaina.  
Jakelu suoritetaan jalan tai polkupyörällä tai jakajan niin halutessa jakajan omalla autolla. Jos 
työntekijä on työsopimuksessa sovitun perusteella velvollinen käyttämään työssä omaa tai 
hallinnassaan olevaa autoa, hänelle maksetaan työehtosopimuksessa sovittu auton käytöstä 
aiheutuvien matkakustannusten korvaus. Muutoin jakelussa mahdollisesti käytettävästä 
kulkuvälineestä ei makseta erillistä kustannusten korvausta.  
 
3 § Palkkausperusteet  
 
Palkkion suuruus (16.10.2012 lukien)  
Erillisestä osoitteettomien lähetysten jakelutyöstä maksetaan kappaleperusteista palkkiota. 
Kahdesta ensimmäisestä jaettavasta tuotteesta maksetaan kummaltakin kerrostaloissa ja 
kerrostaloalueella 5,31 senttiä sekä omakoti- ja rivitaloissa ja omakoti- ja rivitaloalueella 5,53 
senttiä kultakin taloudelta ja jakelukerralta.  
Kustakin seuraavasta jaettavasta tuotteesta maksetaan 0,94 senttiä kultakin taloudelta ja 
jakelukerralta.  
Taittamattomina jakeluun tulevista lehdistä maksetaan lisäksi 1,13 senttiä kappaleelta.  
 
Muut palkkamääräykset  
Palkkio on korvaus sekä lähetysten lajittelu- että jakeluosuudesta.  
Jos erillistä osoitteettomien lähetysten jakelutyötä tekevä työntekijä tekee samalle työnantajalle 
lisäksi muuta tämän työehtosopimuksen mukaista työtä, muusta työstä maksettava palkka 
määräytyy kyseistä tehtävää koskevan palkkaliitteen palkan mukaisesti. Erillisestä osoitteettomien 
lähetysten jakelutyöstä maksettava palkkio määräytyy yksinomaan tässä liitteessä sovittujen 
kappalepalkkioiden mukaisesti.  
Tämän liitteen mukaisia palkkioita ei oteta mukaan laskettaessa työntekijän työehtosopimuksen 
mukaista vuosilomapalkkaa vuosilomalisineen, lomapalkan sijasta maksettavaa lomakorvausta 
työsuhteen päättyessä, poissaoloajan palkkaa sairauslomalisineen, loma-rahaa, yli- ja 
työaikakorvauksia eikä muitakaan työehtosopimuksen mukaan määräytyviä palkkoja, lisiä tai 
korvauksia.  
 
Vähimmäistuntipalkkajärjestelmä  
Työntekijän tulee ansaita lähetysten jakelukuntoon laittamiseen ja jakeluosuuteen käytetyltä ajalta 
vähintään tämän työehtosopimuksen sanomalehdenjakajia koskevan palkkaliitteen D 
palkkaryhmän 001 suuruinen tuntipalkka (16.10.2012 lukien 8,33 €/tunti).  
Jos työntekijä ei saisi em. vähimmäistuntipalkkaa, hän on velvollinen ilmoittamaan esimiehelleen 
lähetysten jakeluosuuteen käyttämänsä tuntimäärän ja vähimmäispalkkavaateensa. Ilmoitus tulee 



tehdä viimeistään jakelupäivää seuraavan kolmen päivän kuluessa. Muussa tapauksessa oikeus 
vähimmäispalkkaan raukeaa.  
 
3 a § Paikallinen sopiminen  
Edellä olevista jakelutyön suorittamista koskevista 2 §:n määräyksistä ja palkkausperusteita 
koskevista 3 §:n määräyksistä voidaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsen-yrityksissä 
sopia paikallisesti työehtosopimuksen 47 §:n mukaisesti toisin. Sopimus on tehtävä työnantajan 
vähintään alueellisesta toiminnasta vastaavan edustajan sekä valta-kunnallisen 
pääluottamusmiehen tai muun työntekijöitä laajimmin edustavan pääluottamusmiehen tai 
luottamusmiehen välillä.  
Jos sopiminen on tarpeen jakelualueen poikkeavan rakenteen tai jaettavien lähetysten 
poikkeuksellisen muodon takia, tai jos jakelu tapahtuu haja-asutusalueella tai jos työnantaja 
mekanisoi lähetysten lajitteluosuuden, sopiminen on mahdollista työnantajan alueellisen edustajan 
ja alueellisen pääluottamusmiehen tai alueellisen luottamusmiehen välillä.  
 
4 § Palkanmaksu  
Palkka maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen seuraavan kalenterikuukauden 15. päivänä.  
Työsuhteen päättyessä palkka suoritetaan viivytyksettä.  
 
5 § Työsopimus  
Koeaika työsuhteen alussa on yksi kuukausi.  
Työnantajan noudatettava työsopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi ja työntekijän 
irtisanoutumisaika on 14 kalenteripäivää.  
 
6 § Vuosiloma  
Työntekijän oikeus vuosilomaan tai vuosilomalaissa säädetyn vapaaseen määräytyy vuo-
silomalain mukaan.  
Jos työntekijällä on vuosilomalain mukaan oikeus vuosilomaan tai, jos hän kuuluu vuosi-lomalaissa 
säädetyn vapaan piiriin, hänelle maksetaan lomapalkkana tai –korvauksena 9,0 % tai, jos työsuhde 
on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä keskeytymättä jatkunut 
vähintään yhden vuoden, 11,5 % hänelle maksetun palkan määrästä laskettuna.  
Lomapalkka ja –korvaus lasketaan kultakin kalenterikuukaudelta erikseen ja maksetaan 

kuukausittain palkanmaksun yhteydessä. Jos työntekijä kuitenkin sopimuksen mukaan ansaitsee 

vuosilomapäiviä koko tai lähes koko lomanmääräytymisvuodelta, lomapalkka tältä osin maksetaan 

loman alkaessa, jollei muuta sovita. 

Lähde: Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 


