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Osoitteettomiin neuvoteltu
senttikorvaus 1.5.2007 alkaen

Osoitteettomien lähetysten voimakas kasvu

on muuttanut monin tavoin jakelutyötä toimi-
paikoissa. PAU on käynyt pitkään neuvotte-
luja työnantajan kanssa sekä osoitteettomien
lähetysten korvauksi s ta että henkilö stön j ak-

samisesta.

Nyt neuvotteluissa on sovittu senttikorvauk-
sesta, jossa korvaus laukeaa, jos toimipaikas-
sa on kuukaudessa keskimäärin yli 5 osoit-
teetonta lähetystä viikossa.
Kaikista o soitteettomista lähetyksistä tulee

normitettua työaikaa kuten ennenkin. Taitto-
lisä säilyy mukana työajassa, joten taitettavien
lähetysten työtä lisäävä vaikutus huomioidaan

edelleen normij ärj estelmän kautta.

Senttikorvaus maksetaan toimipaikan koko-
naisvolyymin mukaan jaettuna työajan suh-

teessa kaikille osoitteettomien käsittelyyn
osallistuneille perusresurssissa oleville työn-
tekijöille. Jakoperusteista voidaan sopia myös

paikallisesti aluepäällikön ja pääluottamus-

miehen kesken. Korvaus on myös mahdol-
lista vaihtaa joustovapaaksi.

Perusidea: koko volyymi on sisällä työ-
ajassa ja jos jaettuja osoitteettomia on yli
5kpl viikossa keskimäärin kuukauden ai-

kana, maksetaan senttikorvauksena iae-
tusta kannaleesta 0.6 centtiä.

Senttiko rvauksen mää rittelY

)yli kilon painoiset + luettelojakelun korva-
uksista sovitaan edelleen erikseen.

) Senttikorvaus määräytyy jaettujen kappa-

leiden mukaan.
)Normin mukainen työaika kertyy edelleen.

Työt järjestetään tehtäväksi työaj alla

Toimipaikan työtehtävät tulee edelleen suun-

nitella siten, ettei suunniteltu päivittäinen työ-
aika ylity osoitteettomien lähetysten j akelun

vuoksi.
) Tarvittaessa otetaan käyttöön erillinen
ruuhkareititys torstaipäiville jal tat kayetaan
ruuhkatyövo imaa (kotivarat, varhai sj akaj at)

apuna esityössä.
) Kohdennetaan toimipaikan olosuhdelisä
paremmin reiteille, joilla työajat eivät riitä.
) Siinetään ruuhkapäivinä osa volyymista
täydentäville j akelukierroksille, j os lähettävä

asiakas sen sopimuksessa sallii.

Kolausten neuvottelu arkana, j olloin työeh-

tosopimukset ovat voimassa, ei ole aivan yk-
sinkertaista. Neuvotteluihin palataankin syk-

syllä, jolloin nykyinen sopimuskausi päättyy

(3 0. 9. 07) j a aloitetaan uudet palkankorotuksia
ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevat työ-
ehto sopimusneuvottelut.

Työaikamallin piloteissa voidaan
kokeilla myös toista korvausmallia

Jakelussa kokeillaan uutta mallia laskennal-

listen työaikojen osalta. Tavoitteena on saada

yksi kokeilutoimipaikka/pääluottamusm ie s-

alue. Kokeilun tavoitteena on löytää keinoja
parantaa jakelun resursointiongelmia. Kokei-
lun pelisäännöt tarkentuvat kevään aikana'

Pilottipaikoissa voidaan kokeilla seuraavan-

laista korvausmallia osoitteettomien osalta.

Toimipaikka, jossa osoitteettomia on yli 6

kpl/viikossa (keskimäärin kuukauden aikana),

leikataan 6 kpl/vko ylittava osuus pois työ-
ajasta jamaksetaan yli menevistä kappaleista

senttikorvau sta 1,2 senttiä/kpl. Tässäkin yh-

teyde ssä on varmist ettav a työaikoj en riitta-
VVVS.
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