VARASTOTYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

1 § Suorituspalkkaus
1. Suorituspalkka muodostuu kiinteästä ja muuttuvasta palkanosasta. Muuttuva palkanosa
perustuu pääasiallisesti työsuorituksen määrän ja laadun mittaamiseen, joko yksilöllisesti tai
ryhmäkohtaisesti. Suorituspalkalla ei tarkoiteta palkkiopalkkaa eikä tulos- ja voittopalkkioita.

2. Suorituspalkkatyön tarkoituksena on työntekijän ansion nousu työehtosopimuksen
mukaista palkkaa korkeammaksi tavanomaista tehokkaamman ja laadukkaamman
työskentelyn johdosta.

3. Työntekijällä on oikeus ennen työn aloittamista saada tiedot suorituspalkkatyön palkkaperusteista. Olennaiset muutokset työsuoritukseen vaikuttavissa tekijöissä tulee viipymättä
ottaa huomioon palkkaperusteissa, muutoin ne pysyvät ennallaan.

4. Työn keskeytyessä työntekijästä riippumattomasta syystä pyritään hänelle järjestämään
muuta suorituspalkkatyötä. Tämän ollessa mandotonta työntekijälle maksetaan
työehtosopimuksen mukainen palkka ilman suoritetta ottaen huomioon työsopimuslain
2:12 §:n säännökset.

5. Suorite otetaan huomioon sairausajan ja vuosiloma-ajan palkoissa, jos sitä ei muutoin
makseta näiltä ajoilta. Maksettaessa lisä- ja ylityöltä suoritetta se otetaan huomioon lisä- ja
ylityökorvauksissa.
Työpaikkakohtaisesti 23 §:n (s. 71) mukaan voidaan edellä esitetystä sopia toisin. Jos
työpaikalla on luottamusmies, asiasta sovitaan hänen kanssaan.

6. Suorituspalkkatyöhön liittyvät työntutkimukset tehdään avoimesti. Muuten niihin
noudatetaan soveltuvin osin yhteistoimintasopimuksen 4:2 §:n määräyksiä.
Työntutkimusten tulokset otetaan huomioon suorituspalkkausta kehitettäessä.

7. Luottamusmies voi perustellusta syystä pyytää suorituspalkkatyön palkkaperusteiden
tarkistamista. Tähän liittyvät selvitykset ja mandolliset muutokset tehdään viivytyksettä,
kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa.

Luottamusmiehen koulutustarve suorituspalkkausasioissa tulee ottaa huomioon
järjestettäessä koulutussopimuksen mukaista ay- ja yhteistä koulutusta.

2 § Yleiskorotuksen huomioon ottaminen suorituspalkassa
Liittojen välillä sovittavat ja 1.9.2015 jälkeen voimaan astuvat yleiskorotukset vaikuttavat
varastotyöntekijöiden palkankorotuksiin suoritteiden osalta niissä yrityksissä, joissa on
käytössä suoritejärjestelmä palkankorotushetkellä ja joissa on maksettu suoritteita
välittömästi ennen palkankorotusta. Palkankorotus suoritteiden osalta toteutetaan näissä
yrityksissä työnantajan päättämällä tavalla jommallakummalla alla olevista malleista:
A) Yrityksessä lasketaan keskimääräinen kuukausisuorite suoritetta saaneille
varastotyöntekijöille ja näin saadusta keskimääräisestä kuukausisuoritteesta
lasketaan yleiskorotusprosentin mukainen korotus. Näin saatu korotus, joka on
kaikille kokoaikaisille varastotyöntekijöille samansuuruinen, maksetaan
henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin. Alle 37,5 viikkotuntia tekeville
tuntipalkkaisille korotus maksetaan tuntipalkkoihin ja suhteutetuille
kuukausipalkkaisille tuntipalkkoja apuna käyttäen. Oikeus korotukseen on
varastotyöntekijöillä, joille on maksettu suoritetta viimeisen 3 kuukauden ajan
ennen palkankorotusta.
Täysi suoritteen korotusosuus maksetaan niille varastotyöntekijöille, jotka ovat
olleet suoritejärjestelmässä palkankorotusta edeltäneen 10 kuukauden ajan.
Suoritteen korotus pienenee 1/10 jokaiselta kuukaudeita, jonka varastotyöntekijä
on ollut kuulumatta suoritejärjestelmään viimeisen 10 kuukauden aikana.
B) Yrityksessä yleiskorotuksella korotetaan suoritteen yksikköhintoja tai
suoritekertoimia taikka muutoin korjataan suoritejärjestelmää niin, että se tuottaa
aiempaan verrattuna yleiskorotuksen verran suuremman suoritteen. Oikeus
yleiskorotuksella korjattuun suoritteeseen on varastotyöntekijöillä, joille on
maksettu suoritetta viimeisen 3 kuukauden ajan ennen palkankorotusta.
Työpaikkakohtaisesti suoritteen korotusosan laskemisesta ja jakamisesta voidaan sopia
toisin (23 §:n mukaan, s. 71).
Liitot ovat sopineet palkankorotuksista 1.9.2014 ja 1.9.2015 alkaen ja suoritteiden
vaikutuksista niihin.
Tällä pöytäkirjalla kumotaan Iiittojen 3.4.2004 allekirjoittama pöytäkirja
varastotyöntekijöiden suoritteen korottamisesta yleiskorotuksilla.

3 § Eräistä määräyksistä toisin sopiminen
1. Työnantaja ja varastotyöntekijä voivat sopia 23 §:n mukaan suorituspalkan ja työaikalisien
vaihtamisesta vastaavaksi palkalliseksi vapaaksi. Vapaan vaihtamiseen ja pitämiseen
sovelletaan lomarahavapaata ja työaikapankkivapaata koskevia määräyksiä.
2. Työpaikkakohtaisesti voidaan sopia toisin (23 §:n mukaan, s. 71) Kaupan
työehtosopimuksen 7 § viidennen kappaleen määräyksestä, jonka mukaan
työvuoroluetteloa laadittaessa vapaapäivien välissä voi olla enintään 9 työpäivää.
3. Työpaikkakohtaisesti voidaan sopia toisin (23 §:n mukaan, s. 71) Kaupan
työehtosopimuksen 6 §:n 3b kohdan toisen kappaleen määräyksestä, jonka mukaan
tasoittumisjakso voi olla enintään 26 viikkoa. Tasoittumisjakso voi olla toisin sopimalla
kuitenkin enintään 52 viikkoa.

4 § Sairauspoissaolojen määrän tarkastelu ja vähentäminen
Työnantaja ja varastotyöntekijät sitoutuvat säännöllisesti tarkastelemaan sairauspoissaoloja
ja kehittämään ja toteuttamaan keinoja niiden määrän vähentämiseksi.

Helsingissä 3.6.2014
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