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SSM VIRTUAALINEN JAKAJANPEREHDYTYS

Ennen ensimmäistä työpäivääsi suoritathan vir-
tuaalisen jakajan perehdytysohjelman osoit-
teessa www.ssmjakaja.fi, joka on valmistettu 
opastamaan sinua uudessa työssäsi. 

Jakajana toimit kaikkein tärkeimpänä lenkkinä 
ketjussa, joka varmistaa jaettavien tuotteiden 
toimituksen asiakkaille luettavaksi asti. Roolisi 
työntekijänämme on siis hyvin merkittävä.

Perehdytyksen suorittaminen on edellytys lehti-
en ja mainosten jakamiselle palveluksessamme.

www.ssmjakaja.fi
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Tervetuloa jakajaksi SSM Suomen Suoramai-
nonta –ketjun jakeluyhtiöön!

Työnantajasi edustaa toimialueellaan valtakun-
nallista SSM Suomen Suoramainonta -ketjua, 
jonka noin 20 paikallista jakeluyhtiötä jakavat 
kaupunkilehtiä, mainoksia, kuvastoja ja muita 
painotuotteita yli kahteen miljoonaan kotita-
louteen koko Suomen alueella. 

Vuonna 1987 perustettu Suomen Suoramai-
nonta Oy on Suomen suurin yksityinen osoit-
teettoman suoramainonnan jakeluyritys. Suo-
men Suoramainonta –ketju on osoitteettomaan 
suorajakeluun erikoistunut valtakunnallinen 
organisaatio, johon työnantajasi kuuluu. Olem-
me osa Mediatalo Keskisuomalaista. Mediatalo 
Keskisuomalainen on pörssissä noteerattu me-
diakonserni, joka kustantaa kymmeniä lehtiä ja 
sähköisiä medioita. Kustannustoiminnan lisäksi 
konsernin toimintaan kuuluu sanomalehtipai-
noja, markkinointiviestintää, tutkimustoimin-
taa, sekä sanomalehti- ja mainosjakelua, jossa 
Suomen Suoramainonta on valtakunnallisesti 
suurin toimija.

OLET AVAINASEMASSA

Suomen Suoramainonta -ketju on valtakun-
nallisesti omalla toimialallaan markkinajohta-
ja. Tämä perustuu hyvään maineeseen ja luot-
tamukseen, joka on syntynyt monien vuosien 
työn tuloksena.

Toivomme, että sinä uutena työntekijänä osal-
tasi autat meitä säilyttämään ja vahvistamaan 
asemiamme kilpailtaessa jakelun laadulla.

YHTEISET ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAAMME

Teemme luotettavasti, avoimesti ja tavoitteel-
lisesti yhteistyötä asiakkaidemme, yhteistyö-
kumppaneidemme ja henkilöstömme kanssa. 
Henkilöstövastuutamme ohjaavat yhteiset ar-
vot, vastuullisuus, luottamus ja joustavuus. Ja-

kaja on ketjumme tärkein lenkki ja voimavaram-
me. Arvostamme työntekijöidemme ammatti-
taitoa ja ongelmanratkaisukykyä.

Jakelutyö on joustavaa ja moneen elämäntilan-
teeseen sopivaa työtä. Moninaisuus onkin hen-
kilöstöämme hyvin kuvaava piirre. Jakelutyötä 
tehdään usein toisen työn ohella ja vielä eläk-
keelläkin. Monet nuoret saavat meiltä ensimmäi-
sen työpaikkansa ja tarjoamme usein ensikoske-
tuksen suomalaiseen työelämään myös maahan-
muuttajille. 

Työkokemus erillisjakelun alalta todistaa kykyä 
ottaa vastuuta tarkkuutta, itsenäistä toiminta-
kykyä ja fyysistä kuntoa vaativasta työtehtäväs-
tä. Työtodistuksen lisäksi meiltä moni nuori saa 
ensimmäisen suosittelijansa tulevia työnhakuja 
varten.

Haluamme tehdä osamme yhteiskuntamme hy-
vinvoinnin lisäämiseksi, ja olemme vuosittain mu-
kana erilaisissa hyväntekeväisyyskampanjoissa.  
Pyrimme toiminnassamme minimoimaan ym-
päristöhaittoja ja toimimme muun muassa jät-
teenkäsittelyn ja kierrätyksen osalta vastuulli-
sesti.

TUTUSTU OHJEISIIN

Tämä ohjevihko antaa sinulle ohjeita ja vinkke-
jä jakelutyön hoitamiseen. Löydät tästä tietoa 
myös palkanmaksusta ja muista jakelutyöhön 
liittyvistä asioista. 

Uskomme, että näistä ohjeista on apua työssäsi 
ja työhösi liittyvien asioiden hoitamisessa.

Jos jokin asia jää epäselväksi ohjeisiin tutustut-
tuasi tai myöhemmin työsi aikana ilmenee mui-
ta selvitystä kaipaavia asioita, voit aina olla yhte-
ydessä meihin ja kysyä neuvoa.

TERVETULOA
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 ETHÄN JAA LIIAN AIKAISIN, SILLÄ 

•  Ihmiset menevät ostamaan tarjoustavaroita 
liian aikaisin ennen tarjousten voimassaoloa

•  Tarjoustavaroita ei välttämättä ole vielä 
liikkeessä

•  Kassakoneiden koodausta tarjoushinnoille 
ei vielä ole tehty

•  Mainoksen teho putoaa - ihmiset unohtavat 
tarjouksen

ETHÄN JAA LIIAN MYÖHÄÄN, SILLÄ

• Liike menettää myyntituloja

•  Tarjoustuote jää kaupan hyllylle myymät-
tömänä

•  Piirisi asukkaat jäävät ilman tarjoustuotetta, 
koska tarjouksen voimassaoloaika on ohi tai 
tuote on loppunut

•  Tärkeä tiedote jää asukkailta saamatta tai 
tulee liian myöhään

TEHTÄVÄNÄSI ON

Tehtävänäsi on jakaa mainoksia, tiedotteita, 
lehtiä, kuvastoja ja tuotenäytteitä jokaiseen 
kotiin jakelupiirissäsi määräaikana. Tuotteiden 
käsittely ja lajittelu on osa jakelutyötä.

MILLOIN MAINOKSET ON JAETTAVA? 

Viikossa on alueesta riippuen yksi tai kaksi jake-
lupäivää, keskiviikko (ja lauantai). Jakelu tulee 
suorittaa klo 21 mennessä, kumpanakin jake-
lupäivänä. 

Alle 15-vuotiaan työntekijän työaika on sijoitut-
tava klo 8-20 väliseen aikaan. Työtä saa tehdä 
koulupäivinä kaksi tuntia ja yhteensä koulupäi-
vän kanssa enintään kahdeksan tuntia. Lajitte-
lutyötä voikin tarvittaessa jakaa toiselle päivälle, 
kuin minä jakelu suoritetaan. Jos piirisi kasvaa 

SINUN ON TÄRKEÄ TIETÄÄ

• Jakamiasi mainoksia odotetaan.

•  80 % kotitalouksista tutustuu jaettuihin 
mainoksiin.

•  Asiakkaamme edellyttävät, että heidän 
mainoksensa jaetaan sovittuna aikana 
sovituille alueille.

•  Jakeluhäiriöstä saatamme joutua korvausvas-
tuuseen.

uusien talojen myötä tai muutoin et kykene hoi-
tamaan sitä lain säätämässä ajassa, ota yhteyttä 
esimieheesi.

Oikean jakeluajan noudattaminen on asiakkail-
lemme hyvin tärkeää. Vaikka kaikki tuotteet toi-
mitettaisiin hyvissä ajoin ennen jakelupäivää, ja-
kelua ei saa aloittaa ennen jakelupäivän aamua.

Väärään aikaan jaetut tuotteet aiheuttavat 
paljon puheluita ja ylimääräistä työtä toimis-
tossamme. Myös yrityksemme maine kärsii ja 
voimme menettää asiakkaan. Mikäli työ on suo-
ritettu sopimuksen vastaisesti, saatamme jou-
tua siitä korvausvastuuseen.

Arkipyhät saattavat aiheuttaa muutoksia jakelu-
päiviin. Arkipyhän osuessa jakelupäivälle se voi 
siirtyä pyhää edeltäväksi tai sitä seuraavaksi arki-
päiväksi.

Muutoksista jakelupäivissä tiedotetaan aina 
etukäteen.
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JAKELUALUE ELI JAKELUPIIRI

Tutustu huolellisesti saamaasi piirikarttaan, jo-
hon on merkitty jakelupiirisi rajat. Kaikki rajan 
sisäpuolella olevat postiluukut ja postilaatikot 
kuuluvat jakelupiiriisi. 

Jos piirikartta on mielestäsi epäselvä, etkä ole 
varma jakelupiirisi rajoista, soita ja kysy ohjeita 
ennen jakelun aloittamista.

Piirirajaa ei saa ylittää, koska silloin jakaisit vie-
reisen piirin alueelle, eikä kaikkiin oman jakelu-
piirisi talouksiin riittäisi tuotteita.

Jos jakelupiirin raja kulkee tietä pitkin, jaetaan 
vain se puoli tiestä, mikä on rajan sisäpuolella.

Pidä kartta mukanasi, kunnes opit jakelupiirin 
rajat ulkoa. Ilmoita toimistoon, jos jakelupiiris-
säsi tapahtuu muutoksia, esimerkiksi jakelupii-
rin alueelle rakennetaan uusia taloja, kerrosta-
lon ovikoodi on vaihtunut tai mainos- ja ilmais-
jakelukieltojen määrässä tapahtuu muutoksia.

Mikäli jakelupiirissäsi on erityistä huomiota vaa-
tivia asioita, on näistä maininta erillisellä lapulla, 
kartan yläosassa tai jakelulähetteessä. Lue lähe-
te aina jakelun yhteydessä, huomioitaviin koh-
tiin voi tulla muutoksia.

ALUSSA ON OPETTELEMISTA

Aloittaessasi jakelutyön sinun on hyvä tietää, 
että alkuvaiheessa työhön kuluu huomattavasti 
enemmän aikaa, kuin työn opittuasi. 

Mainosten lajitteluun tulee melko pian rutiini ja 
opit käsittelemään niitä nopeasti. Ensimmäisillä 
jakelukerroilla myös jakeluun kuluu aikaa enem-
män kuin jatkossa, koska joudut alussa opette-
lemaan piirin rajat ja suunnittelemaan jakorei-
tin. Piirin tultua tutuksi työ käy nopeammin. 

Voit aina kysyä meiltä neuvoja, mikäli kaipaat 
apua missä tahansa työhösi liittyvässä asiassa.

© 2014 Suomen Suoramainonta Oy, Janton Oy, Affecto Oy
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Jakelutuotteet toimitetaan jakajille kotiin. 

Tarkemmat tiedot tuotteiden toimitusajoista sekä toimitusten tarkastamisesta lähetteen avul-
la saat jakeluyhtiösi omasta tietolehtisestä, joka on tämän oppaan välissä erikseen. Samasta 
osiosta löydät myös kaikki tarvittavat yhteystietomme. Tarkastathan toimituksen aina heti sen 
tultua ja ilmoitathan, mikäli toimituksessa on puutteita tai muita virheitä.

MITÄ TEHDÄ, JOS TOIMITUSTA EI KUULU

Soita heti meille. Älä odota jakelupäivän iltaan, 
sillä autonkuljettaja on esimerkiksi saattanut 
viedä tuotteet väärään osoitteeseen. Ajoissa 
tehty ilmoitus pelastaa tilanteen ja tuotteet saa-
daan jaettua ajallaan.

HUOMIOI TIEDOTTEET JA JAKELULÄHETE

Kun sinulle on toimitettu kaikki jakelun tuot-
teet, jättää kuljettaja sinulle mainosten väliin 
lähetteen, josta selviää mitä mainoksia piirillesi 
kuuluu jakaa. Lähetteen avulla voit myöhem-
min myös tarkistaa palkkasi. 

Huomaathan, että lähetteessä voi olla erillisiä 
jakelua koskevia ohjeita sekä tiedotteita, minkä 
vuoksi se tulee lukea tarkasti. Kaikkia mainoksia 
ei aina jaeta kaikkiin talouksiin ja toisinaan taas 
erilaisia tiedotteita saatetaan jakaa myös mai-
noskieltotalouksiin.

TARKISTA TUOTETOIMITUS

Jos sinulta puuttuu tuotteita, mitkä lähetteessä-
si on ilmoitettu tulevaksi jakeluun, ilmoita puut-
teista heti meille. Toimitamme sinulle puuttuvat 
tuotteet mahdollisimman pian. 

Jos sinulle on tuotu ylimääräisiä tuotteita, soi-
ta meille ja ilmoita asiasta. Vastaava määrä voi 
puuttua toiselta jakajalta. 

YLIMÄÄRÄISET TUOTTEET

Kaikki jakelusta ylijääneet tuotteet kerätään 
nippuun ja palautetaan seuraavan toimituksen 
yhteydessä. Vie nippu samaan paikkaan johon 
kuljettaja tuo sinulle seuraavan jakelun mainok-
set hieman ennen seuraavaa toimitusta.

Jos yhdeltä jakelupiiriltä jää yli 5 jakelunippua 
ylimääräiseksi, ilmoita meille siitä erikseen. Ja-
kelukieltojen määrä on piirillä voinut muuttua, 
jolloin on tärkeää päivittää jaettavien talouksien 
määrä oikeaksi.

TUOTTEIDEN TOIMITUS
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LAJITTELU

Jakelussa on yleensä useita eri tuotteita. Jotta 
jakelu voidaan suorittaa, täytyy mainokset laji-
tella ennen jakelua. Kun lajittelu on tehty huo-
lellisesti, on jakelu helppo suorittaa. 

Varaa lajitteluun aluksi reilusti aikaa. Oikean tek-
niikan opittuasi opit pian käsittelemään tuottei-
ta nopeammin.  Lajittelutapoja on useita ja eri-
laisia tapoja kannattaa kokeilla. Jos lajittelutyö 
tuntuu hankalalta harjoittelun jälkeenkin, pyy-
däthän esimieheltäsi lisäopastusta tähän työ-
vaiheeseen.

Jos alueellasi on jakelussa tuotteita jotka voi-
daan toimittaa jakeluun vasta jakelupäivän aa-

muna, on yleensä järkevää lajitella etukäteen 
tuodut tuotteet erikseen. Kun viimeisetkin tuot-
teen on toimitettu, on esilajiteltujen tuotteiden 
käsittely helppoa ja nopeaa.

Samoin kun mainoksia on yli 10 erilaista, voit 
kokeilla kahden erän lajittelutekniikkaa. Lajitte-
le ensin normaalisti 5-8 mainosta sisäkkäin. Tä-
män tehtyäsi lajittele kyseinen nippu sekä loput 
mainokset sopivan lehden väliin. 

Ohjeita lajittelutyöhön saat esimieheltä-
si sekä internetsivuiltamme. Ohjevideoita 
löydät myös Youtubesta hakusanoilla ”mai-
nosten lajittelu”. Sinulle sopivimmalla tek-
niikalla helpotat ja nopeutat työtäsi huo-
mattavasti.

Ylijäämätuotteita ei milloinkaan saa omatoimi-
sesti hävittää minkään taloyhtiön roska- tai jä-
tepaperilaatikoihin. Asukkaat saattavat luulla 
ettet ole tehnyt työtäsi ja ilmoittavat asiasta asi-
akkaillemme. Keskitetyllä jätteiden lajittelulla ja 
kierrättämisellä kannamme vastuumme toimin-
tamme ympäristövaikutusten huomioimisessa.
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2. TARKISTA  LÄHETE

Tarkista, että olet saanut kaikki mainokset ja leh-
det. Jos jotain puuttuu tai on liikaa, ilmoita siitä 
heti. Tarkista, jaetaanko jokin mainoksista esi-
merkiksi ainoastaan pientaloihin (= rivi- ja oma-
kotitalot), jolloin osaat suunnitella reittisi oikein, 
etkä vahingossa jaa mainoksia loppuun ennen 
aikojaan.

3. AVAA NIPUT

Laita mainokset pöydälle siten, että yletyt pai-
kallasi ollen käsittelemään niitä kaikkia. 

Järjestä painavimmat mainokset lähelle itseäsi 
ja kevyet mainokset reunoille.

Huomioi, että painomuste tahraa. Suojaa pöytä, 
jolla suoritat lajittelun. Lattialla lajitellessa jou-
dut työskentelemään epäergonomisessa asen-
nossa, joten sopivan lajittelutason valinta on 
tärkeää.

1. KULJETTAJA ON TUONUT TUOTTEET

Mikäli asut kerrostalossa, siirrä tuotteet mahdol-
lisimman pian pois rapusta/rapun edestä. Siirtä-
essäsi tuotteita, kiinnitä huomiota oikeaan nos-
totekniikkaan. Koukista jalkasi ja pidä selkä suo-
rana. Työturvallisuusmääräysten mukaan alle 
18-vuotias tyttö saa yhdellä kertaa nostaa kor-
keintaan 15 kg. Pojilla painoraja on 20 kg. 

Jos samassa rapussa asuu sinun lisäksi toinen 
jakaja, ole erityisen tarkka, että otat vain omat 
mainoksesi, joissa on jakelupiirisi tunnus.

1.

2.

3.
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4. KOKOAMINEN

Ota jokaisen nipun päällimmäinen mainos ja 
laita ne lehden väliin tai taittamattoman lehden 
päälle. Laita pienet mainokset lehden aukea-
man väliin. Sivujen välistä niitä ei välttämättä 
huomaa.

4.

5. TAITTAMATTOMAT LEHDET

Oheisissa kuvissa lehti on taittamaton 
(5.a). Kerää muut mainokset ja lehdet 
sen päälle (5.b). Lopuksi taita lehti kiinni 
ja nosta valmis nippu omaan pinoonsa 
(5.c). Jos taittamattomia on useita, laita 
ne ensin päällekkäin ja muut tuotteet 
niiden päälle. Lopuksi taita taittamatto-
mat lehdet nipun kanneksi.

JAKELUN APUVÄLINEET

Jakelutyötä helpottamaan on mahdollista saada käyttöön mm. laukkuja tai jakelukärryt. Työväli-
neitä saat lainaksi pyytämällä niitä esimieheltäsi. 

Mikäli asut kerrostalossa, huomioithan että kärryt tulee jakeluiden välillä säilyttää asianmukaisesti 
siihen soveltuvassa paikassa (ei rappukäytävässä). Jos jokin työvälineistäsi rikkoutuu, palautathan 
sen korjattavaksi. Saat samalla käyttöösi uuden laukun tai kärryt.
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AVAIMET JA OVIKOODIT

Kerroistaloihin joiden rappukäytävien ovet pi-
detään lukittuina, saat toimistolta lehdenjaka-
ja-avaimet ja/tai ovikoodit. Ethän milloinkaan 
luovuta avaimia ja ovikoodeja ulkopuolisille, tai 
lisää avaimiin merkintöjä.

Sellaisina päivinä kun olet estynyt hoitamaan 
jakelutyötäsi, avaimien toimittamisesta piirisi si-
jaiselle tulee aina sopia esimiehesi kanssa.

MUUT LUKITUT TALOT

Jakelupiiriisi voi kuulua myös sellaisia kerros-
taloja, joihin hallussamme ei ole lehdenjakaja-
avainta (esimerkiksi uudet talot joihin asukkaat 
ovat vasta muuttamassa). 

Jos joskus et pääse suorittamaan jakelutyötä-
si lukossa olevan oven vuoksi, ilmoitathan on-
gelmasta aina esimiehellesi. Ilmoita samalla 
kyseisen talon isännöitsijän tai kiinteistöhuol-
lon yhteystiedot, jotta voimme pyytää avaimia/
ovikoodeja jakelutyösi helpottamiseksi. Nämä 
tiedot selviävät tavallisesti tarrasta ulko-ovessa 
tai ilmoitustaululta.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että jakelua ei mis-
sään tilanteessa voi suorittaa jättämällä jakelu-
nippuja ulko-oven viereen tai rappukäytävään. 
Ellet pääse postiluukuille, ota yhteyttä meihin.

SUMMERITALOT

Jos jakelupiirillesi kuuluu kerrostalo johon meil-
lä ei ole lehdenjakaja-avainta, voit soittaa sum-
meria. Summeria soitettuasi odota rauhassa 
hetkinen. Jos ovea ei avata, voit soittaa myös 
toisia summereita, yhtä kerrallaan. Ethän soi-
ta summereita jakeluajan päättymisen, eli klo 
21.00 jälkeen.

Useimmat kerrostalojen rappukäytävät ovat 
auki noin klo 18-20 asti, joten jakelu on hyvä 
pyrkiä suorittamaan ennen sitä. 

OVIPUHELIMET

Joissakin kerrostaloissa on alaovissa ovipuhelin.
Paina ovipuhelimen painiketta kuten summeria 
ja odota hetkinen. Asukkaan vastatessa esitte-
le itsesi kohteliaasti, esimerkiksi: ”Lehdenjakaja 
täällä, voisitteko avata oven”. Jos soittoon ei vas-
tata, voit kokeilla toisia painikkeita, yksi kerral-
laan. Ethän soita ovipuhelimia jakeluajan päät-
tymisen, eli klo 21.00 jälkeen.
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EI MAINOKSIA!

JAKELUN AIKANA HUOMIOITAVA

Muista sulkea postilaatikoiden kannet

HYVIÄ VINKKEJÄ
Kerrostalojakeluissa voit jättää jakelulaukkusi ala-
kertaan ja ottaa mukaasi vain rappuun menevän 
määrän tuotteita. Hissitaloissa aloita ylhäältä: on 
helpompi kulkea portaita alaspäin.

Hissittömissä kerrostaloissa aloita alhaalta: portaita 
noustessa nippujen määrä vähenee koko ajan ja 
kerrosten välillä tulee pieni keskeytys.

MUISTA SIISTEYS
Kävele pihoilla nurmikoita ja istutuksia varoen.

Kerää mukaasi kaikki jakelustasi syntyvät roskat. Pidä 
myös oma pihasi/porraskäytäväsi siistinä pakkaus-
naruista ja muoveista.

Varo ettet vahingossa sotke seiniä ja valokatkaisijoita 
painomusteisilla käsillä.

Tyhjentämättömät, ääriään myöten täynnä olevat 
postilaatikot voit jättää jakamatta. 

ÄLÄ JÄTÄ TUOTTEITA ROIKKUMAAN
Työnnä lehdet ja mainokset laatikkoon kunnolla 
sisälle/luukuista alas asti siten, että mitään ei jää 
näkyviin. Roikkumaan jäänyt tuote kertoo varkaille 
ettei ketään ole kotona.

EI MAINOKSIA -KIELTOLAPPU
Jos postiluukussa/-laatikossa on teksti ”ei mai-
noksia” tai ”ei ilmaisjakelua” siihen ei jaeta mitään. 
Poikkeuksia kuitenkin on. Mikäli jakelualueellasi 
noudatetaan jonkin tuotteen kohdalla poikkeuk-
sellista jakelutapaa, löydät tiedon siitä jakeluyhtiö-
si omasta tietolehtisestä, jonka saat tämän oppaan 
mukana.

OVESSA/POSTILAATIKOSSA KAKSI NIMEÄ
Mikäli postilaatikossa on kaksi nimeä, jaetaan siihen 
kuitenkin vain yhdet tuotteet.

YRITYKSET
Mikäli jakelupiirilläsi on yrityksiä, niihin jaetaan ai-
noastaan siinä tapauksessa, jos siitä on erillinen mai-
ninta jakelulähetteessäsi tai piirisi jakelua koskevissa 
erityistiedoissa. Ellet saa erillistä ohjeistusta yrityksiin 
jakelusta, jaa ainoastaan piirisi kotitalouksiin.
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JAKELUKUITTAUS  

Jakelu tulee kuitata tehdyksi jokaisen jake-
lun jälkeen. Kuittaus on olennainen osa jake-
luprosessia ja kertoo jakeluyhtiölle, milloin olet 
päättänyt työsi. Jos et kuittaa jakeluasi, saate-
taan sitä pitää merkkinä työn tekemättä jättämi-
sestä. Jakelukuittaus on eräs palkanmaksun pe-
ruste, joten jos et onnistu tekemään kuittausta, 
ilmoita siitä heti. 

INTERNET 

Jakelun voi kuitata ilmaiseksi internetissä osoit-
teessa: www.jakelukuittaus.fi 

Sivulla olevalla lomakkeella on kaksi pakollis-
ta kenttää: Jakopäivä ja Jakelupiirin tunnus. 
Jakopäivävalinta tehdään lomakekenttään au-
keavasta kalenterista. Jakelupiirin tunnus tulee 
syöttää lomakkeelle muodossa yritystunnus_
piirinumero: esimerkiksi 04_12345. Jos sinulla 
ei ole omaa jakajatunnusta, jätä kenttä täyttä-
mättä. Ilmoita, montako kokonaista jakelunip-
pua piiriltäsi jäi ylimääräiseksi, sekä jos jakelus-
sa ilmeni puutteita. Voit tiedottaa puutteista tai 
muista tärkeistä asioista tarkemmin kommentti-
kentässä.

Tiedot täytettyäsi lähetä kuittaus painamalla 
Tallenna-painiketta. 

TEKSTIVIESTI 

Jos sinulla ei ole käytössäsi internetiä, jakelun 
voi kuitata myös lähettämällä tekstiviestin Ok 
numeroon 050 9020 040. Tekstiviestillä kuittaa-
minen maksaa operaattorisi perimän tekstivies-
tin hinnan. Viesti tulee lähettää siitä numerosta 
minkä olet jakeluyhtiöön puhelinnumerokse-
si ilmoittanut, toisesta numerosta lähetetystä 
viestistä järjestelmä ei tunnista sinua. Mikäli ja-
kelusta on ilmoitettavia asioita, kuten esimerkik-
si muuttunut ovikoodi, voit kirjoittaa siitä vies-
tissäsi Ok-sanan jälkeen. Esimerkiksi: Ok, Meri-
tullinkatu 7 ovikoodi ei toiminut. 

Mikäli et muista kuitata jakelua heti jakelun 
jälkeen, lähettää järjestelmämme automaat-
tisesti jakelukuittauksesta muistutusteksti-
viestin. Muistutuksen jälkeen jakelun voi kui-
tata normaalisti internetlomakkeella, tai vastaa-
malla tekstiviestiin sen ohjeiden mukaisesti. 

Kuittauspuhelinnumero on varattu ainoastaan 
tekstiviestiliikenteelle jakelukuittauksia varten. 
Numeroon ei voi soittaa, eikä sinne saa lähet-
tää muita kuin kuittausviestejä. Muissa asioissa, 
kuten sairaslomat tai puuttuvat jakelutuotteet, 
on aina otettava yhteys jakeluyhtiöön sovitulla 
tavalla. 

Kuva netissä olevasta kuittauslomakkeesta
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JAKELUNTARKASTUS

Jokaisesta jakelusta tehdään asiakkaitamme 
varten puhelinhaastatteluja sekä internetloma-
kekyselyjä, joissa selvitetään jaettujen tuottei-
den muistamista sekä lukemista. Tarkastuksissa 
varmistetaan myös tuotteiden oikea-aikainen 
jakelu. Lisäksi jakelua odottavat kotitaloudet il-
moittavat meille herkästi puuttumaan jäänees-
tä jakelusta. 

Tilannetta, jossa lehti tai esite ei ole mennyt 
lainkaan perille tai se on jaettu väärään aikaan 
tai huonokuntoisena, kutsumme jakeluhäiriök-
si.

Mikäli jollain jakelupiirillä ilmenee jakeluhäiriö, 
jakelun suorittaneeseen jakajaan ollaan yhtey-
dessä, jotta voidaan selvittää  mistä syystä jake-
lu on jostain osoitteesta jäänyt puuttumaan. 

Syynä voi olla esimerkiksi postilaatikon hankala 
sijainti tai epäselvyys postiluukun merkintöjen 
tulkitsemisessa. Muistathan, että jakelun aikana 
ilmi tulevat jakelun puutteet (kuten esimerkiksi 
sisäänpääsyeste) tulee jakajan ilmoittaa heti ja-
kelun tai jakelukuittauksen yhteydessä, jotta ta-
paukset voidaan erottaa jakeluhäiriöistä ja tilan-
ne päästään korjaamaan hyvissä ajoin.

Osa jakeluhäiriön selvitystä on niin kutsuttu 
paikkausjakelu, eli jakelutyön suorittaminen 
loppuun asti viemällä jakamatta jääneet tuot-
teet osoitteeseen, josta jakeluhäiriö on ilmoitet-
tu. Näin toimimalla täytämme palvelulupauk-
semme asiakkaillemme, sekä vältämme jakelu-
häiriön toistumisen tulevaisuudessa.

Toistuvat jakeluhäiriöt piirillä voivat johtaa va-
kavimmillaan työsuhteen päättämiseen.

KORVAUSVELVOLLISUUS

Tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta 
johtuvasta laiminlyönnistä tai tuotteen tuhoa-
misesta joudut korvausvelvolliseksi. Lisäksi se 
on riittävä peruste työsuhteen purkamiselle. 

Toimimalla huolellisesti ja ilmoittamalla meille 
kaikki jakelun aikana ilmenevät ongelmatilan-
teet voit välttää väärinkäsitykset. 

LOMAT

Kun haluat pitää lomaa pyydä sitä hyvissä ajoin, 
vähintään kaksi viikkoa toivottua loma-ajankoh-
taa ennen. Ilmoita loman kesto ja päivämäärä, 
jolloin palaat. Myönnämme lomaa mahdolli-
suuksien mukaan. 

Jos lomatoivomus on hyvin tärkeä, voit ehdot-
taa itse hankkimaasi sijaista tilallesi (ilmoita sa-
malla sijaisesi nimi, osoite sekä yhteystiedot). 
Etenkin koululaisten syys-, talvi-, joulu- ja pää-
siäislomilla varaudu tähän, koska kaikille emme 
voi luvata lomaa samaan aikaan. 

Jos jakelupiirille on lehdenjakaja-avaimia, tulee 
ne palauttaa työnantajalle (tai luovuttaa omal-
le sijaiselle) ennen lomalle lähtöä. Lomalle ei voi 
lähteä ennen kuin avaimet on palautettu.
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SAIRASTUMINEN

Jos sairastut ja koet itsesi työkyvyttömäksi, etkä 
pysty hoitamaan tulevaa jakeluasi, ota yhteyttä 
esimieheesi ja ilmoita asiasta mahdollisimman 
pian, jotta tarvittavat järjestelyt työsi hoitami-
seksi voidaan aloittaa. Sairastumisesta tulee il-
moittaa ensisijaisesti puhelimitse. Mikäli et ta-
voita esimiestäsi soittamalla, jätä viesti.

TOIMITA SAIRAUSLOMATODISTUS

Kun olet ilmoittanut sairastumisestasi, tulee si-
nun hankkia lääkärin tai sairaanhoitajan selvitys 
työkyvyttömyydestäsi, eli sairauslomatodistus. 
Todistus toimitetaan esimiehelle heti kun lää-
käri tai sairaanhoitaja on antanut lausuntonsa, 
koska sen perusteella esimiehesi voi myöntää 
sinulle sairauslomaa. Sairauslomatodistuksen 
perusteella maksetaan myös sairausajan palk-
kaa.

Mikäli olet koululainen tai opiskelija, voit pyy-
tää sairauslomatodistuksen kouluterveyden-
hoitajalta tai opiskelijaterveydenhuollosta. Jos 
työskentelet toisessa työpaikassa, jonka työter-
veyshuoltoon sisältyy sairaanhoitopalveluita, 
hyväksymme myös kyseisen työterveyshuollon 
palveluntarjoajan todistuksen. Voit myös käyt-
tää kuntasi terveydenhuollon palveluita, eli va-
rata ajan terveyskeskukseen tai terveysasemal-
le. Terveyskeskuksen tai -aseman ollessa suljet-
tuna, ota yhteyttä päivystykseen. 

Mikäli sinulle aiheutuu kuluja kunnallisten ter-
veyspalveluiden käytöstä hankkiessasi selvitys-
tä työkyvyttömyydestä, sovi käyntimaksun kor-
vaamisesta esimiehesi kanssa. Yksityisten terve-
ysasemien käyntimaksuja emme korvaa.

TYÖTERVEYSHUOLTO  ENNALTAEHKÄISEE

Työterveyshuollon tarkoitus on edistää turval-
lista ja terveellistä työn tekemistä sekä ehkäis-
tä terveyshaittoja, työhön liittyviä sairauksia ja 
tapaturmia.

Lakisääteinen työterveyshuolto on työstä ja työ-
oloista aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen 

ennaltaehkäisyä. Sairaanhoidon järjestäminen 
on työnantajalle vapaaehtoista. Lakisääteiseen 
työterveyshuoltoon kuuluvat siis mm. työpaik-
kaselvitykset, tietojen antaminen, neuvonta ja 
ohjaus. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää työn-
tekijöiden terveyttä, työkykyä ja turvallisuutta. 
Näissä palveluissa yhteistyökumppanimme on 
Mehiläinen.

JOS SATTUU TYÖTAPATURMA 

Jos sinulle sattuu työtä tehdessäsi tapaturma, 
ilmoita siitä esimiehellesi mahdollisimman no-
peasti. Tapaturmasta ilmoitettuasi esimiehesi 
tekee ilmoituksen vakuutusyhtiöön (If ) ja antaa 
sinulle vakuutustodistuksen. 

Vakuutustodistus oikeuttaa hoitolaitoksen ja 
lääkärin lähettämään laskun työtapaturman 
ja ammattitaudin hoidosta aiheutuneista sai-
raanhoitokuluista suoraan vakuutuslaitoksel-
le. Hoidossa voi käydä vakuutusyhtiön ohjeen 
mukaisesti itse valitussa hoitopaikassa, mutta 
on hyvä huomioida, ettei vakuutustodistus ole 
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maksusitoumus. Sairaanhoitokulujen korvaami-
nen edellyttää, että kyseessä on korvattava työ-
tapaturma tai ammattitauti. Vakuutuslaitos rat-
kaisee laskun korvattavuuden saatuaan riittävät 
selvitykset.

JOS SATTUU TYÖTAPATURMA - OHJE 

• Ilmoita tapaturmasta heti työnantajalle

•  Ota mukaan työnantajalta saamasi va-
kuutustodistus hakeutuaksesi hoitoon. 
Vakuutustodistuksen avulla lääkäriase-
ma tunnistaa sinut Ifin asiakkaaksi

•  Voit hakeutua hoitoon suoraan Ifin sai-
raanhoitoverkoston lääkäriasemalle, 
työterveyshuoltoon tai itse valitsemaasi 
hoitopaikkaan

•  Muista vastata heti Ifin tekemiin lisätie-
dusteluihin

•  If voi ehdottaa jatkohoitopaikan vaihta-
mista, mikäli näin voitaisiin nopeuttaa 
jatkohoitoon pääsyä

•  Tiedot Ifin sairaanhoitoverkostosta löy-
dät osoitteesta www.if.fi/sairaanhoito-
verkosto

Jos haluat lopettaa jakamisen, toimita kirjalli-
nen irtisanomisilmoituksesi joko henkilökohtai-
sesti, postitse tai sähköpostitse. 

Jos työsuhteesi on kestänyt yli kuukauden, huo-
mioi että irtisanomisaika on kuukauden mittai-
nen. Sinun tulee siis työskennellä vielä kuukau-
den verran irtisanoutumispäivästä lukien.

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN

Työsuhteen ensimmäinen kuukausi katsotaan 
koeajaksi, jonka aikana voit lopettaa työsi ilman 
irtisanomisaikaa. 

Jos työsuhteesi on määräaikainen, se päättyy 
työsopimukseen merkittynä päivänä.  
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valot ja jatkettua turvallisesti jakelua. Työnan-
tajalta saat heijastinliivin halutessasi.

LAIT JA MÄÄRÄYKSET

Jakelutyön, kuten ei minkään muunkaan työn, 
hoitaminen anna sinulle mitään eri vapauksia. 
Työtä hoitaessa tulee aina noudattaa lakia, sään-
töjä ja hyviä tapoja. Esimerkiksi liikennesäännöt 
on laadittu jokaisen tiellä liikkuvan turvallisuu-
den ja liikenteen sujuvuuden edesauttamiseksi. 

Jakelutyö palveluksessamme on itsenäistä ja 
vastuuntuntoista työtä, jossa vaaditaan hyvää 
fyysistä kuntoa ja tarkkaavaisuutta. Jakelun olo-
suhteet poikkeavat eri vuodenaikoina ja erityyp-
pisissä jakopiireissä huomattavasti toisistaan.

Pyri aina hoitamaan työsi huolellisuutta ja tur-
vallisuutta noudattaen. Työn eri vaiheet on toki 
syytä hoitaa toimeen tarttuen ja ripeästi, mut-
ta turha hosuminen kostautuu työn laadussa ja 
saattaa vaarantaa omasi tai jonkun toisen tur-
vallisuuden. Älä työtä hoitaessasi saata itseäsi 
vaaralle alttiiksi. Vaaran uhatessa, keskeytä työ 
ja ilmoita asiasta välittömästi esimiehellesi. 

•  Jakelupiiriin perehtymisellä, ympäristön vaa-
rojen tunnistamisella, oikealla vaatetuksella ja 
oikeilla työtavoilla on keskeinen osuus tapa-
turmien ehkäisyssä. 

•  Työturvallisuus ja sen edistäminen ovat aina 
yhteistyötä työnantajan ja työntekijän välillä. 

•  Havaituista vaaroista tai puutteista tulee viipy-
mättä ilmoittaa esimiehelle. 

•  Muista, että liukas keli ja kiire, terävät postilaa-
tikot ja -luukut sekä raskaiden lehtinippujen 
nosto ovat syinä useisiin jakelun tapaturmiin. 

NOSTOTEKNIIKKA JA PAINORAJAT

Siirtäessäsi jaettavia tuotteita, kiinnitä huomio-
ta oikeaan nostotekniikkaan. Koukista jalkasi ja 
pidä selkä suorana. Toisin sanoen nosta jaloilla, 
älä selällä. Tämä on hyvä ottaa tavaksi myös ke-
vyempiä nostoja tehdessäsi.

Työturvallisuusmääräysten mukaan alle 18-vuo-
tias tyttö saa yhdellä kertaa nostaa korkeintaan 
15 kg, pojilla painoraja on 20 kg. 

HÄMÄRÄSSÄ LIIKKUMINEN

Mikäli työskentelet pimeään tai hämärään ai-
kaan, muista käyttää heijastinta ja pyörällä liik-
kuessasi valoja. Kerrostalon portaikossa keskey-
tä jakelu valokatkon ajaksi, jotta saat sytytettyä 

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖSUOJELUOHJEET
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TALVEN VAIKUTUS TYÖHÖSI

Huomioithan, että talvella on paitsi pimeää, 
myös usein liukasta. Liikkuessa tulee muistaa, 
että myös autot tarvitsevat talvella tavallista pi-
demmän matkan pysähtyäkseen. Pyyhi hyvin 
jalkasi lumesta, astuessasi rappukäytävään. Lu-
minen ja märkä kenkä on liukas ja vaarallinen.

ENNEN JAKELUUN LÄHTÖÄ

Jakeluun valmistautuminen alkaa jo kotoa. Sää-
olojen huomioon ottaminen sekä asianmukai-
nen vaatetus ja varusteet luovat pohjan on-
nistuneelle jakokierrokselle. Vaihda aina kuiva 
vaatekerta ja sukat, mikäli ne kastuvat jakelun 
aikana. Kuivat sukat on hyvä vaihtaa aina, kun 
haet lisää jaettavia tuotteita kotoa. 

Jakelupiirin ja reitin läpikäynti mielikuvien va-
rassa ennen varsinaista jakokierrosta auttaa 
työn hallintaan sekä turvallisuuteen.

Tarkasta, että jakoreitin suunnittelu vastaa käyt-
tämääsi kulkuvälinettä. Autolla jakeluun saattaa 
olla eri reitti, kun polkupyörällä tai kärryillä ta-
pahtuvaan jakeluun samassa piirissä.

Varaa ensimmäiseen jakokertaan reilusti aikaa. 
Merkitse muistiin tärkeät asiat jakoreitin varrel-
ta. 

Pidä lehtien jättöpaikka omalta osaltasi siistinä. 
Korjaa sidenarut ja muovikääreet roskalaatikoi-
hin. Huomioi alueesi määräykset jätteiden lajit-
telusta. 

Muovipannat aukeavat liimauskohdan kään-
töpuolella olevasta kielekkeestä repäisemällä. 
Varo kielekkeen painumista kynnen alle.

Lajittelu on hyvä suorittaa työpöydällä. Laita eri 
tuotteet riittävän lähelle toisiaan. Pöytä on hyvä 
suojata kankaisella pöytäliinalla. Muista myös 
suojata seinä, kun pinoat lajiteltuja nippuja sei-
nää vasten. Tuore painomuste tahraa. Älä kos-
kaan lajittele lattialla! Väärässä työasennossa 
selkä ja jalat kipeytyvät helposti. 

AUTO 

Lastaa lehtiniput oikein, jotta voit turvallises-
ti kuljettaa autoa. Muista, että liikennesäännöt 
koskevat kaikissa olosuhteissa myös jakelutyö-
tä tekeviä. Ole erityisen tarkkana peruuttaessasi 
piha-alueilla ja postilaatikkorivien läheisyydes-
sä.

JAKELUKÄRRYT JA LAUKUT 

Jos käytät jakokärryä, tarkasta kärryn kunto. 
Muista aina lukita jarru päälle, kun poistut kär-
ryn luota. Älä jätä kärryä koskaan niin, että se 
pääsee karkaamaan sinulta alamäkeen. Täyteen 
lastattu kovassa vauhdissa törmäävä kärry on 
hengenvaarallinen! 

POLKUPYÖRÄ 

Käytä aina pyörällä liikkuessasi pyöräilykypärää. 
Ota selvää pyöräsi vahinko- ja varkausvakuutuk-
sesta.
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JAKELUN AIKANA

Pidä ajatus mukana työssäsi ja kiinnitä huomio-
ta työympäristöön sekä ulkona, että porraskäy-
tävissä. Ennakoi mahdolliset vaarakohteet, joita 
reittisi varrella saattaa esiintyä. 

Muista, että sinulla on täysi oikeus liikkua por-
raskäytävissä ja piha-alueilla. Täysin luvallisesti 
saat soittaa kerrostaloissa ihmisten ovisumme-
reita päästäksesi sisään. Ihmiset saattavat käyt-
täytyä negatiivisesti heidän kotiympäristöön-
sä vaikuttavissa tilanteissa. Kohtelias käytös ja 
hymy pelastavat lähes kaikki tällaiset tilanteet. 
Aina voit myös kertoa, että olet suorittamassa 
työnantajan sinulle määräämää tehtävää ja pyy-
tää alueen asukasta olemaan yhteydessä toi-
mistollemme saadakseen lisätietoja. 

Porraskäytävissä opettele valojen palamisaika. 
Valokatkaisimeen syttyy yleensä valo vähän en-
nen kuin valot sammuvat. Paina valokatkaisinta 
ajoittain uudestaan. 

Älä työnnä sormiasi postiluukun sisäpuolelle. 
Oven takana voi olla vihainen kissa tai koira. 
Muista aina työntää lehtinippu luukusta sisään 
saakka. Työntämistä voit helpottaa toisella leh-
tinipulla. Puolittain ulkona roikkuva lehtinippu 
on merkki varkaille, ettei huoneistossa ole ke-
tään kotona. 

Jos kerrostalon piha-alueella tai porraskäytäväs-
sä on ongelmia, merkitse ilmoitustaululta muis-
tiin isännöitsijän nimi ja puhelinnumero. Ilmoita 
asiasta esimiehellesi. 

Jos et jostain syystä pääse sisään lukittuun por-
raskäytävään, merkitse ylös kiinteistön huolto-
yhtiön yhteystiedot. Ne löytyvät yleensä ulko-
oveen kiinnitetystä tarrasta. Ilmoita asiasta esi-
miehellesi. 

Jos omakotitalossa on aidatulla piha-alueella 
koira vapaana, älä mene kyseiselle pihalle, mi-
käli koiralla on mahdollisuus käydä kimppuusi. 
Ilmoita asiasta esimiehellesi. 

EPÄTAVALLISET TILANTEET

Jakelureitilläsi saatat kohdata alkoholin tai huu-
meiden vaikutuksen alaisia ihmisiä. Muista, et-
tei tällaisten henkilöiden kanssa järkipuhe auta. 
Älä jää väittelemään, vaan esiinny rauhallisesti 
ja määrätietoisesti ja pyri poistumaan paikalta 
nopeasti. 

Myöskään tuntemattomien ihmisten asuntoihin 
ei pidä mennä, vaikka pyytäisivät sisälle. Käytä 
tällaisissa tilanteissa tarkkaa harkintaa. 

Jakelualueellasi saattaa olla toimenpiteitä vi-
ranomaisten mm. poliisin tai pelastuslaitoksen 
toimesta. Viranomaisten määräyksiä tulee aina 
noudattaa ehdoitta. Muista myös tällaisissakin 
tapauksissa ilmoittaa jakeluesteestä toimistol-
lemme. 

YLLÄPIDÄ HYVÄÄ TYÖKYKYÄ

Pidä huolta itsestäsi ja kunnostasi. Terveet elä-
mäntavat toimivat pohjana kaikessa työssäsi 
koko elämäsi ajan. Ole aina ylpeä työstäsi, jota 
teet!
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Suomen Suoramainonta –konsernin jakeluyh-
tiöissä voit halutessasi tehdä jakelutyötä kevyt-
yrittäjänä yhteistyökumppanimme kautta. Työn 
sisällössä ei ole eroa verrattuna jakelutyön te-
kemiseen työsuhteessa, mutta toimeksianto-
suhteessa pääset nauttimaan yrittäjän eduista.  
Ainoa edellytys palvelun käytölle on täysi-ikäi-
syys.

Kevytyrittäjyys on hyvä tapa kokeilla, millaista 
yrittäjänä toimiminen voisi olla. Ennakkotieto-
ja ei tarvita, koska palveluntarjoaja hoitaa kaik-
ki paperityöt ja huolehtii viranomaisvelvoitteis-
ta. Palvelun käytöstä palveluntarjoaja veloittaa 
palvelumaksun. 

Jos valitset kevytyrittäjyyden, sinulla on mah-
dollisuus hyödyntää yrittäjän etuja. Yrittäjänä 
voit vähentää verotuksessa liiketoimintaasi liit-
tyvät kulut, kuten tietokoneen tai puhelimen. 
Yrittäjänä voit myös itse päättää eläkemaksuis-
tasi, eikä sinun tarvitse maksaa työnantajamak-
suja laskutuksestasi.

Normaalin jakelukorvauksen lisäksi kevytyrittä-
jät laskuttavat yrittäjälisän. Laskutus muodos-
tuu automaattisesti palveluntarjoajan kautta ja 
kirjanpitoa voi seurata itse internetissä. Vain ve-
roprosentti tulee syöttää järjestelmään itse.

Useimmat jakajayrittäjät hyötyvät erityisesti ar-
vonlisäveron alarajahuojennuksesta, jonka an-
siosta alle 10 000 euron vuosilaskutuksella saa 
koko arvonlisäveron (24 %) takaisin tilikauden 
päättyessä. Mitä enemmän jaat, sitä enemmän 
alv-vähennyksestä hyödyt.

Jos haluat ryhtyä kevytyrittäjäksi, rekisteröidy 
palvelun käyttäjäksi osoitteessa www.op-kevy-
tyrittaja.fi. Yrityksen toimialaksi voit kirjoittaa 
”mainosjakaja”.

Rekisteröinnin onnistuttua palveluntarjoaja ha-
kee Verohallinnolta Y-tunnuksen, sekä tekee 
merkinnät rekistereihin (ALV, ennakkoperintä). 
Y-tunnus tulee postitse kotiin 1-2 viikon sisäl-
lä, jolloin se tulee näkyviin myös OP:n kevytyrit-
täjäpalveluun. Kun Y-tunnus on saapunut, voit 
tehdä toimeksiantosopimuksen paikallisessa ja-
keluyhtiössä.

Kevytyrittäjänä on mahdollista toimia seuraavien ja-
keluyhtiöiden alueilla:

Helsingin Jakelu-Expert Oy, Jakelujuniorit Oy, Lah-
den Jakelut Oy, Jakelusuora Oy, Joensuun Ykkösja-
kelut Oy, Tampereen Ykkösjakelut Oy, Pasi-Jakelut 
Oy, Jakelu-Ässät Oy, Porin Jakelukeskus Oy, Jakelu-
masters Oy, P-S Suorajakelu Oy, Turku-Palvelu Oy, 
Salo-Suorajakelu Oy, Jyväskylän Jakelut Oy

VAIHTOEHTONA KEVYTYRITTÄJYYS




