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§ 6
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. opettajien varsinaisen palkan 
maksamista syyskuusta alkaen koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2017-002206 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että opettajille maksetaan täysi 
palkka kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mu-
kaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ymmärtää aloitteentekijöiden 
nostaman ongelman ja tulee tutkimaan tiettyjen erityistehtäväkorvaus-
ten maksamisen aikaistamista.

Nykytila

Opettajalle maksetaan täysi palkka oikea-aikaisesti kunnallisen opetus-
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Sopimus mahdol-
listaa menettelyn, jossa elokuulta tulevat palkkiot ja korvaukset voidaan 
maksaa lokakuun palkanmaksun yhteydessä. 

Opettajalle maksetaan lukukauden alusta lukien siis hinnoittelukohdan 
mukainen palkka sekä mahdolliset tehtäväkohtaiset lisät, vuosisidon-
nainen lisä, henkilökohtaiset lisät sekä mahdolliset siirtymäkauden lisät.

Vielä elokuussa ei tiedetä tarkkaan tuleeko opettajalle ylituntipalkkioita, 
muita palkkioita tai erityistehtäväkorvauksia. Syynä tähän on mm. oppi-
lasmäärien laskentapäivä 20.9., jolloin tiettyjen oppilasmääriin perustu-
vien erityistehtävien korvausmäärät selviävät. Lisäksi kouluissa ja oppi-
laitoksissa voi olla ryhmien muodostuminen vielä epävarmaa ja näin 
opettajien ylituntien määräytyminen myöhentyy.

Mikäli opettajalle maksetaan jo elokuussa arviomääräisesti ylituntipalk-
kioita, muita palkkioita ja erityistehtävien korvauksia, on todennäköistä, 
että seurauksena on takaisinperintämenettely.  

On tärkeää, että opettaja saa mahdollisimman nopeasti palkkiot ja eri-
tyistehtäväkorvaukset oikeamääräisenä. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala tulee tutkimaan tiettyjen erityistehtäväkorvausten maksamisen 
aikaistamista siten, että korvaukset sidottaisiin esimerkiksi oppilasmää-
räennusteeseen eikä laskentapäivän todellisiin oppilasmääriin.

Käsittely
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Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Sydänmaa Johanna ym. valtuustoaloite Kvsto 22.2.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa valtuutettu 
Johanna Sydänmaan ym. tekemästä valtuustoaloitteesta, joka koskee 
opettajien varsinaisen palkan maksamista syyskuusta alkaen.
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