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§ 737
V 28.11.2018, Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman 
samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi

HEL 2018-005658 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo feministisen puolueen ryhmäaloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Perusteluosan viimeinen kappale korvataan seu-
raavasti: 

"Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että samapalkkaisuusohjelmaa tul-
laan toteuttamaan osana tasa-arvosuunnitelmaa."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 13
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel 
Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Ve-
sikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Liitteet
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1 Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuu-
sohjelman laatimiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Katju Aro esitti, että Helsinki laatii ohjelman samanpalkkai-
suuden edistämiseksi, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä makse-
taan Helsingissä samaa palkkaa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena tuli-
si olla Helsingin kaupungin töitä vastaavan laadukkaan ja riittävän yksi-
tyiskohtaisen palkkakartoitusmallin kehittäminen siten, että palkkojen 
samanarvoisuuden arviointi on mahdollista yli työehtosopimus- ja hin-
noitteluryhmärajojen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla tehdään vuosittain lakisää-
teinen palkkakartoitus, joka on yksi keino seurata samapalkkaisuuden 
toteutumista. Kartoitus analysoidaan perusteettomien palkkauserojen 
tunnistamiseksi. Muun muassa meneillään olevissa valtakunnallisiin so-
pimuksiin perustuvissa järjestelyeräneuvotteluissa hyödynnetään palk-
kakartoituksesta saatavaa tietoa. Valmisteilla olevassa tasa-arvosuun-
nitelmassa on pohdittu palkkakartoitukseen liittyviä kehittämistarpeita. 
Palkkakartoituskäytäntöä on tarkoitus kehittää edelleen tarkemman 
palkka-analyysin saamiseksi.  

Kaupunginhallitus toteaa, että eri virka- ja työehtosopimusten väliset 
palkkarakenteet sekä tietyt lisät, kuten esimerkiksi vuosisidonnaiset li-
sät poikkeavat toisistaan, mistä syystä palkkojen vertailu on perusteltua 
tehdä saman sopimuksen sisällä. Myös valtakunnalliset virka- ja työeh-
tosopimukset edellyttävät tätä. Valtakunnallisten sopimusten mukaiset 
korotussummat vaihtelevat myös sopimusaloittain, kuten nyt valmiste-
lussa olevan järjestelyerän suuruus. Helsingin kaupunki on sitoutunut 
valtakunnallisten sopimusten mukaisiin palkkaratkaisuihin. Sen sijaan 
kaupungin omalla palkkapolitiikalla varmistetaan mahdollisimman tasa-
arvoinen ja oikeudenmukainen palkitseminen valtakunnallisten sopi-
musten raameissa. 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsingin kaupungin tehtäväkoh-
taiset palkat perustuvat jo tällä hetkellä tehtävien vaativuuden arvioin-
tiin, joka mittaa tehtävien vaativuuksia riippumatta tehtävää hoitavasta 
henkilöstä tai tämän sukupuolesta. Tehtävien vaativuuden arvioinnin 
perusteella seurataan tehtäväkohtaisia palkkoja ja niiden suhteita toi-
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siinsa vaativuuksien mukaisesti. Tehtävien vaativuuden arviointijärjes-
telmä tarkastelee palkkasuhteita mahdollisimman objektiivisesti, mikä 
edistää palkkatasa-arvon toteutumista.  

Helsingin kaupunki on kehittänyt tehtävien vaativuuden arviointijärjes-
telmiä viime vuosina laajasti eri sopimusaloilla. Kaupunki on kehittänyt 
muun muassa monien asiantuntijatehtävien, toimistotehtävien ja ICT-
alan tehtävien vaativuuksien arviointijärjestelmiä, jotta tehtävien vaati-
vuuksia voidaan mahdollisimman hyvin arvioida ja verrata vastaavan 
vaativuustason tehtävien kesken koko kaupungissa. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vielä neuvoteltavana olevista järjestelye-
ristä ja vuoden 2019 aikana toteutettavasta palkkakehityssuunnitelmas-
ta tullaan suuntaamaan merkittäviä osia naisvaltaisille aloille, kuten las-
tentarhanopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasva-
tuksen esimiehille sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin. 
Korotukset perustuvat toimialoilla ja liikelaitoksissa tehtyihin tarvekartoi-
tuksiin. Järjestelyerissä on lisäksi huomioitu henkilöstöjärjestöjen näke-
mykset. 

Palkkakehityssuunnitelma perustuu henkilöstön ja henkilöryhmien palk-
kaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä 
työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamises-
sa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu määräraha 
vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että erillisen samapalkkaisuusohjel-
man laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista edellä mainituin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Liitteet

1 Feministisen puolueen ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuu-
sohjelman laatimiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 696
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

12.11.2018 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
19.11.2018 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi


