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§ 304
Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2016-003359 T 01 02 01 08

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa lastensuojelun sosiaali-
työn päällikön 21.7.2016 § 16 tekemää päätöstä liikaa maksetun pal-
kan takaisinperinnästä siten, että ********** peritään takaisin hänelle lii-
kaa maksetuista palkkaeduista 4 223,31 euroa brutto.

Päätöksen perustelut

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö on päätöksellään 21.7.2016 § 16 
päättänyt periä ********** (jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä) takai-
sin hänelle liikaa maksetut palkkaedut ajalta 1.10.−28.11.2014 bruttona 
5 569,04 euroa sekä ajalta 2.2.−27.2.2015 nettona 1 996,73 euroa 
(brutto 2 674,78). Oikaisuvaatimuksen tekijä on hakenut ja hänelle on 
myönnetty palkallista virkavapaata lastensuojelun vs. sosiaalityönteki-
jän virasta opintojensa loppuun saattamiseksi 1.10.−28.11.2014 ja 
2.2.−27.2.2015 (liite nro 2). Hänelle tarjottiin sosiaalityöntekijän virkaa 
kotikaupungista Hämeenlinnasta, joten hän erosi Helsingin kaupungin 
palveluksesta 19.2.2016 kahden vuoden takaisinmaksuehdon ollessa 
voimassa. Hänelle on siten maksettu liikaa palkkaa virkavapaan ajalta.

Vuoden 2014 osalta palkkaa peritään bruttona, koska verotusta ei enää 
voi oikaista ja vuoden 2015 osalta palkka peritään nettona 15.8.2016 
asti. Sen jälkeen myös vuoden 2015 liikaa maksettu palkka peritään 
bruttona, koska verotusta ei enää voi oikaista. Liikaa maksetun palkan 
bruttosumma on tällä hetkellä yhteensä 8 243,82 euroa (liite nro 3). 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii oikaisuvaatimuksessaan päätöksen 
kumoamista/muuttamista niin, että opintovapaan aikaisten palkkaetujen 
takaisinperinnästä luovutaan kokonaan (liite nro 1). Oikaisuvaatimuk-
sen tekijä vetoaa hyvän hallinnon periaatteisiin sekä erityisesti Helsin-
gin kaupungin henkilöstöasiantuntijalta ja lakimieheltä saamiinsa tietoi-
hin yleisesti käytössä olevista takaisinmaksuperiaatteista. Näiden peri-
aatteiden mukaan mahdollisesti takaisin maksettava summa määräytyy 
sen prosentin mukaan, kuinka monta kuukautta on vielä jäljellä, kun 
henkilö eroaa tehtävästään (liite nro 5). Takaisinmaksusta voidaan luo-
pua kokonaan tai sitä voidaan kohtuullistaa asianosaisen kokonaistilan-
ne, taloudellinen tilanne ja muut erityiset syyt huomioon ottaen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (jäljempänä viranhaltijalaki) 
11 luvun 56 §:n mukaan aiheettomasti maksettu palkka saadaan periä 
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takaisin. Takaisinperintää koskevassa päätöksessä on mainittava takai-
sin perittävä määrä ja takaisinperinnän peruste.

Viranhaltijalain 11 luvun 56 §:n 3 momentin mukaan työnantaja voi luo-
pua takaisinperinnästä joko kokonaan tai osittain, jos takaisinperintää 
on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana tai jos aiheet-
tomasti maksettu määrä on vähäinen. Hallituksen esityksen mukaan 
säännöksessä tarkoitetussa kohtuuttomuudessa olisi kysymys lähinnä 
taloudellisesta kohtuuttomuudesta.

Kaupunginjohtaja on päättänyt 12.3.2008 § 25, että sosiaaliviraston so-
siaalityöntekijöiksi pätevöityville henkilöille voidaan maksaa pätevöity-
mistä varten myönnetyn virka- tai työvapaan ajalta täydet palkkaedut 
enintään kolmen kuukauden ajalta. Edellytyksenä palkkaetujen maksa-
miselle on muun muassa, että henkilö sitoutuu maksamaan kaupungille 
takaisin saamansa virka- tai työvapaa-ajan palkkaedut, jos hän ei virka- 
tai työvapaan jälkeen suostu työskentelemään sosiaaliviraston tarjoa-
massa sosiaalityöntekijän tehtävässä tai jos hän omasta syystä eroaa 
tai erotetaan kaupungin palveluksesta takaisinmaksuehdon ollessa voi-
massa. Takaisinmaksuehto on voimassa kaksi vuotta virka- tai työva-
paan päättymisestä (liite nro 4). 

Palkallista virkavapaata koskevassa lastensuojelun sosiaalityön päälli-
kön päätöksessä 9.6.2014 on asetettu takaisinmaksuehto. Päätöksen 
mukaan takaisinmaksuehto on voimassa kaksi vuotta virka- tai työva-
paan päättymisestä. Jos kysymyksessä on pätevöitymistä varten 
myönnetty virka- tai työvapaa eikä henkilö suostu virka- tai työvapaan 
jälkeen työskentelemään viraston tai liikelaitoksen tarjoamassa hankit-
tua pätevyyttä vastaavassa tehtävässä mainittuna aikana, on hänen 
suoritettava kaupungille takaisin virka- tai työvapaan ajalta saamansa 
palkkaedut. Oikaisuvaatimuksen tekijä on suostunut mahdolliseen ta-
kaisinmaksuehtoon 14.5.2014 (liite nro 2). 

Palkallista virkavapaata koskevassa lastensuojelun sosiaalityön päälli-
kön päätöksessä 9.6.2014 eikä kaupunginjohtajan päätöksessä 
12.3.2008 ole ehtoa, jonka mukaan osa virheellisesti maksetuista opin-
tovapaa-ajan palkkaetuuksista voitaisiin jättää perimättä. Mikäli henkilö 
eroaa palveluksesta kahden vuoden takaisinmaksuehdon voimassa ol-
lessa, peritään opintovapaan ajalta maksetut palkkaetuudet takaisin ko-
konaisuudessaan. 

Hyvän hallinnon periaatteiden ja luottamuksen suojan sekä henkilöstö-
asiantuntijalta saadun ohjeistuksen perusteella tässä tapauksessa on 
perusteltua muuttaa lastensuojelun sosiaalityön päällikön päätöstä si-
ten, että oikaisuvaatimuksen tekijältä peritään takaisin vain osa liikaa 
saamastaan palkasta (liite nro 6).
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Oikaisuvaatimuksen tekijällä on voimassa Kanta-Hämeen käräjäoikeu-
den 29.4.2014 vahvistama maksuohjelma, joka päättyy 31.7.2017 (liite 
nro 7). Maksuohjelmaa voidaan muuttaa yksityishenkilön velkajärjeste-
lystä annetun lain (jäljempänä velkajärjestelylaki) 44 §:n 1 momentin 3 
kohdan nojalla, jos maksuohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee vel-
kajärjestelyn piiriin kuuluva velka, joka ei ole ollut tiedossa maksuohjel-
maa vahvistettaessa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaista selvitystä taloudelli-
sesta tilanteestaan, jonka perustella virheellisesti maksetun palkan ta-
kaisinperintää voitaisiin pitää kohtuuttomana. Hän on työssä Hämeen-
linnan kaupungilla sosiaalityöntekijän tehtävässä ja hänellä on käräjäoi-
keuden vahvistama maksuohjelma, jota voidaan muuttaa uuden velan 
johdosta velkajärjestelylain mukaisesti.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Opintovapaahakemus ja päätös 9.6.2014
3 Laskelma liikaa maksetusta palkasta opintovapaan ajalta 1.10.2014-

28.11.2014 ja 2.2.2015-27.2.2015
4 Kaupunginjohtajan päätös 12.3.2008 § 25
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
6 Laskelma takaisin maksettavasta summasta 15.11.2016
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
8 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (365/1995) 93 §:n mukaisessa 
määräajassa.

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 14 kohdan mukaan lau-
takunnan tehtävänä on myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perus-
teet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä, että palkan takaisinperintä olisi asiasi-
sällöltään tai oikeudellisilta perusteiltaan virheellinen.  

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Opintovapaahakemus ja päätös 9.6.2014
3 Laskelma liikaa maksetusta palkasta opintovapaan ajalta 1.10.2014-

28.11.2014 ja 2.2.2015-27.2.2015
4 Kaupunginjohtajan päätös 12.3.2008 § 25
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
6 Laskelma takaisin maksettavasta summasta 15.11.2016
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
8 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös
Liite 6

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
Lastensuojelun sosiaalityö
Henkilöstöasiantuntija
Lakipalvelut

Päätöshistoria
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Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Lastensuojelu Lastensuojelu-
tarpeen arvioinnin sosiaalityön päällikkö 21.07.2016 § 16

HEL 2016-003359 T 01 02 01 08

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti, että ********** peritään ta-
kaisin hänelle liikaa maksetut palkkaedut ajalta 1.10. – 28.11.2014 
bruttona 5569,04 euroa sekä ajalta 2.2. – 27.2.2015 nettona 1996,73 
euroa (brutto 2674,78).

Hän on käyttänyt mahdollisuutta palkalliseen virkavapaaseen opinto-
jensa loppuun saattamiseksi, mutta eronnut Helsingin sosiaali- ja ter-
veysviraston lastensuojelun palveluksesta takaisinmaksuehdon aikana.

Päätöksen perustelut

********** (toimintayksikkö 395200, työpiste 10090) on hakenut ja hänel-
le on myönnetty palkallista virkavapaata lastensuojelun vs. sosiaali-
työntekijän virasta opintojensa loppuun saattamiseksi aikoina 1.10. – 
28.11.2014 ja 2.2. – 27.2.2015. Hän on eronnut palveluksesta 
19.2.2016 kahden vuoden takaisinmaksuehdon ollessa voimassa. Hä-
nelle on siten maksettu liikaa palkkaa virkavapaan ajalta.

Vuoden 2014 osalta palkkaa peritään bruttona, koska verotusta ei enää 
voi oikaista ja vuoden 2015 osalta palkkaa peritään nettona 15.8.2016 
asti. Sen jälkeen vuoden 2015 palkka peritään bruttona.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 11 luvun 56 §:n mukaan ai-
heettomasti maksettu palkka saadaan periä takaisin. Takaisinperintää 
koskevassa päätöksessä on mainittava takaisinperittävä määrä ja ta-
kaisinperinnän peruste.

********** palkallisen virkavapaan päätökseen on asetettu kahden vuo-
den takaisinmaksuehto virkavapaan päättymisestä lukien kaupungin-
hallituksen päätöksen 12.3.2008 § 25 mukaisesti. Siten ********** on 
maksettu liikaa palkkaa ajoilta 1.10. – 28.11.2014 ja 2.2. – 27.2.2015. 
Liikaa maksettu palkka peritään häneltä takaisin.

Lisätiedot
Iitu Kuusniemi, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 62872


