JUKO ry:n PÄÄLUOTTAMUSMIESTIEDOTE

25.8.2020

Helsingin kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden opettajille ja rehtoreille

Muista käyttää luottamusmiesten palveluita!
Edellisenkin lukuvuoden aikana luottamusmiehille tuli lukuisia
yhteydenottoja, joiden perusteella luottamusmies sai hoidettua
yhdistyksen jäsenelle sopimuksen mukaiset korvaukset.
Työnantajalle sattuu harvoin tällaisia virheitä, mutta jäsenten kannattaa matalalla
kynnyksellä tarkistaa mieltään askarruttava asia luottamusmieheltä.

1. Muistettavaa virkavapaista
Ota yhteyttä luottamusmieheen ENNEN kuin anot vapaata.
Erityisesti kannattaa muistaa seuraavat asiat
1.

Jokainen opettaja anoo itse omat virkavapaansa. Työnantaja voi ainoastaan joko hyväksyä tai hylätä anomuksen. Työnantaja ei voi määrätä
hakemaan virkavapaata. Ota tällaisissa tapauksissa heti yhteyttä oman
koulusi luottamusmieheen.

2.

Harkinnanvaraista virkavapaata ei ole pakko myöntää.

3.

Perhevapaat on anottava hyvissä ajoin.

4.

Syys-, joulu-, talvi- ja pääsiäislomat ovat palkattomia äitiys-, isyys- ja
vanhempainvapaan yms. palkattomien virkavapaiden jälkeen, mikäli
niitä on edeltänyt yli viiden päivän palkaton virkavapaa tai vapaata on
molemmin puolin lomaa yli viisi päivää. Kysy aina luottamusmieheltäsi.

5.

Kerrothan rehtorillesi hyvissä ajoin, jos haluat anoa palkallista lomaa/lahjalomaa merkkipäivääsi liittyen.

2. Muista anoa vuosisidonnaiset lisät
Vuosisidonnaiset lisät muodostavat merkittävän osan kokeneen opettajan
palkasta. Lisät on muistettava itse anoa, kun on ollut töissä opettajana viiden vuoden ajan, mahdollisesti eri työnantajilla. Lisät on anottava uudestaan myös työnantajaa vaihdettaessa.
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3. Huomionosoitukset ja merkkipäivälahjat
Huomionosoituksilla ja merkkipäivälahjoilla työnantaja haluaa kiittää ja
osoittaa arvostusta henkilöstölle. Henkilöstöä muistetaan Helsingin kaupungilla palvelussuhteen keston, 50- ja 60-vuotissyntymäpäivien sekä eläkkeelle lähdön johdosta. Lahjan antamisen edellytyksenä on riittävän pitkä
palvelus kaupungilla. Tarkemmin asiasta muun muassa Hoay.fi sivuston
yhteysopettajakansiossa. Muistuta esimiestä hyvissä ajoin asiasta.
•
•
•
•

•
•

Helsingin kaupungin palvelussuhde 5 vuotta
o Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (80 €) tai yksi
päivä palkallista vapaata, ei sisällä lahjalomaa
Syntymäpäivä 50 ja 60 vuotta
o Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (150 €) tai 2 päivää palkallista vapaata tai lahjaloma
Helsingin kaupungin palvelussuhde 10 ja 20 vuotta
o Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (200 €) tai 3 päivää palkallista vapaata tai lahjaloma
Helsingin kaupungin palvelussuhde 30 vuotta tai toistaiseksi voimassa olevalle kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyminen
o Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (300 €) tai 5 päivää palkallista vapaata tai lahjaloma
Helsingin kaupungin palvelussuhde 40 vuotta
o Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (300 €) tai lahjaloma ja lisäksi 5 päivää palkallista vapaata
Helsingin kaupungin palvelussuhde 50 vuotta
o Merkkipäivälahja rahana tai eettisenä lahjana (300 €) tai lahjaloma ja lisäksi 10 päivää palkallista vapaata

Lisäksi työpäiviksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät ovat palkallisia vapaapäiviä.

4. Määräaikaisten palkkaaminen
– tarkista viranhoitomääräyksesi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on selkeät ohjeet, miten määräaikaisten opettajien rekrytoinnissa otetaan huomioon opetuksettomat päivät,
jotta opettajien yhdenvertainen kohtelu toteutuu. Esimerkiksi koko lukuvuodeksi palkattavat opettajat otetaan ajalle 1.8.2020 – 31.7.2021. Poikkeuksena ovat perhe-, vuorottelu- ja opintovapaiden sijaiset sekä sivutoimiset
tuntiopettajat.
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Joissakin keväällä avoinna olleissa määräaikaisissa tehtävissä oli ohjeiden
vastaisia määräaikaisuuksien pituuksia. Rehtorit ovat korjanneet palvelussuhteiden pituudet oikeiksi antaessaan viranhoitomääräyksen ennen palvelussuhteen alkua. Kysy rehtoriltasi, mikäli asiassa on jotain epäselvää ja ota
tarvittaessa yhteyttä omaan luottamusmieheesi.
Määräaikaisen opettajan työsuhteen keston määrittelevä ”nuolitaulukko”
(Määräaikaisen opettajan työsuhteen kesto) löytyy HOAY:n jäsensivujen
yhteysopettajakansiosta sekä toimialan Helmi-intrasta.

Tarkista ja säilytä opettajatietolomake. Se on palkanmaksusi peruste.

Ota tarvittaessa yhteyttä omaan luottamusmieheesi. Luottamusmiesten yhteystiedot ovat HOAY:n verkkosivuilla:
http://hoay.fi/edunvalvonta/kaupungin-koulujen-luottamusmiehet/

Aurinkoista loppukesää,

Jaana Alaja
pääluottamusmies

Jukka Talvitie
pääluottamusmies
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