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Helsingin kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja aikuislukioiden opettajille ja rehtoreille

Palkanmaksuongelmat ja
merkkipäivälahjat
Sarastian käyttöönotosta johtuvat ongelmat jatkuvat.
Talpan asiakaspalvelun ruuhkautumisen vuoksi kaupunki on näyttäytynyt
kasvottomana ongelmien kanssa kamppaileville palkansaajille. Kaskossa
arvostetaan työntekijöitä ja rehtoreille on avattu suora kanava Talpaan vaikeiden ongelmien hoitamiseksi välittömästi.
Pienempien virheiden korjaamista meidän on odoteltava vielä pitkään,
vaikka asiakaspalvelun ruuhkat ovat vähentyneet.
Ajantasaiset ohjeet palkanmaksuvirheiden ilmoittamisesta löytyvät kaupungin sisäisestä intranetistä. Intraan pääsee kirjautumaan OVI-palvelun kautta
sekä nykyisin myös omalla puhelimella, tähän löytyy ohjeet Opehuoneesta.

1. Palkanmaksuongelmat
1. Viivästyskorko
Kaupunki maksaa lakisääteiset, sinänsä pienet, viivästyskorot nyt automaattisesti takautuvasti huhtikuusta 2022 alkaen. Lisäksi maksetaan viivästysmaksu, joka on vähintään 5-kertainen maksettavien viivästyskorkojen yhteenlaskettuun summaan nähden. Kun viivästyskorko on kokonaisuudessaan alle 10 €, maksetaan 50 euron erillinen viivästysmaksu, ja koron ollessa 10–20 € välillä, maksetaan 100 euroa. Yli 20 € viivästyskoroista maksetaan korkoon nähden viisinkertainen maksu.
Jos et saa myöhässä olleesta palkasta viivästyskorkoa vuoden loppuun
mennessä, ota yhteyttä palkanlaskennan asiakaspalveluun.
2. Korvaus aiheutuneista kuluista
Kaupunki maksaa korvaukset palkanmaksun viivästymisestä aiheutuneista
kuluista selvityksen perusteella. Ajankäyttöä tai stressiä ei kuitenkaan korvata. Selvityksen voi tehdä työaikana, mutta työtä ei korvata palvelussuhteen jo päätyttyä.
Ohje korvauksen hakemiseen löytyy myös HOAYn sivuilta.
https://hoay.fi/sarastia/
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3. Odotusajan palkka
Jos lopputili on myöhässä normaalista aikataulusta, työntekijällä, jonka
työsuhde on päättynyt, on oikeus saada viivästyskoron lisäksi täysi palkka
odotuspäiviltä, kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä.Tämä ei
koske virkasuhteisia kaupungin peruskoulujen ja lukioiden opettajia.
4. Korvauksista on neuvoteltu
Ammattijärjestöt jättivät neuvottelupyynnön heinäkuussa palkanmaksun
ongelmista johtuvista korvauksista. Meidän ehdotuksemme ylimääräisen
kertaerän suuruudesta koko palkan puuttuessa oli 1 000 euroa ja porrastetusti pienempi muissa tapauksissa. Kaupunki päätti kesken neuvotteluiden
vain pienestä kertaerästä.
Olemme myös ehdottaneet huomattavaa kertaerää korvaamaan aiheutunutta vaivaa ja ahdistusta niille, joille maksetaan korvauksia aiheutuneista
kuluista. Tähän ei ole tullut vastausta.
5. Muun palkitsemisen kehittäminen
Olemme myös vaatineet liikunta- ja kulttuuriseteleiden käyttöönottoa verottomaan ylärajaan eli 400 euroon asti sekä reilua korotusta työmatkalippuetuun, jota olisi mahdollista maksaa verottomasti 3400 euron arvosta.

2. Sarastian ohjeita
Sarastian liittyviä ohjeita löytyy uudesta intrasta, joka edellyttää kirjautumista.
Ohjeet kirjautumiseen on piilotettu Opehuoneeseen.
Tämän vuoksi HOAYn sivuilta löytyy Sarastia ohjeita. https://hoay.fi/sarastia/

3. Palkka kannattaa tarkistaa
Palkkapajat peruskouluille 19.9. klo 17.00–18.00 ja lukioille 18.30–19.30
https://hoay.fi/tapahtumat/
Voitte myös pyytää omaa luottamusmiestä pitämään pajan omalle koulullenne.
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4. Huomionosoitukset ja merkkipäivälahjat
Henkilöstöä muistetaan Helsingin kaupungilla palvelussuhteen keston, 50ja 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.
Palvelussuhteesi ja vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava ajan voit tarkistaa Sarastiassa kohdassa Henkilötiedot->Työkokemus
Ota tarvittaessa yhteyttä omaan luottamusmieheesi. Luottamusmiesten
yhteystiedot ovat HOAY:n verkkosivuilla:
http://hoay.fi/edunvalvonta/kaupungin-koulujen-luottamusmiehet/

Rauhallista syksyä!

Jaana Alaja
pääluottamusmies

Jukka Talvitie
pääluottamusmies
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