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Kysymys järjestelyeristä

Onko eri kouluissa eri TVA-perusteet vai onko sovittu 
paikallisesti jotain tiettyä? 

Tähän liittyen, onko Helsingissä mahdollisesti käytetty 
paikalliset järjestelyerät henkilökohtaisiin lisiin?
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Vastaus

Järjestelyerä →  0,9% 
palkkasummasta (n. 160 000 €  ) 
Tästä puolet on sovittu jaettavaksi 
TSA-lisinä ja puolet TVA:na.
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TVA
Jaetaan kouluilla vuosittain niille 
opettajille, jotka
• Edistävät työssään digitalisaatiota
• Vastaavat  vaativista ryhmistä, joissa on paljon integraatio-

/inkluusio-oppilaita (ja pedagogisia asiakirjoja)
• Työskentelevät erityisen haastavilla alueilla (PD-koulut)
• Opettavat lukioissa kieli- ja kulttuuritaustaisia (S-2)
• työväenopistoissa tiimivastaavat ja maahanmuuttajataustaisten 

luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen kielen opettajat ja näiden 
oppiaineiden suunnittelijaopettajat

• EI OSTETA LISÄTYÖTÄ, työntekijöille on kerrottava lisän 
perusteet ja lisän saajat, jotka esimies päättää vuosittain

• Myös aiemmin sovitut TVA-lisät jatkuvat
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TSA
Toistaiseksi pysyvä palkanosa

• Henkilökohtaisen lisän myöntämisen edellytyksenä on 
pidempiaikainen onnistuminen työssä ja hyvät 
työtulokset. Esimiehen esitys henkilökohtaisesta lisästä 
perustuu työsuorituksen arviointiin (TSA), joka tehdään 
vuosittain tulos- ja kehityskeskustelujen yhteydessä. 

• Henkilökohtainen lisä määritellään henkilökohtaisten 
työtulosten, monitaitoisuuden, oma-aloitteisuuden ja 
yhteistyökyvyn perusteella

• Uusi rehtori voi hyödyntää edellisen rehtorin esityksiä. 
Pitkäaikainen onnistuminen olennaista. Rehtori tekee 
esitykset, Kaskossa päätetään, jotta koko kaupungin 
tasapuolisuus säilyy. (Rehtorit esittävät yleensä 
useampaa, joista vain osalle lisä myönnetään)
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KERTAPALKKIO
Esimies päättää

• Tänä vuonna työnantaja edellyttää, että yksikön palkkasummasta 0,5% 
suunnataan kertapalkitsemiseen.

• Kertapalkitseminen tukee toimialan strategisten tavoitteiden toteutumista
• Henkilöstön pitää tietää minkälaisissa tilanteissa palkkio on mahdollista saada ja 

palkitsemisen käytännöistä tiedotettava riittävästi
• Palkkioperusteiden tulee olla julkisia ja kaikkien tiedossa
• Kertapalkitsemisen perusteita ovat erinomaiset työsuoritukset, esimerkiksi:

palvelun luotettavuus, hyvä asiakaspalaute, verkostoyhteistyön sujuvuus, yli 
hallintokuntien menevä yhteistyö, aktiivisuus työyhteisössä ja sen 
kehittämisessä, innostava ja positiivinen työote, joustavuus, 
aikataulutavoitteiden alittaminen sekä erinomainen toiminta poikkeustilanteissa

• Perusteita myös innostava ja positiivinen työote, hyvä työtoveruus
• Palkkioperusteita tarkastellaan aina kuhunkin tehtävään ja sen tavoitteisiin 

nähden
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TULOSPALKKIO
Työnantaja määrittelee tavoitteet, koulut osallistuvat halutessaan
• Viime vuoden tulospalkkiotavoitteet saavutettiin erinomaisesti ja palkkiot maksetaan 

maaliskuun lopussa. 

Tämän vuoden tavoitteet:

• Tavoitteista 60 % ovat kaikille toimialoille samat:

• 1. Taloustavoite (20 %), tuottavuuden nousu vähintään 0,51 %, euroa per 
lapsi/oppilas/opiskelija/opetustunti

• 2. Asiakaskokemustavoite (20 %), asiakaskysely varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, 
lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä 
hallinnossa

• 3. Digitalisaatio, yksiköt toteuttavat vuoden 2018 digitalisaation tilan itsearviointien 
perusteella valitsemansa kehittämistoimenpiteen (10 %) ja tekevät uuden itsearvioinnin 
digitalisaation tilasta loppuvuonna 2019 (10 %).

Tavoitteista 40 % on toimialan asettamia:

• 4. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella (20 %)

• 5. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä (20 %)
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Kysymys paikallisista 
sopimuksista

Onko Helsingissä paikallinen sopimus? Jos on, niin miten 
sopimus menee?
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Vastaus
Paikallisia sopimuksia:

● IB-lukio ja IB-peruskoulu
● Lopojen VTA
● VTA-kokeilusopimus
● Apulaisrehtorien tehtävien lukeminen opetusvelvollisuuteen
● Mäkelänrinteen lukion kesäopetus
● Lukioiden rehtoreiden viikottainen opetustuntimäärä
● Pedagogisiin tehtäviin määrättyjen opettajien ja rehtoreiden sopimus
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Kysymys julkisuudesta
Tulisiko koulun johdon tuoda julki ketkä saavat 
henkilökohtaista palkanlisää ja/tai työn vaativuuden 
(esim. poikkeuksell. suuri luokkakoko) takia 
maksettavaa lisää? Koulussamme ei ole koskaan 
tuotu esiin ketkä saavat ko. lisiä. Opettajakunta on 
vaihtunut viime vuosina joten oletettavasti osa lisiä 
saaneista opettajista on eläkkeellä tai vaihtanut 
koulua, joten emme nyt tiedä edes lisien saajien 
lukumäärää. Onko henkilökoht. palkanlisä pysyvä 
vai tarkistetaanko ajoittain onko siihen jatkuva 
peruste?
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Vastaus
Työsuoritukseen arviointiin ( TSA ) perustuva 
palkanlisä on voimassa toistaiseksi. Työsuorituksen 
oleellinen huonontuminen voi aiheuttaa lisän 
poistamisen.  TSA:n  saajat tulee suullisesti ilmoittaa 
silloin, kun lisiä on myönnetty (edellisen kerran 
2013, nyt myös 2019)
Vuosittain jaettavista TVA-lisistä ( esim. vaativan 
ryhmän ohjaaminen tms ) on sovittu seuraavaa:
“Kysymyksessä olevan rahan jakamisesta on hyvä 
keskustella opettajakunnan kanssa 
yhteistoimintalain mukaisesti.”
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Muuta huomioitavaa
• Myös rehtoreille maksetaan henkilökohtaisia 

lisiä, lisäksi lukioiden rehtoreiden 
tehtäväkohtaisia lisiä korotettiin

• Aikaisemmin sovitut palkanosat säilyvät 
nykyisellään.

• Kaikista kohdista löytyy lisätietoa 
yhteysopettajakansiosta kohdasta palkka ja 
palkitseminen. Sieltä löytyvät myös kouluille 
jaettavat euromäärät- kouluille jaettavat 
summat.


