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OPETTAJILLE LISÄÄ PALKKAA 

Järjestelyeristä  käydyt  neuvottelut  työnantajan  kanssa  on  saatu  päätök-
seen. Erän suuruus on 0,9 % palkkasummasta ja se jakautuu puoliksi TVA- 
ja TSA-lisiin.

TVA jaetaan kouluilla vuosittain niille opettajille, jotka  
1. edistävät työssään digitalisaatiota  
2. vastaavat vaativista ryhmistä, joissa on paljon integraatio-/inkluusio-op-
pilaita (ja pedagogisia asiakirjoja)  
3.  työskentelevät  erityisen  haastavilla  alueilla  (PD-koulut)  -  opettavat 
lukioissa kieli- ja kulttuuritaustaisia (S2)  
4. työväenopistoissa tiimivastaavat ja maahanmuuttajataustaisten luku- ja 
kirjoitustaidon sekä suomen kielen opettajat ja näiden oppiaineiden suun-
nittelijaopettajat

TSA-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.

TULOSPALKKIOIDEN MAKSAMINEN 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala saavutti vuodelle 2018 asetetut tu-
lospalkkiotavoitteet sataprosenttisesti. Tulospalkkiot pyritään maksamaan 
31.3.2019. 

KERTAPALKITSEMINEN 

Tänä vuonna Helsingin kaupunki edellyttää, että yksikön palkkasummasta 
0,5% suunnataan kertapalkitsemiseen.

Henkilöstön pitää tietää minkälaisissa tilanteissa palkkio on mahdollista 
saada  ja  palkitsemisen  käytännöistä  tiedotettava  riittävästi.  Palkkiope-
rusteiden tulee olla julkisia ja kaikkien tiedossa
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HELSINKILÄINEN NÄKÖKULMA EDUNVALVONTAAN  15.3.2019

TAPAHTUMIA 
* Yhdestoista hetki pe 

15.3.2019 
Kansallisteatteri, 
LOPPUUNMYYTY 

* Parkour-kurssi 23.3.  

* Chess på svenska ti 
26.3.2019 Svenska 
Teatern, 
LOPPUUNMYYTY 

* Kylpylämatka 
Tallinnaan 
5.-7.4.2019, 
LOPPUUNMYYTY 

* Kolme sisarta, 12.4. 
Kansallisteatteri, 
LOPPUUNMYYTY 

* Sua aika parantaa 
Pepe Willberg, 
Aleksanterin teatteri 
ti 23.4.2019 klo 19. 
Ilm. 23.3. mennessä. 

* Origen Errante – 
näkökulmia 
flamencoon, 
Aleksanterin teatteri 
ke 24.4.2019 klo 19. 

* HOAY:n kevätkokous 
24.4. Akavatalo 

* Opastettu käynti 
Amos Rex-museoon 
25.4. 
Tulee myyntiin 28.3. 
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Kertapalkitsemisen  perusteita  ovat  erinomaiset  työsuoritukset,  esi-
merkiksi:  palvelun luotettavuus,  hyvä asiakaspalaute,  verkostoyhteistyön 
sujuvuus, yli hallintokuntien menevä yhteistyö, aktiivisuus työyhteisössä ja 
sen kehittämisessä, innostava ja positiivinen työote, joustavuus, aikataulu-
tavoitteiden alittaminen sekä  erinomainen toiminta  poikkeustilanteissa. 
Perusteita myös innostava ja positiivinen työote, hyvä työtoveruus.

LUOTTAMUSMIESVAALIEN TULOKSET 

JUKON luottamusmiehet toimikaudelle 2019 – 2022 on valittu.

Luokanopetuksen  toimialueen  luottamusmiehinä  toimivat  Jyri  Laine, 
Sami Nurminen, Timo Saavalainen sekä Pertti Vainikainen. Erityisopetuk-
sen luottamusmiehenä jatkaa Kirsi Ihalainen.

Luokan- ja erityisopetuksen pääluottamusmieheksi valittiin Jaana Alaja ja 
varapääluottamusmieheksi Sami Nurminen.

Perusopetuksen aineenopettajien luottamusmiehiksi  valittiin  Tapani  Er-
vast,  Marjo Ollikainen, Tarja Tuohimaa sekä Juho Vehviläinen ja heidän 
varoikseen Sirkku Ingervo, Leena Alhovaara sekä Taija Lehrbäck.

Lukion luottamusmiehinä jatkavat Marjo Mela ja Suvi Koivunen. Varaluot-
tamusmiehiksi valittiin Noora Gaily ja Antti Kainulainen.

Suomenkielisen työväenopiston luottamusmies on Jouni Lassila.

Aineenopetuksen ja suomenkielisen työväenopiston pääluottamusmiehek-
si valittiin Jukka Talvitie ja varapääluottamusmieheksi Tapani Ervast.

YKSITYISKOULUJEN YHTEYSOPETTAJAT TAPASIVAT 

Yksityisten koulujen luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kokoontui-
vat  yhteysopettajapäivillä.  Käsiteltyjä  aiheita  olivat  mm.  tulevaan 
sopimuskierrokseen  valmistautuminen  ja  siihen  liittyvät  tavoitteet  sekä 
erilaiset  työaikamuodot.  Luottamusmiehet  kokoontuivat  myös  neuvot-
telupäivillä 14.-15.3. 

ICT-TUKI MUUTTUU 

Kasvatuksen  ja  koulutuksen  ICT-tuen  toimintamalli  muuttuu  1.4.2019 
alkaen. Uudistus koskee erityisesti kouluille ja oppilaitoksille tarjottavaa 
laite-  ja  käyttäjätuen  mallia.  Lisätietoa  löytyy  osoitteesta  https://hel-
mi.hel.fi/kasko/uutiset/Sivut/Kaskon-ICT-tuen-toimintamalli-muuttuu-
%E 2% 8 0%9 3 - l%C 3%A 4 h t%C 3%B 6 ko h t a n a -p a l v e l u i d e n -
parantaminen-.aspx.  Helmeen  kirjautumiseen  tarvitaan  Helsinki1-käyt-
täjätunnus ja salasana, jotka saa omasta tietohallinnosta.
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* Kaupunginorkesterin 
Vappumatinea-
konsertti 1.5.2019 
Tulee myyntiin 18.3. 

* UIT:n Herkkua kuin 
heinänteko 17.5.  
Ilm. 28.3. mennessä. 

* Suuri Kuorogaala 
24.5. 
Kansallisooppera 
Tulee myyntiin 1.4. 

* Flow Festival 
9.-11.8.2019, Tulee 
myyntiin 6.5. 

* Kunnon laiva –risteily 
Silja Line 23. 
-25.8.2019,  
Tulee myyntiin 8.5. 

* Pieni merenneito –
suurmusikaali 
6.9.2019, 
Kaupunginteatteri, 
Tulee myyntiin 15.4. 

KOULUTUS 
* HOAY:n oma NOPE-

koulutus 28.3 – 
29.3.2019  
Ilmoittautuminen 
loppunut 

* Vuosityöaika-
keskustelutilaisuus 
27.3. 2019 

* Rehtoritilaisuus 12.4. 
2019. 

* Eläkeinfo 16.4. 2019. 

* Syksyn 2019 
yhteysopettajasemin
aari 26.10.2019 
Kulttuurikeskus 
Hanaholmen 
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