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Toimintaympäristön muutoksiaOpettajanhuone moninaistuu
• Peruskouluihin palkattu viime vuosina
• Resurssiopettajat ( OPH:n rahoituksella TAI koulun omalla rahalla)
opettajan kelpoisuus mutta luokanopettajan palvelussuhteen ehdoilla
TAI opettajan omalla kelpoisuudella, omilla palvelussuhteen ehdoilla
riippuen rahoituksesta. Tarkoituksena lisätä opettajaresurssia jo
olemassa oleviin ryhmiin
• Koulunkäyntivalmentajat (kaupungin myöntämällä erityisrahoituksella
TAI koulun omalla rahoituksella). Yleensä AMK-sosionomi tai
yhteisöpedagogi. Tarkoituksena syrjäytymisen ehkäisy. (jatkuu)

Toimintaympäristön muutoksiaOpettajanhuone moninaistuu
• Peruskouluihin palkattu viime vuosina
• Monikieliset ohjaajat (kaupungin rahoitus). Yleensä AMK-tutkinto.
Tarkoituksena vahvistaa monikielisten oppilaiden ja perheiden
koulunkäyntivalmiuksia
• Me-koulutyöntekijät (kaupungin ja säätiön rahoitus). Tarkoituksena
vahvistaa oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Malmin pk,
Laakavuoren aa, Kannelmäen pk. Lisätty myös 1 h/vk oppitunti 3-4
lk:lle.
• Me-talo työntekijät (kaupungin ja säätiön rahoitus). Tarkoituksena
tarjota oppilaille harrastusmahdollisuuksia ja kohtaamispaikkoja, jonne
perheetkin tervetulleita. Ns alueellisen toiminnan vahvistaminen

Miten se vaikuttaa opettajan työhön
• Yhteistyö lisääntyy VAI opettajan työ eriytyy?
• Syrjäytymisen ehkäisemisessä monet tahot. Arvioidaanko
vaikuttavuutta?
• Oppilaiden perheisiin ovat yhteydessä yhä useammat tahot
• Opettajan rooli oppimisen asiantuntijana korostuu ja tiimityö lisääntyy
• Rehtorin johtamiselta vaaditaan yhä enemmän (mm. erilaiset työajat,
sopimukset, työsuhteen ehdot…)
• Mitä on opettajan työ nyt ja tulevaisuudessa?
• Työelämän muutos, kaupungistuminen, some, digitalisaatio

Opettajien vastuutehtäviä- lisää omasi
ansioluetteloosi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutoropettajat
Asiantuntijaopettajat
Johtavat opettajat
Vararehtorit
Talovastaavat
Yt-vastaavat
Turvallisuusvastaavat
Tiimien vetäjät
HOAY yhteysopettajat
Kulttuuriyhdysopettajat….

Sopimus ei tunnista, paikallisesti sovitaan,
kouluissa luovitaan, pääluottamusmiehet harovat
harmaita hiuksiaan
• Millä ajalla? Millaisella palkalla? Missä sovitaan ja kuka päättää?
• Ys-aikaa on alettu käyttää yhä yksilöllisemmin (yhdistyksen tavoite ja
vuosien vaikuttamistyö)
• Kikyajasta päätetään kouluilla yhä tarkoituksenmukaisemmin
• Kertapalkkiota käytetään myös lisätehtäviin
• Yhteistoiminta vaikuttaa kehittyneen myönteiseen suuntaan sekä
koulujen/oppilaitosten että alueiden ja Kaskon tasolla. Kaikilla
työntekijöillä on sekä oikeus että velvollisuus työnsä kehittämiseen.
Yhteiset kokoukset ovat hyvä paikka tuoda pohdituttavat asiat
”esityslistalle”. Yt-vastaava on oiva apu.

Palkitsemisen kokonaisuus tukee
perustyötä, vai?
• Tulospalkkioiden vaikuttavuus? Tupa-tavoitteiden hyödyllisyys?
Kuka ne päättää? Kaupunkistrategia (velvoittaa kaikkia
toimialoja ja työntekijöitä) ohjaa useimpia hankkeita ja
toimenpiteet päätetään toimialoilla. Palkitsemisryhmässä
Kaskossa myös henkilöstön edustajat (Sami Nurminen)
• Kertapalkitseminen osunee hyvin maaliin? Sitä on paljon
käyttämättä, joten ILMIANNA itsesi tai työkaverisi!
• Henkilökohtainen lisä (TSA) on pysyvä palkanosa
pitkäaikaisesta työn erinomaisesti suorittamisesta
• TVA-lisät (perustuu työn vaativuuteen- ei palkitsemiseen)

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

Lisäpalkkiot: perusopetus,lukio
• 1. koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä (pe, lu), OVTES osio B
työaika 19§
• 2. Taito- ja taideainelisät, palkkiot ( 7-9 luokat, aineenopettajan
viranhaltijalle
• 3. koulukohtaisesti jaettavat palkkiot:
• Peruskoulu: luokanvalvojille ja luokanopettajille, joiden työ oppilaiden ja
huoltajien kanssa opintojen edistämiseksi erityisen vaativaa (ei erityisopetus)
• Lukio: ryhmänohjaajille, joiden työ opiskelijoiden opintojen edistämiseksi
erityisen vaativaa
• Aikuislukioilla erikseen sovittu summa
REHTORI PÄÄTTÄÄ käytyään henkilöstönsä kanssa periaatteet joiden
mukaan palkkiot on päätetty käyttää

Lisäpalkkiot: perusopetus,lukio
• 4. Luokanvalvontatyö 1-1,4h 6-9 lk opettajat (yhdysluokan
opella, jos 2/3 oppilaista kuudennen luokan oppilaita) ei
erityisopetus, 10-luokka- erillinen palkkio
• 5. Kiertävän opettajan työn lukeminen opetusvelvollisuuteen
(viranhaltijat) pe,lu
• 6. Erityistehtävät (pe,lu)
• 7. Paikalliset sopimukset: pedagogiset asiantuntijatehtävät,
apulaisrehtorit. IB-linja pe,lu

Kukaan ei ole pilannut
silmiään
katsoessaan elämän valoisia
puolia.

