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Ajankohtaista Helsingin opettajilla

• Koronatilanne (yläluokat, toinen aste, (vapaa sivistystyö) etäopetukseen 3 
viikoksi 8.3 alkaen). 

• Oppivelvollisuuden laajeneminen: koskee nykyisiä 9-luokkalaisia. Tuo 
lisävelvoitteita mm opoille. Yhteisvalinta haastava erityisesti nyt

• Suomen malli harrastuksissa: ei saa aiheuttaa lisätyötä rehtoreille eikä 
opettajille. Yksiselitteisesti Kuvan toimialaan kuuluvaa toimintaa

• Arviointijärjestelmät (Karvi, PIRLS, Move, terveyskysely, 
asiakaskysely…jatkuvat kevään aikana)

• Lukio: ylioppilaskirjoitusten järjestyminen Korona-aikana
• Toimialajohtajan terveiset: nyt ei ole syytä tehdä mitään ylimääräistä, vaan 

keskittyä perustyöhön. Onnistuuko?
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Näistä koostuu opettajan palkka

• Vähimmäispalkka kalliinpaikanlisineen JA tehtävän vaativuuteen 
perustuva lisä= tehtäväkohtainen peruspalkka
• Vuosisidonnainen lisä (ns.kokemuslisä)
• Henkilökohtainen lisä (TSA. Jaetaan järjestelyerien yhteydessä)
• Kertapalkkio (vain Helsingissä, toistaiseksi)
• Tulospalkkio (vain Helsingissä, edellyttää säästöä koko kaupungin 

tasolla 2020-)
• Muut lisät, palkkiot
• Ylituntikorvaukset



Helsingissä TVA perusopetuksessa:
• Erityisopettajille 412TVE
• Erityisluokanopettajille 412TVE
• Peruskoulun oppilaanohjaajille 412TVO
• Apulaisrehtoreille 412 TVR
• Rehtoreille/Koulunjohtajille 412TKO, 412TVJ
• Vaativien ryhmien lo:t ja lv:t, joiden työ oppialaiden ja huoltajien kanssa

opintojen edistämiseksi on erityisen vaativaa. Sisältää myös integraatio-
/inkluusio-oppilaiden opettajana työskentelyn, jolloin oppilaille 
laaditaan ensi kertaa ped. asiakirjoja tai joiden työmäärä on erityisen 
suuri ped.asiakirjoja laadittaessa (lo:t, lv:t). ! 440OPE

• Peruskoulun opettajille/ei laeo (monimuotolisä) 412MON
• Vanhamuotoiset luokanopettajat 412TVP
• Suuret koulut (väh. 40 PPR) 440KUN
• PD-koulut (ei kaikille kouluille/lista) Kaikille opettajaryhmille, joiden työ 

oppilaiden ja huoltajien kanssa opintojen edistämiseksi on erityisen vaativaa
412PDL

• Digitalisaation kehittäminen 412DGL 



TVA: 440OPE, 412PDL, 412 DGL

" Koulukohtaista kehittämisrahaa, jolla oma palkan-
maksukoodi erotukseksi muusta kehittämisrahasta

" TVA:sta keskustellaan opettajakunnan kanssa kaupungin
YT-sopimuksen mukaisesti

" Esimies päättää



Tehtävän vaativuuteen perustuvat lisät

• Pysyvät TVA-lisät (kohdentuu joihinkin opettajryhmiin
• Vuosittain jaettavat TVA-lisät (rehtori päättää sovittujen kriteereiden 

mukaisesti) Kriteerit seuraavissa dioissa
• Uudet TVA-lisät maksuun 1.4.2021. Jukka Talvitie esittelee



Tehtävän vaativuuteen perustuvat lisät (TVA)

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



Työn suoritukseen perustuvat palkanlisä

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



KERTAPALKKIO 
KERTAPALKKIO
Esimies päättää

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

• Käytetty erityisesti koronan tuomiin haasteisiin



Tulospalkkio

TULOSPALKKIO
Työnantaja 
määrittelee 
tavoitteet, koulut 
osallistuvat 
halutessaan

Viime vuoden tulospalkkiotavoitteet 
saavutettiin hyvin. Palkkioiden 
maksaminen edellyttää, että KOKO 
Helsingin tasolla olisi saavutettu säästöjä. 
Näin ei tapahtunut. 



Paikalliset sopimukset

PAIKALLISET 
SOPIMUKSET
Työaika, 
palkkaus

Vuosityöaikakokeilussa olevat 
koulut, aikuislukion sopimus, 
lukion erityisopettajien sopimus



Hyvinvoiva opettaja/rehtori on 
edunvalvonnan ydintä

Pääluottamusmies Jaana Alaja 6.3.2021





Hurjasti eettistä kuormitusta, 
paljon työturvallisuuspoikkeamia, 
uhka- ja väkivaltatilanteita, koettua 
stressiä 

ja toisaalta suurta työn imua, 
tyytyväisyyttä työyhteisöön ja 
luottamusta johtamiseen.

Mistä on kysymys?



Valitsimme kolme erilaista koulua, joissa 
prosentuaalinen sijoittuminen kunta 10-
kyselyssä olivat korkeita.

Haastattelimme kustakin koulusta kahta 
opettajaa (yhteysopettaja ja 
yhteistoimintavastaava/muu opettaja) sekä 
rehtoria. 
Kaksi haastattelua tehtiin koulun tiloissa 
turvavälein ja yksi teamsissa.
Maunulan ala-aste, Pasilan peruskoulu, 
Sophie Mannerheimin peruskoulu



Kaikissa kohtaamisissa 
huokui
levollisuus
yhteisöllisyys
kiireettömyys
luottamus toisiin ja 
johtamiseen. 



Kaikkien haastateltavien vastauksissa oli 
paljon yhteistä
• Kaiken perusta on koulun arvot. 
Niistä keskustellaan säännöllisesti, niihin sitoutuvat kaikki koulun 
työntekijät ja niistä keskustellaan oppilaiden kanssa. Arvot ohjaavat 
opettajien ja rehtoreiden päätöksentekoa ja arjen ratkaisuja.
• Johtajuus on läsnäolevaa.
• Luottamus siihen, että kaikki tekevät työnsä ja käyttävät työaikansa 

parhaalla mahdollisella tavalla.
• Kaikki koulussa työskentelevät ovat arvokkaita ja toisista puhutaan 

arvostavasti ja kunnioittavasti. 
• Kaiken keskiössä on oppilas



Työt tehdään yhdessä, työstä puhutaan yhdessä. Mokia ei 
pelätä, niistä opitaan.

yhteisopettajuus

Rekrytointi on olennaista: koulun arvot ja toimintatavat ja 
rakenteet ovat hakijalle selkeitä.  

Turvallisuuspoikkeamiin on selkeät rakenteet ja niiden 
mukaisesti toimitaan

Päätöksenteko on avointa ja opettajat luottavat esimieheensä 
ja esimies opettajiin.

Onnistumiskeskustelut koetaan tarpeellisina ja hyödyllisinä. 

Työaika riittää työn tekemiseen, kun priorisoidaan tehtävät, 
suunnitellaan yhdessä, jaetaan materiaalit ja toteutetaan 
opetus yhdessä



Työt tehdään yhdessä, työstä puhutaan yhdessä. Mokia ei 
pelätä, niistä opitaan.

yhteisopettajuus

Rekrytointi on olennaista: koulun arvot ja toimintatavat ja 
rakenteet ovat hakijalle selkeitä.  

Turvallisuuspoikkeamiin on selkeät rakenteet ja niiden 
mukaisesti toimitaan

Päätöksenteko on avointa ja opettajat luottavat esimieheensä 
ja esimies opettajiin.

Onnistumiskeskustelut koetaan tarpeellisina ja hyödyllisinä. 

Työaika riittää työn tekemiseen, kun priorisoidaan tehtävät, 
suunnitellaan yhdessä, jaetaan materiaalit ja toteutetaan 
opetus yhdessä



Kiitos kaikille opettajille arvokkaasta työstänne. Te kuulutte sankareiden joukkoon!


