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Palkkausuudistuksen tavoitteita

KVTES 2001 

Toiminnan tuloksellisuus
Motivoi henkilöstöä
Kunta-alan palkat kilpailukykyisiä



Palkkausuudistuksen keinot

Em. tavoitteisiin pyritään oikeudenmu-
kaisella palkalla, jonka perusteena on 

työkokemus 

tehtävien vaativuus

henkilökohtaiset työtulokset 

työyksikön tuloksellisuus



Palkkausuudistus on prosessi
Ei lopullinen ratkaisu, vaan jatkuva prosessi

Järjestelmä täydentyy ja paranee vähitellen

Arviointijärjestelmän tulee olla selkeä ja 
yksinkertainen



Palkkausuudistus opetusalalla

Tavoitteena samantyyppinen palkkaus-
järjestelmä kuin muillakin (parempi palkka)

V. 2005 siirryttiin C-palkkaluokista euroihin

V. 2007 käyttöön TVA ja siihen liittyvä palkkaus

V. 2009 Helsingissä alettiin maksaa
henkilökohtaista lisää työn suorituksen
arvioinnin perusteella



1.3.2007 0,3 %
1.3.2008 0,3 %
1.5.2009 0,3 %
1.9.2010 0,4 %
• 1.5.2011 0,6 %
• 1.2.2013 0,15%
• 1.1.2019 0,9%
• 1.4.2021    0,8 % 

Paikalliset järjestelyerät



Helsingissä maksetaan TVA:n perusteella
osin ryhmille ja osin koulukohtaisesti

Helsingissä maksetaan (ei välttämättä kaikille):
Erityisopettajille (pk)
Erityisluokanopettajille
Peruskoulun oppilaanohjaajille
Lukion opinto-ohjaajille
Apulaisrehtoreille
Rehtoreille/Koulunjohtajille
Vaativien ryhmien ohjaajat (lo, lv, ro), PD (pk)
Peruskoulun opettajille (monimuotolisä)
Vanhamuotoiset luokanopettajat
Digitalisaation käyttö (lukio)



Helsingissä TVA lukio-opetuksessa:
Järjestelyeristä maksettavat

• Apulaisrehtoreille 412TKO
• Rehtoreille 412TKO
• Vaativien ryhmien ryhmänohjaajat, 440OPE
• Digitalisaation kehittäminen 412DGL
• Helsingin aikuislukio ja Tölö gymnasiumin aikuislinja 440OPI
• Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden opintojen

edistämiseen 412KUL

Muut kuin järjestelyeristä maksettavat
• Lukion LOPS-tutorit –hanke ja HelLops –hanke 440KTU
• Lukiokohtainen kehittämisraha  440KKL



Paikallisen erän 
neuvotteluprosessi



Osuus ja perusteet sovitaan valtakunnallisesti

• Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia OVTES:n palkkasummasta. 
Ammatillisten oppilaitosten 0,4 prosenttia ko. liitteen palkkasummasta.

• TVA ja TSA: Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten 
palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin 
korotuksiin.

• Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat 
paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, 
paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta 
edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen 
tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa 
sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on 
oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan 
nähden. 



Kaupunkitasolla sovitaan paikalliset periaatteet

• Joulukuulla 2020 kaupunginkansliassa käytiin neuvottelut

• 0,3 % TSA:n perusteella henkilökohtaisiin lisiin
• 0,5 % TVA:n perusteella tehtävän vaativuuden perusteella

• Työnantajan kohdentamisen painopisteet olivat edellisessä diassa 
lihavoituina
• Ne kattoivat myös HOAY:n, HSL:n ja STAPin asettamat tavoitteet 



HOAY asettaa tavoitteet neuvottelijoille –
yhdessä HSL:n kanssa
Kaupunkitaso
• Mahdollisimman suuri osa TVA:n perusteella

Perusopetus
• Päätoimisille tuntiopettajille sama siirtymiskorvaus kuin 

viranhaltijoille (myös lukio)
• Vailla kaksoiskelpoisuutta olevat luokanopettajat 
• Monimuotoisuuslisän korotus tai koulukohtaisten TVA-lisien korotus



Lukio – Aikuislukio – Vapaa sivistystyö
• Ylioppilaskirjoitusten valvonnan vaativuuden lisääntyminen (yleiskor.)
• Vaativien ryhmien ryhmänohjaajat
• Vaativien opetusryhmien opettajat, joiden lisä perustuu paikalliseen 

arvioon opetuksen vaativuudesta
• Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden opintojen edistäminen
• Digitalisaation kehittäminen

Aikuislukio
• Jaetaan lisää aikaisempien kriteerien mukaisesti

Vapaa sivistystyö
• Suunnittelijaopettajat



Lisäksi järjestön edustaja toi esiin 
aikaisemmissa kokouksissa mainitut perustelut 
- esimerkki
• A. Lukion opettajien tva-lisä ylioppilaskirjoituksia valvoville opettajille, 

tasasuuruisena lisänä kaikille heistä. Perusteena on tehtävän 
vaativuuden lisääntyminen, mikä ilmenee seuraavista ohjeista. Lisäksi 
on otettava huomioon, että lukion opettajat lukuun ottamatta opinto-
ohjaajia saavat huomattavasti vähemmän tehtävän vaativuuteen 
liittyviä lisiä suhteessa heidän palkkasummaansa kuin 
perusopetuksen opettajat. Tässä jokaista opettajaa koskeva ohje. 
Osannette verrata tätä paperikokeen vaatimaan osaamiseen ja 
vaativuuteen, jota on tullut lisää.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yl
eiset/liite_4- valvojan_ohje.pdf?v=260220





Neuvottelutuloksen hyväksyminen

• HOAY:n ja HSL:n sekä STAPin hallitukset päättivät hyväksyä 
neuvottelutuloksen juuri ennen hiihtoloma
• Jos olisimme jääneet erimielisiksi, neuvottelut olisivat jatkuneet 

kaupunginkansliassa 



Perälauta: työnantaja päättää yksin

• Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ei saavuteta yksimielistä 
neuvottelutulosta, työnantaja päättää OVTES:n
allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti paikallisen järjestelyerän käytöstä 
tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin 
lisiintai vastaaviin korotuksiin.
• Käytännössä kaupunginkansliassa on käyty asialliset keskustelut, 

mutta toimialalta tullut työnantajan esitys ei ole muuttunut
• OVTES neuvottelut eivät ole jääneet erimielisiksi
• Molempien osapuolien tavoitteita on otettu huomioon – myös 

työnantajan esityksiä on muokattu



ÄLÄ VEDÄ MATTOA OMAN TAI 
KOLLEGAN EDUNVALVONNAN 
ALTA!



Karvit, Pirlsit, Pisat yms.

• Arvioinnissa on hyvä erottaa oppilaan arviointi ja koulutuksen arviointi
• Molemmat perustuvat lainsäädäntöön

• Oppilasarviointi on opettajan virkavastuulla hoidettava tehtävä

• Koulutuksen arviointi on koulutuksenjärjestäjän tehtävä



Oppilaan arvioinnista päättää opettaja 
(asetus)
• Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokoko-

naisuuden osalta oppilaan opettaja, tai jos opettajia on useita, 
opettajat yhdessä. 
• Arvioinnin oikaisusta päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat 

yhdessä.
• Uuteen arviointiin tyytymätön voi pyytää AVIa korjaamaan arvioinnin

• Oppilaan arviointi korvataan oppituntien palkassa
• Oppimiskeskustelut ovat kodin ja koulun yhteistyötä eli YS-aikaa



Menetelmistä päättää opettaja

• Oppilasarviointi on opettajan virkatehtävä, eikä sitä voi kukaan muu 
hoitaa, ei rehtori, ei Kehittämispalveluiden asiantuntija, eivätkä 
muutkaan
• Opettaja valitsee virkavastuulla opetussuunnitelman tavoitteiden ja 

sisältöjen sekä oppilasryhmän ja kunkin oppijan kannalta kuhunkin 
tilanteeseen parhaiten ja vaikuttavimmin sopivat opetus- ja 
arviointimenetelmät 
• Mikäli opettaja ei suoriudu tehtävistään työnantajan täytyy puuttua 

asiaan



Koulutuksen arviointi

• Koulutuksen arviointiin osallistuminen on tehtävä, joka voidaan 
määrätä opettajalle, toisin kuin esimerkiksi siivous tai muuttotyö
• Tämä työ kuuluu korvata opettajalle erikseen joko työaikana tai 

rahalla (esim. kouluterveyskyselyyn vastataan oppitunnin aikana)
• Opv-työajassa opettajalla on vain oppitunteja ja YS-aikaa
• Työnantaja ei voi määrätä opettajan vapaa-ajasta
• Jos korvaamisessa on ongelmaa, 

ottakaa yhteyttä oman koulun luottamusmieheen.
• Työstä kieltäytyminen on irtisanomisperuste



Karvin arvioinnit eivät juuri vähennä muuta 
työtä

• Karvin arviointi ei korvaa muuta opettajan tekemää työtä, vaikka Karvin
kokeen tuloksia voidaan käyttää apuna (päättö)arvioinnissa. Jokainen kurssi 
tai jakso on arvioitava suhteessa jaksolla käsiteltyihin tavoitteisiin ja 
sisältöihin. Karvin tutkimuksen kysymyksiä opettaja ei tiedä etukäteen, 
mahdollisesti yksikään kysymys ei käsittele jakson aiheita. Arvioinnin on 
myös oltava monipuolista eikä se voi perustua yhteen kokeeseen. 

• Päättöarviointi tehdään soveltuvin osin seitsemännen, kahdeksannen ja 
yhdeksännen luokan oppituntien puitteissa oppilaiden osoittaman 
osaamisen perusteella perustuen opsin osaamisen kriteereihin, ei yhden 
kirjallisen kokeen perusteella. 

• Mikäli muu työ vähenee vastaavasti, ei synny erikseen korvattavaa työtä.



Kohti uutta uljasta tulevaisuutta! 
Kiitoksia!


