
 

 

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 
     
Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2019 alkaen  
 
Rehtori toimittaa koulunsa TVA-jaosta (nimet ja eurot) yhteenvedon OVTES-palkkasihteerille 
lokakuun loppuun mennessä ja kohdan 5.3 päivityksen osalta tammikuun loppuun mennessä. 
Opetuspäällikölle ja JUKOn pääluottamusmiehelle toimitetaan koulun TVA-jaosta vain eurot 
lokakuun loppuun mennessä.  
 
 

1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 

 

 Opetuspäällikkö nimittää kunnalliset yhteyshenkilöt rehtorien tms. esityksestä. 
Opetuspäällikkö neuvottelee ko. henkilöiden kanssa tulevan lukuvuoden tehtävistä. 
Vastuuhenkilöt nimetään lukuvuodeksi kerrallaan.  
 

1.1. Kunnallinen oppiaineen, oppilaanohjauksen tai painotus 50 €/hlö/kk  
- oppilaanohjauksen koordinointi 

1.2. Kunnalliseen ohjausryhmään kuuluminen (esim. TVT, erityisopetus, oppilashuolto) 50 €/hlö/kk  
- TVT:n koulukohtainen vastuuhenkilö 
- IT-strategiaryhmä 
- opiskeluhuollon ohjausryhmä 

1.3. Kaupunkikohtaisen musiikkipainotteisten luokkien musiikin opettajat 80 €/hlö/kk 

1.4. Vastaava erityisluokanopettaja 300 €/kk 
 
1.5. Muu pedagoginen laaja kehittämistyö, opetussuunnitelmatyö tai kokeilutoiminta  
Huom! Ei TVA:n kautta, jos OPH tai muu taho maksaa erillispalkkiota. 60 €/hlö/kk  
 
1.6. Tampereen kaupunkiseudun A1-kielen varhentamisen OPS-työ 40 €/hlö/kk 
 

2. Alakoulujen oppilaskunnan ohjaus  

 

 50 €/hlö/kk/koulu seuraavissa kouluissa: Mutala, Siivikkala, Takamaa ja Vahanta 

 yhtenäiskouluihin sovelletaan OVTES:n Osio B Liite 1 Peruskoulu § 17 s. 89 määräyksiä  
 

3. Poikkeukselliset työolosuhteet 

 

 esim. yllättävä siirto väliaikaisiin koulutiloihin, 35 €/hlö/kk (opetuspäällikön päätöksellä) 
 
 
 



 

 

4. Rehtorit, johtajaopettajat, apulaisrehtorit ja rehtoria avustavat opettajat 

 
4.1. Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Ylöjärvellä, 80 €/hlö/kk 

4.2. Koulunjohtajille TVA-lisä perusteena on oppilasmäärä 
4.2.1. 101–160 oppilasta, 800 €/hlö/kk  
4.2.2. 161– oppilasta, 900 €/hlö/kk 

4.3. Apulaisrehtoreiden TVA-lisä 
Viljakkala 300 €/kk 
Kuru 150 €/kk (erilliset tehtävät) 

4.4. Toimipisteen vastuuopettaja (Asuntila ja Karhe) 150 €/kk/opettaja 
 

5. Kolmiportainen tuki 

 
5.1. Pedagogiset asiakirjat  
 

Wilma-järjestelmään kirjatuista uusista ja päivitetyistä pedagogisista asiakirjoista maksetaan 
asiakirjan tehneelle asiakirjasta päävastuulliselle luokanopettajalle, erityisluokanopettajalle, 
erityisopettajalle tai aineenopettajalle korvaus seuraavasti:  

 

 Pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma ja HOJKS 20 € (pedagogisen tuen ryhmän 
hyväksynnän jälkeen maksetaan rehtorin päätöksellä)  

 Pedagoginen selvitys 40 €: edellyttää, että selvityksessä tuen tarpeet ja kuvaus annetusta 
tuesta ja sen vaikutuksista on kirjattu huolella, eikä vain vanhaa tekstipohjaa ole kopioitu 
uuteen selvitykseen (korvaus päivityksestä ilman huolellista tukimuotojen kirjausta on 20 
€) 
koulutoimistossa laitetaan maksuun pedagogisten selvitysten palkkiot neljä kertaa 
vuodessa, kun opetuspäällikön päätös erityisestä tuesta on valmis 

5.2. Erityisopetuksen konsultaatio 
Erityisopetuksen konsultaatiopalkkiota maksetaan alle kolmensadan oppilaan koulussa 60 e, 300–
600 oppilaan koulussa 120 e, 600–800 oppilaan koulussa 180 e ja 800 -> oppilaan koulussa 240 e. 
Koulun oppilasmäärä tarkistetaan kuluvalle lukuvuodelle 20.9.  
 

 Maksatus: Rehtori ilmoittaa TVA-lisän palkkoihin palkanmuutoslomakkeella, johon 
laitetaan myös päätöksen päättymispäivä. Konsultaatiopalkkio maksetaan takautuvasti 
1.8. alkaen.  

 Konsultoiva erityisopettaja vastaa koulun tasolla pedagogisista selvityksistä sekä auttaa 
uusien pedagogisten asiakirjojen laadinnassa ja konsultoi niiden päivityksissä. 

 
 



 

 

5.3. Erilaisten oppilaiden tuoma työn vaativuus 
 
Koulun saama rahamäärä määräytyy lukuvuosittain 20. syyskuuta 1.-9. luokkalaisten 
oppilasmäärän perusteella. Maksuperusteena on käytöshäiriöiset oppilaat, joilla on diagnoosi tai 
oppilaat, joilla on kolmiportaisen tuen dokumentti. 

 <100– oppilasta ▫ 150 €/kuukausi 

 100–200 oppilasta ▫ 300 €/kuukausi 

 200–300 oppilasta ▫ 450 €/kuukausi 

 300–400 oppilasta ▫ 600 €/kuukausi 

 400–500 oppilasta ▫ 750 €/kuukausi 

 500–600 oppilasta ▫ 900 €/kuukausi 

 600–700 oppilasta ▫ 1050 €/kuukausi 

 700–800 oppilasta ▫ 1200 €/kuukausi 

 800–900 oppilasta ▫ 1350 €/kuukausi 

 900–1000 oppilasta ▫ 1500 €/kuukausi 

 1000–1100 oppilasta ▫ 1650 €/kuukausi 

 1100–1200 oppilasta ▫ 1800 €/kuukausi 

 Lukion osuus lasketaan niin, että yllä olevan taulukon mukainen lukion oppilasmäärän 
mukainen summa puolitetaan  

 
Rehtori jakaa summan koulussaan työn haastavuuden mukaisesti yhdelle tai useammalle 
opettajalle. Koulun johtajaopettajan mahdollisesta TVA-lisästä päättää opetuspäällikkö.  
Maksatus: Rehtori ilmoittaa TVA-lisän palkkoihin palkanmuutoslomakkeella, johon laitetaan myös 
päätöksen päättymispäivä. Palkkio määrätään maksettavaksi puoleksi vuodeksi kerrallaan niin, 
että rehtori määrää palkkion maksuun 20.9. jälkeen takautuvasti 1.8. alkaen sekä tammikuussa 
1.2. alkaen.  
 

6. Nivelopettajan TVA-lisä 

 

 Lisään oikeutettuja ovat 1. luokkien luokanvalvojat, 80 €/hlö/kk  

 Lisää maksetaan myös 7. luokkien luokanvalvojille, 60 €/hlö/kk  

 Lisää maksetaan lukion 1. vuosiluokan opettajille, jotka toimivat ryhmänohjaajina, 80 €/hlö/kk  

 Lisää maksetaan myös 1-2 tai 1-3 tai 1-4 yhdysluokkaa opettavalle luokanvalvojalle, 80 
€/hlö/kk  

 Lisää maksetaan myös 7-8 tai 7-9 yhdysluokkaa opettavalle luokanvalvojalle, 60 €/hlö/kk 
 

7. Koulujen työtiimien puheenjohtajat 60 € kuussa  

 
Tämä TVA-korvaus maksetaan koulujen enintään kuuden (poikkeuksena Kauraslammen koulu) 
työtiimin puheenjohtajille. Huom! Tiimien määrässä huomioidaan koulun opettajien määrä. 
Koulun johtoryhmää ei lasketa työtiimiksi ja koulun johtoryhmän jäsenten korvaukset maksetaan 
koulun OVTES:n kehittämisrahasta.  
 
 



 

 

8. Luokanopettajien TVA-lisä yhtenäiskoulussa 

 
Tämä lisä koskee niitä luokanopettajia, jotka rehtorin määräämänä opettavat myös yläkoulun 
oppilaita ilman muodollista pätevyyttä.  
Korvaus on 15 €/vvt, jota maksetaan enintään viidestä oppitunnista.  
 


