OVTES TVA-lisät

lukuvuosi 2019-2020
60/100 €

HOJKS-oppilaat



luokanopettajalla vähintään 50 % vuosiviikkotunneista (pelu) 1-2
HOJKS-oppilasta ja aineenopettajalla opetusryhmissä/vuosi (pelu) 1-2
HOJKS-oppilasta
luokanopettajalla vähintään 50 % vuosiviikkotunneista (pelu) (3)
HOJKS-oppilasta ja aineenopettajalla opetusryhmissä/vuosi (pelu)
vähintään kolme (3) HOJKS-oppilasta

Nivelopettajan TVA-lisä












100 €
90 €

esiopettajuus
1. luokan luokanopettaja, 1.-2. yhdysluokanopettaja
7. luokan luokanvalvoja
lukion 1. vuosiluokan ryhmäohjaaja

Kehitystehtävät, hankkeet, projektit, erillistehtävät





60 €

TVT:n ohjausryhmän vastuuhenkilö
liikuntakoordinaattori
50/50-kampanjan vastuu
peruskoulun 2. luokan luokanopettajuus
(huoltajien kanssa käytävät keskustelut 3 krt. vuodessa)
yksikön esimiehelle korvaus investointihankkeessa
o suunnittelussa mukana
o valvonnassa mukana
OPH:n tai muun ulkopuolisen rahoittamat hankkeet,
ellei hankkeesta korvata muuten
vähintään lukuvuoden mittaiset työryhmät/vetovastuu
vähintään lukuvuoden mittaiset työryhmät/jäsenyys
alakoulun oppilaskunnan ohjaus
työnantajan erikseen määräämät tehtävät

30/60/90/120/150/200/300€
150 €
150 €
150 €
90 €
150 €
200-300 €
60 €
60 €
30 €
30 €
30-150 €

Työn monipuolisuus, erityisosaaminen, osaamisen laajuus







Yhteisyyslisä:
o opetusta perusasteella ja lukiossa, päätoiminen
60 €
(hallittavana kaksi opetussuunnitelmaa)
Oppilaanohjaus: ohjattavien määrä ylittää suosituksen
30/60/90 €
- yli 200 oppilasta
30 €
- yli 250 oppilasta
60 €
- yli 300 oppilasta
90 €
vararehtorin korvaus
60 €
koulunjohtajan varahenkilön korvaus
30 €
Koulunjohtaja/rehtori, jolla on monia eri toimintoja johdettavana
o Vuosiluokkia 1-6 käsittävän koulunjohtaja/rehtori palkkaperusteryhmät

o

- 12 – 23
30 €
- 24 – 30
60 €
- 31 –
90 €
Vuosiluokkia 7-9 käsittävän koulun rehtori palkkaperusteryhmät
-1–6
- 7 – 14
- 15 –

30 €
60 €
90 €

Suuret opetusryhmät
 yhdysluokka, kun ryhmäkoko ylittää 20
 0.-2.luokat, kun ryhmäkoko ylittää 24
 3.-4. luokat, kun ryhmäkoko ylittää 26
 5.-6. luokat, kun ryhmäkoko ylittää 28
 yläkoulu, kun ryhmäkoko ylittää 28
o alle 50% opetettavista aineista
o yli 50% opetettavista aineista
 lukio, kun ryhmäkoko ylittää 30
o alle 50% kursseista
o yli 50% kursseista

30/60 €
30€
30€
30€
30€
30€
60€
30€
30€
60€

Koulunjohtajuus







3 (tai vähemmän) palkkaperusteryhmää
4-5 palkkaperusteryhmää
6-7 palkkaperusteryhmää
8 palkkaperusteryhmää
9-12 palkkaperusteryhmää
13- palkkaperusteryhmää

250 €
300 €
350 €
400 €
450 €
500 €

Koulukohtainen TVA-lisä


Päätetään lukuvuosittain koulukohtaiset tva-lisät, jotka liittyvät kehittämiseen ja lapsiin.
Toimialajohtaja hyväksyy koulunjohtajan/rehtorin esitysten pohjalta. Yksikkökohtainen TVAsumma on portaittainen riippuen päätoimisten opettajavirkojen määrästä:
o 2-6  60 €
o 7-12  90 €
o 13-  korvaus koulujen kehittämisrahasta

TVA-kriteereitä ja niistä saatavia korvauksia sovellettaessa periaatteena on, että samasta syystä voi
saada TVA-lisää vain yhden kohdan perusteella (ei päällekkäisiä korvauksia).
Kaikista korvauksista tekee koko toiminta/lukuvuodeksi päätöksen toimialajohtaja esimiehen elokuun
loppuun mennessä tarkoitukseen laaditulla lomakkeella tehtyjen esitysten perusteella.

