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UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETS-
KOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL 2014–2016 FÖR DEN ANDRA
DELPERIODEN 1.1.2016–31.1.2017

§ 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsre-
sultat för den andra delperioden av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

Genom detta tjänste- och arbetskollektivavtal verkställs de centrala arbets-
marknadsorganisationernas förhandlingsresultat 15.6.2015 om tidpunkten
för och kostnadseffekterna av löneuppgörelsen för den andra delperioden
av sysselsättnings- och tillväxtavtalet inom tillämpningsområdet för det
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal.

§ 2 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft den andra delperioden
1.1.2016–31.1.2017 (13 mån.). Efter 31.1.2017 fortsätter avtalet att gälla ett
år i sänder om det inte skriftligen sägs upp minst sex veckor innan avtals-
perioden löper ut.

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna ge-
mensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller
någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 3 Lönejusteringar under den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017 (13 mån.)

mom. 1 Allmän förhöjning 1.1.2016

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas grundlöner och uppgiftsrelaterade
löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.1.2016 genom en allmän
förhöjning på 0,4 procent. Grundlönen och den uppgiftsrelaterade lönen för
en studiehandledare med helhetsarbetstid vid en yrkesläroanstalt (del C §
6) höjs ändå med 1,4 procent.

I deltidsarbete är höjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma
proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie ar-
betstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Med den allmänna förhöjningen på 0,4 procent 1.1.2016 höjs också det in-
dividuella tillägget enligt § 11 samt timarvodena och tilläggen i euro enligt
lönebilagan. Däremot görs ingen allmän förhöjning av arvodena i euro för
tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner enligt UKTA
del B § 19 mom. 2, eftersom de höjs genom en nivåförhöjning enligt mom.
2 punkt 1 i underteckningsprotokollet.
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mom. 2 Övriga lönejusteringar samt avtalsändringar

Det har också avtalats om följande förhöjningar och ändringar i texten för att på hel-
hetsnivå förbättra förutsättningarna för chefsarbetet:

- Höjning på 18,5 procent 1.1.2016 av ersättningen för till-
läggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter för grundsko-
lan (del B Allmänbildande utbildning § 19 mom. 2) samt
möjlighet att fr.o.m. 1.8.2016 för grundskolans del delvis
fördela tillägget på kommunnivå enligt bilaga 1 till under-
teckningsprotokollet

- I lönepunkt 4 03 01 40 2 som gäller rektorer för en grund-
skola med årskurs 7–9 och minst 20 undervisningsgrupper
slopas den övre gränsen 1.1.2016

- Skalan luckras upp för de timmar som räknas till undervis-
ningsskyldigheten för lärartjänsteinnehavare som är biträ-
dande föreståndare eller biträdande rektor i en grundskola,
ett gymnasium eller ett vuxengymnasium eller undervis-
ningsskyldigheten fastställs enligt bilaga 1 till underteck-
ningsprotokollet fr.o.m. 1.8.2016

- Bestämmelserna om uträkning och användning av gymna-
sieresurstimmar (del B bilaga 2 § 7) ändras fr.o.m. 1.8.2016
i enlighet med bilaga 1 till underteckningsprotokollet

- Undervisningsskyldigheten för delområdet "Upprätthållande
av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap” fastställs
till 874 timmar fr.o.m. 1.8.2016. Motsvarande undervis-
ningsskyldighet i bilaga 9 är 817 timmar fr.o.m. 1.8.2016.

Dessutom har det avtalats om en del ändringar i enlighet
med bilaga 2 till underteckningsprotokollet för UKTA.

§ 4  Ersättning för resekostnader

Utöver vad som särskilt bestäms i bilaga 16 justeras ersättningarna för re-
sekostnader under avtalsperioden i tillämpliga delar enligt Skatteförvalt-
ningens beslut om justeringar av resekostnadsersättningar. Maximibelopp-
en för hotellersättningar justeras så att justeringarna av maximibeloppen för
statstjänstemännens hotellersättningar iakttas i tillämpliga delar.
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§ 5 Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetstagare
Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs
anvisningarna från 9.4.1997 (Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär
11/1997).

§ 6 Fortlöpande förhandlingar

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under
avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

§ 7 Arbetsgrupper

Avtalsparterna har kommit överens om att tillsätta följande arbetsgupp:

Arbetsgruppen har i uppgift att under avtalsperioden se över och utveckla
arbetstidssystemen för lärargrupperna inom allmänbildande utbildning och
yrkesutbildning samt grundläggande konstundervisning och fritt bildnings-
arbete. Arbetsgruppen har i uppgift att utvärdera, följa upp och eventuellt
bredda det pågående arbetstidsförsöket och utreda möjligheterna att inleda
nya arbetstidsförsök under avtalsperioden. Arbetsgruppen har för avsikt att
utreda förutsättningarna för användning av arbetstidsplanering och uppfölj-
ning och möjligheterna att ändra och utveckla rektorernas arbetstid inom
olika skolformer. Dessutom har arbetsgruppen i uppgift att utreda hur det
sporrande lönesystemet kan förbättras.

§ 8 Betalning av justerade löner

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast
inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader ef-
ter att justeringarna har trätt i kraft. I stora kommuner och samkommuner
där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om
arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre
månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter
ikraftträdandet.

Till periodarbetare betalas de justerade förhöjningar som baserar sig på
arbetstiden fr.o.m. det datum då justeringarna träder i kraft eller från in-
gången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum.

Helsingfors den 26 juni 2015

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS
UTBILDADE FOSU RF


