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Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och  
arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2014–2016) 

Ikraftträdelse av ändringarna 

Avtalet innehåller stilistiska och materiella ändringar. I denna tillämpnings-
anvisning behandlas inte de stilistiska ändringarna. Med stilistiska änd-
ringar avses ändringar som endast syftar till att tydliggöra och stödja den 
gällande tolkningen bestämmelserna.  

I tillämpningsanvisningen redogörs alltså endast för de avtalsbestämmel-
ser i vilka materiella ändringar gjorts, dvs. ändringar i syfte att ändra till-
lämpningen av bestämmelsen i fråga. 

De stilistiska och materiella ändringarna är utmärkta med färg och cirkulä-
ret finns på KT:s ingångssida (www.kommunarbetsgivarna.fi > Aktuellt > 
Cirkulär > 2013). 

De materiella ändringarna träder i kraft 1.8.2014.  

Utöver de materiella ändringarna innehåller avtalet lönejusteringer som 
träder i kraft 1.7.2014 och 1.7.2015. De lönejusteringar som träder i kraft 
1.7.2014 behandlas i denna tillämpningsanvisning.   

De justerade grundlönerna, arvodena och C-tabellerna från 1.7.2015 
meddelas sedan det blivit klart om en del av lönejusteringarna genomförs i 
form av justeringspotter. 

För vissa av de materiella ändringarna gäller en övergångsperiod. En del 
av ändringarna är i kraft under en bestämd tid. Om UKTA 2014–2016 
sägs upp i enlighet med § 4 mom. 3 i underteckningsprotokollet så att det 
upphör att gälla 31.12.2015, är de tidsbundna bestämmelser som avtalats 
upphöra 31.7.2017 i kraft till 31.7.2016. 

De ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA som träder i kraft 
1.3.2014 iakttas som sådana för de lärargrupper som enligt UKTA omfat-
tas av dessa bestämmelser. Ändringarna behandlas närmare i cirkulär 
13/2013 som gäller avtalsändringarna i AKTA. 

Lönejusteringar 1.7.2014 

Avtalsparterna har kommit överens om att den avtalsenliga förhöjningen 
på 20 euro enligt punkt 2.2 i de centrala arbetsmarknadsorganisationernas 
sysselsättnings- och tillväxtavtal ska genomföras som procentuella juste-
ringar.  

Genom lönejusteringarna 1.7.2014 har förutom den allmänna förhöjningen 
på 0,58 % löneskillnaderna mellan dyrortsklass I och II minskats med 0,30 
procentenheter genom att lönerna närmats varandra. Som en del av höj-
ningarna förenhetligas koefficienterna för övertimarvodena i dyrortsklass II 
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så att de överensstämmer med dyrortsklass I (0,84 -> 0,83) från 1.8.2014. 
Mer detaljerade anvisningar om närmandet av lönerna i dyrortsklasserna 
ges i denna tillämpningsanvisning i punkten "Närmande av dyrortsklass II 
till dyrortsklass I på central nivå". 

Genom lönejusteringarna 1.7.2014 minskas dessutom de årsbundna till-
äggens vikt för lärarna i del C och F. Procenttalen för det nya årsbundna 
tillägget och motsvarande lönejusteringar framgår nedan i denna tillämp-
ningsanvisning. 

Uppgiftsrelaterad lön, individuell lön och timarvode från 1.7.2014 

Den uppgiftsrelaterade lönen eller den därmed jämförbara månadslönen, 
grundlönen enligt lönepunkten eller den därmed jämförbara minimilönen 
samt timarvodena höjs genom en höjningsprocent som förutom den all-
männa förhöjningen också innehåller alla de andra avtalade förhöjningar-
na. Lönejusteringarna bestäms enligt lönepunkt och dyrortsklass. 

Höjningsprocenterna och de justerade grundlöner, arvoden och C-tabeller 
som gäller från 1.7.2014 har sammanställts i lönebilagan som kan skrivas 
ut på webben (www.kommunarbetsgivarna.fi > Lärare > Löner och arvo-
den > Löneförhöjningarna 1.7.2014).  

Individuellt tillägg 1.7.2014  

Genom förhöjningarna höjs inte det individuella tillägg enligt UKTA del A § 
11 som eventuellt betalas till anställda. 

Årsbundet tillägg 1.7.2014  

Det årsbundna tillägget justeras automatiskt eftersom det beräknas på lö-
nerna enligt avtalsboken, dvs. på grundlönen i lönepunkten, den vägda 
grundlönen eller den nedre gränsen i löneskalan.  

Individuellt lönetillägg och övergångstillägg 1.7.2014 

 Förhöjningarna har varken en höjande eller minskande inverkan på det 
individuella lönetillägget enligt del B § 26, del C bilaga 4 § 10, bilaga 5 § 
10, bilaga 6 § 9, bilaga 8 § 6, bilaga 9 § 10, del F bilaga 10 § 14, bilaga 12 
§ 21 och bilaga 13 § 18 eller på övergångstillägget enligt del B § 27, del C 
§ 14 och del F § 3. 

Arvoden i euro 1.7.2014  

Arvodena i euro i UKTA:s lönebilaga höjs med 0,58 %. Undantag utgör er-
sättningen för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommu-
ner inom allmänbildande utbildning enligt del B § 19 samt ersättningen för 
konst- och färdighetsämnen enligt bilaga 1 § 23, vilka inte höjs.  
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De justerade arvodena framgår av lönebilagan som kan skrivas ut på KT:s 
ingångssida (www.kommunarbetsgivarna.fi > Lärare >  Löner och arvoden 
> Löneförhöjningarna 1.7.2014). 

Betalning av justerade löner 

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

Lönejusteringar 1.7.2015 

Avtalsparterna har kommit överens om att den avtalsenliga förhöjningen 
på 0,4 % enligt punkt 2.2 i de centrala arbetsmarknadsorganisationernas 
sysselsättnings- och tillväxtavtal genomförs som en allmän förhöjning om 
inte avtalsparterna sinsemellan avtalar något annat senare. 

De justerade grundlönerna, arvodena och C-tabellerna som gäller från 
1.7.2015 meddelas sedan det blivit klart om en del av lönejusteringarna 
kommer att genomföras som justeringspotter enligt § 3 mom. 2 punkt 3 i 
underteckningsprotokollet. 

Sammandrag över ändringarna 1.7.2014 och 1.8.2014   
  

Fördelning inom UKTA Typ av förhöjning 

Hela UKTA  Allmän förhöjning 0,58 procent 1.7.2014  

Del C och F (gäller inte rekto-
rer, biträdande rektorer och 
vuxenutbildningsföreståndare)

Minskning av det årsbundna tillägget: 

- tillägget för 8 års anställning minskas 
med 1 procentenhet 1.7.2014 

- de uppgiftsrelaterade lönerna och 
grundlönerna höjs med 1,0 % 
1.7.2014 

Hela UKTA (gäller inte del D 
och de lönepunkter där löner-
na i dyrortsklass I och II redan 
är de samma) 

Närmande av lönerna i dyrortsklass I och II: 

- grundlönerna och de uppgiftsrelate-
rade lönerna i dyrortsklass II höjs med 
0,3 % 1.7.2014  

- koefficienten för övertimarvoden för-
enhetligas i överensstämmelse med 
dyrortsklass I (0,83) 1.8.2014 
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Närmande av dyrortsklass II till dyrortsklass I på central nivå 

I kommuner i dyrortsklass II närmas grundlönen eller den därmed jämför-
bara minimilönen samt den uppgiftsrelaterade lönen lönerna i dyrortsklass 
I. Inverkan av detta har tagits med i den höjningsprocent som anges i lö-
nebilagan.  

Genom den lönejustering på 0,3 % som används för att närma dyrorts-
klass II till dyrortsklass I på central nivå justeras inte 

 lönen eller arvodet för lärare vid yrkeshögskolor (del D) 
 lönen eller arvodet för lärare vid yrkesutbildningscenter för vuxna  

(del E) 
 lönen för planeringsansvariga lärare vid medborgarinstitut  

(del F bilaga 12 § 3) 
 timarvodet för timlärare i bisyssla vid musikläroanstalter  

(del F bilaga 10 § 9) 
 timarvodet för timlärare i konstskolor för barn och unga  

(del F bilaga 11 § 9) 
 timarvodet för timlärare vid medborgarinstitut (del F bilaga 12 § 13) 
 timarvodet för timlärare i folkhögskolor (del F bilaga 13 § 10) 
 arvodena i euro i lönebilagan 
 det individuella tillägget (del A § 11) 

Koefficient för Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den från 
1.8.2014 är samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

Justeringspott på central nivå som används för att närma dyrortsklass II till dyrortsklass I i samkom-
muner för utbildning och i kommuner där löner betalas enligt både dyrortsklass I och II 

Om en arbetsgivare genom ett lokalt beslut redan före 1.7.2014 har när-
mat lönerna i dyrortsklass II till lönerna i dyrortsklass I, får den uppgiftsre-
laterade lönen för uppgifter med samma svårighetsgrad i samma löne-
punkt i dyrortsklass II inte vara högre än den uppgiftsrelaterade lönen i 
dyrortsklass I. Det belopp som då blir oanvänt omfördelas och används i 
huvudsak för att rätta till lokala missförhållanden. 

Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudav-
talsorganisationerna förhandlar om användningen av beloppet. Syftet med 
förhandlingarna är att ge personalen reella påverkningsmöjligheter och att 
i mån av möjlighet försöka nå enighet genom att förhandlingsparterna hörs 
på lika villkor.  

Om enighet inte kan nås i saken, beslutar den behöriga myndigheten i 
kommunen eller samkommunen om användningen av beloppet för höj-
ningar av de uppgiftsrelaterade lönerna, för individuella tillägg eller för 
motsvarande förhöjningar. 
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Om det i en kommun i dyrortsklass II på grund av kommunsammanslag-
ning finns personer vilkas lön har bestämts enligt dyrortsklass I, justeras 
deras löner inte genom närmandet av dyrortsklasserna (0,3 %), utan ge-
nom den allmänna förhöjningen (0,58 %) och genom att det årsbundna till-
lägget överförs till grundlönen (1,0 %) i de grupper där överföringen görs. 
Om justeringsprocenten är till exempel 1,88 används i stället för den en 
justeringsprocent på 1,58 (1,88–0,30).  

DEL A 
ALLMÄN DEL 

§ 26 Övertimarvode 

mom. 2 Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

 Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 

DEL B 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL 
INOM ALLMÄNBILDANDE UTBILDNING 

 
§ 1 Tillämpliga avtalsbestämmelser 

mom. 2 Utöver § 25 tillämpas även § 25 a som gäller slopande av bestämmelsen 
om resekostnadsersättningarna för ambulerande lärare inom allmän-
bildande utbildning.  

  Del B § 25 tillämpas till 31.7.2014. Enligt § 25 a mom. 1 tillämpas därefter 
bilaga 16 i AKTA, om läraren inte omfattas av övergångsbestämmelsen i 
mom. 2. Övergångsbestämmelsen är i kraft under hela avtalsperioden 
(högst till 31.1.2017). Se närmare § 25 i denna tillämpningsanvisning. 

§ 3 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer i grundskolor 
§ 4 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer i gymnasier och vuxengymnasier 
§ 5 Uppgiftsrelaterad lön för biträdande rektorer i grundskolor och gymnasier 

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 
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§ 6 Grundlön för innehavare av lektorstjänst i elevhandledning i grundskolan 

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 9 § Arbetstiden för innehavare av rektorstjänst 

Protokollsanteckningen om bestämmelsen har kompletterats med en be-
stämmelse om arbetstidsplanering för rektorn. Rektorns arbetstid ska föl-
jas upp varje år bland annat av orsaker som hänför sig till arbetarskyddet 
och semestern ska ges på det sätt som föreskrivs i AKTA kap. IV § 7. 
 
Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 

§ 14 Lärararbetsdagar 

mom. 4 Avtalsbestämmelsen är fortfarande slopad, nu till 31.7.2017.  

§ 25 Resekostnadsersättningar för ambulerande lärare 

Bestämmelsen i § 25 som getts om resekostnadsersättningar för ambule-
rande lärare slopas 31.7.2014. Den ersätts av en ny § 25 a som träder i 
kraft 1.8.2014. Enligt § 25 a ersätts resekostnaderna för en lärare som 
undervisar i två eller flera skolor enligt bestämmelsen om resekostnader i 
AKTA bilaga 16. Bestämmelsen tillämpas på innehavare av lärartjänst och 
på timlärare (i huvudsyssla och bisyssla), om förutsättningarna för ersätt-
ning av resor enligt bilaga 16 i AKTA uppfylls. 

 
På en lärartjänsteinnehavare som omfattats av § 25 mom. 1 i UKTA 
2012–2013 under läsåret 2013–2014 tillämpas bestämmelsen i § 25 a 
mom. 2. Enligt den tillämpas § 25 mom. 1 i UKTA 2012–2013 så länge lä-
raren innehar den tjänst på vilken bestämmelsen om resekostnader för 
ambulerande lärare har tillämpats. Denna bestämmelse om övergångspe-
riod tillämpas också på de innehavare av lärartjänst som § 25 mom.1 
skulle ha tillämpats på läsåret 2013–2014, men som på grund av avbrott i 
tjänsteutövningen inte har varit i tjänst eller som av andra orsaker inte har 
undervisat i flera skolor. Paragraf 25 a mom. 2 är i kraft till avtalsperiodens 
slut, högst till 31.1.2017. 

  



KT     7 (21) 
        
      

 

yleiskirje1314hfr-ovtes-liite.docx 
 

DEL B, BILAGA 1 
GRUNDSKOLAN 

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lektorer (ämneslärare) 
§ 3 Lönepunkter och grundlön för lärare som ger specialundervisning  
(specialklasslärare och speciallärare) 
§ 4 Lönepunkter och grundlön för klasslärare (klassundervisning) 
§ 5 Lönepunkter och grundlön för förskollärare 

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II.  

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 6 Samplanering 

Avtalsbestämmelsens giltighetstid har förlängts till 31.7.2017.  

Avtalsbestämmelsens giltighetstid har förlängts så att den gäller under 
den tid som mom. 4 § 14 i del B är slopat. 

§ 26 Övertimarvode 

mom. 1 Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

 Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 

§ 29 Timarvode för timlärare i bisyssla 

Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

 Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 

§ 30 Timarvode för timlärare som undervisar i ett främmande språk som modersmål 
§ 31 Timarvode för timlärare som undervisar i finska/svenska som andra språk (S2) 

De särskilda avtalsbestämmelser som gäller betalning av timarvode till 
timlärare som undervisar elever/studerande i ett främmande språk som 
modersmål och till timlärare som undervisar i finska/svenska som andra 
språk slopas 31.7.2014. På timlärare som ger denna ämnesundervisning 
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tillämpas från 1.8.2014 löne- och arbetstidsbestämmelserna för timlärare i 
respektive bilaga. 

Om det för en timlärare i ett tillsvidare gällande anställningsförhållande har 
fastställts S2-undervisning eller undervisning enligt bestämmelsen i § 30 
för läsåret 2013–2014 är undervisningsskyldigheten för dessa timmar fort-
farande 18 årsveckotimmar (S2-undervisning) eller 20 årsveckotimmar 
(undervisning enligt § 30). Man går till väga på samma sätt också i fråga 
om visstidsanställda timlärare för vilka det under läsåret 2013–2014 har 
fastställts sådan undervisning under förutsättning att läraren har lärarbe-
hörighet för grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning och att an-
ställningen fortgår utan avbrott. 

DEL B, BILAGA 2 
GYMNASIER 

§ 1 Lönepunkter och grundlön för lektorer (ämneslärare) 

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II.  

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 9 Förhör av privatelev och arbetsuppgifter i samband med studentskrivningar 
 

Den ändrade avtalsbestämmelsen gäller från 1.8.2014. Moment 4 i be-
stämmelsen slopas, vilket innebär att det inte längre betalas särskild er-
sättning till gymnasierektorer för de administrativa uppgifter som en priva-
telev föranleder. I den uppgiftsrelaterade lönen för rektorer i gymnasier 
och vuxengymnasier bör uppgifternas svårighetsgrad i sin helhet beaktas 
och bland annat eventuella extra uppgifter. För preliminär granskning och 
bedömning av en privatelevs studentskrivning betalas enligt det ändrade 
mom. 5 i bestämmelsen till en innehavare av ämneslärartjänst en ersätt-
ning för varje prov enligt lönebilagan. Grupperingen av olika ämnen i real-
ämnen slopas. Delprestationerna i modersmålet betraktas som ett enda 
prov.  
 
Moment 6 i bestämmelsen blir moment 1 i den nya bestämmelsen. Mo-
ment 1, 2 och 3, som varit i kraft fram till 31.7.2013, blir i stället moment 2, 
3 och 4 i den nya bestämmelsen.  
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§ 13 Övertimarvode 

mom. 1 Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

 Ändringen träder i kraft 1.8.2014.  

§ 16 Timarvode för timlärare i bisyssla 

 Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

  Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 

§ 17 Timarvode för timlärare som undervisar i ett främmande språk som modersmål 
§ 18 Timarvode för timlärare som undervisar i finska/svenska som andra språk (S2) 

 
De särskilda avtalsbestämmelser som gäller betalning av timarvode till 
timlärare som undervisar elever/studerande i ett främmande språk som 
modersmål och timarvode till timlärare som undervisar i finska/svenska 
som andra språk slopas 31.7.2014. På timlärare som undervisar i dessa 
ämnen tillämpas från 1.8.2014 löne- och arbetstidsbestämmelserna för 
timlärare i bilagan i fråga. 

DEL B, BILAGA 3 
VUXENGYMNASIER 

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lektorer (ämneslärare) 

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II.  

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 10 Övertimarvode 

mom. 1 Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

  Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 
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§ 13 Andra bestämmelser som gäller timlärare 

Följande bestämmelser som tillämpas i gymnasiet (Bilaga 2) har slopats:  
§ 17 Timarvode för timlärare som undervisar i ett främmande språk som 
modersmål och § 18 Timarvode för timlärare som undervisar i 
finska/svenska som andra språk (S2). 

Ändringen träder i kraft på samma sätt som i gymnasiet. 

DEL C 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL  
INOM YRKESUTBILDNINGEN 

§ 1 a Tillämpning av avtalsbestämmelserna i del C och del E 1.1.2012–31.7.2017 
§ 1 b Beaktande av timmar vid yrkesutbildningscenter för vuxna (del E)  

när man fastställer om huvudsyssla uppfylls för timlärare i del C 1.1.2012–31.7.2017 

  Avtalsbestämmelsens giltighetstid har förlängts till 31.7.2017. 

§ 3 Lön och undervisningstimmar för rektorer 

mom. 1 De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 4 Lön och undervisningstimmar för biträdande rektorer och vuxenutbildningsföreståndare 

mom. 1 De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 6 Lön och undervisningstimmar i studiehandledartjänst 

  Av det årsbundna tillägg på 4 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m.1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 
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Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

  Procenttalen för det årsbundna tillägget framgår av tabell 1. 
 

Tabell 1: De årsbundna tilläggen i del C och bilaga 4–9 

Vid läroanstalterna för yrkesutbildning är de nya procenttalen för det  
årsbundna tillägget från 1.7.2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DEL C BILAGA 4  
YRKESLÄROANSTALTER 

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lektorer (lärare) 
§ 3 Årsbundet tillägg 

  Av det årsbundna tillägg på 5 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

  Procenttalen för det årsbundna tillägget framgår av tabell 1. 

Tabell 1 5 år 8 år 10 år 15 år 20 år 

Rektorer, biträ-
dande rektorer 
och vuxenutbild-
ningsföreståndare 

– – 5 % 4 % 4 % 

Studiehandledare 
(total arbetstid) 

2 % 3 % 5 % 4 % 4 % 

Bilaga 4 6 % 4 % 6 % 6 % 6 % 

Bilaga 5 6 % 4 % 6 % 6 % 6 % 

Bilaga 6 2 % 4 % 6 % 6 % 6 % 

Bilaga 7 2 % 3 % 6 %  6 % 

Bilaga 8 2 % 4 % 6 % 4 % 6 % 

Bilaga 9 6 % 4 % 6 % 6 % 6 % 
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§ 8 Övertimarvode 

  Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83.   

  Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 

DEL C BILAGA 5 
HANDELSLÄROANSTALTER 

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lektorer (lärare) 
§ 3 Årsbundet tillägg 

  Av det årsbundna tillägg på 5 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

  Procenttalen för det årsbundna tillägget framgår av tabell 1. 

§ 4 Arbetsdagar och undervisningsskyldighet för lärare 

mom. 2 Begreppet teoretiska yrkesämnen har preciserats. Samtidigt har det avta-
lats om möjlighet att för undervisningsskyldighetens del förlänga eventu-
ella avvikande tillämpningsförfaranden som varit i kraft läsåret 2013–2014. 

§ 8 Övertimarvode 

mom. 1 Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

  Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 

DEL C BILAGA 6 
LÄROANSTALTER FÖR KONST- OCH MEDIEKULTUR 

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lektorer (lärare) 
§ 3 Årsbundet tillägg 

  Av det årsbundna tillägg på 5 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  
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  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

  Procenttalen för det årsbundna tillägget framgår av tabell 1. 

§ 7 Övertimarvode 

 Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
den samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

  Ändringen träder i kraft 1.8.2014 

DEL C, BILAGA 7  
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSLÄROANSTALTER  

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lektorer (lärare) 
§ 3 Årsbundet tillägg 

  Av det årsbundna tillägg på 4 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I. 

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

  Procenttalen för det årsbundna tillägget framgår av tabell 1. 

§ 4 Arbetstid 
 
mom. 4 och 5  Två nya moment har fogats till arbetstidsbestämmelserna.  

De träder i kraft 1.8.2014. 

Enligt protokollsanteckningen i UKTA § 4 mom. 3 kan man om lokala be-
hov föreligger avvika från arbetstidsfördelningen per läsår så att arbetsti-
den utjämnas inom en utjämningsperiod på två år.  

Om utbildningsanordnaren ännu inte har tagit i bruk arbetstidsplanering 
och arbetstidsuppföljning ska en arbetstidsplan fastställas för läraren in-
nan arbetsåret inleds 1.8.2014. Utfallet av arbetstidsplanen bör följas upp 
regelbundet. Om arbetstiden inte utjämnas under utjämningsperioden på 
högst två år kan ersättning betalas för överskridning av arbetstiden första 
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gången efter utgången av läsåret 2014–2015 eller motsvarande mertids-
ersättning ges som ledig tid (1 timme arbete = 1 timme ledigt). 

DEL C BILAGA 8  
LÄROANSTALTER FÖR SKOGSBRUK OCH TRÄHUSHÅLLNING  

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lektorer (lärare) 
§ 3 Årsbundet tillägg 

  Av det årsbundna tillägg på 5 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

  Procenttalen för det årsbundna tillägget framgår av tabell 1. 

§ 4 Arbetstid för lärare 
 
mom. 4 och 5  Två nya moment har fogats till arbetstidsbestämmelserna. De träder i kraft 

1.8.2014. 

Enligt protokollsanteckningen i UKTA § 4 mom. 3 kan man om lokala be-
hov föreligger avvika från arbetstidsfördelningen per läsår så att arbetsti-
den utjämnas inom en utjämningsperiod på två år.  

Om utbildningsanordnaren ännu inte har tagit i bruk arbetstidsplanering 
och arbetstidsuppföljning ska en arbetstidsplan fastställas för läraren in-
nan arbetsåret inleds 1.8.2014. Utfallet av arbetstidsplanen bör följas upp 
regelbundet. Om arbetstiden inte utjämnas under utjämningsperioden på 
högst två år kan ersättning betalas för överskridning av arbetstiden första 
gången efter utgången av läsåret 2014–2015 eller motsvarande mertids-
ersättning ges som ledig tid (1 timme arbete = 1 timme ledigt).  

§ 6 Anställningsvillkor för timlärare 

mom. 3 I formeln för uträkning av timarvode för timlärare i bisyssla är koefficienten 
i dyrortsklass II 0,83, liksom i dyrortsklass I. 

  Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 
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DEL C BILAGA 9  
SJÖFARTSLÄROANSTALTER  

§ 2 Grundlön för laboratorieingenjörer 
§ 3 Lönepunkter och grundlön för lektorer (lärare) 
§ 4 Årsbundet tillägg 

  Av det årsbundna tillägg på 5 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

  Procenttalen för det årsbundna tillägget framgår av tabell 1. 

§ 8 Övertimarvode 

mom. 1 Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

  Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 

DEL D  
YRKESHÖGSKOLOR  

§ 3 Minimilön för överlärare och lektorer 

Lönen för överlärare och lektorer höjs genom den allmänna förhöjningen 
på 0,58 %. 

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare.  

Förhöjningen träder i kraft 1.7.2014. 

DEL E  
YRKESUTBILDNINGSCENTER FÖR VUXNA  

§ 2 Heltids- och deltidsanställda lärare 

1 Ordinarie arbetstid per vecka 

Till bestämmelserna har fogats ett omnämnande om arbetstidsplan och 
arbetstidsuppföljning. När arbetstidsplanen fastställs ska längden på ar-
betsperioden och arbetsuppgifternas förutsebarhet beaktas. 

Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 
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3 Löner och lönepunkter 

 På grund av den allmänna förhöjningen höjs lärarnas löner med 0,58 %. 

Förhöjningen träder i kraft 1.7.2014. 

§ 3 Timlärare i bisyssla 

Timlönen för lärare i bisyssla höjs med 0,58 %. 

DEL F  
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL  
INOM GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING OCH FRITT BILDNINGSARBETE 

  Inga ändringar år 2014. 

DEL F BILAGA 10  
MUSIKLÄROANSTALTER 

§ 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer och biträdande rektorer 

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II.  

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 
§ 3 Lönepunkter och grundlön för lärare inom yrkesutbildningen (II stadiet) 
 
  Av det årsbundna tillägg på 4 % som betalats för 8 års anställningstid har 

1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare i huvudsyssla. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 
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§ 4 Årsbundet tillägg 

De nya procenttalen för det årsbundna tillägget från 1.7.2014: 

 

 

 

 

 

 

§ 8 Övertimarvode för innehavare av lärartjänst 

mom. 1 Koefficienten för övertimarvode i dyrortsklass II har ändrats så att den är 
samma som i dyrortsklass I, dvs. 0,83. 

  Ändringen träder i kraft 1.8.2014. 

§ 9 Lön för timlärare 

mom. 2   Lönepunkter och timarvode för timlärare i bisyssla. 

 Timarvodet för timlärare i bisyssla höjs genom den allmänna förhöjningen 
på 0,58 %. 

Förhöjningen träder i kraft 1.7.2014. 

DEL F BILAGA 11  
KONSTSKOLOR FÖR BARN OCH UNGA 

§ 1 Lön för rektorer 

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

  

 5 år 8 år 10 år 15 år 20 år 

Rektorer och 
biträdande  
rektorer 

– – 5 % 4 % 6 % 

Lärare och  
timlärare i  
huvudsyssla 

2 % 3 % 9 % 6 % 6 % 
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§ 3 Grundlön för lärare   

  Av det årsbundna tillägg på 4 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Motsvarande förhöjningar har också gjorts för timlärare i huvudsyssla. 

§ 6 Årsbundet tillägg för rektorer och biträdande rektorer 

De nya procenttalen för det årsbundna tillägget från 1.7.2014: 

 

 

 

 

§ 9 Timarvoden 

 Timarvodet för timlärare i bisyssla höjs genom den allmänna förhöjningen 
på 0,58 %.  

Förhöjningen träder i kraft 1.7.2014. 

DEL F BILAGA 12  
MEDBORGARINSTITUT 

§ 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer och biträdande rektorer 

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lärare 

  Av det årsbundna tillägg på 4 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  

 5 år 8 år 10 år 15 år 20 år 

Rektorer – – 5 % 4 % 6 % 

Lärare 2 % 3 % 5 % 10 % 10 % 
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  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 3 Uppgiftsrelaterad lön och lönepunkter för planeringsansvariga lärare  

  Av det årsbundna tillägg på 4 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014.  

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 %. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 4 Årsbundet tillägg 

De nya procenttalen för det årsbundna tillägget från 1.7.2014: 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Arbetstid för planeringsansvariga lärare 

mom. 3 Momentets giltighetstid har förlängts till 31.7.2017.  

§ 13 Timarvoden 

 Timarvodet för timlärare höjs genom den allmänna förhöjningen på 0,58 
%. 

Förhöjningen träder i kraft 1.7.2014. 

  

 5 år 8 år 10 år 15 år 20 år 

Rektorer och 
biträdande  
rektorer 

– – 5 % 4 % 6 % 

Lärare 2 % 3 % 9 % 6 % 6 % 

Planerings-
ansvariga lärare 

2 % 3 % 10 % 10 % 10 % 
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DEL F BILAGA 13 
FOLKHÖGSKOLOR 

§ 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer  

De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lärare med arbetstidsalternativ 1 
§ 4 Lönepunkter och grundlön för lärare med arbetstidsalternativ 2 

  Av det årsbundna tillägg på 4 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 5 Årsbundet tillägg 

De nya procenttalen för det årsbundna tillägget från 1.7.2014: 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 Timarvoden 

 Timarvodet för timlärare höjs genom den allmänna förhöjningen på 0,58 
%. 

Förhöjningen träder i kraft 1.7.2014. 

 5 år 8 år 10 år 15 år 20 år 

Rektorer – – 5 % 4 % 6 % 

Lärare alternativ 
1 

2 % 3 % 9 % 6 % 6 % 

Lärare alternativ 
2 

2 % 3 % 5 %   
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DEL B, AVTALSBESTÄMMELSER OM ETT ARBETSTIDSFÖRSÖK FÖR  
UNDERVISNINGSPERSONAL INOM ALLMÄNBILDANDE UTBILDNING  

§ 1 Tillämpning 

mom. 2 Avtalsbestämmelsernas giltighetstid har förlängts till 31.7.2017. 

§ 3 Lön för innehavare av rektorstjänst i grundskolor 

mom. 1 De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

§ 5 Lön för innehavare av studiehandledartjänst i gymnasier 

mom. 1 De uppgiftsrelaterade lönerna höjs i kommuner i dyrortsklass I genom den 
allmänna förhöjningen på 0,58 %.  

I kommuner i dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrorts-
klass I. På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs de uppgifts-
relaterade lönerna med 0,88 % i kommuner i dyrortsklass II. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

AVTALSBESTÄMMELSER OM ETT ARBETSTIDSFÖRSÖK FÖR  
UNDERVISNINGSPERSONAL INOM YRKESUTBILDNINGEN 

§ 1 Tillämpningsområde 

mom. 2  Giltighetstiden för arbetstidsförsöken har förlängts till 31.7.2017. 

§ 2 Lönepunkter och grundlön för lektorer (lärare) 

  Av det årsbundna tillägg på 4 % som betalats för 8 års anställningstid har 
1 procentenhet överförts till grundlönen fr.o.m. 1.7.2014. I kommuner i 
dyrortsklass II närmas lönerna dessutom lönerna i dyrortsklass I.  

  På grund av detta och den allmänna förhöjningen höjs den uppgiftsrelate-
rade lönen med 1,58 % i dyrortsklass I och med 1,88 % i dyrortsklass II. 

Motsvarande förhöjningar gäller också timlärare. 

Förhöjningarna träder i kraft 1.7.2014. 

  Procenttalen för det årsbundna tillägget framgår av tabell 1. 


