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Ändrade avtalsbestämmelser i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
för undervisningspersonal (UKTA 2014−2016)

Ändringar som inte ändrar tolkningen för den avtalsperiod som träder i kraft 1.1.2016

DEL A
ALLMÄN DEL

§ 14 Årsbundet tillägg och pension

Den anställningstid för vilken en person har tjänat in och får pension betraktas inte
som tid som berättigar till årsbundet tillägg. Begränsningen gäller dock inte vid del-
tidspension eller delinvalidpension som betalas av Keva.

Tillämpningsanvisning

När en person går i ålderspension upphör intjäningen av årsbundet tillägg. I ett an-
ställningsförhållande börjar intjäningen av årsbundet tillägg från början om personen
samtidigt får ålderspension.

DEL C
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

§ 10 Gymnasieundervisning vid yrkesläroanstalter

mom. 2 Om huvudmannen för en yrkesläroanstalt har ett tillstånd att anordna gymnasieut-
bildning enligt vilket gymnasieutbildning ges med stöd av huvudmannens beslut och
studentexamen anordnas vid yrkesläroanstalten, betalas utöver vad som anges i
mom. 1 för varje studentexamensprov som granskas preliminärt ett engångsarvode
som framgår av lönebilagan.

Tillämpningsanvisning

Granskning och bedömning av flera delförhör i främmande språk betraktas som ett
enda prov, liksom också delprestationerna i modersmålet.
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Ändringar som ändrar tolkningen för den avtalsperiod som träder i kraft 1.1.2016

DEL B
ALLMÄNBILDANDE UTBILDNING

§ 19 Tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner

mom. 7 (gäller 1.8.2016–31.1.2017)

Om det för ordnandet av utbildningen är nödvändigt att tillämpa denna paragrafs be-
stämmelser om grundskolan på ett annat sätt, kan arbetsgivaren besluta att en del av
ersättningen för tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter används på kommun-
nivå.

Tillämpningsanvisning

En del av beloppet enligt mom. 2 som beräknas per skola och som framgår av lönebi-
lagan kan enligt arbetsgivarens övervägande användas på kommunnivå, om det är
motiverat för utvecklingen av hela kommunens undervisning och det inte är ända-
målsenligt att använda beloppet för enskilda skolor. Minst 70 procent av beloppet ska
ändå tilldelas enskilda skolor.

Innan beslut fattas om att använda skolspecifika pengar på kommunnivå bör förhand-
lingar föras enligt kapitel IV § 14 mom. 2 i huvudavtalet.

DEL B BILAGA 1
GRUNDSKOLAN

§ 9 Inräknande av biträdande föreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänste-
innehavare har förordnats till biträdande föreståndare (träder i kraft 1.8.2016)

mom. 1 Om en lärartjänsteinnehavare förordnas till biträdande föreståndare för en eller flera
skolor med årskurs 1–6, räknas följande timantal till undervisningsskyldigheten:

Antal lönegrundsgrupper i sko-
lan/skolorna

Timantal/vecka

30–35 2–4
36–41 5–7
42– 10–12
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mom. 2 För en lärartjänsteinnehavare som förordnats till biträdande föreståndare för någon
annan grundskola/andra grundskolor än de som avses i mom. 1 räknas följande
timantal till undervisningsskyldigheten:

Antal lönegrundsgrupper i sko-
lan/skolorna

Timmar/vecka

15–20 2–4
21–25 4–8
26–30 7–14
31– 9–16

Tillämpningsanvisning för moment 1 och 2

Om det undantagsvis har förordnats flera biträdande föreståndare för en skola/flera
skolor fördelas timantalet i mom.1 eller 2 mellan de biträdande föreståndarna.

DEL B BILAGA 2
GYMNASIER

§ 4 Inräknande av biträdande rektors uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänsteinne-
havare har förordnats till biträdande rektor (träder i kraft 1.8.2016)

mom. 1 Om en lärartjänsteinnehavare förordnas till biträdande rektor för en eller flera skolor,
räknas följande timantal till undervisningsskyldigheten:

Antal studerande Timmar/vecka
200–400 2–6
401–600 5–10
601– 6–13

DEL B BILAGA 3
VUXENGYMNASIER

§ 5 Inräknande av biträdande rektors uppgifter i undervisningsskyldigheten när en lärartjänsteinne-
havare har förordnats till biträdande rektor (träder i kraft 1.8.2016)

Om en lärartjänsteinnehavare förordnas till biträdande rektor för en eller flera skolor,
fastställer arbetsgivaren undervisningsskyldigheten till 8–16 veckotimmar. När ar-
betsgivaren fastställer undervisningsskyldigheten ska läroanstaltens storlek och öv-
riga lokala förhållanden beaktas.
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DEL B BILAGA 2
GYMNASIER

§ 7 Gymnasieresurstimmar (träder i kraft 1.8.2016):

Antalet gymnasieresurstimmar är 14 veckotimmar per gymnasium och 0,17 vecko-
timmar läggs till per studerande. Under läsåret 2016–2017 är gymnasieresursen ändå
14,75 per gymnasium och 0,17 veckotimmar läggs till per studerande. Gymnasiere-
sursen används för arbeten och uppgifter som rektorn och lärarkåren anser vara vik-
tiga med tanke på gymnasiets mål och som ålagts lärare i arbetsplanen, till exempel
preliminär granskning av studentexamensprov och muntliga förhör i anknytning till
slutexamen vid gymnasiet. Alternativt kan det beslutas om en mindre resursanvänd-
ning och i så fall ska det antal veckotimmar som inte använts för uppgifter utom klass
användas till undervisningsarbete. Beslut om detta fattas en gång per läsår.

Tillämpningsanvisning

Största delen av gymnasieresursen ska användas för arbetsuppgifter utom klass. Om
det beslutas att resursen ska användas till undervisningsarbete ska detta avtalas med
lärarkåren. Om man inte uppnår enighet om hur resursen ska användas bör förhand-
lingar föras enligt kapitel IV § 14 mom. 2 i huvudavtalet.

DEL C BILAGA 4
YRKESLÄROANSTALTER

§ 4 Arbetstid för lärare (träder i kraft 1.8.2016)

mom. 2 I yrkesämnen är en lärares årliga undervisningsskyldighet 931 timmar.

För lärare i gemensamma ämnen är den årliga undervisningsskyldigheten i språk 779
timmar, i upprätthållande av arbetsförmågan, gymnastik och hälsokunskap 874 tim-
mar och i övriga gemensamma ämnen 817 timmar.

DEL C BILAGA 6
LÄROANSTALTER FÖR KONST OCH MEDIEKULTUR

§ 4 Undervisningsskyldighet för lärare (träder i kraft 1.8.2016)

mom. 1 För lärare i gemensamma ämnen är den årliga undervisningsskyldigheten i upprätt-
hållande av arbetsförmågan, gymnastik och hälsokunskap 874 timmar och i övriga
gemensamma ämnen 836 timmar.
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DEL C BILAGA 9
SJÖFARTSLÄROANSTALTER

§ 6 Undervisningsskyldighet för lärare (träder i kraft 1.8.2016)

mom. 1 Undervisningsskyldigheten i sjöfartsämnen, tekniska ämnen och yrkesundervisning är
874 timmar per år och i arbetsundervisning 950 timmar per år. Den årliga undervis-
ningsskyldigheten i språk är 722 timmar, i upprätthållande av arbetsförmågan, gym-
nastik och hälsokunskap 817 timmar och i övriga ämnen 760 timmar.
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