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Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017)

Avtalsändringar

Genom avtalsändringarna verkställs de centrala  arbetsmarknadsorgani-
sationernas förhandlingsresultat 29.2.2016 om konkurrenskraftsavtalet för
den personal som omfattas av UKTA.

I dessa tillämpningsanvisningar görs en genomgång av de ändrade avtals-
bestämmelserna som finns i cirkulärbilaga 3. Bilagan innehåller endast de
ändringar som beror på konkurrenskraftsavtalet. Utöver dessa ändringar
har det gjorts några tekniska rättelser som inte påverkar tolkningen, till ex-
empel har delen om yrkeshögskolor strukits i UKTA.

Största delen av de ändrade bestämmelserna gäller förlängningen av den
årliga arbetstiden med i medeltal 24 timmar. Förlängningen av arbetstiden
har fördelats jämt mellan alla lärargrupper med beaktande av deltid och
anställningens längd. Förlängningen gäller annat arbete än undervisnings-
arbete.

Det görs inga lönejusteringar under avtalsperioden. Lönerna och arvodena
från 1.1.2016 som finns på KT:s webbplats gäller till slutet av avtalspe-
rioden 31.1.2018.

Minskningen av semesterpenningen med 30 procent i enlighet med kon-
kurrenskraftsavtalet gäller den UKTA-personal som har rätt till semester-
penning. Minskningen har avtalats genom ett särskilt tjänste- och kollek-
tivavtal som gäller alla kommunala avtal. Avtalet finns i bilaga 1 till detta
cirkulär (bilaga till underteckningsprotokollet). I bestämmelserna om se-
mesterpenningen i UKTA har det införts en tillämpningsanvisning som är i
kraft 1.2.2017–30.9.2019 och som hänvisar till avtalet om minskning av
semesterpenningen.

Tidsbegränsade bestämmelser i UKTA har förlängts utan ändringar till
31.7.2018.

På lärare som omfattas av UKTA tillämpas de gemensamma anvisningar-
na för de kommunala avtalsområdena om främjande av lokala avtal. An-
visningarna finns i KT:s cirkulär 7/2016. De allmänna anvisningarna om
arbetstidsbanker inom kommunsektorn tillämpas inte på den personal som
omfattas av UKTA.

UKTA 2017, som innehåller avtalsändringarna, utkommer i januari år 2017
på finska och något senare på svenska.

Avtalsändringarna träder i kraft

Avtalsändringarna träder i kraft 1.2.2017 när avtalsperioden inleds eller
1.8.2017. Ikraftträdandet framgår av denna bilaga med tillämpningsanvis-
ningar och av respektive ändrade avtalsbestämmelse (cirkulärbilaga 3).
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Om det inte finns någon ikraftträdelsedag i avtalstexten i avtalsboken
UKTA 2017 träder bestämmelsen i kraft 1.2.2017.

I fråga om de arbetstidsbestämmelser som träder i kraft 1.2.2017 ändras
arbetstidsplanerna under läsåret med beaktande av den förlängda arbets-
tiden. Närmare anvisningar för ändring av arbetstidsplanen finns nedan i
samband med respektive ändrade bestämmelse.

DEL A

ALLMÄN DEL

§ 33 Semester och kalkylerad semester

Semesterpenningen beräknas 1.2.2017–30.9.2019 enligt det särskilda
tjänste- och arbetskollektivavtalet om minskning av semesterpenningen.
Antalet kalkylerade semesterdagar för lärare är oförändrat. För att klar-
göra detta har en tillämpningsanvisning som är i kraft 1.2.2017–30.9.2019
införts i mom. 3.

§ 34 Semesterpenning

I paragrafen har det införts en tillämpningsanvisning som är i kraft
1.2.2017–30.9.2019. I anvisningen hänvisas till det särskilda tjänste- och
arbetskollektivavtalet om minskning av semesterpenningen. Avtalet med-
följer som bilaga till underteckningsprotokollet för UKTA (bilaga 1 i detta
cirkulär).

DEL B

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL INOM ALLMÄN-
BILDANDE UTBILDNING

För innehavare av rektors- och biträdande rektorstjänst verkställs arbets-
tidsförlängningen genom förlängningen av byråarbetstiden i AKTA (§ 9 och
§ 12). Enligt AKTA kap. III § 8 förlängs den ordinarie arbetstiden till 36
timmar 45 minuter per vecka från 1.2.2017. Den förlängda arbetstiden ska
beaktas i rektorernas och de biträdande rektorernas (med tjänst) arbets-
tidsplan och i uppföljningen av deras arbetstid.

§ 13 Arbetstid för innehavare av lektorstjänst i elevhandledning i grundskolan

Arbetstiden enligt mom. 1 för innehavare av lektorstjänst i elevhandled-
ning har förlängts från 1 221 timmar till 1 245 timmar från 1.2.2017. Ar-
betstiden under hela läsåret förlängs med 24 timmar. Arbetstidsförläng-
ningen gäller i sin helhet den tid som arbetsgivaren kan bestämma tid och
plats för.  Antalet timmar för klassundervisning och för sommaravbrottet
(mom. 2) har inte ändrats.
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§ 14 Lärararbetsdagar
Det har införts fem nya moment i paragrafen, av vilka mom. 9 gäller 1.2–
31.7.2017. Bestämmelserna gäller förlängningen av lärarnas arbetstid. De
nya momenten ändrar varken användningen av de tre lärardagarna (stu-
die- och planeringsdagar) i mom.1 eller de två extra dagarna i mom. 2–3.
De nya momenten, som träder i kraft år 2017, utgör en egen helhet, lik-
som också de tidigare bestämmelserna om studie- och planeringsdagar.

Arbetstiden för lärare inom allmänbildande utbildning förlängs med 24
timmar i enlighet med konkurrenskraftsavatalet utgående från de nya mo-
menten 5–9. Tjänsteförhållandets längd och antalet undervisningstimmar
påverkar mängden arbetsskyldighet. Arbetsskyldigheten ska utökas för
alla lärare utom för de lärare i huvudsyssla som har ett kortare anställ-
ningsförhållande än 19 veckor och för de timlärare i bisyssla som undervi-
sar mindre än 10 årsveckotimmar och har ett kortare anställningsförhål-
lande än ett arbetsår.

Arbetsskyldigheten definieras i de nya momenten 5–9 som ”studie- och
planeringsarbete eller annat lärararbete”. Som annat lärararbete definieras
i tillämpningsanvisningen för mom. 5 sådant arbete som inte kan räknas
till undervisningsskyldigheten och arbete som det inte finns en ersätt-
ningsgrund för i UKTA. Syftet med avgränsningen är att förhindra att lära-
ren åläggs utföra ett arbete för vilket han eller hon annars hade fått arvode
eller ersättning i pengar enligt UKTA och att lönen sålunda minskar.

Momenten 5–8 i bestämmelsen träder i kraft 1.8.2017. Arbetsskyldigheten
för tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla som anställts för minst
ett läsår är 24 timmar. Arbetsskyldigheten för dem som anställts för ett ar-
betsår är 20 timmar. Av denna arbetstid ska 12 timmar förläggas till ele-
vernas arbetsdagar. Av grundad anledning kan en lärare ändå åläggas
högst en 6-timmarsdag, som förläggs till en lördag under elevernas ar-
betsår.

Arbetsskyldigheten i de nya momenten 6–8 kan användas också för sam-
planering i enlighet med bestämmelserna i bilaga 1, 2 och 3. De lärare
som omfattas av mom. 5 ska använda 12 av de 24 timmarna för sampla-
nering (tillsvidareanställda samt visstidsanställda för minst ett läsår) eller 8
av de 20 timmarna (visstidsanställda för ett arbetsår).

Moment 9 är i kraft 1.2.2017–31.1.2017. Arbetstiden för tjänsteinnehavare
och timlärare i huvudsyssla som anställts för minst ett läsår kan förlängas
med högst 10 timmar och för den som anställts för ett arbetsår med högst
8 timmar. Arbetstiden ska förläggas till elevernas arbetsdagar som studie-
och planeringsarbete eller annat lärararbete eller som samplanering.
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DEL B Bilaga 1

GRUNDSKOLAN

§ 6 Samplanering 1.8.2007–31.7.2018

Paragrafens giltighetstid har förlängts till 31.7.2018.

§ 6 a Årligt antal timmar för samplanering (träder i kraft 1.8.2017)

I bestämmelsen om samplanering har det införts en ny § 6 a som träder i
kraft 1.8.2017. I bestämmelsen anges samplaneringstiden som årlig. I an-
talet timmar för samplanering har beaktats förlängningen av arbetstiden
enligt UKTA del B § 14. En timlärare i bisyssla är inte skyldig att delta i
någon annan samplanering än sådan som baserar sig på bestämmelsen i
del B § 14 mom. 7 eller mom. 8.

Det årliga antalet samplaneringstimmar är högst 126, vilket är timantalet
för en lärare i huvudsyssla som är anställd för hela läsåret. De som är an-
ställda för kortare tid än ett läsår har färre timmar än detta och timantalet
bestäms enligt del B § 14 mom. 5–8.

DEL B Bilaga 2

GYMNASIER

§ 2 a Årligt antal timmar för samplanering (träder i kraft 1.8.2017)

I bestämmelsen om samplanering har det införts en ny § 2 a som träder i
kraft 1.8.2017. I bestämmelsen anges samplaneringstiden som årlig. I an-
talet timmar för samplanering har beaktats arbetstidsförlängningen enligt
UKTA del B § 14. En timlärare i bisyssla är inte skyldig att delta i någon
annan samplanering än sådan som baserar sig på bestämmelsen i del B §
14 mom. 7 eller mom. 8.

Det årliga antalet timmar för samplanering är högst 107. Detta timantal
kan gälla lärare i huvudsyssla som är anställda för hela läsåret. De som är
anställda för kortare tid än ett läsår har färre timmar än detta och timanta-
let bestäms enligt bestämmelserna i del B § 14 mom. 5–8 samt beroende
på systemet i skolan (§ 2).

DEL B Bilaga 3

VUXENGYMNASIER

§ 3 a Årligt antal timmar för samplanering (träder i kraft 1.8.2017)

I bestämmelsen om samplanering har det införts en ny § 3 a som träder i
kraft 1.8.2017. I bestämmelsen anges samplaneringstiden som årlig. I an-
talet timmar för samplanering har beaktats förlängningen av arbetstiden
enligt UKTA del B § 14. En timlärare i bisyssla är inte skyldig att delta i
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någon annan samplanering än sådan som baserar sig på bestämmelsen i
del B § 14 mom. 7 eller mom. 8.

Det årliga antalet timmar för samplanering är högst 94. Detta timantal kan
gälla lärare i huvudsyssla som är anställda för hela läsåret. De som är an-
ställda för kortare tid än ett läsår har färre timmar än detta och timantalet
bestäms enligt bestämmelserna i del B § 14 mom. 5–8 samt beroende på
systemet i skolan (§ 2).

            Tabell 1. Ökning av arbetsskyldigheten för lärare inom allmänbildande utbildning från 1.8.2017

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL INOM YRKESUTBILD-
NINGEN

För rektorer (§ 3), biträdande rektorer och vuxenutbildningsföreståndare
(§ 4) samt studiehandledare (§ 6) verkställs arbetstidsförlängningen ge-
nom förlängningen av byråarbetstiden i AKTA. Enligt AKTA kap. III § 8 för-
längs den ordinarie arbetstiden till 36 timmar 45 minuter per vecka från
1.2.2017.

DEL C Bilaga 4

YRKESLÄROANSTALTER

§ 5 Planeringstid

För en lärare som undervisar minst 16 timmar i en yrkesläroanstalt anges
den veckovisa planeringstiden på 1,5 timme som ett årligt timantal och
den har förlängts med 24 timmar i enlighet med konkurrensavtalet.

Anställningsförhållan-
dets längd

Lärargrupp

Minst
hela
läsåret

Minst
arbetsåret

Minst en termin eller
ett anställningsförhål-
lande av motsvarande
längd (19 veckor)

Mindre än en termin
eller ett anställnings-
förhållande av motsva-
rande längd

Tjänsteinnehavare eller
timlärare i huvudsyssla 24 20 10 0

Timlärare i bisyssla,
minst 10 årsveckotimmar 10 10 0 0

Timlärare i bisyssla,
mindre än 10 årsvecko-
timmar 4 4 0 0
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Den årliga planeringstiden är 81 timmar från 1.8.2017. I kortare tjänsteför-
hållanden än ett arbetsår bestäms antalet timmar för planeringsarbete en-
ligt tjänsteförhållandets och arbetsårets längd.

§ 9 Timlärare

I de nya momenten 3 och 4, som införts i paragrafen, bestäms om skyl-
dighet för timlärare i bisyssla att delta i planeringsarbete enligt § 5 utan
särskild timersättning.

Skyldigheten att delta i planeringsarbete gäller timlärare i bisyssla som
anställts för minst ett arbetsår. De timlärare som undervisar minst 10 tim-
mar per vecka ska delta i planering 10 timmar per år och de som undervi-
sar mindre än 10 timmar per vecka ska delta 4 timmar per år.

Skyldigheten för timlärare i bisyssla att delta i planeringsarbete träder i
kraft 1.8.2017.

DEL C Bilaga 5

HANDELSLÄROANSTALTER

§ 4 a Planeringstid

En lärare som undervisar minst 16 timmar per vecka från 1.8.2017 ska
delta i planeringsarbete 24 timmar per år. Planeringsarbetet bestäms en-
ligt bilaga 4.

I kortare tjänsteförhållanden än ett arbetsår bestäms antalet timmar för
planeringsarbete enligt tjänsteförhållandets och arbetsårets längd.

§ 9 Timlärare

I de nya momenten 3 och 4, som införts i paragrafen, bestäms om skyl-
dighet för timlärare i bisyssla att delta i planeringsarbete enligt § 4 a utan
särskild timersättning.

Skyldigheten att delta i planeringsarbete gäller timlärare i bisyssla som
anställts för minst ett arbetsår. De timlärare som undervisar minst 10 tim-
mar per vecka ska delta i planering 10 timmar per år och de som undervi-
sar mindre än 10 timmar per vecka ska delta 4 timmar per år.

Skyldigheten för timlärare i bisyssla att delta i planeringsarbete träder i
kraft 1.8.2017.
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DEL C Bilaga 6

LÄROANSTALTER FÖR KONST OCH MEDIEKULTUR

§ 4 a Planeringstid

En lärare som undervisar minst 16 timmar per vecka ska från 1.8.2007
delta i planeringsarbete 24 timmar per år. Planeringsarbetet bestäms en-
ligt bilaga 4.

I kortare tjänsteförhållanden än ett arbetsår bestäms antalet timmar för
planeringsarbete enligt tjänsteförhållandets och arbetsårets längd.

§ 9 Timlärare

I de nya momenten 4 och 5, som införts i paragrafen, bestäms om skyl-
dighet för timlärare i bisyssla att delta i planeringsarbete enligt § 4 a utan
särskild timersättning.

Skyldigheten att delta i planeringsarbete gäller timlärare i bisyssla som
anställts för minst ett arbetsår. De timlärare som undervisar minst 10 tim-
mar per vecka ska delta i planering 10 timmar per år och de som undervi-
sar mindre än 10 timmar per vecka ska delta 4 timmar per år.

Skyldigheten för timlärare i bisyssla att delta i planeringsarbete träder i
kraft 1.8.2017.

DEL C Bilaga 7

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSLÄROANSTALTER

§ 4 Arbetstid

Den tid som enligt mom. 3 i paragrafen ska avdelas för annat än under-
visningsarbete har förlängts från 752 timmar till 776 timmar.

För lärare med helhetsarbetstid verkställs arbetstidsförlängningen genom
förlängningen av byråarbetstiden i AKTA (§ 4 mom. 1). Enligt AKTA kap.
III § 8 förlängs den ordinarie arbetstiden till 36 timmar 45 minuter per
vecka från 1.2.2017.

Den förlängda arbetstiden ska beaktas i lärarnas arbetstidsplan och upp-
följningen av deras arbetstid. Ökningen av antalet arbetstimmar under pe-
rioden 1.2.2017–31.7.2017 kan uppskattas till exempel genom att antalet
återstående arbetsdagar under läsåret multipliceras med 6 minuter. Med
de på så sätt uträknade arbetstimmarna utökas de andra arbetsuppgifter i
arbetsplanen som inte är undervisning. De sammanräknade timmarna kan
fördelas ojämnt på de återstående arbetsdagarna under läsåret.
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§ 6 Anställningsvillkor för timlärare

I de nya momenten 6 och 7, som införts i paragrafen, bestäms om skyl-
dighet för timlärare i bisyssla att utföra annat än lärararbete enligt § 4
mom. 3 utan särskild timersättning.

Skyldigheten att utföra annat arbete gäller timlärare i bisyssla som an-
ställts för minst ett arbetsår. De timlärare som undervisar minst 10 timmar
per vecka ska utföra annat arbete 10 timmar per år och de som undervisar
mindre än 10 timmar per vecka ska utföra annat arbete 4 timmar per år.

Skyldigheten för timlärare i bisyssla att utföra annat arbete träder i kraft
1.8.2017.

DEL C Bilaga 8

LÄROANSTALTER FÖR SKOGSBRUK OCH TRÄHUSHÅLLNING

§ 4 Arbetstid för lärare

Den tid som enligt mom. 3 i paragrafen ska avdelas för annat än undervisningsarbete
har höjts från 700 timmar till 724 timmar.

För lärare med helhetsarbetstid verkställs arbetstidsförlängningen genom förlängningen
av byråarbetstiden i AKTA (§ 4 mom. 1). Enligt AKTA kap. III § 8 förlängs den ordinarie
arbetstiden till 36 timmar 45 minuter per vecka från 1.2.2017.

Den förlängda arbetstiden ska beaktas i lärarnas arbetstidsplan och i uppföljningen av
deras arbetstid. Ökningen av antalet arbetstimmar under perioden 1.2.2017–31.7.2017
kan uppskattas till exempel genom att antalet återstående arbetsdagar under läsåret
multipliceras med 6 minuter. Med de på så sätt uträknade arbetstimmarna utökas de
andra arbetsuppgifter i arbetsplanen som inte är undervisning. De sammanräknade
timmarna kan föras in i arbetsplanen och fördelas ojämnt på de återstående arbetsda-
garna under läsåret.

§ 5 Anställningsvillkor för timlärare

I de nya momenten 6 och 7, som införts i paragrafen, bestäms om skyldighet för timlä-
rare i bisyssla att utföra annat än lärararbete enligt § 4 mom. 2 utan särskild timersätt-
ning.

Skyldigheten att utföra annat arbete gäller timlärare i bisyssla som anställts för minst ett
arbetsår. De timlärare som undervisar minst 10 timmar per vecka ska utföra annat ar-
bete 10 timmar per år och de som undervisar mindre än 10 timmar per vecka ska utföra
annat arbete 4 timmar per år.

Skyldigheten för timlärare i bisyssla att utföra annat arbete träder i kraft 1.8.2017.
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DEL C Bilaga 9

SJÖFARTSLÄROANSTALTER

§ 6 a Planeringstid

En lärare som undervisar minst 16 timmar per vecka ska från 1.8.2017
delta i planeringsarbete 24 timmar per år. Innehållet i planeringsarbetet
bestäms i enlighet med tillämpningsanvisningen för minskning av under-
visningsskyldigheten i § 7 mom. 1. Planeringstiden i § 6 a ökar lärarens
planeringsarbete med 24 timmar på årsnivå. Minskningen av lärarens
undervisningsskyldighet för planering (§ 7 mom. 1) är oförändrad.

I kortare tjänsteförhållanden än ett arbetsår bestäms antalet timmar för
planeringsarbete enligt tjänsteförhållandets och arbetsårets längd.

§ 9 Timlärare

I de nya momenten 4 och 5, som införts i paragrafen, bestäms om skyl-
dighet för timlärare i bisyssla att delta i planeringsarbete enligt § 6 a utan
särskild timersättning.

Skyldigheten att delta i planeringsarbete gäller timlärare i bisyssla som
anställts för minst ett arbetsår. De timlärare som undervisar minst 10 tim-
mar per vecka ska delta i planering 10 timmar per år och de som undervi-
sar mindre än 10 timmar per vecka ska delta 4 timmar per år.

Skyldigheten för timlärare i bisyssla att delta i planeringsarbete träder i
kraft 1.8.2017.

DEL D

YRKESHÖGSKOLOR

Slopat i UKTA

DEL E

YRKESUTBILDNINGSCENTER FÖR VUXNA

§ 2 Heltids- och deltidsanställda lärare

Den ordinarie arbetstiden per vecka som anges i punkt 1 och 3 har för-
längts med 30 minuter.

Från 1.2.2017 är arbetstiden per vecka 38 timmar och 45 minuter för hel-
tidsanställda lärare och 16–38  timmar och 45 minuter för deltidsanställda.

Om förlängningen av arbetstiden från 1.2.2017 infaller under en utjäm-
ningsperiod på mindre än ett år förlängs arbetstiden först från början av
följande betalningsperiod.
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§ 3 Timlärare i bisyssla

Det har införts en punkt 2 i paragrafen. Punkten träder i kraft 1.8.2017. Ut-
gående från punkten bestäms skyldigheten för timlärare i bisyssla att ut-
föra annat än undervisningsarbete utan timersättning.

Skyldigheten att utföra annat än undervisningsarbete gäller timlärare i bi-
syssla i anställningsförhållanden på över 20 veckor. De timlärare som un-
dervisar minst 10 timmar per vecka ska delta i planering 10 timmar per år
och de som undervisar mindre än 10 timmar per vecka ska delta 4 timmar
per år.

DEL F Bilaga 10

MUSIKLÄROANSTALTER

För rektorer och biträdande rektorer (§ 5) verkställs arbetstidsförlängning-
en genom förlängningen av byråarbetstiden i AKTA. Enligt AKTA kap. III §
8 förlängs den ordinarie arbetstiden till 36 timmar 45 minuter per vecka
från 1.2.2017.

§ 6 Årlig arbetstid och undervisningsskyldighet för lärare

För lärare har mängden annat arbete än undervisningsarbete enligt mom.
3 och 4 utökats med 8 timmar i veckan. Inom en period på tre veckor ökar
mängden annat arbete från 30 timmar per vecka till 38 timmar per vecka
från 1.8.2017. Gränsen för mängden annat arbete som ersätts särskilt
(mom. 4) har höjts från 90 timmar till 114 timmar.

§ 11 Övriga anställningsvillkor för timlärare

I de nya momenten 3 och 4, som införts i paragrafen, bestäms om skyl-
dighet för timlärare i bisyssla att delta i annat arbete enligt § 6 mom. 3
utan särskild timersättning.

Skyldigheten att delta i planeringsarbete gäller timlärare i bisyssla som
anställts för minst ett arbetsår. De timlärare som undervisar minst 10 tim-
mar per vecka ska delta i planering 10 timmar per år och de som undervi-
sar mindre än 10 timmar per vecka ska delta 4 timmar per år.

Skyldigheten för timlärare i bisyssla att delta i planeringsarbete träder i
kraft 1.8.2017.

DEL F Bilaga 11

KONSTSKOLOR FÖR BARN OCH UNGA

För rektorer (§ 2) verkställs arbetstidsförlängningen genom förlängningen
av byråarbetstiden i AKTA. Enligt AKTA kap. III § 8 förlängs den ordinarie
arbetstiden till 36 timmar 45 minuter per vecka från 1.2.2017.
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§ 4 Årlig arbetstid för lärare

I arbetstidsalternativ 1 (mom. 1) har lärarnas årliga arbetstid förlängts med
24 timmar till 814 timmar. Mängden annat arbete än undervisningsarbete i
samma moment ökar likaså med 24 timmar till 236 timmar. Det maximala
antalet undervisningstimmar ökar inte.

I arbetstidsalternativ 2 (mom. 2) har lärarnas årliga arbetstid förlängts med
24 timmar till 1 224 timmar. Det maximala antalet undervisningstimmar
(mom. 1) ökar inte.

Den arbetstidsförlängning enligt konkurrensavtalet som träder i kraft
1.8.2017 fördelas helt och hållet på annat än undervisningsarbete.

§ 14 Övriga anställningsvillkor för timlärare

En ny paragraf har införts i bilagan. Utgående från den bestäms timlära-
rens skyldighet att utföra annat arbete än undervisningsarbete utan sär-
skild timersättning.

De timlärare som undervisar minst 10 timmar per vecka ska utföra annat
än undervisningsarbete 10 timmar per år och de som undervisar mindre
än 10 timmar per vecka ska utföra annat än undervisningsarbete 4 timmar
per år.

Timlärarens skyldighet att utföra annat än undervisningsarbete träder i
kraft 1.8.2017.

DEL F Bilaga 12

MEDBORGARINSTITUT

För rektorer och biträdande rektorer (§ 5) verkställs arbetstidsförlängning-
en genom förlängningen av byråarbetstiden i AKTA. Enligt AKTA kap. III §
8 förlängs den ordinarie arbetstiden till 36 timmar 45 minuter per vecka
från 1.2.2017.

§ 6 Årlig arbetstid och antal undervisningstimmar för lärare

Den övriga arbetsskyldigheten för en lärare enligt mom. 2 har utökats med
24 timmar till 374 timmar från 1.8.2017.

§ 9 Arbetstid för planeringsansvariga lärare

Den årliga bundna arbetstiden för en planeringsansvarig lärare enligt
mom. 1 har förlängts med 24 timmar till 1 224 timmar från 1.8.2017.
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§ 12 Uppgifter

I de nya momenten 4 och 5, som införts i paragrafen, bestäms om skyl-
dighet för timlärare att utföra andra än undervisningsuppgifter enligt mom.
2 utan särskild timersättning.

De timlärare som undervisar minst 10 timmar per vecka ska utföra andra
uppgifter 10 timmar per år och de som undervisar mindre än 10 timmar
per vecka ska utföra andra uppgifter 4 timmar per år.

Timlärarens skyldighet att utföra andra uppgifter träder i kraft 1.8.2017.

DEL F Bilaga 13

FOLKHÖGSKOLOR

För rektorer (§ 6) och lärare med arbetstidsalternativ 2 (§ 7) verkställs ar-
betstidförlängningen genom förlängningen av byråarbetstiden i AKTA. En-
ligt AKTA kap. III § 8 förlängs den ordinarie arbetstiden till 36 timmar 45
minuter per vecka från 1.2.2017.

§ 3 Arbetstid för lärare med alternativ 1

Den övriga arbetsskyldigheten för lärare enligt mom. 3 har utökats med 24
timmar till 339 timmar från 1.8.2017.

§ 9 Uppgifter

I de nya momenten 3 och 4, som införts i paragrafen, bestäms om skyl-
dighet för timlärare att utföra andra än undervisningsuppgifter enligt mom.
2 utan särskild timersättning.

De timlärare som undervisar minst 10 timmar per vecka ska utföra andra
uppgifter 10 timmar per år och de som undervisar mindre än 10 timmar
per vecka ska utföra andra uppgifter 4 timmar per år.

Timlärarens skyldighet att utföra andra uppgifter träder i kraft 1.8.2017.

DEL B Försök

III ARBETSTIDEN OCH LÖNEN FÖR INNEHAVARE AV STUDIEHANDLEDARTJÄNST
MED ÅRSARBETID I GYMNASIET

§ 4 Arbetstiden för innehavare av studiehandledartjänst med årsarbetstid i gymnasiet

Den övriga arbetsskyldigheten för lärare enligt mom. 1 har utökats med 24
timmar till 1 624 timmar från 1.8.2017. Den arbetstid som läraren kan be-
stämma tid och plats för förlängs till 424 timmar.


