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Ändrade avtalsbestämmelser i UKTA 2020–2021 
 
UKTA del A 

 
 

§ 14 Årsbundet tillägg och pension (gäller till 31.1.2021) 
 

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

 
Tillämpningsanvisning 

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

 
 
 

 
§ 42 Lön under partiell tjänstledighet och tjänsteutövning 
 

I deltidsarbete är grundlönen och de andra tillägg som hör till den ordinarie 
lönen lägre i samma proportion som tjänsteinnehavarens arbetstid är 
kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt detta tjänste- och 
arbetskollektivavtal. 
 

 
Tillämpningsanvisning 

I arbetstid som baserar sig på undervisningsskyldighet räknas antalet 
undervisningstimmar som hör till undervisningsskyldigheten som full 
arbetstid. För att fastslå skyldigheterna för ordinarie lön tillämpas 
deltidsprocent. 
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UKTA del B 

 

 

§ 10            Antal undervisningstimmar för innehavare av rektorstjänst (träder i kraft 1.8.2020) 
 

 
 

mom. 4                              Antalet undervisningstimmar för en rektor som är gemensam för två eller 
flera grundskolor med årskurs 1–6 eller årskurs 7–9 bestäms på samma 
grunder som lönen (se § 3 mom. 2) med det sammanlagda antalet 
lönegrundsgrupper i skolorna som grund. 

 
Tillämpningsanvisning mom. 1–4 (gäller 1.8.2020–31.7.2022)  

En rektor kan åläggas två timmar färre undervisningstimmar än vad antalet 
lönegrundsgrupper anger om det finns en stor mängd administrativt arbete i 
skolan. Rektorns administrativa arbete påverkas till exempel av mängden 
annan personal utöver undervisningspersonalen. Vid bedömningen av 
belastningsgraden i rektorns administrativa arbete beaktas de lösningar 
skolan har med biträdande rektor eller biträdande föreståndare. Rektorns 
undervisningstimmar behöver inte bindas till arbetsschemat. 

 
Rektorns undervisningsskyldighet ändras inte till följd av små ändringar i 
lönegrundsgrupperna om rektorns totala arbetsbelastning förblir oförändrad. 

 
En rektor kan åläggas högst två undervisningstimmar mer än vad antalet 
lönegrundsgrupper i skolan anger. Det administrativa arbetet ska i så fall 
minska i motsvarande mån på ett verifierbart sätt. Ett större antal 
undervisningstimmar måste kunna motiveras med en exceptionell situation 
som gäller ordnandet av undervisningen (se del B bilaga 1 § 9 mom. 5). 

 
 
§ 11 Specialbestämmelser om arbetstiden för innehavare av rektorstjänst i grundskolan 

 
 
mom. 3                               

Antalet timmar som används kan undantagsvis också räknas till antalet 
undervisningstimmar för någon annan av skolans lärartjänsteinnehavare. 
Motiveringen är att timantalet inte kan räknas till undervisningsskyldigheten 
för skolans rektor, vice rektor, vice föreståndare eller skolföreståndare. 

 
§ 13 Arbetstid för innehavare av lektorstjänst i elevhandledning i grundskolan (träder i kraft 
2.11.2020) 

 
mom. 1                             För en innehavare av lektorstjänst i elevhandledning är den arbetstid som 

arbetsgivaren bestämmer tid och plats för 1 221 timmar per läsår. 

 
Om självständighetsdagen, trettondagen eller första maj infaller mellan 
måndag och fredag, förkortas den årliga bundna arbetstiden med 7 timmar 
för varje nämnd söckenhelg. 
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mom. 2                              Av arbetstiden ovan kan lektorn åläggas högst 500 timmar 
klassundervisning per läsår. En del av den tid som regleras av 
arbetsgivaren ska förläggas till skolans sommaravbrott. Denna tid, som 
främst gäller arbete med gemensam antagning, är 30–50 timmar av 
arbetstiden ovan. 

  

mom. 3                              Det övriga arbete som hör till lektorstjänsten i elevhandledning utförs under 
icke-bunden arbetstid, som tjänsteinnehavaren själv får bestämma tid och 
plats för. 

 

Tillämpningsanvisning 

Den icke-bundna arbetstiden är avsedd för förberedelse av lektioner, 
sammanställning och utarbetande av studiematerial, läsning av facklitteratur 
samt förberedelse av andra handledningsuppgifter i skolan.  

 

§ 14 Lärararbetsdagar  
 
mom. 5–8                          Slopade 2.11.2020 

 

§ 14 a Byte av arbetstid  
 

Under ett läsår kan högst 24 timmar av undervisningsarbetet genom 
överenskommelse bytas ut mot utvecklingsarbete. 

 
Tillämpningsanvisning 

 

Bestämmelsen möjliggör för läraren och rektorn att komma överens om att 
undervisningstimmar byts mot utvecklingsarbete. Under ett läsår kan högst 
24 undervisningstimmar bytas ut. Vid utbytet tillämpas koefficienten 1,5, och 
då motsvaras 24 undervisningstimmar av 36 timmar utvecklingsarbete. 
Läraren och rektorn kommer överens om vilket slags utvecklingsuppgifter 
denna arbetstid ska användas till. Det är också möjligt att komma överens 
om att arbetstiden ska användas exempelvis till lärarens 
kompetensutveckling eller till verksamhet som stödjer arbetshälsan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
28 § Avtalsbestämmelserna i del B som gäller timlärare i huvudsyssla 

 
§ 1      Tillämpliga avtalsbestämmelser 
§ 7              Bestämning av lönen 
§ 8              Årsbundet tillägg 
§8a  Skärgårdstillägget (ÅL) 

§ 14              Lärararbetsdagar 

§ 14 a           Byte av arbetstid  
§ 15              Söckenhelger som förkortar arbetstiden 
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§ 17              Timmar för förberedelse av demonstrationer 
§ 18 Inräknande av ambulerande lärares arbete i 

undervisningsskyldigheten (ÅL) 
§ 19              Tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner 
§ 20              Administrativa rektorsuppgifter 
§ 23              Betalning/minskning av övertimarvode, övertimme som betalas 
enligt övertimarvodesgrunden och ersättningar för särskilda uppgifter under 
tjänstledighet 
§ 24              Lön för visstidsanställda tjänsteinnehavare 
§ 25 Resekostnadsersättningar för ambulerande lärare 
§ 26              Övergångsbestämmelse för lärare som 1.8.2005 övergått till 
lön angiven i euro 
§ 27              Övergångstillägg 1.3.2007 vid övergång till löner baserade på 
arbetsvärdering. 

 
 
 
 

DEL B bilaga 1 Grundskolan 
 
§ 6 Samplanering 1.8.2007–31.7.2022 

 
Utöver den undervisning och de övriga arbetsuppgifter som ålagts en lärare 
per vecka ska läraren delta i samplanering av undervisningen, möten som 
gäller olika ämnesområden och sakfrågor, samarbetet mellan hem och skola 
och planeringen av undervisning och arbetsuppgifter som gäller utvecklingen 
av skolans verksamhet. Arbetstiden bestäms enligt § 6 a. 

 
Tillämpningsanvisning 

 
Vid planering av arbetstiden för samplanering bör man ge akt på att denna 
arbetstid i mån av möjlighet används jämnt fördelad över hela arbetsåret. 

 

§ 6 a Årligt antal timmar för samplanering (träder i kraft 1.8.2020) 
 

Under läsåret är det totala antalet timmar för samplanering högst 114 (ÅL). 
Den årliga planeringen av arbetstiden för samplanering får inte leda till att 
antalet lärararbetsdagar utökas under läsåret. 

 
Tillämpningsanvisning 

 
Vid planering av arbetstiden för samplanering bör man ge akt på att 
arbetstiden räcker till för de planerade uppgifterna.  
 

I fråga om lärare som sköter sin tjänst på deltid ska man vid 
bestämningen av arbetstiden beakta deltidsprocenten för läraren 
(del A § 42).(ÅL) 

   
   
 

§ 10 Inräknande av andra än ledningsuppgifter i undervisningsskyldigheten 
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mom. 3                              Om en innehavare av ämneslärartjänst eller en timlärare (i 
ämnesundervisning) undantagsvis åläggs att sköta en klass i årskurs 1–6 
och klassen inte har en egen klasslärare, räknas en årsveckotimme till 
undervisningsskyldigheten. Från 1.8.2021 tillämpas nedsättningen av 
undervisningsskyldigheten även   för lektorer och timlärare som har 
sammansatta klasser i högstadiet i skärgården (ÅL). 

 
 

UKTA del C Medborgarinstitut 
 

 
 

§ 6                                     Årlig arbetstid och undervisningsskyldighet för lärare 

mom. 2                              (träder i kraft 2.11.2020) 

Den övriga arbetsskyldigheten för en lärare uppgår till 350 timmar per läsår. 
Om en lärare i medeltal reser 200 kilometer per vecka på grund av resor till en 
annan verksamhetsenhet, räknas av den för resor använda tiden högst 
75 timmar per år till den ovan nämnda övriga arbetsskyldigheten. 

 

 
 

9 § Arbetstid för en planeringsansvarig lärare 

mom. 1                               

(träder i kraft 2.11.2020) 

För en planeringsansvarig lärare, vars uppgifter omfattar planering och 
koordinering av studieprogram/kurser samt ledning och uppföljning av 
projekt (ekonomiskt e.d. ansvar) fastställs den årliga bundna arbetstiden till 
1 200 timmar. Arbetstiden delas enligt arbetsgivarens beslut in i undervisning 
och andra uppgifter som åläggs av arbetsgivaren, så att 
undervisningstimmarna kan uppgå till högst det antal som anges i § 6 mom. 
1. Enligt överenskommelse med läraren kan annat arbete bytas mot 
undervisningstimmar. En undervisningstimme minskar då det andra arbetet 
med 1,5 timmar. 

 
§ 12 Uppgifter 

 
mom. 3–4                          Slopade 2.11.2020 

 
 
 
 
 

 


