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UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH 
ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL 2018–2019 

 
§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet 

 
Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.3.2018–30.4.2020. Efter 
30.4.2020 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs 
upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. 

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

 
§ 2 Allmänna förhöjningar 

 
mom. 1       Allmän förhöjning 1.5.2018 

 
Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller där- 
med jämförbara månadslöner höjs 1.5.2018 genom en allmän förhöjning. 
Förhöjningen är 1,17 procent. Det individuella tillägget enligt UKTA del A § 
11 höjs med 1,17 procent. 

mom. 2       Allmän förhöjning 1.4.2019 

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller 
därmed jämförbara månadslöner höjs 1.4.2019 genom en allmän 
förhöjning. Förhöjningen är 0,99 procent. Det individuella tillägget enligt 
UKTA del A § 11 höjs med 0,99 procent. 

 

mom. 3       Lönesättning 
 

De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagan i UKTA. 
 
§ 3 Lokal justeringspott 

 
mom. 1      Lokal justeringspott 1.8.2019   
 

Parterna har kommit överens om att koppla den lokala justeringspotten till extra 
arbete som modellen Stöd för lärande och skolgång medför.   
 
Den lokala justeringspotten från 1.8.2019 är 0,90 procent av lönesumman 
inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för 
undervisningspersonal. 
 
Parterna utformar en gemensam skrivning senast 31.1.2019 som läggs in i 
avtalet.   

 

 

§ 4 Justeringspotter på central nivå 
 

 

mom. 1     I bestämmelserna för grundskolan (del B gemensamma bestämmelser, del  
B bilaga 1 och del D skolledaravtalet) har det gjorts ändringar som gör det 



  

 2 

 

 

lättare att organisera chefsarbetet och fördela resurserna för detta arbete. 
Ändringarna träder i kraft 1.5.2018 och 1.8.2018. 

 
mom. 2     I grundskolor (del B gemensamma bestämmelser och del B bilaga 1) och  
 medborgarinstitut (del C) har de årsbundna tilläggen fått mindre vikt i 
 lärarnas löner genom att det årsbundna tillägget efter 8 år har minskats med 1 
 procentenhet. Samtidigt höjs grundlönerna och de uppgiftsrelaterade
 lönerna med 1,0 procent i dessa bilagor från 1.12.2018.  

 

§ 5    Engångspott i januari 2019 
  

I samband med lönebetalningen för januari 2019 betalas en separat 
engångspott på 9,2 procent  av den anställdes ordinarie lön enligt    ordinarie lön 
enligt UKTA del A § 21 till tjänsteinnehavare och arbetstagare.  

 
Hur engångspotten beräknas beror på vilket avtalsområde den anställde 
omfattats av 31.12.2018. Om anställningen upphört före denna dag beräknas 
engångspotten enligt bestämmelserna för det avtalsområde som tillämpades på 
den anställde när anställningen upphörde. Se cirkuläret för respektive 
avtalsområde. Engångspotten beräknas på den ordinarie lönen för november 
2018. 
 
För deltidsanställda används som deltidsprocent den deltidsprocent som gällde 
18.11.2018.  
 

Tillämpningsanvisning för UKTA: 
 

För de lärare vars lön baserar sig på undervisningstimmar som hållits 
används såsom lönefaktor som motsvarar den ordinarie lönen beloppet 
av de timarvoden som i genomsnitt betalats till läraren per månad. 
Sådana lärare är timlärare i bisyssla samt timlärare i del C. När beloppet 
räknas ut används det timantal som fastställts i lärarens arbetsplan. 

 

 

§ 6 Medlemsavgifter till fackföreningar 
 
Arbetstagare 

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare 
följs anvisningarna från 25.6.1997 (Kommunala avtalsdelegationens 
cirkulär20/1997). 

 
§ 7 Temporär minskning av semesterpenningen 
 

Tjänste- och arbetskollektivavtalet om minskning av semesterpenningen, som 
undertecknades 17.1.2017, iakttas åren 2016–2017, 2017–2018 och 
2018–2019. 

 
 

 

§ 8 Fortlöpande förhandlingar 
 

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under 
avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp. Avtalsparterna 
följer regelbundet med arbetet i rikets arbetsgrupper under avtalsperioden. 

 

 
 § 9 Arbetsgrupp under avtalsperioden 
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Kommunala arbetsmarknadsgruppen ska senast 1.10.2018 diskutera förslag 
kring olika modeller för arbetstidsförlängingen. 

 
§ 10 Betalning av justerade löner 
 

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången 
senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom fem 
månader efter att justeringarna trätt i kraft. Om det på grund av tidsbrist 
och/eller uträkningstekniska skäl inte är möjligt att göra utbetalningarna 
inom ovan nämnda tidsfrister kan man lokalt komma överens om 
senare. 

  
 
 
 

Jomala, den 16 augusti 2018 
 

 
 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 

 

AKAVA-ÅLAND RF 

 


