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Tillämpningsanvisningar för de avtalsbestämmelser i det kommunala
tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal
(UKTA 2007–2009) som träder i kraft 1.3.2008.
I detta cirkulär behandlas de avtalsändringar i avtalsboken (UKTA
2007–2009) som träder i kraft 1.3.2008.
Allmänt

De avtalsbestämmelser som behandlas nedan tillämpas fr.o.m.
1.3.2008. Paragrafnumreringen i den nya avtalsboken ändras
delvis. I detta cirkulär används paragrafnumreringen i det nya
avtalet/den nya avtalsboken.
I början av mars 2008 verkställs de centralt avtalade
lönejusteringarna. För de lönejusteringar som avtalats centralt
(sammanlagt i snitt 2,0 %) används justeringspotten enligt
protokollet om främjande av likalön (1,5 %) och hela
justeringspotten (0,5 %).

Allmänt om lärarnas uppgiftsrelaterade lön och individuella tillägg
Enligt Allmän del § 6 mom. 3 beaktas uppgifternas svårighetsgrad
vid bestämning av en tjänsteinnehavares uppgiftsrelaterade lön
efter lönesättningspunkt i Bilaga1 ”Grundskolans allmänna del”
och bilaga 2 ”Grundskolan” och bilaga 3 ”Medborgarinstitut”. Den
uppgiftsrelaterade lönen innehåller med andra ord inverkan av
svårighetsgraden på lönen. Den uppgiftsrelaterade lönen används
som övertimarvodesgrund för innehavare av lärartjänst vars
arbetstid baserar sig på undervisningsskyldighet. Grundlönen
enligt lönesättningspunkten kan vara den samma som personens
individuella lön.
När den årsbundna delen av det individuella tillägget räknas ut
används alltid grundlönen enligt lönesättningspunkten i UKTA.
Om en vägd lön räknas ut för en timlärare i huvudsyssla, används
denna vägda grundlön som beräkningsgrund för den årsbundna
delen.

BILAGA 1 GRUNDSKOLANS ALMÄNNA DEL
Allmänbildande utbildning
§3

Uppgiftsrelaterad lön för rektorer i grundskolor 1.3.2008
Den del av den årsbundna delen i det individuella tillägget som
betalas för 2 års anställning har överförts till grundlönen fr.o.m.
1.3.2008. Med anledning av detta har löneskalorna i
lönesättningspunkterna justerats.
På grund av ändringen i den årsbundna delen höjs rektorernas
uppgiftsrelaterade lön 1.3.2008 med 2,01 %. Motsvarande
förhöjning görs även för rektorer och föreståndare för vilka ” Lokalt
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tjänstekollektivavtal om anställningsvillkor för skolledare”
tillämpas.

Exempel
En högstadierektor har 20 års anställning som berättigar till
årsbunden del (antalet lönegrundsgrupper är 19). Den
uppgiftsrelaterade lönen har fastställts till 3 800 euro/mån.
1.3.2008 är den uppgiftsrelaterade lönen 3 876,38
euro/mån. (3 800 * 1,0201) och den årsbundna delen
1 105,11 euro/mån. (3 697,82 * 1,02 * 1,05 * 1,05 *1,05 * 1,1
– 3 687,92), alltså är totallönen 4 981,49 euro/mån.

§6

Grundlönen för innehavare av lektorstjänst i elevhandledning i grundskolan 1.3.2008

mom. 1

Lönen för lektorer i elevhandledning i grundskolan har ändrats
1.3.2008. I stället för de två tidigare löneskalorna (mindre än 15
års och minst 15 års anställning) har en grundlön bestämts enligt
lönesättningspunkten som är 2.758,26 euro/mån. Vid bestämning
av lektorers uppgiftsrelaterade lön beaktas uppgifternas
svårighetsgrad (Allmän del § 6 mom. 3). Utöver detta betalas en
årsbunden del av det individuella tillägget. Antalet år som
berättigar till årsbunden del och procenttalen är följande:
5 år
2%

8 år
5%

10 år
5%

15 år
11 %

Om den totallön som betalats 29.2.2008 till lektorn är högre än
den totallön som beräknats 1.3.2008, läggs skillnaden mellan
lönerna till den uppgiftsrelaterade lönen 1.3.2008. Förfarandet är
det samma som för grundskolerektorerna 1.3.2007 (se bilaga 2 till
cirkulär 3/2007 s. 4–6).
Exempel 1
En lektor i elevhandledning med 15 års anställning som berättigar
till årsbunden del av det indivdiuella tillägget.
Lön 29.2.2008
Låt säga att den uppgiftsrelaterade lönen är 3.100,- €/mån . Den
årsbundna delen blir 437,65 €( 2.976,36 * 1,02*1,02*1,05*1,05).
Den totala lönen blir då 3.537,65 €.
Lön 1.3.2008
Grundlönen är 2.758,26, och den årsbundna delen 684,74 €
(2.693,12*1,02*1,05*1,05*1,11). Totalt blir lönen 3.443,00 €.
Eftersom totallönen 29.2. är 94,65 € större än totallönen 1.3. så
läggs denna skillnad till den uppgiftsrelaterade lönen som blir
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(2.758,26 + 94,65) 2.852,91 € och totallönen blir 2.869,08 +
årsbunden del 684,24 = 3.537,65. Ingen förhöjning således.
Exempel 2
En lektor i elevhandledning som har 3 års anställning som
berättigar till årsbunden del
Lön 29.2.2008
Lön enligt nedre gränsen i tabellen 2.505,23. Årsbunden del + 2%
är 50,10 €. Totallön 2.555,33 €.
Lön 1.3.2008
Ny grundlön 2.758,26, Ingen årsbunden del. Den åsrbundna delen
efter 2 år har tagits bort.
Eftersom lönen 1.3.2008 är högre än lönen 29.2.2008 så betalas
2.758,26 från och med 1.3.2008.

mom. 2

§8

Avtalsbestämmelsen om avdrag för avsaknad av behörighet har
ändrats så att grundlönen för en lektor som saknar lärarbehörighet
är högst 30 % lägre än grundlönen enligt mom. 1.

Årsbunden del av det individuella tillägget 1.3.2008
I den årsbundna delen av det individuella tillägget har de 2 % som
betalats för 2 års anställning slopats fr.o.m. 1.3.2008. Med
anledning av detta har grundlönerna i lönesättningspunkterna
justerats. I arbetstidssystemet som baserar sig på
undervisningsskyldighet påverkar ändringen också
övertimarvodena eftersom den uppgiftsrelaterade lönen som
används som övertimarvodesgrund stiger.
Dessutom har också andra procenttal ändrats i den årsbundna
delen av det individuella tillägget för ämneslärare, klasslärare,
speciallärare och timlärare i huvudsyssla i grundskolan. Också de
årsbundna delarna för lärare och timlärare i huvudsyssla i
gymnasier och vuxengymnasier har förenhetligats och andra
procenttal har ändrats. Ändringarna framgår av tabellen nedan.
På grund av ändringarna i dessa årsbundna delar och
nivåhöjningarna av lönerna i vissa lönesättningspunkter nedan
justeras alla uppgiftsrelaterade löner 1.3.2008 med en procentuell
höjning som bestäms efter lönesättningspunkt i respektive bilaga.
De gamla och nya procenttalen för den årsbundna delen framgår
av tabellen nedan.
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(tidigare § 25)
2 år

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

t.om.
29.2
2%

fr.o.m.
1.3
–

t.o.m.
29.2
2%

fr.o.m.
1.3
2%

t.o.m.
29.2
5%

fr.o.m.
1.3
5%

t.o.m.
29.2
5%

fr.o.m.
1.3
5%

t.o.m.
29.2
5%

fr.o.m
1.3
5%

t.o.m.
29.2
10 %

fr.o.m.
1.3
10 %

Ämneslärare
, klasslärare,
speciallärare
och
timlärare i
huvudsyssla
i
grundskolan

2%

–

2%

4%

5%

6%

9%

6%

6%

6%

6%

6%

Tjänsteinne
havare i
elevhandled
ning i
grundskolan

2%

–

2%

2%

5%

5%

5%

5%

–

11 %

–

–

Rektorer
och
biträdande
rektorer

§ 23

Övergångsbestämmelse för lärare som 1.8.2005 övergått
till lön angiven i euro

(tidigare § 26)
§ 24 Övergångstillägg fr.o.m. 1.3.2007 vid övergång till löner
baserade på arbetsvärdering
Det individuella lönetillägget och övergångstillägget som bestäms
enligt Bilaga 1 Grundskolans allmänna del § 23 och 24 varken
höjs eller minskas genom de centrala lönejusteringar som träder i
kraft 1.3.2008.
BILAGA 2
Grundskolan
II/1

Lön

§2
§3

Grundlön för lektorer (ämneslärare) 1.3.2008
Grundlön för lärare som ger specialundervisning (specialklasslärare och speciallärare)
1.3.2008
Grundlön för klasslärare (klassundervisning) 1.3.2008

§4

Alla grundlöner enligt lönesättningspunkterna har justerats fr.o.m.
1.3.2008 på grund av ändringen i den årsbundna delen.
Dessutom har grundlönerna i vissa lönesättningspunkter
nivåjusterats och lönesättningspunkterna för klasslärare med
dubbel behörighet slagits ihop.
På grund av ändringen i den årsbundna delen, nivåhöjningen av
lönerna och ändringen av lönesättningspunkterna för klasslärare
med dubbel behörighet justeras de uppgiftsrelaterade lönerna
1.3.2008 enligt följande:
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Lönesättningspunkt
−
−
−
−
−
−

klasslärare med dubbel behörighet
40304028 och timlärare 40307054
klasslärare med dubbel behörighet
40304029 och timlärare 40307055
lektor 40304005 och timlärare 40307038
speciallärare 40304012 och 40304015 och
timlärare 40307044 och 40307047
klasslärare 40304030 och timlärare
40307056
andra än ovan nämnda lektorer,
speciallärare, klasslärare, förskollärare och
timlärare

Procentuell höjning av den
uppgiftsrelaterade lönen
3,01
6,34
3,01
3,01
3,01

2,01

Lärare med dubbel behörighet
Som ni säkert noterar så är förhöjningen i lönesättningspunkterna
40304029 och 40307055 stora. Lönesättningspunkt 4 03 04 029 har
tagits bort och nu gäller lönesättningspunkt 4 03 04 028. Justeringen är
gjord så att lönen i lönesättningspunkten 40304029 blir densamma som
i lönesättningspunkt 4 03 04 028.
Lönesättningspunkt 4 03 07 055 har tagits bort och nu gäller
lönesättningspunkt 4 03 07 054. Justeringen är gjord så att det blir
samma nivå på lönen.
IV

Lön och arbetstid för timlärare

(tidigare § 32)
§ 27 Grundlön, undervisningsskyldighet och
samplanering för timlärare 1.3.2008
Alla grundlöner enligt lönesättningspunkterna har justerats fr.o.m.
1.3.2008 på grund av ändringen i den årsbundna delen.
Dessutom har grundlönerna i vissa lönesättningspunkter
nivåjusterats och lönesättningspunkterna för klasslärare med
dubbel behörighet slagits ihop.
På grund av ändringen i den årsbundna delen, nivåhöjningen av
lönerna och ändringen av lönesättningspunkterna för klasslärare
med dubbel behörighet justeras de uppgiftsrelaterade lönerna
1.3.2008 enligt tabellen ovan.
§ 14 mom.2
Klassföreståndararvode/ klasslärare eller timlärare i huvudsyssla som åläggs att sköta
klassföreståndaruppgifterna för lågstadium från 1.3.2008
En klasslärare eller timlärare i huvudsyssla som åläggs att sköta
klassföreståndaruppgifterna för lågstadium betalas en ersättning,
som motsvarar en halv veckotimme , vilken bestäms enligt
övertimarvodesgrunden i lärarens egen tjänst (ÅL)
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BILAGA 3 MEDBORGARINSTITUT
Uppgiftsrelaterad lön för rektorer 1.3.2008
I den årsbundna delen av det individuella tillägget har de 2 % som
betalats för 2 års anställning slopats fr.o.m. 1.3.2008. Med
anledning av detta har löneskalan i lönesättningspunkten
justerats.
På grund av ändringen i den årsbundna delen höjs rektorernas
uppgiftsrelaterade lön 1.3.2008 med 2,01 %.

Exempel
För en rektor med helhetslön (40701001) som har 20 års
anställningstid som berättigar till årsbunden del. Har den
uppgiftsrelaterade lönen bestämts till 3 700 euro/mån.
1.3.2008 är den uppgiftsrelaterade lönen 3 774,37
euro/mån. (3 700 * 1,0201) och den årsbundna delen
742,92 euro/mån. (3.099,83 * 1,02 * 1,05 * 1,05 *1,04 * 1,06
– 2 881,51), alltså är totallönen 4.517,29 euro/mån.
Årsbunden del av det individuella tillägget 1.3.2008
I den årsbundna delen av det individuella tillägget har de 2 % som
betalats för 2 års anställning slopats fr.o.m. 1.3.2008. Med
anledning av detta har grundlönerna enligt lönesättningspunkterna
justerats. Justeringen ingår i den procentuella höjningen.
TIMLÄRARE VID MEDBORGARINSTITUT OCH FOLKHÖGSKOLOR
Timarvodena 1.3.2008
Timarvodena för timlärare har höjts fr.o.m. 1.3.2008 med 1 %. Om
timlärarens nuvarande timarvode är högre än den nedre gränsen
höjs det individuella timarvodet 1.3.2008 med 1 %.

