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Materiella textändringar under avtalsperioden  
 
 
TIM-AKA 
 § 64 mom.2 Avlönad moderskaps- och faderskapsledighet  
 
mom. 1 Avlönad moderskapsledighet  
 
Vid moderskapsledighet betalas full lön för en period som omfattar de 72 första vardagarna av 
ledigheten.  
En förutsättning för att arbetstagaren ska få lön under moderskapsledighet är att hon varit anställd 
hos kommunen eller kommunalförbundet minst 2 månader omedelbart före ledighetens början och 
att hon ansökt om moderskapsledighet senast 2 månader innan den planerade ledigheten inleds 
och att hon visar upp ett intyg enligt sjukförsäkringslagen över hur länge graviditeten varat och när 
nedkomsten beräknas infalla.  
Med full lön avses lön som räknats ut enligt § 61 mom. 5.  
Om moderskapspenningen enligt sjukförsäkringslagen överstiger arbetstagarens lön under 
moderskapsledigheten, har arbetstagaren rätt att få den överstigande delen. Till övriga delar 
betalas moderskapspenningen till arbetsgivaren.  
En arbetstagare som får lön under moderskapsledighet enligt detta kollektivavtal är skyldig att ge 
arbetsgivaren de uppgifter och utredningar som behövs för ansökan om moderskapspenning enligt 
28 § i sjukförsäkringslagen, om arbetsgivaren inte har tillgång till dem.  
Beviljad moderskapsledighet inskränker inte arbetstagarens rätt att få andra förmåner som baserar 
sig på kollektivavtalet.  
 
mom. 2 Avlönad faderskapsledighet  
Vid faderskapsledighet betalas full lön för en period som omfattar de 6 första vardagarna under 
ledigheten.  
En förutsättning för att arbetstagaren ska få lön under faderskapsledighet är att han varit anställd 
hos kommunen eller kommunalförbundet minst 2 månader omedelbart före faderskapsledighetens 
början och att han ansökt om faderskapsledighet senast 2 månader innan den planerade 
ledigheten inleds och att han visar upp ett intyg över barnets födelse som utfärdats av en läkare 
eller hälsovårdare.  
Om arbetstagaren ansöker om faderskapsledighet för högst 12 vardagar, är förutsättningen för 
avlönad ledighet att ansökan görs minst en månad före den planerade ledigheten.  
Med full lön avses lön som räknats ut enligt § 61 mom. 5. 

Om faderskapspenningen enligt sjukförsäkringslagen överstiger arbetstagarens lön för 
faderskapsledigheten, har arbetstagaren rätt att få den överstigande delen. Till övriga delar betalas 
faderskapspenningen till arbetsgivaren.  
Övergångsbestämmelse  
Rätten till avlönad faderskapsledighet gäller endast ledigheter som börjar efter 1.1.2012. Avlönad 
faderskapsledighet kan sökas tidigast 1.1.2012, och därför kan en sådan ledighet i praktiken 
komma ifråga tidigast 1.2.2012 när förutsättningarna enligt avtalet uppfylls i övrigt.  
Tillämpningsanvisning  
Om arbetstagaren med stöd av någon annan stats sociala trygghetssystem har rätt till 
moderskaps- eller faderskapspenning som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen 
avdras beloppet av denna förmån från lönen under moderskaps- eller faderskapsledigheten. 
Arbetstagaren är skyldig att ge arbetsgivaren en utredning om socialskyddsförmåner som betalas 
av en annan stat och som kan inverka på arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet.  
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§ 67 Avlönade frånvarodagar 
I förteckningen har lagts till dagen för registrering av parförhållande.   
 
§ 71 Förtroendemän 
Det individuella tillägget för huvudförtroendemän har höjts. 
 
§ 72 Arbetarskyddsfullmäktige 
Ersättningen till arbetarskyddsfullmäktige har höjts. 

 
 

Åländska skrivningar 

§ 33 a Handledararvode  

Mom.1 Till en anställd som handleder studerande som gör sin studiepraktik (lära i arbete) 
betalas en penningersättning på 15 % av den oförhöjda timlönen  per handledningstimme. 
När fler anställda handleder studerande delas ersättningen proportionellt mellan dessa i 
enlighet med den arbetstid som den anställa handleder en studerande. ( tillförlitlig 
utredning t.ex. krysslista) 

Mom. 2 Till en anställd som är behörig som examensbedömare för studerande betalas en 
särskild ersättning om 70 € för varje bedömningstillfälle  ( bedömningen ca 1 arbetsvecka) 
 

Mom. 3 Till en anställd som handleder en studerande i läroavtalsutbildning betalas en 
penningersättning som är 10 % av den uppgiftsrelaterade lönen per månad under den tid 
handledningen av den studerande pågår. 
 
§ 61 mom.8 Sjuklön under rehabiliteringstid. En anställd som på remiss av läkare bör 
genomgå en rehabilitering som godkänts av FPA skall omfattas av § 2 ”Sjuklön” i Kapitel V 
i AKTA. Ersättning från FPA skall betalas till arbetsgivaren. 
 

 
§ 65 a Familjeledigheter: En skrivning i kollektivavtalet om de nya bestämmelserna i 
Arbetsavtalslagen kap.4  § 7 a avseende familjeledigheter. 

 


