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GYMNASIE- OCH GRUNDSKOLUNDERVISNING 
 
§ 1 Definitioner  
 
 1. Tillämpningsområde 
 Denna del tillämpas på grundundervisning, gymnasieundervisning, i Steiner-

skolor samt i grundundervisningen av utvecklingshämmade och i skolhem. 
 
 2. Indelning av grundundervisningen 
 Denna bilaga tillämpas på den undervisning som ges i grundskolor: 
 - i årskurserna 1 - 6 samt förskoleundervisning som ges till andra än de elever 

som omfattas av förlängd läroplikt 
 - i årskurserna 7- 9  och tilläggsundervisning (årskurs 10).  
 - specialundervisning i enlighet med den undervisning som avses i 17 § i lagen 

on grundskoleundervisning. 
 
 3. Blandgrupp 
 En blandgrupp är antingen en lågstadie- eller högstadiegrupp eller gymnasie-

grupp beroende på om det i gruppen finns flera elever i årskurserna 1-6 eller i 
årskurserna 7-9 eller gymnasieelever. Om det finns lika många elever 
tillämpas bestämmelserna för den högre lönegrunden. 

 
DAGSKOLOR 
 
REKTORER 
 
§ 2 Grundlön, årsförhöjning och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
  Protokollsanteckning: 
  I marginalen framför lönebestämmelserna finns en 6-siffrig 

nummerserie som är den kod som används när uppgifterna för den 
årliga lönestatistiken lämnas. Det tal eller de tal som finns inom 
parentes i samband med lönebestämmelserna hänvisar till de 
löneklasser i C-lönetabellerna som var i kraft till den 1.8.2006.  
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1. Grundskola 
011064 Grundlön (64 – 68) 
 Dyrortsklass I  3 637,79 – 4 330,82 euro 
 Dyrortsklass II  3 537,60 – 4 211,52 euro  
 
 2. Gymnasium 
011065 Grundlön (65 – 70) 
 Dyrortsklass I  3 791,95 – 4 755,98 euro 
 Dyrortsklass II  3 687,55 – 4 625,14 euro  
  
 3. Erfarenhetstillägg 
    
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 9 % 6 % 

 
 Erfarenhetstilläggen räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 

intjänade erfarenhetstillägg.   
 
 4. Rektors undervisningsskyldighet i grundskola 
 2-11 veckotimmar 
  
 5. Rektors undervisningsskyldighet i gymnasium 
 2-9 veckotimmar 
  
 6. Uppgifter som inräknas i undervisningsskyldigheten 

I rektors undervisningsskyldighet kan förutom undervisningstimmar, demon-
strationstimmar och stödundervisningstimmar också inräknas andra uppgifter. 

 
 7. Bestämningsgrund för antalet undervisningstimmar och löneklass 
 Då antalet undervisningstimmar och grundlönen fastställs beaktas det som 

avtalats i § 2 punkt 2 i avtalet om undervisningspersonalens löner och 
arbetstid. 
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§ 3 Skolhemsföreståndare och skolföreståndare (från 1.3.2012) 
 
 1. Grundlön    
        
011261 Föreståndare (61) 
 Dyrortsklass I   3 166,54euro 
 Dyrortsklass II   3 079,48 euro 
 
 2. Erfarenhetstillägg 
    
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 

 
 Erfarenhetstilläggen räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 

intjänade erfarenhetstillägg.   
  
 2. Undervisningsskyldigheten för speciallärare som är skolans föreståndare 

minskas med 6-8 timmar i veckan och till honom betalas lön som är 20 % 
högre än grundlönen. 

 
 3. Föreståndarens arbetstid, semester och övertimmar bestäms enligt § 20 i 

löne- och arbetstidsavtalet. 
 
 4. Föreståndares och skolföreståndares ersättning för tid bunden av arbete 
 
  vardag 12,67 euro (från 1.3.2012) 
  lördag 25,56 euro (från 1.3.2012) och 
  söndag 38,24 euro (från 1.3.2012) 
 
 Ersättningen justeras motsvarande den generella höjningen. 
  
§ 4 Tolkning av läropliktens utveckling 

 
Till rektorn betalas lön enligt § 13 i löneavtalet för undersökning av utveck-
lingen av läroplikten.      
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§ 5 Arbetstid, semester och övertimmar 
 

Rektorns arbetstid, semester och övertimmar bestäms enligt § 20 i löne- och 
arbetstidsavtalet. När semesterkvalifikationsmånaderna fastslås beaktas också 
den tid han tjänstgjort som lärare i huvudsyssla i läroanstalten. 
 

BITRÄDANDE REKTORER 
 
§ 6 Koefficienten för biträdande rektors undervisningsskyldighet  
   
 
011151 1.  Till lärare som är biträdande rektor betalas ett tillägg som är 16 – 24 % 

beräknat på grundlönen enligt § 10.  
 
  Protokollsanteckning: 
  När man 1.8.2006 övergår till det nya systemet skall det nya 

procentbaserade arvodet motsvara det tidigare arvodet.  
 
 Ovan nämnda höjning beaktas inte som grund för övertimarvode. 
 
 2. Undervisningsskyldigheten för lärare som är biträdande rektor minskas 

enligt följande: koefficient för undervisningsskyldigheten 0,3 – 0,8. 
  
 3. Avrundning 
 Om undervisningsskyldigheten för en biträdande rektor inte blir ett helt tal, 

avrundas undervisningsskyldigheten med en halv timmes noggrannhet. Ifall 
två hela tal ligger lika nära, sker avrundningen till det lägre talet. 

 
 4. När antalet undervisningstimmar och grundlönen fastställs beaktas vad som 

avtalats i § 2 punkt 2 i avtalet om undervisningspersonalens löner och 
arbetstid. 

 
§ 7 Arvode till biträdande rektor som sköter rektors administrativa uppgifter 
 

Om den biträdande rektorn förordnats att utöver sin egen tjänst sköta de 
administrativa uppgifter som hör till rektorn under avbrott i arbetet, betalas lön 
till honom som till lärare enligt § 28. 
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§ 8 Skolföreståndare (Steiner-skola, Rinnekoti)  
 
 1. Steiner-skola  
 Om skolan inte har rektorstjänst, kan undervisningsskyldigheten för lärar-

kårens vice ordförande eller för den ansvarige läraren minskas högst som 
följer: koefficient för undervisningsskyldighet 0,3 – 0,8. 

 
 När koefficienten fastställs tillämpas vad som bestäms i moment 3 och 4 i § 6. 
 
 2. Rinnekoti 
 Till speciallärare som verkar som skolans föreståndare betalas för ledning av 

skolan 16 % högre lön beräknad på grundlönen och undervisningsskyldig-
heten minskas med två veckotimmar. 

 
§ 9 Föreståndare och biträdande föreståndare (Toivolakoti, Pipola)  
 
 Minimilön(1.3.2012)  Föreståndare (59) Biträdande föreståndare (54) 
 -statistikkod   011259   011154  
 Dyrortklass I   2 958,61 euro  2 432,47 euro 
 Dyrortklass II  2 877,48 euro  2 365,68 euro 
 
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 

 
 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 

intjänade erfarenhetstillägg.   
 
 Undervisningsskyldigheten för biträdande föreståndare, som är skolans 

föreståndare eller som har lärarbehörighet är 6-8 timmar i veckan. 
 
 Arbetstid, semester och övertimmar 
 Biträdande föreståndares arbetstid, semester och övertimmar bestäms enligt § 

20 i löne- och arbetstidsavtalet. 
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LÄRARE  
 
§ 10 Grundlön och erfarenhetstillägg (1.3.2012) 

 
1. Lektor och studiehandledare (gymnasium) 

012151 a. Högre högskoleexamen och behörighet som lärare vid gymnasium eller 
tidigare äldre lektors behörighet (51)   

      Dyrortsklass I Dyrortsklass II  
 - grundlön    2 860,93euro 2 782,05 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,821  0,844 
 
012150 b. Behörighet som lärare i grundundervisning eller tidigare behörighet som 

lärare vid gymnasium (50) 
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 750,67 euro 2 675,24euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,831  0,855 
 
012145 c. Högre eller lägre högskoleexamen (45)    
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 356,33 euro 2 299,77 euro 

- övertimarvodeskoefficient 0,864  0,885 
 

012139 d. Annan än ovan nämnd 
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 001,94 euro 1 956,70 euro 

- övertimarvodeskoefficient 0,908  0,930 
 

 2. Lektor (grundskola) 
 

012249 a. Högre högskoleexamen och behörighet som lärare i grund-/ 
gymnasieundervisning eller tidigare äldre lektors behörighet (49)   

      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 662,67 euro 2 591,30 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,838  0,861 
 
012248 b. Behörighet som lärare i grundundervisning eller tidigare behörighet som 

lärare vid grundskola/gymnasium (48)    
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 552,42 euro 2 486,26 euro 
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 - övertimarvodeskoefficient 0,852  0,875 
 
012244 c. Högre högskoleexamen (44)    
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 235,47  euro 2 182,46 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,892  0,913 
 
012242 d. Lägre högskoleexamen (42)    
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön    2 131,83 euro 2 081,38 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,899  0,921 
 
012239 e. Annan än ovan nämnd (39)    
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön    2 001,94 euro 1 956,70 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,908  0,930 
 

3. Speciallärare och specialklasslärare 
 

012349 a. Högre högskoleexamen och behörighet som speciallärare (49)   
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön    2 662,67 euro 2 591,30 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,838  0,861 
 
012348 b. Lägre högskoleexamen och behörighet som speciallärare (48)  
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön    2 552,42 euro 2 486,26 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,852  0,875 
 
012347 c. Behörighet som speciallärare eller högre högskoleexamen och behörighet 

som lärare vid grundskola/gymnasium (47)    
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön    2 494,23 euro 2 431,70 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,852  0,874 
 
012346 d. Behörighet som lärare vid grundskola/gymnasium (46)     
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön    2 407,31 euro 2 348,05 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,863  0,885 
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012341 e. Annan än ovan nämnd (41)    
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön    2 091,06 euro 2 041,85 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,900  0,922 
 
 f. Övriga bestämmelser 
 
012341 Om lärare för gravt utvecklingshämmade har lämplig utbildning på minst 

institutnivå är grundlönen (41)  
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 091,06 euro 2041,85 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,900  0,922 
 
012344 och om han därtill har 35 studieveckor i specialstudier är grundlönen (44) 
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 235,47 euro 2 182,46 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,892  0,913 

 
4. Klasslärare 
 

012449 a. Högre högskoleexamen, behörighet som ämneslärare samt behörighet som 
lärare i grundskola/gymnasium (49)  

      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 662,67 euro 2 591,30 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,838          0,861 
 
012448 b. Behörighet som ämneslärare och behörighet som lärare i grundskola/ 

gymnasium (48) 
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 552,42 euro 2 486,26 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,852           0,875 
 
012446 c. Behörighet som lärare i grundskola/gymnasium (46) 
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 407,31 euro 2 348,05 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,863           0,885 
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012435 d. Annan än ovan nämnd (35)    
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    1 868,21 euro 1 826,64 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,925           0,947 
 
 5. Erfarenhetstillägg (från 1.3.2012) 
    
 a. Grundskola och gymnasium (med undantag för Steinerskolor)  
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 6 % 6 % 10 % 6 % 

 

 b. Steinerskolor 
 

Erfarenhetsår 5 år 7 år 10 år 15 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 6 % 6 % 7 % 8 % 6 % 

 
 En lärare i Steinerskolor, som har avlagt för tjänsten lämpad högskole-

examen eller examen på institutnivå får inräkna två år av 
utbildningstiden som tid som berättigar till erfarenhetstillägg.  

 
 Erfarenhetstilläggen räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 

intjänade erfarenhetstillägg.   
  
 6. Förskolelärare 
 Till förskolelärare som har barnträdgårdslärarexamen, socionomexamen 

(yrkeshögskola), socialpedagogexamen eller handledarexamen inom 
socialbranschen betalas lön enligt samma grunder som till klasslärare med 
grundskole-/gymnasielärarbehörighet. 

 
 7. Lärarutbildning för Steiner-skolor 
 En person som innehar en tjänst som motsvarar lektors tjänst i grundskola har 

rätt till högre lön på basis av att han avlagt viss examen, förutom i detta avtal 
nämnda examina också på basis av de studier i Steinerskolornas lärarutbild-
ningsanstalt, vilka utbildningsstyrelsen anser vara tillräckliga. 
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 8. Tilläggsarvode för specialisering 
Till en timlärare med behörighet i det andra inhemska språket eller i främ-
mande språk eller till klasslärare som avlagt stadgade specialiseringsstudier i 
det andra inhemska språket eller i ett främmande språk, i modersmålet eller i 
matematik och som innehar lärartjänst och undervisar i nämnda språk eller i 
sitt specialiseringsämne betalas ett tilläggsarvode för specialisering, som är 4 
% av grundlönen enligt § 10. Tillägget betalas inte till en lärare vars grundlön 
fastställs enligt punkt 4a eller 4b. 
 
9. Tillägg för nybörjarundervisning 
Till klasslärare eller speciallärare, vars basundervisningsgrupp till minst 2/3 
omfattar förskoleelever som får förskoleundervisning eller första eller andra 
årskursens elever, betalas tillägg för nybörjarundervisning som är 3 % av 
grundlönen enligt § 10. Tillägget betalas inte till en lärare vars grundlön 
fastställs enligt punkt 4a eller 4b.  

 
 10. Studiehandledare i grundskola 

Vad som i detta avtal stadgats om lektor gäller även för studiehandledare i 
grundskola.  

  
 11. Tjänstgöringstid som berättigar till årsförhöjning 

Bestämmelsen har slopats 1.3.2012. 
 

§ 11 Undervisningsskyldighet  
       Undervisnings- 
       skyldighet i veckan 

 1. Lektor (gymnasium) 
- modersmålet och litteratur   16,5 
- finska som andra språk    16,5 
- det andra inhemska språket, 
  främmande språk,  
  informationsteknik    19,5 
- matematik, fysik, kemi, 
  bildkonst, musik     20,5 
- religion, filosofi, livsåskådning,  
  psykologi, historia, samhällslära, 
  biologi och geografi    21,5 
- huslig ekonomi, textilslöjd,  
  teknisk slöjd, elevhandledning   22,5 
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- gymnastik      23,5 
- undervisningsskyldigheten i  
  A1- 2 och B1-språk är en vecko- 
  timme mindre än ovan avtalat 
- övriga valbara ämnen som inte direkt 
  hänför sig till ovan nämnda ämnen  23,5 

 
  2. Lektor (grundskola) 

- modersmålet och litteratur   18,5 
 
- finska som andra språk    18,5 
- det andra inhemska språket   
  och främmande språk    20,5 
- informationsteknik    19,5 
- matematik, fysik, kemi,  
  bildkonst, musik     21,5 
- elevhandledning     22,5 
- religion, livsåskådning, filosofi,    
  historia, samhällslära, biologi, 
  geografi, huslig ekonomi,  
  merkantila ämnen, hälsolära   23,5   
- handarbete, gymnastik    24,5 
- textilslöjd, teknisk slöjd,     
  gymnastik, jord- och skogsbruk,  
  trädgårdsskötsel     24,5 
- andra ämnen     23,5 
 
3. Specialundervisning 
- lärare för specialklass, speciallärare   
  (utvecklingshämmade)    22,5 
- speciallärare     24,5 

  
 4. Klassundervisning 
 - klasslärare      24,5 
 - förskolelärare      24,5 
 
 5. Eurytmi i Steiner-skola    19,5 
 
 6. Fullgörande av undervisningsskyldigheten 
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 Om undervisningsskyldigheten för ordinarie eller temporär lärare eller 
timlärare i huvudsyssla inte blir fullgjord under läsåret, betalas dock till 
läraren för hela läsåret full grundlön eller årslön jämte erfarenhetstillägg samt 
till timlärare i huvudsyssla för hela läsåret ett arvode som svarar mot gränsen 
för huvudsyssla. 

 
 7. Om en lektor undervisar i två eller flera ämnen med olika undervisnings-

skyldighet eller är en s.k. blandlektor (§ 15) fås lektorns undervisningsskyl-
dighet så att antalet veckotimmar i de olika ämnena avvägs till en genom-
snittlig undervisningsskyldighet. Om den genomsnittliga undervisnings-
skyldigheten inte blir ett helt tal, avrundas undervisningsskyldigheten med en 
halv timmes noggrannhet. Ifall två tal ligger lika nära, sker avrundningen till 
det lägre talet. 

 
§ 12 Lektor i elevhandledning 
 
 Utan hinder av vad som ovan avtalats om lektors lön och arbetstid, kan lektor i 

elevhandledning och representant för arbetsgivaren avtala följande: 
 
 Arbetstid 
 Arbetstiden för lektor i elevhandledning fördelas på bunden arbetstid och 

arbetstid som inte är bunden. Av den årliga bundna arbetstiden skall minst 40 
och högst 80 timmar (elevhandledning) placeras på annan tid än under 
elevernas skoldag. 

   
 Den årliga bundna arbetstiden är 1 200 timmar. Av denna arbetstid kan lektor i 

elevhandledning beordras att hålla högst 494 undervisningstimmar i klass per 
läsår. Om den bundna arbetstiden med lärarens samtycke på arbetsgivarens 
order överstiger 1 200 timmar, betalas för varje timme 1/153 av månadslönen. 

 
 Lön (från 1.3.2012) 
 Lönen till lektor i elevhandledning bestäms lokalt inom ramarna för 

löneskalan nedan: 
 
 a. Högre högskoleexamen och behörighet som grundskole-/gymnasielärare 

eller tidigare äldre lektors behörighet   
 
015156 - under 13 år som berättigar till erfarenhetstillägg (56 – 59) 
 Dyrortsklass I   2 776,61 – 3 017,79 euro 
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 Dyrortsklass II   2 700,49 – 2 935,03 euro 
 
015159 - minst 13 år som berättigar till erfarenhetstillägg (59 – 63) 
 Dyrortsklass I   3 017,79 – 3 491,98 euro 
 Dyrortsklass II   2 935,03 – 3 395,87 euro 
 
 Behörighet som grundskole-/gymnasielärare  
015155 - under 13 år som berättigar till erfarenhetstillägg (55 – 58) 
 Dyrortsklass I   2 713,85 – 2 930,11 euro 
 Dyrortsklass II   2 639,28 – 2 849,35 euro 
  
015158 - minst 13 år som berättigar till erfarenhetstillägg (58 – 61) 
 Dyrortsklass I   2 930,11 – 3 229,86 euro 
 Dyrortsklass II   2 849,35 – 3 141,06 euro 
 
 Annan än ovan nämnd 
015143 - under 13 år som berättigar till erfarenhetstillägg (43 – 50) 
 Dyrortsklass I   1 899,99 – 2 231,89 euro 
 Dyrortsklass II   1 856,65 – 2 170,65 euro 
 
015146  - minst 13 år som berättigar till erfarenhetstillägg (46 – 53) 
 Dyrortsklass I   2 022,40 – 2 415,66 euro 
 Dyrortsklass II   1 972,60 – 2 349,35 euro  
 
 Löneklassen för lektor i elevhandledning kan av vägande skäl bestämmas till 

högst 8 % högre än den övre gränsen av löneskalan. 
 
 Om lektorn i elevhandledning har elevhandledares utbildning, höjs den nedre 

och övre gränsen med 4 %. 
 
 När man fastställer grundlönen för lektor är lönen för föregående läsår i sin 

helhet jämförelselön så, att föregående läsårs timmar och uppgifter samt den 
lön som betalts används för antalet avlönade timmar och uppgifter. I ny 
totallön betalas grundlön som är minst lika stor som den lön i eurobelopp som 
tidigare betalades.  
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Erfarenhetstillägg 
    

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5% 

 
§ 13 Lärarkoefficient i gymnasium 
 
 1. Lärarens klasstimmar multipliceras med 1,10 för att man skall få det totala 

antalet timmar som är grund för lönen. 
 
 2. Med klasstimmar avses här de klasstimmar som hålls i ämnet, elevhand-

ledning i klass, stödundervisningstimmar och förberedelse av demonstrations-
timmar.  

 
 3. Koefficienttimmarna för demonstrationer uträknas med 1,10 av det 

oförhöjda timantalet för demonstrationer. Demonstrationsförberedelsetimmar 
bestäms enligt § 23. 

 
 4. Om en lärare i en grundskola eller en gemensam lärare för grundskola och 

gymnasium undervisar i gymnasium, gäller ovan nämnda även honom för 
gymnasietimmarnas vidkommande.  

 
§ 14 Samplaneringsskyldighet 
 

Förutom de undervisnings- och andra uppgifter som fastslagits för läraren 
skall han, beroende på hur detta verkställts i skolan, delta 2-5 timmar per två 
veckor i samplanering av undervisningen, förhandlingar per ämnes- och 
sakgrupp, samarbetet mellan hem och skola samt i uppgifter rörande planering 
och utveckling av skolans verksamhet. 
 

§ 14 Blandlektorstillägg 
 

Till lektor som har skyldighet att undervisa eller till vars undervisningsskyl-
dighet hör timmar i både dag- och kvällsskola, betalas ett tillägg för 
blandlektor som är 3 % beräknat på grundlönen enligt § 10. 
 

§ 16 Förhöjning för grundskola 
 

Till innehavare av lärartjänst i gymnasium i vars undervisningsskyldighet 
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inräknas timmar i grundskola, betalas ett tillägg som är 4 % räknat på 
grundlönen enligt § 10. 

 
§ 17 Förhöjning för gymnasium 
 

Till innehavare av lärartjänst i grundskola i vars undervisningsskyldighet 
inräknas timmar i gymnasium betalas ett tillägg som är 4 % räknat på 
grundlönen enligt § 10. 

 
§ 18 Elev i förskoleklass 
 

Till klasslärare som i sin undervisningsgrupp har en eller flera elever i 
förskoleklass utöver lågstadieeleverna, betalas ett tillägg som är 3 % räknat på 
grundlönen enligt § 10. 

 
§ 19 U-områdestillägg 
 

1. Till person som innehar lärartjänst i landskommunerna i Lapplands län, i 
Kemijärvi eller Kuhmo stad eller i Hyrynsalmi, Kuivaniemi, Kuusamo, Pudas-
järvi, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Houtskär, 
Iniö, Korpo, Gustavs, Nagu, Rymättylä eller Velkua kommun, betalas ett U-
områdestillägg som är 3 % räknat på grundlönen enligt § 10. 

 
 2. Den förhöjning som man avtalat om i denna paragraf beaktas inte när 

arvodet för övertimmar fastslås. 
 
§ 20 Löneklasser i enskilda skolor (från 1.3.2012) 
 
 1. Till en lärare som åläggs att sköta en separat uppgift i anknytning till 

utveckling, planering eller administration av undervisningen i skolan, betalas 
utgående från uppgiftens svårighetsgrad och ansvarsnivå ett separat tillägg i 
euro.  

 
 2. I de enskilda skolorna tillämpas för ovan nämnda ändamål följande belopp 

per månad från 1.3.2012: 
 

 Elever  Dyrortsklass I  Dyrortsklass II 
       - 200  353,02 euro  343,58 euro 
 201 - 400  588,81 euro  572,64 euro 



17 

 

 401 - 600   823,26 euro  801,70 euro 
 601 - 800  1 059,05 euro 1 030,75 euro 
 801 - 1000  1 294,84 euro 1 259,82 euro 
 1001 -   1 412,08 euro 1 374,34 euro 

 
 3. Om en grundskola och ett gymnasium verkar tillsammans, bestäms kvoten 

enligt det sammanlagda antalet elever. 
 4. Vissa administrativa uppgifter (Steiner-skola) 
 I undervisningsskyldigheten för den lärare som är ordförande eller sekreterare 

för lärarkåren kan inräknas högst en veckotimme för dessa uppgifter.  
 
§ 21 Anskaffnings- och skötseluppgifter i färdighets- och konstämnen (från 1.3.2012) 
 

Till lärare i färdighets- och konstämnen betalas för anskaffning och skötsel av 
tillbehör och material per skola (grundskola och gymnasium tillsammans) 
 
i dyrortsklass I  370,09 euro 
i dyrortklass II  359,99 euro 
om antalet basundervisningsgrupper är färre än 9 och  
 
i dyrortsklass II  555,12 euro 
i dyrortsklass II  538,30 euro 

 om antalet basundervisningsgrupper är 9 eller flera 
 
§ 22 Minskning av undervisningsskyldigheten 
 
  1. Lärare som undervisar i två eller flera enheter. 

Undervisningsskyldigheten för lärare som undervisar i två eller flera enheter 
minskas med en veckotimme, om han enligt arbetsplanen byter undervisnings-
enhet under dagen. 

 
 Protokollsanteckning: 

Om avståndet mellan enheterna är under en kilometer, genomförs inte 
minskningen. 

 
Om läraren enligt arbetsplanen byter enhet under dagen i genomsnitt minst tre 
gånger i veckan är minskningen en och en halv veckotimme, om bytet av enhet 
i genomsnitt sker minst fem gånger i veckan är minskningen två årsvecko- 
timmar och om bytet i genomsnitt sker minst åtta gånger är minskningen två 
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och en halv årsveckotimme. Alternativt om läraren, när han reser från sin 
bostad eller från bostaden närbelägen enhet till en annan enhet eller andra 
enheter genom att använda kortaste möjliga vägval, måste resa minst 30 
kilometer i veckan, minskas undervisningsskyldigheten med en veckotimme, 
och därtill med en halv årsveckotimme för varje påbörjade 50 kilometrar 
beräknade enligt ovan. 
 
2 . Minskning för sammansatt klass 
Den årliga undervisningsskyldigheten för en klasslärare, som undervisar en 
grupp där det ingår elever från en eller flera årskurser, minskas med en 
veckotimme. 

 
  3. Om undervisningsgruppen omfattar en eller flera elever i förskoleklass 

minskas undervisningsskyldigheten också med en timme. 
 
§ 23 Uppgifter som räknas till undervisningsskyldigheten i gymnasium 
 
 1. Av det arbete som utförs utöver de egentliga timmarna i klass får till 

undervisningsskyldigheten räknas timmar enligt följande. 
 
 2. Utöver koefficienten för enskilda lärare anvisas i arbetsplanen som grund 

för lärarnas lön 20 veckotimmar per gymnasium och 0,14 veckotimmar per 
elev. När man fastslår de timmar som anvisas i arbetsplanen beaktas arbetets 
svårighetsgrad och ansvar samt lärarens deltagande i de muntliga förhör som 
hålls i anslutning till gymnasieexamen och förberedande korrigering av proven 
i studentexamen samt de specialuppgifter som läraren förordnats. 

 
 Som grund för arvodet för klassföreståndare används månadsarvodet i euro, 

vilket för en hel veckotimme är 138,85 euro i månaden (från 1.3.2012). 
  
 3. Hur demonstrationstimmar räknas ut 
 I undervisningsskyldigheten för lektor i fysik och kemi inräknas de förbere-

delsetimmar per vecka som behövs för dessa ämnen, en femtedel av under-
visningstimmarna i fysik och kemi. 

 
Ersättningen för demonstration kvarstår oförändrad för lektorer som övergår 
från privat läroverk till gymnasium. 
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4. Demonstrations- och laborationstimmar i biologi mm. 
I undervisningsskyldigheten för lärare som undervisar i biologi, jordbruk, 
skogsbruk och trädgårdsskötsel inräknas de timmar som behövs för 
förberedelse av demonstrations- och laborationstimmar i dessa ämnen, en 
tjugondedel av de hållna timmarna i dessa ämnen. 

 
 5. Lektor eller timlärare i huvudsyssla som klassföreståndare i lågstadium 

Ifall en lektor eller en timlärare i huvudsyssla har ålagts att handha en klass i 
lågstadiet och han undervisar i minst hälften av timmarna, minskas hans 
undervisningsskyldighet med en veckotimme. 

 
 6. Elevhandledning och yrkesvägledning 

Kontaktlärare i yrkesvägledning får för arbete utanför skolan och för uppgifter 
som kontaktlärare för yrkesvägledning i anslutning till elevhandledning samt 
för introduktionen i arbetslivet och i motsvarande arrangemang för introduk-
tionsperioden i undervisningsskyldigheten inräkna en halv timme i veckan per 
basgrupp om 16 elever för uppgiften. 

 
  7. Avrundning av timmarna 

Om det antal timmar som inräknas i undervisningsskyldigheten inte blir ett 
helt tal, avrundas det kalkylerade talet till närmaste hela tal. Om två hela tal 
ligger lika nära, avrundas timmarna uppåt. 
 
 Protokollsanteckning: 
 Beräkningssättet ändrades inte i denna punkt i samband med de 

ändringar av undervisningsskyldigheten som trädde i kraft från 
1.8.2006.  

 
 8. De i § 23 nämnda uppgifterna inräknas också i undervisningsskyldigheten 

för gemensam tjänsteinnehavare för grundskola och gymnasium och för 
tjänsteinnehavare i ersättande skola liksom för lärare i gymnasium. 

 
 9. Arbete orsakat av gymnasiediplom och muntliga förhör ersätts så att 1,5 

timmar motsvarar en undervisningstimme. 
 
§ 24 Uppgifter som inräknas i undervisningsskyldigheten i grundskola 

 
 1. Lärarhandledning 

För lärarhandledningstimme i grundskola betalas arvode som utgår enligt 



20 

 

övertimarvodesgrunden för lärarens tjänst. 
  
 2. Skötsel av bibliotek 
 1. För skötsel av skolans bibliotek får läraren i fråga ett arvode motsvarande  
 1-4 årsveckoövertimmar. 

 
 3. Skötsel av samlingar 

För skötsel av samlingar i biologi, fysik och kemi får berörda lektor en 
ersättning motsvarande arvodet för en årsveckoövertimme. 

 
 4. Arrangerande av musikframträdanden 

För arrangerande av skolans gemensamma musikframträdanden får berörda 
lektor en ersättning motsvarande arvodet för en årsveckoövertimme. Om 
ordnandet av skolans gemensamma musikframträdanden i en skola med minst 
sex lärare i arbetsplanen bestämts som en uppgift för en klasslärare, special-  
klasslärare eller speciallärare, får han likaså en ersättning som motsvarar 
arvodet för en årsveckoövertimme. 

 
 5. Klassföreståndaruppgifter 

Till en lektor som är klassföreståndare betalas för klassföreståndaruppgifterna 
ett månadsarvode som är 116,38 euro per månad (från 1.3.2012). 

 
 6. Ledning och övervakning av kosthåll 

För ledningen och övervakningen av kosthållet i en grundskola betalas till den 
lärare i huslig ekonomi som i arbetsplanen ålagts denna uppgift, en ersättning 
motsvarande arvodet för en årsveckoövertimme. 

 
 7. Skötsel av AV-läromedel, föreståndare för språklaboratorium och ansvarig   
 person för datautrustning 
 1. För skötseln av audiovisuella läromedel betalas till den lärare som ålagts 

uppgiften 1-2 årsveckotimmar. 
 
 2. För uppgifterna som föreståndare för språklaboratorium betalas till den 

lärare som ålagts uppgiften ett timarvode, som fås genom att den totala lönen 
divideras med 150. 

 
 3. För skötsel och övervakning av datautrustning betalas till den som ålagts 

uppgiften som ansvarig en ersättning om en veckotimme enligt lärarens egen 
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 övertimarvodesgrund och i högstadier, där datateknik läses som ett tillvals-
ämne, en ersättning som motsvarar två veckotimmar.  

 
 8. Elevkårens handledare 

För uppgiften som handledare för elevkår på högstadiet betalas till den lärare 
som ålagts uppgiften en ersättning om 0,5-2 veckotimmar enligt hans egen 
övertimarvodesgrund.  
 

 9. Övervakning av hemuppgifter 
För tillsynstimme som ordnats för hemuppgifter eller andra studier då elev på 
grund av skjuts eller något annat arrangemang av skolarbetet är tvungen att  
vänta i skolan, får läraren, förutsatt att tillsynen inte sker i samband med 
någon annan avlönad arbetsuppgift, en ersättning motsvarande arvodet för en 
årsveckoövertimme för klasslärare. 

 
 10. Handledning av elever på elevhem 

För en timme fritidshandledning för elever vid elevhem får lärare en ersättning 
motsvarande arvodet för en årsveckoövertimme för klasslärare. 

 
 11. Förhör av privatelev och prövning av framsteg av läroplikten 

Till en rektor eller lärare betalas för i lagen om grundläggande undervisning 
38 § avsett förhör i anslutning till examen och för prövning av framsteg som 
avses i 26 § moment 2 i lagen om grundläggande undervisning i arvode 35,62 
euro per förhör (från 1.3.2012).  
 
Om flera elever deltar i förhöret, betalas till läraren fullt arvode för de tre 
första eleverna, hälften av arvodet från och med den fjärde till och med den 
nionde eleven och 1/4 av arvodet från och med den tionde eleven.  

 
 12. Ersättning för elevhandledning och uppgifter i anslutning till 
 yrkesvägledning 

För personlig elevhandledning och handledning i smågrupper samt för 
informations- och andra uppgifter, betalas arvode för sammanlagt två timmar 
per vecka per basgrupp vid högstadium, för de första sex basgrupperna och 
arvodet för en halv timme i veckan för varje påbörjad grupp om 16 elever. 
 
Kontaktlärare i yrkesvägledning i anslutning till elevhandledning får en halv 
timme i veckan för varje påbörjad grupp om 16 elever i högstadiet.  
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För arrangemang i samband med introduktionen i arbetslivet en halv timme i 
veckan för varje påbörjad grupp om 16 elever. 
 

 13. Förberedelse av demonstrationstimmar  
I undervisningsskyldigheten för lektor och speciallärare som på motsvarande 
klasser i högstadiet undervisar i biologi, jordbruk, skogsbruk och trädgårds-
skötsel inräknas de timmar som behövs för förberedelse av demonstrations- 
och laborationstimmar i dessa ämnen, en tjugondedel av de timmar som hålls i 
dessa ämnen. 
 
I undervisningsskyldigheten för lektor i fysik och kemi och speciallärare för 
elever på motsvarande klasser i högstadiet, inräknas de timmar som behövs för 
förberedelse av demonstrationstimmar i dessa ämnen en femtedel av fysik- och 
kemitimmarna per vecka.  

 
 14. Korsgående användning av vissa ersättningar 
 Om arbetsgivaren anser det vara ändamålsenligt, kan av ersättningarna 

nämnda ovan i 2-, 3, 7- och 8-punkterna bildas en gemensam timme, arbets-
givaren kan dela denna timme för skötsel av uppgifterna på annat sätt än vad 
som stadgats i punkterna i fråga. 

 
§ 25 Uppgifter som kan räknas till undervisningsskyldigheten 
 

Om en lärare inte kan anvisas det antal timmar som hans undervisnings- 
skyldighet förutsätter, inräknas uppgifterna uppräknade i § 23 och 24 till 
behövliga delar i lärarens undervisningsskyldighet. 

 
§ 26 Uppgifter vilka ersätts separat 
 
 1. Arvode för klubbarbete 

Till lärare betalas för klubbtimmar arvode enligt den egna övertimarvodes-
grunden. 

  
 2. Skötsel av jävig rektors uppgifter 

Till lärare som åläggs att vid studentskrivningar sköta rektors uppgifter då 
rektorn är jävig att sköta dem, betalas arvode för varje timme motsvarande den 
totala lönen dividerad med 150. 
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§ 27 Uppgifter som ersätts separat i skolhem  
 
 1. Kvot för specialuppgifter 
 Till lärare betalas arvode enligt övertimarvodesgrunden för specialuppgifter 

som har godkänts i skolans läroplan. Skolan har till sitt förfogande högst 20 
timmar i veckan för vilka ersättning för specialuppgifter betalas samt därtill en 
timme per påbörjad grupp om åtta elever. 

 
 2. Klubbverksamhet 
 För ledning av i skolans läroplan godkänd frivillig klubb för främjande av 

skolarbetet som hålls utom den dagliga skoltiden, får läraren ersättning 
motsvarande arvodet för en årsveckoövertimme i enlighet med timmarna 
under läsårets arbetsveckor.  

 
 3. Uppgifter som inräknas i undervisningsskyldigheten 
 Om läraren inte kan anvisas det antal timmar som undervisningsskyldigheten 

förutsätter, kan ovan nämnda uppgifter i behövlig omfattning inräknas i 
lärarens undervisningsskyldighet så, att antalet timmar under läsårets arbets-
veckor motsvarar lärarens årsveckotimmar. 

 
§ 28 Arvode till lärare som sköter administrativa rektorsuppgifter 
 

Om en lärare vid sidan av sin egen tjänst åläggs att sköta de administrativa 
uppgifter som hör till rektorstjänsten under tiden för avbrott i rektorns tjänste-
utövning, betalas till honom, om förordnandet gäller minst tre dagar, i allmän-
het högst en vecka, för denna tid skillnaden mellan timantalet beräknad enligt 
mittpunkten för den oavkortade undervisningsskyldigheten i tjänsterna såsom 
övertimmar enligt lärarens egen övertimarvodesgrund. 

 
§ 29 Hur lönen för tjänsteinnehavarens vikarie fastslås 
 
 1. För vikariat som varar högst fem skolarbetsdagar betalas till vikarien 

timarvode enligt hållna timmar i enlighet med vikariens egen behörighet. 
 
 2. Om vikariatet varar längre än fem skolarbetsdagar och vikariatet infaller 

under en tid då undervisningstimmarna är färre än undervisningsskyldigheten, 
betalas till vikarien för de timmar som hållits motsvarande andel av den 
ordinarie lönen enligt följande formel 
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 Antalet hållna timmar samt  den ordinarie lönen 
 mängden särskilda uppgifter        x under vikariatet        
 totalantalet timmar som hör till undervisningsskyldigheten i  
 tjänsten under vikariatet 

  
 3. Om det timantal som tjänsteinnehavarens vikarie har under den tid han 

sköter tjänsten är större än undervisningsskyldigheten, betalas till honom 
utöver den ordinarie lönen ett övertimarvode för de timmar som överstiger 
undervisningsskyldigheten. 

 
§ 30 Skyldigheten att delta i utbildning och planeringsarbete  
 
 Läraren är skyldig att delta i kompletteringsutbildning eller planeringsarbete 

som han kommit överens om med arbetsgivaren 18 timmar under läsåret. 
 
 Arbetsgivaren kan ålägga läraren, om han anser det vara befogat, att delta i 

skolans planeringsarbete utöver annan för detta ändamål i avtalet reserverad 
arbetstid så, att 1,5 timmar arbete motsvarar arvodet för en övertimme. 

 
§ 31 Övertimmar 
 
 1. För timmar utöver undervisningsskyldigheten betalas övertimarvode till 

lärare. 
 
2. Timmar i gymnasium som utförs utöver timmarna i grundskola inräknas i 
undervisningsskyldigheten efter grundskolans timmar i undervisningsskyldig-
heten samt timmar i grundskola som utförs utöver timmarna i gymnasium efter 
gymnasiets timmar. 
 
3. Arvodesgrunden för klasslärares på högstadiet eller i specialundervisning 
hållna övertimmar är densamma som arvodesgrunden för lektor eller special-
undervisning. 
 
4. Arvodesgrunden för speciallärares på lågstadiet eller högstadiet hållna 
övertimmar är densamma som arvodesgrunden för klasslärare eller lektor. 
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TIMLÄRARE 
 

§ 32 Timarvode till förflyttad lärare 
 
 Ifall läraren förflyttats i samband med skolväsendets grundande i kommun 

eller med stöd av 3 a § i lagen om besättande av vissa lärartjänster eller 
befattningar utan att de lediganslås (552/79) från tjänst eller befattning som 
äldre lektor till befattning i ersättande skola, betalas till honom för timlärar-
timmar i gymnasium ett timarvode som motsvarar övertimarvodet för en äldre 
lektor i gymnasiet. 

 
§ 33 Timlärare i huvudsyssla 
 
 1. Timlärares anställningsvillkor är desamma som för tjänsteinnehavare, om 

inte annorlunda avtalats nedan. 
   (statistikkod: samma som för motsvarande lektorer/lärare: när 
  koden för lektor är 012151, är koden för timlärare 012551) 
 
 2. Undervisningsskyldigheten för timlärare i gymnasium är samma som för 

motsvarande tjänsteinnehavare (från 1.8.2006). 
 
VISSA ANDRA BESTÄMMELSER 
 
§ 34 Privatelevers tentamensavgifter i gymnasium och vuxengymnasium 
 
  1. För varje förhör betalas till den förhörande läraren ett arvode om 39,86 

euro (från 1.3.2012). Förhöret omfattar skriftligt, muntligt och förnyat förhör. 
 

Om flera än en privatelev i samma årskurs deltar i förhör i samma läroämne 
betalar eleverna enligt följande: 

 
 1 - 3 elever   fullt arvode 
     och för därpå följande 
 4 - 9 elever   1/2 arvode 
 10 - 20 elever  1/4 arvode 
 21-   elever   1/6 arvode 

  
 2. Till den lärare eller timlärare som övervakar det skriftliga förhöret betalas 

för varje timme ett övervakningsarvode som fastställs så, att lärarens fulla lön 
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divideras med 150. 
 
 3. Till rektor betalas i moment 1 nämnt arvode för 1 - 4 elever utan iakt-

tagande av differentiering. 
 
 4. För korrigering av studentexamensprov betalas lön enligt grunderna i 

moment 1 för varje enskilt prov.  Beträffande främmande språk anses 
korrigeringen utgöra ett prov. 

  
 5. Avtalet gäller också person, som efter den egentliga studentexamen eller 

som i sin egen skola efter förhör som följer på den egentliga studentexamen i 
ett separat prov tar om ett godkänt prov eller kompletterar studentexamen, 
eller som deltar i studentexamen eller därtill hörande separat prov avsett i 11 § 
1 momentet i förordningen om yrkesinriktad eller annan motsvarande utbild-
ning och utgående från av undervisningsministeriet eventuellt utfärdade 
tilläggsstudier. 

 
§ 35 Ersättning för resekostnader 
 
 1. Lärare som undervisar vid två eller flera enheter får ersättning för kostnader 

för resor mellan enheterna och för resan från och till bostaden till den del resan 
överstiger sex kilometer.  

  
 2. Ifall läraren en dag undervisar i endast en skola, ersätts resekostnaderna till 

den del som resan från lärarens bostad till den längre bort belägna skolan 
förorsakar större kostnader än resan från lärarens bostad till den enhet som 
ligger närmare. 

 
 3. Timlärare ersätts endast för resorna mellan skolorna. 
 
§ 36 Klubbarvode i vissa fall 
 

Om klubben hålls av person som inte är lärare eller timlärare i huvudsyssla i 
skolan, betalas till honom arvode som är lika stort som det timarvode som 
skulle betalas till honom om han vore timlärare i bisyssla i skolan. 

 
 
§ 37 Timarvode till förflyttade lärare 
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Ifall läraren förflyttats i samband med skolväsendets grundande i kommun 
eller med stöd av 3 a § i lagen om besättande av vissa lärartjänster eller 
befattningar utan att de lediganslås (552/79) från tjänst eller befattning som 
äldre lektor till befattning i ersättande skola, betalas till honom för timlärar-
timmar i gymnasium ett timarvode som motsvarar övertimarvodet för en äldre 
lektor i gymnasiet. 
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VUXENGYMNASIUM OCH VUXENLINJE VID GYMNASIUM 
 
REKTORER OCH BITRÄDANDE REKTORER 
 
§ 38 Rektors grundlön, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
011065 1. Grundlön (65 – 70) 
 Dyrortsklass I   3 791,95 – 4 755,98 euro 
 Dyrortsklass II   3 687,55 – 4 625,14 euro  
 
 2. Erfarenhetstillägg 
 
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 9 % 6 % 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
 3. Undervisningsskyldighet 
 Rektorns undervisningsskyldighet är 100 – 300 timmar i året. 

 
2. Bestämningsgrunder för undervisningstimmarna och grundlönen 
När undervisningstimmarna och grundlönen fastställs inom ramen för den 
nedre och övre gränsen beaktas vad som är avtalat i § 2 punkt 2 i avtalet om 
löner och arbetstid för undervisningspersonal. 

 
§ 39 Uppgifter som inräknas i undervisningsskyldigheten 
 
 1. Andra uppgifter än undervisningstimmar, demonstrationstimmar och stöd-

undervisningstimmar kan också inräknas i rektorns undervisningsskyldighet. 
 
 2. Rektorn och biträdande rektorn får därtill, liksom lärare, i sin undervis-

ningsskyldighet inräkna handledning av övningar i modersmålet samt av 
speciell orsak yrkesvägledning. 

 
 3. Undervisning på sommaren inräknas i rektorns undervisningstimmar. 
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§ 40 Arbetstid, semester och övertimmar 
 

Rektorns arbetstid, semester och övertimmar fastställs enligt § 20 i löne- och 
arbetstidsavtalet. När semesterkvalifikationsmånaderna fastslås beaktas också 
den tid som han tjänstgjort som lärare i huvudsyssla vid samma läroanstalt. 

 
§ 41 Arvodet till lärare som är biträdande rektor (statistikkod 011151) 
 
 1. Grundlönen till lärare som är biträdande rektor är 20 % högre än annars. 
 
 2. Ovan nämnda procentuella höjning beaktas inte i grunden för 

övertimarvodet. 
 
§ 42 Minskning av undervisningsskyldigheten för lärare som är biträdande rektor 
 
  1. Undervisningsskyldigheten för lärare som är biträdande rektor minskas 

enligt följande: Koefficient för undervisningsskyldigheten 0,3 – 0,8. 
 
 2. Ifall biträdande rektorns undervisningsskyldighet inte blir ett helt tal 

utjämnas undervisningsskyldigheten med en halv siffras noggrannhet, om två 
tal ligger jämnt, avrundas undervisningsskyldigheten till det lägre talet. 

  
 3. När undervisningstimmarna fastställs inom ramen för den undre och övre 

gränsen beaktas vad som är avtalat i § 2 punkt 2 i avtalet om löner och 
arbetstid för undervisningspersonal. 

 
§ 43 Arvode för administrativa rektorsuppgifter 
 

Om en lärare vid sidan av sin egen tjänst åläggs att sköta de administrativa 
uppgifter som hör till rektorstjänsten under tiden för avbrott i rektorns tjänste-
utövning, betalas till honom, om förordnandet gäller minst för tre dagar, i 
allmänhet högst för en vecka, för denna tid skillnaden mellan timantalet 
beräknad enligt mittpunkten för den oavkortade undervisningsskyldigheten i 
tjänsterna såsom övertimmar enligt lärarens egen övertimarvodesgrund. 
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LÄRARE  
 
§ 44 Grundlöner och erfarenhetstillägg (från 1.3.2012) 
 

1. Lektor vid vuxengymnasium    
012151 a. Högre högskoleexamen och behörighet som lärare i grundskola/gymnasium 

eller tidigare äldre lektors behörighet (51)   
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II  
 - grundlön    2 860,93 euro 2 782,05 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,821  0,844 
 
012150 b. Behörighet som lärare i grundundervisning eller tidigare behörighet som 

lärare vid gymnasium (50) 
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 750,67 euro 2 675,24 euro 

- övertimarvodeskoefficient   0,831   0,855 
 

012145 c. Högre eller lägre högskoleexamen (45)    
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 356,33 euro 2 299,77 euro 

- övertimarvodeskoefficient 0,864  0,885 
 

012139 d. Annan än ovan nämnd 
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 -grundlön    2 001,94 euro 1 956,70 euro 

- övertimarvodeskoefficient 0,908  0,930 
  
 2. Erfarenhetstillägg (1.3.2012) 
 
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 6 % 8 % 8 % 6 % 

 

3. Tjänstgöringstid som berättigar till årsförhöjning 
Bestämmelsen har slopats 1.3.2012. 
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§ 45 Blandlektors tillägg 
 

Till lektor som har skyldighet att undervisa i eller till vars undervisnings-
skyldighet hör timmar i både dag- och kvällsskola, betalas ett tillägg för 
blandlektor som är 3 % räknat på grundlönen enligt § 44. 

 
§ 46 Förhöjning för grundskolenivå 
 

Till innehavare av lärartjänst vid vuxengymnasium eller vid vuxenlinje i 
gymnasium, som fått förhöjd grundlön för undervisning i grundskola, betalas 
ett tillägg som är 4 % räknat på grundlönen enligt § 44.  

 
§ 47 Hur lönen för tjänsteinnehavarens vikarie fastslås 
 
 1. För vikariat som varar högst fem skolarbetsdagar betalas till vikarien 

timarvode enligt hållna timmar i enlighet med vikariens egen behörighet. 
 
 2. Om vikariatet varar längre än fem skolarbetsdagar och skötseln av tjänsten 

infaller under en tid då undervisningstimmarna är färre än undervisnings-
skyldigheten, betalas till vikarien för de timmar som hållits motsvarande andel 
av den ordinarie lönen enligt följande formel: 

 
 Antalet hållna timmar samt mängden särskilda uppgifter  
 under vikariatet  x  den ordinarie lönen 
 totalantalet timmar som hör till undervisnings- 
 skyldigheten i tjänsten under vikariatet 

 
 3. Om det timantal som tjänsteinnehavarens vikarie har under den tid han 

sköter tjänsten är större än undervisningsskyldigheten, betalas till honom 
utöver den ordinarie lönen därtill övertimarvode för de timmar som överstiger 
undervisningsskyldigheten. 

 
§ 48 Samplaneringsskyldighet 
 

Utöver den undervisning och de övriga arbetsuppgifter som ålagts en lärare i 
huvudsyssla läraren skall han, beroende på hur detta verkställs i skolan under 
2-5 timmar per två veckor delta i samplanering, i gruppförhandlingar ämnes- 
och sakvis, i samarbetet mellan hem och skola samt i planeringen av under-
visningen och utförandet av arbetsuppgifter som hänför sig till utvecklingen 
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av skolans verksamhet. 
§ 49 Undervisningsskyldighet (från 1.8.2006) 
 
 1. Undervisningsskyldigheten är för lärare vid vuxengymnasium eller vid 

vuxenlinje i gymnasium 18,5 timmar i veckan, i A- 1 och 2 och B1-språk dock 
en veckotimme mindre. 

 
 2. Den årliga undervisningsskyldigheten fås genom att undervisningsskyldig-

heten per vecka multipliceras med 33. 
 

För varje gemensam, alternativ eller valbar kurs (28 lektioner) får lärare till sin 
undervisningsskyldighet lägga en årsveckotimme (33 timmar) för undervis-
ning, muntligt slutförhör i gymnasium och för preliminär granskning av 
studentexamensproven och för andra än ovan nämnda kurser 31 timmar.  

 
 3. Om timmarna för en kurs är flera eller färre än 28 timmar, får för nämnda 

uppgifter i undervisningsskyldigheten inräknas timmar i den proportion som 
avses ovan. 

 
 4. Om en lärare undervisar i två eller flera ämnen med olika undervisnings-

skyldighet eller om han arbetar som s.k. blandlektor räknas den vägda 
undervisningsskyldigheten som timmar per år. 

 
§ 50 Uppgifter som inräknas i undervisningsskyldigheten 
 
 1. Om en lärare inte kan anvisas det antal timmar som motsvarar hans under-

visningsskyldighet, inräknas de uppgifter som nämns i § 23 och 24 till 
behövliga delar som timmar i undervisningsskyldigheten. 

  
 2. Arbete som utförs utöver egentliga timmar i klass får inräknas i undervis-

ningsskyldigheten enligt följande grunder. 
  
 3. Klassföreståndare 

För klassföreståndaruppgifter en veckotimme 
 
 4. Skötsel av bibliotek 

För skötsel av bibliotek tre veckotimmar. 
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5. Skötsel av samlingar 
För skötsel av samlingar i biologi en veckotimme samt för skötsel av 
samlingar i fysik och kemi en veckotimme. 
 
6. Skötsel och övervakning av ADB-apparatur 
För skötsel och övervakning av ADB-apparatur får lärare i gymnasium i sin 
undervisningsskyldighet inräkna två veckotimmar utöver de egentliga 
timmarna i klass och om apparaturen är gemensam med skola som ersätter 
grundskola får gymnasielärare som har ålagts att sköta den gemensamma 
apparaturen inräkna två och en halv timme i undervisningsskyldigheten. 
 

 7. Av timmar per vecka använda till förberedelser av demonstrationer i fysik 
och kemi inräknas en femtedel av de undervisningstimmar som hållits i under-
visningsskyldigheten. Av timmar per vecka använda till förberedelser av 
demonstrationer i biologi, jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel inräknas i 
undervisningsskyldigheten en tiondedel av de hållna timmarna. När demon-
strationstimmarna räknas ut beaktas den i momentet ovan nämnda propor-
tionen mellan 33 och 28 timmar. 

 
  8. För arbete som kontaktläraren för yrkesvägledning sköter utom klass, en 

halv timme per basgrupp vid vuxengymnasium eller vuxenlinje vid 
gymnasium och för kontaktläraren för yrkesvägledning i anslutning till 
elevhandledning, en halv timme i veckan per påbörjad grupp om 16 elever. 

 
 9. Klubbarvode 
 Till lärare betalas för klubbtimme arvode enligt hans egen övertimarvodes-

grund. 
 
 10. Skötsel av AV-läromedel 

För skötseln av audiovisuella läromedel betalas till den lärare som ålagts 
uppgiften 1-2 årsveckotimmar. 

 
11. För handledning och övervakning av uppgifter i modersmålet betalas till 
lektor arvode för 7 timmar per kurs i modersmålet (28 timmar). 

 
 12. Till lärare i årskurslöst vuxengymnasium och årskurslös vuxenlinje med 
uppgift att organisera och övervaka en sommarkurs betalas ersättning mot-
svarande en årsveckotimme enligt den egna övertimarvodesgrunden för varje 
 sommarkursavsnitt. 
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 13. Lektor eller ämneslärare som klassföreståndare i lågstadium 

Om lektor eller ämneslärare undantagsvis förordnats att sköta en klass i låg-
stadiet, och egen klasslärare inte beordrats för klassen, minskas lärarens 
undervisningsskyldighet med en veckotimme. Arvodesgrunden för en på detta 
sätt eventuellt uppkommen övertimme är klasslärarens övertimarvodesgrund. 

  
 14. Handledare för elevkår 

För uppgiften som handledare för elevkår betalas ersättning 0,5 – 1,5 vecko-
timmar utgående från antalet basgrupper och lärarens egen övertimarvodes-
grund.  

 
§ 51 Uppgifter som ersätts separat 
 
 Övervakning av studentskrivningar 
 1. Ifall en lärare övervakar studentskrivningar under den tid han inte anvisats 

andra uppgifter, betalas till honom ersättning för övervakningstimme som fås 
genom att lärarens fulla lön divideras med 150. 

 
 Föreståndare för språklaboratorium 
 2. Till den lärare som sköter uppgiften som föreståndare för språklaboratorium 

betalas timarvode, som fås genom division av lärarens fulla lön med 150. 
 
 Skötsel av jävig rektors uppgifter 
 3. Till en lärare som åläggs att sköta rektorns uppgifter i samband med 

studentskrivningar, då rektorn är jävig att sköta dem, betalas full lön för varje 
sådan timme dividerad med 150. 

 
 Klubbarvode 

4. Till lärare betalas för klubbtimme arvode enligt hans egen övertimarvodes-
grund. 
 

 Studie- och lärarhandledning 
5. På studiehandledning och lärarhandledning tillämpas det som man avtalat 
om för ersättande skolas vidkommande. 
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§ 52 Arvode till lärare som sköter administrativa rektorsuppgifter 
 

Om en lärare vid sidan av sin egen tjänst ålagts att sköta de administrativa 
uppgifter som hör till rektorstjänsten under tiden för avbrott i rektorns 
tjänsteutövning, betalas till honom, om förordnandet gäller minst för tre dagar, 
i allmänhet högst för en vecka, för denna tid skillnaden mellan timantalet 
beräknad enligt mittpunkten för den oavkortade undervisnings-skyldigheten i 
tjänsterna såsom övertimmar enligt lärarens egen övertimarvodesgrund. 

 
 Avrundning av timmarna 

Om det kalkylerade antal timmar som inräknas i undervisningsskyldigheten 
inte blir ett helt tal, avrundas det kalkylerade talet till närmaste hela tal. Om 
två hela tal ligger lika nära, avrundas timmarna uppåt. 
 
 Protokollsanteckning:  
 Beräkningssättet här ändrades inte i samband med de ändringar av 

undervisningsskyldigheten som trädde i kraft 1.8.2006. 
 

För timmar utöver den på ovan nämnda sätt uträknade årliga undervisnings-
skyldigheten betalas övertimarvode, som är summan av den årliga grundlönen 
eller årsarvodet och det dyrortstillägg som skall betalas i den lägsta dyrorts-
klassen dividerad med den årliga undervisningsskyldigheten. 

 
§ 53 Kompletteringsutbildning och planeringsarbete 
 

Läraren är skyldig att delta i kompletteringsundervisning som han kommit 
överens om med arbetsgivaren eller i planeringsarbete 18 timmar per läsår. 
 
Arbetsgivaren kan, om han anser det befogat, ålägga läraren att delta i skolans 
utvecklingsarbete utöver den arbetstid som reserverats för detta i avtalet så, att 
1,5 timmar arbete motsvarar arvodet för en övertimme. 

 
§ 54 Övertimmar 
 

För timmar utöver undervisningsskyldigheten betalas övertimarvode till lärare. 
 
§ 55 Undervisningsskyldighet som inte blir fullgjord 
 

Om det antal timmar som krävs för att undervisningsskyldigheten för ordinarie 
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lärare eller timlärare i huvudsyssla på grund av ovan nämnda inte blir fullgjord 
under läsåret, betalas i alla fall till läraren full grundlön eller årslön jämte 
erfarenhetstillägg och dyrortstillägg samt till timlärare i huvudsyssla för hela 
läsåret den lön som motsvarar gränsen för huvudsyssla. 
 

TIMLÄRARE 
 
§ 56 Villkor för tjänsteförhållandet för timlärare i huvudsyssla 
 
 Timlärares villkor för tjänsteförhållandet är desamma som för motsvarande 

tjänsteinnehavare, om inte annat avtalats nedan. Grundlönen är dock samma 
som den grundlön som tjänsteinnehavare i daggymnasium har. 

 
§ 57 Villkor för tjänsteförhållandet för timlärare i bisyssla 
 
 Grundlönen som utgör arvodesgrund för timlärare i bisyssla är densamma som 

grundlönen för motsvarande timlärare i huvudsyssla och undervisningsskyl-
digheten samma som undervisningsskyldigheten för timlärare i huvudsyssla. 

 
   Protokollsanteckning: 
  Till timlärare i bisyssla betalas timarvode enligt dyrortsklass I i 

kommun som hör till dyrortsklass I, ifall hans timantal är minst det 
som förutsätts för huvudsyssla i statlig, kommunal eller privat skola 
som åtnjuter statsbidrag och som är under högskolenivå, medborgar- 
och arbetarinstitut och yrkesinriktade om förutsätts för huvudsyssla i 
statlig, kommunal eller privat skola som åtnjuter statsbidrag och som 
är under högskolenivå, vuxenutbildningscentrer inbegripna.  

 
 När timlärare i bisyssla deltar i repetitionsövningar i reserven, i befolknings-

skyddsutbildning eller på arbetsgivarens order deltar i kompletterings-
utbildning, betalas till honom för denna tid arvode som motsvarar det faktiska 
timantalet. 

 
VISSA ANDRA BESTÄMMELSER 
 
§ 58 Vissa andra bestämmelser 
 § 34 – 37 tillämpas. 
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LÄROANSTALTER FÖR FRITT BILDNINGSARBETE 
 
FOLKHÖGSKOLOR 
 
REKTORER 
 
§ 1 Grundlön, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
 Protokollsanteckning: 
 I marginalen framför lönebestämmelserna finns en 6-siffrig nummerserie som 

är den kod som används när uppgifterna för den årliga lönestatistiken lämnas. 
Det tal eller de tal som finns inom parentes i samband med lönebestämmel-
serna hänvisar till de löneklasser i C-lönetabellerna som var i kraft till den 
1.8.2006. 

 
021060 1. Grundlön (60 – 63) 
 
 Dyrortsklass I    3 242,12 – 3 622,04 euro 
 Dyrortsklass II    3 152,59 – 3 522,31euro 
 
 2. Erfarenhetstillägg 
 
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare
 intjänade erfarenhetstillägg. 
  
 Rektorns undervisningsskyldighet är högst 305 timmar per år. 
 
§ 2 Arbetstid och semester  
 
 Rektorns arbetstid och semester bestäms enligt § 20 i löne- och 

arbetstidsavtalet. 
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BITRÄDANDE REKTOR OCH PROREKTOR 
 
§ 3 Arvodet för biträdande rektor/prorektor (statistikkod 021150) 
 

Till lärare i huvudsyssla, som i folkhögskola beordrats till biträdande rektor 
eller prorektor, och som fyller behörighetskraven betalas arvode för biträdande 
rektor, vilket är 8 % beräknat på grundlönen enligt § 4. 

 
LÄRARE 
 
§ 4 Grundlön och erfarenhetstillägg (från 1.3.2012) 
 
022650 1) högre högskoleexamen (50)  
      Dyrortsklass I  Dyrortsklass II 
 - grundlön    2 451,46 euro 2 384,25 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,949   0,976 
 
022645 2) Annan berörighet som avses i 18 § i förordningen om behörighets-
 kraven för undervisningspersonal med beaktande av övergångs-
 bestämmelserna i 27 § eller person som fått lärarbehörighet för fritt 
 bildningsarbete med stöd av dispens (45) 
 
      Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön    2 121,33 euro 2 070,42 euro 
 - övertimarvodeskoefficient 0,946   1,000 
 
 Erfarenhetstillägg 
 
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 6 % 7 % 7 % 6 % 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
 intjänade erfarenhetstillägg. 
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§ 5 Tillägg för speciallärare 
 

Till lärare som avlagt examen för speciallärare betalas speciallärartillägg som 
är 8 % beräknat på grundlönen enligt § 4.  

 
§ 6 Total arbetsskyldighet 
 
 1. Lärare är skyldiga att totalt hålla följande undervisningstimmar per arbetsår: 
 

1)  i modersmålet    700 timmar 
 

2)  för elever i främmande språk, 
    matematik, fysik och kemi  800 timmar 
 
3)  i religion, psykologi, historia, 
    litteratur, samhällslära,  
  ekonomi, biologi och geografi  
    samt med dem jämförbara ämnen 870 timmar 

 
4)  i övriga ämnen    870 timmar 

 
§ 7 Den totala arbetsskyldigheten i form av undervisningsskyldighet  
och övrig arbetsskyldighet 
 
 1. Undervisningsskyldighet 

Lärarens arbetsskyldighet i undervisningstimmar, dvs. undervisningsskyldig-
heten är minst 3/4 av den totala arbetsskyldigheten. 

 
Om lärare nämnd i § 6 moment 1 undervisar i flera ämnen med olika timantal, 
räknas hans totala undervisningsskyldighet ut så att den vägs enligt de olika 
ämnena. 

 
 2. Övrig arbetsskyldighet 

Övrig arbetsskyldighet, i internat behövlig och till lärarens uppgifter hörande 
arbetsskyldighet, om undervisningsskyldigheten är 3/4 av den totala arbets-
skyldigheten, är 315 timmar per år. 
 

 
 



40 

 

§ 8 Delning av lärares totala arbetsskyldighet 
 
 1. Om undervisningen i ett institut av särskilda skäl kräver det, kan lärarens i  
 § 7 nämnda undervisningsskyldighet fastslås så att den kan överskridas och 

underskridas, varvid övrig arbetsskyldighet ökas eller minskas med 1 ½ timme 
per undervisningstimme. 

 
 2. Lärarens undervisningsskyldighet skall dock inte minskas så att den är 

mindre än 2/3 av den totala arbetsskyldigheten, om det inte av särskilda skäl är 
nödvändigt att minska undervisningsskyldigheten till 1/2 av den totala arbets-
skyldigheten. 

 
 3. En till undervisningsskyldigheten hörande undervisningstimme omfattar 45 

minuter och en timme som hör till arbetsskyldigheten är 60 minuter. 
 
 4. Undervisningstimmar som ingår i arbetsskyldigheten omfattar förberedelse 

för undervisningen och likaså utarbetande och korrigering av till undervis-
ningen hörande repetitioner, prov och övriga uppgifter, med undantag för 
handledning och granskning av examensarbeten i specialkurser samt 
deltagande i lärarmöten.  

 
 5. De uppgifter som ingår i lärarens övriga arbetsskyldighet skall allmänt defi-

nieras när den totala arbetsskyldigheten delas. Till övrig arbetsskyldighet hör i 
främsta rummet av internatets karaktär föranledda fostrings-, handlednings-, 
övervaknings- och vårduppgifter. Biträdande rektorns och prorektorns 
uppgifter samt specialuppgifter som eventuellt ålagts lärare, t.ex. skötsel av 
biblioteket, skall ordnas så att de sköts inom ramarna för den övriga arbets-
skyldigheten. Odefinierad övrig arbetsskyldighet som lärare ålagts, utförs 
enligt rektorns anvisningar. 

 
  6. Den lärare som sköter uppgifterna som kontaktlärare inom yrkesvägled-

ningen får i sina undervisningstimmar inräkna 10 timmar per arbetsår för varje 
påbörjad elevgrupp om 30 elever som är mål för hans åtgärder. 

 
  7. För lärare, som leder examensarbeten som skall göras i en specialkurs, skall 

av den övriga arbetsskyldigheten reserveras fyra timmar för individuell hand-
ledning per elev som skriver examensarbeten.  
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8. Ifall läraren på grund av resor mellan de olika verksamhetsenheterna är 
tvungen att i genomsnitt resa 250 km per vecka, räknas av den tid som 
används för resor högst 40 timmar i året till ovan nämnda övriga arbets-
skyldighet. 

 
§ 9 Trettondagens inverkan på undervisnings- och arbetsskyldigheten   
 
 Från arbets- och undervisningsskyldigheten för en lärare i huvudsyssla i folk-

högskola skall med anledning av trettondagen, om den infaller på en annan 
vardag än lördag, göras ett kalkylerat avdrag som motsvarar en dags arbets- 
och undervisningsskyldighet. 

 
§ 10 Övergång till totalarbetstid (träder i kraft 1.3.2010) 
 
 I de folkhögskolor som 1.1.2010 har omfattats av arbetstidsundervisnings-

skyldighet, kan övergå till att tillämpa den totalarbetstid för folkhögskolor som 
träder i kraft 1.1.2010 från början av respektive läsår.  
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FOLKHÖGSKOLOR MED TOTALARBETSTID 
 
REKTORER 
 
§ 11 Grundlön, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
 Protokollsanteckning: 
 I marginalen framför lönebestämmelserna finns en 6-siffrig nummerserie som 

är den kod som används när uppgifterna för den årliga lönestatistiken lämnas. 
Det tal eller de tal som finns inom parentes i samband med lönebestämmel-
serna hänvisar till de löneklasser i C-lönetabellerna som var i kraft till den 
1.8.2006. 

 
021060 1. Grundlön (60 – 63) 
 
 Dyrortsklass I    3 227,44 – 3 605,65 euro 
 Dyrortsklass II    3 179,69 – 3 552,60 euro 

 
021061 2. Till rektor som har högre högskoleexamen eller som har varit rektor eller 

föreståndare minst 5 år, är gränserna för grundlönen 
 
 Dyrortsklass I    3 334,97 – 3 762,78 euro 
 Dyrortsklass II    3 286,05 – 3 707,39 euro 
 
 2. Erfarenhetstillägg 
 
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
 Rektorns undervisningsskyldighet är högst 305 timmar per år. 
 
  Protokollsanteckning: 
  Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid 

beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet 
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och ansvarsfullhet, tjänstemannens ställning i organisationen, 
läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsställen/läroanstalter och 
lokala förhållanden samt tjänstemannens färdigheter och förmåga att 
klara av uppgiften.  

 
  Enligt § 19 i samma avtal, ifall individuellt lönetillägg betalas, har man 

som grund konstaterat den individuella kompetensen och de 
individuella arbetsprestationerna samt en omfattande behörighet, 
individuell kompetens och arbetsresultat. Enligt avtalet kan 
grundlönen eller den övre gränsen överskridas.   

 
§ 12 Arbetstid, semester och övertimmar 
 

Rektorns arbetstid, semester och övertimmar fastslås enligt § 20 i löne- och 
arbetstidsavtalet. 

 
BITRÄDANDE REKTORER/PROREKTORER 
 
§ 13 Lärare som är biträdande rektor/prorektor (från 1.3.2012) 
 
021159 1. Grundlönen för lärare som är biträdande rektor/prorektor är (59)  
 
      I   II 
 Grundlön    3 079,25  3 058,19  
 efter 3 år    3 264,31  3 241,97 
 efter 5 år      3 427,52  3 404,08 
 efter 7 år    3 598,90  3 574,27 
 efter 10 år    3 778,84  3 752,98 
 efter 15 år    4 005,57  3 978,17 
  
 2. Biträdande rektors/prorektors arbetstid och lediga perioder fastställs på 

samma sätt som för lärare. 
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LÄRARE 
 
§ 14 Lärares arbetstid  
 
 1. Årsarbetstiden är 1 600 timmar, sålunda att läraren för 200 – 400 timmar får 

välja tiden och platsen för arbetet. 
 
  Protokollsanteckning:  
  Den andel av arbetstiden som läraren själv får bestämma över ska stå i 

förhållande till lärarens arbetsmängd i form av undervisningstimmar, 
dock så att läraren får välja tiden och platsen för arbetet i fråga om 
högst 400 timmar.  

 
 2. Användningen av arbetstiden fastställs i den arbetstidsplan som görs upp i 

början av läsåret, terminen eller när anställningen inleds. Ifall den tid som 
används för arbetet eller uppgifterna är bedömts fel eller om uppgifterna 
ändras, ska arbetstidsplanen ändras. Arbetstidsplanen ska alltid granskas så att 
den faktiskt motsvarar användning av arbetstid.  

 
 3. Arbetstidsplanen kan på arbetsgivarens initiativ göras upp för högst 1 680 

timmar, varvid antalet lediga perioder är högst det som avtalas i § 15, moment 
1 och 2.  

 
§ 15 Lediga perioder   
 

1. En lärare ska under perioden 2.5 - 30.9 få en ledighet på minst 4 veckor (28 
kalenderdagar), under vilken arbetsgivaren inte får inplacera arbetstid. Av de 
lediga perioderna ska 4 veckor ges som en sammanhängande ledighet och de 
övriga i perioden om minst en vecka. Ledigheten ges under en period som är 
lämplig med tanke på läroanstaltens verksamhet.  

 
2.  Utöver ovan nämnda ska en lärare i enlighet med sin årsarbetstid mellan 
1.10 och 30.4 få en högst 8 veckor (64 kalenderdagar) ledighet under vilken 
arbetsgivaren inte får inplacera arbetstid. Ledigheten ges i perioder om minst 
en vecka, och under en period som är lämplig med tanke på läroanstaltens 
verksamhet.  

 
Tillämpningsanvisning: De sammanlagda ledigheterna enligt punkt 1 
och 2 beror på antalet timmar enligt lärarens årsarbetstid. I en 
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årsarbetstid på t.ex. 1 600 timmar ingår sammanlagt 12 veckor 
ledighet och i en årsarbetstid på 1 680 timmar ingår sammanlagt 10 
veckor ledighet.  

 
3. Man kan med läraren komma överens om när ledigheterna hålls och om en 
annorlunda indelning i perioder. 

 
 4. En lärare, som har haft annan ledighet utan lön än den som avses i 1 §, 4 

kapitlet i arbetsavtalslagen, under annan tid än för honom fastställd ledig 
period, avdras från lönen för följande lediga period daglönen multiplicerad 
med 0,18 för varje arbetsdag som ingår i ledigheten utan lön. I fråga om en 
ledighet utan lön som varar högst en vecka görs avdraget dock i samband med 
följande lönebetalning.  

 
  Tillämpningsanvisning: 
  I bestämmelsen avses med arbetsdagar, arbetsdagar i folkhögskola. Då 

man räknar arbetsdagarna anses en kalendervecka omfatta fem 
arbetsdagar i folkhögskolan.  

 
  Exempel: Läraren har haft ledighet utan lön under 12 arbetsdagar i 

folkhögskolan i februari som har 28 kalenderdagar. Lärarens 
månadslön är 3 166,20 euro, varför daglönen är 113,80 euro. Av lönen 
för följande lediga period avdras alltså 0,18 * 12 * 113,08 euro, dvs. 
244,25 euro. 

 
 5. Då anställningen för en lärare, som anställts för kortare tid än ett läsår, 

upphör betalas till läraren för sommarledighet för varje arbetsdag som 
anställningen har varat en ersättning, som räknas ut så att man multiplicerar 
daglönen med talet 0,18. Om det i anställningen har ingått fastställda 
sommarlediga dagar under perioden 2.5 – 30.9, avdras de från antalet dagar 
som berättigar till ersättning för lediga sommardagar.  

 
  Tillämpningsanvisning:  
  Då man räknar antalet arbetsdagar i folkhögskolor anses en 

kalendervecka omfatta fem arbetsdagar. 
 
  Rätt till ersättning för ledig tid på sommaren har de, vars anställning är 

kortare än folkhögskolans läsår (1.8 – 31.7). Ersättnings räknas ut 
enligt följande: lärarens daglön * 0,18 (antalet arbetsdagar i 
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folkhögskolan – antalet lediga sommardagar för läraren i fråga). 
Daglönen fås så att den lön läraren fått under anställningen divideras 
med antalet kalenderdagar under anställningen.  

 
  Exempel: Ifall personens anställning har pågått från 15.3 till 16.6 och 

lediga sommardagar har fastställs för tiden 10 – 16.6, räknas 
ersättningen för lediga sommardagar ut enligt följande. Personen har 
under anställningsförhållandet fått 8 344,52 euro i lön och 
anställningen omfattar 94 kalenderdagar. Daglönen är 8 344,53 
euro/94, dvs. 88,77 euro. Anställningen omfattar 62 arbetsdagar i 
folkhögskolan och 7 fastställda lediga sommardagar. 

 
  Läraren i fråga får i ersättning för lediga sommardagar 88,77 * 0,18 

*(62 – 7) = 878,23 euro.  
§ 16 Grundlön (från 1.3.2012) 
 
022657 1) högre högskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen (57) 
      I   II 
 Grundlön    2 899,45  2 878,48 
 efter 3 år    3 073,69  3 051,47 
 efter 5 år      3 227,38  3 204,05 
 efter 7 år    3 388,75  3 364,24 
 efter 10 år    3 558,19  3 532,45 
 efter 15 år    3 771,69  3 744,41 
 
022656 2) högskoleexamen eller motsvarande lärare (56) 
      I   II 
 Grundlön    2 833,15  2 813,80  
 efter 3 år    3 003,41  2 982,91 
 efter 5 år      3 153,58  3 132,05 
 efter 7 år    3 311,27  3 288,66 
 efter 10 år    3 476,82  3 453,09 
 efter 15 år    3 685,43  3 660,27 
 
022653 3) annan examen (53)    
      I   II 
 Grundlön    2 464,89  2 447,95  
 efter 3 år    2 613,01  2 595,06 
 efter 5 år      2 743,66  2 724,81 
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 efter 7 år    2 880,84  2 861,05 
 efter 10 år    3 024,88  3 004,10 
 efter 15 år    3 206,38  3 184,34 
 

2. Ifall arbetsgivaren ger läraren arbete för flera än 40 arbetsveckor (1 600 
timmar), ska man till läraren för varje extra full arbetsvecka betala lönen för en 
vecka.  
 
3. Man kan också med läraren komma överens om arbete som överskrider 
1 680 timmar (42 veckor) under de lediga perioderna, varvid man för varje 
timme betalar lön som räknas ut så att årslönen divideras med talet 1 680.  
 
4. Den tid som berättigar till tjänsteår bestäms så som man avtalat om i § 3 i 
avtalet undervisningspersonalens löner och arbetstid gällande intjäning av 
tjänstgöringstid.  
 
För en lärare som har avlagt lämplig högskoleexamen eller examen på 
institutnivå inräknas två år av utbildningstiden som tid som berättigar till 
tjänstgöringsår. 
 
5. Om man avtalat att lärarens årsarbetstid är längre än 1 600 timmar, fastställs 
lönen i motsvarande förhållande.  
 
6. En lärare som omfattas av detta avtal har inte rätt till semesterpremie.   

 
§ 17 Övriga bestämmelser 
 

1. För lärare som är förtroendeman reserveras dubbel så lång tid befrielse från 
arbetet jämfört med vad man avtalat om i § 26 i undervisningspersonalens 
avtal om löner och arbetstid.  
 

Ikraftträdande 
 

 1. Detta avtal träder i kraft från det läsår som börjar 1.8.2010. Ifall 
arbetsgivarens ekonomiska situation har försvagats på ett sätt som kan 
jämföras med 3 §, kapitel 7 i arbetsavtalslagen, kan arbetsgivaren börja 
tillämpa avtalet senast från det läsår som börjar 1.8.2011.  

 2. Övergång från årssemestersystem till system med lediga perioder: 
 I samband med ikraftträdandet av detta avtal anses den semester som de som 



48 

 

hör till undervisningspersonalen har intjänat efter det kvalifikationsår som 
började 1.4.2009 som uttagen då man övergår till systemet med lediga 
perioder från 1.8.2010.  

 
 3. Semester, som intjänats under tiden 1.4.2008 – 31.3.2009 och tidigare men 

som inte ännu tagits ut, ska i första hand bekräftas att den tas ut före 
31.7.2010. Beträffande den semester som inte har tagits ut före 31.7.2010, ska  

 en skriftlig plan eller ett skriftligt avtal ingås om ersättning i pengar eller att 
semestern hålls efter 1.8.2010.  
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MEDBORGAR- OCH ARBETARINSTITUT 
 
REKTORER 
 
§ 18 Grundlön, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
 Protokollsanteckning: 
 I marginalen framför lönebestämmelserna finns en 6-siffrig nummerserie som 

är den kod som används när uppgifterna för den årliga lönestatistiken lämnas. 
Det tal eller de tal som finns inom parentes i samband med lönebestämmel-
serna hänvisar till de löneklasser i C-lönetabellerna som var i kraft till den 
1.8.2006. 

 
021060 1. Grundlön (60 – 63) 
 
 Dyrortsklass I    3 120,25 – 3 485,86 euro 
 Dyrortsklass II    3 034,07 – 3 389,90 euro 

 
021061 2. Till rektor som har högre högskoleexamen eller som har varit rektor eller 

föreståndare minst 5 år, är gränserna för grundlönen 
 
 Dyrortsklass I    3 224,20 – 3 637,79 euro 
 Dyrortsklass II    3 135,55 – 3 537,60 euro 
 
 2. Erfarenhetstillägg 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 
   

 Rektorns undervisningsskyldighet är 75 - 100 timmar per år 
 
  Protokollsanteckning: 

 Enligt § 2 i avtalet om undervisningspersonalens löner och arbetstid 
beaktas, då grundlönen fastställs, uppgifternas svårighet och 
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ansvarsfullhet, tjänstemannens ställning i organisationen, 
läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsställen/läroanstalter och 
lokala förhållanden samt tjänstemannens kunnande och förmåga att 
klara av sina uppgifter.  

 
  Enligt § 19 i samma avtal har som grund konstaterats, ifall individuell 

lönedel betalas, personligt kunnande och personliga arbetsresultat samt 
omfattande behörighet, personligt kunnande och arbetsresultat. Enligt 
avtalet kan grundlönen eller den övre gränsen överskridas.  

 
§ 19 Rektor i bisyssla 
 

Lönen till rektor i bisyssla som uppfyller behörighetskraven för tjänsten står i 
sådant förhållande till arbetstiden och lönen för rektor i huvudsyssla som 
framgår av punkt 4 i § 5 och undervisningsskyldigheten är högst 50 timmar 
per arbetsår. 

 
§ 20 Arbetstid och semester 
 
 Rektorns arbetstid och semester bestäms enligt § 20 i löne- och arbetstids-

avtalet. 
 
BITRÄDANDE REKTORER 
 
A. Biträdande rektorer med totallön 
 
§ 21 Grundlön, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
021159 1. Grundlön (59 – 60) 
 
 Dyrortsklass I   3 089,55 – 3 184,14 euro 
 Dyrortsklass II   3 004,83 – 3 096,21 euro 
 
 2. Erfarenhetstillägg 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 
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 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg 

 
 2. Biträdande rektorns undervisningsskyldighet är 150 timmar per arbetsår. 
 
§ 22 Avdrag för avsaknad av behörighet 
 

För biträdande rektor, som inte uppfyller behörighetskraven för tjänsten, är 
den undre gränsen för grundlönen enligt § 21, 8 % lägre eller av särskilda skäl 
16 % lägre.   

 
§ 23 Arbetstid och semester 
 

Biträdande rektors arbetstid och semester bestäms enligt samma grunder som 
rektors arbetstid och semester. 

 
B. Biträdande rektorer med arvodesbaserad tjänst 
 
§ 24 Arvode för biträdande rektor 
 

I medborgar- och arbetarinstitut, som inte har biträdande rektor med totallön,  
betalas till innehavare av lärartjänst i huvudsyssla som uppfyller 
behörighetskraven och som ålagts uppgiften som biträdande rektor, ett tillägg 
som är 8 % beräknat på 25 % av grundlönen. 

 
LÄRARE 
 
§ 25 Grundlön och erfarenhetstillägg (från 1.3.2012) 
 
022650 1) högre högskoleexamen (50)  
 Dyrortsklass I    2 451,46 euro 
 Dyrortsklass II    2 384,25 euro 
 
022645 2) för tjänsten lämplig lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller 

examen på institutnivå eller behörighet för lärartjänst med stöd av dispens (45) 
  

Dyrortsklass I    2 121,33 euro 
Dyrortsklass II    2 070,42 euro 
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2. Erfarenhetstillägg 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 6 % 7 % 7 % 6 % 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
 Protokollsanteckning: 
  Enligt § 2 i avtalet om undervisningspersonalens löner och arbetstid 

beaktas, då grundlönen fastställs, uppgifternas svårighet och 
ansvarsfullhet, tjänstemannens ställning i organisationen, 
läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsställen/läroanstalter och 
lokala förhållanden samt tjänstemannens kunnande och förmåga att 
klara av sina uppgifter.  

 
  Enligt § 19 i samma avtal har som grund konstaterats, ifall individuell 

lönedel betalas, personligt kunnande och personliga arbetsresultat samt 
omfattande behörighet, personligt kunnande och arbetsresultat. Enligt 
avtalet kan grundlönen eller den övre gränsen överskridas. 

 
§ 26 Undervisningsskyldighet 
 
 1. Lärare är skyldig att hålla följande antal undervisningstimmar per  
 arbetsår: 

 
- lärare i samhällsämnen, pedagogik, modersmålet, 
  det andra inhemska språket och främmande språk 
  samt i matematisk-naturvetenskapliga ämnen  530  timmar. 

 - övriga lärare       580 timmar. 
 
 2. Om en lärare undervisar i flera ämnen med olika undervisningsskyldighet, 

skall hans undervisningstimmar per år räknas så att de vägs enligt de olika 
ämnena.  

 
3. En undervisningstimme omfattar 45 minuter. I undervisningstimmen  

 ingår förberedelse för undervisningen och likaså utarbetande och korrigering 
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av till undervisningen hörande repetitioner, prov och övriga uppgifter samt 
deltagande i lärarmöten.  

 
§ 27 Övrig arbetsskyldighet 
 
 1. Den övriga arbetsskyldigheten för en lärare uppgår till 350 timmar per 

arbetsår. Om en lärare i medeltal reser 200 kilometer per vecka till en annan 
verksamhetsenhet, inräknas av den till resor använda tiden högst 75 timmar 
per år i den övriga arbetsskyldigheten.  

 
  2. En timme av övrig arbetsskyldighet omfattar 60 minuter.  
 
 3. Till den övriga arbetsskyldigheten hör beroende på institutets speciella 

karaktär allmänna arrangemang, uppgörande av läroplan, utveckling av under-
visningen, studiehandledning, deltagande i elevkårsverksamheten vid institutet 
samt andra liknande uppgifter.  

 
§ 28 Trettondagens inverkan på undervisningsskyldigheten 
 
 Från arbets- och undervisningsskyldigheten för en lärare i huvudsyssla vid 

medborgar- och arbetarinstitut skall med anledning av trettondagen, om den 
infaller på en annan vardag än lördag, göras ett kalkylerat avdrag som 
motsvarar en dags arbets- och undervisningsskyldighet. 

 
§ 29 Minskad undervisningsskyldighet 
 
  1. Biträdande rektorns uppgifter 

Om en lärare beordrats till biträdande rektor, kan hans undervisningstimmar 
minskas, dock inte så att de understiger 400 timmar. Om en lärare beordrats 
till biträdande rektor i ett institut där undervisningstimmarna är färre än  
11 000 och där minst fyra innehar lärartjänst i huvudsyssla, kan lärarens 
undervisningstimmar minskas, dock inte så att de understiger 300 timmar. Om 
institutet har över 5 000 studerande, kan undervisningstimmarna för den lärare 
som förordnats till biträdande rektor minskas om det är synnerligen motiverat 
med hänsyn till mängden administrativa uppgifter, dock inte så att undervis-
ningstimmarna understiger 200. 

  
 2. Specialuppgifter 

Om läraren har ålagts specialuppgifter, som begränsar möjligheterna att hålla 
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undervisningstimmar, kan lärarens undervisningstimmar minskas, dock inte så 
att de understiger 400 timmar. 

 
 3. Avdelningsföreståndare 

Om en lärare är förordnad till avdelningsföreståndare kan hans undervisnings-
timmar minskas till minst 400 timmar. Ifall det likväl med hänsyn till mängden 
administrativa uppgifter är synnerligen motiverat, kan undervisningstimmarna 
för den lärare som beordrats till avdelningsföreståndare ytterligare minskas, 
dock så att de inte understiger 150 timmar. Om det likväl vid avdelningen 
finns över 2 000 studerande kan direktionen minska avdelningsföreståndarens 
undervisningstimmar till minst 150 timmar, om detta är synnerligen motiverat 
med hänsyn till mängden administrativa uppgifter. 

 
 4. Lärare som leder sitt undervisningsområde 

Ifall institutet har minst 11 000 undervisningstimmar i året, kan lärarens 
undervisningstimmar minskas till minst 200 timmar om läraren leder sitt eget   
undervisningsområde och inom detta särskilt sköter utvecklingen av under-
visningen och undervisningsmaterialet samt handhar handledningen av 
timlärarna. 
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TIMLÄRARE (i folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut) samt 
STUDIECENTRALER  
 
§ 30 Arvodesgrunder 
 
 1. Arvodesgrunderna för timlärares timlön är (från 1.3.2012): 
 
 A) timlärare som har avlagt högre högskoleexamen eller högre 
 yrkeshögskoleexamen     
 
 Dyrortsklass I     Dyrortsklass II 
 A-arvode B-arvode   A-arvode  B-arvode 

26,81  29,10     26,19     28,41 
statistikkod 022942  022946    022942   022946 
 
 B) timlärare som har avlagt lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, 

gymnastiklärarexamen, examen i bildkonst, musik, huslig ekonomi,  
hemslöjd och textilslöjd eller ingenjörsexamen i läroverk  

 
 Dyrortsklass I     Dyrortsklass II 

A-arvode B-arvode    A-arvode  B-arvode 
25,45  27,34     24,84    26,70  

statistikkod 022939  022943    022939  022943 
    

 C) annan timlärare   
  
 Dyrortsklass I     Dyrortsklass II 
 A-arvode B-arvode    A-arvode  B-arvode 
 24,69  26,34     24,13   25,70 
statistikkod 022937  022941    022937  022941 
   
 Timarvodesgrunderna för lärare i studiecentral är följande (från 1.3.2012): 
  
 D) timlärare som avlagt högre högskoleexamen eller högre 
 yrkeshögskoleexamen 
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Dyrortsklass I     Dyrortsklass II 
 A-arvode B-arvode   A-arvode B-arvode 

26,34  28,49     25,70    27,83  
statistikkod 022941  022945    022941  022945  
 
 E) timlärare som avlagt lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, 

gymnastiklärarexamen, examen i bildkonst, musik, huslig ekonomi,  
hemslöjd och textilslöjd eller ingenjörsexamen i läroverk  
 

 Dyrortsklass I     Dyrortsklass II 
 A-arvode B-arvode    A-arvode B-arvode 
 25,07  26,81     24,50   26,19  
statistikkod 022938  022942    022938 022042 
 
 F) annan timlärare   
  
 A-arvode B-arvode    A-arvode B-arvode 
 24,41  25,89     23,85   25,27  
statistikkod 022936  022940    022936 022940 
   
 2. Arvodesgrunden för konstnär som undervisar inom sitt område bestäms 

enligt a)- c)-gruppen beroende på den uppskattning och erkänsla som 
konstnären med sitt arbete nått internationellt, nationellt eller regionalt. 

 
 3. Timarvodet till en sådan timlärare, som förutom i detta avtal avsedd 

studiecentral undervisar som timlärare minst 16 timmar per vecka i annan 
statlig, kommunal eller privat läroanstalt under högskolenivå och som åtnjuter 
statsbidrag, uträknas likaså på summan av grundlönen och det dyrortstillägg 
som utgår för berörda ort. 

 
 4. Kör- och orkesterledare (folkhögskolor samt medborgar- och     
  arbetarinstitut) 

Till institutets kör- och orkesterledare betalas timlön enligt b)-punkten i 1 
momentet, om inte bestämmelsen i a)-punkten i 1 momentet skall tillämpas på 
hans arvodesgrund. 
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§ 31 Kompetenstillägg 
 

Kompetenstillägget, dvs. B-arvodet i tabellen ovan, betalas till timlärare som 
 
1. har lärarbehörighet för medborgar- och arbetarinstitut eller timlärare som 
har särskilt stadgad behörighet, eller 
 
2. avlagt vitsordet approbatur i vuxenpedagogik eller har pedagogiska studier i 
vuxenpedagogik omfattande 35 studieveckor samt undervisat minst 100 
timmar i sammanlagt minst två år vid institutet. 
 
 Protokollsanteckning: 
 Med denna ändring (punkterna 1 och 2) ändras inte innehållet i 
 avtalspunkten jämfört med tidigare. 
 
3. B-arvode betalas också till de timlärare som har yrkesutbildning för det 
ämne som läraren undervisar i eller som har via arbetet skaffad erfarenhet som 
är av väsentlig nytta i undervisningsarbetet.  
 
 Protokollsanteckning: 
 Arbetsgivaren kan enligt sin prövning betala arvode enligt detta 

stycke, med andra ord arbetsgivaren beslutar om när kriteriet för 
västentlig nytta fylls.  

  
§ 32 Hur anställning ingås 
 
 1. De rättigheter som baserar sig på anställningen för en timlärare börjar när 

läraren i realiteten inleder sitt arbete. Arbetsavtalet skall ingås skriftligt såsom 
förutsätts i § 3 i kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn. 

 
 2. Timlärare anställs för en arbetsperiod åt gången eller för en arbetsperiod 

som är kortare, särskilt avtalad för viss tid. 
 
 3. Timlärare anställs för att undervisa i ämnen som avtalats i detta avtal. Till 

timlärarens skyldigheter hör att förbereda undervisningstimmen, hålla under-
visningstimmen, att utföra arbeten i omedelbar anslutning till undervisnings-
timmen, samt att delta i lärarmöten i enlighet med institutets reglemente. 

 
 4. Undervisningstimmen är 45 minuter. 
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 5. Timläraren är också vid behov temporärt skyldig att, inom sitt eget område 

och vad som med hänsyn till hans utbildning och enligt hans erfarenhet kan  
 anses vara lämpligt, utföra övriga uppgifter i institutet som fastställts i verk-

samhets- och läroplanen, och som nära ansluter sig till institutets verksamhet. 
Arbetsgivaren skriver på förhand in i arbetsplanen de timmar som separat skall 
ersättas. Arvodet för dessa uppgifter utgår enligt § 30. 

 
 6. Ovan nämnda timme är 60 minuter. 
 
§ 33 Hur anställning avslutas 
 
  1. När anställningen avslutas tillämpas kollektivavtalsbestämmelserna, dock så 

att uppsägningstiden ömsesidigt är 14 dygn. 
 
 Ett arbetsavtal för viss tid kan sägas upp mitt under avtalsperioden med 

iakttagande av uppsägningstid på samma grunder som ett arbetsavtal som 
gäller tillsvidare.  

 
 2. Om eleverna i studiegruppen varaktigt varit färre än sju eller om en grupp 

med utvecklingshämmade elever varaktigt har färre elever än fem, kan 
timläraren sägas upp (medborgar- och arbetarinstitut). 

 
 3. En timlärare kan sägas upp, om en grupp, som är avsedd att arbeta i 26 

arbetsveckor, under arbetsåret sex gånger har haft färre elever än minimi-
antalet, men också då studiegruppen tre gånger i följd haft färre elever än 
minimiantalet (medborgar- och arbetarinstitut). 

 
 4. Ifall inga elever anländer första gången en studiegrupp skall samlas, kan 

timläraren sägas upp (folkhögskola samt medborgar- och arbetarinstitut). 
 
 5. En timlärare kan sägas upp om eleverna varit färre än minimiantalet tre 

gånger i en grupp som samlas endast på höst- eller vårterminen (medborgar- 
och arbetarinstitut). 

 
 6. En timlärare kan sägas upp separat för varje studiegrupp. Studiegruppen 

fortsätter under uppsägningstiden och timläraren är skyldig att under uppsäg-
ningstiden undervisa en grupp som har färre deltagare än minimiantalet. Om 
ingen studiegrupp längre finns, skall timläraren under de timmar han hade haft 
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under uppsägningstiden finnas på plats i institutet och utföra övriga i § 32, 
moment 5 i avtalet avsedda uppgifter som rektorn anvisat (medborgar- och 
arbetarinstitut). 

 
§ 34 Semesterersättning 
 
 1. Timlärares rätt till semesterersättning bestäms enligt bestämmelserna i 

semesterlagen. 
 
 2. Semesterersättningen betalas när institutets arbetsperiod slutar eller när 

anställningen upphör. 
 
 3. Timläraren skall få en specifikation över semesterersättningen, av vilken 

skall framgå grunden för ersättningen. 
 
§ 35 Semesterpremie 
 
 En timlärare har rätt att få semesterpremie för de kalendermånader då han 

enligt semesterlagen arbetat minst 14 dagar. 
 
§ 36 Lön för sjuktid och moderskapsledighet 
 
 1. Lön för sjuktid och moderskapsledighet betalas till timlärare som i 

genomsnitt undervisar minst 14 timmar i veckan. 
 
 2. När anställningens längd räknas ut anses timlärarens tjänstetid som 

sammanhängande, om han varit i institutets tjänst till utgången av föregående 
ordinarie arbetsperiod och då undervisat i genomsnitt 14 timmar i veckan. 

 
 3. Rätten till moderskapsledighet och sjuktid med lön för andra än i moment 1 

nämnda lärare bestäms enligt stadgandena i arbetsavtalslagen. 
 
§ 37 Ersättning för resekostnader (tillämpas inte på studiecentraler) 
 
 1. Timlärares rätt till ersättning för resekostnader fastslås enligt bestämmel-

serna i kollektivavtalet, dock med följande undantag. 
 
 2. Till timlärare, som bor i annan kommun än den där institutet är beläget, 

betalas ersättning för kostnader för resan från bostaden som är belägen utanför 
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kommunen eller från arbetsplats utanför kommunen till institutets verksam-
hetsenhet till den del resan överstiger sex kilometer. På samma grunder ersätts 
återresan och utbetalas dagtraktamente. 

 
  3. Till timlärare som bor i samma kommun betalas ersättning för kostnader för 

resan från timlärarens bostad eller arbetsplats till institutets verksamhetsenhet, 
dock så att ersättning betalas högst för den del resan överstiger sex kilometer. 
Återresan ersätts på samma grunder. 

 
§ 38 Lönebetalning 
 
 1. Lönebetalningsperioden är en kalendermånad. Lönen betalas senast den 7:e 

kalenderdagen följande månad. Lönen kan betalas via bank. Ifall timläraren 
anvisar en bank på orten eller annan penninginrättning, skall lönen betalas till 
denna penninginrättning.  

 
 2. Om lönen förfaller till betalning på helgdag, självständighetsdagen eller 

första maj, på jul- eller midsommaraftonen eller lördag, är föregående vardag 
förfallodag. 

 
 3. I samband med lönebetalningen får löntagaren en specifikation med detal-

jerade uppgifter om lönegrunderna, beloppet samt innehållningar för olika 
ändamål. 
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IDROTTSINSTITUT  
 
REKTORER OCH BITRÄDANDE REKTORER 
 
§ 1 Löneklasser, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
 Protokollsanteckning: 
 I marginalen framför lönebestämmelserna finns en 6-siffrig nummerserie som 

är den kod som används när uppgifterna för den årliga lönestatistiken lämnas. 
Det tal eller de tal som finns inom parentes i samband med lönebestämmel-
serna hänvisar till de löneklasser i C-lönetabellerna som var i kraft till den 
1.8.2006. 

 
 1. Grundlön  
 
031065 Rektor (65 - 68)  
 Dyrortsklass I  3 806,32 – 4 347,23 euro 
 Dyrortsklass II  3 701,51 – 4 227,48 euro  
 - undervisningsskyldigheten är högst 280 timmar per år 
 
031162  Biträdande rektor (62 – 65) 
 Dyrortsklass I 3 302,46 – 3 738,25 euro 
 Dyrortsklass II  3 211,82 – 3 635,32 euro  
 - minskningen av undervisningsskyldigheten är högst 4 veckotimmar 
 
 2. Erfarenhetstillägg 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
§ 2 Arbetstid och semester 
 

Arbetstid och semester bestäms i enlighet med § 20 i löne- och 
arbetstidsavtalet. 
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LÄRARE 
 
§ 3 Löneklasser, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
032757 1. Lärare (gymnastiska ämnen) 
 a) högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskolexamen (57 – 60) 
 Dyrortsklass I  3 113,80 – 3 421,84 euro 
 Dyrortsklass II 3 027,23 – 3 327,30 euro 
 - undervisningsskyldigheten 700 timmar per åt 
  
032755 b) högskoleexamen (55 – 58)    
 Dyrortsklass I  2 970,90 – 3 207,69 euro 
 Dyrortsklass II 2 889,31 – 3 119,27 euro 
 - undervisningsskyldigheten 750 timmar per år 
 
032751 c) annan examen (51 – 54)    
 Dyrortsklass I  2 509,05 – 2 716,13 euro 
 Dyrortsklass II 2 439,88 – 2 641,57 euro 
  - undervisningsskyldigheten 750 timmar per år 
 
 2. Lärare (främmande språk, beteende- och  samhällsvetenskapliga ämnen, 
 kommunikation och informationsteknik) 
032857 a) högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen (57 – 60) 
 Dyrortsklass I  3 113,80 – 3 421,84 euro 
 Dyrortsklass II 3 027,23 – 3 327,30 euro 
 - undervisningsskyldigheten 700 timmar per år 
 
032855 b) högskoleexamen (55 – 58)     
 Dyrortsklass I  2 970,90 – 3 207,69 euro 
 Dyrortsklass II 2 889,31 – 3 119,27 euro 
 - undervisningsskyldigheten 700 timmar per år 
 
032851 c) annan examen (51 – 54)     
 Dyrortsklass I  2 509,05 – 2 716,13 euro 
 Dyrortsklass II 2 439,88 – 2 641,57 euro 
 - undervisningsskyldigheten 700 timmar per år 
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  3. Vid Lapin, Pajulahden och Suomen urheiluopisto samt Solvalla 
idrottsinstitut är grundlönerna: 

  3a) Lärare (gymnastiska ämnen och andra ämnen) 
 
032758 / a) högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen (58 – 61) 
032858 Dyrortsklass I  3 207,69 – 3 476,72 euro 
 Dyrortsklass II 3 119,27 – 3 381,14 euro 
  
032756 / b) högskoleexamen (56 – 59)     
032856 Dyrortsklass I  3 039,61 – 3 303,65 euro 
 Dyrortsklass II 2 956,28 – 3 213,04 euro 
 
032752 / c) annan examen (52 – 55)     
032852 Dyrortsklass I  2 572,62 – 2 970,90 euro 
 Dyrortsklass II 2 501,74 – 2 889,31 euro 
 
 4. Erfarenhetstillägg (1.3.2012) 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 6 % 4 % 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
  Protokollsanteckning: 
  Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid 

beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet 
och ansvarsfullhet, tjänstemannens ställning i organisationen, 
läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsställen/läroanstalter och 
lokala förhållanden samt tjänstemannens färdigheter och förmåga att 
klara av uppgiften.  

 
  Enligt § 19 i samma avtal, ifall individuellt lönetillägg betalas, har man 

som grund konstaterat den individuella kompetensen och de 
individuella arbetsprestationerna samt en omfattande behörighet, 
individuell kompetens och arbetsresultat. Enligt avtalet kan 
grundlönen eller den övre gränsen överskridas. 
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§ 4 Uppgifter som räknas in i undervisningsskyldigheten och vissa andra uppgifter 
som skall ersättas 
 
  1. Klasstimmar, föreläsningar, demonstrationer, seminarie- och grupparbete 

samt övningar räknas in i lärarens undervisningsskyldighet. 
 
  2. Förberedelse av undervisning i terrängen, anskaffning av undervisnings- 

och gymnastikredskap och anskaffningar till biblioteket, underhåll och 
övervakning av användningen, uppgifter som elevkårens kurator samt övriga 
motsvarande uppgifter ersätts enligt § 22 i löneavtalet. 

 
§ 5 Minskning av undervisningsskyldigheten i vissa fall 
 
  1. Lärarens undervisningsskyldighet minskas för sjukledighet samt försvars-

kurs, reservövning, befolkningsskyddsutbildning, och tid för utbildning som 
arbetsgivaren bestämt, varvid talet 38 använts som divisor för den kalkylerade 
undervisningsskyldigheten. 

 
  2. Undervisningsskyldigheten för lärare i huvudsyssla vid idrottsinstitut 

minskas på grund av trettondagen då den infaller på en annan vardag än lördag 
och beräknas så att den motsvarar undervisningsskyldigheten för en dag. 

 
§ 6 Arbetstid och semester 
 

1. Arbetstid och semester bestäms enligt § 20 i avtalet om löner och arbets-
tider. 
 
2. Med lärarens samtycke kan arbetsgivaren bestämma att undervisnings-
skyldigheten överskrids, och att för dessa timmar betalas ersättning som till 
timlärare, såvida man inte har kommit överens om ett annat lokalt 
ersättningssystem. 

 
TIMLÄRARE 
 
§ 7 Hur anställning inleds 
 
  1. Timlärare anställs för undervisning som avses i detta avtal. Till timlärarens 
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skyldigheter hör lektionsförberedelse, att hålla lektioner, övrigt arbete i ome-
delbar anslutning till lektionerna samt deltagande i de lärarmöten som 
institutets reglemente förutsätter. 

 
  2. Lektionen är minst 45 minuter. 
 
§ 8 Avslutande av anställning 
 

Den ömsesidiga uppsägningstiden är 14 dygn. 
 
§ 9 Huvudsyssla 
 

En timlärare är i huvudsyssla om han undervisar minst 16 lektioner i veckan i 
en eller flera statliga läroanstalter under högskolenivå, i kommunalt eller 
privat läroverk eller i en kommunal eller privat yrkesläroanstalt som får 
statsandel eller -understöd. Med lektioner avses här också sådana uppgifter 
utom klass för vilka arvode utgår som arvode för årsveckotimmar. 

 
§ 10 Timarvoden (från 1.3.2012) 
 
032943 a) timlärare som avlagt högre högskoleexamen (C 43) 
  - Dyrortsklass I 27,65 euro 
  - Dyrortsklass II 27,01 euro 
 
032940  b) timlärare som avlagt lägre högskoleexamen (C 40) 

- Dyrortsklass I 26,17 euro 
- Dyrortsklass II 25,55 euro 
 

032938 c) annan timlärare (C 38) 
- Dyrortsklass I 25,35 euro 
- Dyrortsklass II 24,76 euro 
      

  3. Timarvode för en timlärare som undervisar minst 16 timmar i veckan är 
summan av grundlönen och det dyrortsklasstillägg som bestäms av orten i 
fråga. 

 
  4. För timlärare som utöver undervisning vid institut som avses i denna bilaga 

undervisar som timlärare i någon annan statlig, kommunal eller privat skola 
eller läroanstalt under högskolenivå, som åtnjuter statsstöd, som timlärare  
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  sammanlagt minst 16 timmar i veckan, beräknas timarvodet som summan av  
  grundlönen och det dyrortstillägg som orten i fråga förutsätter. 
 
  5. Om en timlärare i bisyssla undervisar i skolor med både 5- och 6-dagars 

skolvecka eller på gymnasiets kvällslinje eller kvällsgymnasium får han tim-
arvode förhöjt med dyrortstillägg, ifall han undervisar minst det antal timmar 
som fås genom att man räknar ut det vägda timantalet enligt hållna timmar i 
ovan nämnda läroanstalt. 

 
§ 11 Kompetenstillägg (från 1.3.2012) 
 

Till timlärare betalas timarvode enligt följande om han/hon har 
1) behörighet som folkhögskollärare 
2) behörighet som lärare i huvudsyssla i medborgar- eller 
 arbetarinstitut 
3) särskilt stadgad behörighet som timlärare vid idrottsinstitut
 eller  
4) avlagt approbatur i vuxenpedagogik eller examen i vuxen-
 pedagogikens grundstudier och sammanlagt minst två år 
 undervisning vid institut, och under denna tid sammanlagt 
 undervisat i minst hundra timmar. 
 

032945 a) timlärare som har avlagt högre högskoleexamen (C 45) 
  - Dyrortsklass I 28,81 euro 
  - Dyrortsklass II 28,13 euro 
 
032942  b) timlärare som har avlagt lägre högskoleexamen (C 42) 
  - Dyrortsklass I 27,12 euro 
  - Dyrortsklass II 26,48 euro 

 
032940 c) annan timlärare (C40) 

- Dyrortsklass I 26,17 euro 
- Dyrortsklass II 25,55  euro 
 

§ 12 Semesterersättning 
 
  1. Timlärares rätt till semesterersättning bestäms på basis av stadgandena i 

semesterlagen. 
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  2. Semesterersättning betalas när institutets arbetsperiod eller anställningen 

upphör. 
 
  3. Över semesterersättningen skall ges en specifikation varav ersättnings-

grunden framgår. 
 
§ 13 Semesterpremie 
 
  1. En timlärare som undervisar minst 16 timmar får semesterpremie. För att 

fastslå det genomsnittliga veckotimantalet används en kalendermånad som 
utjämningsperiod. 

 
  2. Ytterligare en förutsättning för att semesterpremien skall betalas är att tim-

läraren i enlighet med semesterlagen har varit minst 14 dagar i arbete under 
kalendermånaden. 

 
§ 14 Lön för sjuktid och moderskapsledighet 
 
  1. Till en timlärare som undervisar minst 16 timmar i veckan betalas lön för 

sjuktid och för moderskapsledighet. 
 
 2. När man räknar ut karenstider anses timlärarens tjänstgöring samman-

hängande om han/hon har varit i sitt eget instituts tjänst till den föregående 
ordinarie arbetsperiodens slut och då undervisat i snitt 16 timmar i veckan. 

 
  3. Övriga timlärares rätt till moderskapsledighet och sjukledighet med lön 

bestäms enligt stadgandena i arbetsavtalslagen. 
 
§ 15 Resekostnader 
 
  1. Timlärares rätt till ersättning av resekostnader bestäms enligt kollektiv-

avtalet, dock med följande undantag. 
 
  2. Till timlärare som inte bor i institutets placeringskommun betalas rese-

ersättningar för resor från bostaden utanför kommunen eller från hans 
verksamhetsställe utanför kommunen till institutet där han arbetar, till den del 
resan överskrider sex kilometer. På samma grunder ersätts återresan och 
betalas dagpenning. 
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  3. Timlärare som är bosatt i samma kommun får ersättning för sina rese-

kostnader när han reser från sin bostad eller från verksamhetsstället till 
arbetsplatsen på institutet, dock högst till den del resan överskrider sex 
kilometer. På samma grunder ersätts återresan. 

§ 16 Lönebetalning 
 
  1. Lönebetalningsperioden är en kalendermånad. Lönen betalas den sjunde 

kalenderdagen i följande månad. Lönen får betalas via bank. Om timläraren 
anvisar en bank eller annan penninginrättning på orten, skall lönen betalas till 
denna penninginrättning. 

 
  2. Om lönen förfaller till betalning en helgdag, självständighetsdagen, eller 

första maj, jul- eller midsommaraftonen eller en söckenlördag anses närmast 
föregående annan vardag som förfallodag. 

 
  3. I samband med lönebetalningen får löntagaren en specifikation med en 

detaljerad utredning av lönegrunderna, lönens storlek samt löneinnehållning-
arna för olika ändamål. 
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MUSIKLÄROANSTALTER 
 
REKTORER OCH BITRÄDANDE REKTORER 
 
§ 1 Grundlöner, erfarenhetstillägg och undervisningstimmar 
 
 Protokollsanteckning: 
 I marginalen framför lönebestämmelserna finns en 6-siffrig nummerserie som 

är den kod som används när uppgifterna för den årliga lönestatistiken lämnas. 
Det tal eller de tal som finns inom parentes i samband med lönebestämmel-
serna hänvisar till de löneklasser i C-lönetabellerna som var i kraft till den 
1.8.2006. 

 
 1. Grundlön från 1.3.2012 

      
 Rektor  
041061 - högre högskoleexamen (61 – 66) 
 Dyrortsklass I  3 451,83 – 4 229,46 euro 
 Dyrortsklass II  3 356,92 – 4 112,69 euro 
 
041060 - annan examen (60 – 65) 
 Dyrortsklass I  3 340,53 – 4 059,67 euro 
 Dyrortsklass II  3 248,27 – 3 947,89 euro 
 
 Biträdande rektor 
041159 - högre högskoleexamen (59 – 63)  
 Dyrortsklass I  3 167,49 – 3 665,23 euro 
 Dyrortsklass II  3 080,63 – 3 564,32 euro 
 
041158 - annan examen (58 – 62)  
 Dyrortsklass I  3 075,47 – 3 522,27 euro 
 Dyrortsklass II  2 990,71 – 3 425,59 euro 
 
  Protokollsanteckning: 
  Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid 

beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet 
och ansvarsfullhet, tjänstemannens ställning i organisationen, 
läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsställen/läroanstalter och 
lokala förhållanden samt tjänstemannens färdigheter och förmåga att 
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klara av uppgiften.  
 
  Enligt § 19 i samma avtal, ifall individuellt lönetillägg betalas, har man 

som grund konstaterat den individuella kompetensen och de 
individuella arbetsprestationerna samt en omfattande behörighet, 
individuell kompetens och arbetsresultat. Enligt avtalet kan 
grundlönen eller den övre gränsen överskridas. 

 
 2. Erfarenhetstillägg (1.3.2012) 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
 3. Undervisningstimmar per vecka 
 
 Rektor  2 – 10 timmar per vecka 
 Biträdande rektor 2 – 13 timmar per vecka 
 
§ 2 Arbetstid och semester 
 

Arbetstid och semester fastställs i enlighet med § 20 i löne- och arbetstids-
avtalet. 

 
§ 3 Undervisningsskyldigheten för lärare som är biträdande rektor 
 

Undervisningsskyldigheten för lärare som är biträdande rektor är 10 - 16 
timmar i veckan.  

 
LÄRARE 
 
§ 4 Grundlön, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet samt övertimarvoden  
(från 1.3.2012) 
  
 - Övertimarvodeskoefficienten slopad från 1.8.2010 = koefficienten är 1,000 
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1. Konservatorium 

   Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
043152 a. Överlärare (52 – 54)  
 - grundlön i euro 2 651,03 – 2 828,20 2 577,96 – 2 750,55 
 Undervisningsskyldighet 20 timmar/vecka 
 
043249 b. Lektor – högre högskoleexamen (49 – 51) 
 - grundlön i euro 2 444,64 - 2 590,44 2 379,13 – 2 519,00 
 Undervisningsskyldighet 22 timmar/vecka 
 
043248 c. Lektor (48 – 50)  
 - grundlön i euro 2 275,43 – 2 500,97 2 216,44 – 2 458,01 
 - Undervisningsskyldighet 22 timmar/vecka 
 
 d. Lärare i allmänna ämnen 
043346 - högre högskoleexamen (46 – 48)  
 - grundlön i euro 2 170,74 – 2 275,43 2 117,29 – 2 216,44 
  
043341 - lägre högskoleexamen (41 – 43)  
 - grundlön i euro 1 966,45– 2 039,37 1 921,82 – 1 992,82 
  
 Undervisningsskyldigheten timmar per vecka (lärare i allmänna ämnen) 
 - språk och matematik       20 
 - gymnastik  25 
 - medborgarfärdighet samt 
   konst- och miljöfostran 21 
 
2. Grundundervisning i musik 
 
 - Övertimarvodeskoefficienten slopad från 1.8.2010 = koefficienten är 1,000 
 
   Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
043449  a. Högre högskoleexamen (49 – 51)  
 - grundlön i euro 2 444,64  – 2 590,44 2 379,13 – 2 519,00 
 Undervisningsskyldighet 23 timmar/vecka 
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043448      b. Lämplig yrkeshögskole- 
 examen, konservatoriepå- 
 byggnadsexamen eller tidigare  
 lektors behörighet (48 – 50) 
 - grundlön i euro 2 275,43 – 2 500,97 2 216,44 – 2 432,40 
 Undervisningsskyldighet 23 timmar/vecka 
 
043444 c. Annan lämplig examen (44 – 46)    
 - grundlön i euro 2 080,21 – 2 170,74 2 031,22 – 2 117,29 
 Undervisningsskyldighet 24 timmar/vecka 
 
 3. Erfarenhetstillägg (1.3.2012) 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 6 % 6 % 9 % 3 % 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
4. Till lärare som har ansvar för en ämnesgrupp betalas tillägg för ämnes-
gruppsansvarig, vilket är 3,5 % beräknat på grundlönen enligt § 4.  
 
När lärarens lön i övrigt fastställs beaktas de övriga grunder som nämns i § 2, 
moment 2 i undervisningspersonalens löne- och arbetstidsavtal.  
 

  5. Om en musikläroanstalt omfattar både en konservatorieavdelning (yrkes-
utbildning) och en musikinstitutsavdelning får innehavaren av lektorstjänsten 
vid läroanstalten lön som konservatorielektor. 

 
 6. Undervisningsskyldigheten kan vid behov fastställas per år. 
 
  Protokollsanteckning: 
  Med lärare avses även ackompanjatör. 
 
§ 5 Kompetenstillägg 
 

För lektor och lärare som undervisar i didaktik betalas didaktiktillägg, som är 
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3,5 % beräknat på grundlönen enligt § 4. 
 
§ 6 Föreståndare för filialenhet 

 
Till lärare som beordras till föreståndare för filialenhet betalas tilläggsarvode 
för denna uppgift: 

 
 Elever i filialenheten  Ersättning i  
    veckotimmar 
  20 – 50   1 
  51 – 100    2 
 101 – 200    3 
 201 –    4 

 
§ 7 Tillägg för lärare som undervisar i en eller flera filialenheter 
 

Om läraren undervisar i en eller flera filialenheter utöver huvudskolan betalas 
till honom ett filialtillägg på basis av resans längd mellan bostaden och 
filialenheten eller filialenheterna varje vecka. Filialtillägget räknas ut på 
grundlönen enligt § 4 på följande sätt: 

 
 Resekilometrar i veckan Tillägg 

 
 100 – 149    3,5 % 
 150 – 199    7,0 % 
 200 eller mera  10,5 % 
 
 Tillämpningsanvisning: 
 Resekilometrarna räknas som huvudregel ut för resorna till och 

från huvudskolan och filialenheten eller filialenheterna, dock högst 
för faktiska resor, med användning av den kortaste rutten. M.a.o. 
om lärarens resa från bostaden till filialenheten är kortare än resan 
från huvudskolan till filialenheten och läraren startar resan 
hemifrån beräknas resekilometrarna enligt den faktiska rutten från 
bostaden till filialenheten. Det har ingen betydelse om läraren 
under samma dag undervisar enbart i filialenheten eller därutöver 
också i huvudskolan. 
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§ 8 Ersättning för resekostnader 
 

Lärare ersätts enligt § 12 i kollektivavtalet för kostnaderna för resor mellan 
musikläroanstaltens olika enheter. 

§ 9 Arbetstid 
 
  1. Undervisningen pågår minst 35 arbetsveckor och annat arbete högst tre 

arbetsveckor. Arbetsveckan är fem dagar. Från antalet dagar dras själv-
ständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på annan 
vardag än lördag. 

 
  2. Som annat arbete räknas utveckling av undervisningen och andra uppgifter 

som arbetsgivaren anvisar på samma nivå utan direkt anknytning till under-
visningstimmarna. I annat arbete är antalet veckotimmar 30 och timmarna är 
60 minuter. 

 
  3. I stället för annat arbete kan läraren beordras att undervisa över 35 

arbetsveckor. Då förkortar en undervisningstimme annat arbete med två 
timmar. Ifall läraren anvisas annat arbete i över 90 timmar betalas för en 
timme annat arbete arvode för en övertidstimme.  

 
4. Man skall sträva efter att arrangera lärarens arbetstid från måndag till 
fredag. Om det är nödvändigt för läroanstalten att arrangera undervisning på 
lördagar eller ifall man annars kommer överens om annat med läraren skall 
lärarens lediga dag vara måndag, såvida man inte på lärarens särskilda begäran 
avtalar annorlunda. 

 
TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA 
 
§ 10 Grundlön, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet 1.3.2012 och 
övertimarvodena från 1.8.2008 
 Övertimarvodeskoefficienten har slopats 1.9.2008 = koefficienten är 1,000 
 
042543 a. Högre högskoleexamen (43 – 45) 
    Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön i euro  2 039,37 – 2 124,76  1 992,82 – 2 073,78
 Undervisningsskyldighet 22 timmar/vecka 
042542 b. Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium 
 eller tidigare lektors behörighet (42 – 44)    
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    Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön i euro  2 001,64 – 2 080,21 1 955,93 – 2 031,22 
 Undervisningsskyldighet 22 timmar/vecka 
 
042539 c. Annan lämplig examen (39 – 41)     
    Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön i euro  1 902,51 – 1 966,45 1 859,62 – 1 921,82 
 Undervisningsskyldighet 24 timmar/vecka 
 
042543 d. Allmänna ämnen 
 - högre högskoleexamen (43 – 45)    
    Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön i euro  2 039,37 – 2 124,76 1 992,82 – 2 073,78 
   
042538 - högskoleexamen (38 – 40)   
    Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
 - grundlön i euro  1 875,30 – 1 933,83 1 833,24 – 1 889,85 
  
 - undervisningsskyldighet  
  - språk och matematik  20 

 - gymnastik  25 
 - övriga ämnen  21 
 

 Erfarenhetstilläggen är (1.3.2012):  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 6 % 6 % 9 % 3 5 

 

 Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
 
§ 10 a Timlärare i bisyssla (från 1.3.2012) 
 
 Minimiarvodet till timlärare i bisyssla fastställs enligt följande (priset för en 

enskild timme och det arvode som månatligen skall betalas): 
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 per timme i månaden 
 Högre högskoleexamen (42) 27,12 euro 79,13 euro 
 - undervisningsskyldighet 22 timmar/vecka 
 
 Lämplig yrkeshögskoleexamen,  
 påbyggnadsexamen vid konser-  
 vatorium eller tidigare lektors  
 behörighet (41)  26,64 euro 77,68 euro 
 - undervisningsskyldighet 22 timmar/vecka 
  
 Annan lämplig examen (38)  23,25 euro 67,82 euro 
 - undervisningsskyldighet 24 timmar/vecka 
 
 Allmänna ämnen 
 - högre högskoleexamen (42)   per timme i månaden 
   
 - underv.skyld. 20 h/v – språk, matematik 29,86 euro 87,03 euro 
 - underv.skyld. 25 h/v – gymnastik 23,88 euro 69,62 euro 
 - underv.skyld. 21 h/v – övriga ämnen 28,43 euro 82,88 euro 
 
 - högskoleexamen (37) 
 - underv.skyld. 20 h/v – språk, matematik 27,49 euro 80,19 euro 
 - underv.skyld. 25 h/v – gymnastik 22,00 euro 64,15 euro 
 - underv.skyld. 21 h/v – övriga ämnen 26,18 euro 76,36 euro 
 
 Lönegrunden för obehörig timlärare i bisyssla är 4 – 25 % lägre än ovan 

nämnda arvode.  
 
§ 11 Examensnämnds- och planeringsuppgifter 
 

Om timlärare utför examensnämnds- eller planeringsuppgifter, betalas för 
detta arbete för varje timme arvodet för en timme enligt den egna 
övertimarvodesgrunden. 

 
§ 12 Tillägg för timlärare som undervisar vid en eller flera enheter 
 
 1. Till timlärare som undervisar minst 16 timmar i veckan i en musikläro-

anstalt, och om han ytterligare undervisar i en eller flera filialenheter betalas 
ett filialtillägg på basis av längden av resan från huvudskolan eller bostaden  
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 till filialenheten eller filialenheterna per vecka. Filialtillägget räknas ut på 
grundlönen enligt § 4 på följande sätt: 

 
 Resekilometrar  Förhöjning 

  per vecka 
  

 100 – 149    3,5 % 
 150 – 199    7,0 % 
 200 eller mera  10,5 % 

 
  2. För uträkningen av resekilometrar följs tillämpningsanvisningen i § 7. 
 
§ 13 Ersättning av resekostnader 
 
 1. Timlärare som undervisar minst 16 timmar i veckan i en musikläroanstalt 

får resekostnadsersättning, då han förflyttar sig från en musikläroanstalts enhet 
till en annan, enligt § 12 i kollektivavtalet. 

 
  2. Enligt resereglementet får timlärare, som undervisar färre än 16 timmar i 

veckan i en musikläroanstalt, utöver ersättningen i moment 1 ersättning för 
kostnaderna för resan från bostaden till den första verksamhetsenheten på en 
annan kommuns område och på motsvarande sätt för kostnaderna för resan 
från den sista verksamhetsenheten inom en annan kommuns område till 
bostaden. 

 
  3. Om i moment 2 nämnd timlärare undantagsvis eller på arbetsgivarens 

uttryckliga order blir tvungen att övernatta annanstans än i sin bostad på grund 
av arbetsuppgifter betalas dagtraktamente enligt villkoren i resereglementet 
såsom för arbetsresor. 

 
  4. Om timlärare som nämns i moment 2 för att sköta arbetsuppgifter reser 120 

kilometer in på en annan kommuns område från sin egentliga arbetsplats eller 
från sin bostad och resan räcker minst 10 timmar, betalas till honom en ersätt-
ning motsvarande partiellt dagtraktamente. 

 
  5. Av särskilt vägande orsaker kan en läroanstalt enligt prövning betala 

partiellt dagtraktamente till i moment 2 avsedd timlärare om avståndet mellan 
timlärarens bostad och hans verksamhetsställe är minst 75 kilometer och resan 
räcker minst fem timmar. 
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 Tillämpningsanvisning (5 mom. och beräkning av 
 resekilometrar): 

Ifall det är fråga om ett undervisningsämne med få veckotimmar, 
som det är nödvändigt att ordna undervisning i p.g.a. läroplanen 
eller om det råder särskild brist på lärare som undervisar i ett spe-
ciellt eller ovanligt instrument, kan direktionen överväga att betala 
en ersättning som motsvarar partiellt dagtraktamente för ett arbets-
år även ifall villkoren 75 kilometer i en riktning och minst fem 
timmar sammanlagt uppfylls. Vid uträkningen av resekilometrarna 
följs tillämpningsanvisningarna i § 9 i tillämpliga delar.  

 



79 

 

BILDKONSTSKOLA OCH MULTIPROFESSIONELL KONSTUTBILDNING 
 
REKTORER 
 
§ 1 Löneklasser, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
051054 1. Grundlön (54 – 60) 
 Dyrortsklass I  2 588,25 – 3 260,72 euro 
 Dyrortsklass II  2 517,20 – 3 170,88 euro 

 
 2. Erfarenhetstillägg (1.3.2012) 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 

 

Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 
 
Undervisningsskyldigheten är 5 – 14 timmar i veckan.  
 
 Protokollsanteckning: 
 När undervisningsskyldigheten fastställs skall bl.a. skolans under-

visningsställen, läge och övrig personalstyrka i skolan beaktas. 
 

§ 2 Arbetstid och semester 
 

Rektors arbetstid och semester bestäms enligt § 20 i löne- och 
arbetstidsavtalet. 
 

LÄRARE 
 
§ 3 Löneklasser, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
053442 1. Lärare (42 – 48)  
 Dyrortsklass I  1 994,13 – 2 267,90 euro 
 Dyrortsklass II  1 948,57 – 2 209,12 euro  
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053444 2. Om läraren har bildkonst- eller musiklärares behörighet, musikläroanstalts-
lärares behörighet, eller han är konstnär med pedagogisk behörighet enligt 
förordning 948/1998, är minimilönerna följande (44 -50) 

 
 Dyrortsklass I  2 073,35 – 2 387,65 euro 
 Dyrortsklass Ii  2 024,20 – 2 322,19 euro 
 
 Erfarenhetstillägg (1.3.2012) 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 8 % 3 % 

 

Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

. 
 Protokollsanteckning: 
   Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid 

beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens 
svårighet och ansvarsfullhet. tjänstemannens ställning i 
organisationen, läroanstaltens/skolans storlek, antalet 
driftsställen/läroanstalter och lokala förhållanden samt 
tjänstemannens färdigheter och förmåga att klara av uppgiften.  

 
 Enligt § 19 i samma avtal, ifall individuellt lönetillägg betalas, har 

man som grund konstaterat den individuella kompetensen och de 
individuella arbetsprestationerna samt en omfattande behörighet, 
individuell kompetens och arbetsresultat. Enligt avtalet kan 
grundlönen eller den övre gränsen överskridas. 

   
§ 4 Arbetsskyldighet 
 

Lärarens arbetsskyldighet är 790 timmar per arbetsår. Av dessa timmar är 578 
undervisningstimmar och 212 övrig arbetsskyldighet som arbetsgivaren 
fastslår. 
 

Protokollsanteckning: 
I övrig arbetsskyldighet ingår utveckling av undervisningen och 
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andra uppgifter på samma nivå utan direkt anknytning till lektion 
och som myndighet med befogenhet att besluta i saken fastslår. 

 
§ 5 Lärare som är skolföreståndare 
 

På grund av föreståndaruppgiften är löneklassen för lärare som är 
skolföreståndare högre och undervisningsskyldigheten mindre omfattande 
enligt följande (från 1.3.2012): 
 
 Hållna lektioner Ersättning   Minskning av 
 föregående läsår per månad  timmar per vecka 
 
         - 1000    97,43 euro 1 – 3 
 1001 – 2000 151,55 euro 2 – 4 
 2001 -  205,67 euro 3 – 4 
 

§ 6 Trettondagens förkortande effekt på arbetstiden 
 

Från arbets- och undervisningsskyldigheten för en lärare i huvudsyssla skall 
med anledning av trettondagen, om den infaller på en annan vardag än lördag 
göras ett kalkylerat avdrag som motsvarar en dags arbets- och undervisnings-
skyldighet. 
 

TIMLÄRARE 
 
§ 7 Timarvoden (från 1.3.2012) 
 - statistikkod 052999 
 
 1. Till timlärare betalas för hållna lektioner en timlön som bestäms mellan 

23,91 – 28,91 euro. 
 
 2. Till en lärare som arbetar minst 16 veckotimmar betalas en timlön om 
 25,41 – 30,63 euro.  
 
 3. För planering och arrangemang av utställning betalas 50 % av det i 
 punkt 1 nämnda arvodet. 
 
  Tillämpningsanvisning: 

 En undervisningstimme är 45 minuter. I övriga uppgifter är en 
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timme 60 minuter. 
 
§ 8 Semesterersättning och semesterpremie 
 
 1. En timlärare intjänar semesterpremie för fulla kvalifikationsmånader. 
 
 2. Timlärarens rätt till semester, semesterlön och semesterersättning bestäms 

på basis av bestämmelserna i semesterlagen. Semesterersättningen betalas när 
skolarbetet slutar eller när arbetsförhållandet upphör. Timläraren skall få en 
uträkning av semesterersättningen jämte en specifikation över ersättnings-
grunden. 
 

§ 9 Lön för sjuktid och moderskapsledighet 
 
 1. Till en timlärare som i snitt undervisar minst 14 timmar i veckan betalas
 lön för sjuktid och moderskapsledighet i enlighet med detta kollektivavtal. 
 

 Tillämpningsanvisning: 
 När karenstider räknas ut anses timlärarens tjänstetid som 

sammanhängande ifall han har varit i tjänst i sin egen skola till den 
föregående egentliga arbetsperiodens slut och då undervisat i snitt 
14 timmar i veckan. 

 
 2. Rätten till moderskapsledighet och sjukledighet med lön för andra än i 
 punkt 1 avsedda timlärare fastslås enligt bestämmelserna i arbetsavtals-
 lagen. 
 
§ 10 Tillfällig vårdledighet 
 

Timlärare som i snitt undervisar minst 14 timmar i veckan har rätt att få ledigt 
med lön (tillfällig vårdledighet) för skötseln eller arrangerandet av skötseln av 
sitt akut sjuka barn på det sätt man kommit överens om i detta kollektivavtal. 
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VISSA YRKESLÄROANSTALTER  
 
§ 1 Tillämpningsområde  
 

Denna bilaga tillämpas på följande utbildningsområden: 
 
- teknik och trafik med undantag för utbildning som ges i sjöfarts- eller 

   tekniska läroanstalter 
- turism, restaurangbranschen, huslig ekonomi 
- skönhetsvård som hör till social- och hälsovårdbranschen 
- kultur 
- gårdsbruk, trädgårdsskötsel och fiskerihushållning inom naturbruk 
 

REKTOR, BITRÄDANDE REKTOR OCH FÖRESTÅNDARE FÖR 
VUXENUTBILDNINGEN 
 
§ 1 a Grundlön, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
 Protokollsanteckning: 
  I marginalen framför lönebestämmelserna finns en 6-siffrig nummerserie som 

är den kod som används när uppgifterna för den årliga lönestatistiken lämnas. 
Det tal eller de tal som finns inom parentes i samband med lönebestämmel-
serna hänvisar till de löneklasser i C-lönetabellerna som var i kraft till den 
1.8.2006. 

 
  1. Grundlön 
 
061062 Rektor (62 – 65) 
  Dyrortsklass I 3 383,39 – 3 829,87 euro 
  Dyrortsklass II 3 290,54 – 3 724,43 euro 
 
061160 Biträdande rektor (60 – 64) 
  Dyrortsklass I 3 095,08 – 3 608,46 euro 
  Dyrortsklass II 3 009,60 – 3 509,08 euro 
 
061359 Föreståndare för vuxenutbildning (59 – 63) 
  Dyrortsklass I 2 988,21 – 3 457,76 euro 
  Dyrortsklass II 2 906,26 – 3 362,56 euro 
 



84 

 

 2. Erfarenhetstillägg  
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 

 

Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
  3. Undervisningsskyldighet 
 
  Rektor   högst 456 timmar per år 
  Biträdande rektor  högst 570 timmar per år 
  Föreståndare för vuxenutbildning högst 350 timmar per år 
 
§ 2 Arbetstid, semester och övertimmar 
 
  Arbetstiden, semestern och övertimmarna bestäms enligt § 20 i löne- och 

arbetstidsavtalet. 
 
§ 2 a Arvode och minskning för biträdande rektor i arvodesbaserad tjänst  
 
  1. Till lektor som beordrats till biträdande rektor betalas för denna uppgift 

349,35 euro (från 1.3.2012) i månaden och hans undervisningsskyldighet 
minskas enligt följande: 

 
  Antal elever  Minskning timmar/vecka 
         – 100    5 
  101 – 300    6 
  301 –    7 
 
  Ovan nämnda arvode justeras motsvarande de generella lönehöjningarna och 

avrundas till närmaste cent.  
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LÄRARE 
 
§ 3 Grundlön, årsförhöjningar, undervisningsskyldighet och övertimarvodes- 
koefficient (från 1.3.2012) 
  Övertimarvodeskoeffcienten har slopats från 1.8.2009 för övriga än 

speciallärares del = koefficienten är 1,000 
 
  1. Lektor (yrkesämnen) Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
063551 - högre högskoleexamen eller 
  högre yrkeshögskoleexamen (51) 2 770,28 euro 2 693,88 euro 
063651 - övertimarvodeskoeffcienten 
    för speciallärare 0,95  0,95 
  Undervisningsskyldigheten 26 timmar/vecka (38 veckor) 
   
063549 - ingenjör, byggnadsarkitekt, 
  lägre högskoleexamen, 
  yrkeshögskoleexamen (49) 2 560,54 euro 2 491,92 euro 
063649 - övertimarvodeskoefficient  
      för speciallärare 0,95  0,95 
  Undervisningsskyldighet 26 timmar/vecka (38 veckor) 
 
063544 - yrkeslärarexamen  
  eller motsvarande (44) 2 162,66 euro 2 111,36 euro 
063644 - övertimarvodeskoefficient  
    för speciallärare 0,95  0,95 
  Undervisningsskyldighet 25 timmar/vecka (38 veckor) 
 
063545 - tekniker eller motsvarande med av undervisningsministeriet fastställda 

tilläggsstudier (45) 2 279,66 euro 2 224,92 euro 
063645 - övertimarvodeskoefficient  
    för speciallärare 0,95  0,95 
  Undervisningsskyldighet 26 timmar/vecka (38 veckor) 
 
063541 - annan högsta utbildning inom  
  området (41) 2 019,19 euro 1 971,67 euro 
063641 - övertimarvodeskoefficient  
      för speciallärare 0,95  0,95 
  Undervisningsskyldighet 26 timmar/vecka (38 veckor) 
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063539 -teknikerexamen eller  
  motsvarande (39) 1 938,50 euro 1 894,68 euro 
063639 - övertimarvodeskoefficient  
   för speciallärare 0,95  0,95 
         Undervisningsskyldighet 27 timmar/vecka (38 veckor) 
  
  2. Lektor (gemensamma ämnen) Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
063747 - högre högskoleexamen eller 
  högre yrkeshögskoleexamen (47) 2 415,20 euro 2 354,64 euro 
063847 - övertimarvodeskoefficient  
    för speciallärare 0,95  0,95 
  Undervisningsskyldigheten 22 timmar/vecka (38 veckor) 
 
063744 - annan examen (44) 2 162,66 euro 2 111,36 euro 
063844 - övertimarvodeskoefficient  
    för speciallärare 0,95  0,95 
  Undervisningsskyldigheten 22 timmar/vecka (38 veckor) 
 
  3. Lektor (gymnastik och hälsolära) Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
063747 - högre högskoleexamen eller 
  högre yrkeshögskoleexamen (47) 2 415,20 euro 2 354,64 euro 
063847 - övertimarvodeskoefficient  
    för speciallärare 0,95  0,95 
  Undervisningsskyldigheten 25 timmar/vecka (38 veckor) 
 
063744 - annan examen (44) 2 162,66 euro 2 111,36 euro 
063844 - övertimarvodeskoefficient  
    för speciallärare 0,95  0,95 
  Undervisningsskyldigheten 25 timmar/vecka (38 veckor) 
   
 Protokollsanteckning: 
 Prissättningen ovan innehåller både tjänsteinplaceringsklass enligt den 

nya förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervis-
ningsväsendet (986/1998) 13 och 14 § och tjänsteinplaceringsklass 
enligt de tidigare gällande behörighetsförordningarna för behöriga 
lärare. 

 
 Lärare i hantverk och konstindustri, med examen på institutnivå och 

högskolexamen samt lärare i kommunikation, bildkonst, dans och 
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teater, med examen på institutnivå jämställs med ingenjör. Lärare som 
har avlagt lämplig examen på institutnivå, som har avlagt av Utbild-
ningsstyrelsen godkänd examen eller minst tre års studier inom 
området mediekultur jämställs med yrkeslärare. Trädgårdslärare 
jämställs som tidigare med högre högskoleexamen.   

 
 4. Årsförhöjningar (från 1.3.2012) 
 
 Årsförhöjningarna är 
 Efter tjänstföring i 10 år 4 % 
 Efter tjänstgöring i 15 år 6 % 
 Efter tjänstgöring i 20 år 6 % 
 

Årsförhöjningarna räknas ut på totalbeloppet av grundlönen, tidigare intjänade 
årsbundna tillägg och årsförhöjningar. 

 
 5. Om någon annan än lektor (yrkesämnen) undervisar i två eller flera andra än 

yrkesläroämnen beräknas hans undervisningsskyldighet så att undervisnings-
skyldigheterna per vecka i de ämnen han undervisar i avvägs enligt det 
genomsnittliga antalet använda veckotimmar. Om de vägda undervisnings-
skyldigheterna inte blir ett helt tal avrundas talet till närmaste hela tal. Ifall två 
hela tal är lika nära avrundas undervisningsskyldigheten till det lägre talet. 

 
6. Undervisningsskyldigheten för lärare vid yrkesläroanstalt för hörselskadade 
är två veckotimmar mindre i andra ämnen än gymnastik och hälsolära. 
 

  7. I tid som berättigar till årsförhöjningar inräknas för lärare vid yrkesläro-
anstalt för hörselskadade även annan arbetserfarenhet i uppgifter som 
motsvarar lärarens undervisningsområde. 

 
§ 4 Kompetenstillägg  
 
 1. Speciallärartillägg 

Till lärare för specialklass som avlagt speciallärarexamen betalas 
speciallärartillägg som är 22 % beräknat på grundlönen enligt § 3.  

 
  2. Tillägg för lärare som undervisar personer med läs- och skrivsvårigheter 

samt kliniklärare 
Till utbildad lärare som undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter samt 
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till kliniklärare betalas tillägg till lärare för läs- och skrivsvårigheter samt till 
kliniklärare vilket är 6 % beräknat på grundlönen enligt § 3.  

  3. Tillägg för elevhandledare 
Till lärare med elevhandledarutbildning som arbetar som elevhandledare be-
talas elevhandledartillägg som är 3 % beräknat på grundlönen enligt § 3.  
 
4. Tillägg för teckenspråk 
Till en lärare på mellanstadiet som behärskar teckenspråk betalas tecken-
språkstillägg som är 3 % beräknat på grundlönen enligt § 3.  
 

§ 5 Tillägg på institutnivå  
 

Till lektor i yrkesämnen på linje på institutnivå betalas tillägg för institutnivå 
som är 6 % beräknat på grundlönen enligt § 3. Detta gäller dock inte lärare 
som ger arbetsundervisning. 

 
§ 6 Arvode för elevhandledning och stödundervisning 
 

Arvode för stödundervisningstimmar och elevhandledning betalas enligt 
lärarens egen övertimarvodesgrund. 

 
§ 7 Uppgifter som ersätts separat 
 
 1. Klassföreståndararvode 

Till en lärare som är klassföreståndare för en eller flera klasser betalas för 
klassföreståndaruppgifterna för varje arbetsvecka i skolan, högst dock för en 
timme i veckan, en ersättning som fås genom att grundlönen för tjänsten 
sammanslagen med årsbundna, dyrorts-, kallorts-, skärgårdstillägg och 
årsförhöjningar i månaden divideras med talet 150. 

 
         2. Arvode för redskapsvård 
 För uppgifter som läroanstalten fastställer utöver de ordinarie undervisnings-

timmarna för utveckling, planering och underhåll av undervisningsutrustning, 
apparatur, och material betalas arvode med stöd av det antal timmar läroan-
stalten fastslagit enligt lärarens egen övertimarvodesgrund. 
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 Följande antal veckotimmar kan användas per läroanstalt för ovan nämnda 
uppgifter: 

 
  Klasser  Veckotimmar 

1 - 20         2 
  21 - 40        4 

  41 - 60         5 
61 -         6 

 
§ 8 Arvode och minskning för avdelningsföreståndare 
 
  1. Lärare som förordnats till avdelningsföreståndare får följande arvode för 

uppgiften: 
 

Klasser i avdelningen  Arvode euro/månad (från 1.3.2012) 
 3  37,28 euro 
 4 - 7  49,35 euro 
 8 - 11  61,17 euro 
 12 -  74,10 euro  
 

  2. Undervisningsskyldigheten minskas för lärare som förordnats till 
avdelningsföreståndare: 

 
     Basgrupper       Minskning /vecka 

 
 3  2 
 4 - 5  3 
 6 - 7  4 
 8 - 9  5 
 10 -  5 + 1 för varje följande  
   påbörjat antal av tre   
   basgrupper 

 
  3. Om linjerna på avdelningen är fem eller flera får avdelningsföreståndaren 

ytterligare en timmes minskning per vecka utöver de ovan nämnda. 
 
  4. Ovan nämnda arvoden justeras så att det motsvarar de allmänna höjning-

arna och de avrundas till hela cent. 
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§ 9 Arvode och minskning för entreprenad 
 

 1. Till lärare som arbetar som ansvarig arbetsledare för entreprenadarbete 
inom arbetsundervisningen betalas för uppgiften som ansvarig arbetsledare ett 
arvode om 49,35 euro (från 1.3.2012) i månaden; på byggnadsavdelning dock 
105,65 euro (från 1.3.2012) i månaden om 

 
 1) entreprenadarbetet huvudsakligen utförs utanför elevernas 

 egentliga arbetssal, 
 

2) entreprenadarbetet sker som en del av undervisningen enligt den 
 läroplan som godkänts för läroanstalten, och 

 
3) undervisningen i läroanstalten är så ordnad att entreprenadarbetet 
 är fortgående och utgör en betydande del av undervisningen. 

 
  2. Arvodet justeras i enlighet med den generella lönehöjningen. 
 
  3. Som en tilläggsgottgörelse ges 1 timme/vecka per entreprenadklass som hör 

till lärarens ansvarsområde, dock högst 4 timmar/vecka. Med entreprenadklass 
avses en klass där i snitt över 30 % av elevernas arbetsundervisningstid är 
entreprenadarbete utanför elevernas egentliga arbetssal. Den första klassen 
kan vara entreprenadklass bara på byggnadsbranschens studielinje. Ansvarig 
för entreprenad kan vara entreprenadklass bara på byggnadsbranschens 
studielinje. Uppgiften som ansvarig arbetsledare för entreprenad får inte öka 
lärarens intjänade timmar. 

 
  4. Ifall läraren är ansvarig för ledningen av flera olika arbeten gottgörs han för 

den ledaruppgift som ger det största vederlaget. 
 
§ 10 Minskning för lärare som sköter rektors uppgift 
 

(Tillämpas bara när läroanstalten inte har någon biträdande rektor) 
 

När rektorn är förhindrad minst en vecka får den lärare som sköter rektors 
uppgifter under den tiden räkna två timmar/vecka som timmar utom hans 
undervisningsskyldighet om klasserna är 18-23, tre timmar om klasserna är 
24 - 29 och fyra timmar om klasserna är över 29.     
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§ 11 Minskning för förbindelselärare för allmänna ämnen 
 

Undervisningsskyldigheten för lärare som sköter uppgifterna som hör till 
förbindelselärare för allmänna ämnen minskas på följande sätt: 
 
 Klasser  Minskning 

  1 - 35  1 veckotimme 
 36 - 60  2 veckotimmar 
 61 -  3 veckotimmar 

 
§ 12 Ledd och övervakad arbetsplatspraktik 
 
  För övervakning av arbetsplatspraktik enligt läroplanen för linjen på institut-

nivå, för granskning av praktikböcker och för övriga uppgifter i anslutning till 
praktiken kan i lärarens undervisningsskyldighet inräknas högst 16 timmar per 
elev och läsår. 

 
§ 13 Minskning för biträdande rektorn för Keskuspuiston ammattikoulu (slopad) 
 
§ 14 Övertimmar 
 
  1. För timmar som överskrider undervisningsskyldigheten betalas övertim-

arvode. 
   
§ 15 Övergångsbestämmelse 1.8.2002 för innehavare av lärartjänst som överförts till 
att omfatta detta avtal 

 
1. Om totallönen för en innehavare av lärartjänst den 31.7.2002 var större än 
den nya totallönen som skall räknas ut fr.o.m. 1.8.2002 med samma antal 
timmar, uppstår ett personligt lönetillägg av skillnaden. 
 
2. Det personliga lönetillägget slopas motsvarande ändringar i löneklassen 
eller när tjänsteinnehavaren övergår i en annan tjänst. 
 
3. Ifall det enligt parterna kommer att orsaka läroanstalten avsevärda 
ekonomiska svårigheter att följa de nya villkoren för arbetsförhållandet, 
avtalar parterna om en längre övergångsperiod för läroanstalten i fråga. 
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§ 16 Undervisnings- och utbildningsdagar 
 
 Den kalkylerade utgångspunkten för de undervisnings- och utbildningsdagar 

arbetsgivaren kan bestämma om per läsår är 195 arbetsdagar. Om självständig-
hetsdagen, trettondagen eller först maj infaller på annan vardag än lördag, 
minskas undervisningsdagarna med motsvarande antal dagar. Av dessa 
undervisnings- och utbildningsdagar är minst fem utbildnings-/planerings-
dagar. 
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HANDELSLÄROANSTALTER 
 
REKTORER, BITRÄDANDE REKTORER OCH FÖRESTÅNDARE FÖR 
VUXENUTBILDNINGEN 
 
§ 1 Grundlön, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet  
 
 Protokollsanteckning: 
 I marginalen framför lönebestämmelserna finns en 6-siffrig nummerserie som 

är den kod som används när uppgifterna för den årliga lönestatistiken lämnas. 
Det tal eller de tal som finns inom parentes i samband med lönebestämmel-
serna hänvisar till de löneklasser i C-lönetabellerna som var i kraft till den 
1.8.2006. 

 
 1. Grundlön från 1.3.2012 
  
071062 Rektor (62 – 68)  
 Dyrortsklass I  3 383,39 – 4 374,13 euro 
 Dyrortsklass II  3 290,54 – 4 253,64 euro 
 
071161 Bitr. rektor (61 – 65)   
 Dyrortsklass I  3 203,86 – 3 768,05 euro 
 Dyrortsklass II  3 115,78 – 3 664,30 euro 
 
071359 Föreståndare för vuxenutbildning (59 – 64) 
 Dyrortsklass I  2 993,50 – 3 614,85 euro 
 Dyrortsklass II  2 911,41 – 3 513,30 euro 
 
 2. Erfarenhetstillägg  
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 9 % 6 % 

 

Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
  Protokollsanteckning: 
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  Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid 
beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet 
och ansvarsfullhet. tjänstemannens ställning i organisationen, 
läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsställen/läroanstalter och  

  lokala förhållanden samt tjänstemannens färdigheter och förmåga att 
klara av uppgiften. 

 
  Enligt § 19 i samma avtal, ifall individuellt lönetillägg betalas, har man 

som grund konstaterat den individuella kompetensen och de 
individuella arbetsprestationerna samt en omfattande behörighet, 
individuell kompetens och arbetsresultat. Enligt avtalet kan 
grundlönen eller den övre gränsen överskridas. 

 
 3. Undervisningsskyldighet 
 
 Rektor   högst 342 timmar per år 
 Biträdande rektor  högst 570 timmar per år 
 Föreståndare för vuxenutbildning högst 350 timmar per år 
 
  4. Bestämmelsen har slopats 1.3.2012. 
 
  5. Till person som överförts till rektors tjänst kan man betala 20-års 

erfarenhetstillägg på basis av de 10 tjänstgöringsåren som berättigar till 
höjning. 

 
 6. När undervisningsskyldigheten bestäms skall läroanstaltens storlek och den 

arbetsmängd vissa uppgifter föranleder beaktas. 
 
§ 2 Arbetstid, semester och övertimmar 
 

Arbetstid, semester och övertimmar fastställs i enlighet med § 20 i löne- och 
arbetstidsavtalet. 

 
§ 3 Arvode och minskning för biträdande rektor i arvodesbaserad tjänst 
 
  1. Biträdande rektor i handelsläroanstalt har ett arvode om 165,85 euro (från 

1.3.2012) i månaden. 
 
  2. Minskningen av undervisningsskyldigheten är 3 timmar i veckan. 
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  3. Arvodet justeras i enlighet med den generella lönehöjningen. 
LÄRARE 
 
§ 4 Grundlön och erfarenhetstillägg från 1.3.2012 
 - Övertimskoefficienten har slopats 1.8.2008 = koefficienten 1,000 
  
          1. Handelsläroanstalter    
     

  Lektor 
– högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen (51) 
   Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
Grundlön   2 511,95 euro 2 442,68 euro 

 (statistikkoderna: lärare 073551, speciallärare 073651)   
 
 – lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen (47) 

   Dyrortklass I Dyrortsklass II 
Grundlön   2 196,37 euro 2 141,30 euro 

 (statistikkoderna: lärare 073547, speciallärare 73647)  
 
– annan examen (44)  
   Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
Grundlön   2 056,58 euro 2 007,78 euro 

 (statistikkoderna: lärare 073544, speciallärare 073644) 
 
   Erfarenhetstilläggen är från 1.3.2010 ( i alla lärargrupper) 
 

 Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 6 % 9 % 9 % 6 % 

  
Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

   2. ATK-instituutti (slopad från 1.8.2006)   
 
  3. Suomen Yrittäjäopisto (slopad från 1.8.2006) 
 
  Protokollsanteckning: På lärare, som 1.8.2006 var anställda vid Suomen 

Yrittäjäopisto och som undervisar i ämnen som leder till yrkesinriktad 
grundexamen på andra stadiet, tillämpas de bestämmelser som gällde 
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31.7.2006.  
   
  4. Bestämmelsen har slopats 1.3.2012. 
 

Protokollsanteckning: 
I idrott och hälsolära jämställs gymnasiets äldre lektors behörighet 
i avlöningen med högre högskolexamen 

 
5. Villkoren för timlärares arbetsförhållande bestäms i övrigt som villkoren för 
timlärares tjänsteförhållande. 

 
§ 5 Kompetenstillägg 
 
 1. Elevhandledartillägg 

Till lektor som ger elevhandledning och som har elevhandledarutbildning 
betalas elevhandledartillägg, som är 3 % beräknat på grundlönen enligt § 4.  

 
  2. Tillägg för lärare som undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter och 

för kliniklärare 
Till lärare med utbildning för undervisning av elever med läs- och skrivsvårig-
heter och för klinikundervisning betalas tillägg för undervisning i läs- och 
skrivsvårigheter samt för klinikundervisning, vilket är 6 % beräknat på 
grundlönen enligt § 4.  

 
 3. Speciallärartillägg 

Till speciallärare som avlagt speciallärarexamen betalas speciallärartillägg 
som är 22 % beräknat på grundlönen enligt § 4.  

 
§ 6 Undervisningsskyldighet och arbetstid 
 
 1. Undervisningsskyldigheten för lärare i handelsläroanstalt: 
 

 modersmål, handelskorrespondens/kommunikation 16 
  bokföring, redovisning och ekonomisk förvaltning 18 
   övriga     19 
 
  2. Undervisningsskyldigheten kan vid behov bestämmas per år genom att man 

multiplicerar undervisningsskyldigheten per vecka med antalet arbetsveckor i 
läroanstalten. 
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3. Undervisningsskyldigheten för tjänsteinnehavare vid ATK-instituutti och i 
Suomen Yrittäjäopisto har inte definierats. Tjänsteinnehavarens arbetstid och 
semester bestäms enligt § 20 i löne- och arbetstidsavtalet. 

§ 7 Kurskoefficient 
 

De timmar lärare håller på yrkeskurs (annan än sysselsättnings- eller läroav-
talskurs eller minst ett år lång yrkestilläggsutbildning) multipliceras med 
koefficienten 1,15, dock inte de timmar som berättigar till semesterunder-
visningstillägg. 

 
§ 8 Handledararvode 
 

Lärare som beordrats till fältskolas handledare får 1/3 timmes (20 min.) arvode 
för timmar då lärarkandidat får handledning av läraren i fråga. Arvode betalas 
dock för högst 60 timmar om året. 

 
§ 9 Arvode för elevhandledning och stödundervisning 
 

Arvode för stödundervisnings- och elevhandledningstimmar betalas enligt 
lärarens egen övertimarvodesgrund. 

 
§ 10 Uppgifter som ersätts separat 
 
 1. Linjeföreståndararvode 

Lärare som beordrats till linjeföreståndare får 146,54 euro (från 1.3.2012) i 
månaden och en ersättning motsvarande ett årsveckoövertimarvode samt på 
speciallinje en ersättning motsvarande två årsveckoövertimarvoden för varje 
påbörjat antal av fem klasser som börjar på linjen, dock högst en ersättning 
motsvarande fyra årsveckoövertimarvoden. 
 
En förutsättning för att arvodet skall betalas är att det totala timantalet för den 
lärare som beordrats till linjeföreståndare inte är mer än 1 1/2 gång så stort 
som lärarens undervisningsskyldighet. 

 
Ersättningen för linjeföreståndares uppgifter justeras i enlighet med den 
generella lönehöjningen. 
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2. Klassföreståndararvode 
Till lärare som är klassföreståndare för en eller flera klasser betalas för klass-
föreståndaruppgifterna en ersättning för varje arbetsvecka i läroanstalten som 
fås så att den månatliga summan av grundlönen för tjänsten i fråga, 
erfarenhetstillägg och dyrortsklasstilläggen divideras med 153. 

 
Det arvode som skall betalas för klassföreståndarens uppgifter minskas inte av 
en högst sju kalenderdagar lång tjänstledighet och arvodet betalas inte heller 
då till en vikarie. 

 
§ 11 Arvode till lärare som sköter rektors och biträdande rektors uppgifter 
 

Om en lärare beordrats att vid sidan av sin egen tjänst sköta rektors tjänst eller 
de administrativa uppgifter som hör till biträdande rektorn för en tid då rektorn 
eller biträdande rektorn är förhindrad att sköta sina uppgifter, ersätts läraren 
för denna tid skillnaden mellan den egna undervisningsskyldigheten och 
rektors eller biträdande rektors undervisningstimmar som övertimmar. 

 
§ 12 Uppgifter som ingår i undervisningsskyldigheten 

 
Utöver de ordinarie undervisningstimmarna får läraren i sin undervisnings-
skyldighet inräkna det antal timmar i veckan som direktionen fastställer för 
uppgifter utom klass som hänför sig till utveckling och planering av under-
visningsutrustning, apparatur och material. 

 
§ 13 Övertimmar 
 

För timmar utöver undervisningsskyldigheten betalas övertimarvode. 
§ 14 Förhör av privatelever 
 
 1. Förhörsarvode för privatelever 

För förhör vid privatelevers examina betalas arvode till innehavare av rektors- 
och lärartjänst, till temporär tjänsteinnehavare och vikarie samt timlärare ett 
arvode om 52,95 euro (från 1.3.2012) i ämne med undervisningsskyldighet 
om 15 - 19 veckotimmar. 

 
Förhöret omfattar både skriftligt och muntligt förhör och arbetsprestationer av 
övningskaraktär samt omtagning. 
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2. Övervakningsarvode vid skriftligt förhör 
Vid skriftligt förhör betalas till den övervakande läraren ytterligare ett över-
vakningsarvode 10,79 euro/timme (från 1.3.2012). 

 
3. Rektors arvode per privatelev 
För varje privatelev betalas i arvode till rektor 42,77 euro (från 1.3.2012). 

 
En förutsättning för att arvodet skall betalas är att rektor kontrollerar om de 
som försöker bli privatelever uppfyller de krav undervisningsmyndigheterna 
ställt, godkänner dem som antas som privatelever, fastställer examensord-
ningen, arrangerar förhöret, övervakar att förhöret motsvarar den nivå examen 
kräver, samt ger betyg över avlagda examina. 

 
  4. Ovan nämnda avgifter för förhör av privatelever justeras så att de motsvarar 
de generella lönehöjningarna. 
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SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSLÄROANSTALTER 
 
REKTORER, BITRÄDANDE REKTORER OCH FÖRESTÅNDARE FÖR 
VUXENUTBILDNING 
 
§1 Grundlön, erfarenhetstillägg och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 
 Protokollsanteckning: 
 I marginalen framför lönebestämmelserna finns en 6-siffrig nummerserie som 

är den kod som används när uppgifterna för den årliga lönestatistiken lämnas. 
Det tal eller de tal som finns inom parentes i samband med lönebestämmel-
serna hänvisar till de löneklasser i C-lönetabellerna som var i kraft till den 
1.8.2006. 

 
 1. Grundlön 

 
081061 Rektor (61 – 65)  
 Dyrortsklass I  3 256,33 – 3 829,87 euro 
 Dyrortsklass II  3 166,90 – 3 724,43 euro 
 
081159 Biträdande rektor och  
081359 vuxenutbildningsföreståndare (59 – 63)  
 Dyrortsklass I  3 018,06 – 3 457,76 euro 
 Dyrortsklass II  2 935,32 – 3 362,56 euro 
 
 2. Erfarenhetstillägg  
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 

 

Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 
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3. Undervisningsskyldighet 
 
Rektor   högst 380 timmar per år 
Biträdande rektor  högst 380 timmar per år 
Vuxenutbildningsföreståndare högst 350 timmar per år 
 

§ 2 Arbetstid och semester 
 

Arbetstid och semester fastställs i enlighet med § 20 i löne- och 
arbetstidsavtalet. 

 
LÄRARE 
 
§ 3 Grundlön och undervisningsskyldighet (från 1.3.2012) 
 - Övertimarvodeskoefficienten har slopats 1.9.2008 = koefficienten är 1,000. 
 
  Lektor och timlärare 
   
  1. Högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen (56 – 59) 
     grundlön    
  Dyrortsklass I  2 963,43 – 3 249,82 euro  
  Dyrortsklass II  2 882,22 – 3 160,69 euro  
  (statistikkoden för lektor är 083556 och för timlärare 082556) 
  
  2. Annan examen (54 – 57) 
  Dyrortsklass I  2 782,98 – 3 032,78 euro  
  Dyrortsklass II  2 706,57 – 2 948,47 euro  
  (statistikkoden för lektor är 083554 och för timlärare 082554) 
 
  Undervisningsskyldigheten är högst 836 timmar per läsår. 
 
  Protokollsanteckning: 
  Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid 

beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet 
och ansvarsfullhet, tjänstemannens ställning i organisationen, 
läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsställen/läroanstalter och  

  lokala förhållanden samt tjänstemannens färdigheter och förmåga att  
  klara av uppgiften.  
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  Enligt § 19 i samma avtal, ifall individuellt lönetillägg betalas, har man 
som grund konstaterat den individuella kompetensen och de 
individuella arbetsprestationerna samt en omfattande behörighet,  

 
  individuell kompetens och arbetsresultat. Enligt avtalet kan 

grundlönen eller den övre gränsen överskridas. 
 
§ 4 Erfarenhetstillägg (från 1.3.2012) 
 
 1. Lektor och timlärare i huvudsyssla 
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 6 % 6 % 5 % 4 % 

 

Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

 
  2. Bestämmelsen har slopats 1.3.2012. 
 
§ 5 Kompetenstillägg 
 

1. För lektor som avlagt högre högskoleexamen har tillägget flyttats till 
grundlönen i § 3. 
 
2. Till lärare som arbetar som elevhandledare och har elevhandledarutbildning 
betalas tillägg för elevhandlare som är 4 % beräknat på grundlönen i enlighet 
med § 3. 
 

§ 6 Uppgifter som räknas till undervisningsskyldigheten 
 

1. Uppgifterna för avdelningsföreståndare eller motsvarande 
3 - 12 timmar per vecka beroende på avdelningens eller motsvarande enhets 
storlek, undervisningsområde och andra faktorer som inverkar på 
arbetsmängden. 
 
2. Exkursionsresor 
Högst tre timmar per vecka. 
 



103 

 

3. Uppgifter för den som ansvarar för fortbildningen 
Högst 200 timmar per läsår. 
 
4. Övriga specialuppgifter enligt läroanstaltens prövning. 

 
§ 7 Arbetstid, semester och timmar som överskrider undervisningsskyldigheten 
 

1. Arbetstid och semester  
Arbetstid och semester fastslås enligt § 20 i löne- och arbetstidsavtalet. 
 
2. Timmar som överskrider undervisningsskyldigheten 
Med lärarens samtycke kan den årliga undervisningsskyldigheten överskridas 
varvid lärare för de överskridande timmarna får övertimarvode. 
 
Övertimarvodet beräknas för dem som avlagt högre högskoleexamen eller 
högre yrkeshögskoleexamen på den undre gränsens grundlön i löneskalan 
enligt § 3 punkt 1 och för dem som har avlagt annan examen på den undre 
gränsens grundlön enligt löneskalan i § 3 punkt 2.  
 
Undervisningsskyldigheten per vecka är 22 timmar. 

 
§ 8 Övergångsbestämmelse 
 

Lärare vars undervisningsskyldighet i läroanstalten 31.7.1998 har varit 840 
timmar per läsår har rätt att i sin undervisningsskyldighet inräkna högst 60 
timmar per läsår för skriftlig bedömning av eleverna så länge läraren är i 
samma arbetsgivares tjänst och i motsvarande arbetsuppgift. 
 
Lärare vars undervisningsskyldighet i läroanstalten 31.7.1998 har varit 836 
timmar per läsår och som har arbetat som klassföreståndare har rätt att av 
klassföreståndaruppgifterna i sin undervisningsskyldighet inräkna en timme 
per vecka så länge läraren är i samma arbetsgivares tjänst och handhar 
klassföreståndaruppgifter. 
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 SKOGSBRUKS- OCH TRÄHUSHÅLLNINGSLÄROANSTALTER 
 
 REKTORER, BITRÄDANDE REKTORER OCH FÖRESTÅNDARE FÖR 

VUXENUTBILDNINGEN 
 
 § 1 Lön och antal undervisningstimmar för rektor, biträdande rektor och 

föreståndare för vuxenutbildningen (från 1.3.2012) 
 

 Protokollsanteckning: 
 I marginalen framför lönebestämmelserna finns en 6-siffrig nummerserie som 

är den kod som används när uppgifterna för den årliga lönestatistiken lämnas. 
Det tal eller de tal som finns inom parentes i samband med lönebestämmel-
serna hänvisar till de löneklasser i C-lönetabellerna som var i kraft till den 
1.8.2006. 

 
 1. Grundlönen för rektor, biträdande rektor och föreståndare för 

vuxenutbildningen fastställs lokalt inom följande löneskalor: 
 
091062 Rektor (62 – 65) 
 Dyrortsklass I  3 436,27 – 3 889,73 euro 
 Dyrortsklass II  3 341,95 – 3 782,62 euro 
 
091161 Biträdande rektor (61 – 63) 
 Dyrortsklass I  3 248,17 – 3 511,80 euro 
 Dyrortsklass II  3 158,88 – 3 415,11 euro 
 
091259 Föreståndare för vuxenutbildning (59 – 60) 
 Dyrortsklass I  3 034,88 – 3 143,44 euro 
 Dyrortsklass II  2 951,67 – 3 056,63 euro 
 
 2. Bestämmelsen har slopats 1.3.2012. 
 
 2.a Erfarenhetstillägg (1.3.2012) 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 5 % 5 % 5 % 
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Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

   
  Protokollsanteckning: 
  Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid 

beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet 
och ansvarsfullhet, tjänstemannens ställning i organisationen,  

  läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsställen/läroanstalter och  
  lokala förhållanden samt tjänstemannens färdigheter och förmåga att 

klara av uppgiften.  
 
  Enligt § 19 i samma avtal, ifall individuellt lönetillägg betalas, har man 

som grund konstaterat den individuella kompetensen och de 
individuella arbetsprestationerna samt en omfattande behörighet, 
individuell kompetens och arbetsresultat.  Enligt avtalet kan 
grundlönen eller den övre gränsen överskridas. 

   
  3. Undervisningen per läsår för rektor, biträdande rektor och föreståndare för 

vuxenutbildning slås fast lokalt inom följande timantal: 
 
     Undervisningstimmar per år 
  Rektor   50 – 450  
  Biträdande rektor  200 – 400  
  Föreståndare för vuxenutbildning 250 – 350  
 
§ 2 Arbetstid och semester för rektor, biträdande rektor och föreståndare för 
vuxenutbildningen  
 
  Arbetstid och semester bestäms enligt § 20 i löne- och arbetstidsavtalet.  
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LÄRARE 
 
§ 3 Grundlön, erfarenhetstillägg och undervisningstimmar (från 1.3.2012) 
 
  1. Lektor (yrkesämnen)     
     Dyrortsklass I Dyrortsklass II 
093555 - högre högskoleexamen (55) 2 994,94 euro 2 912,68 euro 
  - undervisningsskyldighet 850 timmar per år 
093552 - lämplig yrkeshögskole- 
  examen eller ingenjör (52) 2 679,88 euro 2 606,05 euro 
  - undervisningsskyldighet 850 timmar per år 
 
093550 - skogsbruksingenjör, trähus- 
  hållningsingenjör eller mot- 
  svarande tidigare examen (50) 2 523,41 euro 2 454,22 euro 
  - undervisningsskyldighet 900 timmar per år 
 
093549 -tekniker eller examen på 
  institutnivå (49)  2 466,56 euro 2 400,47 euro 
  - undervisningsskyldighet 900 timmar per år 
 
093547 - skosgsbruks-, sågindustri- 
  eller skivindustritekniker (47) 2 326,75 euro 2 268,41 euro 
  - undervisningsskyldighet 1000 timmar per år 
 
093545 - utbildning för lärare i 
  skogsarbete (45)  2 141,78 euro 2 090,38 euro 
  - undervisningsskyldighet 1000 per år 
 
  2. Lektor (allmänna ämnen) 
093755 - högre högskoleexamen (55) 2 994,94 euro 2 912,68 euro 
  - undervisningsskyldighet 850 timmar per år 
 
 3. Erfarenhetstillägg (1.3.2012) 
  
 Erfarenhetstilläggen är:  
 

Erfarenhetsår 3 år 5 år 8 år 13 år 20 år 
Erfarenhetsprocent 5 % 7 % 9 % 9 % 6 % 
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Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare 
intjänade erfarenhetstillägg. 

. 
  3. Till skogsägarnas fältundervisningsgrupp hörande lektors (yrkesämnen; 

forstmästare) lektors (yrkesämnen; skogsbruksingenjör, trähushållnings-
ingenjör eller motsvarande tidigare examen), lektors (arbetsundervisning),  

 
  forstmästares och teknikers undervisningsskyldighet är 200 timmar mindre än 

i motsvarande befattningar. 
 
  4. Bestämmelsen har slopats 1.3.2012.  
 
 § 4 Uppgifter som räknas till lärarens undervisningstimmar 
 
  I lärares undervisningstimmar inräknas utöver klasstimmar och kurstimmar 

följande uppgifter: 
 
  1. Övnings- och demonstrationstimmar samt handledning av lärarkandidater 
  Övnings- och demonstrationstimmar samt tid som har använts till handledning 

av lärarkandidater, dock högst 100 timmar per lärare årligen. 
 
  2. Förmannauppgifter 
  Avdelningsföreståndare eller förman för separat kursplats samt förman för 

studielinje eller klassföreståndare. 
 
  1) För uppgift som avdelningsföreståndare eller förman för separat 

 kursplats 40 timmar om året per klass, dock högst 250 timmar per 
 år. 

 
  2) För uppgift som förman för studielinje eller klassföreståndares 

 uppgifter 40 timmar per år. 
 
  3. Övervakning av praktik 
  För övervakning av praktik enligt undervisningsplanen högst 5 timmar per 

övervakningsdag samt för kontroll av praktikplaner och referat en timme per 
månad, dock högst sex timmar årligen per praktikant. 
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4. Skötsel av undervisningsskog 
  Sammanlagt högst 200 timmar för skötsel av undervisningsskog per påbörjade 

1000 hektar per år i enlighet med läroanstaltens fastställda verksamhetsplan. 
 
  5. Vissa andra uppgifter 
  För åskådningsundervisning, övningsarbete och anskaffning av mål för 

exkursioner och för förberedelser i terrängen inklusive tid för resor i samband 
med avslutande av undervisningsarbetsplats sammanlagt högst  20 timmar per 
klass årligen. 

  6. Materielvård 
  För anskaffning, skötsel och reparation av sågverk, fordon, maskiner, redskap, 

läromedel och material samt för lärare som deltar i skötsel och användning av  
  ADB-apparatur och programvara är det maximala antalet timmar som inräknas 

i antalet undervisningstimmar följande: 
 
  Skogsmaskinsförar- och skogsmaskins- 
  montörsutbildning   80 timmar/klass/år 

Såg- och skivindustritekniker - samt 
trähushållningsingenjörsutbildning 80 timmar/klass/år 
Övriga studielinjer   40 timmar/klass/år 
 

  Minskningen fördelas på lärarna i enlighet med läroanstaltens fastställda 
arbetsfördelning. 
 

  7. Kvot för specialuppgifter 
  Övriga uppgifter i anslutning till läroanstaltens verksamhet (t.ex. ledning och 

handledning vid exkursion, ledning av elevkårens verksamhet, övervakning av 
elevinternat) 

 
 Klasser  Undervisningstimmar/år 
 1 – 3    40 
 4 – 6    80 
 7 – 9     120 
 10 – 13    160 
 14 –     200 
 

  8. Minskning för lärare som sköter rektors eller föreståndares uppgifter 
  När rektor eller föreståndare är förhindrad minst en vecka får läraren när han 

under denna tid sköter rektors eller föreståndares uppgifter i sin under-
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visningsskyldighet inräkna två timmar arbete utom klass per vecka om 
läroanstaltens elevantal är högst 99, tre timmar när elevantalet är 100 - 199 
och fyra timmar när elevantalet överstiger 200. 

 
§ 5 Arvode till avdelningsföreståndare och förman för separat kursplats 
 
  Till avdelningsföreståndare och förman för separat kursplats betalas som 

tilläggsarvode 46,17 euro (från 1.3.2012) i månaden. 
   
  Arvodet justeras motsvarande den generella lönehöjningen. 
 
§ 6 Lärarutbildningsarvode 
 
  1. Till lärare som deltar i lärarutbildning betalas följande arvoden i 

normalskogsläroanstalt, övningsskolor samt i lärarundervisning på svenska 
(från 1.3.2012): 

 
  Rektor/föreståndare   247,51 euro/månad 
   
  Lektor (yrkesämnen, högre högskoleexamen) 
  forstmästare och lektor   169,14 euro/månad 
 
  Lektor (yrkesämnen; ingenjör) 
  och ingenjör   148,84 euro/månad 
 
  Lektor (yrkesämnen; skogsbruksingenjör,  
  trähushållningsingenjör eller motsvarande 
  tidigare examen),  
  lektor yrkesämnen; (tekniker) 
  skogstekniker och maskintekniker  121,75 euro/månad 
 
  Lektor (yrkesämnen; skogsbruks-,  
  sågindustri- och skivindustritekniker),  
  Lektor (yrkesämnen; utbildning för lärare i  
  skogsarbete    102,90 euro/månad 
 
  2. Arvodet betalas i övningsskolor och i svenskspråkig lärarutbildning enbart 

för tid när det finns lärarkandidater i läroanstalten. 
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  3. Arvodet justeras motsvarande den generella höjningen. 
 
§ 7 Lärarens arbetstid och semester 
 
  Arbetstiden och semestern bestäms i enlighet med § 20 i avtalet om löner och 

arbetstid. 
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YRKESHÖGSKOLOR 
 
§ 1 Tillämpningsområde 
 

 1. Detta avtal tillämpas på anställningsvillkoren för överlärare, lektor och 
lärare med uppgifter på heltid vid privat yrkeshögskola, och på 
anställningsvillkoren för personal i pedagogiska ledar-, administrativa, 
planerings-, utvecklings-, expert- och biträdande uppgifter. 

 
 2. Bestämmelserna angående semesterpremien i kollektivavtalet tillämpas inte 

som en del av avtalet. 
 
 3. Som en del av avtalet tillämpas § 1, 2, och 3 i tillämpliga delar och § 4, 5, 

26 och 27 i avtalet om undervisningspersonalens lön och arbetstid. 
 

§ 2 Lärarens arbetstid 
 

 1. Arbetstiden är 1600 timmar per läsår så att personen i fråga om minst 400 
timmar själv får bestämma tid och plats för arbetet. 

 
 2. Användningen av arbetstiden definieras i den arbetstidsplan som görs upp i 

början av läsåret, terminen eller anställningsförhållandet. Ifall tid som åtgått 
till arbete eller arbetsuppgifterna har uppskattats fel eller uppgifterna ändras 
skall arbetstidsplanen ändras. Arbetstidsplanen skall alltid justeras så att den 
motsvarar användningen av faktisk arbetstid. 

 
 3. Arbetstiden per läsår kan överskridas med personens samtycke, varvid det 

är fråga om mertidsarbete. 
 
  Protokollsanteckning: 
  Den arbetstid som lärare i trafik och teknik själv får bestämma om 

är 600 timmar, som man kan avtala annorlunda om med läraren. 
Arbetsgivaren kan placera den tid han får bestämma om utom 35 
veckor genom avtal med läraren. Den avtalsenliga årsarbetstiden 
för heltidsanställd lärare kan överskridas eller underskridas, såvida 
man kommer överens om saken med läraren. 
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§ 3 Arbetstid och semester för annan personal än lärare 
 

 1. Arbetstid och semester för annan personal än lärare fastslås enligt § 20 i 
avtalet om lön och arbetstid för undervisningspersonal. 

 
 2. Årsarbetstiden kan med personens samtycke överskridas, varvid det är fråga 

om mertidsarbete. 
 

§ 4 Överlärares och lektors minimilön 
 
  1. Minimilön till överlärare och lektorer 1.3.2012  
 
   Tillämpningsanvisning: 
  Enligt 1 §, punkt 3 i förordningen om yrkeshögskolor (352/2003) 

motsvarar det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och 
administrativa området utbildningsområdet handel och 
administration i avtalet. Utbildningsprogrammet för teknik och 
kommunikation i det naturvetenskapliga området enligt punkt 4 i 
förordning hör fortfarande till området handel och administration.  

    
  Dyrortsklass I  
 

 överlärare lektor tillgångs- 
tillägg 
överlärare 

tillgångs-
tillägg 
lektor 

Statistikkod
Utgångslön 
efter 5 år 
efter 10 år 
efter 15 år 
efter 20 år 

114104 
3 629,75 
3 917,61 
4 360,13 
4 894,13 
5 148,71 

114205 
3 258,31 
3 513,12 
3 859,25 
4 346,24 
4 536,94 

114101 
0,229 
0,213 
0,165 
0,131 
0,131 

114202 
0,277 
0,262 
0,230 
0,181 
0,185 
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  Dyrortsklass II 
 

 överlärare lektor tillgångs-
tillägg 
överlärare 

tillgångs- 
tillägg 
lektor 

Statistikkod
Utgångslön 
efter 5 år 
efter 10 år 
efter 15 år 
efter 20 år 

114104 
3 598,74 
3 883,48 
4 321,57 
4 850,62 
5 103,11 

114205 
3 230,09 
3 481,53 
3 825,25 
4 308,92 
4 496,50 

114101 
0,241 
0,223 
0,175 
0,139 
0,139 

114202 
0,289 
0,273 
0,239 
0,189 
0,194 

 
 Protokollsanteckning: 
 a) På lärare i yrkespedagogisk lärarhögskola tillämpas minimilöner 

för handel och administration. 
 
 b) Lärare i teknik och trafik som överflyttas till yrkeshögskola 

garanteras minst samma lönenivå som tidigare. 
 
 Protokollsanteckning: 
 I fråga om de tabeller som trädde i kraft 1.9.2008: 

Övergångsperioden upphör senast 1.9.2010. 
 

 2. Minimilönen för den som avlagt doktorsgrad är 4 % högre. 
 
 Minimilönen till den som avlagt licentiatgrad är 2 % högre. 
 

3. Minimilönen till lärare som inte har i tjänstens behörighetsvillkor fastslagen 
kompetens är 6 - 20 % lägre än ovan. 

 
 4. Om årsarbetstiden för överlärare eller lektor har slagits fast till mindre än 1 

600 timmar, bestäms lönen i motsvarande proportion. 
 
 Protokollsanteckning: Avtalet tillämpas också på en person, vars 

arbetstid på basis av arbetsavtalet är en annan än den som nämns 
ovan.  

 
5. För arbete som överskrider årsarbetstiden (1600 timmar) enligt 
arbetstidsplanen betalas för varje timme lön som fås genom att årslönen 
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divideras med 1 600. 
 6. Den tid som berättigar till tjänsteår bestäms enligt vad som sägs om 

intjäning av tjänsteår i § 3 i avtalet om undervisningspersonalens lön 
ocharbetstid, utom utbildningstid. 

 
 7. Lönen till språklärare vid yrkeshögskola bestäms enligt det utbildnings-

område där han placerats. Om språkläraren har beordrats att undervisa inom 
två eller flera utbildningsområden fastställs hans lön enligt utbildningsområdet 
handel och administration. 

 
 8. Storleken på den individuella lönen påverkas utöver arbetsuppgifternas 

svårighet, lärarens yrkesskicklighet och arbetsprestationer därtill av bl.a. den 
allmänna lönenivån på orten och i branschen, av arbetsgivarens lönepolitik 
liksom av lärarens individuella yrkeskompetens, arbetsresultat, tidigare 
erfarenhet samt balansen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.  

 
 Då kan en del av den individuella lönen bestå av ett tillgångstillägg. 

Minimibeloppet av tillägget, som betalas till lärare och överlärare placerade i 
utbildningsområdet för teknik och kommunikation, fås så att man multiplicerar 
den kollektivavtalsenliga minimilönen för överlärare och lektorer med 
koefficienten enligt tabellen.  

 
 När uppgiften ändras bedöms rätten till tillgångstillägg på nytt.  
 

§ 5 Minimilön till annan personal än lärare 
 

 1. Pedagogisk personal inom administration, ledning, planering utveckling och 
expertis som utför särskilt krävande uppgifter har samma minimilön som 
överlärare inom motsvarande utbildningsområde. 

 
 2. I krävande uppgifter enligt punkt 1 är minimilönen den samma som för 

lektor inom motsvarande utbildningsområde. 
 
 3. Minimilönen för andra pedagogiska expertuppgifter är högst 30 % lägre än 

för lektorer inom utbildningsområdet i fråga. 
 

 Protokollsanteckning: 
 Ambulerande personer inom utbildningsområdet teknik och trafik 

garanteras minst samma lönenivå som tidigare. 
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 4. Ersättningen som skall betalas för mertidsarbete per timme till dem som inte 
är i ledande ställning fås så att årslönen divideras med 1 600. 

 
§ 6 Ledig period för lärare 
 

 1. Lärare skall under perioden 2.5 - 30.9 ges en 8 veckor (56 kalenderdagar) 
lång ledig period under vilken arbetsgivaren inte får förlägga arbetstid. 
Friperioden kan ges i två delar. I naturresursutbildningen kan man på grund av 
områdets karaktär avvika från tidsättningen ovan. 

 
 2. Läraren skall 1.10 - 30.4 ges en ledig period om 4 veckor (28 kalender-

dagar) under en från yrkeshögskolans verksamhets synpunkt lämplig tid (t.ex. 
 i samband med jul, nyår och de studerandes lov) och den kan ges i högst fyra 

perioder. 
 
 3. Med personens samtycke kan man avtala annorlunda om tidpunkterna för 

ledigheterna och periodiseringen. 
 
 4. När ett tjänsteförhållande upphör för en lärare som anställts för kortare tid 

än ett läsår betalas till honom som sommarledighetsersättning en ersättning för 
varje arbetsdag (må - fre) vid yrkeshögskolan som tjänsteförhållandet pågått. 
Ersättningen räknas ut genom att man dividerar daglönen med 0,18. Ifall i 
arbetsförhållandet har ingått fastställda lediga sommardagar inom tiden 2.5 - 
30.9, subtraheras de från antalet dagar som berättigar till sommarledighets-
ersättning. 

 
§ 7 Ersättning för arbete kvällar/nätter och veckoslut/söckenhelger 
 

 1. För arbete enligt arbetstidsplanen klockan 18.00 - 7.00 betalas en arbetstids-
ersättning om minst 30 % av den i § 4 punkt 5 uträknade timlönen. Man kan 
avtala annorlunda med personen i fråga beträffande arbetstidsersättningen. 

 
 2. För arbete enligt arbetstidsplanen under veckoslut eller söckenhelg betalas 

en arbetstidsersättning som är minst 50 % av den i § 4 punkt 5 uträknade 
timlönen. Man kan avtala annorlunda med personen i fråga beträffande 
arbetstidsersättningen. 

 
 3. Ersättning enligt punkterna 1 och 2 ovan betalas inte till i § 5 punkt 1 

avsedd person i ledande ställning. 
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§ 8 Timlärare i huvudsyssla 

  
 1. Lönen till timlärare, vars arbetstid bestäms enligt § 2, fastställs på samma 

grunder som för överlärare och lektorer 
 
 2. En deltidsanställd timlärares arbetstid är minst 760 timmar per läsår eller 

minst 19 timmar i veckan i genomsnitt. En deltidsanställd timlärares andel av 
självvald?? arbetstid och arbetsplats är 25 % av den arbetsavtalsenliga 
arbetstiden.  

 
 3. Timlönen till deltidsanställd timlärare bestäms enligt § 4 och är lägre i 

samma förhållande som de för läraren anvisade arbetstiden är kortare än full 
arbetstid (1 600 timmar).  

 
§ 9 Övriga bestämmelser 
 

 Befrielsen per vecka från arbetet för förtroendeman är dubbel i 
arbetstidsplanen jämfört med befrielsen från arbetet för förtroendeman enligt § 
26 i avtalet om löner och arbetstid för undervisningspersonal. 

 
§ 10 Övergången till det nya arbetstids- och lönesystemet (har slopats) 
 
§ 11 Hur överlärare och lektorer, som under övergångsperioden har kortare 
arbetstid än 1 600 timmar, övergår till full arbetstid 
 
   De överlärare och lektorer, vars arbetstid före 1.8.2007 har varit kortare än 

1 600 timmar, övergår senast 1.8.2008 till full arbetstid, ifall det 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt är möjligt i läroanstalten.  

 
  Protokollsanteckning: 
  En lärare kan om han/hon så önskar avtala om en arbetstid som är 

kortare än full arbetstid. De lärare, vars arbetstid är kortare än den 
fulla arbetstiden enligt § 2, har enligt 5 §, 2 kapitlet i 
arbetsavtalslagen rätt att få mera arbete.  


	GYMNASIE- OCH GRUNDSKOLUNDERVISNING 2
	VUXENGYMNASIUM OCH VUXENLINJE VID GYMNASIUM 28
	LÄROANSTALTER FÖR FRITT BILDNINGSARBETE
	Folkhögskolor 37
	Folkhögskolor med totalarbetstid 42
	Medborgar- och arbetarinstitut 49
	Timlärare (folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut) samt
	studiecentraler  55
	Idrottsinstitut 61
	Musikläroanstalter 69
	Bildkonstskola och multiprofessionell konstutbildning 79
	Yrkesläroanstalter
	Vissa yrkesutbildningsanstalter 83
	Handelsläroanstalter 93
	Social- och hälsovårdsläroanstalter 100
	Skogsbruks- och trähushållningsläroanstalter 104
	Yrkeshögskolor 111
	GYMNASIE- OCH GRUNDSKOLUNDERVISNING
	DAGSKOLOR
	REKTORER
	Ersättningen justeras motsvarande den generella höjningen.
	BITRÄDANDE REKTORER
	Ovan nämnda höjning beaktas inte som grund för övertimarvode.
	När koefficienten fastställs tillämpas vad som bestäms i moment 3 och 4 i § 6.
	Arbetstid, semester och övertimmar
	LÄRARE
	012449 a. Högre högskoleexamen, behörighet som ämneslärare samt behörighet som lärare i grundskola/gymnasium (49)
	- övertimarvodeskoefficient 0,838          0,861
	012448 b. Behörighet som ämneslärare och behörighet som lärare i grundskola/ gymnasium (48)
	- övertimarvodeskoefficient 0,852           0,875
	012446 c. Behörighet som lärare i grundskola/gymnasium (46)
	- övertimarvodeskoefficient 0,863           0,885
	012435 d. Annan än ovan nämnd (35)
	- övertimarvodeskoefficient 0,925           0,947
	6. Förskolelärare
	Undervisnings-
	(utvecklingshämmade)    22,5
	Arbetstid
	Lön (från 1.3.2012)
	Behörighet som grundskole-/gymnasielärare
	Dyrortsklass II   2 639,28 – 2 849,35 euro
	Dyrortsklass II   2 849,35 – 3 141,06 euro
	1. Lärarhandledning
	2. Skötsel av bibliotek
	3. Skötsel av samlingar
	4. Arrangerande av musikframträdanden
	5. Klassföreståndaruppgifter
	6. Ledning och övervakning av kosthåll
	7. Skötsel av AV-läromedel, föreståndare för språklaboratorium och ansvarig
	person för datautrustning
	8. Elevkårens handledare
	9. Övervakning av hemuppgifter
	10. Handledning av elever på elevhem
	11. Förhör av privatelev och prövning av framsteg av läroplikten
	12. Ersättning för elevhandledning och uppgifter i anslutning till  yrkesvägledning
	13. Förberedelse av demonstrationstimmar
	14. Korsgående användning av vissa ersättningar
	1. Arvode för klubbarbete
	2. Skötsel av jävig rektors uppgifter
	1. Kvot för specialuppgifter
	2. Klubbverksamhet
	3. Uppgifter som inräknas i undervisningsskyldigheten
	1. För timmar utöver undervisningsskyldigheten betalas övertimarvode till lärare.
	TIMLÄRARE
	VISSA ANDRA BESTÄMMELSER
	VUXENGYMNASIUM OCH VUXENLINJE VID GYMNASIUM
	REKTORER OCH BITRÄDANDE REKTORER
	LÄRARE
	Antalet hållna timmar samt mängden särskilda uppgifter
	För skötseln av audiovisuella läromedel betalas till den lärare som ålagts uppgiften 1-2 årsveckotimmar.
	Övervakning av studentskrivningar
	Föreståndare för språklaboratorium
	Skötsel av jävig rektors uppgifter
	Klubbarvode
	Studie- och lärarhandledning
	Avrundning av timmarna
	TIMLÄRARE
	VISSA ANDRA BESTÄMMELSER
	LÄROANSTALTER FÖR FRITT BILDNINGSARBETE
	FOLKHÖGSKOLOR
	REKTORER
	BITRÄDANDE REKTOR OCH PROREKTOR
	LÄRARE
	022650 1) högre högskoleexamen (50)
	Dyrortsklass I  Dyrortsklass II
	1. Lärare är skyldiga att totalt hålla följande undervisningstimmar per arbetsår:
	2)  för elever i främmande språk,
	3)  i religion, psykologi, historia,
	1. Undervisningsskyldighet
	2. Övrig arbetsskyldighet
	REKTORER
	021061 2. Till rektor som har högre högskoleexamen eller som har varit rektor eller föreståndare minst 5 år, är gränserna för grundlönen
	Dyrortsklass I    3 334,97 – 3 762,78 euro
	Dyrortsklass II    3 286,05 – 3 707,39 euro
	Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare intjänade erfarenhetstillägg.
	Rektorns undervisningsskyldighet är högst 305 timmar per år.
	Protokollsanteckning:
	Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet och ansvarsfullhet, tjänstemannens ställning i organisationen, läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsstä...
	Enligt § 19 i samma avtal, ifall individuellt lönetillägg betalas, har man som grund konstaterat den individuella kompetensen och de individuella arbetsprestationerna samt en omfattande behörighet, individuell kompetens och arbetsresultat. Enligt av...
	BITRÄDANDE REKTORER/PROREKTORER
	021159 1. Grundlönen för lärare som är biträdande rektor/prorektor är (59)
	I   II
	Grundlön    3 079,25  3 058,19
	efter 3 år    3 264,31  3 241,97
	efter 5 år      3 427,52  3 404,08
	efter 7 år    3 598,90  3 574,27
	efter 10 år    3 778,84  3 752,98
	efter 15 år    4 005,57  3 978,17
	2. Biträdande rektors/prorektors arbetstid och lediga perioder fastställs på samma sätt som för lärare.
	LÄRARE
	I   II
	Grundlön    2 899,45  2 878,48
	efter 3 år    3 073,69  3 051,47
	efter 5 år      3 227,38  3 204,05
	efter 7 år    3 388,75  3 364,24
	efter 10 år    3 558,19  3 532,45
	I   II
	Grundlön    2 833,15  2 813,80
	efter 3 år    3 003,41  2 982,91
	efter 5 år      3 153,58  3 132,05
	efter 7 år    3 311,27  3 288,66
	efter 10 år    3 476,82  3 453,09
	I   II
	Grundlön    2 464,89  2 447,95
	efter 3 år    2 613,01  2 595,06
	efter 5 år      2 743,66  2 724,81
	efter 7 år    2 880,84  2 861,05
	efter 10 år    3 024,88  3 004,10
	2. Ifall arbetsgivaren ger läraren arbete för flera än 40 arbetsveckor (1 600 timmar), ska man till läraren för varje extra full arbetsvecka betala lönen för en vecka.
	3. Man kan också med läraren komma överens om arbete som överskrider 1 680 timmar (42 veckor) under de lediga perioderna, varvid man för varje timme betalar lön som räknas ut så att årslönen divideras med talet 1 680.
	4. Den tid som berättigar till tjänsteår bestäms så som man avtalat om i § 3 i avtalet undervisningspersonalens löner och arbetstid gällande intjäning av tjänstgöringstid.
	För en lärare som har avlagt lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå inräknas två år av utbildningstiden som tid som berättigar till tjänstgöringsår.
	5. Om man avtalat att lärarens årsarbetstid är längre än 1 600 timmar, fastställs lönen i motsvarande förhållande.
	6. En lärare som omfattas av detta avtal har inte rätt till semesterpremie.
	1. Detta avtal träder i kraft från det läsår som börjar 1.8.2010. Ifall arbetsgivarens ekonomiska situation har försvagats på ett sätt som kan jämföras med 3 §, kapitel 7 i arbetsavtalslagen, kan arbetsgivaren börja tillämpa avtalet senast från det l...
	2. Övergång från årssemestersystem till system med lediga perioder:
	I samband med ikraftträdandet av detta avtal anses den semester som de som hör till undervisningspersonalen har intjänat efter det kvalifikationsår som började 1.4.2009 som uttagen då man övergår till systemet med lediga perioder från 1.8.2010.
	3. Semester, som intjänats under tiden 1.4.2008 – 31.3.2009 och tidigare men som inte ännu tagits ut, ska i första hand bekräftas att den tas ut före 31.7.2010. Beträffande den semester som inte har tagits ut före 31.7.2010, ska
	en skriftlig plan eller ett skriftligt avtal ingås om ersättning i pengar eller att semestern hålls efter 1.8.2010.
	MEDBORGAR- OCH ARBETARINSTITUT
	REKTORER
	021061 2. Till rektor som har högre högskoleexamen eller som har varit rektor eller föreståndare minst 5 år, är gränserna för grundlönen
	Dyrortsklass I    3 224,20 – 3 637,79 euro
	Dyrortsklass II    3 135,55 – 3 537,60 euro
	2. Erfarenhetstillägg
	BITRÄDANDE REKTORER
	A. Biträdande rektorer med totallön
	2. Erfarenhetstillägg
	B. Biträdande rektorer med arvodesbaserad tjänst
	LÄRARE
	2. Erfarenhetstillägg
	1. Biträdande rektorns uppgifter
	2. Specialuppgifter
	3. Avdelningsföreståndare
	4. Lärare som leder sitt undervisningsområde
	TIMLÄRARE (i folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut) samt
	A) timlärare som har avlagt högre högskoleexamen eller högre  yrkeshögskoleexamen
	Dyrortsklass I     Dyrortsklass II
	B) timlärare som har avlagt lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, gymnastiklärarexamen, examen i bildkonst, musik, huslig ekonomi,
	Dyrortsklass I     Dyrortsklass II
	Dyrortsklass I     Dyrortsklass II
	Timarvodesgrunderna för lärare i studiecentral är följande (från 1.3.2012):
	D) timlärare som avlagt högre högskoleexamen eller högre  yrkeshögskoleexamen
	Dyrortsklass I     Dyrortsklass II
	statistikkod 022941  022945    022941  022945
	E) timlärare som avlagt lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, gymnastiklärarexamen, examen i bildkonst, musik, huslig ekonomi,
	Dyrortsklass I     Dyrortsklass II
	A-arvode B-arvode    A-arvode B-arvode
	25,07  26,81     24,50   26,19
	A-arvode B-arvode    A-arvode B-arvode
	24,41  25,89     23,85   25,27
	IDROTTSINSTITUT
	REKTORER OCH BITRÄDANDE REKTORER
	2. Erfarenhetstillägg
	LÄRARE
	4. Erfarenhetstillägg (1.3.2012)
	Protokollsanteckning:
	Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet och ansvarsfullhet, tjänstemannens ställning i organisationen, läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsstä...
	TIMLÄRARE
	Den ömsesidiga uppsägningstiden är 14 dygn.
	Till timlärare betalas timarvode enligt följande om han/hon har
	MUSIKLÄROANSTALTER
	REKTORER OCH BITRÄDANDE REKTORER
	Protokollsanteckning:
	Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet och ansvarsfullhet, tjänstemannens ställning i organisationen, läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsstä...
	2. Erfarenhetstillägg (1.3.2012)
	LÄRARE
	3. Erfarenhetstillägg (1.3.2012)
	Protokollsanteckning:
	Med lärare avses även ackompanjatör.
	För lektor och lärare som undervisar i didaktik betalas didaktiktillägg, som är 3,5 % beräknat på grundlönen enligt § 4.
	§ 6 Föreståndare för filialenhet
	Tillämpningsanvisning:
	TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA
	Erfarenhetstilläggen är (1.3.2012):
	BILDKONSTSKOLA OCH MULTIPROFESSIONELL KONSTUTBILDNING
	REKTORER
	2. Erfarenhetstillägg (1.3.2012)
	Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare intjänade erfarenhetstillägg.
	Undervisningsskyldigheten är 5 – 14 timmar i veckan.
	Protokollsanteckning:
	När undervisningsskyldigheten fastställs skall bl.a. skolans under-visningsställen, läge och övrig personalstyrka i skolan beaktas.
	LÄRARE
	Erfarenhetstillägg (1.3.2012)
	Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare intjänade erfarenhetstillägg.
	Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet och ansvarsfullhet. tjänstemannens ställning i organisationen, läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsst...
	Protokollsanteckning:
	TIMLÄRARE
	VISSA YRKESLÄROANSTALTER
	2. Erfarenhetstillägg
	Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare intjänade erfarenhetstillägg.
	Arbetstiden, semestern och övertimmarna bestäms enligt § 20 i löne- och arbetstidsavtalet.
	§ 2 a Arvode och minskning för biträdande rektor i arvodesbaserad tjänst
	1. Till lektor som beordrats till biträdande rektor betalas för denna uppgift 349,35 euro (från 1.3.2012) i månaden och hans undervisningsskyldighet minskas enligt följande:
	Antal elever  Minskning timmar/vecka
	– 100    5
	101 – 300    6
	301 –    7
	Ovan nämnda arvode justeras motsvarande de generella lönehöjningarna och avrundas till närmaste cent.
	LÄRARE
	3. Tillägg för elevhandledare
	4. Tillägg för teckenspråk
	1. Klassföreståndararvode
	2. Arvode för redskapsvård
	1. Lärare som förordnats till avdelningsföreståndare får följande arvode för uppgiften:
	3  37,28 euro
	2. Undervisningsskyldigheten minskas för lärare som förordnats till avdelningsföreståndare:
	3  2
	3. Om linjerna på avdelningen är fem eller flera får avdelningsföreståndaren ytterligare en timmes minskning per vecka utöver de ovan nämnda.
	HANDELSLÄROANSTALTER
	2. Erfarenhetstillägg
	Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare intjänade erfarenhetstillägg.
	Protokollsanteckning:
	Enligt § 2 i undervisningspersonalens avtal om löner och arbetstid beaktas, då man fastställer uppgiftens grundlön, uppgiftens svårighet och ansvarsfullhet. tjänstemannens ställning i organisationen, läroanstaltens/skolans storlek, antalet driftsstä...
	lokala förhållanden samt tjänstemannens färdigheter och förmåga att klara av uppgiften.
	Enligt § 19 i samma avtal, ifall individuellt lönetillägg betalas, har man som grund konstaterat den individuella kompetensen och de individuella arbetsprestationerna samt en omfattande behörighet, individuell kompetens och arbetsresultat. Enligt av...
	LÄRARE
	Erfarenhetstillägget räknas ut på totalbeloppet av grundlönen och tidigare intjänade erfarenhetstillägg.
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	2.a Erfarenhetstillägg (1.3.2012)
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