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I.1 s. 1(1)

TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOREN FÖR
LANDSKAPETS UNDERVISNINGSPERSONAL

DEL I

ALLMÄNNA DELEN

1

Gemensamma bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde
Bestämmelserna i denna tjänstekollektivavtalsbilaga tillämpas på rektorer, utbildningsledare, kursplanerare, studiehandledare, IT-handledare, lärare och timlärare vid
landskapets läroinrättningar. Ifrågavarande läroinrättningar är de som ingår i del II,
nedan. Om bestämmelserna i denna tjänstekollektivavtalsbilaga inte är tillämpliga på
en tjänsteman, kan han eller hon inte avlönas med en C-löneklass.
En lärare eller en timlärare är i detta avtal en tjänsteman som i medeltal per år
undervisar minst 8 timmar per vecka eller vars avlönade timmar i medeltal per år till
minst hälften består av undervisning.
Med lärare avses nedan i detta avtal innehavare av olika lärartjänster oberoende av
om den specifika tjänstebenämningen är överlärare, lektor eller någon annan benämning. I detta avtal innefattar begreppet lärare inte rektor, utbildningsledare, kursplanerare, studiehandledare, IT-handledare eller timlärare.

2 §

Avlöning

1 mom.

Den löneklass som en tjänst eller tillfällig uppgift är inplacerad i och den personliga
lön med eventuella tillägg och avdrag som skall betalas till innehavaren av en sådan
tjänst eller uppgift på grund av personens kompetens, tid i tidigare anställningsförhållanden m.m. regleras nedan i denna avtalsbilaga.

2 mom.

Ett beviljande av tillägg till lönen förutsätter att tjänstemannen ifråga skriftligen har
ansökt om tillägget och bifogat en tillförlitlig utredning om sådana anställningstider
hos tidigare arbetsgivare, examina m.m. som han eller hon önskar åberopa i sammanhanget. Landskapsstyrelsen kan dock besluta att tillägg på grund av anställningstid beviljas utan ansökan, när en tjänsteman tidigare, på ansökan, har beviljats tillägg
av ifrågavarande slag.
Anm.
Lönetillägg beviljas tillsvidare enbart på ansökan.

6.4.2010
3 mom.

I.1 - s. 2(1)
Kan skolan inte tilldela läraren det antal timmar som utgör hans eller hennes undervisningsskyldighet i tjänsten och kan sådana kompletterande timmar som läraren är
behörig för, inte heller anvisas vid en annan av landskapets läroinrättningar, har läraren utan hinder av detta rätt till den del av sin fasta avlöning som motsvarar undervisningsskyldigheten i tjänsten (23.1.2006).
Anm.
Se även 14 § 3 mom. och 16 § nedan i detta avsnitt.

3 §

Löneavdrag på grund av avsaknad av lärarbehörighet (1.10.2009)

1 mom.

Om en rektor, lärare, studiehandledare eller timlärare saknar i behörighetsvillkoren
förutsatt pedagogisk kompetens, betalas hans eller hennes lön minskad med en löneklass när han eller hon saknar vitsord i pedagogik eller inte har auskulterat och med
två löneklasser om han eller hon varken har vitsord i pedagogik eller har auskulterat.

2 mom.

Om en rektor, lärare, timlärare och studiehandledare saknar föreskriven ämnesbehörighet eller yrkesbehörighet för tjänsten, görs ett kompetensavdrag om två (2) löneklasser.

4 §.

Årsförhöjningar (1.1.2001)

1 mom.

En i detta tjänstekollektivavtal avsedd tjänsteman har rätt till löneklasstillägg i form
av årsförhöjningar. Dessa beviljas som följer:
5 år
2C

10 år
1C

15 år
2C

20 år
2 C,

om inte annat har avtalats nedan i del II av detta avtal.
2 mom.

Till årsförhöjning berättigar den tid under vilken en tjänsteman har tjänstgjort som
rektor, lärare eller timlärare i huvudsyssla vid ett universitet eller en högskola eller
vid en offentlig eller till samhällsbidrag berättigad kommunal eller privat läroinrättning.

3 mom.

Av studietiden för en sådan examen på högskole- eller institutsnivå som lämpar sig
för tjänsten räknas ett år till godo för årsförhöjningar.
Tillämpningsanvisning:
Förutom att examen ifråga har en för tjänsten eller den tillfälliga uppgiften lämplig ämnesinriktning måste den motsvara minst den examensnivå som förutsätts i behörighetsvillkoren.

1.3.2006
4 mom.

I.1 - s. 3
En rektor och biträdande rektor får räkna sig tjänstgöring i huvudsyssla inom undervisningsförvaltningen till godo för årsförhöjningar.

5 mom.

Om ett eventuellt tillgodoräknande av andra anställningstider för årsförhöjningar har
avtalats i del II nedan.
Tillämpningsanvisning:
Tiden för ett anställningsförhållande och studier som anges ovan i denna
paragraf, räknas till godo om anställningen respektive studierna har försiggått, förutom på Åland eller i övriga Finland, i ett annat land tillhörande Europeiska unionen, i Norge eller i Island.
(F30/03/1/25; 30.12.2003)

5§

Beräkningen av den tid som berättigar till en årsförhöjning

1 mom.

Vid uträkningen av den anställningstid som berättigar till årsförhöjning beaktas de
kalendermånader under vilka tjänstemannen har varit anställd i minst 18 dagar.

2 mom.

När ett anställningsår är uppdelat på två eller flera terminer, utgör en termins tjänstgöring en så stor del av tjänstgöringen under ett helt år som det finns terminer under
ett läsår vid läroinrättningen.

3 mom.

När den till årsförhöjning berättigande tiden räknas ut avdras inte,
a) sådan tid under vilken tjänstemannen har varit tjänstledig och därvid erhållit lön
eller moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning,
b) sådan studieledighet under högst 30 dagar per kalenderår som avses i landskapslagen om studieledighet, om tjänstemannen omedelbart efter ledigheten har
återinträtt i landskapets tjänst,
c) den tid under vilken tjänstemannen har varit avstängd från tjänsten med stöd av
53 § 2 mom. 2) punkten tjänstemannalagen för landskapet Åland dock inte till
den del denna punkt avser vägran att lämna uppgifter om hälsotillståndet.

6§

Uträkningen av ett övertimarvode (23.1.2006)

1 mom.

En lärares övertimarvode räknas så att den årliga grundlön som betalas i tjänsten
utökad med dyrortstillägg enligt dyrortsgrupp II divideras med det timantal som utan
eventuell nedsättning har fastställts som lärarens undervisningsskyldighet. Utgående
från detta årsveckoövertimarvode erhålls det arvode som skall betalas per månad

1.3.2006

I.1 - s. 4

genom att arvodet divideras med talet 12 och det arvode som skall betalas per timme
genom division med antalet arbetsveckor vid läroinrättningen, dock så, att divisorn är
33 vid Ålands naturbruksskola och Ålands husmodersskola samt 35 vid Ålands musikinstitut.
Anm.
Antalet arbetsveckor är
38
vid Ålands lyceum, Ålands sjömansskola, Ålands yrkesskola,
Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands handelsläroverk,
Ålands vårdinstitut, Ålands naturbruksskola och Ålands musikinstitut,
34
vid Högskolan på Åland och Ålands folkhögskola.
2 mom.

Vid uträkningen av övertimarvodet beaktas sådana höjningar och sänkningar av
löneklassen som sker i formen av kompetenstillägg respektive kompetensavdrag.

3 mom.

Årsförhöjningar beaktas inte i grunden för beräkningen av övertimarvodet.

4 mom.

Om den undervisning som skall skötas med övertimmar inte varar hela läsåret,
betalas arvode enligt de timmar som har hållits varvid ett timantal av samma storlek
som skolans antal arbetsveckor berättigar till ett årsveckoövertimarvode och ett
mindre timantal till motsvarande del av detsamma. För de övertimmars del som läraren inte har hållit minskas hans eller hennes avlöning med ett belopp som beräknas
enligt ovan angivna grunder.

7§

Tillägg för doktorsexamen
Till en rektor, lärare och timlärare i huvudsyssla som har avlagt doktorsexamen
betalas lönen förhöjd med en löneklass.
Anm.
Bestämmelsen gäller inte tjänstemän med avtalslön, inte heller överlärare vid Högskolan på Åland.

8§

Arvode för handhavande av annan lärares undervisning
När en lärare förordnas att vid sidan om egen undervisning eller annan avlönad
arbetsuppgift samtidigt ta hand om en annan lärares klass/undervisningsgrupp vid
samma läroinrättning betalas till honom eller henne ett arvode per timme som motsvarar 30 % av övertimarvodet i den egna tjänsten.

6.4.2010

I.1 - s. 5(1)
Tillämpningsanvisning:
Denna paragraf är en specialbestämmelse som skall tillämpas framom
bestämmelsen i 21b § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal.
(19.10.2004; F30/04/1/13)

8a §
1 mom.

Undervisning enligt Ålands lyceums läroplan för studieförberedande utbildning
(1.8.2010)
På den andel av det sammanlagda antalet undervisningstimmar som en lärare
anställd vid en yrkesinriktad läroinrättning undervisar enligt Ålands lyceums läroplan för studieförberedande utbildning tillämpas 4, 7 och 14 § i bestämmelserna för
Ålands lyceum i del II.

2 mom.

När lärarens undervisningstimmar för den studieförberedande undervisningen fastställs används samma beräkningsgrund som vid läsårets början tillämpas vid Ålands
lyceum.
Anm.
Vid ikraftträdande av denna bestämmelse 1.8.2010, är beräkningsgrunden vid Ålands lyceum 38 veckotimmar per kurs. En lärare vid en yrkesinriktad läroinrättning tilldelas 38 veckotimmar per kurs som hänför sig
till den studieförberedande utbildningens läroplan. En kurs är 1,2 studieveckor.

3 mom.

En vägd löneklass, undervisningsskyldighet samt löneklass för beräkning av övertimarvodet beräknas för undervisningen enligt den yrkesinriktade respektive studieförberedande utbildningens läroplan. Vägningen av lönen görs enligt bestämmelserna i 17 § 5 mom., 9 mom. och 11 mom.

4 mom.

På en lärare vid Ålands vårdinstitut som undervisar enligt den studieförberedande
utbildningens läroplan tillämpas enbart bestämmelsen i 2 mom. ovan.

9§

Tillägg för undervisning under kvällar, veckoslut och ferier vid en yrkesläroinrättning (ändr. 1.2.2000)
Till en lärare och timlärare i huvudsyssla betalas i ersättning för undervisning som
hålls efter klockan 16.30 ett kvällstillägg som är hälften av tjänstemannens övertimarvode (1/38). Kvällstillägget till en lärare och timlärare med totalarbetstid erhålls
genom att summan av tjänstemannens grundlön, dyrortstillägg, ålderstillägg och årsförhöjningar divideras med talet 153 (1.2.2000).

1 mom.

2 mom.

Ett tillägg som är lika stort som kvällstillägget betalas också för undervisning under
lördagar och söndagar (veckoslutstillägg) samt för undervisning under tider som har
fastställts som ferie vid läroinrättningen (ferieundervisningstillägg).
Tillämpningsanvisning:
Denna paragraf gäller inte tjänstemän vid Ålands lyceum, Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut (beslut nr 32 F30/1.3.2006).
Med ferier avses höst-, jul-, sport- och påsklov samt tiden för sommaravbrott.
Ferieundervisningstillägg betalas inte till en lärare som har anställts
enbart för ferier.
De tillägg som avses i denna paragraf kan för ett och samma arbete
betalas endast enligt en grund.

6.4.2010

I.1 - s. 6(1)
Anm.
Beträffande timlärares i bisyssla kvällstillägg, se 18 § 5 mom. nedan.

10 §
1 mom.

Lärare som är huvudförtroendeman eller förtroendeman
Timersättning
Till en i denna paragraf avsedd lärare betalas en timersättning för sådana förtroendemannauppgifter som han har utfört utanför undervisningsskyldighetens timmar.
Ersättningens belopp fås genom att lärarens fasta avlöning divideras med talet 153.
Ersättningen betalas mot räkning för högst sju timmar i veckan.

2 mom.

Mottagningstimme
Man kan komma överens om en timmes mottagningstid per vecka. Mottagningstiden
hålls utanför undervisningsskyldighetens timmar. Den räknas in i ovan nämnda maximitid om sju timmar per vecka.

3 mom.

Nedsättning av undervisningsskyldigheten
Undervisningsskyldigheten för läraren nedsätts med en veckotimme. Nedsättningen
av undervisningsskyldigheten gäller även vid de läroinrättningar i vilka undervisningsskyldigheten inte är fastställd genom ett exakt timantal.

4 mom.

En förtroendemans arvode
1) Till en lärare som har valts till huvudförtroendeman eller förtroendeman i enlighet med 4 § i förtroendemannaavtalet för landskapets tjänstemän, betalas ett
månatligt arvode för skötseln av förtroendemannauppgifterna enligt följande:
Antalet företrädda
medlemmar

arvode euro(mk)/mån
1.1.1998

1 - 50
51 - 130
131 - 210
211 -

42,05 (250)
50,46 (300)
58,87 (350)
67,28 (400)

2) Antalet företrädda medlemmar konstateras läsårsvis. Arvodet räknas till den
fasta avlöningen.
3) Om en förtroendemans ersättare på basis av en anmälan till arbetsgivaren handhar förtroendemannauppdraget under en tid av minst två veckor under vilka förtroendemannen är förhindrad att själv sköta uppdraget, betalas arvodet för ifrågavarande månad till ersättaren i stället för till förtroendemannen.
11 §

Lärare som verkar som arbetarskyddsfullmäktig
Till en lärare som verkar som arbetarskyddsfullmäktig får emot specificerad räkning
betalas ett timarvode för uppgifter som hör till uppdraget och som har utförts utanför
undervisningsskyldighetens timmar. Arvodets storlek bestäms så, att lärarens månadslön, till vilken räknas grundlön, dyrortstillägg, ålderstillägg samt årsförhöjningar, divideras med talet 153. Arvodet får dock vara högst 7,90 € i timmen och det betalas för högst 5 timmar i veckan. För tid som överstiger 5 timmar betalas arvode i
enlighet med bestämmelserna om kommittéarvode.

24.8.2010

I.1 - s. 7(1)

12 §
1 mom.

Tentamensavgift för privatelever
Till en lärare som anordnar tentamen för privatelever betalas ett arvode enligt arvodesgrunden C45/16/II. Arvodet är en ersättning för förberedelser för tentamen, korrigering och bedömning samt vid behov för övervakning. En tentamen innefattar ett
skriftligt och muntligt förhör, arbetsprov samt omtagning av ett prov. Om flera än en
privatelev deltar i samma tentamenstillfälle betalas till läraren,
- fullt arvode för de tre första eleverna,
- 1/2 arvode för 4-9 elever, och
- 1/4 arvode för 10 eller flera elever.

2 mom.

Denna bestämmelse tillämpas inte vid Högskolan på Åland.

13 §
1 mom.

Planeringstid
I en lärares och timlärares i huvudsyssla undervisningsskyldighet vid Ålands sjömansskola, yrkesskola, naturbruksskola, hotell- och restaurangskola samt vårdinstitutet inräknas 1,5 timmar för planering så, att en och en halv timme som har använts
för sådant arbete (1,5 x 60 min) motsvarar en undervisningsskyldighetstimme
(1.1.2010).

2 mom.

Planeringstiden är i huvudsak kollegial arbetstid (samarbetstid med övriga lärare och
annan personal) vilket innebär att läraren utför arbetet i eller med utgångspunkt från
läroinrättningen. I planeringsarbetet ingår
- att delta i lärarkollegie-, planerings-, utvärderings- och motsvarande möten,
- att utveckla kontakter med arbetslivet och olika intressegrupper,
- att hålla kontakt med elevernas föräldrar samt
- att utföra arbetsuppgifter som hör samman med planering och utveckling av undervisningen och skolans verksamhet.

3 mom.

Denna paragraf tillämpas i anställningsförhållanden av ovan nämnt slag som varar
längre tid än en vecka.

14 §
1 mom.

Ersättning för vissa extra arbetsuppgifter vid en yrkesläroinrättning
Till en lärare och en timlärare i huvudsyssla betalas ersättning för arbetsuppgifter
som utöver fastställd undervisning och därtill hörande åligganden ges till läraren eller timläraren, på det sätt som anges i denna paragraf. Ett arvode som motsvarar arbetsmängden betalas när läraren eller timläraren i huvudsyssla har givits i uppgift
(1.2.2000),
- att utföra arbetsuppgifter i anslutning till utvecklandet av undervisningen eller
fostran vid berörd läroinrättning eller inom landskapets utbildningssektor.

1.3.2006

I.1 - s. 8

Tillämpningsanvisning
Sådana arbetsuppgifter kan t.ex. vara
* att delta i lärarlag och projektundervisningsgrupper,
* att delta i kvalitetsutveckling,
* att ingå i elevvårdsgrupper,
* att ansvara för arbetarskyddsfostran för de studerande,
* att utveckla läroinrättningens internationella kontakter,
* att delta i en förnyelse av läroplanerna och
* att utveckla den arbetsplatsförlagda utbildningen till "lärande arbete".
- att ansvara för planerings- och andra uppgifter som hör samman med skolans
avgiftsbelagda service- och arbetsverksamhet;
- att handha distansundervisning (göra upp arbetsuppgifter, rätta, kommentera, vid
behov ge personlig handledning samt handha praktiska arrangemang).
2 mom.

Arvodet betalas enligt lärarens egen övertimarvodesgrund. När det timantal som
skall ligga till grund för ersättningen fastställs skall man dock beakta att det är fråga
om annat arbete än klassundervisning. Detta innebär att ett övertimarvode motsvaras
av 1,5 timmar sådant annat arbete.

3 mom.

Om en lärares undervisningsskyldighet inte annars fylls, kan en i denna paragraf
avsedd arbetsuppgift för vilken arvodet har uträknats att motsvara 38 övertimarvoden (vid högskolan dock 34) räknas in i lärarens undervisningsskyldighet som en
årsveckotimme.

4 mom.

Om en här avsedd arbetsuppgift åläggs en lärare med totalarbetstid skall den räknas
in i hans eller hennes undervisningsskyldighet. För en sådan lärare motsvaras en
timme undervisning av två (2) timmar annat arbete.
Tillämpningsanvisning
Denna paragraf gäller inte lärare vid Ålands lyceum, Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut (beslut nr 32 F30/1.3.2006).

15 §

Gemensamma lärare

1 mom.

Beträffande avlöningen och övriga villkor för innehavaren av en lärartjänst vilken
har inrättats som en gemensam tjänst för två eller flera läroinrättningar iakttas bestämmelserna vid den läroinrättning där läraren har sin huvudsakliga tjänstgöring,
den "primära läroinrättningen", i tillämpliga delar, om inte nedan överenskommits
om annat.

1.3.2006

I.1 - s. 9

2 mom.

Till en gemensam lärare, som undervisar vid två eller flera skolor eller verksamhetsenheter mellan vilka avståndet är minst en kilometer, betalas lönen förhöjd med två
löneklasser.

3 mom.

Om en gemensam lärare för att hålla sina lektioner måste byta arbetsplats mitt under
dagen i medeltal minst fyra gånger i veckan och avståndet mellan verksamhetspunkterna är minst en kilometer eller om han eller hon förflyttar sig från sin bostad eller
den närmast belägna verksamhetspunkten till en annan eller andra verksamhetspunkter i och för lektionerna sammanlagt minst 140 km per vecka, betalas lönen till honom eller henne förhöjd med tre löneklasser.

4 mom.

En gemensam lärares undervisnings- och annan arbetsskyldighet följer bestämmelserna i den primära läroinrättningen. Om undervisningsskyldigheten vid denna för
ifrågavarande tjänst har fastställts som undervisningsskyldighet per vecka, iakttas i
den gemensamma lärarens tjänst en årlig undervisningsskyldighet, som erhålles genom att man multiplicerar undervisningsskyldigheten per vecka med antalet skolveckor i året vid läroinrättningen. Den gemensamma läraren är skyldig att årligen
undervisa det antal timmar som hans eller hennes undervisningsskyldighet anger
oberoende av läroinrättningens arbetsperioder.

5 mom.

En gemensam lärare som undervisar minst 1/3 av sin undervisningsskyldighet vid
den sekundära läroinrättningen, är skyldig att vid denna läroinrättning utföra en proportionell del utav övriga arbetsuppgifter utöver undervisningen i enlighet med läroinrättningens stadganden och bestämmelser rörande lärarna.

6 mom.

Till en gemensam lärares undervisningsskyldighet vid den primära läroinrättningen
får räknas även andra uppgifter än lektionerna i enlighet med vad därom är stadgat,
bestämt eller avtalat. Vid den sekundära läroinrättningen får till undervisningsskyldigheten räknas lektioner och, upp till högst hälften av lektionernas antal, även andra
sådana uppgifter, som vid sekundärläroinrättningen får räknas till undervisningsskyldigheten.

7 mom.

Ersättningarna för en gemensam lärares resekostnader betalas i enlighet med tjänstekollektivavtalet om ersättningen till landskapstjänstemän för resekostnader.

1.3.2006

I.1 - s. 10

16 §
1 mom.

En lärares undervisning vid en annan läroinrättning (ändr. 23.1.2006)
En innehavare av en undervisningstjänst som utöver tjänstgöringen vid den egna
läroinrättningen handhar undervisningsarbete vid en annan av landskapets läroinrättningar, avlönas i detta andra undervisningsuppdrag enligt bestämmelserna om timlärare vid ifrågavarande läroinrättning, om det inte är fråga om att komplettera med
timmar som erfordras för att fylla undervisningsskyldigheten vid den egna läroinrättningen, då någon separat ersättning inte betalas.

2 mom.

Till en lärare på gymnasialstadiet som på ovan nämnt sätt fyller sin undervisningsskyldighet med timmar vid högskolan, betalas, med avvikelse från 1 mom., skillnaden mellan lönen per timme vid högskolan och lärarens lön per timme vid den egna,
primära läroinrättningen (23.1.2006).

17 §
1 mom.

Timlärare i huvudsyssla
Definition av huvudsyssla
En timlärare innehar huvudsyssla om han eller hon undervisar i en eller flera av
landskapets läroinrättningar eller i en kommunal grundskola som enligt lag åtnjuter
landskapsandelar eller -understöd, sammanlagt i medeltal minst 16 klasstimmar, i läroinrättning som har sexdagars skolvecka, dock 20 klasstimmar per vecka. Som
klasstimmar räknas i detta sammanhang även sådana uppgifter utom klass för vilka
arvode erläggs i form av årsveckotimarvoden.

2 mom.

Gränsen för huvudsyssla uppnås vid en läroinrättning
Om en timlärare undervisar i två eller flera läroinrättningar så, att det timantal som
motsvarar hans eller hennes beräknade undervisningsskyldighet, dock minst 16 (eller 20; se 1 mom.) veckotimmar uppfylls i någon av dessa läroinrättningar, är han eller hon timlärare i bisyssla vid de övriga läroinrättningarna.

3 mom.

Principen för avlöning
Avlöningen för en timlärare i huvudsyssla grundar sig på avlöningssystemet för
innehavarna av lärartjänster så som i denna paragraf är avtalat.

4 mom.

Avlöningen vid ett timunderskott
Om läraren vid läsårets början har anställts som timlärare i huvudsyssla, men det antal timmar som timläraren är anställd för, av andra skäl än sådana som beror på timläraren själv, inte fylls under läsåret, betalas till timläraren utan hinder av detta en
fast avlöning som motsvarar det antal timmar som timläraren är anställd för (23.1.
2006).

1.3.2006
5 mom.

I.1 - s. 11
Löneklassinplacering och vägd löneklass
Löneklassen för en timlärare i huvudsyssla utgörs av den löneklass som innehavaren
av motsvarande tjänst är inplacerad i, om annat inte har fastställts i specialbestämmelserna för ifrågavarande läroinrättning i del II. Om timläraren undervisar i ämnen
med olika löneklasser räknas en vägd löneklass för fastställande av hans eller hennes
lön. Från löneklassen görs avtalsenliga kompetensavdrag respektive -tillägg, ifall
dessa inte redan har beaktats vid fastställandet av löneklassen.
Tillämpningsanvisning:
En vägd löneklass räknas ut som följer (A och B= ämne A och ämne B):
(timantal A x lkl A) + (timantal B x lkl B)
(timantal A + timantal B)
Den vägda löneklassen räknas ut endast för de timmar som läraren håller
vid en och samma läroinrättning. Om vägningen av löneklasserna inte
resulterar i ett jämnt tal, avrundas talet till närmaste hela löneklass. Om
två löneklasser ligger lika nära, görs avrundningen till den lägre av dessa.

6 mom.

Lönedivisor
Avlöningen till en timlärare i huvudsyssla betalas så, att årsarvodet divideras med
talet 12.

7 mom.

Ålderstillägg
Till en timlärare i huvudsyssla erläggs ålderstillägg enligt samma grunder som till en
innehavare av en lärartjänst. Om timläraren undervisar i ämnen i vilka han eller hon
har rätt till olika antal ålderstillägg, fastställs antalet ålderstillägg i enlighet med det
ämne i vilket timläraren undervisar mest. Om timantalet är lika stort, fastställs ålderstilläggens antal enligt det som blir förmånligast för timläraren.

8 mom.

Årsförhöjningar
En timlärare i huvudsyssla har rätt till årsförhöjningar så som därom är avtalat i de
läroinrättningsvisa bestämmelserna.

9 mom.

En timlärares undervisningsskyldighet
En timlärares beräknade undervisningsskyldighet är densamma som undervisningsskyldigheten i motsvarande lärartjänst, om inte annat har avtalats i del II. Om timläraren undervisar i ämnen för vilka undervisningsskyldigheten är olika, uträknas en
vägd, kalkylerad undervisningsskyldighet.

1.3.2006

I.1 - s. 12
Tillämpningsanvisning
En vägd undervisningsskyldighet räknas ut som följer (ämne A, ämne B;
usv = undervisningsskyldighet):
(timantal A x uvs A) + (timantal B x uvs B)
(timantal A + timantal B)
En vägd undervisningskyldighet räknas ut endast för de timmar som en
lärare håller vid en och samma läroinrättning. Om den genomsnittliga
undervisningsskyldigheten inte är ett helt tal, avrundas talet till närmaste
hela timantal. Är två hela tal lika nära, görs avrundningen till det lägre
av dessa.

10 mom.

Underskridning av undervisningsskyldigheten
Om en timlärares timmar är färre än timmarna enligt undervisningsskyldigheten i
motsvarande lärartjänst, betalas till honom eller henne den del av den fasta avlöningen, som motsvarar timmarnas andel av nämnda undervisningsskyldighet
(ändr. 23.1.2006).

11 mom.

Övertimarvode
För de timmar, som överstiger den beräknade undervisningsskyldigheten, erläggs
övertimarvode. Grunden för detta arvode fastställs i varje läroinrättning enligt 5
mom. och i övrigt enligt samma grunder som för innehavare av en lärartjänst
(ändr. 23.1.2006).

12 mom.

Fördelning av lönen mellan två eller flera läroinrättningar
För en timlärare som är i huvudsyssla på grund av tjänstgöring vid två eller flera
läroinrättningar, bestäms löneklassen och den beräknade undervisningsskyldigheten
såsom ovan är bestämt. Vid var och en läroinrättning räknas den andel av timmarna
för vilken inrättningen betalar grundlön, dyrortstillägg, ålderstillägg och årsförhöjningar samt den andel av timmarna för vilken betalas ovan i 11 momentet nämnt
övertimarvode (ändr. 23.1.2006).

13 mom.

Allmänt lönetillägg
Om ett allmänt lönetillägg, som även betalas till en timlärare i huvudsyssla, har
avtalats i 4a § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal (23.1.2006).

1.3.2006

I.1 - s. 13

14 mom.

Semesterpenning
Till en timlärare i huvudsyssla betalas semesterpenning enligt samma grunder som
till motsvarande lärare.

15 mom.

Avlöning vid avbrott i tjänstgöringen
Vad i 8-31 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal är avtalat om förmåner vid
avbrott i tjänstgöringen tillämpas även på en timlärare i huvudsyssla, om inte annat
följer av denna avtalsbilaga.

16 mom.

När anställningen betraktas som fortlöpande
En timlärare vars anställningsförhållande (formellt) avslutas vid terminens slut eller
under det lov som följer på detta, anses vara fortlöpande anställd, om han eller hon
återanställs i början av följande termins arbetsperiod, antingen vid samma eller vid
en annan av landskapets läroinrättningar.

18 §
1 mom.

Timlärare i bisyssla (1.2.2000)
Avlöning och undervisningsskyldighet
Avlöningssystemet för en timlärare i bisyssla är arvode för varje hållen timme. Den
löneklass som utgör arvodesgrund för en timlärare i bisyssla är samma som den ickeavvägda löneklass som utgör grunden för avlöning av timlärare i huvudsyssla, och
timlärarens undervisnings-skyldighet är samma som den icke-avvägda undervisningsskyldighet, som utgör grunden för avlöning av motsvarande timlärare i huvudsyssla, ifall inte genom specialbestämmelser för ifrågavarande läroinrättningar annat
har fastställts.

2 mom.

Uträkning av timarvodet
Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas så, att den grundlön per år som betalas
till motsvarande lärare, utökad med dyrortstillägg enligt andra dyrortsgruppen, divideras med undervisningsskyldighetens timantal per vecka i motsvarande lärartjänst.
Utgående från detta årliga timarvode erhålls det timarvode, som erläggs per månad,
genom division med talet 12 och arvodet för en undervisningstimme, genom att det
årliga timarvodet divideras med antalet arbetsveckor vid ifrågavarande läroinrättning.
Tillämpningsanvisning:
Om en timlärare i bisyssla är förordnad att undervisa ett helt läsår,
betalas ett månatligt arvode, som uträknas på ovan i 2 mom. angivet sätt.
Om ett avdrag skall göras från timlärarens lön till följd av att någon
timme inte har hållits, beräknas avdraget däremot enligt uträkningssättet för hållen timme.

6.4.2010

I.1 - s. 14(1)
Betalning för hållen timme tillämpas även när en timlärare har förordnats att undervisa endast kortvarigt, dvs. för en kortare tid än ett läsår
(några enstaka timmar eller t.ex. under tiden 15.8 - 28.2.).
Till en timlärare i bisyssla betalas timarvode enligt dyrortsklass I, om
hans eller hennes timmar vid en landskapets eller kommunal läroinrättning eller läroinrättning som åtnjuter landskapsunderstöd (samtliga under högskolenivå) uppgår till minst det antal som förutsätts för timlärare
i huvudsyssla.

3 mom.

Kompetensavdrag
Upphävs (1.10.2009).

4 mom.

Avbrott i tjänsteutövningen
När en timlärare i bisyssla deltar i en reservövning, i befolkningsskyddsutbildning
eller på arbetsgivarens förordnande i kompletterande utbildning, betalas till honom
eller henne för denna tid arvode i enlighet med antalet timmar enligt arbetsordningen.

5 mom.

Kvällsundervisning i en yrkesläroinrättning
Till en timlärare i bisyssla betalas ett kvällstillägg för undervisning som sker efter
klockan 16.30. Tillägget är hälften av timlärarens arvode för hållen timme.

19 §
1 mom.

Arbetstid, semester och övertimmar för tjänstemän med totalarbetstid
Om det i bestämmelserna för en läroinrättning (del II) är avtalat, att denna paragraf
iakttas för en rektors, en lärares eller annan till undervisningspersonalen hörande
tjänstemans del, tillämpas totalarbetstid i tjänsten eller uppgiften ifråga. Tjänstemannen iakttar härvid i tillämpliga delar kansliarbetstid (se 1 § tjänstekollektivavtalet om arbetstider), dock med beaktande av vad arbetets speciella karaktär kan
kräva.
Uppdragets speciella karaktär får följande konsekvenser:
Rektors m.fl. uppgifter utgör en helhet, som till en del består av sådana uppgifter vilkas placeringar i ett noggrant avgränsat arbetstidssystem eller en daglig
arbetstid bereder svårigheter samt till en del av uppgifter som kan utföras på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Dessutom varierar arbetsmängden i betydande grad under olika tider av läsåret. Tjänstemannens arbetstid är därför
under läsårets olika tider och även dag för dag flexibel och avviker på detta sätt
från kansliarbetstiden.

2 mom.

1.3.2006

I.1 - s. 15

3 mom.

En tjänstemans med totalarbetstid rätt till semester bestäms enligt tjänstekollektivavtalet om semester.

4 mom.

En tjänsteman med totalarbetstid har inte rätt att hålla övertimmar för vilka det
betalas lön.

20 §

Fortbildning
I en lärares och timlärares i huvudsyssla arbetstid ingår även av arbetsgivaren anordnad eller tillhandahållen fortbildning under sammanlagt minst 18 timmar per läsår.

II.2 - 1

1.3.2006

DEL II BESTÄMMELSER LÄROINRÄTTNINGSVIS

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND
REKTOR
1§

Avlöning

1 mom.

Rektor har i 25 § tjänstemannalagen för landskapet Åland (61/78) avsedd avtalslön.

2§

Arbetstid och semester

1 mom.

Rektor iakttar totalarbetstid. Arbetstiden och semestern regleras i 19 § i del I.

2 mom.

Rektor har ingen skyldighet att undervisa. Om han eller hon ändå av särskild orsak
undervisar, medför detta ingen rätt till separat ersättning utöver den avtalade avlöningen.

PROREKTOR
3§

Ersättningen till lärare som förordnats till prorektor

1 mom.

Undervisningskyldigheten för en lärare som har förordnats till prorektor nedsätts med 15 vh., om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande arbetsuppgifter. Nedsättningens storlek är beroende på hur hög lärarens egen undervisningsskyldighet är och
hur omfattande och svåra de arbetsuppgifter är som prorektorn kontinuerligt förutsätts
handha. Nedsättningen kan därför också variera över tiden.

UTBILDNINGSLEDARE
4§

Avlöning

1 mom.

En utbildningsledare avlönas enligt löneklass C 62. Till avlöningen ansluter sig inga
årsförhöjningar.

II.2 – 2(2)

19.6.2013

5§

Arbetstid och semester

1 mom.

En utbildningsledare iakttar totalarbetstid. Arbetstiden, semestern m.m. regleras i 19 § i
del I.

ÖVERLÄRARE OCH LEKTORER
6§

Inplaceringslöneklass och årsförhöjningar

1 mom.

En överlärare och lektor placeras på basis av sin behörighet och arbetsuppgifternas
svårighetsgrad i löneklass och årsförhöjningar betalas såsom anges nedan. Paragrafhänvisningarna avser LF om Högskolan på Åland (87/02):
Inplaceringslöneklass

årsförhöjningar
5år 10 år

behörighet enl. 6 §

C 61 - 63

1C

behörighet enl. 9 §

C 59

1C

behörighet enl. 7 §

C 57 - 58

1C

1C

behörighet enl. 9 §

C 55

1C

1C

Överlärare

Lektor

2 mom.

Till en överlärare som har avlagt en doktorsexamen eller licentiatexamen höjs lönen
med en C-löneklass fr.o.m. 1.10.2009.

7§

Deltidsarbete
En överlärare och en lektor kan arbeta deltid förutsatt att arbetsgivaren anser att det är
till väsentlig nytta för skolans verksamhet. Lönen betalas i procent och i proportion till
arbetstiden. Lärare som önskar arbeta deltid ska senast den 1 mars varje år skriftligen
meddela hur många timmar de önskar arbeta under följande läsår.
Anmärkning: Se 1 § 2 mom. allmänna delen.

II.2 – 3(1)

31.3.2008

8§

Tid som räknas till godo för årsförhöjningar

1 mom.

Såsom till årsförhöjning berättigande anställningstid räknas utöver vad som avses i 4 § i
del I, även annan arbetserfarenhet i uppgifter som motsvarar undervisningsområdet,
dock högst 10 år.

9§

Undervisningsskyldighet

1 mom.

2 mom.

undervisningsskyldighet,
per vecka

timmar
per år

- överlärare

16 h

544 h

- lektor

18 h

612 h

Förutom undervisning kan forskning ingå i undervisningsskyldigheten. Antalet timmar
som används till forskning får uppgå till högst 6 timmar per vecka. Användningen av en
del av undervisningsskyldigheten till forskning får inte leda till ett motsvarande antal
övertimmar.

3 mom.

Upphävd.

10 §

Övertimmar

1 mom.

För undervisningstimmar som överstiger undervisningsskyldighetens timantal erläggs
övertimarvode.

11 §

Uppgifter som ersätts separat (ändr. 1.8.2008)

1 mom.

Till den som förordnas att vid sidan av sina tjänsteåligganden även handha ett uppdrag
som programledare vid högskolan, betalas ett månatligt tilläggsarvode om 125 euro och
hans eller hennes undervisningsskyldighet sänks med 4 veckotimmar.

II.2 – 4(2)

19.6.2013
TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA
12 §

Inplaceringslöneklass och årsförhöjningar

1 mom.

En timlärares avlöning bestäms enligt samma grunder som avlöningen till en innehavare
av en lektorstjänst eller överlärartjänst (1.10.2009).

13 §

Kompetensavdrag
Upphävs (1.10.2009).

14 §

Undervisningsskyldighet

1 mom.

En timlärares undervisningsskyldighet bestäms enligt samma grunder som i en lektorstjänst eller överlärartjänst (1.10.2009).

ÖVRIG UNDERVISNINGSPERSONAL
15 §

Inplaceringslöneklass och årsförhöjningar (1.8.2013)

1 mom.
Assistent

Inplaceringslöneklass
C 56

årsförhöjningar
5år
10år
2C
2C

16 §

Tid som räknas till godo för årsförhöjningar

1 mom.

Såsom till årsförhöjning berättigande anställningstid räknas utöver vad som avses i 4 § i
del I även arbetserfarenhet i uppgifter som motsvarar undervisningsområdet, dock högst
10 år.

17 §

Arbetstid och semester

1 mom.

Arbetstiden och semestern bestäms i enlighet med 19 § i del I.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
18 §

Garantilön
Upphävs 1.10.2009.

1.3.2006

II.3 - s. 1

ÅLANDS LYCEUM

REKTOR
1§
Avlöning och undervisning
1 mom.
Inplaceringslöneklass
C 66 (1.3.1998)
2 mom.

årsförhöjningar
20år
2C

Rektor har ingen undervisningsskyldighet. Om han ändå av särsild orsak undervisar,
medför detta ingen rätt till separat ersättning.

2§
Arbetstid, semester och övertimmar
Rektors arbetstid, semester och övertimmar bestäms enligt 19 § i de gemensamma
bestämmelserna i del I.

PROREKTOR
3§
Ersättningen till lärare som har förordnats till prorektor
1 mom.
Undervisningskyldigheten för en lärare som har förordnats till prorektor nedsätts
med 1-5 vh., om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande arbetsuppgifter. Nedsättningens storlek är beroende på hur hög lärarens egen undervisningsskyldighet är och hur omfattande och svåra de arbetsuppgifter är som prorektorn
kontinuerligt förutsätts handha. Nedsättningen kan därför också variera över tiden.
2 mom.

Om en lärare förordnas till prorektor enbart för den tid under vilken rektor är förhindrad att sköta sin tjänst, dock för minst en vecka, får läraren till sin undervisningskyldighet räkna 2-3 timmar av arbete som han har utfört som prorektor. Timantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom.

1.3.2006
lycéet

II.3 - s. 2

LÄRARE
4 § (ändr. 1.8.2003)
Löneklasser och årsförhöjningar
1 mom.

löneklass

årsförhöjningar
5 år 10 år 15 år 20 år

Lektor
Högskoleexamen som omfattar
minst 160 studieveckor och
för uppgiften lämplig lärarbehörighet (tidigare behörighet för äldre lektor)

C 52

2C

2C

1C

2C

Annan än ovan avsedd högskoleexamen och för uppgiften lämplig lärarbehörighet (tidigare
behörighet för yngre lektor)

C 51

2C

2C

1C

2C

Annan än ovan nämnd kompetens

C 49

2C 2C 1C 2C

5§
Skolvis disponibla löneklasser
En lärare som ges i uppgift att utveckla, planera och administrera undervisningen i
skolan, erhåller grundlönen förhöjd med en eller flere löneklasser beroende på hur
svår och ansvarsfull uppgiften är. Övertimarvodet bestäms dock på basis av den avlöning som hänför sig till tjänsten. Följande antal löneklasser får användas för detta
ändamål:
Elevantal
100 - 200
201 - 400
401 - 600

lkl.
2
4
6

6.4.2010
lycéet

II.3 - s. 3(1)

6§
Lärares i färdighets- och konstämnen löneklasser
För uppgiften att anskaffa och sköta tillbehör och material betalas en särskild ersättning till lärare i färdighets- och konstämnen. Till skolans förfogande står följande
antal löneklasser för detta:
basundervisningsgrupper
-8
9-

lkl.
4
6

7§
Undervisningsskyldigheter för lektorer och timlärare
1 mom.
Undervisningsskyldigheten är ämnesvis följande antal timmar per år (inom parentes
anges vad timantalet motsvarar per vecka) (ändr. 1.8.2009)
- svenska
- finska
- övriga språk, informationsteknik
- matematik, fysik, kemi, bildkonst,
musik
- religion, livsåskådning, psykologi,
historia, biologi, geografi, filosofi,
samhällskunskap, ekonomikunskap
- elevhandledning
- idrott och hälsa
- hälsokunskap som realämne

2 mom.

570 (15)
684 (18)
684 (18)
722 (19)

760 (20)
798 (21)
836 (22)
760 (20)

I undervisningen i så kallade A1- och A2-språk är undervisningsskyldigheten 38
timmar (en veckotimme) lägre än vad ovan i 1 mom. anges.

1.3.2006
lycéet

3 mom.

II.3 - s. 4

Vägd undervisningsskyldighet
Om en lektor undervisar i två eller flera läroämnen med olika stor undervisningsskyldighet, omfattar hans undervisningsskyldighet det vägda medeltalet på basis av
det antal veckotimmar han använder för de ämnen han undervisar i. Om den genomsnittliga undervisningsskyldigheten inte är ett helt tal, utjämnas timantalet till närmaste hela tal. Är två hela tal lika nära, görs utjämningen till det mindre talet.

8§
Uppgifter som hänför sig till undervisningsskyldigheten
1 mom.
Av det arbete som utförs utöver de egentliga timmarna i klass får till själva undervisningsskyldigheten medräknas vissa timmar enligt följande grunder:
a) till undervisningsskyldigheten för läraren i fysik och kemi räknas de timmar per
vecka som går åt till att förbereda demonstrationer i dessa ämnen. Timmarna får
dock uppgå till högst en femtedel av lektionerna i fysik och kemi per vecka. Demonstrationstimmarna skall antecknas i lärarens läsordning.
b) till undervisningsskyldigheten för en lärare i biologi räknas de timmar som går åt
till att förbereda biologiundervisningens demonstrationer och laborationer, dock
högst upp till en tjugondedel av lektionerna i biologi. Demonstrations- och labora-tionstimmarna bör antecknas i lärarens läsordning.
2 mom.

Om det beräknade veckotimantalet för undervisnings-skyldigheten inte är ett fullt
tal, avrundas talet till närmaste hela tal. Om två hela tal är lika nära, sker avrundningen uppåt.

9§
Koefficienttimmar
1 mom.
Genom att multiplicera en lektors antal klassundervisningstimmar med 1,10 fås det
totala antal timmar som utgör grund för lönebetalningen.
2 mom.

Med klassundervisningstimmar avses klasstimmar i ett läroämne, stödundervisningstimmar och timmar för demonstrationsförberedelser.

1.3.2006
lycéet

II.3 - s. 5

10 §
Gymnasieresurstimmar
För arbeten och uppgifter som rektorn och lärarkåren anser vara viktiga för att
uppnå skolans mål och som i arbetsplanen anvisats en lärare, skall skolan använda
ett timantal om 20 veckotimmar och 0,14 veckotimmar per elev, om inte lärarkåren
för ett läsår åt gången besluter att använda en mindre resurs. Härvid skall det veckotimantal som inte nyttjas för dessa uppgifter utanför klass, användas till undervisningsarbete.
11 §
Inräknande av koefficient- och resurstimmar i undervisningsskyldigheten och den fasta
lönen
1 mom.
De ovan i 9-10 § nämnda timmarna inräknas i undervisningsskyldigheten, om denna
inte fylls av klassundervisningstimmar.
2 mom.

Till arbetsuppgifter som inräknas i den fasta lönen räknas också de timmar som
nämns i paragraferna 9 och 10.

12 §
Förhör av skolans egen elev och förberedande korrigering av studentskrivningar
För ett förhör av en elev i skolan betalas ett arvode som är lika stort som avgiften
för förhör av privatelev förutsatt att eleven förhörs i ett ämne som skolan inte ger
undervisning i. Om flera elever deltar i samma förhör, graderas arvodet på samma
sätt som vid förhör av privatelever.

13 §
Uppgifter som berättigar till en separat ersättning
1 mom.
Skötseln av en jävig rektors uppgifter
Till en lärare som har förordnats att handha rektorns uppgifter i anslutning till studentskrivningarna när rektorn är jävig, betalas per för uppgiften använd timme en
ersättning som erhålls genom att dividera lärarens lön inklusive eventuella årsförhöjningar samt dyrorts- och ålderstillägg per månad med talet 153.
2 mom.

Upphävs (23.1.2006).

1.3.2006
lycéet

3 mom.

II.3 s. 6

Stödundervisning
1) Avlöningen för stödundervisning erläggs enligt hållen timme.
2) En schemalagd stödundervisning jämställs med lärarens klassundervisning.
Avlöningen betalas därför enligt grunderna för övertimarvode.

14 §
Övertimmar
För timmar som överskrider undervisningsskyldigheten erläggs övertimarvode (se
del I).

15 §
Överföring av övertimme (ändr. 1.8.2006)
1 mom.
För en sådan lärares del som har undervisningstimmar utöver undervisningsskyldigheten, räknas en övertimme till det timantal som berättigar till grundlönen. Samtidigt
justeras hans eller hennes inplaceringslöneklass upp med två löneklasser. Denna justering av inplaceringslöneklassen beaktas dock inte när de övriga övertimmarna räknas ut.
Protokollsanteckning:
En lärare, vars anställningsförhållande har inletts före den 1 augusti
2005, kan välja att 15 § i den lydelse som gällde den 1 augusti 2005
skall tillämpas när hans eller hennes lön beräknas. Senaste dagen för
läraren att meddela sitt val till landskapsregeringen är den 1 augusti
2007.

16 §
Anställda i kortvariga anställningsförhållanden
1 mom.
I ett anställningsförhållande som varar högst fem skolarbetsdagar betalas ett timarvode för de timmar som hållits och detta arvode betalas enligt tjänstemannens egen
kompetens. I grunden för timarvodet betaktas inte ålderstillägg och årsförhöjningar.
Bestämmelserna i 9 och 10 § ovan tillämpas inte heller.

3.10.2006
lycéet

2 mom.

II.3 - s. 7(1)

Om anställningsförhållandet varar längre än fem skolarbetsdagar och handhavandet
av tjänsten infaller under en tid då antalet undervisningstimmar är mindre än undervisningsskyldigheten, betalas en sådan andel av den ordinarie lönen som motsvarar
antalet hållna timmar enligt följande formel:
antalet hållna timmar och specialuppgifter
x
den ordinarie lönen
totala antalet undervisningsskyldighetstimmar i frågavarande tjänst under anställningstiden

3 mom.

Om antalet timmar under tiden för handhavandet av tjänsten är större än undervisningsskyldigheten, betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten.

STUDIEHANDLEDARE
17 §
Inplaceringslöneklass och årsförhöjningar
1 mom.

Inplaceringslöneklass

årsförhöjningar
5 år 10 år 15 år 20 år

C 57

2C

2C

1C

2C

(1.10.2006)

18 §
Arbetstid, semester och övertimmar
1 mom.

Studiehandledarens arbetstid, semester och övertimmar bestäms i enlighet med 19 §
i del I.

IT-HANDLEDARE (1.8.2001)
19 §
Inplaceringslöneklass och årsförhöjningar
1 mom.
Inplaceringsårsförhöjningar
löneklass
10 år 15 år
C 57
2C 1C

1.3.2006
lycéet

II.3 - s. 8

20 §
Arbetstid, semester och övertimmar
1 mom.
IT-handledarens arbetstid (totalarbetstid), semester och övertimmar bestäms i
enlighet med 19 § i del I.

21 §
En timlärares anställningsvillkor (ändr. 23.1.2006)
1 mom.
En timlärare avlönas enligt samma grunder som en lektor i motsvarande ämnen (se
4 § ovan).
2 mom.

En timlärares undervisningsskyldighet har ämnesvis fastställts i 7 §.

3 mom.

En timlärares beräknade undervisningsskyldighet i ämnen som inte ingår i gällande
timfördelning är 836 timmar per år (22 vh).

4 mom.

Upphävs 23.1.2006.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
22 §
Privatelevers tentamensavgifter
1 mom.
Till en lärare som förhör en privatelev, betalas ett arvode per förhör som beräknas
enligt löneklass C45/14. Ett förhör omfattar ett skriftligt och muntligt förhör samt
omtagning av ett förhör. Om flera än en privatelev ur samma årskurs deltar i tentamen av samma undervisningsämne, betalas ett arvode per förhörd elev som följer:
1 - 3 elever
och för varje elev därutöver
4 - 9 elever
10 - 20 elever
21 elever

fullt arvode
1/2 arvode
1/4 arvode
1/6 arvode

1.3.2006
lycéet

2 mom.

II.3 - s. 9

Till en lärare eller timlärare, som övervakar ett skriftligt förhör, betalas ett övervakningsarvode per timme. Arvodet erhålls genom att lärarens lön inklusive eventuella
årsförhöjningar, dyrorts- och ålderstillägg per månad divideras med talet 153.

3 mom.

Till rektor betalas ett arvode enligt punkt 1 per förhörd elev, dock utan att man
beaktar antalet elever.

4 mom.

För korrigering av studentexamen betalas ett arvode per enskilt prov enligt de
grunder som nämns i punkt 1. I realämnena är arvodet per ämnesgrupp dock 1/4 av
arvodet enligt punkt 1. I främmande språk betraktas en korrigering som ett prov.

5 mom.

Avtalet gäller även en person som efter den egentliga studentexamen eller som, i
egen skola, efter den examen som följer efter den egentliga studentexamen, genom
ett särskilt prov tar om ett godkänt prov eller kompletterar sin studentexamen. Det
gäller även den som deltar i studentexamen eller i ett enskilt prov vilket ingår i denna på basis av yrkes- eller annan motsvarande utbildning som avses i 11 § 1 mom.
förordningen angående studentexamen och eventuella av undervisningsministeriet
fastställda tilläggsstudier.

23 §
Ersättning för klubbarbete i vissa fall
Upphävs jämte bilagan (23.1.2006).

1.3.2006

II.4 - s. 1

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

REKTOR
1§
Avlöning och undervisning
1 mom.
Inplaceringslöneklass
C 66

Årsförhöjning
20 år
2C

(1.9.01)

2 mom.

Rektor har ingen undervisningsskyldighet. Om han ändå av särskild orsak undervisar, medför detta ingen rätt till separat ersättning.

2§
Arbetstid, semester och övertimmar
Rektors arbetstid, semester och övertimmar bestäms i enlighet med 19 § i del I.

PROREKTOR
3§
Ersättningen till lärare som har förordnats till prorektor
1 mom.
Undervisningsskyldigheten för en lärare som har förordnats till prorektor nedsätts
med 1-5 vh., om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande arbetsuppgifter. Nedsättningens storlek är beroende på hur hög lärarens egen undervisningsskyldighet är och hur omfattande och svåra de arbetsuppgifter är som prorektorn
kontinuerligt förutsätts handha. Nedsättningen kan därför också variera över tiden.
2 mom.

Om en lärare förordnas till prorektor enbart för den tid under vilken rektor är
förhindrad att sköta sin tjänst, dock för minst en vecka, får läraren till sin undervisningsskyldighet räkna 2-3 timmar av arbete som han har utfört som prorektor.
Timantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom.

6.4.2010
sjöm.

II.4 - s. 2(3)

LÄRARE
4§
Inplaceringslöneklass, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet (ändr.1.10.2009)
1 mom.
Inplaceringsårsförhöjningar
undervisningslöneklass
5år 10år 15år 20år
skyldighet
t/v
t/år
Lektor i svenska och
främmande språk
högre högskoleexamen
C51
2C
1C
2C
2C
18
684
annan examen
C48
2C
1C
2C
2C
18
684
Lektor i samhällsämnen,
matematik, fysik,
kemi och ADB
högre högskoleexamen
annan examen

C51
C48

2C
2C

1C
1C

2C
2C

2C
2C

19
19

722
722

Lektor i idrott och hälsa
högre högskoleexamen
annan examen

C51
C48

2C
2C

1C
1C

2C
2C

2C
2C

22
22

836
836

C51

2C

1C

2C

2C

22

836

C48

2C

1C

2C

2C

22

836

2C

1C

2C

2C

22

836

2C

1C

2C

2C

22

836

2C

1C

2C

2C

22

836

2C

1C

2C

2C

22

Lektor i nautiska ämnen
och eltekniska ämnen
kompetens enligt
reglemente
Lektor i yrkesämnen
- sjökaptensbrev (25§

(1.9.02)

3)punkten i reglementet)

Lektor i yrkesämnen
- ingenjörsexamen
m.m. (25 § 8)punkten

C48
(1.2.00)

i reglementet)

Lektor i yrkesämnen
- övermaskinmästarbrev m.m. (25 § 5)

C48
(1.2.00)

punkten i reglementet)

Lektor i yrkesämnen

C48
(1.8.03)

Lektor i arbetsämnen

C48
(1.10.05)

Ny:
Speciallärare
(1.8.02)

C51

836
(1.8.03)

2C

1C

2C

2C

20

760

6.4.2010
sjöm.

2 mom.

II.4 - s. 3(1)

Om lektor (svenska, främmande språk, medborgarkunskap, fysik, kemi och ADB)
eller lektor (fysisk fostran och hälsokunskap) undervisar i ett eller flera ämnen (ej
yrkesämnen) omfattar hans undervisningsskyldighet det vägda medeltalet på basis
av det antal veckotimmar han använder för de ämnen han undervisar i. Om den
genom-snittliga veckoundervisningsskyldigheten inte är ett helt tal, utjämnas timantalet till närmaste hela tal. Är två hela tal lika nära, görs utjämning till det mindre talet.

3 mom.

Såsom till årsförhöjning berättigande tid för lärare räknas förutom det som stadgas
i 4 § i de gemensamma bestämmelserna även tjänstgöring i uppgifter som motsvarar undervisningsområdet, dock högst sammanlagt 10 år.

5§
Kompetenstillägg
1 mom.

Upphävs (1.10.2009).

2 mom.

Speciallärartillägg (1.9.2002)
Till en lärare och timlärare i huvudsyssla som har avlagt en examen som speciallärare eller specialyrkeslärare och vars huvudsakliga undervisning sker i specialklass, betalas avlöningen förhöjd med fyra löneklasser.
Anm.
Bestämmelsen gäller inte innehavare av en tjänst eller tillfällig uppgift
som speciallärare eller specialyrkeslärare.
Protokollsanteckning (1.9.2001)
Lönetillägg som beviljas enligt denna paragraf ersätter tidigare för
samma kompetens erlagda tillägg som har beviljats på en annan formell
grund.

6.4.2010
sjöm.

II.4 - s. 4(1)

6§
Kompetensavdrag
1 mom.

Upphävs (1.10.2009).

7§
Stödundervisning (ändr. 23.1.2006)
1 mom.
Arvode för stödundervisningstimmar erläggs enligt vederbörande lärares övertimarvode.
2 mom.

Upphävs 23.1.2006.

8§
Uppgifter som hänför sig till undervisningsskyldigheten
1 mom.
Till undervisningsskyldigheten räknas förutom de egent-liga undervisningstimmarna även sådana av skolan anvi-sade uppgifter som ingår i utvecklandet, planeringen och underhållet av undervisningsmedel, -apparatur och -material, dock
högst åtta timmar per vecka för hela läroinrättningen.
2 mom.

Undervisningsskyldigheten för lärare, som fungerar som avdelningsföreståndare,
sänks enligt följande:
Antal basundervisningsgrupper
1
2-3
4-5

nedsättning av undervisningsskyldigheten per vecka
1
2
3

Om antalet linjer på avdelningarna är fem eller flere, nedsätts avdelningsföreståndarens undervisningsskyldighet med ytterligare en timme per vecka.
På grund av det ovan nämnda får inte någons förmåner försämras under innevarande läsår.

1.3.2006
sjöm.

II.4 - s. 5

9§
Uppgifter som ersätts separat
1 mom.
Klassföreståndararvode
Till en lärare som har förordnats till klassförestån-dare för en eller flera klasser
betalas för varje ar-betsvecka vid läroinrättningen, dock inte för mera än en timme
i veckan, en ersättning som fås genom att dividera summan av lärarens grundlön,
dyrorts- och ålderstillägg samt årsförhöjningar per månad med talet 153.
2 mom.

Arvode för dejourering
1) på skolnivå erläggs arvode för dejoureringstur enligt följande:
- för vardagskvällar ett arvode som motsvarar två veckotimarvoden
- för dagar före kyrklig helg, lördagar och söndagar ett arvode som motsvarar 3,5
veckotimarvoden
- om dejoureringspasset sträcker sig över två helgskift, ett arvode som motsvarar 4
veckotimarvoden
2) Ett veckotimarvode uträknas utgående från lkl C 30.

3 mom.

Skötseln av ellaboratoriet
Undervisningsskyldigheten för lärare (max. 2 st) som handhar skötseln av ellaboratoriet på elavdelningen sänks med två veckotimmar för den av lärarna som är
huvudansvarig för uppgiften och med en veckotimme för den andra läraren. Bestämmelsen i detta moment ersätter tidigare ersättningsgrunder för avdelningsföreståndaruppgifter.

4 mom.

Skötseln av lagerkartotek
För skötseln av ekonomiavdelningens lagerkartotek erläggs till lärare vid avdelningen arvode för fyra veckotimmar och till yrkeslärare arvode för två veckotimmar.

10 §
Avdelningsföreståndararvode
Till lärare som fungerar som avdelningsföreståndare erläggs följande tilläggsarvode för handhavandet av föreståndarens uppgifter:

1.3.2006

II.4 - s. 6

sjöm.

Antal klasser
vid avdelningen
1-3
4-7

arvode €/månad
1.3.2004
32,91
43,19

11 §
Övertimmar
1 mom.

För timmar som överstiger undervisningsskyldigheten erläggs övertimarvode.

2 mom.

För lärare, utom lektor i sjömansämnen och fartygsmästare, som har undervisningstimmar utöver undervisningsskyldigheten räknas en övertimme till det timantal som berättigar till grundlönen och samtidigt justeras inplaceringslöneklassen
med två löneklasser. Justeringen av inplaceringslöneklassen inverkar inte på övertimar-vodesgrundens löneklass för de återstående övertimmarna.

ASSISTENT
12 §
Inplaceringslöneklass och årsförhöjningar
1 mom.

Inplaceringslöneklass
C 52

5 år

årsförhöjningar
10 år 15 år 20 år

2C

2C

2C

2C

(1.9.2001)

2 mom.

Såsom till årsförhöjning berättigande tid räknas för-utom i 4  i del I nämnd tid
även tiden för annan arbetserfarenhet i uppgifter som motsvarar undervisningsområdet, dock högst 10 år.

13 §
Arbetstid, semester och övertimmar
Assistentens arbetstid (totalarbetstid), semester och övertimmar bestäms enligt 19
§ i del I.

6.4.2010
sjöm.

II.4 - s. 7(2)

STUDIEHANDLEDARE (1.8.2001)
14 §
Inplaceringslöneklass och årsförhöjningar
1 mom.

Inplaceringslöneklass

5 år

C 57

2C

årsförhöjningar
10 år 15 år 20 år
2C

1C

2C

(1.10.2006)

15 §
Arbetstid, semester och övertimmar
1 mom.
Studiehandledarens arbetstid (totalarbetstid), semester och övertimmar bestäms
enligt 19 § i del I.

TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA
16 §
Inplaceringslöneklass, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet
1 mom.
En timlärares inplaceringslöneklass och rätt till årsförhöjningar är desamma som
för motsvarande lektor eller lärare.
2 mom.

Undervisningsskyldigheten är densamma som för motsvarande lektorer.

3 mom.

En assistentlärare avlönas enligt grunden C38/25 vh. Assistentlärare har samma
rätt till årsförhöjningar som övriga lärare vid skolan (1.1.2010).

17 §
Kompetenstillägg
Kompetenstillägg bestäms enligt samma grunder som för motsvarande lektor
(1.10.2009).
18 §
Övriga bestämmelser
Beträffande stödundervisning, arvode för elevhandledning, uppgifter som ersätts
separat, planeringstid och uppgifter som ingår i undervisningsskyldigheten gäller
vad som har avtalats för lärares del.

1.3.2006

II.5 - s. 1

ÅLANDS YRKESSKOLA

REKTOR
1§
Avlöning och undervisning
1 mom.
Inplaceringslöneklass
C 66

Årsförhöjning
20 år
2C

(1.2.2000)

2 mom.

Rektor har ingen undervisningsskyldighet. Om han ändå av särskild orsak undervisar, medför detta ingen rätt till separat ersättning.

2§
Arbetstid, semester och övertimmar
Arbetstid, semester och övertimmar bestäms enligt 19 § i del I.

PROREKTOR
3
Ersättningen till lärare som har förordnats till prorektor
1 mom.
Undervisningsskyldigheten för en lärare som har förordnats till prorektor nedsätts
med 1-5 vh., om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande arbetsuppgifter. Nedsättningens storlek är beroende på hur hög lärarens egen undervisningsskyldighet är och hur omfattande och svåra de arbetsuppgifter är som prorektorn
kontinuerligt förutsätts handha. Nedsättningen kan därför också variera över tiden.
2 mom.

Om en lärare förordnas till prorektor enbart för den tid under vilken rektor är
förhindrad att sköta sin tjänst, dock för minst en vecka, får läraren till sin undervisningsskyldighet räkna 2-3 timmar av arbete som han har utfört som prorektor.
Timantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom.

24.8.2010
yrkesskolan

II.5 - s. 2(3)

LÄRARE
4§
Inplaceringslöneklass, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet
1 mom.
Inplaceringsårsförhöjningar
undervisn.
löneklass
5år
10år 15år 20år skyldighet
per vecka/år
Lektor
Yrkesämnen
- högre högskoleexamen

C 51

2

1

2

2

22

836

(1.8.03)

- lägre högskoleexamen

C 48

2

1

2

2

22

836

(1.8.03)

- ingenjör

C 48

2

1

2

2

22

836

(1.8.03)

- tekniker eller motsv.
som avlagt av landskapsregeringen fastställda tilläggsstudier

C 48

2

1

2

2

(1.2.00)

- annan högsta examen
inom ifrågav. område
än yrkesexamen på
högre nivå eller
institutsnivå

C 48

C 48

2

1

2

2

C 48

22

836

(1.8.03)

2

1

2

2

(1.9.01)

- teknikerexamen
eller motsvarande

836

(1.8.03)

(1.9.01)

- yrkeslärarexamen
eller motsvarande

22

22

836

(1.8.03)

2

1

2

2

(1.9.01)

22

836

(1.8.03)

Lektor,
svenska och
främmande språk
- högre högskoleexamen

C 51

2

1

2

2

(1.1.98)

- annan examen

C 48
(1.8.09)

18

684

(1.8.09)

2

1

2

2

18
(1.8.09)

684

6.4.2010

II.5 - s. 3(2)

yrkesskolan
Lektor,
samhällsämnen, matematik, fysik, kemi, naturvetenskapliga ämnen,
informationsteknik
(ADB) och hälsolära
- högre högskoleexamen
C 51

2

1

2

2

(1.1.98)

- annan examen

C 48

C 51

2

1

2

2

C 48

2

1

2

2

C 51

722

22

836

(1.10.06)

2

1

2

2

(1.8.09)

Speciallärare

19
(1.8.03)

(1.8.98)

- annan examen

722

(1.8.03)

(1.10.06)

(1.8.2002)
Lektor, idrott och hälsa
- högre högskoleexamen

19

22

836

(1.10.06)

2

1

2

2

20

760

(1.8.98)

2 mom.

En lärare får, utöver det som anges i 4  del I, för sina årsförhöjningar även räkna
sig till godo tiden för tjänstgöring i uppgifter som motsvarar undervisningsområdet, dock högst 10 år.

3 mom.

Om annan lektor än lektor i yrkesämnen undervisar i två eller flera ämnen, som
inte är yrkesämnen, bestäms hans undervisningsskyldighet genom att avväga undervisningsskyldigheterna per vecka i de ämnen han undervisar i, mot det genomsnittliga timantal per vecka som han har använt för undervisningen. Om den sålunda vägda undervisningsskyldigheten inte blir ett helt tal, utjämnas den till närmaste
hela tal. Om två sådana tal är lika nära, utjämnas undervisningsskyldigheten till det
mindre av dem.

5§
Kompetenstillägg
1 mom.
Speciallärartillägg (ändr.1.9.02)
Till en lärare och timlärare i huvudsyssla som har avlagt en examen som speciallärare eller specialyrkeslärare och vars huvudsakliga undervisning sker i special-

1.3.2006
yrkesskolan

II.5 - s. 4

klass, betalas avlöningen förhöjd med fyra löneklasser.
Anm.
Bestämmelsen gäller inte en innehavare av en tjänst eller tillfällig uppgift som speciallärare eller specialyrkeslärare.
2 mom.

Upphävs 23.1.2006.

3 mom.

Upphävs 23.1.2006.

6§
Arvode för elevhandledning och stödundervisning
Arvode för stödundervisningstimme och elevhandledningstimme erläggs enligt
lektorns egen övertimarvodesgrund.

7§
Uppgifter som ersätts separat
1 mom.
Klassföreståndararvode
Till en lärare som har förordnats till klassföreståndare för en eller flera klasser
betalas för varje arbetsvecka vid läroinrättningen, dock inte för mera än en timme i
veckan, en ersättning som fås genom att dividera summan av lärarnas grundlön,
dyrorts- och ålderstillägg samt årsförhöjningar per månad med talet 153.
2 mom.

Arvode för skötsel av utrustning
För sådana uppgifter som enligt skolans förordnande utförs utanför de egentliga
undervisningstimmarna och som går ut på att utveckla, planera och vårda undervisningsmedel, -apparatur och -material betalas övertimarvode enligt ett timantal
som skolan bestämmer.
För detta kan följande antal timmar användas:
Antal klasser
veckotimmar
1 - 20
2
21 - 40
4

1.3.2006
yrkesskolan

II.5 - s. 5

8§
Tilläggsarvode och nedsättning av undervisningsskyldigheten för en avdelningsföreståndare
(programföreståndare)
1 mom.
Till en lektor som har förordnats till avdelningsföreståndare erläggs följande
tilläggsarvode för handhavande av uppgiften:
antalet klasser
arvode €/mån
1.3.2004
1-3
32,91
4-7
43,19

2 mom.

Undervisningsskyldigheten för lektor som förordnats till avdelningsföreståndare
nedsätts enligt följande:
Antal basundervisnedsättning av undervisningsgrupper
ningsskyldigheten per vecka
1
2-3
4-5

1 vh
2 vh
3 vh

3 mom.

Om antalet linjer på en avdelning är fem eller flera nedsätts avdelningsföreståndarens undervisningsskyldighet med ytterligare en timme per vecka.

4 mom.

Ovan nämnda tilläggsarvode justeras att motsvara de allmänna justeringar som
sker i löneklass C 34 (ändr. 23.1.2006).

9§
Ersättning för entreprenadarbete samt nedsättning av lärares undervisningsskyldighet
1 mom.
Till sådan lärare som fungerar som ansvarig arbetsledare för entreprenadarbete på
grund av att annan än skolmyndighet kräver en sådan, erläggs ersättning för entreprenadarbetet under följande förutsättningar:
1. Entreprenadarbetet utförs såsom en del av undervisningen enligt för skolan
godkänt undervisningsprogram;
2. Entreprenadarbetet utgör en del av det för skolan godkända undervisningsprogrammet; samt
3. Skolans undervisning är så ordnad, att entreprenadarbetet är fortlöpande och
utgör en väsentlig del av undervisningen.

1.3.2006
yrkesskolan

II.5 - s. 6

2 mom.

Ersättningen består av en grundersättning i pengar och en tilläggsersättning i form
av tid.

3 mom.

Såsom grundersättning till ansvarig ledare erläggs ett arvode som är 43,19 € i
månaden (1.3.2004). På grundlinjen för byggnadsteknik utgör ersättningen till lektor som fungerar som ansvarig ledare dock 92,56 € per månad (1.3. 2004). Arvodet
justeras i enlighet med lkl C 34.

4 mom.

Såsom tilläggsersättning ges 1 h per vecka för varje till lektorns ansvarsområde
hörande klass, som utför entreprenadarbetet, dock högst 4 h per vecka. Såsom
klass som utför entreprenadarbete betraktas klass för vilken mer än i medeltal 30
% av tiden för elevernas arbetsundervisning sker utanför elevernas egentliga arbetssal.

5 mom.

När lektor fungerar som ansvarig ledare för flera olika funktioner, erhåller han
ersättning för den uppgiften, där ersättningen är störst.

10 §
Nedsättning av undervisningsskyldigheten för lektor som ansvarar för elevbespisning
För lektor vid grundlinjen för näringsekonomi, som är i arbetsledarställning gentemot skolans kökspersonal och som svarar för skötseln av elevbespisningen, nedsätts undervisningsskyldigheten som följer:
Antal klasser
veckotimmar
3 - 20
1
21 - 40
2
11 §
Nedsättning av undervisningsskyldigheten för förbindelselärare i allmänna ämnen
Undervisningsskyldigheten för förbindelselärare i allmänna ämnen nedsätts enligt
följande:
Antal klasser
nedsättning
1 - 35
1 vh
36 - 60
2 vh
61 3 vh

3.10.2006
yrkesskolan

II.5 - s. 7(1)

12 §
Övertimmar
1 mom.
För timmar som överstiger undervisningsskyldigheten erläggs övertimarvode.
2 mom.

Lektors (yrkesämnen; C 50 och C 48) övertimarvode bestäms utgående från övertimarvodesgrunden i den egna tjänsten. För övriga lektorer bestäms övertimarvodet enligt ifrågavarande undervisningsämne. Från arvodesgrunden görs kompetensavdrag enligt 16 §.

3 mom.

För lärare som har undervisningstimmar utöver undervis-ningsskyldigheten räknas
en övertimme till det timantal som berättigar till grundlön och samtidigt justeras
inplaceringslöneklassen med två (2) löneklasser. Justeringen av löneklassen inverkar inte på övertimarvodesgrundens löneklass för de återstående övertimmarna.

4 mom.

Om den i 3 mom. ovan avtalade justeringen av inplaceringslöneklassen med två Clöneklasser är mindre än ett övertimarvode, betalas skillnaden som ett personligt
lönetillägg.

STUDIEHANDLEDARE (1.8.1999)
13 §
Inplaceringslöneklass och årsförhöjningar
1 mom.
Inplaceringslöneklass
5 år
C 57
2C

årsförhöjningar
10 år 15 år 20 år
2C
1C
2C

(1.10.06)

14 §
Arbetstid, semester och övertimmar
1 mom.
Studiehandledarens arbetstid, semester och övertimmar bestäms i enlighet med 19
§ i del I.

TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA
15 §
Löneklasser, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet
1 mom.
En timlärares löneklass, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet är desamma
som för motsvarande lektor.

6.4.2010
yrkesskolan

II.5 - s. 8(1)

2 mom.

Med avvikelse från 1 mom. bestäms sådan timlärares avlöning som avlagt teknikerexamen eller annan högsta examen inom sitt område än examen på högre yrkesnivå eller institutsnivå och som genomgått annan i 58 § 2 mom. förordningen
om yrkesundervisningsanstalter (FFS 491/ 87) avsedd utbildning, fortfarande enligt det ämne timläraren undervisar i.

3 mom.

En assistentlärare avlönas enligt grunden C38/25 vh. Läraren har samma rätt till
årsförhöjningar som övriga lärare vid skolan (1.1.2001).

16 §
Kompetensavdrag och övertimarvodet
Upphävs (1.10.2009).

17 §
Avdelningsföreståndare
Om en timlärare förordnats till avdelningsföreståndare, erläggs till honom i 8 §
nämnt tilläggsarvode samt en ersättning som motsvarar nedsättningen av undervisningsskyldigheten.

18 §
Entreprenadarbete
Om en timlärare fungerar som ansvarig ledare för entreprenadarbete, erläggs till
honom i 9 § avsedd tilläggsersättning samt en ersättning som motsvarar nedsättningen av undervisningsskyldigheten.

1.3.2006
yrkesskolan
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19 §
Förbindelselärare i allmänna ämnen
Om en timlärare fungerar som förbindelselärare i allmänna ämnen, erläggs till
honom en ersättning som motsvarar nedsättningen i undervisningsskyldigheten enligt 11 §.
20 §
Övriga bestämmelser
Beträffande arvode för elevhandledning och stödundervisning, uppgifter som
ersätts separat, nedsättningen av undervisningsskyldigheten för lektor som handhar
rektors uppgifter samt nedsättningen av undervisningsskyldigheten för uppgiften
som förman vid grundlinjen för näringsekonomi gäller vad för lektorers del är avtalat.

1.3.2006

II.6 - s. 1

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

REKTOR
1§
Avlöning och undervisning
1 mom.
Inplaceringslöneklass
C 66

årsförhöjning
20 år
2C

(1.2.2000)

2 mom.

Rektor har ingen undervisningsskyldighet. Om han ändå av särskild orsak undervisar, medför detta ingen rätt till separat ersättning.

2§
Arbetstid, semester och övertimmar
Rektors arbetstid, semester och övertimmar bestäms i enlighet med 19 § i del I.

PROREKTOR
3§
Ersättningen till lärare som har förordnats till prorektor
1 mom.

Undervisningsskyldigheten för en lärare som har förordnats till prorektor nedsätts
med 1-5 vh., om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande arbetsuppgifter. Nedsättningens storlek är beroende på hur hög lärarens egen undervisningsskyldighet är och hur omfattande och svåra de arbetsuppgifter är som prorektorn
kontinuerligt förutsätts handha. Nedsättningen kan därför också variera över tiden.

2 mom.

Om en lärare förordnas till prorektor enbart för den tid under vilken rektor är
förhindrad att sköta sin tjänst, dock för minst en vecka, får läraren till sin undervisningsskyldighet räkna 2-3 timmar av arbete som han har utfört som prorektor.
Timantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom.

6.4.2010

II.6 - s. 2(3)

hot.- o rest.
LÄRARE
4§
Inplaceringslöneklass, årsförhöjning och undervisningsskyldighet
1 mom.
Lektor i yrkesämnen
- högre högskoleexamen

Inplaceringslöneklass

årsförhöjningar
5år 10år 15år 20år

C 51

2C 1C

2C

2C

undervisningsskyld.
per vecka/år
22

836

(1.8.03)

- annan examen

C 48

2C 1C

2C

2C

(1.9.01)

Lektor i svenska
och främmande språk
- högre högskoleexamen

C 51

22

836

(1.8.03)

2C 1C

2C

2C

18

684

(1.8.09)

- annan examen

C 48

2C 1C

2C

2C

(1.10.06)

Lektor i samhällsämnen, matematik,
fysik, kemi och ADB
- högre högskoleexamen

C 51

18

684

(1.8.09)

2C 1C

2C

2C

19

722

(1.8.03)

- annan examen

C 48

2C 1C

2C

2C

(1.8.09)

Lektor, idrott och hälsa
- högre högskoleexamen

C 51

2C 1C

2C

2C

(1.10.06)

- annan examen

C 48
(1.8.09)

2 mom.

19

722

(1.8.03)

22

836

(1.10.06)

2C 1C

2C

2C

22

836

(1.8.09)

En lärare får, utöver det som anges i 4  del I, för sina årsförhöjningar även räkna
sig till godo tiden för tjänstgöring i uppgifter som motsvarar undervisningsområdet, dock högst 10 år.

3 mom.

Om annan än lektor i yrkesämnen undervisar i två eller flera icke-yrkesämnen,
räknas lektors undervisningsskyldighet genom att väga veckoundervisningsskyldigheten i de ämnen han undervisar i mot det genomsnittliga veckotimantal som
används för dessa ämnen. Om den vägda undervisningsskyldigheten inte utgör ett
helt tal, avrundas undervisningsskyldigheten till närmaste hela tal. Om två tal är
lika nära, avrundas undervisningsskyldigheten till det lägre talet.

13.3.2007
hot.- o rest.

II.6 - s. 3(1)

IT-HANDLEDARE (1.8.2002)
5§
Inplaceringslöneklass och årsförhöjningar
1 mom.

Inplacerings-

årsförhöjningar

löneklass

10 år 15 år

C 57

2C

1C

6§
Arbetstid, semester och övertimmar
1 mom.

IT-handledarens arbetstid (totalarbetstid), semester och övertimmar bestäms i
enlighet med 19 § i del I.

7§
Inplaceringslöneklass, årsförhöjningar och arbetstid
Upphävs (23.1.2006).
8§
Kompetenstillägg
1 mom.

Upphävs (1.10.2006).

2 mom.

Till lektor som fungerar som elevhandledare och som har elevhandledarutbildning,
erläggs avlöningen förhöjd med en löneklass.

9§
Tillägg för institutsnivå
Upphävs (23.1.2006).
10 §
Arvode för elevhandledning och stödundervisning
Ersättningen för elevhandledningstimme samt för stödundervisningstimme erläggs
enligt lektors egen övertimarvodesgrund.

1.3.2006
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hot.- o rest.
11 §
Uppgifter som ersätts separat
1 mom.
Klassföreståndararvode
Till en lärare som har förordnats till klassföreståndare för en eller flera klasser
betalas för varje arbetsvecka vid läroinrättningen, dock inte för mera än en timme i
veckan, en ersättning som fås genom att dividera summan av lärarens grundlön,
dyrorts- och ålderstillägg samt årsförhöjningar per månad med talet 153.
2 mom.

Ersättning för arbete inom restaurangrörelsen
Till en lärare som har huvudansvaret för rörelseverk-samhetens köks- respektive
salsavdelningar betalas en ersättning per timme för arbete som läraren har utfört
utom tid för vilken läraren erhåller annan lön, arvode el.dyl. Ersättningen fås genom att dividera summan av lärarens grundlön, dyrorts- och ålderstillägg samt årsförhöjningar per månad med talet 153.
Tillämpningsanvisning:
Arbetsuppgifter som ersätts enligt detta moment är bl.a.,
* att handha centrallagret för råvaror och alkoholhaltiga drycker,
* att handha offertförfrågningar och inköpsrutiner för råvaror, alkohol,
bordslinne, dekorationer, utensilier m.m.,
* att ansvara för månadsinventeringar med åtföljande lagstadgade redovisningskrav,
* att upprätta veckovisa försäljnings- och kassaredovisningar,
* att komponera meny-, vin- och drinklistor,
* att ta emot bokningar och beställningar till övningsrestaurangen,
* att handha kundkontakter vid specialbeställningar avseende bröllop,
födelsedags- och personalfester, temakvällar osv.

3 mom.

Underhåll av utrustning
För uppgifter som handhas utanför den egentliga undervisningen men är beordrade
från läroinrättningens sida och som går ut på att utveckla, planera och underhålla
undervisningsmedel, -apparatur och -material, erläggs arvode i enlighet med ett
timantal, som bestäms av läroinrättningen utgående från grunden för lektors övertimarvode. Läroinrättningen får använda följande veckotimantal för dessa uppgifter:

1.3.2006
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hot.- o rest.
Antal klasser
1 - 20
21 - 40

veckotimmar
2
4

12 §
Tilläggsarvode och nedsättning av undervisningsskyldigheten för avdelningsföreståndare
1 mom.

Till lektor som förordnats till avdelningsföreståndare erläggs följande tilläggsarvode:
Antal klasser
vid avdelningen
1-3
4-7

2 mom.

arvode
€/mån
1.3.2004
32,91
43,19

Undervisningsskyldigheten för lektor, som förordnats till avdelningsföreståndare,
nedsätts enligt följande:
Antal basunderv.
grupper
1-3
4-5
6-7

nedsättningen av
undervisningsskyldigheten per vecka
2 vh
3 vh
4 vh

3 mom.

Om antalet linjer på en avdelning är fem eller fler, nedsätts avdelningsföreståndarens undervisningsskyldighet med ytterligare en timme per vecka.

4 mom.

Ovannämnda tilläggsarvode justeras enligt de allmänna justeringar som sker i lkl C
34 och avrundas till [hela mark på lagstadgat sätt].

13 §
Övertimmar
1 mom.
För timmar som överstiger undervisningsskyldigheten erläggs övertimarvode.
2 mom.

För lärare, som har undervisningstimmar utöver undervisningsskyldigheten, räknas
en övertimme till det timantal som berättigar till grundlönen och samtidigt justeras
inplaceringslöneklassen med två löneklasser. Justeringen av inplaceringslöneklassen inverkar inte på övertimarvodesgrundens löneklass för de återstående övertimmarna.

6.4.2010
hot.- o rest.

II.6 - s. 6(1)

TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA
14 §
Löneklasser, kompetenstillägg, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet
Timlärares löneklass, kompetenstillägg, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet är desamma som för lektor i motsvarande ämnen.

15 §
Kompetensavdrag
Upphävs (1.10.2009).

16 §
Tilläggsarvode för avdelningsföreståndare
Om timlärare förordnas till avdelningsföreståndare, erläggs till honom i 12 § avsett
tilläggsarvode samt ett arvode som motsvarar nedsättningen av undervisningsskyldigheten.

17 §
Övriga bestämmelser
Beträffande tillägg för undervisning på institutsnivå, arvode för elevhandledning
och stödundervisning, klassföreståndararvode, arvode för underhåll av apparatur
och prorektors ersättning iakttas vad för motsvarande lektor är avtalat.

1.3.2006

II.7 - s. 1

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

REKTOR
1§
Avlöning och undervisning
1 mom.
Inplaceringslöneklass
C 66 (1.3.1998)
2 mom.

årsförhöjningar
20 år
2C

Rektor har ingen undervisningsskyldighet. Om han ändå av särskild orsak undervisar, medför detta ingen rätt till separat ersättning.

2§
Rektors arbetstid och semester
Rektors arbetstid och semester bestäms enligt 19 § i del I.

PROREKTOR
3§
Ersättningen till lärare som har förordnats till prorektor
1 mom.
Undervisningsskyldigheten för en lärare som har förordnats till prorektor nedsätts
med 1-5 vh., om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande arbetsuppgifter. Nedsättningens storlek är beroende på hur hög lärarens egen undervisningsskyldighet är och hur omfattande och svåra de arbetsuppgifter är som prorektorn
kontinuerligt förutsätts handha. Nedsättningen kan därför också variera över tiden.
2 mom.

Om en lärare förordnas till prorektor enbart för den tid under vilken rektor är förhindrad att sköta sin tjänst, dock för minst en vecka, får läraren till sin undervisningsskyldighet räkna 2-3 timmar av arbete som han har utfört som prorektor. Timantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom.

24.8.2010
handels

II.7 - s. 2(2)

LÄRARE
4§
Inplaceringslöneklass och årsförhöjningar
1 mom.
Inplaceringslöneklass

årsförhöjningar
5 år 10 år 15 år 20 år

lektor högre
högsk.examen

C 51

2C

1C

2C

2C

lektor lägre
högsk.examen

C 48

2C

1C

2C

2C

(1.9.01)

2 mom.

En lärare få, utöver det som anges i 4 § del I, för sina årsförhöjningar även räkna sig
till godo tiden för tjänstgöring i uppgifter som motsvarar undervisningsområdet,
dock högst 10 år.

5§
En lärares undervisningsskyldighet
1 mom.
Undervisningsskyldigheten i de olika ämnena är:
svenska
18 vh

2 mom.

kommunikation

18 vh

redovisning/ekonomiadministration

18 vh

övriga läsämnen

18 vh

övriga ämnen

21 vh

idrott och hälsa

22 vh. Gäller fr.o.m. 1.8.2007 för timlärare.

Vid behov kan undervisningsskyldigheten fastställas såsom årlig undervisningsskyldighet genom att veckoundervisningsskyldigheten multipliceras med antalet arbets-veckor vid skolan.

6§
Uppgifter som hör till en lärares undervisningsskyldighet
Utöver de egentliga undervisningstimmarna får lärare i sin undervisningsskyldighet
inräkna sådana uppgifter utanför klass som ansluter sig till utvecklandet och planeringen av undervisningsmedel, apparatur och material enligt ett timantal som direktionen fastställer.

1.3.2006

II.7 - s. 3

handels

Anmärkning:
För ovan nämnda uppgifter utanför klass kan i läroinrättning med minst
16 basundervisnings-grupper användas högst 11 veckotimmar och i läroinrättning med högst 15 basundervisningsgrupper högst 9 veckotimmar.
Finns det vid läroinrättningen en ADB-special-linje eller ADB-klass,
kan högst 3 timmar utöver det ovannämnda timantalet användas för dessa uppgifter.
Finns det vid läroinrättningen a) både en ADB-specialklass och datanomundervisning eller b) datanomundervisning, kan högst 5 timmar,
utöver de timmar som nämns i 1 mom. i denna anmärk-ning, användas
för dessa uppgifter.
7§
Övertimarvode
1 mom.
För timmar som överskrider undervisningsskyldigheten har innehavare av lärartjänst rätt till övertimarvode. Då övertimarvodet fastställs beaktas inte årsförhöjningen.
2 mom.

Övertimarvodet är även för andra timmar än sådana som hör till vederbörande tjänst
detsamma som för de övertimmar som hänför sig till tjänsten.

3 mom.

För en lärare, som har undervisningstimmar utöver sin undervisningsskyldighet,
räknas en övertimme till det antal timmar som berättigar till grundlönen och samtidigt justeras denna grundlön med två (2) löneklasser. Justeringen inverkar dock inte
på övertimarvodesgrundens löneklass för de återstående övertimmarna.

8§
Uppgifter som berättigar till separat ersättning
Klassföreståndare
Till en lärare som har förordnats till klassföreståndare för en eller flera klasser
betalas för varje arbetsvecka vid läroinrättningen, dock inte för mera än en timme i
veckan, en ersättning som fås genom att dividera summan av lärarens grundlön,
dyrorts- och ålderstillägg samt årsförhöjningar per månad med talet 153.

6.4.2010
handels

II.7 - s. 4(1)

9§
Linjeföreståndare
Upphävs (23.1.2006).

10 §
Stödundervisning och elevhandledning
1 mom.
För stödundervisning och elevhandledning betalas ersättning i enlighet med grunden för lärarens eget övertimarvode.
2 mom.

Till en lärare som verkar som elevhandledare och som har genomgått elevhandledarutbildning betalas avlöningen förhöjd med en löneklass.

11 §
Kompetensavdrag
Paragrafen upphävs (1.10.2009).

TIMLÄRARE
12 §

(1 mom tillämpas fr.o.m. 1.8.2001)

1 mom.

En timlärares löneklass, årsförhöjningar och undervis-ningsskyldighet är desamma
som för motsvarande lektor.
En assistentlärare avlönas dock enligt grunden C 38/25 vh.

2 mom.

Upphävs (1.10.2009).

3 mom.

Till en timlärare i huvudsyssla betalas ersättning för klassföreståndaruppgifter i
enlighet med 8 §.

6.4.2010

II.7 - s. 5(1)

handels
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
13 §
Förhör av privatelever
1 mom.
För examensförhör av privatelever erläggs till en innehavare av lärartjänst, tillfällig
tjänsteman och åt vikarie samt åt timlärare arvode enligt följande:
Lärare:
Förhörsarvode per
förhörd elev
fr.o.m. 1.3.2004
I ämne, där lektors undervisningsskyldighet är 15-19
veckotimmar
46,28 €
I ämne, där lektors undervisningsskyldighet är 20-21
veckotimmar

40,11 €

Anmärkning:
Förhör omfattar såväl skriftligt som muntligt förhör, i ämnen av övningsnatur arbetsprov samt förnyat förhör.

2 mom.

Åt lärare, som fungerar som övervakare vid skriftligt förhör, erläggs dessutom ett
övervakningsarvode om 9,26 € per timme fr. 1.3.2004.

3 mom.

Åt rektor erläggs för varje privatelev 37,02 € fr. 1.3. 2004.
Protokollsanteckning:
Förutsättningen för erläggande av ovannämnda arvode är att rektor
kontrollerar att de som söker inträde som privatelever fyller de av skolmyndigheterna uppställda villkoren, godkänner de elever, som antas
som privatelever, fastställer examensordningen, ordnar förhörstillfällena, övervakar att förhörens nivå motsvarar de krav som ställs på ifrågavarande examen samt utfärdar betyg över avlagda examina.

4 mom.

Ovannämnda förhörsavgifter för privatelever justeras på motsvarande sätt som
beträffande de allmänna förhöjningarna i löneklass C 34.

1.3.2006

II.8 - s. 1

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

REKTOR
1§
Avlöning och undervisning
1 mom.
Inplaceringslöneklass
C 66

årsförhöjning
20 år
2C

(1.2.2000)

2 mom.

Rektor har ingen undervisningsskyldighet. Om han ändå av särskild orsak undervisar,
medför detta ingen rätt till separat ersättning.

2§
Arbetstid, semester och övertimmar
Rektors arbetstid, semester och övertimmar bestäms enligt 19 § i del I.

PROREKTOR
3§
Ersättningen till en lärare som förordnas till prorektor
1 mom.

Undervisningsskyldigheten för en lärare som förordnas till prorektor nedsätts med 1-5
vh, om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande arbetsuppgifter. Nedsättningens storlek är beroende på hur hög lärarens egen undervisningsskyldighet är och
hur omfattande och svåra de arbetsuppgifter är som prorektorn kontinuerligt förutsätts
handha. Nedsättningen kan därför också variera över tiden.

2 mom.

Om en lärare förordnas till prorektor enbart för den tid under vilken rektor är
förhindrad att sköta sin tjänst, dock för minst en vecka, får läraren till sin undervisningsskyldighet räkna 2-3 timmar av arbete som han eller hon har utfört som prorektor.
Timtantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom.

6.4.2010

II.8 - s. 2(1)

vårdinst.
LÄRARE
4§
Inplaceringslöneklass, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet
1 mom.
Inplaceringsårsförhöjningar
(ändr. 1.10.2009)
löneklass
5år 10år 15år 20år
Lektor i yrkesämnen
högre högskoleexamen C 56
annan examen
C 54

undervisningsskyldighet/år

1C
1C

2C
2C

2C
2C

2C
2C

950
950

Lektor i matematik
högre högskoleexamen C 56
annan examen
C 54

1C

2C

2C

2C

1C

2C

2C

2C

840
840

Lektor i språk
högre högskoleexamen C 56
annan examen
C 54

1C
1C

2C
2C

2C
2C

2C
2C

840
840

2 mom.

Till årsförhöjningar berättigar förutom de tider som avses i 4 § i del I, gemensamma
bestämmelser, även tiden i tjänstgöring i yrken som förutsätter utbildning inom socialeller hälsovårdsområdet.

TILLFÄLLIGA TJÄNSTEUPPGIFTER (1.8.2001)
4a §
Inplaceringslöneklass, årsförhöjningar och arbetstid
Upphävs (23.1.2006).
5§
Arbetstid, semester och övertimmar
En lärares arbetstid, semester och övertimmar bestäms i enlighet med 19 § i del I.
6§
Kompetenstillägg
1 mom.
Upphävs (1.10.2009).
7§
Kompetensavdrag
1 mom.
Upphävs (1.10.2009).

6.4.2010
vårdinst.

II.8 - s. 3(1)

8§
Uppgifter som räknas in i undervisningsskyldigheten
1 mom.
Vissa uppgifter
I undervisningsskyldigheten inräknas teoretisk och praktisk undervisning i enlighet
med läroplan och läsordning samt skriftlig bedömning av eleverna (högst 60 h
per år), studiebesök (högst 6 h per dag) och fältpraktikresor (högst 6 h per vecka).
2 mom.

Kompletteringsutbildning
Undervisningsskyldigheten för lektor som ansvarar för kompletteringsutbildning kan
nedsättas med högst 200 h per år.

3 mom.

Skötsel av undervisningsmateriel
Lektor som förordnats att ansvara för undervisningsmateriel samt lektor som
undervisar i första hjälp får till sin undervisningsskyldighet räkna högst 80 h per år.

4 mom.

Avdelningsföreståndare och ansvarig lärare för basåret
Lektor som har förordnats till avdelningsföreståndare och ansvarig lärare för basåret
har rätt att för ifrågavarande uppgifter i sin undervisningsskyldighet inräkna följande
antal timmar:
Antal studerande
1 - 15
16 - 29
30 - 49
50 - 69
70 - 89
90 -109

timmar per vecka
2
3
5
6
8
9

Antalet studerande fastställs läsårsvis och undervisningsskyldigheten bestäms i enlighet med detta antal under hela läsåret, om man inte på grund av förändringar i antalet
studerande finner anledning att fastställa elevantalet på nytt.
5 mom.

Klassföreståndare
För klassföreståndaruppgiften en timme per vecka.

1.3.2006
vårdinst.

II.8 - s. 4

TIMLÄRARE
9§
Anställningsvillkor för en timlärare (ändr. 1.8.2005)
1 mom.
Grunden för en timlärares lön, arbetstid och semester är densamma som gäller för den
lektorstjänst som närmast motsvarar. Lönen betalas i samma proportion till full lön
som arbetstiden står i förhållande till full totalarbetstid (36 h 15 min per vecka). Om en
timlärares i bisyssla rätt till semester har dock överenskommits nedan i 3 mom.
2 mom.

En timlärare är i huvudsyssla om hans eller hennes totalarbetstid omfattar i genomsnitt
minst 20 timmar i veckan.

3 mom.

En timlärares i bisyssla rätt till semester följer av landskapsförordningen om semester
för vissa landskapets tjänstemän som inte är anställda i huvudsyssla (123/1998).

10 §
Uppgifter som räknas in i undervisningsskyldigheten
Upphävs (23.1.2006).

11 §
Arbetstid, semester och övertimmar
Upphävs (23.1.2006).

12 §
Undervisning i föreläsningsform
Upphävs (23.1.2006).

1.3.2006

II.9 - s. 1

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

REKTOR
1§
Avlöning och undervising
1 mom.
Inplaceringslöneklass
C 62

Årförhöjning
20 år
2C

(1.8.03)

2 mom.

Undervisningsskyldighet
a) antal studerande
högst 29
b) antal studerande
30 - 59
c) antal studerande
60 -

h/vecka

h/år

10 - 12

370 - 444

8 - 10

296 - 370

7- 9

259 - 333

3 mom.

Om rektor inte fungerar som ansvarig lägenhetsförvaltare, utbetalas avlöningen
nedsatt med tre löneklasser och undervisningsskyldigheten ökas med tre veckotimmar.

4 mom.

Rektor får i sin undervisningsskyldighet inräkna endast de timmar för klass- och
åskådningsundervisning, övning och praktisk undervisning som överensstämmer
med läroplanen.

2§
Arbetstid, semester och övertimmar
Rektors arbetstid, semester och övertimmar bestäms enligt 19 § i del I.
PROREKTOR
3§
Ersättningen till lärare som förordnas till prorektor
1 mom.
Undervisningsskyldigheten för en lärare som förordnas till prorektor nedsätts med
1-5 vh,om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande arbetsuppgifter.
Nedsättningens storlek är beroende av hur hög lärarens egen undervisningsskyldighet är och hur omfattande och svåra de arbetsuppgifter är som prorektorn kontinuerligt förutsätts handha. Nedsättningen kan därför också variera över tiden.

6.4.2010
naturbr.
2 mom.

II.9 - s. 2(1)

Om en lärare förordnas till prorektor enbart för den tid under vilken rektor är
förhindrad att sköta sin tjänst, dock för minst en vecka, får läraren till sin undervisningsskyldighet räkna 2-3 timmar av arbete som han eller hon har utfört som prorektor. Timantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom.

LÄRARE
4§
Inplaceringslöneklass, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet
Tjänst
- högre högskoleexamen

Inplaceringslöneklass
C 51

årsförhöjningar
5år
10år 15år 20år

undervisn.skyldighet
per vecka
per år

2C

1C

2C

2C

22

836

2C

1C

2C

2C

22

836

(1.10.09)

- annan
behörighet

C 48

5§
Kompetenstillägg
1 mom.
Upphävs (23.1.2006).
2 mom.

Avlöningen till lärare som verkar som elevhandledare och som har genomgått
elevhandledarutbildning betalas förhöjd med en löneklass.

6§
Kompetensavdrag
Upphävs (1.10.2009).

7§
Arvode för elevhandledning och stödundervisning
Arvode för stödundervisningstimme och elevhandledning erläggs enligt lärarens
egen övertimarvodesgrund.

1.3.2006
naturbr.

II.9 - s. 3

8§
Uppgifter som räknas in i undervisningsskyldigheten
1 mom.
Granskning av praktikböcker
För granskning av praktikanters praktikböcker får en lärare till sin undervisningsskyldighet räkna sju timmar om året per årspraktikant och fem timmar om året per
sommarpraktikant.
2 mom.

Upphävs 23.1.2006.

3 mom.

Klassföreståndare
För uppgiften som klassföreståndare beviljas nedsättning med en veckotimme.

4 mom.

Övervakning av elevinternat
För övervakning av elevinternat och därtill anslutna uppgifter får den lärare som
verkar som föreståndare för internatet, till undervisningsskyldigheten räkna tre
veckotimmar, om elevernas antal är 10-20 samt en halv timme i veckan för varje
följande 10-tal elever, dock inte mer än 8 veckotimmar.

5 mom.

Ledning av studieexkursioner
Av tid som disponerats för ledning av elevernas studieexkursioner, får den lärare
som lett exkursionen till sin undervisningsskyldighet räkna högst sex timmar per
dag.

6 mom.

Föreståndare för verkstad
Lärare får till sin undervisningsskyldighet räkna högst en timme per vecka för
uppgiften som föreståndare för verkstad.

7 mom.

Avdelningsföreståndare
För uppgiften som avdelningsföreståndare enligt följande:
Antal undertimmar per vecka
visningsgrupper
1-3
2
4-6
3
7-9
4
10 5

1.3.2006
naturbr.

II.9 - s. 4

9§
Övertimmar
För timmar som överskrider undervisningsskyldigheten erläggs övertimarvode.

10 §
Total arbetsskyldighet och semester
1 mom.
En lärares totala arbetsskyldighet uppgår till 36 1/4 timme per vecka.
2 mom.

En lärare har rätt till två månaders semester under läsåret, julledigheten däri inräknad. Semestern kan med lärarens samtycke framskjutas så, att den hålls före den 1
maj påföljande läsår.
Tillämpningsanvisning:
Rätten till två månaders (52 dagar) semester har den som innehar en lärartjänst, är vikarie eller tjänstförrättande lärare samt sådan timlärare i
huvudsyssla som har minst 16 veckotimmar vid skolan.
Till den som tjänstgör endast under en del av läsåret, ges semester i förhållande till antalet tjänstgöringsmånader (4,3 dagar per månad).
En månad berättigar till semester, när den innehåller minst 18 tjänstgöringsdagar (alla veckans dagar medräknade). Såsom tjänstgöringsdagar
anses även dagar för sådan frånvaro som nämns i 4 § 3 mom. i tjänstekollektivavtalet om semester för landskapets tjänstemän.
Vid fastställandet av lärarnas semestrar iakttas bestämmelserna i 13 §
landskapsförordningen om semester för landskapets tjänstemän
(122/98). En lärare har rätt att få sin semester flyttad till en annan tidpunkt på grund av sjukdom o.dyl. i enlighet med bestämmelserna i 8 §
3 och 4 mom. i tjänstekollektivavtalet om semester för landskapets
tjänstemän. Obs. att landskapsförordningen och tjänstekollektivavtalet
om semester för landskapets tjänstemän inte i övrigt tillämpas på lärarna.
Semestern bör ges innan anställningen upphör. Semesterersättning i
pengar betalas nämligen inte för icke förbrukade semesterdagar.
(2.9.2003/F30/03/1/16)

6.4.2010
naturbr.

II.9 - s. 5(2)

TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA
11 §

(Ändras 1.8.2005)

Löneklasser, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet
1 mom.

En timlärares löneklass, årsförhöjningar och undervisningsskyldighet är desamma
som i den lektorstjänst som närmast motsvarar.

2 mom.

12 §

För stödlärare gäller följande:
Inplaceringslöneklass

årsförhöjningar
5 år 10 år 15 år 20 år

C 38

2C 1C 2C 2C

undervisn.skyldighet
per år
950

(Ändras 1.10.2009)

Kompetenstillägg
Beträffande kompetenstillägg tillämpas samma villkor som för motsvarande lärare.
13 §
Arvode för elevhandledning och uppgifter som räknas in i undervisningskyldigheten
Vad som avtalats i 9 - 10 § gäller även timlärare.
14 §
Arbetstid och semester
För sådan timlärare i huvudsyssla som undervisar minst 16 h per vecka vid skolan,
bestäms semester och arbetstid enligt samma grunder som för övriga lärare.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
15 §
Färdkostnadsersättning (ändr. 1.8.2008)
Till en timlärare i bisyssla betalas, till den del ifrågavarande resa överskrider sex
kilometer, kilometerersättning enligt grunderna i tjänstekollektivavtalet om resekostnadsersättningar för resa som timläraren företar med en egen bil eller annat i
avtalet omnämnt motorfordon från sin bostad eller verksamhetsställe till naturbruksskolan. Återresan ersätts enligt samma grunder.
Protokollsanteckning:
Denna bestämmelse ersätter landskapsstyrelsens beslut av den 23
december 1982 och den 26 september 1995.

II.10 – 1

19.6.2013

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA
1§
1 mom.

Ersättningen till lärare som har förordnats till prorektor
Undervisningsskyldigheten för en lärare som har förordnats till prorektor nedsätts med 1-5 vh, om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande
arbetsuppgifter. Nedsättningens storlek är beroende på hur hög lärarens egen
undervisningsskyldighet är och hur omfattande och svåra de arbetsuppgifter är
som prorektorn kontinuerligt förutsätts handha. Nedsättningen kan därför också
variera över tiden.

2 mom.

Om en lärare förordnas till prorektor enbart för den tid under vilken rektor är
förhindrad att sköta sin tjänst, dock för minst en vecka, får läraren till sin undervisningsskyldighet räkna 2-3 timmar av arbete som han eller hon har utfört som
prorektor. Timantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom.

2§
1 mom.

Inplaceringslöneklasser
Avlöningen för lärare i huvudsyssla eller timlärare bestäms enligt avlagd
examen:
Löneklass
Högre högskoleexamen
C 51
Annan examen
C 48

3§

Årsförhöjningar
Lärares årsförhöjningar
Lärare, högre högskoleexamen
Lärare, annan examen

4§

5 år 10 år 15 år
2C
1C
2C
2C
1C
2C

Den totala arbetsskyldigheten för lärare
Svenska
Främmande språk, matematik, fysik och kemi
Övriga ämnen

700 h
800 h
870 h

20 år
2C
2C
21 vh
24 vh
26 vh

Lärarens totala arbetsskyldighet fördelar sig under året enligt följande:
Undervisningsskyldighet
En lärares undervisningsskyldighet ska vara minst ¾ av timantalet för den totala
arbetsskyldigheten
En undervisningstimme är 45 minuter lång. I undervisningstimmarna ingår förberedelse av undervisningen samt förberedelse och korrigering av repetitioner,
prov och övriga uppgifter samt deltagande i lärarmöten.
Annat arbete
Annat arbete utgör minst ¼ av den totala arbetsskyldigheten (262-326 timmar
per år). För annat arbete är en timme 60 minuter.

19.6.2013

II.10 – 2
Av särskilda skäl kan en lärares undervisningsskyldighet minska eller öka.
Ökningen eller minskningen innebär att annat arbete också ökas eller minskas
med 1,5 timme per lektion. En lärares undervisningsskyldighet skall dock vara
minst 2/3 av den totala arbetsskyldigheten, om inte landskapsregeringen av särskilda skäl beslutar att sänka undervisningsskyldigheten till hälften av den totala
arbetsskyldigheten.

5§

Övertimmar
För timmar som överskrider den totala arbetsskyldigheten betalas övertimarvode.

6§
1 mom.

Lärarpraktik
Om det vid skolan finns lärarstuderande som genomför lärarpraktikens allmänna
avsnitt, får rektor om han eller hon leder och övervakar praktiken eller den
lärare i huvudsyssla som landskapsregeringen har förordnat till denna uppgift,
från sin årliga undervisningsskyldighet dra in 15 timmar oberoende av antalet
lärarstuderande.

2 mom.

Lärare i huvudsyssla som medverkar i handledning av lärarpraktikens allmänna
avsnitt får från sin årliga undervisningsskyldighet dra av 10 timmar per sådan
lärarstuderande som berörs av handledningen, dock sammanlagt högst 80 timmar.

3 mom.

Rektor som leder lärarskicklighetsavsnittet i lärarpraktikens specialavsnitt eller
lärare i huvudsyssla som landskapsregeringen separat förordnat till denna uppgift, får från sin årliga undervisningsskyldighet dra av 20 timmar.

4 mom.

Om det vid skolan finns lärarstuderande som genomför rektorspraktik, får rektor
om han leder och övervakar praktiken från sin årliga undervisningsskyldighet
dra av 10 timmar oberoende av antalet lärarstuderande.

7§

Färdkostnadsersättning
Till en timlärare i bisyssla betalas, till den del ifrågavarande resa överskrider sex
kilometer, kilometerersättning enligt grunderna i tjänstekollektivavtalet om
resekostnadsersättningar för resa som timläraren företar med egen bil eller annat
i avtalet omnämnt motorfordon från sin bostad eller verksamhetsställe till
Ålands folkhögskola. Återresan ersätts enligt samma grunder.
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ÅLANDS MUSIKINSTITUT
PROREKTOR
1§
Ersättningen till en lärare som förordnas till prorektor
1 mom.
Undervisningsskyldigheten för en lärare som förordnas till prorektor nedsätts
med 1-5 veckotimmar, om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande arbetsuppgifter. Nedsättningens storlek är beroende av hur hög lärarens
egen undervisningsskyldighet är och hur omfattande och svåra de arbetsuppgifter är som prorektorn kontinuerligt förutsätts handha. Nedsättningen kan därför
variera över tiden.
2 mom.

Om en lärare förordnas till prorektor enbart för den tid under vilken rektor är
förhindrad att sköta sin tjänst, dock för minst en vecka, får läraren till sin undervisningsskyldighet räkna 2-3 timmar av arbete som han eller hon har utfört som
prorektor. Timantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom.

2§

Inplaceringslöneklasser
Löneklassen och undervisningsskyldigheten per vecka för en lärare eller timlärare bestäms enligt avlagd examen:
löneklass
undervisningsskyldighet
Högre högskoleexamen
C 51
23 vh
Lägre högskoleexamen el. motsv.
C 48
23 vh
Protokollsanteckning
En lektor är 45 minuter lång. En arbetstimme (beträffande kursexamen, vårexamen och inträdesförhörsnämnd) och en planeringstimme för utbildning och undervisningsarbeten är däremot 60
minuter lång.

3§
1 mom.

Årsförhöjning
Antalet år som berättigar till årsförhöjning och årsförhöjningens storlek i löneklasser är:
5 år 10 år 15 år
20 år
Lärare
2C
1C
2C
2C

2 mom.

Beträffande årsförhöjningar iakttas i övrigt bestämmelserna i 4 § i del I
allmänna delen Tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets
undervisningspersonal.

4§
1 mom.

Lärarnas arbetstid
Ett läsår är 38 arbetsveckor. En arbetsvecka är fem dagar. Undervisningen skall
omfatta minst 35 arbetsveckor jämte högst tre veckor kurs-, vår- och inträdesexamina samt utbildnings- och undervisningsplanering.

2 mom.

Under nämnda tre veckor är veckoarbetstiden 30 timmar, dock så att en del av
denna tid kan användas för uppgifter i kursexamensnämnd medan undervisningsarbetet pågår.

19.6.2013

II.11 – 2

3 mom.

Lärarnas arbetstid bör i mån av möjlighet ordnas från måndag till fredag. Om
undervisning på lördagar är nödvändig eller om så annars avtalas med lärarna,
skall en lärares fridag förläggas till en måndag eller fredag, om inte av särskilda
skäl och på lärarens begäran annorlunda avtalas.

4 mom.

Inom ramen för lärares undervisningsskyldighet kan rektor besluta om timfördelningen inom respektive ämne.

5§

Övertimarvode
En lärares övertimarvode bestäms enligt 4 § i del I, allmänna delen Tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal,
dock så att divisorn för arvodet för en timme är 35. Årsförhöjningar inverkar
inte på grunderna för övertimarvodet. Kompetensavdrag beaktas däremot i övertimarvodesgrunden.

6§

Färdkostnadsersättning
Till en timlärare i bisyssla betalas, till den del ifrågavarande resa överskrider
sex kilometer, kilometerersättning enligt grunderna i tjänstekollektivavtalet om
resekostnadsersättningar för resa som timläraren företar med en egen bil eller
annat i avtalet omnämnt motorfordon från sin bostad eller tjänsteställe till
musikinstitutet. Återresan ersätts enligt samma grunder.

