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TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOREN FÖR 

LANDSKAPETS UNDERVISNINGSPERSONAL 

 

 

DEL I ALLMÄNNA DELEN 

1  Gemensamma bestämmelser 

 

1 §       Tillämpningsområde 

   Bestämmelserna i denna tjänstekollektivavtalsbilaga tillämpas på rektorer, utbild-

ningsledare, kursplanerare, studiehandledare, IT-handledare, lärare och timlärare vid 

landskapets läroinrättningar. I ifrågavarande läroinrättningar är de som ingår i del II, 

nedan. Om bestämmelserna i denna tjänstekollektivavtalsbilaga inte är tillämpliga på 

en tjänsteman, kan hen inte avlönas enligt denna avtalsbilaga. 

 

 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 benäm-

ning. I detta avtal innefattar begreppet lärare inte rektor, utbildningsledare, kurspla-

nerare, studiehandledare, IT-handledare eller timlärare. 

 

 

2 §   Avlöning 

1 mom.    Den grundlön 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 anställningsför-

hållanden 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 hen önskar åberopa i sammanhanget. 

Landskapsregeringen kan dock besluta att tillägg på grund av anställningstid beviljas 

utan ansökan, när en tjänsteman tidigare, på ansökan, har beviljats tillägg av ifråga-

varande slag. 

 

Anm. 

Lönetillägg beviljas tillsvidare enbart på ansökan. 
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3 mom.  Kan skolan inte tilldela läraren det antal timmar som utgör hens undervisningsskyl-

dighet i tjänsten och kan sådana kompletterande timmar som läraren är behörig för, 

inte heller anvisas vid en annan av landskapets läroinrättningar, har läraren utan hin-

der av detta rätt till den del av sin fasta avlöning som motsvarar undervisningsskyl-

digheten i tjänsten.      

 

     Anm. 

     Se även 14 § 3 mom. och 16 § nedan i detta avsnitt. 

 

3 §   Löneavdrag på grund av avsaknad av lärarbehörighet  

1 mom.  Om en lärare, studiehandledare eller timlärare saknar i behörighetsvillkoren förutsatt 

pedagogisk kompetens, betalas hens grundlön minskad med 2,58 % när hen saknar 

vitsord i pedagogik eller inte har auskulterat och med 4,88 % om hen varken har 

vitsord i pedagogik eller har auskulterat. 

 

2 mom.   Om en lärare, timlärare och studiehandledare saknar föreskriven ämnesbehörighet 

eller yrkesbehörighet för tjänsten, görs ett avdrag så att grundlönen minskas med 

4,88 %. 

 

4 §   Årsförhöjningar 

    Upphävd 1.12.2018 

 

5 §   Beräkningen av den tid som berättigar till en årsförhöjning  

   Upphävd 1.12.2018 

 

6 §   Uträkningen av ett övertimarvode  

1 mom.  En lärares övertimarvode räknas så att från den årliga grundlön som betalas i tjäns-

ten avdras 2,75 % och beloppet divideras med det timantal som utan eventuell ned-

sättning har fastställts som lärarens undervisningsskyldighet. Utgående från detta 

årsveckoövertimarvode erhålls det arvode som skall betalas per månad genom att ar-

vodet divideras med talet 12 och det arvode som skall betalas per timme genom di-

vision med antalet arbetsveckor vid läroinrättningen. 

   Till överlärare enligt behörighet 6 § är avdraget under en övergångsperiod t.o.m. 

31.7.2018 4,41 % av grundlönen + 2,75% av grundlönen. 
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     Anm.  

     Antalet arbetsveckor är  

     

     34  vid Högskolan på Åland och Ålands folkhögskola 

     35 vid Ålands musikinstitut 

 

 

2 mom.  Vid uträkningen av övertimarvodet beaktas sådana lönetillägg och löneavdrag som 

sker i formen av kompetenstillägg respektive kompetensavdrag. 

 

3 mom.  Upphävd 1.12.2018 

 

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 lära-

ren inte har hållit minskas hens avlöning med ett belopp som beräknas enligt ovan 

angivna grunder. 

 

7 §   Tillägg för doktorsexamen 

   Till en lärare och timlärare i huvudsyssla som har avlagt doktorsexamen betalas 

grundlönen förhöjd med 4,8 %.         

 

     Anm. 

    Bestämmelsen gäller inte tjänstemän med avtalslön, inte heller över-

lärare (behörighet enligt 6 §) 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 hen ett arvode per timme som motsvarar 30 % av 

övertimarvodet i den egna tjänsten. 

 

     Tillämpningsanvisning: 

Denna paragraf är en specialbestämmelse som skall tillämpas framom 

bestämmelsen i 21b § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal. 

(19.10.2004; F30/04/1/13) 
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8a §   Undervisning enligt Ålands lyceums läroplan för studieförberedande utbildning          

1 mom.  På den andel av det sammanlagda antalet undervisningstimmar som en lärare   

anställd vid en yrkesinriktad läroinrättning undervisar enligt Ålands lyceums läro-

plan 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 fast-

ställs används samma beräkningsgrund som vid läsårets början tillämpas vid Ålands 

lyceum. 

     Anm. 

   Vid ikraftträdande av denna bestämmelse 1.8.2010, är beräkningsgrun-

den vid Ålands lyceum 38 veckotimmar per kurs. En lärare vid en yrkes-

inriktad läroinrättning tilldelas 38 veckotimmar per kurs som hänför sig 

till den studieförberedande utbildningens läroplan. En kurs är 1,2 studie-

veckor. 

 

3 mom.  En vägd grundlön, undervisningsskyldighet samt grundlön för beräkning av överti-

marvodet beräknas för undervisningen enligt den yrkesinriktade respektive studie-

förberedande utbildningens läroplan. Vägningen av lönen görs enligt bestämmelser-

na i 17 § 5 mom., 9 mom. och 11 mom. 

 

4 mom.  Upphävd 1.6.2018  

 

 

9 §   Tillägg för undervisning under kvällar, veckoslut och ferier vid en yrkesläroin-

rättning  

1 mom.  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 överti-

marvode (1/34). Kvällstillägget till en lärare och timlärare med totalarbetstid erhålls 

genom att summan av tjänstemannens grundlön och ålderstillägg divideras med talet 

153. 

 

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 folk-

högskola och Ålands musikinstitut (beslut nr 32 F30/1.3.2006). 

     Med ferier avses höst-, jul-, sport- och påsklov samt tiden för sommar-

avbrott.  

     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. 

 

     Anm. 

     Beträffande timlärares i bisyssla kvällstillägg, se 18 § 5 mom. nedan. 
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10 §   Lärare som är huvudförtroendeman eller förtroendeman 

1 mom.  Timersättning 

   Till en i denna paragraf avsedd lärare betalas en timersättning för sådana förtroen-

demannauppgifter som hen 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 max-

imitid 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 undervis-

ningsskyldigheten inte är fastställd genom ett exakt timantal. 

 

4 mom.  En förtroendemans arvode  

   Se Förtroendemannaavtal för landskapets tjänstemän. 

   

 

11 §   Lärare som verkar som arbetarskyddsfullmäktig 

   Se allmänna tjänstekollektivavtalet för landskapets tjänstemän ”Arvode för arbete 

som arbetarskyddsfullmäktige utför”.  

 

12 §   Tentamensavgift för privatelever 

1 mom.  Till en lärare som anordnar tentamen för privatelever betalas ett arvode om 30 euro. 

   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. 
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13 §   Planeringstid 

1 mom.   Upphävd 1.8.2020. 

    

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 under  

 visningen och skolans verksamhet. 

 

3 mom.   Denna paragraf tillämpas i anställningsförhållanden av ovan nämnt slag som varar 

längre tid än en vecka.       

 

 

14 §  Ersättning för vissa extra arbetsuppgifter vid en yrkesläroinrättning 

1 mom.   Till en lärare och en timlärare i huvudsyssla betalas ersättning för arbetsuppgifter 

som utöver fastställd undervisning och därtill hörande åligganden ges till läraren el-

ler timläraren, på det sätt som anges i denna paragraf. Ett arvode som motsvarar ar-

betsmängden 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. 

 

     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). 
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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 övertimarvo-

den (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 hens undervisningsskyldighet. För en sådan lärare, motsvarar en timmes under-

visning, av två (2) timmar annat arbete. 

 

     Tillämpningsanvisning 

     Denna paragraf gäller inte lärare vid Ålands lyceum, Ålands folkhögs-

kola 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 be-

stämmelserna vid den läroinrättning där läraren har sin huvudsakliga tjänstgöring, 

den "primära läroinrättningen", i tillämpliga delar, om inte nedan överenskommits 

om annat. 

2 mom.  Till en gemensam lärare, som undervisar vid två eller flera skolor eller verksamhets-

enheter mellan vilka avståndet är minst en kilometer, betalas grundlönen förhöjd 

med 5,7 %. 

 

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 verksamhetspunk-

terna är minst en kilometer eller om hen förflyttar sig från sin bostad eller den närm-

ast belägna verksamhetspunkten till en annan eller andra verksamhetspunkter i och 

för lektionerna sammanlagt minst 140 km per vecka, betalas grundlönen till hen för-

höjd med 8,5 %. 

 

4 mom.  En gemensam lärares undervisnings- och annan arbetsskyldighet följer bestämmel-

serna 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 ge 
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   nom att man multiplicerar undervisningsskyldigheten per vecka med antalet skol-

veckor i året vid läroinrättningen. Den gemensamma läraren är skyldig att årligen 

undervisa det antal timmar som hens 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 pro-

portionell del utav övriga arbetsuppgifter utöver undervisningen i enlighet med läro-

inrättningens 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 undervisningsskyl-

digheten räknas lektioner och, upp till högst hälften av lektionernas antal, även andra 

sådana uppgifter, som vid sekundärläroinrättningen får räknas till undervisnings-

skyldigheten. 

 

7 mom.  Ersättningarna för en gemensam lärares resekostnader betalas i enlighet med tjänste-

kollektivavtalet om ersättningen till landskapstjänstemän för resekostnader. 

 

16 §   En lärares undervisning vid en annan läroinrättning  

1 mom.   En innehavare av en undervisningstjänst som utöver tjänstgöringen vid den egna 

läroinrättningen handhar undervisningsarbete vid en annan av landskapets läroinrätt-

ningar, avlönas i detta andra undervisningsuppdrag enligt bestämmelserna om timlä-

rare vid ifrågavarande läroinrättning, om det inte är fråga om att komplettera med 

timmar som erfordras för att fylla undervisningsskyldigheten vid den egna läroinrätt-

ningen, då någon separat ersättning inte betalas. 

 

2 mom.  Till en lärare på gymnasialstadiet som på ovan nämnt sätt fyller sin undervisnings-

skyldighet med timmar vid högskolan, betalas, med avvikelse från 1 mom., skillna-

den mellan lönen per timme vid högskolan och lärarens lön per timme vid den egna, 

primära läroinrättningen.          

 

17 §   Timlärare i huvudsyssla 

1 mom.  Upphävd 1.8.2020 
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2 mom.  Gränsen för huvudsyssla uppnås vid en läroinrättning 

   Om en timlärare undervisar i två eller flera läroinrättningar så, att det timantal som 

motsvarar hens beräknade undervisningsskyldighet, dock minst 16 veckotimmar 

uppfylls i någon av dessa läroinrättningar, är hen 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 an-

tal timmar som timläraren är anställd för, av andra skäl än sådana som beror på tim-

läraren 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.  

 

5 mom.  Löneinplaceringen och vägd grundlön        

   Grundlönen för en timlärare i huvudsyssla utgörs av den grundlön som innehavaren 

av motsvarande tjänst har, om annat inte har fastställts i specialbestämmelserna för 

ifrågavarande läroinrättning i del II. Om timläraren undervisar i ämnen med olika 

grundlöner räknas en vägd grundlön för fastställande av hens lön. Från grundlönen 

görs avtalsenliga kompetensavdrag respektive -tillägg, ifall dessa inte redan har be-

aktats vid fastställandet av grundlönen. 

 

     Tillämpningsanvisning: 

     En vägd grundlön räknas ut som följer (A och B= ämne A och ämne B):  

 

     (timantal A x grundlön A) + (timantal B x grundlön B) 

 (timantal A + timantal B) 

 

     Den vägda grundlönen räknas ut endast för de timmar som läraren håller 

vid en och samma läroinrättning.  

 

6 mom.  Lönedivisor 

   Avlöningen till en timlärare i huvudsyssla betalas så, att årsarvodet divideras med 

talet 12. 
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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 hen             

   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          

   Upphävd 1.12.2018 

 

 

9 mom.   En timlärares undervisningsskyldighet 

   En timlärares beräknade undervisningsskyldighet är densamma som undervisnings-

skyldigheten 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.                I.1 - s. 12 

 

     Tillämpningsanvisning 

     En vägd undervisningsskyldighet räknas ut som följer (ämne A, ämne B; 

uvs = undervisningsskyldighet): 

 

     (timantal A x uvs A) + (timantal B x uvs B) 

 (timantal A + timantal B) 

 

     En vägd undervisningsskyldighet 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 hen den del av den fasta avlöningen, som mots-

varar timmarnas andel av nämnda undervisningsskyldighet. 
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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. 

 

12 mom.  Fördelning av lönen mellan två och flera läroinrättningar 

   För en timlärare som är i huvudsyssla på grund av tjänstgöring vid två eller flera 

läroinrättningar, bestäms grundlönen och den beräknade undervisningsskyldigheten 

såsom ovan är bestämt. Vid var och en läroinrättning räknas den andel av timmarna 

för vilken inrättningen betalar grundlön och ålderstillägg samt den andel av timmar-

na för vilken betalas ovan i 11 momentet nämnt övertimarvode.  

 

13 mom.  Allmänt lönetillägg 

   Om ett allmänt lönetillägg, som även betalas till en timlärare i huvudsyssla, har 

avtalats i 4a § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal. 

 

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 hen återan-

ställs i början av följande termins arbetsperiod, antingen vid samma eller vid en an-

nan av landskapets läroinrättningar.  

 

17 mom  Planeringstid 

   En timlärare i huvudsyssla är skyldig att utöver de ordinarie skoldagarna och sin 

övriga arbetsplikt även delta i sådant planerings- och utvecklingsarbete eller annat 

lärarararbete som arbetsgivaren anvisar. Ett sådant arbete ingår i lärarens avlöning. 

För den tid som överstiger 24 timmar eller timantal i förhållande till anställningens 

längd, betalas timlön. Antalet arbetsveckor får inte öka pga sådant arbete. 
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18 §   Timlärare i bisyssla  

1 mom.  Avlöning och undervisningsskyldighet 

   Avlöningssystemet för en timlärare i bisyssla är arvode för varje hållen timme. Den 

grundlön som utgör arvodesgrund för en timlärare i bisyssla är samma som den icke-

avvägda grundlön som utgör grunden för avlöning av timlärare i huvudsyssla, och 

timlärarens undervisningsskyldighet är samma som den icke-avvägda undervisnings-

skyldighet, som utgör grunden för avlöning av motsvarande timlärare i huvudsyssla, 

ifall inte genom specialbestämmelser för ifrågavarande läroinrättningar annat har 

fastställts. Om en timlärare förordnats att delta i det kollegiala arbetet eller  

   annat lärararbete vid läroinrättningen berättigar två timmar sådant arbete till en 

   arvodestimme.  

   Timarvodets storlek bestäms i respektive specialavsnitt.                      I.1 - s. 14 

 

2 mom.  Uträkning av timarvodet 

   Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas så, att den grundlön per år som betalas 

till motsvarande lärare minskas med 2,75 %, divideras med undervisningsskyldig-

hetens timantal per vecka i motsvarande lärartjänst. Utgående från detta årliga tim-

arvode 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 undervisningstimmar. Se även 6 §. 
 

 

     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. 
 

     Betalning för hållen timme tillämpas även när en timlärare har förord-

nats att undervisa endast kortvarigt, dvs. för en kortare tid än ett läsår 

(några enstaka timmar eller t.ex. under tiden 15.8 - 28.2.). 
 

      

 

3 mom.  Avbrott i tjänsteutövningen 

   När en timlärare i bisyssla deltar i en reservövning, i befolkningsskyddsutbildning 

eller på arbetsgivarens förordnande i kompletterande utbildning, betalas till hen för 

denna tid, ett arvode i enlighet med antalet timmar enligt arbetsordningen. 
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4 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 §   Arbetstid, semester och övertimmar för tjänstemän med totalarbetstid 

1 mom.  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. Tjänste-

mannen iakttar härvid i tillämpliga delar kansliarbetstid (se 1 § tjänstekollektivavta-

let om arbetstider), dock med beaktande av vad arbetets speciella karaktär kan kräva. 

 

2 mom.  Uppdragets speciella karaktär får följande konsekvenser: 

    Rektors m.fl. uppgifter utgör en helhet, som till en del består av sådana uppgif-

ter vilkas placeringar i ett noggrant avgränsat arbetstidssystem eller en daglig 

arbetstid bereder svårigheter samt till en del av uppgifter som kan utföras på an-

nan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Dessutom varierar arbetsmängden i be-

tydande grad under olika tider av läsåret. Tjänstemannens arbetstid är därför un-

der läsårets olika tider och även dag för dag flexibel och avviker på detta sätt 

från kansliarbetstiden. 

 

3 mom.  En tjänstemans med totalarbetstid rätt till semester, bestäms enligt tjänstekollektiv-

avtalet 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. 
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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 hen 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.  Undervisningsskyldigheten för en lärare som har förordnats till prorektor nedsätts med 

1-5 vh., om prorektorn fortlöpande handhar till uppdraget hörande arbetsuppgifter. Ned-

sättningens 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 1.8.2020 och 1.6.2021 

1 mom. En utbildningsledares grundlön är 3 428,39 euro från 1.8.2020. 

  Från 1.6.2021 är en utbildningsledares grundlön, 3 461,65 euro. 
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5 §  Arbetstid och semester 

1 mom. En utbildningsledare iakttar totalarbetstid. Arbetstiden, semestern m.m. regleras i 19 § i 

del I. 

 

ÖVERLÄRARE OCH LEKTORER 

6 §  Grundlön       

   1 mom. En överlärare och lektors grundlön bestäms på basis av behörighet och 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad såsom anges nedan.     

     Paragrafhänvisningarna avser LF om Högskolan på Åland (87/02): 

            

            

        Grundlön   Grundlön  

          1.8.2020    1.6.2021 

 

  Överlärare 

  behörighet enl. 6 §     4 417,39 euro   4 460,24 euro        

  behörighet enl. 9 §   3 211,40 euro   3 242,55 euro     

 

  Lektor 

  behörighet enl. 7 §   3 092,71 euro   3 122,71 euro     

        3 211,40 euro   3 242,55 euro     

  behörighet enl. 9 §   2 920,29 euro   2 948,62 euro    

 

2 mom. Upphävd 1.6.2018 

 

 

  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. 
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8 §  Tid som räknas tillgodo för årsförhöjningar 

  Upphävd 1.12.2018 

 

9 §   Undervisningsskyldighet 

1 mom.      undervisningsskyldighet,  timmar 

        per vecka  per år 

 

  - överlärare    16 h   544 h 

  - lektor     18 h   612 h 

 

2 mom. 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. 

 

9 a § Undervisningsgruppernas storlek 

  Om undervisningsgruppen är större än 24 betalas ersättning enligt 14 § i allmänna 

delen. 

 

   Tillämpningsanvisning 

   Ersättningen betalas i samråd med förman och på begäran av läraren med beaktande 

av den totala arbetsbelastningen och kursens pedagogik. 

 

9 b § För undervisning ombord på skolfartyget ersätts läraren med åtta (8) usk- timmar per 

dag. I de åtta (8) usk-timmarna ingår för- och efterarbete samt annat undervisnings-

relaterat arbete.  

 

10 §  Övertimmar 

1 mom. För undervisningstimmar som överstiger undervisningsskyldighetens timantal erläggs 

övertimarvode.  
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11 §  Utvecklingsarbete (ändr. 1.8.2018) 

Utvecklingsarbete motsvarande 2 vt ingår i överlärarens arbetstid (Landskapsförordning 

2002:87 om Högskolan på Åland 6 §). Sådant utvecklingsarbete ingår i den fasta  

avlöningen. 

Utvecklingsarbetet kan bestå av exempelvis programansvar eller övriga av förman  

anvisade utvecklingsuppgifter. För den tid som överstiger 2 vt betalas timlön. Övriga 

överlärare kan vid behov tilldelas utvecklingsuppgifter och då betalas ersättning enligt 

14 § i allmänna delen. 

 

TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA 

12 §  Grundlön        

  En timlärares avlöning bestäms enligt samma grunder som avlöningen till en innehavare 

av en lektorstjänst eller överlärartjänst  

 

13 §  Kompetensavdrag 

  Upphävs (1.10.2009). 

 

14 §  Undervisningsskyldighet 

1 mom.  En timlärares undervisningsskyldighet bestäms enligt samma grunder som i en lektors-

tjänst eller överlärartjänst  

 

ÖVRIG UNDERVISNINGSPERSONAL 

15 §  Grundlön    1.8.2020  1.6.2021     

     

  Assistent    3 211,40 euro  3 242,55 euro         

 

16 §  Tid som räknas tillgodo för årsförhöjningar  

  Upphävd 1.12.2018 
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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. 
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ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 

 

1 § Ersättningen till lärare som har förordnats till prorektor 

1 mom. Undervisningsskyldigheten för en lärare som har förordnats till prorektor ned-

sätts 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 under-

visningsskyldighet räkna 2–3 timmar av arbete som hen har utfört som prorek-

tor. Timantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom. 

 

 

2 §  Grundlön 

1 mom. Avlöningen för lärare i huvudsyssla eller timlärare bestäms enligt avlagd exa-

men: 

 

  1.8.2020 1.6.2021 

     

 Högre högskoleexamen 3 073,70 euro 3 103,52 euro 

 Lägre högskoleexamen el. motsv. (55) 2 788,14 euro 2 815,18 euro 

 

 

3 § Årsförhöjningar  

 Upphävd 1.12.2018 

 

 

4 § Den totala arbetsskyldigheten för lärare 

 

Från och med 1.12.2018: 

Ämnen med betygsättning   800 h 22 vh 

Övriga ämnen   870 h  24 vh  

 

Arbetsskyldigheten vägs (justeras) procentuellt enligt de ämnen man undervisar 

i. 

 

 Lärarens totala arbetsskyldighet fördelar sig under året enligt följande: 

 

 Undervisning 

 I den totala undervisningsskyldigheten ingår huvudsakligen undervisning samt 

annat arbete. 

 En undervisningstimme är 45 minuter lång. I undervisningstimmarna ingår för- 

och efterarbete av undervisning samt deltagande i lärarmöten. 
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Annat arbete  

För annat arbete är en timme 60 minuter.  

Före läsårets början fastställs en arbetsplan för lärare, men kan justeras under 

läsåret enligt uppkomna behov i samråd med lärare. 

 

 

  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 sär-

skilda skäl beslutar att sänka undervisningsskyldigheten till hälften av den totala 

arbetsskyldigheten. 

  

Lärarnas arbetstid 

Ett läsår är 36 arbetsveckor. En arbetsvecka är fem dagar. Undervisningen skall 

omfatta 34 arbetsveckor.  

 

Tillämpningsanvisning: 

Om en lärare har en kurs på sommaren ges motsvarande ledighet 

på vintern i stället. 

 

  

5 §  Övertimmar 

 För timmar som överskrider den totala arbetsskyldigheten betalas övertimar-

vode. 

 

 

6 § Lärarpraktik 

1 mom. Om det vid skolan finns lärarstuderande som genomför lärarpraktikens allmänna 

avsnitt, får rektor om hen leder och övervakar praktiken eller den lärare i huvud-

syssla 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 lä-

rarstuderande 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 upp-

gift, får från sin årliga undervisningsskyldighet dra av 20 timmar. 

 

4 mom. Om det vid skolan finns lärarstuderande som genomför rektorspraktik, får rektor 

om hen leder och övervakar praktiken från sin årliga undervisningsskyldighet 

dra av 10 timmar oberoende av antalet lärarstuderande. 
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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 hö-

rande arbetsuppgifter. Nedsättningens storlek är beroende av hur hög lärarens 

egen undervisningsskyldighet är och hur omfattande och svåra de arbetsuppgif-

ter 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 under-

visningsskyldighet räkna 2–3 timmar av arbete som hen har utfört som prorek-

tor. Timantalet avgörs enligt samma bedömningsgrunder som i 1 mom. 

 

2 § Grundlön 

 Grundlönen och undervisningsskyldigheten per vecka för en lärare eller timlä-

rare bestäms enligt avlagd examen:  

                                                                  1.8.2020 1.6.2021 

  Grundlön Grundlön 

 

 Högre högskoleexamen                           3 073,70 euro    3 103,52 euro    23 vh          

 Lägre högskoleexamen el. motsv.           2 788,14 euro       2 815,18 euro    23 vh   

 

   

Protokollsanteckning  

 En lektion är 45 minuter lång. En arbetstimme (beträffande kurs-

examen, vårexamen och inträdesförhörsnämnd) och en planerings-

timme för utbildning och undervisningsarbeten är däremot 60 mi-

nuter lång. 

 

3 §  Årsförhöjning 

 Upphävd 1.12.2018 

 

4 § Lärarnas arbetstid 

1 mom. Ett läsår är 38 arbetsveckor. En arbetsvecka är fem dagar. Undervisningen skall 

omfatta 35 arbetsveckor jämte 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 undervis-

ningsarbetet pågår. 

 

3 mom. Lärares arbetstid bör i mån om möjlighet förläggas från måndag till fredag. Om 

det är nödvändigt för skolan att ordna undervisning på lördagar eller en över-

enskommelse om detta ingås med läraren, ska lärarens lediga dag förläggas till 

en måndag, om inte annat överenskoms. 
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4 mom. Inom ramen för lärares undervisningsskyldighet kan rektor besluta om timför-

delningen inom respektive ämne. 

 

 

5 §  Övertimarvode 

 En lärares övertimarvode bestäms enligt 4 § i del I, allmänna delen Tjänste-

kollektivavtal om anställningsvillkoren för landskapets undervisningspersonal, 

dock så att divisorn för arvodet för en timme är 35. Kompetensavdrag beaktas i 

övertimarvodesgrunden. 

 

6 § Färdkostnadsersättning 

 Till en timlärare i bisyssla betalas, till den del ifrågavarande resa överskrider sex 

kilometer, kilometerersättning enligt grunderna i tjänstekollektivavtalet om re-

sekostnadsersättningar för resa som timläraren företar med en egen bil eller an-

nat i avtalet omnämnt motorfordon från sin bostad eller tjänsteställe till musikin-

stitutet. Återresan ersätts enligt samma grunder. 
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