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Webbseminariets tidtabell 

• Välkomstord och presentation av de sakkunniga

• Det internationella lägerarbetets betydelse i ungdomsarbetet 

• Ersättningar och arbetstid enligt kollektivavtalet

• Principerna för lokala avtal

• Exempelpraxis

• Frågor och diskussion

• Tack
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Det internationella lägerarbetets betydelse i 
ungdomsarbetet 

1. Både Erasmus+-programmet och det finländska ungdomsarbetet utgår från den 
europeiska ungdomsstrategin

2. Stöd för delaktighet -> ungdomsutbytena är ungdomarnas egna projekt

3. Lägerarbetets fördelar i fostringsarbetet – en vecka på läger gör under, har vi 
märkt!

4. Uppväxt till medborgarskap, internationalitet och jämlikhet i den globala världen

5. Verksamhet enligt kommunens internationalitetsstrategi(?)
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Ersättningar och arbetstid 
enligt kollektivavtalet



AKTA
Allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet

1. Planering av arbetstider

• Arbetstiderna under läger och utflykter planeras på förhand i en arbetsskiftsförteckning där den 
regelbundna arbetstidens start- och sluttider framgår. Den dagliga regelbundna planerade 
maximiarbetstiden är högst nio timmar med allmän arbetstid och kontorsarbetstid.

• Även om tjänsteinnehavaren/den anställda är med hela tiden på lägret eller utflykten är det inte 
möjligt att anteckna närvarotiden i sin helhet som arbetstid på grund av att lagen kräver en 
vilotid på 11 timmar.

• Övertid kan inte planeras i arbetstidsschemat även om man vet att sådan uppstår. Den verkliga 
arbetstiden per dygn får inklusive övertid vara max  13 timmar. Övertidsarbetet förs in i det 
realiserade arbetstidsschemat.
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AKTA fortsätter
2. Nattskiften – arbetstid eller fritid?

• Om lägerförhållandet eller lägerdeltagarnas ålder eller andra orsaker förutsätter 
ständig övervakning även nattetid och den anställda hela tiden är bunden till 
aktivt arbete ska nattskiftet planeras in som arbetstid i arbetsschemat. Oftast 
behövs bara en person i nattskiftet.

• Om lägerförhållandet inte är så bindande arbetsmässigt kan man planera in 
nattetiden som jourtid för de anställda. Då är ersättningen 20–30 procent av den 
ohöjda timlönen. Om jouren på grund av brådskande behov blir aktivt arbete 
räknas detta som arbetstid och ersätts som sådant. Med den här modellen 
verkställs även dygnsvilan på 11 timmar som lagen kräver. 
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AKTA fortsätter

3. Sammanfattning/minnesregel då man vill erbjuda de bästa möjliga 
ersättningarna enligt AKTA åt de anställda:

• Per dygn planeras: 9 h regelbunden arbetstid, 11 h jourtid.

• I det realiserade arbetstidsschemat antecknas: 9 h regelbunden arbetstid, 4 h 
övertid och 11 h jour.
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AKTA fortsätter
4. Ersättningar

• övertidsersättning = +50 procent för de två första övertidstimmarna per dygn  

+100 procent för varje följande övertidstimme per dygn samt

+50 procent för veckoövertidens fem första timmar och 

+100 procent för varje påföljande veckospecifika och 
dygnsspecifika övertidstimme

• Övertiden kan betalas som pengar eller motsvarande mängd ledig tid. Motsvarande 
ledig tid innebär att fritidsersättningen är förhöjd. Med andra ord får man 1½ timme 
ledigt för en 50 procentig övertidstimme och 2 timmar ledigt för en 100 procentig 
övertidstimme. Ersättningsformen, alltså pengar eller fritid, bestäms av 
arbetsgivaren.
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AKTA fortsätter

• kvällstillägg kl. 18–22 = +15 %

• nattarbete kl. 22–07 = +30 %

• lördagstillägg kl. 06–18 = +20 % samt kl. 18–24 = +100 %

• söndagstillägg = +100 %

• jour 20–30 % av ohöjd timlön
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AKTA fortsätter
Övriga ersättningar: Dagtraktamente (Skattemyndigheten)

År 2019 är dagtraktamentet

• halvdagstraktamente 19 euro (arbetsresa över 6 timmar)

• heldagstraktamente 42 euro (arbetsresa över 10 timmar)

• dagtraktamente för arbetsresa utomlands (se tabell)

• måltidsersättning 10,50 euro (måltidsersättningen kan betalas för 
arbetsresor där löntagaren inte får dagtraktamente)

Dagtraktamente är en ersättning för måltidskostnader som är högre än normalt. Om en gratis 
eller av arbetsgivaren betald måltid ingår i arbetsresan (två måltider/heldagstraktamente, en 
måltid/halvdagstraktamente) är dagtraktamentet häften av ovan nämnda belopp.
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KyrkTAK
Kyrkans allmänna tjänste- och kollektivavtal

I regel är de som genomför lägerarbete tjänsteinnehavare i andligt arbete (till 
exempel ungdomsledare, diakoner, präster)

• Betyder att arbetstagarna inte omfattas av arbetstidslagen

• Arbetstid 24 h/dygn (också på lägret, man avtalar lokalt om dygnsvila)
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KyrkTAK fortsätter

Lägerarbete utomlands prissätts på samma sätt som i hemlandet

• Alla lägerdagar är arbetsdagar

• Lägerdagtraktamente är lika stort som inrikesdagtraktamente, förutsättningen 12 h/dag på 
läger

• Måltidsavdrag motsvarar priset på måltid på inrättning (4,95) och dras av från 
lägerdagtraktamentet

• Den som definierats som lägerföreståndare utbetalas föreståndartillägg (18,45)

• Kompensation för lägerarbetstid 2 dygn 12 h – 1 led. dag; 6 dygn 12 h – 2 led. dagar; 8 dygn 
12 h – 3 led. dagar; 10 dygn 12 h – 4 led. dagar; 12 dygn 12 h – 5 led. dagar
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KyrkTAK fortsätter
Om en arbetstagare har blivit anställd i ett anställningsförhållande (för andligt 
arbete), så gäller arbetstidslagen

• Enkel timlön eller motsvarande lediga tid för övertidsarbete på lägret

• Dygnsvila enligt arbetstidslagen

• För en förlorad ledig dag ny ledig dag eller penningersättning (1/5 av lönen 
enligt veckospecifik arbetstid)

• Kompensation för lägerarbetstid antingen lön eller motsvarandelediga tid 

• Kompensation för lägerarbetstid 2 dygn 12 h – 1 led. dag; 6 dygn 12 h – 2 
led. dagar; 8 dygn 12 h – 3 led. dagar; 10 dygn 12 h – 4 led. dagar; 12 dygn 
12 h – 5 led. dagar
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Kollektivavtal i organisationssektorn 

• Det finns flera kollektivavtal inom organisationssektorn
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Principerna för lokala avtal



Principerna för lokala avtal
• Lokala avtal möjliga i stor omfattning inom AKTA 

• Får ej avtalas

• Om lön som är mindre än grundlön enligt AKTA

• Om genomsnittlig längd för regelbunden arbetstid

• Om semesterns längd

• Om bestämmelser som gäller sjuk- och moderskapsledighet

• Om arbetsvärdering, förutom om KT och huvudavtalsorganisationerna ger 
fullmakt att avvika

• I övrigt är utgångspunkten att avvikande avtal är tillåtna 
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Principerna för lokala avtal fortsätter

• Frågor som gäller lägerarbetstid gäller ofta arbetstid

• Om avvikande avtal som gäller regelbunden arbetstid gäller högst fyra 
arbetstagare, kan man avtala om detta med arbetstagarna i fråga

• Enkelt eftersom detta kan avtalas med en chef som har befogenhet att fatta 
beslut 

• Om avtalet gäller minst fem arbetstagare, ska detta avtalas med 
förtroendemannen

• Förfarande enligt varje kommuns förvaltningsstadga 
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Principerna för lokala avtal fortsätter

• Lokala avtal är alltid frivilliga

• Man ska se till att för- och nackdelarna är i balans

• Lokala avtal som gäller tills vidare kan sägas upp med en uppsägningstid på tre 
månader
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Exempel på lokala avtal



Exempel 1: En kommun med 20 000 invånare

• Ungdomsutbyte i Finland: Arbetsskift och övertidstimmar som samlats in ersätts 
enligt principen timme för timme. Normala kvälls-, natt-, lördags- och 
söndagstillägg utbetalas. Om man reser annanstans, utbetalas inrikes 
dagtraktamente. Ersättning för jour nattid, men om det ordnas program på 
natten, är det normal arbetstid. I praktiken ändras ofta arbetsskiften, man 
ändrar inte för någon med tvång utan praxisen kan ge upphov till ändringar, till 
exempel behövs det mer folk eller så behövs inte alla arbetstagare som 
planerats.

• Ungdomsutbyte utomlands: En dag är en normal arbetsdag. Man får två lediga 
dagar för ett veckoslut. Utrikesdagtraktamente.
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Exempel 2: En stad med 50 000 invånare

Om det är fråga om ett läger, ingås ett separat lägeravtal, vare sig det är fråga om 
ett läger i Finland eller i utlandet. I avtalet överenskoms hur arbetstagaren ersätts 
för lägerarbetet. I regel får arbetstagaren förutom normal veckoarbetstid en ledig 
dag för varje full vardag, 1,5 lediga dagar för en full lördag samt två lediga dagar för 
en full söndag. Utmaningen här är att för ett läger på sju dagar (en kalendervecka) 
får arbetstagarna en arbetstid på sju dagar och 8,5 lediga dagar. Dvs. i princip 
sammanlagt arbetstid med arbetsdagar på tre arbetsveckor. Om man har två 
ungdomsledare, blir arbetstiden för ett läger på en vecka sex arbetsveckor. På 
sistone har man avtalat om detta även så att till exempel en tredjedel av lägret 
betalas som utrikesdagtraktamenten och de återstående två tredjedelar med extra 
lediga dagar. 
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Exempel 3: En stad med över 100 000 invånare

• Arbetstid

• På läger som ordnas av ungdomstjänsterna kan en ungdomsledares 
kontinuerliga arbetsperiod vara högst fem dygn. På längre läger som ordnas 
av andra instanser deltar man endast med ledningsgruppens beslut.

• På läger och utflykter får arbetstiden per dygn vara högst 13 h. Mellan 
arbetsskiften ska ingå en enhetlig dygnsvila på 11 timmar.

• För arbetstagare som ingår i personaldimensioneringen för läger utbetalas 
en beredskapsersättning på 25 procent för den tid de övernattar på 
lägerområdet. 
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Exempel 3: En stad med över 100 000 invånare

• Arbetstidsersättningar

• Arbetstidsersättningar utbetalas enligt faktisk arbetstid enligt AKTA. 
Övertidstimmar räknas enligt AKTA efter nio timmar och ersätts i regel som 
lediga dagar och de kan överföras till arbetstidsbanken. Detta gäller även 
beredskapsersättningar. 

• Åt läger- och reseföreståndare betalas som ersättning för ytterligare ansvar 
25 € / dygn. 
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Frågor och diskussion



Tack för att du deltog!

Materialet delas ut 
på sidan Materiaaleja nuorisovaihdon suunnitteluun

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/materiaaleja-nuorisovaihdon-
suunnitteluun


