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EXEMPEL PÅ DEN NYA LÖNESTRUKTUREN FÖR HÄLSOCENTRALTANDLÄKARE 1.4.2000 

EXEMPEL 1 

En legitimerad tandläkare vars grundlön fastställts enligt § 1 punkt 5.2, 5.3 och 5.4 i den bilaga 3  
som var i kraft 15.1.2000  

 DK I januari DK II januari 
April 
bilaga 3, § 1 punkt 5.3  
och § 2  

Grundlön 12 458 11 956 13 808 

5- och 8-årsförhöjningar som in-
går i grundlönen 
(sammanlagt 11,5 %) 

1 433 1 375 – 

Kunnandetillägg som ingår i 
grundlönen (6 %) 

833 800 – 

Grundlön sammanlagt 14 724 14 131 13 808 

Erfarenhetstillägg (15 %) 2 209 2 120 2 071 

Individuellt tillägg – – DK I 855 (833 + 2,6 %) 
DK II 821 (800 + 2,6 %) 

Månadslön sammanlagt 16 933 mk 16 251 mk 16 734 mk/16 700 mk 

Då man jämför de nya månadslönerna med de gamla är det skäl att observera att revideringen av åt-
gärdsarvodessystemet (bl.a. att en del av de pengar som är bundna till 8-årsförhöjningen har överförts 
till åtgärdsarvodena) i medeltal motsvarar en 3 procents höjning av grundlönen om man inte beaktar att 
antalet patienter eventuellt ökar eller att det efter 30 timmars kliniskt arbete under ordinarie arbetstid 
och efter kl. 18 betalas förhöjda åtgärdsarvoden. 

Jfr: Också grundlönen för en ung tandläkare, som inte har några årsförhöjningar, höjs i DK I från 12 458 
mk och i DK II från 11 956 mk till 13 808 mk. 

EXEMPEL 2 

En specialtandläkare vars grundlön har fastställts enligt § 1 punkt 5.1 (övre gräns) och punkt 5.3 (5 år) 
enligt den bilaga 3 som var i kraft 15.1.2000. 

 DK I januari DK II januari April 
bilaga 3, §1 punkt 5.1  

Grundlön 13 886 13 376 15 273 

5-årsförhöjning som ingår i 
grundlönen (slgt 5,5 %) 

764 736 – 

Grundlön sammanlagt 14 650 14 112 15 273 

Erfarenhetstillägg (5 %) 733 706 764 

Månadslön sammanlagt 15 383 mk 14 818 mk 16 037 mk 
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EXEMPEL 3 

En legitimerad tandläkare som har betalats en högre grundlön än enligt lönesättningen i bilaga 3 § 1 
punkt 5. Han har tjänstgjort 5 år, men inte 8 år, som hälsocentraltandläkare. Tandläkaren ansvarar 
dessutom för en delfunktion.  

 

Januari Ändring av grundlönen 

April 
bilaga 3, § 1 
punkterna 5.3 
och 5.4 och § 2  

Grundlön 15 000 15 000 15 570 

5-årsförhöjning 
som ingår i grund-
lönen  
(5,5 %) 

Ingår i grundlönen som är  
högre än lönesättningens mini-
milön (t.ex. 13 143 mk i DK I 
efter 5 år) 

– 825 (5,5 %) = 14 175 *) 

+ 1 000 mk = 15 175 

+ 2,6 % = 15 570 

Se § 1 punkt 5 protokollsan-
teckningen punkterna 1 och 
2.2   

– 

Förhöjning som 
ingår i grundlönen 
för en tandläkare 
som ansvarar för 
en delfunktion  
(6 %) 

900 Se § 1 punkt 4  934 

Kunnandetillägg 
som ingår i grund-
lönen (6 %) 

954  – 

Grundlön slgt 16 854 *)  16 504 

Erfarenhetstillägg  
(5 %) 

843  825 

Individuellt tillägg – Se § 1 punkt 5 protokollsan-
teckningen punkt 1 och § 2 

979  
(954 + 2,6 %) 

Månadslön sam-
manlagt 

17 697 mk  18 308 mk 

*) Om det inte går att särskilja de olika faktorer som inverkar höjande på grundlönen (exempelvis fram-
går det av lönebokföringen endast att grundlönen är 16 854 mk och att den omfattar en årsförhöj-
ning/årsförhöjningar, förhöjning på basis av ansvar för delfunktion och kunnandetillägg), utreds den in-
dividuella ”rena” grundlönen genom baklängesräkning på så sätt att de poster som ingår i grundlönen 
avdras en åt gången sådana som de var enligt det avtal som var i kraft 15.1.2000 (16 854 mk – kun-
nandetillägg 6 % – tillägg för ansvar för delfunktion 6 % – 5-årsförhöjning 5,5 %). 


