
 

 
 
Timlärararvoden från 1.7.2014 
 
    A    B/1    B/2    C    D/1    D/2    
a) 28,02 30,83 29,42 29,70 32,68 31,20 
b) 26,21  28,84  27,52 27,79 30,57 29,19 
c) 24,87 27,36 26,12 26,37 29,00 27,69 
d)              21,79  
 
 a) Timlärare som har avlagt högre högskolexamen 
 b) Timlärare som har avlagt lägre högskolexamen, gymnastik-, tecknings-, musik-, 

hushålls- och textillärarexamen, examen på institutnivå eller YH-examen 
 c) Alla andra lärare 
 d) Ackompanjatörer 
 
A-löner 
Till den här gruppen hör timlärare utan pedagogisk behörighet och utan rätt till årsförhöjning. 
 
B-löner 
Till den här gruppen hör timlärare som 
1) har kompetens som folkhögskollärare eller lärare i huvudsyssla vid medborgarinstitut eller har 

avlagt 35 sv eller 60 sp pedagogiska studier för lärare. 
2) har avlagt 15 sv eller 25 sp i pedagogik eller vuxenpedagogik. 
     
C-löner 
Till den här gruppen hör timlärare som inte har någondera av kompetenserna som beskrivs under 
punkt B men som är berättigade till årsförhöjning. 
 
D-löner 
Till den här gruppen hör timlärare som har någondera av de kompetenser som beskrivs under 
punkt B och som dessutom har rätt till årsförhöjning. 
 
Årsförhöjning 
Enligt det allmänna tjänstekollektivavtalet för undervisningssektorn, ska en timlärare som 36 
månader har undervisat minst 16 timmar i snitt per vecka, få sitt timarvode förhöjt med 6 %. Som 
divisor använder man antalet arbetsveckor, som på Helsingfors arbis brukar vara 13 per termin. Då 
man räknar ut tjänstgöringstiden räknar man månader med minst 16 timmar i snitt per vecka, 
antingen i det egna institutet eller i något annat institut.  
Förutsättningen för att man ska få årsförhöjningen är att man då man söker den arbetar minst 16 
veckotimmar i snitt i ett medborgarinstitut. För att få en årsförhöjning ska man lämna in en skriftlig 
anhållan till rektor.  
 

Föreläsningsarvoden 
(Fastställda av fullmäktige 2002) 
 
Allmänna föreläsningar 
84,00 € Licentiatexamen och specialsakkunnig 
67,00 € Högre högskolexamen 
50,00 € Lägre högskolexamen och yrkeshögskolexamen 
42,00 € Övriga 
 
Föreläsningscirklar 
59,00 € Licentiatexamen och specialsakkunnig 
42,00 € Högre högskolexamen 
34,00 € Lägre högskolexamen och yrkeshögskolexamen 
25,00 € Övriga 


