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Totallönen för löntagare i genomsnitt 3 111 euro i månaden
år 2011
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för alla
heltidsanställda löntagare 3 111 euro och medianlönen 2 776 euro under sista kvartalet 2011.
Timlönen för löntagare var i genomsnitt 18,35 euro och medianlönen 16,17 euro i timmen. Mycket
höga löners inverkan på medianlönen är mindre än på genomsnittet och medianlönen beskriver
således bättre lönenivån för den genomsnittliga löntagaren.

De högst avlönade löntagarna fanns inom statssektorn, där timlönen var 21,65 euro i timmen. Inom privata
sektorn var timlönen i genomsnitt 18,70 euro och inom kommunsektorn 16,84 euro. Den höga lönenivån
inom statssektorn förklaras av löntagarstrukturen. Staten är en liten arbetsgivarsektor och löntagarnas
yrkesuppgifter är i huvudsak specialistuppgifter. En granskning enligt yrkesgrupp förbättrar jämförbarheten
mellan lönenivåerna i olika sektorer. I flera yrkesgrupper är löntagarna inom privata sektorn bäst avlönade.
Löntagarna inom kommunsektorn är sämst avlönade i alla yrkesgrupper.

Timslöner efter yrkesklassificeringens huvudgrupp år 2011

Totallöner, euro/timYrkesklassificering

Kommunala sektornStatenPrivata sektornTotalt

16,8421,6518,7018,35Totalt

29,6738,5735,671)34,671 Chefer och högre tjänstemän

22,0425,5026,1724,632 Specialister

16,5819,6720,2219,153 Experter

13,9216,0715,7415,474 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete

13,6218,6013,7213,795 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal

13,4315,8712,1013,286 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.

14,5916,9216,8516,757 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare

13,7815,9516,7316,668 Process- och transportarbetare

11,9113,4312,6712,469 Övriga arbetstagare

–22,45–22,450 Militärer

Vid en jämförelse efter åldersgrupp är åldersgruppen 40–44 år den i genomsnitt bäst avlönade åldersgruppen
inom alla arbetsgivarsektorer då man jämför månadslöner för heltidsanställda löntagare. Det bör också
noteras att åldersgruppen i fråga är brytpunkten varefter lönerna i åldersgrupperna i genomsnitt börjar

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 19.10.2012
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sjunka. Endast inom statssektorn ser lönerna ut att öka brant för personer som står precis på tröskeln till
pensionering.

Löntagarnas medianmånadslöner efter ålder år 2011

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik, som omfattar alla arbetsgivarsektorer.
Månadslönen för den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom
den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertids- och tilläggsarbetstid, men inte
löneposter av engångsnatur.
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Timlönen för visstidsanställda omkring 15 procent lägre än
för ordinarie löntagare år 2011
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var timlönen för visstidsanställda löntagare omkring 15
procent lägre än för ordinarie löntagare år 2011. År 2011 omfattade lönestrukturstatistiken 1 050 556
löntagaremed ordinarie anställning. Antalet löntagaremed visstidsanställning uppgick till 168 913 personer.
Under de senaste drygt tio åren har det inte skett några större förändringar mellan lönerna, då en
visstidsanställd löntagare förtjänade år 2000 omkring 17 procent mindre i timmen än en ordinarie anställd.

Löntagarnas timlöner efter arbetsgivarsektorn år 2011

Skillnad, %VisstidsanställdaOrdinarie anställdaArbetsgivarsektorn
8 %16,1817,56Kommunala sektorn

9 %20,2222,15Staten

18 %15,6919,11Privata sektorn

15 %16,1218,92Totalt

Inom den offentliga sektorn finns det relativt sett fler visstidsanställda löntagare än inom den privata
sektorn. Av löntagarna inom den offentliga sektorn har 19 procent en visstidsanställning,medanmotsvarande
andel inom den privata sektorn är 10 procent. Jämfört med den offentliga sektorn är timlönen för
visstidsanställda löntagare inom den privata sektorn dock klart lägre i förhållande till ordinarie löntagare.

Löntagarnas timlöner efter arbetsgivarsektorn och kön år 2011

MänKvinnorArbetsgivarsektorn
VisstidsanställdaOrdinarie anställdaVisstidsanställdaOrdinarie anställda

18,4220,6115,6616,76Kommunala sektorn
21,2723,7719,4120,45Staten
16,6120,6814,8917,05Privata sektorn
17,2720,8215,4717,10Totalt

Betydelsen av anställningsförhållandets karaktär på lönen varierar efter kön. Bland kvinnor är skillnaden
i timlönen mellan visstidsanställda och ordinarie löntagare 8 procentenheter mindre än bland män, dvs.
skillnaden är ungefär hälften så stor. Fenomenet är någorlunda likadant som vid en motsvarande jämförelse
av olika sektorer: merparten av löntagarna med visstidsanställning är kvinnor, men betydelsen av
anställningsförhållandets karaktär på timlönen är mindre bland kvinnor.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter arbetsgivarsektor
och utbildningsområde år 2011

StatenKommunala sektornPrivata sektornTotaltUtbildningsområde

2 8642 4593 0172 938Allmänbildande utbildning

3 7653 2843 3903 307Pedagogisk utbildning och lärarutbildning

3 3363 2983 1163 191Humanistisk utbildning och konstutbildning

3 5412 7823 4783 369Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper

3 9703 6763 8863 843Naturvetenskaplig utbildning

3 6152 8773 3913 352Teknisk utbildning

3 5882 6203 0202 970Utbildning inom lant- och skogsbruk

3 5082 9782 9322 974Utbildning inom hälso- och socialvård

3 5782 3052 5312 577Utbildning inom servicebranscher

3 4572 1802 6022190Annat eller okänt utbildningsområde

5



Löner och arbetskraftskostnader 2012

Förfrågningar
09 1734 3445Mika Idman
09 1734 3356Jukka Pitkäjärvi

Ansvarig statistikdirektör:
Kari Molnar
palkkarakenne@tilastokeskus.fi
www.stat.fi
Källa: Lönestrukturstatistik 2011, Statikcentralen

ISSN 1796-0479Informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 9 1734 2220
www.stat.fi

ISSN 1799-0084 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


