
Timlöner inom den privata sektorn
2010

Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn
14,59 euro under det sista kvartalet 2010

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden inom den privata sektorn hos
timavlönade i genomsnitt 14,59 euro per timme under det sista kvartalet år 2010. Av
arbetstimmarna utfördes tio procent med en lön som var under 10,57 (decil 1), hälften med en
lön som var under 14,38 och tio procent med en lön som var över 18,54 euro (decil 9). Av figuren
nedan och tabellbilagorna kan man se att dessa lönefördelningar varierar betydligt i olika grupper.
Den totala lönen för timavlönade var i genomsnitt 15,31 euro per timme. Förtjänstnivåindexets
årliga förändring av den ordinarie timlönen, som beräknats med fasta vikter efter näringsgren,
var 1,5 procent. Statistiken beskriver uppgifter om ungefär 330 000 löntagare, av vilka 78 procent
var män.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 27.9.2011

Löner och arbetskraftskostnader 2011



Antalet löntagare inom den privata sektorn och timlönefördelningen
i vissa stora och typiska yrkesgrupper 2010

Yrkesklassificeringen 2010 har infördes i denna statistik. Mera information om klassificering finns på
Statistikcentralens webbsidor om Yrkesklassificeringen 2010:
http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001–2010/index_sv.html.

Lönebegreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar utöver löner för tids-, ackords- och premiearbete vid
ordinarie arbetstid också tillägg förknippade med arbetstid (t.ex. skiftes- och miljötillägg) och andra
separata tillägg samt grunddelarna för söndags- och övertidslön. Totallönen innehåller förutom de tidigare
nämnda dessutom prestationslöner, löneförmåner samt söndags- och övertidslönens förhöjningsdelar.
Uppgifterna har samlats in i samarbete med arbetsgivarorganisationerna.

I statistiken över skogsarbetarnas löner var timlönen för skogsvårdsarbeten 12,71 euro fjärde kvartalet
2010. Mer detaljerade uppgifter om skogsarbetarna finns i Översikterna.
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1. Timlönen inom skogsvårdsarbeten 12,71 euro under det
fjärde kvartalet 2010
Under det sista kvartalet år 2010 fanns det 1 222 skogsarbetare.

Figur 1. Medellönen för skogsarbetare inom skogsvård och antalet
skogsarbetare inom trävarutillverkning och skogsvård 4:e kvartalet
1995 - 4:e kvartalet 2010

Skogsvårdsarbeten hade utförts av 985 skogsarbetare. Deras genomsnittliga timlön var 12,71 euro, exkl.
andelen för arbetsredskap.Andra skogsarbeten hade utförts av 386 skogsarbetare. Deras genomsnittliga
timlön var 12,73 euro, exkl. andelen för arbetsredskap.
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Tabell 1. Medellönen för skogsarbetare inom skogsvård och antalet skogsarbetare inom
trävarutillverkning och skogsvård 4:e kvartalet 1994 - 4:e kvartalet 2010

Medellön vid skogsvårdsarbeten 
exkl. andelen för arbetsredskap, 
euro/timmen

Antal skogsarbetareÅr

SkogsvårdsarbeteTrävarutillverkning

7,061 2183 8341994

7,511 2963 0631995

7,621 0812 6931996

7,951 2972 4111997

7,891 5202 1811998

8,141 5932 1341999

8,601 5991 7022000

8,721 8751 7082001

9,151 7911 5352002

9,571 7601 1692003

9,791 6659822004

10,221 4918832005

10,411 4296352006

10,841 3544862007

11,421 2794492008

12,191 1393072009

12,719853042010
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Antalet timavlönade löntagare inomden privata sektorn och lönen efter huvudklassen
i yrkesklassificering (AML 2010) år 2010

Totallöner, euro/timmeMedellön för ordinarie arbetstid,
euro/timme

AntalYrkesklassificering

KvinnorMänTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotalt

12,5415,9315,3112,1215,1414,5972 227257 442329 715Totalt

19,6018,9819,1719,4218,8219,016891 2111 9012 Specialister

14,5217,0416,3814,1116,0515,553 0833 8386 9213 Experter

12,7913,3113,0912,4912,9712,767 2138 56415 780

4 Kontorspersonal och
personal i
kundservicearbete

12,0813,6013,0911,4912,4412,124 4416 42910 870
5 Service-, försäljnings- och
omsorgspersonal

9,579,349,459,579,339,45155157312
6 Jordbrukare och
skogsarbetare

13,3515,9715,7813,0115,5215,349 604118 566128 189
7 Byggnads-, reparation-
och tillverkningsarbetare

14,0916,5216,1113,4515,3115,0021 55294 789116 342
8 Process- och
transportarbetare

10,1514,0912,269,9013,4311,7925 48923 88749 4009 Övriga arbetstagare

Tabellbilaga 2. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och deras medellöner efter
utbildningsnivå år 2010

Totallöner, euro/timmeMedellön för ordinarie arbetstid, euro/timmeAntalUtbildningsnivå

KvinnorMänTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotalt

12,5415,9315,3112,1215,1414,5972 227257 442329 715Totalt

11,9915,2314,4511,6214,5313,8325 12564 87490 0452 Grundnivå

12,7016,1615,6412,2615,3514,8839 411180 175219 5863 Mellannivå

13,5716,3315,5013,0915,3814,703 9077 65911 5665 Lägsta högre nivå

13,4015,7214,9412,9414,9214,252 7023 5526 2546 Lägre högskolenivå

14,9915,6215,3914,6015,0614,908681 0321 9017 Högre högskolenivå
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