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Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga
landskap
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för
heltidsanställda löntagare 3 206 euro och medianlönen 2 853 euro under sista kvartalet 2012.
Sett till landskap fanns de högsta medellönerna i Nyland, 3 560 euro. Medellönerna var lägst i
Södra Savolax (2 815 euro) och Kajanaland (2 832 euro). Lönerna omfattar utöver lönen för
ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur,
såsom resultatpremier.

Genomsnittliga totallöner för heltidsanställda löntagare år 2012

De genomsnittliga lönerna i Nyland är högre p.g.a. att den högsta inkomstdecilens lönenivå är klart högre
än i övriga landet. Den högst avlönade decilen i Nyland tjänade 5 505 euro eller mer. På motsvarande sätt
tjänade den högst avlönade decilen i Birkaland minst 4 520 euro och i Södra Savolax 3 872 euro år 2012.

Skillnaderna mellan landskapen är betydligt mindre i den minst avlönade decilen (1:a decilen). I Nyland
hörde en heltidsanställd löntagare till den 1:a decilen, om han eller hon tjänade 2 104 euro eller mindre.
I Birkaland var motsvarande siffra 2 008 euro och i Södra Savolax 1 942 euro.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 8.4.2014
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I och med en större lönespridning är löneskillnaderna större i Nyland än i övriga landskap. I Nyland tjänade
den högst avlönade decilen minst 2,6 gånger mer än den lägst avlönade decilen. Motsvarande löneskillnad
varierade i övriga landskap från 2,3 (Birkaland) till 2,0 (Södra Savolax). Exakta landskapsvisa löneuppgifter
och lönespridningstal finns i tabellbilaga 1.

Totallöner för heltidsanställda löntagare i 1:a och 9:e decilen efter
landskap år 2012, euro / månad

Skillnaderna i medellönerna och lönespridningen mellan landskapen beror delvis på skillnaderna i
löntagarstrukturen. I t.ex. Nyland arbetar fler chefer, specialister och experter än i övriga landet. I dessa
yrkesgrupper är lönenivån i genomsnitt högre än i övriga yrkesgrupper.

Uppgifterna i publikationen baserar sig på Statistikcentralens lönestrukturstatistik. Månadslönen för den
totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. De löneuppgifter som publiceras i statistiken
är totallöner. I totallönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för
övertid och tilläggsarbetstid, arbetstidstillägg, läges- och miljötillägg, tillägg som utbetalas på basis av
uppgift, yrkesskicklighet och tjänsteår, prestationsbaserade lönedelar, beredskaps- och jourersättning samt
naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.
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Den nominella medianlönen för heltidsanställda löntagare
har stigit med 50 procent under 2000-talet
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen av totallönerna för heltidsanställda löntagare
2 853 euro år 2012. År 2000 var motsvarande medianlön 1 904 euro. Den nominella medianlönen har
således stigit med 50 procent under 2000-talet. Reellt, dvs. med beaktande av stegringen av prisnivån,
steg medianlönen med 21 procent under motsvarande period. Hälften av de heltidsanställda löntagarna
tjänar mer än medianlönen och hälften mindre.

Figur 1. Totallöner för heltidsanställda löntagare i 1:a och 9:e decilen
samt medianen åren 2000–2012

Den högst avlönade decilen av de heltidsanställda löntagarna tjänade minst 4 756 euro år 2012, dvs. 53
procent mer än år 2000. Den lägst avlönade decilen tjänade 2 027 euro eller mindre år 2012, dvs. 48 procent
mer än år 2000.

Eftersom lönerna i den högsta decilen har stigit snabbare än lönerna i den lägsta decilen, har löneskillnaden
mellan toppen och botten av lönefördelningen ökat under 2000-talet. År 2012 tjänade den högst avlönade
decilen minst 2,35 gånger mer än den lägst avlönade decilen. Motsvarande siffra var 2,28 år 2000.

Även om reallönerna har stigit i alla decilgrupper 2000–2012, har ökningen infallit under perioden
2000–2008. En granskning av förändringen i reallönerna åren 2009–2012 visar att reallönerna har sjunkit
något i de lägsta inkomstdecilerna och stigit med ett par tiondelars procent i de högsta inkomstdecilerna.

Förändringarna i decil- och medianlönerna beror på en ökning av löntagarnas löner samt på en strukturell
förändring i och med vilken jobb försvinner och tillkommer.

Tabell 1. Procentuell förändring av nominella och reella löner efter decil åren 2000–2012 och
2009–2012

Reell förändring
2009–2012

Nominell förändring
2009–2012

Reell förändring
2000–2012

Nominell förändring
2000–2012

Euro / månad, år
2012

-0,57,119,448,22 027Decil 1

-0,57,119,448,22 250Decil 2

-0,17,620,549,62 444Decil 3

-0,17,620,349,32 632Decil 4

0,27,920,749,92 853Decil 5 (median)

0,27,921,150,33 114Decil 6

0,68,421,751,03 453Decil 7

0,58,221,851,23 920Decil 8

0,27,923,152,74 756Decil 9
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal
efter lanskap år 2012

Totallöner, euro / månadLandskap

Decil 9MedianDecil 1GenomsnittAntal

5 5052 1043 1323 560500 945Nyland

4 4291 9912 7343 038109 490Egentliga Finland

4 2151 9882 7202 97456 212Satakunta

4 1962 0022 7442 98441 327Egentliga Tavastland

4 5202 0082 8243 116132 515Birkaland

4 1831 9742 6912 95547 939Päijänne-Tavastland

4 3072 0182 7763 03644 066Kymmenedalen

4 2701 9952 7743 03233 578Södra Karelen

3 8721 9422 5782 81533 710Södra Savolax

4 2851 9762 7262 99557 343Norra Savolax

3 9611 9732 6272 85636 671Norra Karelen

4 3672 0062 7673 05264 514Mellersta Finland

4 0001 9402 6212 86744 415Södra Österbotten

4 4862 0552 8263 10643 353Österbotten

4 1441 9642 6712 90214 683Mellersta Österbotten

4 4002 0152 7873 06795 637Norra Österbotten

3 9081 9812 6062 83216 112Kajanaland

4 2491 9852 7442 98941 002Lappland

4 3082 1882 8903 1242 106Åland

4 7462 2153 2023 383325Obekant

4 7562 0272 8533 2061 415 942Totalt
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