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Statens medellöner har ökat mest av arbetsgivarsektorerna
åren 2003-2012
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för
heltidsanställda löntagare 3 206 euro och medianlönen 2 853 euro under sista kvartalet 2012.
Hos staten var medellönen för heltidsanställda löntagare 3 647 euro, inom den kommunala
sektorn 2 932 euro och inom den privata sektorn 3 279 euro. Under åren 2003–2012 ökade
medellönerna hos staten med 44 procent, inom den kommunala och privata sektorn var ökningen
35 procent.

Förändring av medellön efter arbetsgivarsektor 2003–2012

Då man jämför medellönerna för olika yrkesgrupper har ökningen varit större hos staten än inom andra
arbetsgivarsektorer i fråga om nästan alla yrkesgrupper. Inom staten har lönerna ökat särskilt bland
direktörer, specialister och experter. Också inom den kommunala sektorn har förändringen av medellöner
varit mycket större än inom den privata sektorn i fråga om flera yrkesgrupper.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 11.10.2013
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Förändring av lön efter yrkesgrupp och arbetsgivarsektor 2003–2012

Förändring av medeltalet för totallönen, procentYrkesklassificeringen 2010

StatenKommunenPrivata sektorn

443535Totalt

5242441)1 Chefer

4635292 Specialister

5037323 Experter

4535304 Kontors- och kundtjänstpersonal

4031345 Service- och försäljningspersonal

4843326 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.

3630327 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare

2122338 Process- och transportarbetare

3325249 Övriga arbetstagare

Uppgifter för företagets högsta ledning fattas1)

I och med universitetsreformen överfördes universiteten år 2010 till den privata sektorns lönestatistik,
vilket gör att tillväxtprocenten för medellönen inom staten stiger något. Det påverkar dock inte trenden
för löneutvecklingen mellan sektorerna. Tabellbilaga 1 innehåller förändringarna av medellöner efter
yrkesgrupp och arbetsgivarsektor på så sätt att universiteten ingår i statssektorn också åren 2010–2012.

Uppgifterna i offentliggörandet bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik, som omfattar alla
arbetsgivarsektorer. Månadslönen för den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare.
Förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid innehåller lönerna också lönedelarna för övertid och
tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.
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Den högre lönenivån inom staten beror på att dess yrkes-
och utbildningsstruktur skiljer sig från övriga sektorer
Den genomsnittliga lönenivån hos staten är högre än inom den privata och kommunala sektorn. Detta syns
dock inte vid jämförelsen av löner mellan olika yrkesgrupper, eftersom medellönerna för de flesta
yrkesgrupper inom den privata sektorn är högre än inom de övriga sektorerna (Tabell 1). År 2012 var till
exempel medellönen för experter inom den privata sektorn 3 448 euro, inom staten 3 297 euro och inom
den kommunala sektorn 2 829 euro.

Tabell 1. Medellöner för heltidsanställda löntagare efter yrkesgrupp och arbetsgivarsektor år 2012

Totallöner, euro/månadYrkesklassificeringen 2010

TotaltStatenKommunenPrivata sektorn

3 2063 6472 9323 279Totalt

5 9116 3284 6646 1961)1 Chefer

4 1044 1803 7774 3152 Specialister

3 2693 2972 8293 4483 Experter

2 6012 6282 3112 6634 Kontors- och kundtjänstpersonal

2 4133 1722 3542 4215 Service- och försäljningspersonal

2 2722 7242 3052 0546 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.

2 8972 8262 5802 9107 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare

2 9172 7222 4532 9288 Process- och transportarbetare

2 2242 2682 0632 2929 Övriga arbetstagare

Uppgifter för företagets högsta ledning fattas1)

Statens högre medellöner förklaras av att yrkes- och utbildningsstrukturen inom staten avviker från
strukturen inom övriga sektorer. Inom staten arbetar relativt sett fler specialister och experter än inom
övriga sektorer. Också utbildningsnivån är i genomsnitt högre inom yrkesgrupperna hos staten än inom
övriga sektorer. Vid sidan av det höjer polisernas och fångvaktarnas medellöner statens medellöner i och
med att dessa yrkesgrupper, som räknas till service- och försäljningspersonal, har betydligt högremedellöner
än service- och försäljningspersonalen inom övriga sektorer.

Figur 1 visar hur yrkesstrukturen och utbildningsnivån inverkar på löneskillnaden mellan staten och den
privata sektorn. I figuren beskriver "löneskillad" skillnaden mellan medellönerna. "Standardvägd
löneskillnad" beskriver löneskillnaden mellan sektorerna, då yrkesgruppens (på 1-siffernivå) och
utbildningsnivåns inverkan på lönen har standardvägts. Med standardvägning av yrkesgrupp och
utbildningsnivå avses i praktiken det att löner för personer i samma yrkesgrupp och med samma
utbildningsnivå jämförs med varandra

4



Figur 1. Löneskillnad mellan staten och den privata sektorn åren
2003 och 2012

År 2003 var den genomsnittliga månadslönen för heltidsanställda löntagare 2 procent högre inom staten
än inom den privata sektorn. Omman jämför lönerna mellan personer i samma yrkesgrupp ochmed samma
utbildningsnivå, var statens löner år 2003 omkring 12 procent lägre än motsvarande löner inom den privata
sektorn. År 2012 var medellönerna hos staten 13 procent högre än medellönerna inom den privata sektorn.
Då yrkes- och utbildningsstrukturen beaktas, motsvarade statens medellöner år 2012 medellönerna inom
den privata sektorn.

I figur 1 åskådliggör staplarna till höger hur yrkesgruppen "5 Service- och försäljningspersonal" påverkar
löneskillnaden mellan staten och den privata sektorn. Om man inte beaktar yrkesgrupp 5, som innehåller
poliser och fångvaktare, minskar löneskillnadenmellan staten och den privata sektorn och den standardvägda
löneskillnaden ökar. År 2012 är löneskillnaden efter standardvägning av yrke och utbildning 4 procent
den privata sektorn till godo, då yrkesgrupp 5 inte beaktas.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Förändring av lön efter yrkesgrupp och sektor 2003–2012, universiteten ingår i
statssektorn

Förändring av medeltalet för totallönen, procentYrkesklassificeringen 2010

StatenKommunenPrivata sektorn Förändring av
medeltalet för totallönen, procent

433535Totalt

4942441)1 Chefer

3835312 Specialister

4737333 Experter

4135304 Kontors- och kundtjänstpersonal

3931345 Service- och försäljningspersonal

4243316 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.

3630327 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare

1922338 Process- och transportarbetare

3025249 Övriga arbetstagare

Uppgifter för företagets högsta ledning fattas1)
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