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Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn
14,90 euro under sista kvartalet år 2011

Enligt Statistikcentralen var timlönen för den ordinarie arbetstiden inom den privata sektorn hos
timavlönade i genomsnitt 14,90 euro under sista kvartalet år 2011. Av arbetstimmarna utfördes
tio procent med en lön som var under 10,60 (decil 1), hälften under 14,60 (medianen) och tio
procent med en lön som var över 19,20 euro (decil 9). Den totala timlönen för timavlönade var
i genomsnitt 15,60 euro och årsförändringen av indexet för ordinarie förtjänst 2,7 procent.

Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och
timlönefördelningen i vissa stora och typiska yrkesgrupper 2011

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 10.8.2012

Löner och arbetskraftskostnader 2012



Av figuren nedan och tabellbilagorna kan man se att dessa lönefördelningar varierar betydligt i olika
yrkesgrupper. De fullständiga löneuppgifterna enligt yrkesklassificeringens siffernivåer 1–5 finns i
databastabellen Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot ammattiluokituksenmukaan vuonna 2011 (Löner
för timavlönade inom den privata sektorn enligt yrkesklassificeringen år 2011). Statistiken omfattar
uppgifter om ungefär 335 000 löntagare, av vilka 78 procent var män.

Kvinnornas medellön för ordinarie arbetstid var omkring 80 procent av männens lön. De timavlönades
yrkesgrupper är mycket segregerade efter kön: två av tre arbetar i yrken där det andra könets andel av
arbetstagarna är under 20 procent. Standardiserat efter 3-siffernivån i yrkesklassificeringen var andelen
omkring 90 procent.

Över 90 procent av de timavlönade löntagarna i alla åldersgrupper hade utbildning på grund- eller
mellannivå. Nästan hälften av alla timavlönade hade utbildning inom teknik. De timavlönade som avlagt
examen inom området teknik hade också den högsta medeltimlönen.

Timlönen stiger med åldersgrupp och avtar fram till 50-årsåldern. Utbildningsnivån ser ut att höja lönen
bara vid övergång från grundnivå till mellannivå. Mer detaljerade löneuppgifter efter utbildning och kön
finns i databastabellen Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot koulutusluokituksen mukaan vuonna
2011 (Löner för timavlönade löntagare inom den privata sektorn enligt utbildningsklassificeringen år
2011).

Statistikens lönebegrepp timlön 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
ovan nämnda dessutom provisioner och naturaförmåner samt söndags- och övertidslönens förhöjningsdelar.
Uppgifterna har samlats in i samarbete med arbetsgivarorganisationerna.

Statistikcentralen producerar inte längre den avgiftsbelagda publikationen över löner inom den privata
sektorn. Motsvarande uppgifter publiceras i databastabeller på statistikens webbsidor.

Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn efter utbildningsområde och kön
under fjärde kvartalet 2011

Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timmeAntalUtbildningsområde
Kvinnor/Män, %KvinnorMänTotaltKvinnornas

andel, %
KvinnorMänTotalt

8012,3915,5114,912274 700260 600335 300Totalt

8411,9114,2213,57367 80014 10021 9000 Allmänbildande utbildning

9813,4213,7513,5860300200500
1 Pedagogisk utbildning och
lärarutbildning

9012,5413,9513,28522 7002 5005 200
2 Humanistisk utbildning
och konstutbildning

8812,9414,6813,90486 9007 60014 500
3 Utbildning inom handel
och samhällsvetenskaper

9813,6813,9113,86285001 3001 800
4 Naturvetenskaplig
utbildning

8313,3216,1015,90812 200147 400159 6005 Teknisk utbildning

8012,1315,1914,58232 0006 8008 800
6 Utbildning inom lant- och
skogsbruk

8413,4415,9314,23703 1001 3004 400
7 Utbildning inom hälso-
och socialvård

8312,2414,6713,545013 80013 90027 700
8 Utbildning inom
servicebranscher

8011,7714,7514,012825 40065 50090 900
9 Annat eller okänt
utbildningsområde
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1. Timlönen inom skogsvårdsarbeten 13,13 euro under
fjärde kvartalet 2011
Under det sista kvartalet år 2011 fanns det 1 122 skogsarbetare.

Figur 1. Medellönen och antalet för skogsarbetare inom skogsvård,
4:e kvartalet 1999 - 4:e kvartalet 2011

Skogsvårdsarbeten hade utförts av 985 skogsarbetare. Deras genomsnittliga timlön var 13,13 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 och antalet för skogsarbetare, 4:e kvartalet 1994 - 4:e kvartalet 2011

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

13,139832742011
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn efter åldersgrupp och kön år 2011

Totallöner, euro/timmeMedellön för ordinarie arbetstid, euro/timmeAntalÅldersgrupp
KvinnorMänTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotalt

12,8016,2615,5912,3915,5114,9174 700260 600335 300Totalt

9,7611,1810,669,3810,8510,324 3005 1009 400-19

11,3713,6413,2110,9413,1012,699 50025 80035 30020-24

12,6715,3914,9812,2214,7214,348 10033 90042 00025-29

13,1116,1615,7012,6415,3714,966 50029 30035 80030-34

13,3516,6816,1212,8615,8115,326 40027 30033 70035-39

13,3616,9616,3212,9116,1215,547 70030 30038 00040-44

13,2016,9516,2112,7916,1515,498 80033 50042 30045-49

12,9917,0516,1812,6416,2515,489 20032 00041 20050-54

12,9417,0316,0612,6016,3115,439 10028 30037 40055-59

12,6716,7415,7512,4016,1015,194 60013 10017 70060-64

12,1914,9314,4311,8214,4914,016002 0002 60065-

Tabellbilaga 2. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och deras medellöner efter
utbildningsnivå år 2011

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

12,8016,2615,5912,3915,5114,9174 700260 600335 300Totalt

12,1415,4414,6211,7814,7514,0225 20065 20090 4002 Grundnivå

12,9516,5215,9512,5315,7615,2441 200182 700223 9003 Mellannivå

13,8316,6715,7813,3515,8015,033 9007 50011 400
5 Lägsta högre
nivå

13,9115,9715,2013,4815,2014,563 1003 9007 000
6 Lägre
högskolenivå

15,9316,8916,4615,5016,2215,901 1001 1002 200
7 Högre
högskolenivå
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