
Månadslöner inom den privata sektorn

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom
den privata sektorn var 3 428 euro i oktober 2012
Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos månadsavlönade inom den
privata sektorn 3 428 euro i oktober 2012. Lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda
månadsavlönade löntagare var i genomsnitt 3 840 euro för män och 2 994 euro för kvinnor.
Medianlönen var 3 026 euro, 3 474 euro för män och 2 674 euro för kvinnor. Den lägst avlönade
decilens löner för ordinarie arbetstid var under 2 040 euro och den högst avlönade decilens löner
översteg 5 260 euro. Den årliga stegringen av indexet för ordinarie förtjänst var under
oktober–december 2,9 procent inom den privata sektorn. Statistiken över månadslönerna inom
den privata sektorn omfattar uppgifter om ungefär 689 000 löntagare, av vilka 51 procent är män.

Fördelning av löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade
löntagare inom den privata sektorn i oktober 2012 efter åldersgrupp

Den genomsnittliga åldern för löntagarna inom den privata sektorn var 42 år. De största löntagargrupperna
var 30–39 och 40–49-åringarna, vilka båda utgjorde omkring 28 procent av de månadsavlönade. Av
löntagarna var 14 procent under 30 år och 6 procent över 60 år. Andelarna har varit ungefär oförändrade
jämfört med året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 30.8.2013
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Lönerna för ordinarie arbetstid var högst i åldersgruppen 40–49 år och klart lägst i de yngre åldersgrupperna,
dvs. under 30-åringarna. Medianlönen för 40–49-åringar var 3 290 euro, medan den för 20–29-åringar var
2 360 euro. Medianlönen är den lön som 50 procent tjänar mer än och 50 procent tjänar mindre än.

De månadsavlönade inom den privata sektorn hade vanligast en utbildning på mellannivå; 35 procent av
löntagarna hade en sådan utbildning. Tjugo procent hade avlagt en examen på lägre högskolenivå, 17
procent på lägsta högre nivå och 16 procent på högre högskolenivå. Lönerna för ordinarie arbetstid ökar
i och med utbildningsnivån. Medellönen för personer med utbildning på mellannivå var 2 830 euro, för
personer med utbildning på lägre högskolenivå 3 550 euro och för personer med utbildning på högre
högskolenivå 4 640 euro.

Löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom
den privata sektorn efter utbildningsnivå och åldersgrupp i oktober
2012

Lönerna stiger kraftigt med åldern ända till åldern 30–39 år oavsett utbildningsnivån. Lönerna hos personer
med utbildning på de lägsta nivåerna stiger inte längre vid högre ålder. Medellönerna hos personer med
högre utbildning stiger däremot ända fram till arbetskarriärens slut, med undantag av personer med högre
högskoleutbildning, vars medellön vänder nedåt efter 60 års ålder. Under 30-åriga personer med examen
på mellannivå tjänade i genomsnitt 2 320 euro och under 30-åriga personer med högre högskoleutbildning
3 270 euro. Medianlönen för 40–49-åriga personer med examen på mellannivå var 3 040 euro och för
40–49-åriga personer med högre högskoleutbildning 5 160 euro. Till samma grupp som personer med
utbildning enbart på grundnivå räknas också de personer vars utbildning är okänd. Till denna grupp hör
t.ex. personer som avlagt en examen utomlands. På grund av detta kanmedellönerna i vissa löntagargrupper
vara större för personer med utbildning på grundnivå eller vars utbildning är okänd än t.ex. för personer
med examen på mellannivå.

Av alla månadsavlönade utgjorde experterna den största yrkesgruppen. De utgjorde 30 procent av alla
månadsavlönade. Den näst största gruppen utgjorde specialisterna, dvs. 24 procent. Andelen service- och
försäljningspersonal uppgick för sin del till 19 procent. Åldern inverkar i väsentlig grad på arbetet inom
vissa yrkesgrupper. I åldern under 30 år arbetade man mest inom service och försäljning (31 procent),
medan man i över 30 års ålder arbetade som experter (30 procent). Av personer över 60 år arbetade hälften
antingen som experter eller som specialister på så vis att båda yrkesgrupper utgjorde en fjärdedel av
åldersgruppen.

2



Löner för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom
den privata sektorn efter yrkesklassificeringens huvudgrupp och
ålder i oktober 2012

Yrkesgruppen Byggnads-, tillverknings- och transportarbetare har bildats av grupperna Byggnads-, reparations- och
tillverkningsarbetare samt Process- och transportarbetare i yrkesklassificeringen

Av de största yrkesgrupperna var medellönen för ordinarie arbetstid hos service- och försäljningspersonal
2 400 euro, hos experter 3 400 euro och hos specialister 4 300 euro. I alla yrkesgrupper steg medellönerna
klart ända till åldern 30–39 år. Inom kontors- och kundtjänstarbete samt inom service och försäljning
bibehölls medellönerna efter detta på ungefär samma nivå. Bland direktörer, specialister och experter
ökade lönerna med åldern ända till 50–59 års ålder. Med åldern steg direktörernas löner allra mest, men
dock på så vis att att de vände nedåt efter 60 års ålder.

Mer detaljerade uppgifter om månadsavlönade inom den privata sektorn finns i databastabellerna på
statistikens sida.

År 2012 omfattar statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn för första gången också
månadsavlönade inom skogsbruket. Statistiken omfattar inte lönerna hos anställda inom jordbruket.

Begreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar i denna statistik månadslönen, arbetstidstillägg,
naturaförmånernas beskattningsvärde och provision/försäljningsprovision i genomsnitt per månad. Andelen
övertidsarbete och resultatpremier ingår inte i det här lönebegreppet.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie
arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen och åldersgrupp år 2012

Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månadAntalYrkesklassificeringens huvudgrupper

60-50-5940-4930-3920-29-20Totalt

3 5943 6453 7223 3752 5381 9293 428689 171Totalt

6 0066 4886 4655 5734 074..6 20140 2241 Chefer

4 6124 6264 5734 0493 111..4 299167 9592 Specialister

3 5273 5423 5693 3922 8332 4183 412204 2923 Experter

2 7662 7832 7772 6752 3611 9212 67879 2244 Kontors- och kundtjänstpersonal

2 4172 4742 5172 4482 1531 9052 399131 7815 Service- och försäljningspersonal

2 3432 2872 2862 1351 845..2 2429076 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.

2 7992 9242 8502 7722 4791 9252 77119 0567 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare

2 7083 0442 7742 8682 4921 7762 81115 1858 Process- och transportarbetare

2 1662 1912 2262 2542 1041 8452 19029 3969 Övriga arbetstagare

3 5673 2713 3303 1672 836..3 2011 148Okänd

Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie
arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2012

Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månadAntalUtbildningsnivå

9. desilMedianen1. desilMedeltalKvinnorMänTotalt

5 2593 0262 0373 428335 401353 703689 171Totalt

4 2442 4991 8352 85330 16336 08066 311Grundnivå

4 0742 5391 9022 831119 053119 523238 575Mellannivå

5 0633 1532 2683 49169 87949 444119 323Lägsta högre nivå

5 1513 2512 2613 54761 62479 146140 770Lägre högskolenivå

7 0204 1922 7334 63749 10161 011110 112Högre högskolenivå

7 1834 6523 4035 0805 5828 49914 081Forskarutbildningsnivå

Tabellbilaga 3. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och decillönerna för
ordinarie arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen 2012

KvinnorMänAntalYrkesklassificeringens huvudgrupper

9. desilMedian1. desil9. desilMedian1. desilyhteensä

4 4202 6741 9565 8763 4742 191689 171Totalt

8 4325 2313 2159 5116 0003 70840 2241 Chefer

5 4753 7182 5236 3254 3212 993167 9592 Specialister

4 1442 9212 2724 9453 4452 542204 2923 Experter

3 2422 5542 0423 8732 7602 05979 2244 Kontors- och kundtjänstpersonal

2 9012 1981 8243 5472 3861 848131 7815 Service- och försäljningspersonal

2 6902 0081 6043 1082 3051 6829076 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.

3 1232 3681 8963 7022 7262 04319 0567 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare

3 1112 3501 8364 1262 8802 06115 1858 Process- och transportarbetare

2 3951 9601 6302 9562 2781 81029 3969 Övriga arbetstagare

3 7852 9772 2194 2723 1492 5181 148Okänd
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Tabellbilaga 4. Löntagare inom den privata sektorn enligt uppgiftskälla år 2012

Antalet löntagare upphöjt till undersökningsramens nivåUppgiftskälla

KvinnorMänTotalt

335 401353 703689 104Totalt

47 89677 077124 973Statistikcentralens urval

263 230266 140529 370Finlands Näringsliv

14 7805 45720 237Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

8 4613 92712 388Kyrkans arbetsmarknadsverk

1 0341 1022 136Informationscentralen för teater i Finland
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