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2009

Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn
14,39 euro under det sista kvartalet 2009
Korrigerad 27.9.2011
I statistiken över timlöner inom den privata sektorn har uppgifter för år 2009 korrigerats för
ordinarie löners och totallöners del. I samband med korrigeringen har också antalsuppgifterna
reviderats något, eftersom estimeringsmetoden reviderats. Mera information om korrigeringen.

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden inom den privata sektorn bland timavlönade
i genomsnitt 14,39 euro per timme under det sista kvartalet år 2009, 14,96 euro bland män och 12,01 euro
bland kvinnor. Den totala lönen för timavlönade inom den privata sektorn var i genomsnitt 15,03 euro per
timme, 15,67 euro bland män och 12,37 euro bland kvinnor. Statistiken omfattar uppgifter om ungefär
317 000 löntagare, av vilka ungefär 77 procent var män.

Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter
utbildningsnivå och kön år 2009

Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timmeAntalUtbildningsnivå

KvinnorMänTotaltKvinnorMänTotalt

12,0114,9614,3971 973245 168317 341Totalt

11,5714,3213,6225 96563 76889 932Grundnivå

12,1215,1814,6938 845169 859208 704Mellannivå

12,7415,1214,423 9017 54011 441Lägsta högre nivå

12,6914,8014,052 3563 0455 401Lägre högskolenivå

16,1816,5416,388969081 804Högre högskolenivå

....14,75114758Forskarutbildningsnivå

Sett till utbildningsnivå varierade medellönen för ordinarie arbetstid bland timavlönade inom den privata
sektorn från 13,62 euro per timme för utbildning på grundnivå till 16,38 euro per timme för högre
högskolenivå. Den vanligaste utbildningsnivån var mellannivå. Till den hörde omkring 66 procent av de
timavlönade löntagare som statistiken täckte. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid för utbildning
på mellannivå var 14,69 euro och alltså högre än den lägsta högre nivån, 14,42 euro, eller den lägre
högskolenivån, 14,05 euro. Omkring 28 procent av de löntagare som omfattades av statistiken hade

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

Löner och arbetskraftskostnader 2010

/til/ystp/ystp_2011-09-27_uut_001_sv.html


utbildning på grundnivå. Om löntagaren saknar utbildning eller om han eller hon avlagt examen utomlands,
anges grundnivå som utbildningsnivå. Mindre än en procent av de timavlönade löntagarna hade högre
högskolenivå eller forskarutbildningsnivå.

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

I statistiken över skogsarbetarnas löner var timlönen för skogsvårdsarbeten 12,19 euro fjärde kvartalet
2009. Mer detaljerade uppgifter om skogsarbetarna finns i Översikterna.
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1. Timlönen inom skogsvårdsarbeten 12,19 euro under det
fjärde kvartalet 2009
Under det sista kvartalet år 2009 fanns det 1 351 skogsarbetare. 1 139 skogsarbetare hade utfört
skogsvårdsarbeten. Deras genomsnittliga timlön var 12,19 euro, exkl. andelen för arbetsredskap. Ökningen
från motsvarande kvartal året innan var 6,7 procent.

Figur 1. Medellönen för skogsarbetare inom skogsvård och antalet
skogsarbetare inom trävarutillverkning och skogsvård 4:e kvartalet
1994 - 4:e kvartalet 2009

307 skogsarbetare hade arbetat inom trävarutillverkning. Deras genomsnittliga timlön var 12,74 euro,
exkl. andelen för arbetsredskap. Ökningen från motsvarande kvartal året innan var 9,3 procent.

485 skogsarbetare hade utfört andra skogsarbeten. Deras genomsnittliga timlön var 12,37 euro, exkl.
andelen för arbetsredskap. Ökningen från motsvarande kvartal året innan var 9,1 procent.
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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 2009

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

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
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Antalet timavlönade löntagare inomden privata sektorn och lönen efter huvudklassen
i yrkesklassificering år 2009

Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timmeAntalYrkesklassificering

KvinnorMänTotaltKvinnorMänTotalt

12,0114,9614,3971 973245 168317 341Totalt

19,5818,9319,076551 2441 9342 Specialister

14,2016,4015,603 4392 9686 4203 Experter

12,3112,9712,697 4869 31816 812
4 Kontorspersonal och personal i
kundservicearbete

10,7912,4011,412 4841 3173 8295 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal

9,458,899,192071063136 Jordbrukare och skogsarbetare

12,8715,4015,266 410101 318107 7647 Byggnads-, reparation- och tillverkningsarbetare

13,2214,9914,6923 140103 782126 9778 Process- och transportarbetare

10,1213,2911,7328 12624 59952 7499 Övriga arbetstagare

..16,7116,5026516542Okänd

Tabellbilaga 2. Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie
arbetstid efter huvudklassen i yrkesklassificering och åldersgrupp år 2009

Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timmeAntalYrkesklassificering

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

14,4614,8314,8914,5713,209,5214,39317 341Totalt

..22,1120,2920,1117,40..19,071 9342 Specialister

16,0416,5616,7516,3713,468,5215,606 4203 Experter

......12,6111,6810,4812,6916 812
4 Kontorspersonal och
personal i kundservicearbete

12,3211,7612,6712,1711,068,5411,413 8295 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal

..10,14....8,767,189,193136 Jordbrukare och skogsarbetare

15,7215,8315,8415,2713,8810,5615,26107 7647 Byggnads-, reparation- och tillverkningsarbetare

14,4614,9815,0414,7913,6511,1214,69126 9778 Process- och transportarbetare

12,1112,2012,2112,0110,898,3611,7352 7499 Övriga arbetstagare

..16,2617,6217,7815,05..16,50542Okänd
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