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Medianlönen för löntagare 2 928 euro i månaden år 2013
Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares
totallöner 2 928 euro i oktober 2013. Medeltalet för totallönerna var 3 284 euro. Totallönerna
omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte
löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.

Medianen för heltidsanställda löntagares totallöner efter yrkesgrupp
(Yrkesklassificeringen 2010) år 2013

När man granskar heltidsanställda löntagares medianlöner efter yrkets huvudgrupp skiljer sig chefer1) från
andra yrkesgrupper på grund av de högsta medianlönerna (5 580 euro). De näst högsta medianlönerna
hade specialisterna, 3 873 euro.

Medianlönerna för byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare samt process- och transportarbetare
var nästan lika stora, dvs. 2 864 och 2 840 euro. De lägsta medianlönerna hade service- och
försäljningspersonal och övriga arbetstagare. Av den heltidsanställda service- och försäljningspersonalen
tjänade hälften mindre än 2 352 euro i månaden.

Stor spridning bland chefernas löner

Lönestrukturstatistiken omfattar inte företagens högsta ledning.1)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.10.2014
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Heltidsanställda löntagares löner varierar inom yrkena och mellan yrkesgrupperna. Spridningen av lönerna
inom yrkesgruppen var störst bland cheferna. Tio procent av cheferna tjänade mindre än 3 381 euro och
tio procent mer än 9 094 euro; skillnaden mellan första och nionde decilen var nästan tre gånger så stor.

I andra yrkesgrupper var spridningen av totallönerna mindre. Beroende på yrkesgrupp var totallönerna
1,6–2,3 gånger högre i den högsta decilen än i den första decilen. Allmänt taget var skillnaden i totallönerna
mellan första och nionde decilen större ju högre yrkesgruppens medianlön var.

Heltidsanställda löntagares totallöner i 1:a och 9:e decilen efter
yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) år 2013

Skillnaderna mellan yrkesgrupperna i botten av lönefördelningen (1:a decilen) var mindre än i toppen av
lönefördelningen (9:e decilen). I de flesta lönegrupperna tjänade tio procent av löntagarna mindre än 2 200
euro. De lägsta lönerna hade yrkesgruppen övriga arbetstagare, där tio procent av de heltidsanställda
löntagarna tjänademindre än 1 693 euro i månaden. Yrkesgruppen övriga arbetstagare består av städarbetare
samt medhjälpare inom olika branscher.

Spridningen av totallönerna ökade mellan yrkesgrupperna i den nionde decilen. När det gäller service-
och försäljningspersonal var den 9:e decilen kring tre tusen euro, medan tio procent av process- och
byggarbetarna tjänade mer än fyra tusen euro i månaden. Av cheferna tjänade tio procent mer än nio tusen
euro i månaden.

Lönetilläggen höjer totallönerna

Olika lönetillägg utgör en betydlig del av lönerna, i synnerhet i de högsta decilerna. År 2013 uppgick
chefernas naturaförmåner i den högsta decilen till i genomsnitt 600 euro i månaden. När det gäller
specialister och experter hade naturaförmånerna inte så stor betydelse.

Tillägg för skiftarbete och övertidsersättningar ökar betydligt totallönerna i den översta decilen för service-
och försäljningspersonalen, byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare samt process- och
transportarbetare. Hos process- och transportarbetare bildade tilläggen för skiftarbete och
övertidsersättningar 21 procent av totallönerna i den högsta decilen. Motsvarande siffra för service- och
försäljningspersonalen var 13 procent.

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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Medianlönen för visstidsanställda löntagare 2 557 euro i
månaden
Medianen av totallönerna för heltidsanställda löntagare som har visstidsanställning var 2 557 euro i
månaden år 2013. På motsvarande sätt tjänade heltidsanställda löntagare med ordinarie anställning 3 000
euro.

Visstidsanställda löntagare tjänade mindre än löntagare med ordinarie anställning i alla yrkesgrupper.
Skillnaden var särskilt stor när det gäller specialister vars median av totallönerna hos visstidsanställda var
78 procent av medianlönerna för ordinarie anställda. Skillnaden var minst bland chefer, service- och
försäljningspersonalen och process- och transportarbetare: i de här grupperna varmedianlönernas förhållande
92–90 procent.

Tabell 1. Medianen av totallönerna bland visstidsanställda och ordinarie löntagare efter yrkesgrupp
år 2013

RelationVisstidsanställda, euro/månOrdinarie, euro/månYrkesklassificeringen 2010

0,925 1515 6201 Chefer

0,783 1704 0432 Specialister

0,822 6393 2003 Experter

0,862 2012 5684 Kontors- och kundtjänstpersonal

0,912 1892 3945 Service- och försäljningspersonal

0,751 8852 5246 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.

0,862 4792 8897 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare

0,902 5852 8608 Process- och transportarbetare

0,871 9172 2019 Övriga arbetstagare

0,852 5573 000Totalt

Visstidsanställda löntagarnas löner har inte ändrats nämnvärt under 2000-talet jämfört med ordinarie
löntagares löner. År 2000 var medianen av totallönen för visstidsanställda 84 procent av medianen av
totallönerna för ordinarie anställda. År 2013 var motsvarande andel 85 procent.

Enligt lönestrukturstatistiken har den relativa andelen visstidsanställda av löntagarna minskat. År 2000
omfattade lönestrukturstatistiken 170 000 visstidsanställda löntagare som jobbade full arbetsvecka, medan
motsvarande siffra år 2013 var 142 000. Andelen visstidsanställda löntagare i förhållande till ordinarie
anställda minskade från 14 procent till 12 procent.

Figur 1. Relationen mellan antalet visstidsanställda och ordinarie
löntagare och deras löner under 2000–talet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal
efter yrkesgrupp år 2013

Totallöner, euro / månadYrkesklassificeringen 2010

Decil 9MedianDecil 1GenomsnittAntal

5 7313 8712 7014 0897 6170 Militärer

9 0945 5803 3816 03752 4841 Chefer

6 0203 8732 6364 180304 7522 Specialister

4 5903 1222 3763 345317 2973 Experter

3 3172 5212 0692 634111 5124 Kontors- och kundtjänstpersonal

3 1712 3521 9022 471247 9725 Service- och försäljningspersonal

2 9302 3751 6772 3515 5886 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.

3 8702 8642 1832 971142 5847 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare

4 0282 8402 1632 991113 1428 Process- och transportarbetare

3 0382 1371 6932 27784 3949 Övriga arbetstagare

4 2002 9082 1723 0741 689Okänd

4 8622 9282 0813 2841 389 032Totalt
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