
Arbetskraftskostnadsundersökning år
2008

Arbetskraftskostnaderna 45 000 euro per anställd år 2008
Korrigering 5.11.2010. Tabellerna i offentliggörandet har korrigerats. Korrigeringarna, som är
markerade med rött, inverkar också på tabellen i databasen.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftskostnadsundersökning var arbetskraftskostnaderna i genomsnitt 45
000 euro per årsverke år 2008. Störst var kostnaderna inom förädling, omkring 50 000 euro, och staten,
drygt 49 000 euro. Minst var kostnaderna inom den kommunala sektorn, omkring 41 000 euro.

Arbetskraftskostnaderna per utförd arbetstimme och anställd år 2008.

ArbetskraftskostnadSektor

1000 euro/anställdeuro/per utförd arbetstimme

45,027,4Alla sektorer totalt

46,027,5Privata sektorn totalt

50,229,8- förädling

43,025,9- tjänster

41,526,1Kommunsektorn

49,331,2Staten

Siffrorna i statistiken över arbetskraftskostnader omfattar inte primärproduktionen och inte företag med
färre än tio anställda. Skillnaderna i kostnaderna beror främst på lönenivåerna. Lönenivån inom staten är
högre än i övriga sektorer och under mitten av 2000-talet har löneutvecklingen där också varit snabbare
än inom den privata och den kommunala sektorn.

Inom den offentliga sektorn är antalet utförda arbetstimmar per årsverke mindre än inom den privata
sektorn, vilket beror närmast på längre semestrar inom den offentliga sektorn. På grund av detta är de
totala arbetskraftskostnaderna per anställd inom staten något mindre än inom förädling. Inom den
kommunala sektorn är arbetskraftskostnaderna däremot så små att trots ett mindre antal utförda arbetstimmar
ligger de totala arbetskraftskostnaderna på samma nivå som inom tjänsterna inom den privata sektorn.

Av arbetskraftskostnaderna utgörs 75 % av löner

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 22.10.2010
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Av alla arbetskraftskostnader utgörs 76,3 procent av löner. Till dem kan man också lägga till löner för
sjukdagar och familjeledighet. Andelen av dessa socialskyddskostnader är 1,7 procent. Andelen av den
direkta inkomsten, dvs. lönen för utförda arbetstimmar, är 59,9 procent. De mest nämnvärda skillnaderna
mellan sektorerna uppkommer av större andelar lön för semestertiden och högre tariffer för socialkostnader
inom den offentliga sektorn än inom den privata.

Arbetskraftskostnadernas struktur år 2008, procenter

Till löneposter av engångsnatur hör resultatpremier, semesterpenningar, tjänsteårsersättningar samt
beredskaps- o.d. ersättningar. Deras andel var större inom den privata sektorn än inom den offentliga.
Förklaringen var andelen resultatpremier, 2,5 procent.

Arbetskraftskostnadsundersökningen 2008 ingår i statistiken över alla medlemsländer i Europeiska unionen
för år 2008, vilken Eurostat publicerar uppgifter om senare.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Arbetade timmar, löne- och arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn med
branscher och inom sektorer år 2008

ArbetskraftskostnaderLönekostnader,
euro

Arbetade
timmar

Näringsgren
1000 euro/årsverkeeuro/timme

45,027,421,41 640Sektorer totalt
46,027,521,71 670B-S (07-96) Den privata sektorn totalt
50,229,823,41 690B-F (07-43) Förädling totalt
50,229,422,81 710B (07-09) Utvinning av mineral

44,225,820,21 72010-11 Livsmedelsframställning

36,921,817,61 69014-15 Tillverkning av kläder och läder

40,723,818,71 71016 Tillverkning av trä och varor av trä

60,337,829,61 60017 Pappers- och pappersvarutillverkning

41,225,720,01 60018 Grafisk produktion

52,631,824,71 65019-22 Kemisk industri

48,929,423,21 66023 Byggmaterialindustri

52,831,124,41 70024-30, 33 Metallindustri

36,722,618,01 62031-32 Övrig tillverkning

48,530,123,61 680C (10-33) Tillverkning

56,533,726,21 670D (35) Försörjning av el, gas och värme

44,727,221,01 640E (36-39) Vattenförsörjning och avloppsrening

48,528,222,31 720F (41-43) Byggverksamhet

43,025,920,51 660G-S (45-96) Tjänster totalt

40,924,719,41 660
G,I (45-47, 55-56) Handel, hotell- och
restaurangsverksamhet

44,927,622,11 630H (49-53) Transport och magasinering

58,435,828,21 630J (58-63) Informations- och kommunikationverks.

59,837,829,01 580K (64-66) Finans- och försäkringsverksamhet

36,020,816,61 700
LMN (68-82) Fastighetsverks., teknisk och vetenskaplig
verks., stödtjänster

49,230,924,01 590O (84) Obligatorisk socialförsäkring

46,029,424,21 570P (85) Utbildning

36,422,818,51 600Q (86-88) Vård och omsorg; sociala tjänster

40,624,519,51 650RS (90-96) Kultur, nöje, annan serviceverksamhet

41,526,119,91 590Kommunala sektorn totalt
40,425,419,11 590Kommuner

43,827,821,71 580Samkommuner

49,331,224,61 580Staten

4



Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnadernas struktur år 2008, procenter

StatenKommunalsektorPrivat sektorAlla
sektorer

Kustannuserä

Sam- 
kommuner

KommunerTillsammansTjänsterFörädlingTillsammansTillsammans

62,060,056,157,460,558,759,759,91. Direkt lön
0,60,60,20,40,30,20,20,3– varav 1.1 löner under utbildningen

3,63,73,93,85,76,86,25,52. Löneposter av engångsnatur
-0,10,20,22,32,82,51,82.1. Resultatpremier

3,63,43,53,53,23,33,23,32.2. Semesterpenning

----0,10,50,30,22.3. Tjänsteårsersättningar

-0,20,20,20,10,20,20,2
2.4. Beredskaps- eller
förtroendemannaersättning m.m.

----0,10,00,10,03. Personalfonder
11,211,412,612,110,410,610,510,94. Lön för lediga dagar
8,97,97,57,66,56,56,57,04.1.1 Semesterlöner

..0,31,81,30,1-0,00,34.1.2. Löner vid avbrott i skolarbetet

..0,50,50,50,80,70,80,64.2. Semesterersättning

2,32,42,32,32,32,02,22,24.3. Löner för söckenhelger

----0,30,60,40,3
4.4. Löner vid ledighet för
arbetstidsförkortning

-0,00,00,00,10,60,30,2
4.5. Lön för beredskapstid och
skiftledigheter

..0,20,50,40,30,10,20,24.6. Övriga löner för lediga dagar

0,10,10,40,31,40,91,20,95. Naturaförmåner

21,723,727,226,120,621,621,121,7
6. Kostnader för den sociala
tryggheten

19,121,224,923,718,119,218,619,4
6.1 Kostnader för den egentliga
sociala tryggheten

19,121,224,823,617,818,918,319,2Lagstadgade socialförsäkringsavgifter

15,815,819,518,313,113,413,214,46.1.1. Arbetspensionsavgifter

3,03,02,92,92,52,92,72,76.1.2. Socialskyddspremie

-2,12,02,01,61,81,71,66.1.3. Arbetslöshetsförsäkringspremie

0,30,30,40,40,50,90,70,66.1.4. Olycksfallsförsäkringspremie

0,00,00,00,00,40,30,30,3
Avtalsbaserade och frivilliga
socialskyddspremier

----0,20,20,20,16.1.5. Tilläggspensionsavgifter

0,00,00,00,00,10,10,10,16.1.6. Grupplivförsäkringavgifter

--0,00,00,10,10,10,1
6.1.7. Fritidsolycksfalls- och
ansvarsförsäkringspremier

2,62,52,42,42,52,42,42,3
6.2 Kostnader för den fallspecifika
sociala tryggheten

2,01,91,81,91,61,71,61,56.2.1. Löner för sjukdomstid (netto)

..0,30,20,20,30,10,20,26.2.2. Löner för familjeledighet (netto)

..0,80,50,90,30,30,40,5
'- återbetalning av löner för sjukdomstid
och familjeledighet

0,60,30,30,30,40,40,40,46.2.3. Företagshälsovård (netto)

-0,00,00,00,20,20,20,1
6.2.4. Ersättning p.g.a.
arbetsförhållandets upphörande

0,80,90,30,50,60,60,60,67. Utbildningskostnader
0,50,50,20,30,70,80,80,78. Övriga arbetskraftskostnader

0,10,20,10,10,20,40,30,28.1. Skyddsdräkter, arbetskläder

0,10,10,00,10,10,20,20,18.2. Kostnader för personalrekrytering
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StatenKommunalsektorPrivat sektorAlla
sektorer

Kustannuserä

Sam- 
kommuner

KommunerTillsammansTjänsterFörädlingTillsammansTillsammans

0,30,10,10,10,40,30,30,38.3. Övriga arbetskraftskostnader

--0,2-0,6-0,5-0,10,00,0-0,2
9. Understöd som arbetsgivare
erhållit

--0,1-0,6-0,40,00,00,0-0,19.1. Sysselsättningsstöd

--0,10,0-0,10,00,00,00,09.2. Utbildningsersättningar

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,010. Totala arbetskraftskostnader

78,877,175,675,478,678,178,478,2
11. Penninglön =
1+2+4+6.2.1+6.2.2+6.2.4
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