
Månadslöner inom staten 2008, november

Lönen för ordinarie arbetstid för statsanställda var 3 163 euro i november
2008
Enligt Statistikcentralen var lönen för ordinarie arbetstid 3 163 euro i november 2008. Lönen för ordinarie
arbetstid var 3 437 euro hos män och 2 870 euro hos kvinnor. Ökningen från motsvarande tidpunkt året innan
var 7,2 procent; lönerna steg med 6,6 procent hos män och 8,0 procent hos kvinnor. Medianen för lönen för
ordinarie arbetstid var i genomsnitt 2 856 euro inom statens budgetekonomi, 3 172 euro hos män och 2 515 euro
hos kvinnor. Eftersom det finns stora avvikelser mellan lönerna hos löntagarna inom statssektorn, lämpar sig
medianen bättre än medeltalet för att mäta fördelningens mittpunkt.

Uppgifterna bildades vid Statistikcentralen utgående från det material som Statskontoret samlat in. I november
2008 uppgick antalet personer inom statens budgetekonomi till totalt 118 760. Antalet heltidsanställda var
109 178. Andelen deltidsanställda var 8,1 procent. Ungefär hälften av personalen var kvinnor (49,3 procent).

Figur 1 presenterar medianen för totallönen inom en del av de största yrkesgrupperna (4–siffernivå). Bland dessa
yrkesgrupper hade högre tjänstemän den högsta totallönen (5 493 euro). Den lägsta totallönen hade sekreterare
(2 200 euro). Den största enskilda yrkesgruppen utgjordes av universitets- och högskolelärare (15 090 personer).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 3.6.2009
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Figur 1. Medianen för totallönen och antalet anställda inom statens budgetekonomi i de största
yrkesgrupperna år 2008

Alla landskap i Finland hade verksamhet inom statens budgetekonomi år 2008. Figur 2 presenterar antalet
anställda och medeltalet för totallönen efter landskap år 2008. De flesta löntagarna inom den statliga sektorn
arbetade i Nyland (41 567 personer), där medeltalet för totallönen bland löntagarna också var högst (3 417 euro).
Minst löntagare fanns det på Åland (178 personer) och det lägsta medeltalet för totallönen fanns i Mellersta
Österbotten (2 926 euro).
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Figur 2. Medeltalet för totallönen och antalet anställda inom statens budgetekonomi efter landskap år
2008

Den nya näringsgrensindelningen (TOL 2008) infördes i statistiken över statens löner när det gäller materialet
för år 2008. Tabellen 1 visar på vilka näringsgrenar de anställda har fördelats på basis av sin verksamhet. Statens
anställda är verksamma inom mycket få branscher, den klart största näringsgrenen är ”Offentlig förvaltning
och försvar; obligatorisk socialförsäkring”, med mer än hälften av alla anställda inom den statliga sektorn (65
898 personer). De bäst avlönade arbetade inom näringsgrenen ”Magasinering och stödtjänster till transport”
där medeltalet för löntagarnas totallön översteg 4 000 euro.

Tabell 1. Antalet månadsavlönade statsanställda och deras totallön efter näringsgren (TOL 2008) i
november 2008

TotallönAntalmånadsavlönadeNärigsgren (TOL 2008)
MedeltalMedianTotalt
3 7543 59488642 Anläggningsarbeten
4 0153 98053952 Magasinering och stödtjänster till transport
3 2793 68644969 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
3 2532 7702 45571 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys
3 5053 2728 08072 Vetenskaplig forskning och utveckling
2 4792 2773 57678 Arbetsförmedling, bemanning, andra personalrelaterade tjänst
3 2442 98165 89884 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr
3 1682 79834 12985 Utbildning
3 0572 7171 37186 Hälso- och sjukvård
2 7592 59333487 Vård och omsorg med boende
2 6312 37568691 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
3 2182 925118 760Totalt
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Tabellbilagor

Antalet månadsavlönade statsanställda och deras totallön efter utbildningsområde i november 2008
Förandring av lön för
ordinarie arbetstid, %

Lön för ordinarie arbetstid,
e/m

Förandring av antal, %AntalUtbildningsområde

6,62 5734,76 799Allmänbildande utbildning
9,83 61913,32 078Pedagogisk utb. och lärarutb.
7,93 3224,35 857Humanistisk utb. och konstutb.
7,73 1922,533175Utb., handel o samh.vetensk.
6,93 5043,57 803Naturvetenskaplig utbildning
6,63 2411,017478Teknisk utbildning
7,63 1911,42 885Utb. inom lant- o skogsbruk
8,03 2863,45 103Utb. inom hälso- o socialv.
6,03 2245,718138Utb. inom servicebranscher
6,82 516-1,07 189Annat eller okänt utb.område
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