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Teol1i suustyöntekijöiden keskimääräiset tuntiansiot ja niiden
muutokset olivat ennakkotietojen mukaan 2. neljänneksellä 1988
seuraavat:

Ansio Ansion muutos %
mk 1/88-I1/88 II/87-II/88

Säännöllisen työajan tuntiansio

Miehet 40,03 +5,7 +8,9
Naiset 32,10 +6,0 +’8,4
Yhteensä 37,65 +5,9 +9,0

Kokonaistuntiansio

Miehet 43,37 +6,9 +8,5
Naiset 33,14 +6,3 +8,3
Yhteensä 40,31 +6,9 +8,7

Tilasto perustuu Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään 
keräämään aineistoon.

Työehtosopimusten mukaiset kevään palkankorotukset tulivat lähes 
kaikilla sopimusaloilla voimaan toisella neljänneksellä ja näkyvät 
siten pääosin tässä tilastossa. Paperi- ja puumassateollisuudessa, 
saha- ja levyteollisuudessa, puusepänteollisuudessa ja metalli
teollisuudessa sekä voimalaitosalalla korotukset tulivat kuitenkin 
voimaan osittain jo ensimmäisellä neljänneksellä.

1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastokeskuksen julkaisussa 
PA 1988:14
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Vuoden 1986 työajan lyhentämissopimuksessa sovittiin työajan lyhen
täminen toteutettavaksi ansiotasoa alentamatta. Tästä johtuen teol
lisuuden työntekijäsopimuksissa yleensä sovittiin työajan lyhentä- 
mispäiviltä maksettavaksi palkkaa. Tämä palkka oli kuitenkin vapaa- 
ajan palkkaa eikä siten tullut näkyviin palkkatilastoissa. Saha- ja 
levyteollisuudessa sekä puusepänteollisuudessa työajan lyhennyksen 
ansiokompensaatio toteutettiin kuitenkin muusta teollisuudesta poi
keten maksamalla se tehdyn työajan palkkana.

Metalliteollisuudessa on noudatettu vuosina 1986-87 teollisuuden 
yleistä ansiokompensaation maksutapaa. Vuoden 1988 alussa sovittiin 
kuitenkin, että työajan lyhennysvapaat kompensoidaan metalliteolli
suudessa vuoden 1988 aikana tehdyn työajan palkkana. Kompensoi nti - 
tavan muutos koskee sekä vuosina 1986-87 tapahtunutta että tänä 
vuonna tullutta työajan lyhennystä.

Tehdyn työajan palkkana maksettu työajan lyhennyksen kompensaatio 
tulee näkyviin palkkatilastoissa. Vuosien 1986-87 työajan lyhen
nyksen kompensaation maksutavan muutoksesta johtuen teollisuustyön
tekijöiden ansiotason nousu tulee olemaan vuoden 1988 aikana 0,9 
prosenttiyksikköä todellista nousua suurempi. Metalliteollisuudessa 
vastaava luku on 2,6 prosenttiyksikköä.

Tänä vuonna tulevan kahden uuden työajan lyhennysvapaan vuoksi teol
lisuuden työntekijöiden ansiotaso tulee lisäksi nousemaan ansio- 
kompensaation maksutavan muutoksesta johtuen 0,3 prosenttiyksikköä. 
Metalliteollisuudessa tämän vuoden työajan lyhennyspäivien vaikutus 
on 0,8 prosenttiyksikköä.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana neljännestä neljänneksestä 1987 
toiseen neljännekseen 1988 voidaan arvioida em. vaikutuksista koko 
teollisuuden ja metalliteollisuuden ansiotason nousuun näkyvän noin 
puolet. Tämä on syytä ottaa huomioon tarkasteltaessa tuntiansioita 
ja ansioidan nousuprosentteja.

Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä 
saadut palkat, vuorotyö- ja olosuhdelisät sekä sunnuntai- ja ylityö- 
palkan perusosat. Kokonaisansio sisältää säännöllisen työajan ansion 
lisäksi sunnuntai- ja ylityöansioiden korotusosat.

Vertailtaessa keskituntiansioita teollisuusaloittain ja neljännek- 
sittäin ansiokehityksiä on syytä ottaa huomioon, että niillä 
aloilla, joilla palkkaus perustuu kuukausi- tai kausipalkkajärjes- 
telmään, keskituntiansiot vaihtelevat neljänneksittäin neljännekseen 
sisältyvien työtuntien määrästä riippuen. Aloilla, joilla huomat
tava osa työntekijöistä on keskeytymättömässä kolmivuorotyössä, tätä 
vaihtelua tuntiansioiden osalta lisää vielä arkipyhien sijoittuminen 
eri tavalla eri neljänneksillä. Näin on mm. paperi- ja puumassa
teollisuudessa sekä kemian perusteollisuudessa.

Tiedot on luokiteltu STK:n käyttämän teollisuusalaryhmittelyn mu
kaan. Teollisuusalaryhmittely on muuttunut 1. neljänneksellä 1986. 
Metalliteollisuuden uutena alaryhmittelynä on metallien perusteolli
suus, metallituoteteollisuus, konepaja- ja kulkuneuvoteollisuus ja 
sähkötekninen teollisuus. Autokorjaamot on erotettu omaksi ryhmäksi, 
joten ne eivät sisälly 1. neljänneksestä 1986 lähtien metalliteolli
suuteen. Teollisuudenala nimike kalkkikivilouhimot ja -rouhimot on 
muutettu paremmin sen sisältöä kuvaavaksi nimikkeeksi kalkkikivi- 
kaivokset ja -louhokset.

Nyt julkaistavat tiedot voivat vielä muuttua jonkin verran sen 
vuoksi, että lopullinen perusmateriaali ei ole ollut kaikilta osin 
käytettävissä. Keskimääräiset tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen 
ilmoitetaan lopullisen tilaston valmistuttua.
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A. Ennakkotiedot teollisuuden työntekijäin kokonaistuntiansiosta 
2. neljännekseltä 1988

Teollisuusala Kokonaistuntiansio, mk

Miehet Naiset Yhteensä

Malmikaivokset ja rikastamot 50,09 31,38 48,61
Kalkkikivikaivokset ja -louhokset 43,08 31,54 40,75
Kalkki- ja sementtiteollisuus 40,61 28,86 38,69
Muu rakennusaineteollisuus 40,66 33,73 39,97
Lasiteollisuus 44,07 34,57 41,26
Posliiniteollisuus 36,81 32,02 34,13
Metalliteollisuus 42,81 34,28 40,99

Metallien perusteollisuus 46,95 39,61 45,99
Metal1ituoteteol1i suus 41,17 33,67 39,63
Konepaja- ja kulkuneuvoteollisuus 43,67 35,73 42,75
Sähkötekninen teollisuus 38,94 33,06 36,08

Autokorjaamot 39,25 32,99 38,92
Nahka-, jalkine-, nahkateos- ja
kumi tavarateol1i suus 34,68 29,27 31,09

Kemian perusteollisuus 48,15 34,95 45,91
Kemiallistekninen teollisuus 37,29 31,25 34,82
Tekstiiliteollisuus 37,68 29,35 31,66

Villatehtaat 35,40 29,37 30,68
Puuvilla- ja silkkitehtaat 40,02 30,20 33,94
Trikoo- ja sukkatehtaat 37,05 28,28 29,41
Muut tekstiilitehtaat 36,57 31,08 33,45

Vaatetusteollisuus 31,76 28,76 28,89
Paperi- ja puumassateollisuus 1) 51,43 40,36 49,35

Puuhiomot 53,10 43,08 52,64
Selluloosatehtaat 53,38 44,72 52,29
Paperi- ja kartonkiteh taat 51,39 41,84 49,11

Kirjapainot ja kirjasitomot 47,49 39,93 44,47
Saha-, vaneri- puutalo- ja laatikko-
teollisuus 36,99 32,77 36,01
Sahat 37,77 34,53 37,31
Vaneritehtaat 36,05 32,29 34,34
Puutalo- ja laatikkote htaat 35,12 32,43 34,60

Veneveistämöt 43,44 35,33 42,20
Puusepäntehtaat 34,62 31,17 33,52
Kauppamyllyt, keksi-, kovaleipä- ja
makaroonitehtaat 42,23 34,19 38,67

Sokeri- ja makeistehtaat 41,53 33,11 36,27
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat 39,87 32,92 37,80
Tupakkatehtaat 44,38 37,89 40,59
Voimalaitokset ja sähkönjakeluyhtiöt 42,42 30,79 41,47

Yhteensä 43,37 33,14 40,31

1) Erillisine ylläpito- ja huolto-osastoineen
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