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A n s io k e h it y s  ja  p a l k k a e r o t

ANSIOTASOINDEKSI 1980=100 ERÄILLÄ ALOILLA, 
VUOSIMUUTOKSET 4. NELJÄNNEKSELLÄ

1982 1985 1990

1982 1985 1990

Pitkään jatkuneen -  erityisesti 
sukupuolten välisten -  palkka
erojen tasoittumisen on arvioitu 

päättyneen ja palkkaerojen käänty
neen kasvuun. Tuoreimman tulon- 
jakotilaston mukaan kotitalouksien 
tuloerot kasvoivatkin vuonna 1993 
mm. pääomaverouudistuksen ja 
työttömyyden kasvun vaikutukses
ta. Sen sijaan miesten ja naisten 
palkkatulot eivät liiemmin eriyty
neet. Palkansaajien ansiotasoindek
sin mukaan naisten ansiot nousivat 
miesten ansioita nopeammin vuosi
na 1990-1994.

Alakohtaiset sopimuskoro
tukset ovat vaihdelleet vuoden 
1993 jälkeen. Erot työ- ja virkaeh
tosopimuksissa sovituissa palkan- 
muutoksissa eivät näytä kuiten
kaan suuntautuneen kovin erisuu
ruisina ns. miesten ja naisten aloil
le. Samalla työttömyydestä ai
heutuvat rakenteelliset muutokset 
heijastuvat ansiokehitysvertailui- 
hin.

Ansiokehitys aloittain 
1980-1995
Palkansaajien ansiotasoindeksin 
mukaan säännöllisen työajan kes
kiansiot ovat pidemmällä aikavä
lillä vuodesta 1980 kehittyneet 
melko yhtenäisesti. Pankkien pal
kat ovat nousseet muiden alojen 
palkkoja nopeammin, mutta myös 
muilla yksityisillä palvelualoilla 
ansiokehitys on ylittänyt teolli
suuden kehityksen. Kuntasektorin 
ansiokehitys on ollut hieman no
peampaa kuin palkansaajilla kes
kimäärin. Hitainta ansiokehitys 
on ollut valtiosektorilla. Työtehtä
vissä ja palkansaajakunnan raken
teessa tapahtuneet muutokset vai
kuttavat erityisesti pidemmän ai
kavälin ansiokehitykseen ja sen 
vertailuun.

Sukupuolten palkkakehitys

Ansiotasoindeksin mukaan naisten 
ansiot ovat nousseet vuodesta 1985 
vuoden 1994 loppuun ennakkotie
tojen mukaan 69,8 % ja miesten

63,8 %. Vuonna 1993 naisten ansiot 
nousivat indeksin mukaan edelli
sestä vuodesta 1,0 % ja miesten 0,6 
%. Vuonna 1994 nousu oli sekä 
miehillä että naisilla 2 % (ennakko
tieto).
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MIESTEN JA NAISTEN ANSIOKEHITYS 
1 9 8 5 =  100

%

mistä miehille ja naisille. Tällöin 
tarkastelu on alakohtainen: sopi
musalan arvioidun korotuksen on 
oletettu kohdistuvansuhteellisesti 
samansuuruisena sekä miehille 
ettänaisilleko. alalla. Erotsyntyvät 
sopimusalojenerilaisistasopimus- 
korotuksista ja miesten ja naisten 
erilaisista palkkasummista eri 
aloilla.

Sopimuspalkkaindeksi mittaa 
työ- ja virkaehtosopimuksien pal- 
kanmuutosvaikutuksia säännölli
sen työajan ansioon. Indeksi pe
rustuu lähinnä työnantajajärjestö- 
jen arvioihin sopimusvaikutuksis- 
ta. Vuoden 1995 arvioissa on mu
kana kuntasektorin ja metsäteolli
suuden kertaluontoiset korvauk
set (mm. kärkiraha ja ns. suhdan- 
neraha).

SOPIMUSPALKKAINDEKSIN 
MUUTOKSET EDELLISEN VUODEN 
4. NELJÄNNEKSELTÄ.

Ansiotasoindeksin yhteydes
sä laskettavan sopimuspalkkain-

deksinavulla voidaan laskea myös 
sopimuskorotuksien kohdentu-

Alakohtaiset tiedossa olevat sopimus- 
vaikutukset on kohdennettu miehille ja 
naisille palkkasummien suhteessa.

Muutos %

IV/1993 IV/1994 IV/1995

Naiset
Miehet

0,1 0,8 3,5 
0,2 1,0 3,8

Viereisestä kuviosta nähdään, 
että vuoteen 1992 asti sopimusko
rotukset olivat naisilla suurempia 
kuin miehillä. Parina viime vuonna 
puolestaan miesten (tai "miesten 
alojen") korotukset ovat olleet hie
man suurempia.

Ennakkotietojen mukaan vuo
den 1994 neljännellä neljänneksellä 
miesten ansioiden vuosinousu oli 
2,1 ja naisten 2,3 prosenttia. Siten 
rakenteellisten muutosten ja liuku
mien vaikutukset näyttävät viime 
vuonna nostaneen naisten keskian
sioita enemmän kuin miesten.

SOPIMUSPALKKOJEN %-MUUTOS

% -m uutos

— naiset m iehet
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Työttömyys ja ansiokehitys

Vuonna 1992 työllisten, mutta 
vuoden 1993 lopussa työttömien 
veronalaiset tulot olivat vuonna 
1992 alle 80 % työllisten keski
määräisistä tuloista. Työttömiksi 
joutuivat siten ennen kaikkea pie
nituloiset (Pekka Myrskylä, Kaija 
Ruotsalainen: Työttömät 1993). 
Tällainen rakenteellinen muutos 
nostaa keskiansioita ja an
siotasoindeksiä, sillä ansiotasoin
deksi lasketaan kunakin tilasto- 
ajankohtana työssä olleiden pal
kansaajien säännöllisen työajan 
ansioiden perusteella.

Kim työttömyysriski (työllisen 
todennäköisyys joutua työttömäk
si) oli vuoden 1992 työllisillä pal
kansaajilla vuonna 1993 lähes 9 %, 
niin laskennallisesti työttömyyden 
kasvu korotti keskiansioita pari 
prosenttiyksikköä. Päinvastainen 
vaikutus ansiotasoindeksiin on sil
lä, että uusia työntekijöitä palka
taan alan keskiansiota alemmalla 
palkkatasolla.

Lomautusten ja irtisanomisten 
lisäksi työvoimakustannuksia alen- 
tamiseta toteutettiin laman aikana 
erilaisin säästötoimin. Julkisella

sektorilla toimet kohdistuivat pää
osin ansiotasoindeksin ansiokäsit- 
teen ulkopuolisiin palkkaeriin, eri
tyisesti lomarahaan.

Vuodesta 1990 vuoteen 1994 
ansiotason arvioitiin nousevan tu
lopoliittisen selvitystoimikunnan 
syksyllä 1994 julkaiseman laskel
man mukaan valtiolla 8,6 %, mut
ta jos sopimuksiin perustuva loma
rahojen leikkaus olisi otettu myös 
huomioon, nousu olisi ollut 1,3 
prosenttiyksikön verran pienempi. 
Vastaavasti kuntasektorilla arvioi
tu indeksin nousu oli 12,4 % ja lo- 
marahaleikkausten vaikutus 2,5 %- 
yksikköä. Leikkaukset toteutettiin 
vastikkeellisesti siten, että niitä 
kompensoitiin vapaapäivillä. To
teutunut ansiotason muutos näyt
tää ylittävän em. arviot hieman: 
valtiosektorin nousuksi arvioidaan 
9,0 ja kuntasektorini,6 prosentia 
(ansiotasoindeksin ennakkotiedot 
31.5.1995).

Valtiosektorin 
rakenteellisista 
muutoksista indeksissä
Valtiosektorilla on viime aikoina 
tehty lukuisia organisaatio- ja ra

kenneratkaisuja, jotka vaikuttavat 
ansiotasoindeksin laskentaan. In
deksissä aiemmin valtiosektoriin 
luettujen yksiköiden ja liikelaitok
sien yhtiöittäminen on siirtänyt toi
mintoja ja henkilökuntaa yksityi
sen sektorin piiriin. Rakennemuu
toksia on aiheutunut myös yksiköi
den lakkauttamisesta ja yhdistämi
sestä.

Ansiotasoindeksi lasketaan 
(kuten yleensä muutkin hinta- ja 
kustannusindeksit Suomessa) kiin
teällä perusvuoden rakenteella, 
toisin sanoen se kuvaa jakaumal
taan perusvuoden mukaisen työ
panoksen palkkakehitystä. Viiden 
vuoden välein tapahtuvissa indek- 
siuudistuksissa rakennetta on kor
jattu ajan tasalle. Nykyisen perus
vuoden 1990 jälkeen valtiosektoril
la on kuitenkin tapahtunut muu
toksia, jotka edellyttävät indeksin 
rakenteen tarkistamista ennen seu- 
raavaa uudistusta.

Yhtiöittämisajankohdat vaih- 
televat, mutta indeksissä muutos 
toteutetaan yhdellä kertaa. Toi
mialoilla kuljetus ja tietoliikenne 
olevat Valtionrautatiet ja Posti- ja 
telelaitos ovat palkkasummaltaan 
suurimmat siirtyvät yksiköt. Muu
tos koskee myös teollisuutta, ma
joitusta ja ravitsemista sekä tekni
siä palveluja ja julkista hallintoa.

Teknisesti siirto tehdään si
ten, että uutena indeksinä aletaan 
laskea palkansaajan ansiotasoin
deksiä I V /1993 = 100, jossa aiem
min valtiosektoriin kuuluneiden 
yksiköiden paino-osuus ja kes- 
kiansiosarjat on siirretty yksityi
seen sektoriin. Muilta osin palk
kasummia ei muuteta. An
siotasoindeksi 1990=100 laske
taan uuden indeksin avulla ja sen 
julkaisemista jatketaan, joten in
deksin käyttäjälle uudistus ei juu
ri näy. Vuoden 1994 lopulliset an
siotasoindeksin pisteluvut laske
taan uudella menetelmällä. Uu
distus ei vaikuta kokonaisindek
sin kehittymiseen, mutta näkyy 
sektoreittaisissa indekseissä.

TYÖTTÖMYYSASTEEN JA ANSIOTASOINDEKSIN KEHITYS

%
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K u n t ie n  k u u k a u s ip a l k k a is t e n

KOKONAISANSIO NOUSSUT 1,1%

Kokoaikaisten kokonaisansio 
oli 9 832 mk lokakuussa 1994, 
miehillä 12 111 mk ja naisilla 9 179 

mk, vastaavat säännöllisen työajan 
ansiot miehillä olivat 11 269 mk ja 
naisilla 8 937 mk. Opetusalalla (C- 
palkkaustaulukkoisilla) kokonais
ansio oli 13 004 mk, miehillä 13 756 
mk ja naisilla 12 585 mk. Hoitohenki
lökunnan ammattiryhmässä vastaa
vat ansiot olivat 9 741 mk, miehillä 
9 957mk ja naisilla 9 728 mk.

Kuntasektorin palveluksessa 
oli 404 096 kuukausipalkkaista, lu
kumäärä on lisääntynyt 2,1 % edel
lisestä vuodesta. Kunnat ovat työl
listäneet 7 287 henkilöä enemmän 
kuin edellisenä vuonna, kaikkiaan 
työllistettyjä oli 20 282 henkilöä.
Vakinaisten määrää on vähennetty 
1 %, sijaisten määrä on lisääntynyt 
(n. 4 %) samoin määräaikaisten (n.
25 %) ja tilapäisten (n.56 %).

Nuoria, alle 24 vuotiaita 
kokoaikaisista on vain 
alle 2%
Kuntien henkilöstön keski-ikä on 
42,3 vuotta, naisten 42,2 vuotta ja 
miesten 42,6 vuotta. Nuoria, alle 
24-vuotiaita, oli palveluksessa 
vain 5 400. Nuorten kokonaiskes- 
kiansio 6 880 mk. Ansiot nousevat 
iän myötä, naisilla keskiansiot nou
sevat tasaisesti 50 -  60 -vuotiaaksi 
asti ollen noin 9 680 mk . Miehillä 
ansion nousu jatkuu kaikissa ikä
ryhmissä ja yli 60- vuotiailla ansio 
on 13 860 mk.

Lähde Kuntien kuukausipalkat 1994

Kahdessa alemmassa kuviossa on palkko
jen määrä esitetty ikäryhmittäin.

KUNTASEKTORIN HENKILÖSTÖN JAKAUTUMINEN 
PALVELUSSUHTEEN LUONTEEN MUKAAN V UO NN A 1994

— 77°/ Vakinaiset

KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN IKÄJAKAUMA
Ikä Naiset Miehet

KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKONAISANSIO

1 0  0 0 0 m k  5  0 0 0 m k  5  0 0 0 m k  1 0  0 0 0 m k

K o k o n a is a n s io ,  m k
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K a u p a n  m y y m ä l ä h e n k il ö s t ö n

KUUKAUSIANSIO 7 254 MK

Kaupan myymälähenkilöstön 
kuukausiansio ilman ylitöitä 
oli elokuussa 1994 7 254 mk. Mie

het ansaitsivat keskimäärin 8 366 
mk ja naiset 6 816 mk. Keskimäärin 
kuukausiansiot nousivat 2,5 % 
edellisestä vuodesta.

Kokoaikaisen myymälähenki
löstön lukumäärä ilman siivoojia oli 
37188, joista naisia 72 %. Myymälän
hoitajia oli n.13 % henkilöstöstä. Hei
dän keskimääräiset ansionsa olivat 
9 701 mk kuukaudessa. Miehet an
saitsivat 10 810 mk ja naiset 8 992 mk. 
Kuukausiansiot nousivat 0,9 % edel
lisestä vuodesta.

Myyjien kuukausiansio oli 
6 866 markkaa. Myyjät on jaoteltu 
kahdeksi ryhmäksi työtehtävien ja 
vaativuuden mukaan Myymälähen- 
kilöstöstä n. 77 % kuului naisvaltai
seen myyjäryhmään I. Naisten kuu
kausiansiot tässä ryhmässä olivat 
6 436 mk.

Myyjäryhmä Et:n myyjien työ 
on luokiteltu erityisten vaativaksi ja 
työtehtävien suorittaminen vaatii 
erityistä koulutusta tai työkoke
musta. Myyjäryhmään II kuului n. 9 
% henkilöstöstä. II ryhmän myyjistä 
n. 63 % oli miehiä ja heidän kuukau
siansionsa olivat 8 891 mk.

Tilastokeskuksen ja Liike- 
työnantajain Keskusliiton palkkati- 
lastoaineiston mukaan osa-aikaisia 
myyjiä oli elokuussa 10 200. Osa-ai- 
kaisten myyjien keskimääräinen 
kuukausiansio oli 3 528 mk.

Lähde Palvelualan palkat 1994

O S A -A IK A IS TE N  MYYJIEN 
LU KU M ÄÄR ÄT J A  A N S IO T  
ELOKUUSSA 1 9 9 4

viikkotyöaika lkm yht. % ansiot
yht.

00.01 -05.00 600 5.9 777
05.01-10.00 1300 12.7 2 071
10.01-15.00 1577 15.4 2593
15.01-20.00 2148 21.0 3548
20.01 -25.00 2409 23.5 4 288
25.01 -29.99 2205 21.5 4 956
yhteensä 10 239 100

M YY JIEN  L U K U M Ä Ä R Ä  IK Ä R Y H M IT TÄ IN

-1 9  20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 -

ERÄIDEN M YYJIEN  K U U K A U S IA N S IO T  1 9 8 7  -  1 9 9 4

Vuosi Elinturvikemyyfd I Elintorvikemyyjö II Asustemyyjä Rauta- ja rakemus-tarvikemyyjä II

lkm mk/kk muutos
%

lkm mk/kk muutos
%

lkm mkAk muutos
%

lkm mkAk muutos
%

1987 8518 4488 4567 4441 139 5596
1988 8564 4992 11.2 4749 4909 10.5 141 6081 8.7
1989 9283 5 442 9.0 4113 5398 10.0 135 6731 10.7
1990 1090 5738 5.4 945 7443 4790 5743 6.4 111 7494 11.3
1991 8 600 6423 11.9 899 7 897 6.1 4920 6 318 10.0 152 8248 10.1
1992 7 805 6450 0.4 1013 8145 3.1 3685 6332 0.2 134 7733 -6.2
1993 7470 6 444 -0.1 617 8224 1.0 3706 6251 -1.3 124 7759 0.3
1994 6 609 6532 1.4 681 8084 -1.7 3579 6274 0.4 862 8140 4.9
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T e k n is e n  p a l v e l u n  h e n k il ö s t ö n

KESKIMÄÄRÄISET KUUKAUSIANSIOT 11 240 MK

Elokuussa 1994 teknisten järjes
täytymättömien yrityksien pal
veluksessa oli 4 868 kokoaikaista 

palkansaajaa, joista naisia oli n. 30 %.
Teknisen palvelun palkansaa

jien kuukausiansio oli elokuussa 
11 240 mk. Miesten ansio oli 12 178 
mk ja naisten 9 142 mk. Naisten 
ansiot jäivät keskimäärin 25 % pie
nemmäksi kuin miesten.

Toimialoittain suurimmat ryh
mät olivat arkkitehtipalvelu sekä 
kone- ja prosessisuunnittelu. Ark- 
kitehtipalvelussa työskenteli n. 
30 % koko teknisen palvelun hen
kilöstöstä. Heidän keskimääräiset 
säännöllisen työajan ansionsa oli
vat 11 892 mk, miehillä 12 948 mk ja 
naisilla 10101 mk. Naisia arkkiteh- 
tipalvelussa oli 37 %. Kone- ja pro
sessi suunnittelun parissa työsken
teli n. 26 % teknisen palvelun hen
kilöstöstä. Heidän keskimääräiset 
säännnöllisen työajan ansionsa oli
vat 11360 mk, miehillä 11566 mk ja 
naisilla 10 077 mk.

Tuotekehitys ja suunnittelu, 
laadunohjaus ja tutkimustehtävis
sä toimi 76 % henkilöstöstä. Mies

ten tehtävät painottuivat suunnit
telu- ja kehitystehtäviin sekä työn
johdollisiin ja tuotantoa palvele
viin suunnittelu- ja huoltotöihin. 
Naisten tehtävät painottuivat

suunnittelu- ja kehitystehtäviin ja 
hallinnollisiin konttoritehtäviin.

lisätietoja Tiina Petäjä puh. (90 j 1734 3450

TEKNISEN PALVELUN KOKOAIKAISTEN PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄT JA 
ANSIOT AMMATTIRYHMITTÄIN ELOKUUSSA 1994 (järjestäytymättömät työnantajat)

Ammattiryhmä

Miehet

Lukumäärä

Naiset Yhteensä

Säännöllisen työajan ansio

Miehet Naiset Yhteensä

Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto 44 3 47 17086
Tuotesuunnittelu 2607 882 3489 12188 9123 11413
Laadunohjaus ja -valvonta 49 20 69 9 660 7 864 9134
Tutkimus- ja selvittelytyö 135 28 164 10103 10933 10246
Tuotanto-, asennus- ja kunnossapitotyönjohto 60 3 63 .. 15919
Tuotantoa palveleva suunnittelu- ja huoltotyö 182 20 202 10 277 .. 10044
Myynti 95 50 144 12283 10140 11546
Taloushallinto ja yleinen konttoritoimen johtotyö 6 65 71 13287 13186
Kirjanpito - 32 32 • 10858 10858
Sihteeritoiminnot 4 77 81 8642 8717

Yhteensä 3365 1 504 4 868 12178 9 142 11240
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U l k o m a a n  m e r il iik e n t e e n  a n s io t

NOUSIVAT 7,4 PROSENTTIA

U lkomaan meriliikenteen las
tialuksilla työskentelevien 

keskimääräinen kokonaisansio oli 
syyskuussa 1994 ylityökorvaukset 
mukaan lukien 13 902 markkaa ja 
ilman ylityökorvauksia 10 647 mark
kaa. Ansio nousi edellisen vuoden 
syyskuusta ylityökorvaukset mu
kaan lukien 7,4 prosenttia ja ilman 
ylityökorvauksia 11,9 prosenttia. 
Ansioita verrattaessa, on vain ko
konaisansio suoraan vertauskel- 
poinen edellisen vuoden vastaa
vaan ansioon. Tämä johtuu siitä, 
että kuluneen vuoden aikana on 
paikallissopimuksin osa ylityökor
vauksista sisällytetty laivahenki- 
löstön peruspalkkaan.

Vuoden 1994 tilasto perustuu 
33 lastialukselta saatuihin 871 hen
kilön palkkatietoihin. Ns. kuu- 
kausityöntekijöiden lukumäärä oli 
tilastossa 511 henkilöä. Tämä kuu-

kausityöntekijöiden lukumäärä on 
saatu jakamalla syyskuun työssö- 
olopäivien summa kolmellakym- 
menellä.

Tiedot perustuvat Varustamo- 
yhdistyksen ja Älands Redarfö-

reningen jäsenyritysten ulkomaan 
meriliikenteessä olevia lastialuksia 
koskevaan palkkatiedusteluun.

Lähde Teollisuuden työnantajat

MERILIIKENTEENKUUKAUSITYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 
JA TULO KUUKAUDESSA 1 9 8 0 - 1 9 9 4

MERILIIKENTEEN PALKAT TOIMEN MUKAAN SYYSKUUSSA 1994

Toimi Kuukausityöntekijöiden
lukumäärä

Peruspalkka Lisät yhteensä Ylityökorvaus Tulo kuukaudessa

Päällystö 217 10059 3 985 3 792 17836
Päällikkö 33 14 604 8 932 — 23536
Yliperämies 31 9753 4116 5 836 19705
1 perämies 31 8605 2223 3423 14251
Il perämies 27 8571 1939 3150 13660
Kone päällikkö 33 12435 4464 - 16899
1 konemestari 34 8294 3164 7 854 19312
Il konemestari 26 7 283 2310 6734 16329

Talousesimiehet ja 1 kokit 52 6 334 2 318 2 963 11615
Kokkistuertti, keittäjäemänn. 31 6707 2800 3399 12906
1 kokki, 1 keittäjä 20 5784 1599 2148 9531

Kansi- ja konemiehistö 171 6 287 2 340 2 935 11 562
Pumppumies 19 7106 2329 2 383 11818
Pursimies 21 5945 2 997 2 995 11937
Matruusi 53 5882 2341 3487 11710
Sähkömies 29 6767 1974 2452 11193
Sorvari 16 6812 2 312 1 741 10865
Moottorimies 21 5795 1783 2499 10 077

Muu laivamies 69 5128 1 430 2 542 9100
Puolimatruusi 36 5224 888 2515 8627
Messiapulainen 23 4966 1223 1399 7 588

Yhteensä 511 7 736 2911 3 255 13 902
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M etsurin päiväpalkka 507,35 mk

Puutavaran valmistuksessa oli 
vuoden 1995 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä Tilastokes

kuksen metsäpalkkatilaston mu
kaan 3 522 metsätyöntekijää. Hei
dän keskimääräinen päiväansio 
urakka-, palkkio- ja osaurakka- 
työssä oli 507,35 mk, johon sisältyy 
työvälineen osuus. Ansio nousi 
edellisestä neljänneksestä 6,5 pro
senttia ja edellisen vuoden vastaa
vasta neljänneksestä 12,6 prosent
tia. Vastaava ansio ilman työväli
neen osuutta oli 373,43 mk. Keski
määräinen päiväansio aikatyössä 
oli 365,14 mk. Työpäivien määrä 
palkkausmuodoissa yhteensä oli 
155 479.

Metsätyöntekijöiden määrä 
puutavaran valmistuksessa oli tä
män vuoden ensimmäisellä neljän
neksellä vajaa kolmesataa henkeä 
pienempi kuin edellisenä vuonna. 
1990-luvun alkuvuosien raju mää
rän lasku näittäisi nyt laantuneen. 
Kehitykseen on vaikuttanut alalla 
tapahtuneet rakennemuutokset ja 
metsätöiden lisääntyvä koneellis
tuminen.

Lähde Metsätyöntekijöiden palkat 1995

METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN ANSIOT TYÖIAJEITTAIN, 1. NELJÄNNES 
1995

Työlaji Urakkatyö Päivöpalkkainentyö Tuntityö

Puutavaran valmistus 374,43" 365,14
Metsänhoitotyöt 261,56 262,98
Taimitarhatyöt 428,35 42,99
Metsäkonetyöt 405,31 300,79 47,68
Muut metsätyöt 494,77 292,91 40,20

1) Ilman työvälineen osuutta

METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ JA 
PÄIVÄKESKIANSIOT 1/85 -  1/95

tuhatta mk/päivä

PÄIVÄANSIOIDEN KEHITYS PUUTAVARAN VALMISTUKSESSA 1984:I.NEU. - 1995:I.NEU.

Vuosi Lukumäärä Päiväkeskiansio 
ml.työvälineen o i

Muutos % Indeksi 1984=100 Reaali-indeksi

1984 15252 241,54 100,0 100,0
1985 17 367 240,98 -0,2 99,8 93,8
1986 15 386 255,27 5,9 105,7 95,2
1987 13942 273,60 7,2 113,3 98,4
1988 13333 289,11 5,7 119,7 100,2
1989 13038 317,30 9,8 131,4 103,6
1990 11540 377,65 19,0 156,4 115,0
1991 8892 402,77 6,7 166,8 117,0
1992 6623 425,54 5,7 176,2 120,3
1993 5189 456,88 7,4 189,2 125,8
1994 3817 450,64 -1,4 186,6 123,8
1995 3522 507,35 12,6 210,1 136,9
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T YÖTAISTELUT

Ensimmäisellä neljännek
sellä tänä vuonna lähes 
kahdeksansataa tuhatta 
työtaistelupäivää

Tilastokeskuksen työtaisteluti- 
laston laskelmien alustavien 
tietojen mukaan käytiin tämän vuo

den ensimmäisellä neljänneksellä 34 
työtaistelua. Niihin otti osaa yli 
82 000 työntekijää ja työtaisteluissa 
menetettiin kaikkiaan 778 250 työ
päivää. Verrattuna edellisen vuoden 
(1994) vastaavaan neljännekseen 
työtaisteluja oli kolme enemmän, 
työtaisteluihin osallistuneita työnte
kijöitä lähes 50 000 enemmän ja työ- 
taistelupäiviä yli 300 000 työpäivää 
enemmän.

Tämän vuoden ensimmäinen 
neljännes oli suurten työtaistelujen 
aikaa. Helmikuun puolivälissä lak
koilivat talonrakennusalan työnteki
jät kolme päivää. Siihen otti osaa yli 
tuhat rakentajaa. Saman kuukauden 
20. päivänä aloittivat lakon pelastus
laitosten palomiehet, heitä oli lakos
sa enimmillään noin 2 500. Kyseinen 
lakko jatkui aina huhtikuun lopulle 
saakka. Helmikuun loppupuolella 
alkoi terveyskeskuksia koskettava 
laaja Terveysalan hoitohenkilöstön 
lakko, joka saatiin loppumaan 23. 
päivänä maaliskuuta. Enimmillään 
ko. lakkoon osallistui liki 60 000 Ter
veysalan hoitohenkilöstön jäsentä. 
Aivan maaliskuun lopussa käytiin 
kaksi päivää kestänyt Suomen Pos
tin lakko. Siihen otti osaa hieman yli 
kymmenen tuhatta postilaista.

Toimialoittain tarkasteltuna 
eniten työtaisteluihin osallistunei
ta, menetettyjä työtunteja samoin 
kuin bruttopalkkoja oli terveyden
huollon alalla. Yksistään tuossa la
kossa menetettiin 678 000 työ
päivää. Eniten lukumäärällisesti työ
taisteluja oli teollisuudessa, yhteensä 
22 työtaistelua, tosin kaikki teolli
suuden työtaistelut olivat pieniä.

man edessä palamiesten lakon 
aikana.

TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ 
MENETETYT TYÖPÄIVÄT VUOSINA 1980-1993, NELJÄNNEKSITTÄIN 
V UO NN A 1994 JA ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 1995

Vuosi Työ-,
taisteluita

Lukumäärä

Työntekijöitä

Työtaistelua
kohden

Prosenttia
työllisistä

Menetettyjä työpäiviä

Lukumäärä Työtaisteluihin 
osallistuneita 

kohden

1985 848 171 350 202 7,0 174 399 1,0
1986 1225 602730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130890 1,3
1988 1353 244070 180 10,0 179820 0,7
1989 629 158 480 252 6,4 204210 1,3

1990 455 244 760 538 9,9 935 150 3,8
1991 284 166770 587 7,1 458 340 2,7
1992 168 103 510 616 4,8 76090 0,7
1993 124 22 920 185 U 17 040 0,7

1994 171 70 540 413 3,5 525 700 7,5
1 31 30810 994 1,6 475410 15,4
II 22 3110 141 0,2 3910 1,3
III 11 640 58 0,0 440 0,7
IV 107 35980 336 1,8 45940 1,2

199511
1 34 82020 2412 4,1 778250 9,5
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Kuluvan vuoden ensimmäisen 
neljänneksen työtaisteluihin osallis
tuneiden määrä, tuo yli 82 000 työn
tekijää on noin 4,1 % työllisestä

työvoimasta. Bruttopalkkoina koko 
ensimmäisellä neljänneksellä me
netettiin 263,3 miljoonaa markkaa. 
Työtaistelutilasto siirtyi vuoden

1995 alusta lähtien käyttämään 
uutta toimialaluokitusta, TOL -95.

Lisätietoja Jorma Niskavaara (90) 1734 3235

TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA 
PALKAT TOIMIALOITTAIN I NELJÄNNES 1995

Toimiala11 Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja

Menetykset 
bruttopafkk. mk

Teollisuus 22 22 5 923 20 623 1 440 200

Elintarvikkeiden valmistus 1 1 750 750 275 000
Juomien valmistus 1 1 272 4104 225580
Vaatteiden valmistus 2 2 118 479 16770
Massan, paperin ¡a kartongin valmistus 2 2 2038 2136 208400
Ei-metollisten mineraaiituott. valmistus 4 4 56 1907 97130
Perusmetallien valmistus 2 2 25 140 8550
Metallituotteiden valmistus 2 2 215 1272 74870
Koneiden ja laitteiden valmistus 5 5 498 1995 111130
Laivojen ja veneiden valmistus 3 3 1960 7 840 422770

Rakentaminen
Talonrakentaminen 1 1 1052 18778 1 003 460

Tukku- ja vähittäiskauppa
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 1 1 311 2380 94900

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9 9 12 226 84180 2 922 970

Liikennettä palveleva toiminta 7 7 1831 9 214 493430
Posti- ja kuriiritoiminta 1 1 10364 74728 2421 000
Teleliikenne 1 1 31 238 8540

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut
Lainopillinen ja taloudellinen konsuh. 
Hallintayhtiöt 1 1 1 26 1280

Julkinen hallinto ja maanpuolutustus
Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoimi 1 4 2 500 600000 30336000

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Terveydenhuoltopalvelut 1 23 60 000 5499 990 227 499900

Yhteensä 36 61 82 022 6 225 977 263 298 710

1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon helmikuussa alkanut polomiesten työtaistelu, maaliskuun loppuun saakka.
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V u o k r a t  n o u s iv a t  v u o d e s s a  k a k s i

PROSENTTIA

A suinhuoneistojen vuokrat
nousivat viime vuoden huh

tikuusta tämän vuoden huhtikuu
hun 2,1 prosenttia. Aravavuokra- 
huoneistojen vuokrat nousivat 2,9 
prosenttia ja vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrat 1,5 prosenttia. 
Tiedot ovat Tilastokeskuksen 
vuokratilastosta, jossa on mukana 
7 400 vuokra-asuntoa.

Keskimäärin arava-asunnoista 
maksettiin vuokraa 32,20 markkaa 
neliöltä kuukaudessa ja vapaara
hoitteisissa asunnoista 35,60 mark
kaa. Helsingissä alle kolme vuotta 
yksiössä vuokralla asuneet mak
soivat vuokraa keskimäärin 59 
markkaa neliöltä kuukaudessa. 
Vastaavasta asunnosta, jonka 
vuokrasopimus oli kestänyt yli 10 
vuotta, vuokra oli 42 markkaa ne
liöltä. Korkeimmat neliövuokrat 
ovat suurten kaupunkien keskus
tojen pienissä asunnoissa. Pääkau
punkiseudulla vuokrat olivat kes
kimäärin 23 prosenttia korkeam
mat kuin muualla maassa.

Vapaarahoitteisten asuntojen 
vuokrat olivat suunnilleen samalla 
tasolla kuin arava-asuntojen vuok
rat vuoteen 1987 asti, kunnes va
paarahoitteisten vuokrat nousivat 
nopeammin. Arava-asunnoissa ero 
vuokratasossa eri huoneisto- 
tyypeittäin on suhteellisen pieni.

Uusi laki asuinhuoneistojen 
vuokrauksesta tuli voimaan touko
kuun alusta. Selvitys uuden vuok
ralain vaikutuksista tehdään elo
kuussa, ja se julkaistaan lokakuus
sa.

ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT 
1 9 7 4 -  1995

mk/m2/kk

VUOKRA HUONELUVUN MUKAAN

Huhtikuu 1995

mk/m2/kk 
45
43 
41 
39 
37 
35 
33 
31 
29 
27 
25

Arava Vapaarah.

■  1 h €32 h 0 3  h B 4 +  h

Lähde Vuokratilasta 1995
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S u o m e n  h in t a t a s o  y h ä  Eu r o o p a n

KALLEIMPIA

Vuoden 1994 kesäkuussa Ti
lastokeskuksen ja Kuluttaja- 
tutkimuskeskuksen yhteistyönä 

tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää minkälainen oli ruoan, 
juomien ja tupakan hintataso ver
rattuna muihin Euroopan maihin 
ennen Euroopan Unioniin liitty
mistä. Mukana tutkimuksessa oli 
silloisten kahdentoista EU-maan li
säksi Ruotsi, Itävalta ja Sveitsi. 
Vuoden vaihteessahan jäsenmai
den lukumäärä nousi viiteentoista 
Suomen, Itävallan ja Ruotsin liit- 
tyttyä Euroopan Unioniin.

Tässä selvityksessä on pyritty 
tarkastelemaan Suomen hintatasoa 
muihin jäsenmaihin ja Sveitsiin 
verrattuna vuoden vaihteen jäl
keen. Hinta-aineisto on saatu EU- 
maiden yhteiseltä tilastovirastolta 
Eurostatilta, jonka koordinoimassa 
hintavertailututkimuksessa Suomi 
on ollut mukana vuodesta 1992, 
toisin sanoen jo pari vuotta ennen 
EU-jäsenyyttä. Nyt näitä hinta- 
tasoindeksejä on muokattu valuut
takurssien ja inflaation muutoksil
la vastaamaan kevään 1995 hinta
tasoa. Päivityksessä on pyritty löy
tämään kutakin tuoteryhmää mah
dollisimman läheisesti vastaava 
kuluttajahintaindeksin alaindeksi. 
Muutos on laskettu vuoden 1992 
keskimääräisen indeksin ja maalis
kuun 1995 välille. Mainittakoon, 
että tämä laaja ruoan, juomien ja 
tupakan hintakeruu on menossa 
uudestaan nyt kesällä 1995. Em. 
uuden tutkimuksen tulokset ovat 
käytettävissä noin vuoden kulut
tua.

Eri maiden hintatasoindek- 
seistä puhuttaessa ei pidä unohtaa 
painottaa, että nämä indeksit eivät 
kerro oman maan kansalaisten os
tovoimasta. Ostovoimavertailussa 
hinta-aineisto muunnettaisiin sa
man vuoden palkkatasoilla kuvaa
maan maassa vallitsevaa hintojen 
ja palkkojen välistä suhdetta eli ku

luttajien ostovoimaa. Hintatasoin- 
dekseissä tapahtuneet muutokset 
huomaa parhaiten ehkä turisti 
matkustaessaan toiseen maahan.

Kokonaishintatasoltaan 
kallis Suomi
Koko yksityisen kulutuksen osalta 
katsottuna Suomi oli Tanskaa lu
kuunottamatta EU-maiden kallein 
maa. Sveitsi tosin oli reilu parikym
mentä prosenttia Suomea kalliimpi.

Suomessa syödään kallista 
ruokaa

Euroopan Unionissa syödään keski
määrin 20 % halvempaa ruokaa kuin 
Suomessa. Tosin maiden välillä on 
olemassa huomattavia eroja. Alhai
simmat hinnat löytyvät Englannista 
ja Etelä-Euroopan maista. Keski-Eu- 
roopan maissa ruuan hinnat ovat 
noin viidentoista prosentin erolla lä
hempänä suomalaista hintatasoa.

Elintarvikkeiden, ruoan, juo
mien ja tupakan hintojen perusteel
la Sveitsi on Euroopan kallein maa. 
Sveitsissä elintarvikkeet ovat 12% 
Suomea kalliimpia. EU-maista ai-

Vielä vuosi sitten Ruotsi oli 
Suomea kuutisen prosenttia kalliim
pi, mutta nyt keväällä 1995 kruunun 
heikentymisen vuoksi Ruotsista on 
tullut edullinen ostospaikka suoma
laisille. Markan arvon vahvistumi
nen heijastuu niinikään Suomen hie
noisena kallistumisena Saksaan näh
den. Norja ei valitettavasti vielä ollut 
mukana vuoden 1992 elintarvikkei
den hintatutkimuksessa, mutta koko 
yksityisen kulutuksen osalta Norja 
oli keväällä 1995 kuta kuinkin sa
malla tasolla Suomen kanssa.

noastaan Tanska näyttäisi olevan 
Suomea 6% kalliimpi, kun taas 
Ruotsi on kruunun heikentymisen 
vuoksi kymmenisen prosenttia 
edullisempi.

Leipä- ja viljatuotteiden odo
tettiin vuoden vaihteen jälkeen hal- 
penevan noin 15 prosentilla. Toteu
tunut halpeneminen oli noin reilut 
kymmenisen prosenttia. Leipä- ja 
viljatuotteet ovat Suomessa ja 
Sveitsissä selvästi kalliimpia kuin 
maissa maissa. Keskimäärin EU- 
maissa leivän hinta on kolmisen
kymmentä prosenttia halvempaa. 
Mitään selkeää yksittäistä syytä ei 
ole löydettävissä suomalaisen lei-
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RUOKA 
Suomi = 100

vän korkealle hinnalle. Leipomot J 
eroavat melkoisesti toisistaan eri 
puolilla Eurooppaa. Keski- ja Ete- 
lä-Euroopassa leipä valmistetaan 
suurelta osin käsityönä pienissä 
paikallisissa leipomoissa, kun taas 
Suomessa leipomotuotteiden vai- | 
mistus on keskittyneempää ja teol- j 
lisuusmaisempaa (Market Re
search Europe 1992).

Lihan hinta Keski-Euroopan 
tasolla

Lihassa ja lihavalmisteissa EU:n 
myötä alennustavoite toteutui kiitet
tävästi. Suomalaisten lihatuotteiden 
kuluttajahinnat ovat lähempänä eu
rooppalaista tasoa kuin viljatuottei
den hinnat. Tosin EU-maat jakautu- | 
vat tämänkin tuoteryhmän suhteen 
kahteen selvään ryhmittymään. 
Tutkimuksen mukaan Suomessa li
hatuotteiden keskimääräiset hinnat 
ovat 11% Tanskaa ja peräti 63% 
Sveitsiä edullisempia. Vertailussa ei
vät olleet mukana suomalaisten suo
simat lenkkimakkaratyypit, joten 
vertailun tulos lienee hiukan epä
edullisempaa Suomelle kuin tilanne 
todellisuudessa on.

Meijerituotteissa saavutettiin ja 
jopa jonkin verran ylitettiin keski
määräinen hinnanalennustavoite. 
Kananmunien hinta laski lähestul
koon 50%. Keväällä 1995 maito
tuotteiden, juuston ja kananmu

nien hinnat olivat Suomessa eu
rooppalaista keskitasoa. Tämän 
ryhmän kohdalla ei EU-maiden vä- I 
Iillä ole kovin oleellisia eroja ver- ! 
rattuna esim. leipä- ja viljatuottei
siin ja lihaan.

Maitotuotteet ovat tärkeällä si
jalla suomalaisten ravinnossa. Suo
malaiset kuluttavat maitoa, jogurt
tia, viiliä ym. maitotuotteita eniten 
kaikista eurooppalaisista, noin 200 
litraa henkeä kohti vuodessa. Vas
taava luku Keski-Euroopan maissa 
on runsaat 60 litraa ja Pohjoismais
sakin kulutus on selvästi Suomea 
vähäisempää (Euromonitor 1994).

Ravintorasvat ovat edelleen 
Suomessa Euroopan kalleimpia. Ra
vintorasvojen kulutusrakenne poik
keaa Suomessa muihin maihin ver

rattuna. Rasvan kokonaismäärä on 
eurooppalaista keskitasoa, mutta 
suomalaiset käyttävät voita edel
leen runsaammin kuin muut. Voin 
kulutus on viime vuosina laskenut, 
margariinia käytetään jo huomat
tavasti runsaammin kuin voita. 
Ruokaöljyjen käyttö on meillä vä
häistä, kun se Keski- ja etenkin Ete- 
lä-Euroopassa on tärkein ravinto
rasva (Euromonitor 1994, Market 
Research Europe 1993.

Suomessa halpaa kalaa

| Kalan hintataso on Suomessa Irlan
nin, Espanjan ja Englannin ohella hy
vin edullista verrattuna muihin tutki
mukseen osallistuneisiin maihin. 
Suomalaisista kalalajeista tutkimuk-

J  sessa oli mukana lähinnä silakka ja 
kirjolohi. Joka tapauksessa kala on 
halpaa Suomessa kaikissa eri muo
doissa eli tuoreena, pakastettuna, sa
vustettuna ja säilykkeinä.

Suurin ero Suomen ja muiden 
EU-maiden välillä on alkoholijuomi
en hinnoissa. Suomi ja Ruotsi noudat
tavat samantyyppistä alkoholipoli
tiikkaa, ja siksi suomalaiset ja ruotsa
laiset maksavat alkoholistaan huo
mattavasti muita eurooppalaisia 
enemmän. Myös alkoholittomat juo
mat ovat niin Suomessa kuin muissa
kin Pohjoismaissa selvästi kalliim
pia. Muista yksittäisistä tuotteista 
voisi sanoa ainakin jäätelön olevan 
suomalaisille edullista.
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I n d e k s it a u l u k k o

•  Ansiotasoindeksi 1990 = 100*
Tuntipalkkaiset 
Kuukausipalkkauset

Teollisuus
•  Työntekp
•  Toimihenkilöt 
Talonrakennustyöntekijät 
Tukku- ja vähittäiskauppa 
Kuljetus 
Rahoitus

Kunta
Tuntipalkkaiset 
Kuukausipalkkaiset 

Valtio
Kuukausipalkkaiset 

Yksityinen sektori
Tuntipalkkaiset 
Kuukausipalkkaiset

•  Reaaliansioindeksi 1990 = 100*

•  Asuntojen hintaindeksi 1983 = 100
Pääkaupunkiseutu 
Muu Suomi

•  Julkisten menojen hintaindeksi 1985 = 100*
Valtiontalous 
Kunnallistalous

Toukokuu 1995

•  Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
Ravinto
Asuminen, lämpö ja valo 
Liikenne

•  Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100

•  Rakennuskustannusindeksi 1990 = 100
Työpanokset 
Tarvikepanokset

•  Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
•  Maarakennusalan konekustannusindeksi 1990 = 100
•  Metsäalan konekustannusindeksi 1990 = 100

•  Tukkuhintaindeksi 1990 = 100
Kotimaiset tavarat 
Tuontitavarat

•  Vientihintaindeksi 1990 = 100
•  Tuontihintaindeksi 1990 = 100
•  Teollisuuden tuottajahintaideksi 1990 = 100
•  Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1990 = 100

•  Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
•  Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
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120,2 
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115,0

121,8
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