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ENNAKKOTIEDOT TEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKOISTA I NELJÄNNEKSELLÄ 1979 1), 2)

f

Eri työnantajaliittojen keräämistä tiedoista laaditun teollij
suuden palkkatilaston ennakkotietojen mukaan miesten keskimää
räinen tuntiansio ilman erillisiä arkipyhäkorvauksia oli I nel-!
jänneksellä 18,44 mk ja naisten vastaava ansio 13,96 mk. Edel- ,
liseen neljännekseen verrattuna miesten keskimääräinen tunti<
ansio nousi 2.5 % ja naisten 3.6 %. Vuoden 1978 I neljännekses
tä nousua on tapahtunut, miehillä 11.7 % ja .naisilla 13.4 %.
■
Arkipyhien erilainen sijoittuminen vuosineljänneksille heiken
tää neljännesvuosittaisten kokonaiskeskituntiansioiden keski
näistä vertailukelpoisuutta niillä aloilla, joilla tehdään kes
keytymätöntä kolmivuorotyötä. Paperi- ja puumassateollisuudessa
keskituntiansion muutoksiin vaikuttaa lisäksi kausipalkkajärjestelmä. Samantapainen vaikutus on myös kemian perusteolli
suudessa käytössä olevalla kuukausipalkkajärjestelmällä.
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FÖRHANDSUPPGIFTER OM INDUSTRIARBETARNAS LÖNER UNDER I KVARTALET 1979 1), 2)
Enligt förhandsuppgifter om industrins lönestatistik, som
uppghorts pa basen av uppgifter som insamlats av olika
arbetsgivarförbund, uppgick medeltimförtjänsten för manliga
arbetare under I kvartalet utan skilda vardagshelgsersättningar tili i8,44 mk och för kvinnliga arbetare tili' 13,96
ink. Jämfört med föregaende kvartal Steg männens förtjänster
med 2.5 % och kvinnornas med 3.6 %. Jämfört med I kvartalet
ar 1978 var stegringen 11.7 % för man och 13.4 % för kvinnor.
Det faktum att vardagshelgerna infaller pä olika sätt under
kvartalen minskar jämförbarheten hos de kvartalsvisa totala
medeltimförtjänsterna inom branscher med oavbrutet treskiftarbete. Förändringarna av medeltimförtjänster inom pappers: och trämasseindustrin beror dessutom pa periodlönesystemet.
Pa samma sätt inverkar det i den kemiska grundindustrin kraft
varande manadslönesystemet.
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Uppgifterna grundar sig pa beräkningar gjorda av Arbetsgivarnas i Finland
Centralförbund
Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1979:13
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