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ENNAKKOTIEDOT TEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKOISTA III NELJÄNNEKSELLÄ 1980

Eri työnantajaliittojen keräämistä tiedoista laaditun teol
lisuuden palkkatilaston ennakkotietojen mukaan miesten keski
määräinen tuntiansio ilman erillisiä arkipyhäkorvauksia oli 
III neljänneksellä 21,45 mk ja naisten vastaava ansio 16,34mk. 
Edelliseen neljännekseen verrattuna miesten keskimääräinen 
tuntiansio laski 2,0 % ja naisten 0,2 %. Vuoden 1979 III nel
jänneksestä nousua on tapahtunut miehillä 12,5 % ja naisilla 
13,6 %.

Niillä aloilla, joilla palkkaus perustuu kuukausi- tai muuhun 
kausipalkkajärjestelmään, keskituntiansiot vaihtelevat neljän- 
neksittäin neljännekseen sisältyvien työtuntien määrästä riip
puen. Työntekijöille palkanmaksukaudelta maksettu kuukausi- tai 
kausipalkka on kuitenkin samansuuruinen riippumatta siitä, kuin
ka monta säännöllistä työtuntia palkanmaksukausiin ko. neljän
neksenä sisältyy. Aloilla, joilla merkittävä osa työntekijöis
tä on keskeytymättömässä kolmivuorotyössä, tätä vaihtelua ko- 
konaiskeskituntiansioiden osalta lisää vielä arkipyhien sijoit
tuminen eri tavalla eri neljänneksille. Näin on mm. paperi- ja 
puumassateollisuudessa ja jossain määrin myös kemian teollisuu
dessa.

Nyt julkaistut luvut voivat hiukan muuttua sen tähden, että 
lopullinen perusmateriaali ei ole ollut kaikilta osin käytet
tävissä. Keskimääräiset tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen il
moitetaan lopullisen tilaston valmistuttua.

1) Tiedot perustuvat Suomen Työnantajain Keskusliiton laskelmiin
2) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1980:39
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FC)RHANDSUPPGIFTER OM INDUSTRIARBETARNAS LONER UNDER III KVARTALET 1980
Enligt forhandsuppgifter om industrins lonestatistik, som 
uppgj°rts pa basen av uppgifter som insamlats av olika ar- 
betsgivarforbund, uppgick medeltimfortjansten for manliga 
arbetare under III kvartalet utan skilda vardagshelgsersatt- 
ningar till 21,45 mk och kvinnliga arbetare till 16,34 mk. 
Jamfort med foregaende kvartal sjonk mannens fortjanster med 
2,0 % och kvinnornas med 0,2 %. Jamfort med III kvartalet ar 
1979 var stegringen 12,5 % for man och 13,6 % for kvinnor.
Inom de branscher dar avloningen baserar sig pa manads- eller 
nagot annat periodslbnesystem, varierar medeltimfortjansten 
per kvartal efter antalet arbetstimmar per kvartal. Manads- 
eller periodlonen under loneutbetalningsperiod ar dock den- 
samma oberoende av hur manga arbetstimmar det finns under 
kvartalet. Inom branscher dar en stor del av de anstallda 
arbetar i oavbrutet treskiftarbete varierar den totala medel
timfortj ansten annu mera pa grund av att sockenhelgerna in- 
faller olika under olika kvartal. Detta galler bl.a. pappers- 
och tramasseindustrin och i viss man aven den kemiska indust- 
rin.
De nu publicerade siffrorna kan ändras en aning pa grund av 
att det slutliga basmaterialet inte tili alla delar värit 
tillgängligt. Efter det att den slutliga Statistiken färdig- 
ställts skall vi meddela de genomsnittliga timförtjänsterna 
inklusive helgdagsersättningar.

1) Uppgiftema grundar sig pä beräkningar gjorda av Arbetsgivar-
nas i Finland Centralförbund
Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
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