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Kostnaden för arbetad timme steg med 6,0 procent under juli–september
Korrigering.Offentliggörandet har korrigerats 9.12.2009. Korrigeringen är markerad med rött. Var tidigare 3,4.

Under juli–september 2009 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 6,0 procent jämfört med
motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier,
steg med 5,9 procent under motsvarande period. Under juli–september 2009 i den privata sektorn steg
förtjänstnivåindex 4,4 procent.

Arbetskraftskostnaderna steg med 3,5 procent från år 2007 till år 2008, exkl. poster av engångsnatur med 4,0
procent.

Eftersom tidsserien enligt den nya metoden är tillgänglig först fr.o.m. början av år 2007, har indexuppgifterna
inte kunnat säsongrensas. Tidpunkten då de s.k. rörliga söckenhelgerna, såsom påsken och trettondagen, infaller
inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både för hela året och för årets första, andra och fjärde kvartal. Då de
söckenhelger som infaller under arbetsdagar ökar, inverkar det höjande på ökningen av arbetskraftskostnader
under det andra kvartalet år 2009. Det finns inte söckenhelger under det tredje kvartalet. Statistikcentralen
publicerar säsongrensade serier, då det finns tillräckligt med observationen för att räkna ut tillförlitliga resultat.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen steg kostnaderna för arbetad timme inom industrin med 6,6 procent under
juli–september 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen var störst inom information och
kommunikation, 16,1 procent, och kostnaderna sänkte inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra
stödtjänster, 3,6 procent. Inom byggverksamheten ökade arbetskraftskostnaderna däremot med 6,1 procent under
juli–september 2009 jämfört medmotsvarande period året innan, inom tjänstenäringarna var ökningen 6,1 procent.

Arbetskraftskostnaders årsförändring inom näringrenar totalt, industri, byggnaden och service (efter
verksamhetsområde 2008)

Arbetskraftskostnade,
årsförändring

NäringsgrenKod

Arbetskraftskostnade,
exkl.
engångsposter

Arbetskraftskostnade,
totalt

5,96,0TotaltB-S
6,56,4IndustriB-E
5,66,1ByggverksamhetF
5,76,1ServiceG-N

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 8.12.2009
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Tabellbilagor

Arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 från tredje kvartalet 2008 till tredje kvartalet
2009

För-
ändring
2009/3/
2008/3

För-
ändring
2009/2/
/2008/2

För-
ändring
2009/1/
2008/1

2009/32009/22009/1För-
ändring
2008
/2007

Hela
året
2008

2008/42008/32008/22008/1Hela
året
2007

Närings-
gren

Närings-
grenkod

6,08,82,8110,4112,8101,53,5100,093,4104,2103,798,796,7TotaltB-S
6,412,02,0109,7112,7102,32,2100,091,9105,9101,9100,397,8IndustriB-E
6,612,22,3113,1114,4102,42,5100,091,9106,1102,0100,197,5TlllverkningC
2,76,73,2107,5111,9103,61,7100,090,1104,7104,9100,498,3Livsmedels-

och
dryckesvaru-
framställning

10,11

4,913,05,7111,4119,5102,52,7100,091,1106,2105,797,097,4Skogs-
industri

16,17

–1,88,51,7103,5111,1103,70,4100,090,2105,4102,4102,099,6Kemisk
industry

19–22

10,216,10,3117,9115,8101,31,4100,092,4107,099,7101,098,6Metall-
industri

24–30

6,18,99,3109,5112,2106,86,9100,096,1103,3102,997,793,6Byggsverk
samhet

F

6,15,61,3108,2111,699,54,7100,094,1101,9105,798,295,5Tjänste-
näringar

G-N

–2,8–1,4–5,1100,4104,893,76,3100,091,7103,3106,398,794,1HandelG
–2,7-5,1-3,0104,998,491,710,5100,094,0107,8103,794,590,5Transport

och
magasinering

H

16,113,04,7113,5117,7103,89,6100,094,0101,4105,499,191,2Information
och
kommu-
nikation

J

8,39,11,197,2122,5105,3–2,6100,093,789,8112,3104,2102,7Finans
och
försäkring

K

–3,6–0,9–8,596,8103,790,14,6100,096,4100,4104,798,595,6Uthyrning,
fastighets-
service,
rese-
tjänster
och andra
stöd-
tjänster

N
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Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadindex 2008=100 från tredje kvartalet
2008 till tredje kvartalet 2009

Förändring 
2009/3/ 
2008/3

Förändring 
2009/2/ 
2008/2

Förändring 
2009/1/ 
2008/1

2009/32009/12009/1Förändring 
2008/2007

Hel 
året 
2008

2008/42008/32008/22008/1Hela 
året 
2007

NäringsgrenNärings- 
grenkod

5,97,84,8109,9109,6102,44,0100,096,7103,8101,797,896,2TotaltB-S
6,59,95,2111,7111,3103,33,5100,095,4105,0101,398,396,6IndustriB-E
6,410,05,4111,9111,6103,33,5100,095,5105,1101,597,996,6TlllverkningC
2,38,12,8107,0111,1101,71,4100,093,8104,6102,898,998,7Livsmedels- 

och  
dryckesvaru- 
framställning

10,11

6,210,56,8112,1113,5104,12,9100,094,4105,5102,697,597,2Skogsindustri16,17
–1,47,12,8105,4107,8101,00,3100,094,2106,9100,698,299,7Kemisk 

industry
19–22

9,712,25,9115,1113,5103,63,5100,096,1104,9101,297,896,6Metallindustri24–30
5,67,810,0108,7109,8107,87,1100,097,2103,0101,898,093,4Byggsverks

amhet
F

5,75,72,7108,3108,2100,24,8100,097,5102,5102,497,695,4Tjänste-
näringar

G-N

–2,6–2,1–4,5101,0101,293,56,9100,094,9103,8103,497,993,6HandelG
–3,4–3,8–1,9101,698,793,610,0100,096,8105,2102,695,490,9Transport

och
magasinering

H

15,713,76,5118,5114,8104,38,6100,098,7102,4100,997,992,1Information
och
kommunikation

J

8,011,95,8104,3114,1107,0–2,6100,0100,396,6102,0101,1102,7Finans
och
försäkring

K

–4,4-1,6-6,894,7102,491,62,6100,098,699,1104,098,397,5Uthyrning,
fastighets-
service,
resetjänster
och andra
stödtjänster

N

Näringsgren 2008
KodNäringsgren
BUvinning av mineral
CTillverkning
DFörsörning av el, gas, värne och kyla
EVattenförsörning; avloppsrening, avfallhantering och sanering
FByggverksamhet
GHandel
HTransport och magasinering
IHotell- och restaurangverksamhet
JInformation och kommunikationverksamhet
KFinans- och försäkringsverksamhet
LFastighetsverksamhet
MVerksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
NUthyring, fastingetsservice, resettjänster och andra stödjänster
OOffentlig förvaltning och försvar;obligatorisk socialförsäkring
PUtbildning
QVård och omsorg; sociala tjänster
RKultur, nöje och fritid
SAnnan serviceverksamhe

4



Löner och arbetskraftskostnader 2009

Förfrågningar

(09) 1734 3460Pekka Haapala
Ansvarig statistikdirektör:
Kari Molnar

tvkindeksi@stat.fi

www.stat.fi

ISSN 1796-0479Statistikcentralen, försäljning
= Finlands officiella statistikPB 4C
ISSN 1798-3606 (pdf)00022 STATISTIKCENTRALEN

tfn (09) 1734 2011
fax (09) 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi


