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Den säsongrensade kostnaden för arbetad timme stegmed
4,8 procent under april–juni
Under april–juni 2012 steg de säsongrensade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn
med 4,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Samtidigt steg de ursprungliga
icke säsongrensade arbetskraftskostnaderna med 5,3 procent från motsvarande period året
innan. Under motsvarande period steg förtjänstnivåindexet inom den privata sektorn med 3,7
procent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna jämfört medmotsvarande
kvartal året innan, %, ursprunglig och säsongrensad serie

Serierna i arbetskraftskostnadsindexet säsongrensasmed Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna
i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna revideras i och med nya observationer i
säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man
bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter. Mera information om
säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html.

Statistikcentralen publicerar nu för första gången säsongrensade serier, då det finns tillräckligt med
observationer för att räkna ut tillförlitliga resultat. Antalet arbetsdagar och s.k. rörliga söckenhelger, såsom
påsken och trettondagen, samt tidpunkten då de infaller inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.9.2012
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för hela året och för årets första, andra och fjärde kvartal. Under andra kvartalet 2012 fanns det en
söckenhelg mer än under motsvarande pe-riod året innan.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen steg den säsongrensade kostnaden för arbetad timme inom hela
industrin med 5,5 procent under april–juni 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Under
april–juni 2012 steg kostnaden för arbetad timme inom metallindustrin med 10,6 procent och inom
byggverksamhet med 5,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom tjänster inom
företagsekonomi var ökningen 4,3 procent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom näringsgrenarna totalt, inommetallindustrin, inom
byggverksamhet och inom tjänster enligt TOL 2008

Arbetskraftskostnader, årsförändringNäringsgrenKod
Arbetskraftskostnader,
totalt

Säsongransade arbetskraftskostnader,
totalt

5,34,8TotaltB-S

6,05,5IndustrinB-E

6,55,6ByggverksamhetF

4,34,3Tjänster inom företagsekonomiG-N
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Säsongränsade arbetskraftkostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

2012
/2*

2012
/1*

Hela
året
2011*

2011
/4*

2011
/3*

2011
/2*

2011
/1*

Hela
året
2010*

Hela
året
2009*

Hela
året
2008

Hela
året
2007*

Närings-
gren

Närings-
grenkod

113,5111,5109,0110,7109,6108,3107,4106,5103,6100,096,7Totalt, privat sektorB-S

113,0110,4107,6109,3108,0107,1106,0105,1103,6100,098,3IndustriB-E

114,0111,1108,0109,7108,3107,6106,5105,8104,3100,098,3TlllverkningC

108,1107,5107,5107,7107,5107,6107,4106,0104,2100,098,4

Livsmedels-
och
dryckesvaru-framställning

10,11

112,3110,9110,3110,5110,2110,8109,7108,4105,3100,098,6Skogsindustri16,17

114,0112,2109,4110,9110,0108,7107,9106,0103,0100,099,4Kemisk industry19–22

113,7111,8103,8106,3103,2102,7102,9103,1109,3,100,099,7Metallindustri24–30

113,7110,6108,7110,5109,2107,7107,3106,8104,7100,092,1
Byggsverks
amhet

F

112,9111,6109,0110,4109,4108,3107,8106,4103,8100,094,8

Yritystalouden
palvelutTjänster inom
företagsekonomi

G-N

106,1103,7102,0102,9102,9101,3100,9101,097,9100,094,2HandelG

101,199,897,799,198,197,396,595,397,2100,090,9
Transport och
magasinering

H

118,1117,4115,9117,1116,2115,4114,8112,6109,9100,090,2
Information och kommu-
nikation

J

115,1113,6111,3112,7111,2110,8110,6109,8105,8100,0102,3
Finans
och försäkring

K

Tabellbilaga 2. Säsongrensade arbetskraftkostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex
2008=100

2012
/2*

2012
/1*

För-
ändring
2011/
2010*

2011
/4*

2011
/3*

2011
/2*

2011
/1*

För-
ändring
2010/
2009*

För-
ändring
2009/
2008*

För-
ändring
2008/
2007*

NäringsgrenNärings-
grenkod

4,83,82,3,3,23,41,90,92,83,63,5Totalt, privat sektorB-S

5,54,22,43,14,12,5-0,21,53,61,7IndustriB-E

6,04,32,12,63,92,3-0,41,44,31,7TlllverkningC

0,50,21,40,71,31,71,91,84,21,6

Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning

10,11

1,31,11,80,61,53,41,72,95,31,4Skogsindustri16,17

4,84,03,23,63,63,12,62,93,00,6Kemisk industry19–22

10,68,70,61,30,91,6-1,3-5,79,30,3Metallindustri24–30

5,63,11,84,12,31,2-0,42,04,78,6
Byggsverks
amhet

F

4,33,52,43,02,42,12,12,63,85,5Tjänster inom företagsekonomiG-N

4,82,81,01,51,20,70,73,1-2,16,1HandelG

3,93,42,53,12,72,41,8-1,9-2,810,0
Transport och
magasinering

H

2,32,32,93,13,12,82,42,59,910,9
Information och
kommunikation

J

3,92,71,42,50,31,21,83,75,8-2,2Finans och försäkringK

4



Tabellbilaga 3. 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
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