
Arbetskraftskostnadsindex
2016, 3:a kvartalet

Kostnaden för arbetad timme steg med 2,1 procent under
juli-september från året innan
Korrigering 9.12.2016. Revideringar i denna statistik. De korrigerade punkterna är markerade
med rött.

Under juli–september 2016 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,1 procent jämfört
medmotsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 1,8 procent under
juli–september 2016. Arbetskraftskostnaderna exkl. löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier,
ökade med 1,2 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under samma period steg
förtjänstnivåindexet med 1,2 procent inom den privata sektorn.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn
jämfört med motsvarande kvartal året innan

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 9.12.2016
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Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i
punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av arbetskraftskostnadsindex, årsförändring1)

Korrigering 9.12.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Revidering,
procentenheter

Förändring från året innan, %KvartalArbetskraftskostnadsindex

1:a offentliggörandetSenaste offentliggörandet
9.12.2016

-0,11,91,801/2015Privat sektor, original serie

0,51,31,802/2015

0,21,01,203/2015

0,00,80,804/2015

0,21,51,701/2016

0,0-2,4-2,402/2016

0,00,90,901/2015Statsektor, original serie

0,0-0,6-0,602/2015

0,0-0,2-0,203/2015

0,00,80,804/2015

0,03,93,901/2016

0,0-5,4-5,402/2016

0,22,12,301/2015Kommuner, original serie

0,12,12,202/2015

0,60,10,703/2015

0,21,01,204/2015

-0,12,42,301/2016

0,0-2,6-2,602/2016

1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången. Revideringen
beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens årsförändringprocenter. Revideringarna har räknats från avrundade
tal.

1)

Revidering av säsongrensade arbetskraftskostnadsindex, årsförändring

Korrigering 9.12.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Revidering,
procentenheter

Förändring från året innan, %KvartalArbetskraftskostnadsindex

1:a offentliggörandetSenaste offentliggörandet
9.12.2016

-0,41,71,301/2015Privat sektor,
säsongrensade serie 0,71,32,002/2015

0,01,21,203/2015

-0,91,80,904/2015

-0,20,50,301/2016

0,1-0,9-0,802/2016
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