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Lönesumman ökade med 2,1 procent under mars-maj
jämfört med året innan
Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under mars-maj 2,1 procent
större än under motsvarande period året innan. Enbart i maj ökade lönesumman för hela ekonomin
med 4 procent från året innan. Under mars-maj för ett år sedan ökade lönesumman med 4
procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 3-5/2013 och
3-5/2012, % (TOL 2008)

Utvecklingen av lönesumman var under mars-maj svagare än året innan inom alla huvudnäringsgrenar.
Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (+6,3 %). Svagast
utvecklades lönesumman inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster (-0,4 %).

Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman
inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 12.7.2013

Löner och arbetskraftskostnader 2013



Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008).........................................................3

Figurer
Figurbilagor

Figurbilaga 1. Lönesummans trender efter näringsgren (TOL 2008)..........................................................................4

Revideringar i denna statistik......................................................................................................................................5

2



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

Den senastemånadens
årsförändring, %1)

Tremånaders årsförändringar, %1)

05/201303-05/201312/2012-02/201309-11/201206-08/2012

4,02,10,22,33,8Hela ekonomin (A-X)

3,51,3-4,5-0,32,3Industri (BCDE)

12,96,2-1,43,98,3Byggverksamhet (F)

1,60,31,83,13,8Handel (G)

3,01,61,63,04,3Övriga tjänster (HIJLMNRS)

1,72,80,20,73,4Finans- och försäkringsverksamhet (K)

2,81,80,92,53,1Offentlig sektor (OPQ)

1,3-0,41,21,82,4Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn

6,16,35,46,76,9
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl.
den offentliga sektorn

I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.1)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Lönesummans trender efter näringsgren (TOL 2008)
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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 årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet
(2013-07-12)

1:a offentliggörandet

0,0-0,8-0,812/2012Hela ekonomin (A-X)

-1,20,31,501/2013

-0,91,22,102/2013

-0,6-0,10,503/2013

-0,62,53,104/2013

-0,1-7,0-6,912/2012Industri (BCDE)

-0,6-3,8-3,201/2013

-0,5-2,6-2,102/2013

-0,4-1,4-1,003/2013

-0,32,12,404/2013

0,7-5,5-6,212/2012Byggverksamhet (F)

-2,7-0,22,501/2013

-2,42,65,002/2013

-1,81,53,303/2013

-1,04,35,304/2013

-0,10,70,812/2012Handel (G)

-0,62,63,201/2013

-0,82,02,802/2013

-0,60,81,403/2013

-0,4-1,4-1,004/2013

0,10,50,412/2012Övriga tjänster
(HIJLMNRS) -1,11,93,001/2013

-1,12,43,502/2013

-0,70,00,703/2013

-0,51,72,204/2013

0,50,80,312/2012Finans- och
försäkringsverksamhet
(K)

-1,9-1,20,701/2013

-1,11,12,202/2013

-0,6-6,3-5,703/2013

0,212,412,204/2013

-0,31,61,912/2012Offentlig sektor (OPQ)

0,00,50,501/2013

-1,60,52,102/2013

-0,30,40,703/2013

-1,02,13,104/2013

0,51,10,612/2012Utbildning (P) exkl. den
offentliga sektorn -0,72,33,001/2013

-0,40,30,702/2013

-0,3-3,5-3,203/2013

-0,30,81,104/2013
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Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet
(2013-07-12)

1:a offentliggörandet

0,35,35,012/2012Hälsovårds- och
socialtjänster (Q) exkl.
den offentliga sektorn

-0,36,26,501/2013

-0,24,64,802/2013

-0,54,85,303/2013

-0,48,18,504/2013

1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

1)

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Genomsnittet av de absoluta värdena2)Genomsnitt1)ÅrNäringsgren

0,9-0,92009Hela ekonomin (A-X)

0,7-0,72010

0,7-0,72011

0,5-0,52009Industri (BCDE)

0,3-0,32010

0,2-0,12011

1,5-1,42009Byggverksamhet (F)

1,8-1,82010

1,9-1,92011

0,8-0,82009Handel (G)

1,0-1,02010

0,9-0,92011

0,8-0,82009Övriga tjänster (HIJLMNRS)

0,9-0,92010

1,0-1,02011

0,5-0,52009Finans- och försäkringsverksamhet (K)

0,7-0,72010

0,8-0,82011

1,1-0,92009Offentlig sektor (OPQ)

0,20,02010

0,2-0,12011

0,40,02009Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn

0,8-0,82010

0,3-0,12011

0,7-0,62009Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn

0,9-0,92010

0,6-0,62011

Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.1)

Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.2)
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