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Lönesumman minskade med 1,0 procent år 2009
År 2009 var hela ekonomins lönesumma en procentenhet mindre än året innan, då ökningen var 7 procent.
Ökningen av lönesumman började klart avta i början av år 2009 och under det andra kvartalet vände lönesumman
nedåt. Under det sista kvartalet år 2009 var hela ekonomins lönesumma 2 procent mindre än året innan. Enbart
i december sjönk lönesumman för hela ekonomin med 0,6 procent.

Ökningen av lönesumman blev långsammare eller lönesumman minskade inom nästan alla huvudnäringsgrenar
under oktober-december. Minskningen av lönesumman inom industrin (-9,8 %) och byggverksamhet (-4,4 %)
bromsade kraftigast utvecklingen av hela ekonomins lönesumma. Lönesumman minskade också inom handeln,
övriga tjänster och finansiell verksamhet. Bara inom den privata sektor som erbjuder utbildningstjänster var
ökningen av lönesumman (7,1 %) gynnsammare än året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 10-12/2009 och 10-12/2008, % (TOL 2008)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 16.2.2010
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Tabellbilagor

Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senastemånadens årsförändring,
% (TOL 2008)

Den senaste
månadens
årsförändring, %
*

Kumulativ
årsförändring,
% *

Tremånaders årsförändringar, % *

12/200901-12/200910-12/200907-09/200904-06/200901-03/2009
-0,6-1,0-2,0-1,5-0,80,5Hela ekonomin (A-X)
-5,9-8,2-9,8-9,0-7,4-6,8Industri (BCDE)
0,3-4,4-4,4-3,8-6,9-2,1Byggverksamhet (F)
-2,2-1,3-2,8-2,1-1,30,9Handel (G)
-1,2-0,4-2,1-1,2-0,21,9Övriga tjänster (HIJLMNRS)
-1,0-1,2-1,51,0-0,7-3,7Finans- och

försäkringsverksamhet (K)
2,63,83,23,04,24,7Offentlig sektor (OPQ)
7,07,87,17,68,18,2Utbildning (P) exkl. den

offentliga sektorn
6,78,77,08,59,310,0Hälsovårds- och

socialtjänster (Q)exkl. den
offentliga sektorn
* I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
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Figurer
Lönesummans trender efter näringsgren (TOL 2008)
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