
Arbetskraftskostnadsindex
2017, 1:a kvartalet

Kostnaden för arbetad timme sjönk med 3,0 procent under
januari-mars från året innan
Under januari–mars 2017 sjönk arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 3,0 procent
jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna sjönk
med 0,9 procent under januari–mars 2017. Den största orsaken till nedgången är att det fanns
tre arbetsdagar fler under första kvartalet år 2017 än under motsvarande period år 2016. Detta
berodde på att påsken i år inföll under andra kvartalet och i fjol under första. Inom
arbetskraftskostnadsindexet medför ökningen av antalet arbetsdagar att kostnaderna minskar.

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

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 9.6.2017
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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)

Revidering, procentenheterFörändring från året innan, %KvartalArbetskraftskostnadsindex

1:a offentliggörandetSenaste offentliggörandet 9.6.2017

0,21,01,203/2015Privat sektor, original serie

0,00,80,804/2015

0,11,51,601/2016

-0,1-2,4-2,502/2016

0,02,12,103/2016

0,01,71,704/2016

0,0-0,2-0,203/2015Statsektor, original serie

0,00,80,804/2015

0,03,93,901/2016

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

0,0-3,0-3,003/2016

0,0-0,2-0,204/2016

0,60,10,703/2015Kommuner, original serie

0,11,01,104/2015

-0,22,42,201/2016

-0,1-2,6-2,702/2016

0,80,41,203/2016

0,02,82,804/2016

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

Revidering, procentenheterFörändring från året innan, %KvartalArbetskraftskostnadsindex

1:a offentliggörandetSenaste offentliggörandet 9.6.2017

0,01,21,203/2015Privat sektor,
säsongrensade serie -1,01,80,804/2015

-0,10,50,401/2016

-0,1-0,9-1,002/2016

0,11,81,903/2016

-0,41,71,304/2016
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