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Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 7,9
procent under juni–augusti
Omsättningen inom servicenäringarna fortsatte att öka under juni–augusti 2010, då ökningen
var 7,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare sjönk omsättningen
inom servicenäringarna med 8,3 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom
handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas
av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inomservicenäringarna
(TOL 2008)

I juni–augusti ökade omsättningen inom alla servicenäringar jämfört medmotsvarande tremånadersperiod
året innan. Omsättningen för den största gruppen inom servicenäringarna, dvs. transport och magasinering,
utvecklades bäst och var 12,8 procent större än året innan. Ökningen inom övriga grupper var långsammare
än för hela servicenäringen. Minst ökade omsättningen inom informations- och kommunikationstjänster
(4,7 %) samt inom annan serviceverksamhet (2,8 %).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 12.11.2010
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom olika servicebrancher, % (TOL 2008)

Den senaste
månadens
årsförändring,
%

Kumulativ
årsförändring,
%

Tremånaders årsförändringar, %

08/201001-08/201006-08/201003-05/201012/2009-02/201009-11/2009

8,53,57,93,0-4,2-9,2Övriga tjänster (HIJLMNRS)

12,66,312,86,1-5,6-16,2Transport och magasinering (H)

6,82,36,91,2-3,1-6,3
Hotell- och restaurangverksamhet
(I)

8,61,74,72,2-4,2-5,9
Informations- och
kommunicationsverksamhet (J)

5,53,35,61,20,52,9Fastighetsverksamhet (L)

6,20,36,10,3-9,0-13,3
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik (M)

8,03,86,24,9-2,3-7,0

Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster (N)

5,25,66,93,65,85,0Kultur, nöje och fritid (R)

6,01,02,82,00,60,1Annan serviceverksamhet (S)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Omsättning av service brancherna, trend serier (TOL
2008)¹

¹Korrigering: Figuren har korrigerats 15.12.2010. Trendserien för fastighetsbranschen har korrigerats.
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