
Omsättning inom servicebranchen
2011, januari

Servicenäringarnas omsättning ökade med 9,1 procent
under november-januari
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 9,1 procent under november-januari jämfört
med motsvarande period året innan. Ett år tidigare sjönk omsättningen inom servicenäringarna
med 6,0 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)

Ökningen av omsättningen inom servicenäringarna var snabbast inom företag inom uthyrning,
fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Dessa företags omsättning ökade med 14,2 procent
från föregående år. Omsättningen inom transport och magasinering och verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik visade också en ökning på över tio procent. Långsammast var ökningen inom annan
serviceverksamhet och inom informations- och kommunikationsverksamhet.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.4.2011
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Anvisningarna gällande försäljningsenkäten har förtydligats fr.o.m. början av år 2011 på så vis att
omsättningsbegreppet i försäljningsenkäten huvud-sakligen är i enlighet med bokföringslagen. Ändringen
i anvisningarna har dock ingen betydande inverkan på resultaten för omsättningsindexen.Mera information
om förnyandet av anvisningarna finns under punkten Ändringar i denna statistik.
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Tabellbilagor

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

Den senaste
månadens
årsförändring, %

Tremånaders årsförändringar, %

01/201111/10-01/1108-10/201005-07/201002-04/2010

9,69,17,66,50,4Övriga tjänster (HIJLMNRS)

12,111,412,212,41,9Transport och magasinering (H)

12,27,86,04,5-0,2Hotell- och restaurangverksamhet (I)

4,75,05,02,9-0,2
Informations- och kommunicationsverksamhet
(J)

5,77,93,34,00,6Fastighetsverksamhet (L)

17,211,26,25,3-4,8
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik (M)

17,614,29,45,03,3
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och
andra stödtjänster (N)

9,97,87,76,44,9Kultur, nöje och fritid (R)

8,24,43,80,30,5Annan serviceverksamhet (S)
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Figurbilagor

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