
Omsättningen inom servicebranchen
2012, september

Servicenäringarnas omsättning ökademed 4 procent under
juli-september jämfört med året innan
Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 4,0 procent under tredje kvartalet jämfört med
motsvarande period året innan. Ett år tidigare steg omsättningen inom servicenäringarna med
7,9 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)

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under tredje kvartalet snabbast inom fastighetsverksamhet,
där ökningen var 7,7 procent. I företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var ökningen 6,0
procent och inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,5 procent. Däremot
minskade omsättningen i företag inom annan serviceverksamhet med 0,1 procent från året innan. Hit hör
bl.a. tvätteriverksamhet, hårvård och annan skönhetsbehandling samt andra konsumenttjänster.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.12.2012

Tjänster 2012



Omsättningsindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013.
Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 15.4.2013
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Tabellbilagor

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

Den senaste
månadens
årsförändring, %

Kumulativ
årsförändring,
%

Tremånaders årsförändringar, %

09/201201-09/201207-09/201204-06/201201-03/201210-12/2011

3,44,24,03,55,16,4HIJLMNRS Övriga tjänster totalt

3,83,93,82,95,26,0H Transport och magasinering

2,44,33,03,37,16,0I Hotell- och restaurangverksamhet

0,32,41,71,24,33,3
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

8,07,37,76,57,76,1L=68 Fastighetsverksamhet

5,96,56,05,18,78,4
MVerksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik

4,15,65,54,27,27,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese-
och andra stödtjänster

-4,83,44,11,84,29,2R Kultur, nöje och fritid

-4,31,0-0,1-0,13,34,4S Annan serviceverksamhet
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Omsättning av service brancherna, trend serier (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 (endast på finska).
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Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet
(2012-12-14)

1:a offentliggörandet

-0,92,73,604/2012HIJLMNRS Övriga tjänster
totalt -0,63,74,305/2012

-0,84,25,006/2012

-0,73,74,407/2012

-0,45,15,508/2012

-0,73,03,704/2012H Transport och
magasinering -0,53,33,805/2012

-0,22,32,506/2012

-0,43,13,507/2012

-0,64,65,208/2012

-0,42,83,204/2012I Hotell- och
restaurangverksamhet -0,94,04,905/2012

-0,43,03,406/2012

-0,41,31,707/2012

-0,15,45,508/2012

-0,71,01,704/2012J Informations- och
kommunikationsverksamhet -0,20,00,205/2012

-0,82,63,406/2012

-0,32,52,807/2012

-0,42,52,908/2012

-1,15,06,104/2012L=68 Fastighetsverksamhet

0,15,85,705/2012

-1,08,49,406/2012

-1,27,58,707/2012

0,87,76,908/2012

-2,15,77,804/2012M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och
teknik

-1,82,34,105/2012

-2,57,510,006/2012

-3,04,37,307/2012

-1,27,68,808/2012

-0,75,46,104/2012N Uthyrning,
fastighetsservice, rese- och
andra stödtjänster

-0,90,71,605/2012

-1,06,67,606/2012

-0,78,08,707/2012

-0,54,55,008/2012

-0,3-3,0-2,704/2012R Kultur, nöje och fritid

0,11,11,005/2012

-0,58,08,506/2012

0,17,87,707/2012

-0,39,69,908/2012

-0,21,41,604/2012S Annan serviceverksamhet

-0,1-1,0-0,905/2012

-0,5-0,50,006/2012

-0,33,63,907/2012

-0,30,91,208/2012
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Med 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 omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Genomsnittet av de absoluta värdena2)Genomsnitt1)ÅrNäringsgren

1,1-1,12009HIJLMNRS Övriga tjänster totalt

1,1-1,12010

0,8-0,82011

0,7-0,52009H Transport och magasinering

0,5-0,52010

0,5-0,42011

0,6-0,32009I Hotell- och restaurangverksamhet

0,9-0,92010

0,6-0,62011

1,4-1,22009J Informations- och kommunikationsverksamhet

0,7-0,62010

0,5-0,12011

2,3-1,92009L=68 Fastighetsverksamhet

2,1-1,92010

1,2-1,02011

2,1-2,12009M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

2,8-2,62010

2,8-2,82011

1,2-1,22009N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster

0,8-0,72010

1,0-0,82011

0,60,02009R Kultur, nöje och fritid

0,8-0,22010

0,7-0,22011

1,1-0,82009S Annan serviceverksamhet

2,3-2,12010

1,9-1,62011

Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret1)

Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången2)
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