
Producentprisindex för tjänster
2009, 3:e kvartalet

Producentpriserna för tjänster sjönk i juli-september
Korrigerad 18.01.2010. Uppgifter om hyror för affärs- och kontorslokaler har reviderats.De korrigerade punkterna
är markerade med rött.

Producentpriserna för tjänster sjönk med 0,4 procent under det tredje kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande
kvartal året innan. Nedgången av priserna påverkades speciellt av att priserna på vägtransporten och sjötransporten
av gods gick ned. Priserna på vägtransporten sjönk med 6,4 procent och sjötransporten av gods med 21,8 procent
på årsnivå. Nedgången av priserna dämpades av att bl.a. hyror för affärs- och kontorslokaler och arkitekt- och
teknisk konsultverksamhet blev dyrare.

Jämfört med det andra kvartalet sjönk producentpriserna för tjänster med 0,4 procent. Prisnedgången påverkades
särskilt av att konsulttjänster och hotelltjänster blev billigare.

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:e kvartalet 2009
Årsförändring,%Kvartalsförändring,%IndextalNäringsgren

-0,4-0,4112,1Totalindex (TOL 2008)
-4,60,4114,4H Transport och magasinering
-3,4-7,195,7I Hotell- och restaurangverksamhet
-0,30,0102,9J Informations- och kommunikationsverksamhet
1,80,0106,8L Fastighetsverksamhet
1,9-1,0120,9M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
1,4-0,3114,5N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
-0,90,1100,6S Annan serviceverksamhet

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för
andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande ungefär hälften avmarknadstjänsterna.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 19.10.2009
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Tabellbilaga

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 3:e kvartalet 2009
Årsförändring,
%

Kvartalsförändring,%IndextalNäringsgren

-5,8-0,3118,149 Landtransport; transport i rörsystem
2,42,4121,44932 Taxitrafik
-6,4-0,5117,84941 Vägtransport, godstrafik

-21,81,398,65020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik
0,52,5107,452 Magasinering och stödtjänster till transport
3,00,0111,55210 Magasinering och varulagring
-1,04,1105,05224 Godshantering
8,70,1121,053 Post- och kurirverksamhet

10,80,0122,65310 Postbefordran via nationella posten
-0,20,3113,85320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet
-3,4-7,195,75510 Hotellverksamhet
2,40,1112,358 Förlagsverksamhet
-3,6-0,189,961 Telekommunikation
0,30,0110,062 IT-tjänster
2,00,0106,063 Informationstjänster
1,80,0106,86820 Hyror för affärs- och kontorslokaler
3,90,0107,26820A Hyror för kontorslokaler
3,90,0106,36820B Hyror för affärslokaler
3,01,4124,469 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
2,50,1115,26910 Juridisk verksamhet
3,32,0129,76920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
-1,2-3,3128,8702 Konsulttjänster till företag
2,7-0,5120,3711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet
5,50,5127,8712 Teknisk provning och analys
2,5-0,8110,173 Reklam och marknadsundersökning
2,5-0,8110,1731 Reklamverksamhet
2,80,0109,7732 Marknads- och opinionsundersökning
-5,7-1,4110,47732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner
2,60,0114,37820 Personaluthyrning
5,50,0122,58010 Säkerhetsverksamhet
4,30,2115,681 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
5,40,1118,1811 Fastighetsrelaterade stödtjänster
2,70,5111,8812 Rengöring och lokalvård
-0,90,1100,69601 Tvätteriverksamhet för företag
-4,60,4114,4H Transport och magasinering
-3,4-7,195,7I Hotell- och restaurangverksamhet
-0,30,0102,9J Informations- och kommunikationsverksamhet
1,80,0106,8L Fastighetsverksamhet
1,9-1,0120,9M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
1,4-0,3114,5N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
-0,90,1100,6S Annan serviceverksamhet
-0,4-0,4112,1Totalindex (TOL 2008)
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