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Omsättningen inom servicenäringarna ökade under
november-januari med 3,4 procent från året innan
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,4 procent under
november–januari jämfört med motsvarande period året innan. Året innan ökade omsättningen
med 0,8 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom
servicenäringarna (TOL 2008)

Nytt säsongrensningsprogram införs
Inom omsättningsindexen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram,
J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensingsmetoden. Inte heller
påverkar den tolkningen och användningen av tidsserier. Mera om införandet av programmet finns i
punkten Ändringar i denna statistik.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.4.2015

Tjänster 2015

http://tilastokeskus.fi/til/plv/uut_sv.html
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Tabellbilagor

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

Den senaste
månadens
årsförändring, %

Tremånaders årsförändringar, %

01/201511/14-01/1508-10/201405-07/201402-04/2014

2,43,43,82,51,6HIJLMNRS Övriga tjänster totalt

-3,3-1,20,2-1,2-1,1H Transport och magasinering

1,40,41,60,20,0I Hotell- och restaurangverksamhet

9,79,712,88,15,2J Informations- och kommunikationsverksamhet

1,36,83,54,93,8L=68 Fastighetsverksamhet

1,83,22,11,71,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik

0,41,52,42,50,3
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra
stödtjänster

11,24,54,24,34,9R Kultur, nöje och fritid

0,00,40,40,21,6S 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).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet
(2015-04-15)

1:a offentliggörandet

-0,72,43,108/2014HIJLMNRS Övriga tjänster
totalt -0,75,36,009/2014

-0,63,84,410/2014

-0,22,42,611/2014

-0,45,25,612/2014

0,5-2,1-2,608/2014H Transport och
magasinering 0,12,92,809/2014

0,7-0,2-0,910/2014

0,3-3,8-4,111/2014

0,73,12,412/2014

-0,62,22,808/2014I Hotell- och
restaurangverksamhet -1,10,01,109/2014

-1,12,63,710/2014

-0,7-2,4-1,711/2014

-2,22,54,712/2014

-0,911,512,408/2014J Informations- och
kommunikationsverksamhet -0,614,515,109/2014

-0,512,112,610/2014

-0,77,48,111/2014

-0,211,611,812/2014

-0,74,85,508/2014L=68 Fastighetsverksamhet

-0,82,93,709/2014

-2,12,95,010/2014

-0,718,819,511/2014

-1,82,34,112/2014

-2,4-1,90,508/2014M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och
teknik

-1,84,76,509/2014

-1,93,04,910/2014

-0,63,03,611/2014

-0,44,34,712/2014

-1,90,82,708/2014N Uthyrning,
fastighetsservice, rese- och
andra stödtjänster

-1,83,14,909/2014

-0,93,14,010/2014

1,30,0-1,311/2014

-0,83,94,712/2014

-0,47,07,408/2014R Kultur, nöje och fritid

0,11,61,509/2014

-0,34,04,310/2014

-1,3-2,0-0,711/2014

0,14,54,412/2014
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Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet
(2015-04-15)

1:a offentliggörandet

0,9-1,4-2,308/2014S Annan serviceverksamhet

-1,53,24,709/2014

-0,3-0,5-0,210/2014

0,1-2,8-2,911/2014

-1,23,54,712/2014

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

0,8-0,82011HIJLMNRS Övriga tjänster totalt

0,8-0,82012

0,8-0,82013

0,5-0,42011H Transport och magasinering

0,6-0,42012

0,5-0,52013

0,5-0,52011I Hotell- och restaurangverksamhet

0,7-0,62012

0,8-0,82013

0,6-0,12011J Informations- och kommunikationsverksamhet

0,7-0,72012

0,7-0,62013

1,1-0,92011L=68 Fastighetsverksamhet

1,3-1,22012

1,3-1,32013

3,0-3,02011M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

2,0-1,92012

1,7-1,72013

1,0-0,92011N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster

0,7-0,62012

0,6-0,42013

0,9-0,12011R Kultur, nöje och fritid

0,5-0,12012

0,6-0,32013

1,9-1,52011S Annan serviceverksamhet

1,0-0,72012

2,3-1,32013

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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