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Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 0,9
procent under februari–april
Den totala omsättningen för servicenäringarna vände uppåt under februari–april 2010 och var
0,9 procent större än året innan. Under motsvarande period året innan minskade omsättningen
för tjänster med 5,3 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.
Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av
kalendern.

Förändring av omsättningen inom servicenäringarna på årsnivå
under perioden 02–04/2010 och 02–04/2009, % (TOL 2008)

Under granskningsperioden ökade omsättningen fortfarande mest inom kultur, nöje och fritid: ökningen
var 5,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen för uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster hade också en god ökning på 3,9 procent från motsvarande kvartal året
innan. Omsättningen för den största gruppen inom servicenäringarna, dvs. transport och magasinering,
vände uppåt under granskningsperioden och var 1,8 procent större än under februari–april året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.06.2010
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Omsättningen ökade också inom annan serviceverksamhet, fastighetsverksamhet samt inom informations-
och kommunikationsverksamhet.

Bland servicenäringarna visade verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik den största
minskningen av omsättningen. Under granskningsperioden var omsättningen 3,8 procent mindre än året
innan. Omsättningen inom hotell- och restaurangverksamheten låg nästan på fjolårets nivå. Den sjönk
med bara 0,1 procent från februari–april 2009.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen
Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 började man i omsättningsindexen att använda skatteförvaltningens
periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen. Enligt vår utredning blir inverkan av
skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än
tidigare när det gäller uppgifterna fr.o.m. januari år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen
revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar
på omsättningsindexen finns under Ändringar i denna statistik. Information om skattekontoreformen finns
också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi .
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Tabellbilagor

Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens
årsförändring, % (TOL 2008)

Den senaste
månadens
årsförändring, %

Kumulativ
årsförändring,
%

Tremånaders årsförändringar, %

04/201001-04/201002-04/201011/09-01/1008-10/200905-07/2009

3,50,00,9-6,0-9,5-8,3Övriga tjänster (HIJLMNRS)

4,80,21,8-9,3-17,9-18,8Transport och magasinering (H)

1,9-1,2-0,1-4,8-5,2-3,4
Hotell- och restaurangverksamhet
(I)

1,1-0,40,5-4,3-6,8-4,0
Informations- och
kommunicationsverksamhet (J)

3,51,71,3-0,13,13,6Fastighetsverksamhet (L)

-0,2-4,9-3,8-10,2-11,8-8,7
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik (M)

4,42,13,9-4,4-6,5-3,2

Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster ach andra stödtjänster
(N)

2,95,75,07,13,82,1Kultur, nöje ocd fritid (R)

0,50,51,83,1-1,61,0Annan serviceverksamhet (S)
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Figurer

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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