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Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent under
juli-september från året innan
Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,1 procent under det tredje
kvartalet år 2014 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2010=100, I/2010–III/2014

Producentpriserna för tjänster ökade främst på grund av att IT-tjänster och postbefordran via nationella
posten blev dyrare jämfört med året innan. Till ökningen av totalindexet bidrog också höjda hyror för
affärs- och kontorslokaler samt dyrare fastighetsrelaterade stödtjänster. Prisstegringen dämpades bl.a. av
att konsulttjänster till företag, godshantering samt reklamtjänster blev billigare.

Jämfört med det andra kvartalet förblev producentpriserna för tjänster i genomsnitt oförändrade.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.10.2014
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Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2014

Årsförändring,%Kvartalsförändring,%IndextalNäringsgren

1,10,0106,9TOTALINDEX

1,20,0106,8H Transport och magasinering

1,8-1,2109,5I Hotell- och restaurangverksamhet

2,10,1104,7J Informations- och kommunikationsverksamhet

1,20,1110,1L Fastighetsverksamhet

-0,2-0,4103,8M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

1,50,4113,8N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

6,21,3113,1P Utbildning

2,50,0113,3Q Vård och omsorg; sociala tjänster

3,8-0,3113,8R Kultur, nöje och fritid

1,8-0,4111,1S 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 57 procent av
marknadstjänsterna.

I samband med producentprisindexet för tjänster publiceras nya indexserier

I samband med producentprisindexet för tjänster produceras nya indexserier fr.o.m. tredje kvartalet 2014.
De beskriver utvecklingen av priserna på tjänster som erbjudits till alla slutanvändare. De nya
BtoAll-indexserierna publiceras för följande näringsgrenar:

• H 50 Sjötransport
• H 53 Post- och kurirverksamhet
• J 61 Telekommunikation

Publiceringen av BtoAll-index ingår i en större förnyelse av producentprisindexet för tjänster och det är
meningen att beskrivningsobjektet för indexet ska utvidgas i samband med det. Utöver utvecklingen av
priserna på tjänster som företagen producerar åt företag eller den offentliga sektorn (Business to Business,
BtoB) ska indexet beskriva utvecklingen av priserna på tjänster som företagen erbjuder hushållen (Business
to Consumers, BtoC) och alla slutanvändare (Business to All, BtoAll). I samband med nästa revidering
av basåret 2015=100 är avsikten att lägga till BtoAll-serier också för andra näringsgrenar.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2014

Årsförändring, %Kvartalsförändring, %IndextalNäringsgren (TOL 2008)

1,10,0106,9TOTALINDEX

1,20,0106,8H Transport och magasinering

0,2-0,1111,649 Landtransport; transport i rörsystem

1,51,5112,24932 Taxitrafik

0,1-0,3111,64941 Vägtransport, godstrafik

0,0-0,5101,15020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik

-0,4-0,1101,652 Magasinering och stödtjänster till transport

1,00,3103,25210 Magasinering och varulagring

-1,4-0,4100,65224 Godshantering

9,80,0120,753 Post- och kurirverksamhet

11,50,0122,65310 Postbefordran via nationella posten

1,10,2111,15320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet

1,8-1,2109,5I Hotell- och restaurangverksamhet

0,8-3,999,55510 Hotellverksamhet

2,50,4116,356 Restaurang-, catering och barverksamhet

2,10,1104,7J Informations- och kommunikationsverksamhet

2,00,4108,758 Förlagsverksamhet

1,4-0,783,961 Telekommunikation

2,40,5110,162 IT-tjänster

0,90,0104,863 Informationstjänster

1,20,1110,1L Fastighetsverksamhet

1,30,1110,66820 Hyror för affärs- och kontorslokaler

1,90,1109,36820A Hyror för kontorslokaler

0,90,1111,66820B Hyror för affärslokaler

-0,2-0,4103,8M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

1,7-0,1110,269 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

1,30,0107,86910 Juridisk verksamhet

1,9-0,2112,06920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

-1,8-0,3101,6702 Konsulttjänster till företag

0,2-0,4104,8711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet

1,11,6102,2712 Teknisk provning och analys

0,0-1,1101,773 Reklam och marknadsundersökning

0,0-1,1101,4731 Reklamverksamhet

-0,90,5106,6732 Marknads- och opinionsundersökning

1,50,4113,8N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

0,80,6118,47732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner

1,50,4108,27820 Personaluthyrning

4,10,4116,38010 Säkerhetsverksamhet

1,80,2113,181 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

2,50,2114,6811 Fastighetsrelaterade stödtjänster

1,00,3111,6812 Rengöring och lokalvård

6,21,3113,1P Utbildning

6,21,3113,185 Utbildning

2,50,0113,3Q Vård och omsorg; sociala tjänster

2,50,0113,386 Hälso- och sjukvård

4



Årsförändring, %Kvartalsförändring, %IndextalNäringsgren (TOL 2008)

3,8-0,3113,8R Kultur, nöje och fritid

5,1-0,6117,190 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

2,70,0111,393 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

1,8-0,4111,1S Annan serviceverksamhet

2,30,6112,995 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar

1,0-1,7108,69601 Tvätteriverksamhet för företag
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Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100, 3:e kvartalet 2014

Årsförändring, %Kvartalsförändring, %IndextalNäringsgren (TOL 2008)

1,10,0121,7TOTALINDEX

1,20,0124,8H Transport och magasinering

0,2-0,1134,749 Landtransport; transport i rörsystem

1,51,5138,44932 Taxitrafik

0,1-0,3134,44941 Vägtransport, godstrafik

0,0-0,5110,55020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik

-0,4-0,1111,052 Magasinering och stödtjänster till transport

1,00,3114,75210 Magasinering och varulagring

-1,4-0,4108,65224 Godshantering

9,80,0144,053 Post- och kurirverksamhet

11,50,0146,95310 Postbefordran via nationella posten

1,10,2129,65320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet

1,8-1,2112,8I Hotell- och restaurangverksamhet

0,8-3,9103,15510 Hotellverksamhet

2,10,1105,0J Informations- och kommunikationsverksamhet

2,00,4121,858 Förlagsverksamhet

1,4-0,773,061 Telekommunikation

2,40,5121,062 IT-tjänster

0,90,0111,363 Informationstjänster

1,20,1125,7L Fastighetsverksamhet

1,30,1125,96820 Hyror för affärs- och kontorslokaler

1,90,1121,76820A Hyror för kontorslokaler

0,90,1130,86820B Hyror för affärslokaler

-0,2-0,4127,1M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

1,7-0,1138,969 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

1,30,0126,06910 Juridisk verksamhet

1,9-0,2146,86920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning

-1,8-0,3131,4702 Konsulttjänster till företag

0,2-0,4126,6711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet

1,11,6136,5712 Teknisk provning och analys

0,0-1,1114,273 Reklam och marknadsundersökning

0,0-1,1113,9731 Reklamverksamhet

-0,90,5118,7732 Marknads- och opinionsundersökning

1,50,4130,6N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

0,80,6127,37732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner

1,50,4127,37820 Personaluthyrning

4,10,4148,18010 Säkerhetsverksamhet

1,80,2131,181 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

2,50,2136,5811 Fastighetsrelaterade stödtjänster

1,00,3123,9812 Rengöring och lokalvård

1,8-0,4109,8S Annan serviceverksamhet

1,0-1,7109,19601 Tvätteriverksamhet för företag
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Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2010=100, BtoAll serier

NäringsgrenÅr och
kvartal 61 Telekommunikation53 Post- och kurirverksamhet50 Sjötransport

%/år%/kvartalIndex%/år%/kvartalIndex%/år%/kvartalIndex

101,5101,698,8I2010

-0,8100,70,1101,81,4100,2II

0,0100,7-3,498,30,6100,8III

-3,697,0-0,198,3-0,6100,2IV

100,0100,0100,0I-IV

-4,7-0,396,8-2,60,799,04,02,6102,7I2011

-5,3-1,495,4-2,00,899,85,02,4105,2II

-4,80,595,82,81,4101,13,3-1,0104,1III

-2,6-1,494,53,00,1101,25,41,4105,6IV

-4,495,60,3100,34,4104,4I-IV

-4,8-2,592,12,60,3101,54,51,6107,4I2012

-5,5-2,190,11,70,0101,53,71,6109,0II

-6,7-0,889,43,93,6105,14,3-0,4108,6III

-7,5-2,387,45,71,8107,02,0-0,8107,8IV

-6,189,83,5103,83,6108,2I-IV

-9,8-5,083,15,90,5107,5-2,0-2,4105,2I2013

-9,4-1,781,68,12,0109,7-4,1-0,7104,5II

-9,5-0,980,94,50,1109,8-4,0-0,2104,3III

-5,71,882,42,70,0109,9-5,6-2,5101,7IV

-8,682,05,3109,2-3,9103,9I-IV

-0,10,883,011,39,0119,7-0,23,2105,0I2014

3,01,384,18,9-0,2119,5-1,8-2,2102,7II

2,2-1,682,78,90,1119,6-0,51,1103,8III
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