
Omsättningen inom servicebranschen
2022, januari

Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna
ökade i januari
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen
inom servicenäringarna i januari 2022 med 14,2 procent jämfört med januari 2021. Till utvecklingen
bidrog det exceptionella läge som coronaviruset orsakat ett år innan. I servicenäringarna ingår
inte näringsgrenarna inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättningen inom service
branschen, %

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och de publiceras med enmånads eftersläpning. Uppgifterna
kan revideras betydligt under kommande månader.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär
att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.2.2022
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dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva
månadsobservationer.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom service branschen

Den senaste månadens årsförändring, %1)Tremånaders årsförändringar, %1)

01/202211/2021-01/202208-10/202105-07/202102-04/2021

14,215,110,813,7-0,2

I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.1)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Omsättning av service branschen, trend serier
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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 den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschen1)

2021Publiceringstidpunkt

1110090807

13,912,59,98,911,3Preliminär data, %HIJLMNRS
Övriga
tjänster
totalt

14,512,810,59,712,51:a offentliggörandet, %

15,212,610,19,711,2Senaste offentliggörandet (2022-02-28),%

1,30,10,20,8-0,1Revidering, procentenhet

Revideringen beskriver skillnaden mellan preliminär data och den senaste publikationens årsförändringsprocenter.1)
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