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Omsättningen inom industrin minskade under
december–februari med 2 procent jämfört med året innan
Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under december–februari 2,0 procent mindre
än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 4,1 procent och
exportomsättningen minskade med 0,1 procent från föregående år.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom
industrin under perioden 12/2009–02/2010, % (TOL 2008)

Undernäringsgrenarna inom industrin fördelades jämnt mellan dem som hade haft minskning och dem
som hade haft tillväxt. Mest minskade omsättningen inommetallindustrin (-7,9 %) och livsmedelsindustrin
(-3,3 %). Tillväxten var kraftigast inom försörjningen av el, gas, värme och kyla (25,3 %), den kemiska
industrin (16,0 %) och utvinning av mineral (15,5 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av
index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material
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från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt
när det gäller näringsgrenar inommetallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis.
Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om
företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen
Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 kommer man att använda skatteförvaltningens periodskattematerial
enligt den nya skattekontolagen i omsättningsindexen. 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 för januari år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen för
januari 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 och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

Den senaste månadens
årsförändring, % 1)

Tremånaders årsförändringar, % 1)

02/201012/09-02/1009-11/200906-08/200903-05/2009

1,4-2,0-21,6-26,5-29,7Tillverkning (C)

-2,3-3,3-4,1-2,4-0,6Livsmedelsindustri (10-12)

-0,8-2,9-12,8-10,4-18,4Textil- och kläderindustri (13-15)

10,85,8-17,7-26,2-29,3Skogsindustri (16-17)

23,516,0-16,1-32,0-34,5Kemisk industri (19-22)

-9,9-0,4-41,8-25,0-33,3El- och elektronikindustri (26-27)

-6,3-7,9-27,9-30,4-34,3Metallindustri (24-30)

21,115,5-8,1-17,7-21,5Utvinning av mineral (B)

45,025,3-14,5-15,35,3Försörjning av el, gas, värme och kyla (D)

12,02,5-6,4-20,8-23,4
Vattenförsörjning, avfallshantering och
sanering (E)

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