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Omsättningen inom industrin ökade med 4,0 procent under
augusti-oktober
Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under augusti–oktober 4,0 procent större än
under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 3,6 procent och
exportomsättningen med 4,3 procent från året innan.

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar
inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.1.2017

Industri 2017



Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella
huvudgrupperna (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av
index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material
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.
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Tabellbilagor

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

Den senaste
månadens
årsförändring, %1)

Kumulativ
årsförändring,
%1)

Tremånaders årsförändringar, %1)

10/201601-10/201608-10/201605-07/201602-04/201611/15-01/16

7,54,710,07,30,0-3,9B Utvinning av mineral

0,60,14,0-0,4-1,7-1,7C Tillverkning

-2,4-1,3-3,5-3,1-2,8-1,1
D Försörjning av el, gas, värme och
kyla

2,10,94,3-0,70,8-2,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering

-7,2-1,5-1,3-0,8-1,1-0,710-11 Livsmedelsindustri

0,51,02,30,7-0,27,8
13-15 Textil-, beklädnads- och
läderindustri

3,43,36,50,94,02,916-17 Skogsindustri

7,0-1,44,30,4-7,4-9,519-22 Kemisk industri

-1,3-1,04,3-1,7-3,3-1,624-30 Metallindustri

-2,4-1,53,10,1-3,3-3,126-27 El- och elektronikindustri

0,90,35,3-1,8-1,00,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30
Tillverkning (nya order)

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

Figurbilaga 1. Trender för omsättning inom tillverkning

Figurbilaga 2. Trender för omsättning inom skogsindustri

5



Figurbilaga 3. Trender för omsättning inom kemisk industri

Figurbilaga 4. Trender för omsättning inom el- och elektronikindustri

6



Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i
punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet (2017-01-13)1:a offentliggörandet

-1,11,42,505/2016B Utvinning av
mineral -0,612,813,406/2016

-2,87,310,107/2016

-0,86,77,508/2016

-0,915,116,009/2016

0,14,94,805/2016C Tillverkning

-0,1-0,7-0,606/2016

-0,2-5,3-5,107/2016

-0,27,27,408/2016

-0,14,64,709/2016

-0,4-4,7-4,305/2016D Försörjning av
el, gas, värme och
kyla

0,90,0-0,906/2016

-0,4-4,7-4,307/2016

-0,5-2,9-2,408/2016

-0,3-5,5-5,209/2016

-0,35,76,005/2016E
Vattenförsörjning; 0,3-2,3-2,606/2016
avloppsrening,

-1,7-5,0-3,307/2016avfallshantering
och sanering 0,37,47,108/2016

-0,43,43,809/2016

-0,34,64,905/201610-11
Livsmedelsindustri 0,31,81,506/2016

-0,4-8,2-7,807/2016

0,04,04,008/2016

0,0-0,1-0,109/2016

-0,616,316,905/201613-15 Textil-,
beklädnads- och
läderindustri

-2,0-3,8-1,806/2016

-3,8-10,4-6,607/2016

-2,45,47,808/2016

-1,51,42,909/2016

-0,33,13,405/201616-17
Skogsindustri 0,03,03,006/2016

0,0-3,9-3,907/2016

-0,610,511,108/2016

-0,15,96,009/2016

0,09,09,005/201619-22 Kemisk
industri -0,14,34,406/2016

0,2-11,4-11,607/2016

0,12,62,508/2016

0,03,43,409/2016
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Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet (2017-01-13)1:a offentliggörandet

0,53,42,905/201624-30
Metallindustri 0,0-5,0-5,006/2016

-0,1-2,6-2,507/2016

-0,28,68,808/2016

-0,16,26,309/2016

0,02,82,805/201626-27 El- och
elektronikindustri -0,2-5,2-5,006/2016

0,04,04,007/2016

-0,412,713,108/2016

-0,31,11,409/2016

0,21,41,205/201613, 14, 17, 20, 21,
24-30 Tillverkning
(nya order)

-0,1-3,2-3,106/2016

-0,1-3,5-3,407/2016

-0,29,59,708/2016

-0,16,26,309/2016

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)
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Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenarna

Genomsnittet av de absoluta värdena2)Genomsnitt1)ÅrNäringsgren

2,01,32013B Utvinning av mineral

1,2-0,22014

1,1-0,12015

0,3-0,22013C Tillverkning

0,4-0,32014

0,30,12015

0,8-0,72013D Försörjning av el, gas, värme och kyla

0,7-0,32014

0,7-0,12015

0,40,32013E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och
sanering 1,20,42014

0,7-0,22015

0,4-0,3201310-11 Livsmedelsindustri

0,4-0,32014

0,7-0,62015

0,6-0,5201313-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri

0,9-0,12014

1,20,72015

0,6-0,1201316-17 Skogsindustri

0,3-0,22014

0,10,02015

0,20,0201319-22 Kemisk industri

0,3-0,12014

0,10,02015

0,4-0,2201324-30 Metallindustri

0,7-0,62014

0,60,32015

0,1-0,1201326-27 El- och elektronikindustri

0,8-0,32014

1,31,12015

0,3-0,1201313, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order)

0,5-0,42014

0,40,22015

Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.1)

Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.2)
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