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Omsättningsindex för industrin
2021, juli

Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i juli
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen
inom industrin i juli 2021 med 16,3 procent jämfört med juli 2020. Till utvecklingen bidrog det
exceptionella läge som coronaviruset orsakat ett år innan.
Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin
(BCD), % (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av
index bygger på Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ, som kompletteras med
Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens
månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. 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.
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
Helsingfors 31.8.2021

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva
månadsobservationer.
Den senaste månadens uppgifter är preliminära och de publiceras med en månads eftersläpning. Uppgifterna
kan revideras betydligt under kommande månader.
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Tabellbilagor
Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin
Kumulativ

1)

Tremånaders årsförändringar, %

1)

årsförändring, %

Den senaste
månadens
1)

årsförändring, %
08-10/2020 11/20-01/21 02-04/2021 05-07/2021 01-07/2021
B-D Hela industrin exkl.
Vattenförsörjning;
avloppsrening,
avfallshantering och

-6,5

-3,4

7,0

12,7

07/2021

8,3

1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
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16,3

Figurer
Figurbilaga 1. Omsättning av industrin (BCD), trend serie
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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 (på finska).
1)

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom industrin
Publiceringstidpunkt

2021
02

B-D Hela industrin
exkl.
Vattenförsörjning;
avloppsrening,
avfallshantering
och

03

04

05

Preliminär data, %

5,1 5,2 11,4 11,3

1:a offentliggörandet, %

6,2 4,7 11,4 11,7

Senaste offentliggörandet (2021-08-31),% 5,8 5,2 10,2 11,8
Revidering, procentenhet

0,7 0,0

-1,2

0,5

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