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Omsättningen inom industrin ökade med 3,6 procent i mars
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL
BCD) med 3,6 procent i mars från motsvarande period året innan. Av huvudnäringsgrenarna
inom industrin ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen kraftigast inom den kemiska
industrin, 13,1 procent och skogsindustrin, 6,0 procent. Den säsongrensade omsättningen inom
industrin (TOL BCD) var nästan oförändrad i mars. Ökningen jämfört med föregående månad
var bara 0,1 procent.

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.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.5.2019
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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
dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva
månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i
synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning,
% (TOL 2008)

Den senaste
månadens
årsförändring, %1)

Tremånaders årsförändringar, %1)

03/201901-03/201910-12/201807-09/201804-06/2018

1,23,70,85,714,7B Utvinning av mineral

6,75,45,27,65,3C Tillverkning

-4,07,115,414,85,7D Försörjning av el, gas, värme och kyla

0,90,74,05,85,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering

-0,30,52,11,3-0,210-11 Livsmedelsindustri

1,20,4-0,4-2,6-1,513-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri

6,05,96,97,76,416-17 Skogsindustri

13,16,610,016,56,819-22 Kemisk industri

1,44,15,36,03,824-30 Metallindustri

0,38,33,29,3-1,226-27 El- och elektronikindustri

4,24,76,66,83,713, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order)

3,64,97,48,45,4
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning;
avloppsrening, avfallshantering och

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

Figurbilaga 1. Förändring av den säsongrensade omsättningen inom
industrin (BCD) från föregående månad, %, (TOL 2008)
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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).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom industrins näringsgrenar1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet (2019-05-15)1:a offentliggörandet

0,01,31,310/2018B Utvinning av
mineral -2,14,76,811/2018

-4,7-4,10,612/2018

-1,15,97,001/2019

-1,70,11,802/2019

-0,411,712,110/2018C Tillverkning

0,55,44,911/2018

1,01,60,612/2018

-0,33,53,801/2019

0,45,95,502/2019

1,79,47,710/2018D Försörjning av
el, gas, värme och
kyla

-0,113,013,111/2018

0,421,721,312/2018

2,022,220,201/2019

-0,84,25,002/2019

1,76,95,210/2018E
Vattenförsörjning; 1,88,06,211/2018
avloppsrening,

-2,3-1,60,712/2018avfallshantering
och sanering 0,82,51,701/2019

-1,9-1,30,602/2019

-1,34,25,510/201810-11
Livsmedelsindustri 0,52,01,511/2018

-0,9-0,30,612/2018

0,12,32,201/2019

0,00,90,902/2019

1,14,93,810/201813-15 Textil-,
beklädnads- och
läderindustri

0,4-2,0-2,411/2018

-1,3-4,1-2,812/2018

2,84,41,601/2019

0,4-4,1-4,502/2019

0,110,510,410/201816-17
Skogsindustri 0,24,44,211/2018

0,65,85,212/2018

0,73,52,801/2019

0,18,28,102/2019

0,315,315,010/201819-22 Kemisk
industri -0,317,317,611/2018

-0,1-1,5-1,412/2018

-0,21,31,501/2019

-0,14,64,702/2019
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Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet (2019-05-15)1:a offentliggörandet

-0,912,713,610/201824-30
Metallindustri 0,42,11,711/2018

1,71,5-0,212/2018

-0,75,05,701/2019

0,76,55,802/2019

-3,016,619,610/201826-27 El- och
elektronikindustri 1,1-5,7-6,811/2018

0,4-0,3-0,712/2018

-0,413,714,101/2019

-0,314,114,402/2019

-0,512,212,710/201813, 14, 17, 20, 21,
24-30 Tillverkning
(nya order)

0,44,74,311/2018

1,43,21,812/2018

-0,44,04,401/2019

0,36,25,902/2019

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. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar
i den ursprungliga indexserien.

1)
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Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom industrins näringsgrenar

Genomsnittet av de absoluta värdena2)Genomsnitt1)ÅrNäringsgren

1,1-0,12015B Utvinning av mineral

0,8-0,12016

0,6-0,12017

0,30,12015C Tillverkning

0,30,12016

0,4-0,12017

0,7-0,12015D Försörjning av el, gas, värme och kyla

0,9-0,32016

0,4-0,22017

0,7-0,22015E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och
sanering 0,6-0,52016

0,9-0,82017

0,7-0,6201510-11 Livsmedelsindustri

0,2-0,12016

0,20,02017

1,20,7201513-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri

2,1-1,82016

0,9-0,32017

0,10,0201516-17 Skogsindustri

0,50,52016

0,20,02017

0,10,0201519-22 Kemisk industri

0,40,12016

0,2-0,12017

0,60,3201524-30 Metallindustri

0,40,12016

0,8-0,22017

1,31,1201526-27 El- och elektronikindustri

0,3-0,22016

2,30,42017

0,40,2201513, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order)

0,40,12016

0,6-0,12017

Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden
under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista
publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.

1)

Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående
från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena
för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över
företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.

2)
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