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Byggföretagens omsättning minskade men 1,8 procent i
december
Byggföretagens arbetsdagskorrigerade omsättning minskade i december med 1,8 procent från
året innan. Mätt med försäljningsvolym minskade byggverksamheten med 3,7 procent. Till
minskningen av omsättningen och försäljningsvolymen bidrog främst den svaga utvecklingen
inom husbyggande jämfört med året innan.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och
försäljningsvolym inom byggverksamhet, december 2019, %

Beräkningen av omsättningsindexen för byggverksamhet baserar sig på Skatteförvaltningens material över
skatter som betalas på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. På grund
av faktureringspraxis kan det också finnas stora variationer i byggföretagens månatliga omsättning.
Slutfakturan för stora projekt kan synas som försäljning för en månad, även om man arbetat för projektet
i flera månader eller år.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.2.2020

Byggande 2019



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.

Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i
februari
I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen
infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret. Näringsgrenskorrigeringarna märks som
en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras för åren 2018-2019.
Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna
när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med
förändringen. Revideringen av årsförändringar inom näringsgrenarna presenteras under rubriken
Revideringar i denna statistik.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika
näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

Den senaste
månadens
årsförändring,
%1)

Kumulativ
årsförändring,
%1)

Tremånaders årsförändringar, %1)

12/201901-12/201910-12/201907-09/201904-06/201901-03/2019

-1,83,81,82,65,17,2OmsättningF Byggverksamhet

-3,70,2-1,0-0,90,82,6Försäljningsvolym

-6,83,31,82,83,46,3Omsättning41 Byggande av hus

-10,0-0,9-1,9-1,4-1,01,5Försäljningsvolym

5,50,7-5,2-1,97,610,1Omsättning42 Anläggningsarbeten

6,0-0,2-3,9-3,13,59,3Försäljningsvolym

2,55,44,24,26,27,6Omsättning43 Specialiserad bygg-
och
anläggningsverksamhet -1,01,10,50,01,62,8

Försäljningsvolym

I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.1)
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Revideringar i denna statistik

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inombyggverksamhetens
näringsgrenar1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet
(2020-02-13)

1:a offentliggörandet

-3,12,96,007/2019F Byggverksamhet

-1,21,62,808/2019

1,63,51,909/2019

1,33,42,110/2019

0,14,34,211/2019

-1,74,25,907/201941 Byggande av hus

-0,60,71,308/2019

3,33,50,209/2019

1,35,54,210/2019

1,69,07,411/2019

-13,6-4,19,507/201942 Anläggningsarbeten

-3,3-5,2-1,908/2019

0,04,04,009/2019

-3,3-10,7-7,410/2019

-5,9-10,4-4,511/2019

-0,94,25,107/201943 Specialiserad bygg-
och
anläggningsverksamhet

-1,04,95,908/2019

0,23,43,209/2019

3,16,23,110/2019

0,74,13,411/2019

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.

1)

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

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom
byggverksamhetens näringsgrenar

Genomsnittet av de absoluta värdena2)Genomsnitt1)Näringsgren/År

1,2-1,22016F Byggverksamhet

1,5-1,52017

1,2-0,62018

1,2-1,2201641 Byggande av hus

1,9-1,92017

1,8-0,42018

2,50,1201642 Anläggningsarbeten

2,3-0,42017

3,6-3,62018

1,9-1,9201643 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

1,6-1,62017

1,0-0,22018

Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella
årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

1)
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Genomsnittet 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.

2)
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