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Omsättningen inom industrin minskade under mars–maj
med något under 4 procent från året innan
Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under mars–maj 3,8 procent mindre än under
motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 2,3 procent och
exportomsättningen med 4,9 procent från föregående år.

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

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.8.2015

Industri 2015



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)

05/201501-05/201503-05/201512/14-02/1509-11/201406-08/2014

-14,9-4,4-6,7-3,4-4,87,5B Utvinning av mineral

-9,4-4,7-3,8-3,7-2,3-2,8C Tillverkning

-8,3-3,4-1,9-2,3-1,91,2
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

5,71,95,00,00,53,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering

-8,6-4,8-4,7-3,9-1,2-0,210-11 Livsmedelsindustri

-10,8-1,50,4-5,0-6,2-5,6
13-15 Textil-, beklädnads- och
läderindustri

-1,60,01,2-0,9-0,6-2,516-17 Skogsindustri

-29,0-18,4-18,1-16,0-6,6-3,419-22 Kemisk industri

-5,1-0,80,10,2-1,1-3,124-30 Metallindustri

-17,1-8,8-8,9-7,2-5,8-3,626-27 El- och elektronikindustri

-3,90,01,00,4-0,4-2,4
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
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Figurbilaga 3. Trender för omsättning inom kemisk industri

Figurbilaga 4. Trender för omsättning inom el- och elektronikindustri
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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 huvudnäringsgrenar1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet (2015-08-13)1:a offentliggörandet

-1,9-7,9-6,012/2014B Utvinning av
mineral 2,2-1,5-3,701/2015

2,60,6-2,002/2015

1,21,80,603/2015

0,0-6,9-6,904/2015

-0,60,41,012/2014C Tillverkning

-0,5-7,1-6,601/2015

-0,5-5,2-4,702/2015

-0,52,32,803/2015

0,0-4,2-4,204/2015

1,62,81,212/2014D Försörjning av
el, gas, värme och
kyla

-0,9-9,7-8,801/2015

-0,70,00,702/2015

-0,90,71,603/2015

-0,11,11,204/2015

8,74,5-4,212/2014E
Vattenförsörjning; -0,7-7,1-6,401/2015
avloppsrening,

-1,10,01,102/2015avfallshantering
och sanering -0,35,05,303/2015

-0,44,34,704/2015

-2,3-1,90,412/201410-11
Livsmedelsindustri -1,7-6,8-5,101/2015

-3,0-3,1-0,102/2015

-2,24,36,503/2015

-0,1-9,2-9,104/2015

-0,1-6,1-6,012/201413-15 Textil-,
beklädnads- och
läderindustri

-0,4-10,7-10,301/2015

-1,21,93,102/2015

-0,28,28,403/2015

1,13,72,604/2015

0,11,71,612/201416-17
Skogsindustri 0,0-4,0-4,001/2015

0,0-0,2-0,202/2015

-0,73,54,203/2015

-0,11,81,904/2015

-0,3-10,1-9,812/201419-22 Kemisk
industri -0,1-20,1-20,001/2015

-0,4-17,9-17,502/2015

0,1-0,6-0,703/2015

0,0-22,2-22,204/2015
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Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet (2015-08-13)1:a offentliggörandet

-0,73,54,212/201424-30
Metallindustri -0,5-2,1-1,601/2015

-0,2-2,5-2,302/2015

-0,32,12,403/2015

-0,33,43,704/2015

0,0-5,5-5,512/201426-27 El- och
elektronikindustri -0,1-3,7-3,601/2015

-0,2-12,9-12,702/2015

-0,1-6,1-6,003/2015

-0,4-3,1-2,704/2015

-0,53,84,312/201413, 14, 17, 20, 21,
24-30 Tillverkning
(nya order)

-0,4-1,6-1,201/2015

-0,2-1,9-1,702/2015

-0,23,63,803/2015

-0,13,33,404/2015

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)

8



Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Genomsnittet av de absoluta värdena2)Genomsnitt1)ÅrNäringsgren

1,10,22011B Utvinning av mineral

1,7-1,22012

2,01,32013

1,2-0,42011C Tillverkning

0,9-0,22012

0,3-0,22013

0,5-0,32011D Försörjning av el, gas, värme och kyla

0,40,22012

0,8-0,72013

0,8-0,52011E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och
sanering 1,00,22012

0,40,32013

0,60,2201110-11 Livsmedelsindustri

0,4-0,42012

0,4-0,32013

0,9-0,3201113-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri

1,10,12012

0,6-0,52013

0,2-0,1201116-17 Skogsindustri

2,8-1,62012

0,6-0,12013

0,6-0,5201119-22 Kemisk industri

0,30,12012

0,20,02013

2,3-0,6201124-30 Metallindustri

0,30,32012

0,4-0,22013

5,5-0,9201126-27 El- och elektronikindustri

2,00,62012

0,1-0,12013

1,7-0,5201113, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order)

1,3-0,22012

0,3-0,12013

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)

9



Industri 2015

Förfrågningar
029 551 2681Kirsi-Maaria Manninen

Ansvarig statistikdirektör:
Hannele Orjala
 
myynti.teollisuus@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Omsättningsindex för industrin 2015, maj, Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi

ISSN 1798-5951 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


