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Storföretagens omsättning minskade i december
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens säsongrensade omsättning
i december 2020 med 1,3 procent jämfört med november. I november minskade den
säsongrensade omsättningen med 0,1 procent, medan i oktober ökade omsättning med 0,3
procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag
från föregående månad, %

Publiceringen av omsättningsestimat för storföretag upphör
Statistikcentralen lägger ned publiceringen av omsättningsestimatet för storföretag. Preliminära uppgifter
som beskriver utvecklingen av omsättningen kommer att publiceras med omkring en månads eftersläpning
fr.o.m. mars i år gällande omsättningsindexen för industrin, byggverksamhet och servicebranscher.
Preliminära uppgifter om näringsgrenen handeln publiceras redan nu med en eftersläpning på något under
en månad. Dessutom finns preliminära uppgifter om utvecklingen av omsättningen tillgängliga i form av
experimentell statistik (på finska).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.1.2021
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http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html
http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html
http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html
http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html
https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/paatoimialojen-liikevaihtoennakko/index.html
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, %

Den senaste månadens
årsförändring, %1)

Kumulativ årsförändring, %
1)

Tremånaders årsförändringar, %1)

12/202001-12/202010-12/202007-09/202004-06/202001-03/2020

-2,6-6,4-5,0-7,6-10,1-2,8Storföretag

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

Figurbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, trend
serie
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Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan.

Revidering av årsförändringar av storföretag1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Referensperiod

Senaste offentliggörandet (2021-01-29)1:a offentliggörandet

0,5-8,0-8,507/2020

0,3-8,8-9,108/2020

0,8-5,9-6,709/2020

0,0-7,4-7,410/2020

-0,1-5,3-5,211/2020

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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