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Omsättningen inom handeln ökade med 7,8 procent i januari
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln i
januari med 7,8 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom
hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade dock med 3,9 procent.
Särskilt partihandeln satte fart på förändringarna i omsättningen och försäljningsvolymen inom
handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och
försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

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.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.3.2022
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Tabellbilagor

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

Den senaste månadens
årsförändring, %1)

Tremånaders årsförändringar, %1)

01/202211/21-01/2208-10/202105-07/202102-04/2021

7,810,08,310,48,9OmsättningG Hela handeln

-3,9-1,20,24,75,7Försäljningsvolym

-0,62,27,018,622,4Omsättning45 Bilhandel

-4,8-1,54,116,220,1Försäljningsvolym

12,816,211,511,75,8Omsättning46 Partihandel

-6,1-2,1-1,82,41,0Försäljningsvolym

4,33,83,95,37,6Omsättning47 Detaljhandel

0,30,31,93,77,3Försäljningsvolym

5,52,51,53,04,5OmsättningDagligvaruhandel
(4711, 472)2)

1,2-1,3-1,00,72,4Försäljningsvolym

0,32,85,34,012,3OmsättningVaruhushandel
(4719)3)

-2,21,04,63,612,0Försäljningsvolym

1,53,74,86,67,7OmsättningSpecialhandel
(474-477)4)

-2,30,12,65,99,0Försäljningsvolym

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

Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 53,1 procent år 2020 enligt struktur- och bokslutsstatistiken
över företag.

2)

Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 6,7 procent år 2020 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över
företag.

3)

Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,1 procent år 2020 enligt struktur- och bokslutsstatistiken
över företag.

4)
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Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla
näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen
StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns
näringsgrenar1)

Revidering, procenthetÅrsförändring, %Näringsgren / Referensperiod

Senaste offentliggörandet (2022-03-15)1:a offentliggörandet

0,57,87,308/2021G Hela handeln

0,38,27,909/2021

-0,28,99,110/2021

0,410,910,511/2021

-0,511,111,612/2021

1,97,75,808/202145 Bilhandel

0,15,85,709/2021

-0,37,57,810/2021

0,85,14,311/2021

-1,82,24,012/2021

1,110,59,408/202146 Partihandel

0,711,010,309/2021

0,513,012,510/2021

0,516,616,111/2021

-0,518,919,412/2021

-0,94,04,908/202147 Detaljhandel

0,14,64,509/2021

-1,13,24,310/2021

-0,34,04,311/2021

0,23,23,012/2021

-1,61,73,308/2021Dagligvaruhandel
(4711, 472) -0,12,12,209/2021

-0,90,81,710/2021

-0,11,01,111/2021

0,91,30,412/2021

-0,65,25,808/2021Varuhushandel
(4719) -0,67,88,409/2021

0,23,12,910/2021

-1,03,74,711/2021

-0,53,64,112/2021

0,35,55,208/2021Specialhandel
(474-477) -0,44,85,209/2021

-0,94,04,910/2021

-0,95,46,311/2021

-1,13,74,812/2021

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)

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns
näringsgrenar

4

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__kau__klv/statfin_klv_pxt_12ym.px/
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__kau__klv/statfin_klv_pxt_12yp.px/


Genomsnittet av de absoluta värdena2)Genomsnitt1)Näringsgren / År

0,60,22018G Hela handeln

0,4-0,12019

0,60,22020

1,10,6201845 Bilhandel

0,50,42019

1,21,02020

0,80,3201846 Partihandel

0,8-0,32019

0,90,12020

0,5-0,1201847 Detaljhandel

0,40,02019

0,60,12020

0,40,32018Dagligvaruhandel (4711, 472)

0,3-0,12019

0,70,32020

0,3-0,32018Varuhushandel (4719)

0,20,02019

0,70,42020

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

1)

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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