
Industriproduktion 2008

Värdet av industriproduktionen 100 miljarder euro år 2008
Uppgifterna för år 2008 har i statistiken över industriproduktionen uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 25.11.2009.
Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av
den inhemska totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns också uppgifter från åren 1997–2007.
Uppgifterna samlas in årligen från företagen och arbetsställena (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt
tillverkning C). Inom industrins produktionsstatistik har man gått över till att använda näringsgrensindelningen
TOL 2008. När det gäller de stora undergrupperna har förlagsverksamhet, återvinning samt installation, reparation
och underhåll av hissar och rulltrappor förts till andra näringsgrenar från näringsgrenen Tillverkning. Det
sammanlagda värdet på produktionen för dessa grupper var omkring 2,6 miljarder euro år 2007.

Värdet av såld industriproduktion
Värdet av såld produktion inom Tillverkning (näringsgrenarna B och C) uppgick till närmare 100 miljarder euro
år 2008. När man ser till det totala värdet av den sålda produktionen år 2008 steg den kemiska industrin (18,4
% av produktionens totala värde) till den näst största näringsgrenen inom tillverkning i Finland förbi skogsindustrin
(17,4 % av produktionens totala värde). Fortfarande fanns närmare hälften (48,8 %) av värdet av den sålda
produktionen inommetallindustrin. Nästan 30 procent av den sålda produktionen inommetallindustrin hänförde
sig till tillverkning av elektronik- och elprodukter (näringsgrenarna 26–27). Metallindustrins undergrupper
beskrivs i tabellbilaga 1.

Inom den kemiska industrin ökade värdet av produktionen med 10 procent från året innan till 18 401 miljoner
euro. Inom livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning var ökningen 6 procent jämfört med år 2007,
medan totalproduktionen uppgick till 8 320 miljoner euro. Inom skogsindustrin gick produktionsvärdet däremot
ned med 9 procent. Störst var minskningen inom textil-, beklädnads- och läderindustrin, dvs. närmare 12 procent
från året innan.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2008
Andel av
industriproduktionen, %

Värdet av såld produktion,mn
euro

Näringsgren

100,099 862Totalt
1,01 011B Utvinning av mineral
98,998 793C Tillverkning
8,38 32010-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning
0,773213-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri

17,417 34216-17 Skogsindustri
18,418 40119-22 Kemisk industri
48,848 70924-30, 33 Metallindustri
5,35 29018, 23, 31, 32 Övrig fabrikstillverkning
0,158Produktion tillhörande andra näringsgrenar

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 25.11.2009
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Tabellbilagor

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2008
Andel av
industriproduktionen,
%

Värdet av såld
produktion, mn euro

Näringsgren

100.099 862Totalt
1.01 011B Utvinning av mineral
0.110907 Utvinning av metallmalmer
0.990008 Annan utvinning av mineral
0.0209 Service till utvinning
98.998 793C Tillverkning
8.38 32010-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning
7.27 20710 Livsmedelsframställning
1.11 11311 Framställning av drycker
0.773213-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri
0.545113 Textilvarutillverkning
0.112114 Tillverkning av kläder
0.216015 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.
17.417 34216-17 Skogsindustri
5.04 96016 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

12.412 38217 Pappers- och pappersvarutillverkning
18.418 40119–22 Kemisk industri
8.68 58719 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade

petroleumprodukter
6.06 00520 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
1.01 04321 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
2.82 76622 Tillverkning av gummi- och plastvaror

48.848 70924–30, 33 Metallindustri
9.29 17124 Stål- och metallframställning
7.17 05925 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
9.99 87526 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
3.93 85827 Tillverkning av elapparatur

12.512 46828 Tillverkning av övriga maskiner
1.91 89629 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
2.02 01630 Tillverkning av andra transportmedel
2.42 36633 Reparation och installation av maskiner och apparater
5.35 29018, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri
1.21 23418 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
2.62 55723 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
1.01 04131 Tillverkning av möbler
0.545832 Annan tillverkning
0.158Produktion tillhörande andra näringsgrenar
0.01501 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill
0.01102 Skogsbruk
0.0303 Fiske och vattenbruk
0.01635 Försörjning av el, gas, värme och kyla
0.01438 Avfallshantering; återvinning
0.0174 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
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