
Omsättning inom handeln
2016, juni

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med 0,8
procent från året innan
Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 0,2 procent i juni jämfört
med juni 2015. Inom bilhandeln var tillväxten i försäljningen fortsatt stark, då den uppgick till
totalt 11,4 procent jämfört med året innan. Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med
0,8 procent. Av näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom både
dagligvaruhandeln och varuhushandeln med 1,8 procent. Av näringsgrenarna inom handeln
sjönk försäljningen bara inom partihandeln, där minskningen i juni var 2,6 procent jämfört med
året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, %
(TOL 2008)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 12.08.2016
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Den senaste månadens
årsförändring, %1)

Kumulativ
årsförändring, %1)

Årsförändringar efter kvartal, %1)

06/201601-06/201604-06/201601-03/201610-12/201507-09/2015

0,20,72,1-0,9-1,1-3,2Handeln totalt (G)

11,410,613,97,27,03,1Bilhandel (45)

-2,6-1,6-0,3-3,0-3,9-5,6Partihandel (46)

0,80,71,9-0,60,6-1,3Detaljhandel (47)

1,80,70,70,6-0,9-2,5
Dagligvaruhandel (4711,
472)2)

1,81,74,2-0,80,1-2,3Varuhushandel (4719)3)

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

Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,9 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken
över företag.

2)

Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,4 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över
företag.

3)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Bil-, parti- och detaljhandelns omsättning, trend serier
(TOL 2008)
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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, procenthetÅrsförändring ,%Näringsgren / referensperiod

Senaste offentliggörandet (2016-08-12)1:a offentliggörandet

-1,4-1,9-0,501/2016G Handel

1,13,01,902/2016

0,1-3,2-3,303/2016

1,61,1-0,504/2016

1,35,34,005/2016

-0,58,48,901/201645 Handel;
reparation av 0,112,512,402/2016
motorfordon och
motorcyklar -0,91,62,503/2016

1,013,812,804/2016

0,016,716,705/2016

-1,4-4,0-2,601/201646 Parti- och
provisionshandel 2,11,1-1,002/2016
utom med
motorfordon 0,7-5,5-6,203/2016

2,3-2,2-4,504/2016

1,64,02,405/2016

-1,5-2,7-1,201/201647 Detaljhandel
utom med
motorfordon

0,32,42,102/2016

-0,4-1,2-0,803/2016

0,61,61,004/2016

1,43,21,805/2016

-0,6-2,5-1,901/2016Dagligvaruhandel
(4711, 472) -0,12,22,302/2016

0,22,22,003/2016

-0,9-2,5-1,604/2016

0,93,02,105/2016

-0,8-0,80,001/2016Varuhushandel
(4719) -0,12,22,302/2016

0,1-3,3-3,403/2016

-1,19,010,104/2016

0,22,22,005/2016

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 omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Genomsnittet av de absoluta värdena2)Genomsnitt1)ÅrNäringsgren

0,9-0,72012Handeln totalt (G)

0,5-0,22013

0,7-0,12014

2,30,62012Bilhandel (45)

0,9-0,52013

1,2-0,52014
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Genomsnittet av de absoluta värdena2)Genomsnitt1)ÅrNäringsgren

1,1-0,82012Partihandel (46)

0,7-0,12013

0,80,12014

0,9-0,72012Detaljhandel (47)

0,8-0,52013

0,7-0,32014

0,7-0,52012Dagligvaruhandel (4711, 472)

0,50,12013

0,6-0,22014

0,40,12012Varuhushandel (4719)

0,4-0,12013

0,5-0,12014

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)
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