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Teollisuustuotanto putosi marraskuussa industriproduktionen föll i november med 
10,1 prosenttia vuoden takaisesta 10,1 procent frän äret innan

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade in- 
mukaan vuoden 2008 marraskuussa 10,1 prosenttia pienem- dustriproduktionen 10,1 procent mindre i november 2008 än 
pi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-marraskuussa työpäivä- äret innan. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 
korjattu teollisuustuotanto kasvoi enää 0,3 prosenttia vuoden ökade under januari-november med bara 0,3 procent frän äret 
takaisesta. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta kasvu- innan. Jämfört med motsvarande period äret innan har ökning- 
vauhti on hidastunut runsaat neljä prosenttiyksikköä. en avtagit med drygt fyra procentenheter.
Kansainvälinen taantuma näkyy myös Suomen teollisuus- Den intemationella recessionen äterspeglas ocksä i utveckling- 
tuotannon kehityksessä. Lomautukset ovat lisääntyneet ja en av industriproduktionen i Finland. Permitteringama har ökat 
tuotanto on ennätys alhaalla. Työpäiväkorjattu tuotanto on och produktionen är rekordläg. Under depressionen är 1991 har 
edellisen kerran pudonnut enemmän vuoden takaiseen ver- den arbetsdagskorrigerade produktionen senast sjunkit mer 
rattuna syvimmän laman aikana vuonna 1991. jämfört med äret innan.
Marraskuussa kaikkien päätoimialojen tuotanto laski. Vielä I november sjönk produktionen inom alla huvudnäringsgrenar. 
lokakuussa metalliteollisuus kasvoi lähes 2 prosenttia vuo- Ännu i oktober ökade metallindustrin med nästan 2 procent 
den takaisesta. Marraskuussa metalliteollisuuden tuotanto frän äret innan. I november sjönk produktionen inom metallin- 
laski runsaat 8 prosenttia. Eniten tuotanto laski puu- ja pape- dustrin med drygt 8 procent. Mest sjönk produktionen inom 
riteollisuudessa lähes 18 prosenttia. trä- och pappersindustrin, med nästan 18 procent.
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Tuoteseloste Produktbeskrivning

Käyttötarkoitus Användningsändamäl

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tehtävänä on toimia Volymindex för industriproduktionen har som uppgift att 
nopeana suhdanneindikaattorina. Teollisuustuotannon fungera som en snabb konjunkturindikator. lndexet beskri- 
volyymi-indeksi kuvaa teollisuustuotannon suhteellista ver den relativa förändringen i industriproduktionens jäm- 
muutosta verrattuna tiettyyn perusajanjaksoon. Teolli- fbrt med en viss basperiod. Volymindex för industripro- 
suustuotannon volyymi-indeksi kuvaa suurimpien Suo- duktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionen 
messa sijaitsevien toimipaikkojen teollisuustuotannon vid de största arbetsställena i Finland. De preliminära 
kehitystä. Ennakkotiedot perustuvat otokseen, johon kuu- uppgiftema bygger pä ett urval av ungefär 1000 arbets- 
luu noin 1000 toimialojensa suurinta toimipaikkaa. ställen som hör tili de största inom sin näringren.

Volyymi-indeksin uudistus

Kansainvälisten suositusten perusteella teollisuustuotan
non volyymi-indeksin perusvuotta vaihdetaan joka viides 
vuosi. Perusvuosiksi on valittu 0- ja 5-päätteiset vuodet. 
Vuoden 2002 alusta uudeksi perusvuodeksi vaihdettiin 
2000. Samalla uudistettiin laskentajärjestelmä: Aikai
semmin käytössä olleesta, kiinteään perusvuoteen verratta
vasta laskennasta siirryttiin ns. muuttuvapainoiseen ket- 
juindeksiin. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on las
kettu uudella muuttuvalla painorakenteella vuodesta 1995 
eteenpäin. Aikaisemmat vuodet (1990-1994) on muutettu 
ketjuttamalla uudelle perusvuodelle.
Talouden nopeutunut rakennemuutos on aiheuttanut sen, 
että perusvuosipainoinen indeksi voi aiheuttaa harhaisia 
tuloksia. Jos toimialojen volyymin muutokset ja suhteelli
set hintojen muutokset korreloivat negatiivisesti, niin 
muuttuvapainoinen indeksi antaa pienemmän volyymin 
kasvun kuin kiinteäpainoinen perusvuoden indeksi. Posi
tiivisen korrelaation tapauksessa muuttuvapainoinen in
deksi tuottaa suuremman volyymin kasvun kuin kiinteä
painoinen Laspeyres’in indeksi. Euroopan Unionin tilasto- 
virasto, Eurostat, suosittelee siirtymistä muuttuvapainoi
seen teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskentaan, 
joka on käytössä mm. Yhdysvalloissa. 
Muuttuvapainoisessa indeksissä muutetaan vuosittain 
painoja sekä toimialan sisällä että toimialojen välillä. Toi
mialan sisäiset painot saadaan pääosin suorakyselyllä ja 
toimialojen väliset painot saadaan teollisuuden rakenteet -  
tilastosta. Lopullinen kyseisen vuoden painorakenne ote
taan käyttöön, kun teollisuuden rakenteet -tilasto valmis
tuu ja lopullinen vuosivolyymi-indeksi saadaan laskettua. 
Ongelmana muuttuvapainoisessa indeksissä on se, että 
aikasarja ei ole additiivinen ts. tarkemmilta toimialatasoilta 
ei voida suoraan painottaen laskea karkeamman toimiala- 
tason indeksisarjaa. Kuitenkin muuttuvapainoinen indeksi 
lisää laskennan joustavuutta mahdollistaessaan mm. uusien 
toimialojen mukaan ottamisen ja toimipaikkojen toimi- 
alanvaihdokset vuosittain. Mm. edellä mainittujen seikko
jen perusteella Tilastokeskus on siirtynyt Teollisuuden 
volyymi-indeksin laskennassa muuttuvapainoisen indek
sin käyttöön.

Revidering av volymindexet

Pâ basis av internationella rekommendationer byts basâret 
för volymindexet for industriproduktionen vart femte âr. 
Âr som slutar pâ 0 och 5 har valts som basâr. Vid ingângen 
av âr 2002 infördes 2000 som basâr. Samtidigt reviderades 
beräkningssystemet: Frân den tidigare beräkningen, där 
jämförelsen gjordes med ett fast basâr, övergick man till 
ett s.k. kedjeindex med varierande viktvärden. Volymin
dex för industriproduktionen har beräknats med den nya 
varierande viktstrukturen frân och med âr 1995. Uppgif
tema för de tidigare âren (1990-1994) har genom kedjning 
omvandlats till det nya basâret.
Den allt snabbare strukturomvandlingen inom ekonomin 
har lett till att ett index med basârsvikter kan ge snedvridna 
résultat. Om volynrförändringama inom näringsgrenarna 
och de relativa prisförändringarna korrelerar negativt, ger 
ett index med varierande vikter en mindre volymökning ân 
ett basârsindex med fasta vikter. Om korreleringen är po
sitiv ger ett index med varierande vikter en större vo
lymökning än Laspeyres index med fasta vikter. Europeis- 
ka unionens statistikbyrâ, Eurostat, rekommenderar att 
medlemsländema övergär till att berâkna volymindexet för 
industriproduktionen med varierande vikter. Detta System 
är i bruk bl.a. i Förenta Statema.
1 ett index med varierande vikter ändras vikterna ârligen 
bâde inom en näringsgren och mellan olika näringsgrenar. 
Vikterna inom en näringsgren bygger huvudsakligen pâ 
direkta fôrfrâgningar och vikterna mellan olika närings
grenar erhâlls ur Statistiken över industrins Struktur. Den 
slutliga viktstrukturen för ett visst âr tas i bruk dâ Statisti
ken över industrins Struktur är klar och det slutliga indexet 
för ärsvolymen har beräknats.
Problemet med ett index med varierande vikter är att tids- 
serien inte är additiv. Detta innebär att det inte genom 
direkt vägning gär att räkna ut en indexserie för en grövre 
näringsgrensnivä utgâende frân de noggrannaste närings- 
grensnivâema. Ett index med varierande vikter gör emel- 
lertid beräkningen smidigare och gör det bl.a. möjligt att ta 
med nya näringsgrenar och att byta näringsgren för arbets- 
ställen varje âr. Bl.a. pâ grund av dessa faktorer har Statis
tikcentralen övergätt till att beräkna volymindex för in
dustriproduktionen med varierande vikter.
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Toimipaikkojen valinta, peittävyys ja  käytetyt muuttujat

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin toimipaikat 
(n.l 000) valitaan teollisuuden rakennetilaston suora- 
kyselyssä mukana olevista toimipaikoista (n. 4 000). Teol
lisuustuotannon volyymi-indeksin otokseen valitaan toimi
aloittain tuotannon bruttoarvolla mitattuna suurimmat 
toimipaikat. Valittu otos edustaa perusjoukkoa, jonka 
muodostavat kaikki teollisuuden rakennetilaston toimi
paikkarekisterissä olevat toimipaikat (n. 30 000).

Tilaston peittävyys on koko teollisuuden tasolla tuotannon 
bruttoarvolla mitattuna lähes 80 prosenttia. Peittävyys on 
laskettu rakennetilaston suorakeruussa olevista toimipai
koista (n. 4 000). Toimialaluokituksen 2-numerotasolla 
peittävyys vaihtelee 40 ja 100 prosentin välillä.

Teollisuuden volyymi-indeksin suorakysely toteutetaan 
toimipaikoille lähetettävällä lomakkeella, jossa tiedustel
laan toimipaikan tuottamien tärkeimpien hyödykkeiden 
tuotantomääriä. Jos toimipaikalta ei saada tuotettujen tava
roiden määrätietoja, kysytään korvikemuuttujina kulutettua 
energiaa tai käytettyjä raaka-aineita. Tietyillä toimialoilla 
käytetään myös tuotannon arvotietoja, jotka deflatoidaan 
vastaavan tavaranimikkeen tai toimialan tuottajahintain- 
deksillä.

Volyymi-indeksissä käytetään kolmea luokitusta, jotka 
ovat EU:n tavaranimikkeistön, Prodcomin, pohjalta teolli
suuden suhdannetilaston tarpeisiin tehty sovellus, toimi
alaluokitus (TOL2002) ja käyttötarkoitusluokitus (luokki
na energiatuotteet, raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet, 
investointitavarat, kestokulutustavarat sekä muut kulutus
tavarat).

Laskentamenetelmä

Kuukausittainen volyymi-indeksi lasketaan tuotannon 
painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Jokaiselle toimi
paikalle lasketaan volyymi-indeksi, jossa painoina käyte
tään suorakyselystä saatavia toimipaikoittaisia tavaranimi- 
kekohtaisia arvopainoja. Toimipaikan määrä- tms. tiedot 
jaetaan edellisvuoden keskimäärällä ja kerrotaan vastaavan 
nimikkeen edellisen vuoden arvolla. Kun kaikki samaan 
toimialaan kuuluvat toimipaikoittaiset indeksit painotetaan 
yhteen, saadaan toimialaluokituksen 5-numerotason indek
si. Tämän jälkeen tarkimman toimialatason indeksit pai
notetaan uusimmilla saatavilla olevilla jalostusarvoilla 
ylemmille toimialatasoille.

Volyymi-indeksistä lasketaan alkuperäinen toimialoittai
nen sarja. Volyymi-indeksin työpäiväkorjaus ja kausita- 
soitus toteutetaan mallipohjaisesti. Eurostat suosittelee 
mallipohjaista kausitasoitusta ja vaihtoehtoisia mallipoh
jaisia menetelmiä: Xl l -  tai X12-ARIMA tai TRA- 
MO/SEATS. Teollisuuden volyymi-indeksin laskennassa 
sovelletaan TRAMO/SEATS menetelmää.
Tilastokeskus tuottaa indeksitietoja myös kausitasoitettui- 
na ja trendisarjoina. Kausitasoitus on laskennallinen me
netelmä, jonka avulla pyritään poistamaan työpäiväkorja-

Val av arbetsställen, täckning och använda variabler

Arbetsställena för volymindexet för industriproduktionen 
(ca 1 000) väljs bland de arbetsställen som omfattas av den 
direkta förfrägan för Statistiken över industrins Struktur (ca 
4 000). Till urvalet för volymindexet väljs de arbetsställen 
som mätt efter bruttovärdet av Produktionen är störst inom 
de olika näringsgrenarna. Urvalet representerar en popula- 
tion som bestär av samtliga arbetsställen i arbetsställsre- 
gistret för Statistiken över industrins Struktur (ca 30 000). 
Mätt efter bruttovärdet av Produktionen täcker Statistiken 
nästan 80 procent av heia industrin. Täckningen har räk- 
nats pä basis av de arbetsställen (ca 4 000) som omfattas 
av den direkta insamlingen av uppgifter för Statistiken över 
industrins Struktur. Pä 2-siffrig nivä i näringsgrensindel- 
ningen varierar täckningen mellan 40 och 100 procent.
Den direkta förfrägan för volymindexet över industripro
duktionen görs med en blankett som skickas tili arbets
ställena. Pä blanketten efterfrägas produktionsvolymema 
av de viktigaste fömödenheter varje arbetsställe produce
rar. Om ett arbetsställe inte kan lämna volymuppgifter om 
de producerade varoma, fär de i stället lämna uppgifter om 
ersättande variabler, dvs. om förbrukad energi eller för- 
brukade räämnen. Inom vissa näringsgrenar används ocksä 
uppgifter om produktionsvärde, som deflateras med pro- 
ducentprisindex för motsvarande varubeteckning eller nä- 
ringsgren.
I volymindexet används tre klassificeringar. Dessa är en 
tillämpning för Statistiken över industrins konjunkturer 
som bygger pä EU:s varunomenklatur, Prodcom, nä- 
ringsgrensindelningen (NI2002) och en klassificering av 
användningsändamäl (gruppema är energiprodukter, räva- 
ror och produktionsvaror, investeringsvaror, kapitalvaror 
samt övriga konsumtionsvaror).

Beräkningsmetoden

Det mänatliga volymindexet beräknas som ett vägt aritme- 
tiskt medelvärde av produktionsvolymema. Ett volymin- 
dex beräknas för varje arbetsställe och som vikter används 
dä viktvärdena för de olika varubeteckningarna per arbets
ställe. Dessa uppgifter erhälls genom direkt förfrägan. 
Uppgiftema om volymer m.m. för de olika arbetsställena 
divideras med medeltalet för föregäende är och multiplice- 
ras med föregäende ärs värde för motsvarande beteckning. 
Dä alla index för de arbetsställen som hör tili samma nä- 
ringsgren sammanvägs, fär man indexet pä 5-siffrig nivä i 
näringsgrensindelningen. Därefter vägs indexet för den 
noggrannaste näringsgrensnivän med de nyaste tillgängliga 
förädlingsvärdena och därmed erhälls indexet för de hög- 
sta näringsgrensniväema.
Utgaende frän volymindexet beräknas den ursprungliga 
Serien för varje näringsgren. Arbetsdagskorrigeringen och 
säsongutjämningen görs utgaende frän en mall. Eurostat 
rekommenderar säsongutjämning enligt mall och ger alter
nativa metoder som utgär frän mallar: Xl l -  eller X12- 
ARIMA eller TRAMO/SEATS. 1 beräkningen av voly
mindexet för industriproduktionen tillämpas metoden 
TRAMO/SEATS.
Statistikcentralen producerar indexuppgifter ocksä som
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tuista sarjoista säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Tren- 
disaijasta on poistettu myös epäsäännöllinen vaihtelu.

Luotettavuus ja vertailtavuus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa luotet
tavuuteen pyritään perustietojen huolellisella tarkistuksel
la, toimipaikkojen painorakenteen säännöllisellä seuraami
sella sekä korjaamalla kuukausi-indeksiä teollisuuden 
rakennetilaston totaaliaineistosta laskettavalla vuosivo- 
lyymi-indeksillä.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksin vastauskato kuu
kausittain on alle prosentti laskennassa mukana olevista 
toimipaikoista.
Korvikemuuttujien käyttö saattaa heikentää indeksin luo
tettavuutta. Tietojen luotettavuuteen vaikuttavat myös 
tuotetuissa tavaroissa tapahtuneet laadunmuutokset, joita 
laskennassa ei pystytä huomioimaan.

Teollisuustuotannon paino-osuudet 2000-2006

Teollisuustuotannon paino-osuustaulukossa sivulla 6 esi
tetään indeksin laskennassa käytetyt toimialoittaiset painot. 
Muuttuvapainoiseen indeksin laskentaan siirryttäessä in
deksit on laskettu uudelleen vuosille 1995-2001 käyttä
mällä aina edellisen vuoden painotietoja. Vuoden 2008 
teollisuustuotannon laskennassa käytetään vuoden 2006 
j alostusarvopainoj a.

säsongutjämnade uppgifter och som trendserier. Sä- 
songutjämningen är en metod, där man strävar efter att av- 
lägsna regelbundet äterkommande säsongvariation ur ar- 
betsdagskorrigerade serier. Ur trendseriema har man dess- 
utom avlägsnat oregelbunden Variation.

Tillförlitlighet och jämförbarhet

Da volymindex för industriproduktionen beräknas efter- 
strävas tillförlitlighet genom omsorgsfull kontroll av pri- 
märuppgifterna, regelbunden uppföljning av viktstruktu- 
ren inom näringsgrenama och genom korrigering av mä- 
nadsindexet med ett ärsvolymindex som beräknas utgäen- 
de frän det totala statistikmaterialet över industrins Struk
tur.
Det mänatliga bortfallet i förfrägan för volymindex över 
industriproduktionen är under en procent av de arbetsstäl- 
len som omfattas av förfrägan.
Användningen av ersättande variabler kan försämra till- 
förlitligheten. Uppgiftemas tillförlitlighet päverkas ocksä 
av kvalitetsförändringar i de varor som producerats och 
som inte kan beaktas i indexberäkningen.

Viktandelarna i industriproduktionen 2000-2006

I tabellen over viktandelarna i industriproduktionen pá 
sidan 6 presenteras de niiringsgrensvisa vikter som an- 
vands dá indexet beraknas. Vid overgángen till index med 
varierande vikter har indexen for áren 1995-2001 berak- 
nats pá nytt enligt viktuppgiñema fbr foregáende ár. Vid 
berakningen av industriproduktionen ár 2008 anvander 
man 2006 árs foradlingsvardevikterna.
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Teollisuustuotannon paino-osuudet 2000-2006

2000=100 Paino

2006 2000=100 2001 2002 2003 2004 2005

C ,D ,E K o ko  teo llisu u s 100 100 ,0 100,0 1 00 ,0 100,0 100 ,0 100

C Kaivostoiminta ja louhinta 1,4 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0

D Tehdasteollisuus 90,2 93,2 92,8 91,6 90,6 90,2 90,5

15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 5,9 5,4 6,0 6,4 6,5 6,6 6,4

DB(17-18) Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus 1,2 1,4 1,4 1,5 1,4 1,2 1,3

17 Tekstiilien valmistus 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8

18 Vaatteiden valmistus 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

DC(19) Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

20 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 4,2 4,1 3,5 3,9 4,0 4,0 3,9

21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 9,8 16,6 14,7 13,4 11,5 11,0 9,3

22 Kustantaminen ja painaminen 4,8 4,9 4,9 5,2 5,0 5,3 5,1

23 Koksin ja öljytuotteiden valmistus 1,7 1,5 1,2 1,6 1,2 2,5 2,1

24 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 5,4 4,9 5,0 5,0 5,1 5,9 5,8

25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2,9 3,0 2,9 3,2 3,1 3,3 3,0

26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,2 2,8 2,7 2,9 2,9 3,0 3,5

DJ(27-28) Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 13,3 9,7 9,4 9,6 10,2 10,9 11,7

27 Metallien jalostus 6,3 4,2 3,5 3,5 3,8 4,6 4,9

28 Metallituotteiden valmistus 7 5,5 5,9 6,1 6,4 6,3 6,8

29 Koneiden ja laitteiden valmistus 11,1 9,6 10,3 9,9 10,1 10,2 11,3

DL(30-33) Elektroniikka-ja sähkötuotteiden valmistus 21,6 24,0 25,1 22,9 23,8 21,1 21,7

DM(34-35) Kulkuneuvojen valmistus 2,9 2,6 3,2 3,8 3,5 2,8 3,1

34 Autojen ja perävaunujen valmistus 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,1

35 Muu kulkuneuvojen valmistus 1,9 1,6 2,2 2,6 2,5 1,8 2,0

36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus 1,7 2,0 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9

E Energia-ja vesihuolto 8,4 6,1 6,3 7,4 8,3 8,7 8,5

40 Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 7,6 5,5 5,7 6,7 7,5 7,9 7,7

41 Veden puhdistus ja jakelu 

Erikoisindeksit

0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8

20-21 Puu-ja paperiteollisuus 14 20,7 18,2 17,3 15,5 15,1 13,1

23-25 Kemianteollisuus 10,1 9,4 9,0 9,8 9,4 11,7 10,9

27-35 Metalliteollisuus 48,9 46,1 48,2 46,2 47,6 45,0 47,8

met-DL Muu metalliteollisuus* 27,3 22,1 23,0 23,2 23,9 23,9 26,1

Muu D Muu tehdasteollisuus 

Käyttötarkoitusluokitus

17,2 17,0 17,4 18,3 18,0 18,5 18,6

Energia 10,5 8,6 7,9 9,4 9,9 11,4 10,8

Välituotteet 37,8 39,6 37,4 37,6 36,3 38,0 36,4

Tuotantohyödykkeet 36,2 34,2 38,8 36,5 37,6 33,8 36,3

Kestokulutustavarat 1,7 2,1 2,0 1,9 1,8 2,0 1,9

Kulutustavarat 13,7 15,5 14,0 14,6 14,4 14,8 14,5

*  M etalliteollisuus pl. e lektron iikka- ja  sähkötuotteiden valm istus
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Teollisuustuotanto putosi 
marraskuussa 10,1 prosenttia 
vuoden takaisesta
Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilasto
keskuksen mukaan vuoden 2008 marraskuussa 10,1 
prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Tammi-marraskuussa työpäiväkorjattu teollisuus
tuotanto kasvoi enää 0,3 prosenttia vuoden takai
sesta. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta kas
vuvauhti on hidastunut runsaat neljä prosenttiyksik
köä.
Kansainvälinen taantuma näkyy myös Suomen 
teollisuustuotannon kehityksessä. Lomautukset ovat 
lisääntyneet ja tuotanto on ennätys alhaalla. Työpäi
väkorjattu tuotanto on edellisen kerran pudonnut 
enemmän vuoden takaiseen verrattuna syvimmän 
laman aikana vuonna 1991.
Marraskuussa kaikkien päätoimialojen tuotanto 
laski. Vielä lokakuussa metalliteollisuus kasvoi 
lähes 2 prosenttia vuoden takaisesta. Marraskuussa 
metalliteollisuuden tuotanto laski runsaat 8 prosent
tia. Eniten tuotanto laski puu- ja paperiteollisuudes
sa lähes 18 prosenttia.
Tehdasteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli mar
raskuussa 77 prosenttia, mikä oli lähes 8 prosent
tiyksikköä pienempi kuin vastaavana aikana viime 
vuonna. Viimeiseen 13 vuoteen tehdasteollisuuden 
kapasiteetin käyttöaste ei ole ollut yhtä alhaalla kuin 
marraskuussa.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkista- 
misaikataulu vuonna 2009

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi julkistetaan 
vuonna 2009 noin 40 päivän viipeellä eli kunkin 
kuukauden 10. päivä tai edellinen arkipäivä esim. 
tammikuun 2009 teollisuustuotannon volyymi- 
indeksi julkaistaan 10.3.2009.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksin uudistus- 
projekti alkoi vuonna 2006 ja kehittämistyö jatkuu 
vielä ensi vuoden ajan. Projektin aikana volyymi- 
indeksin kattavuutta on parannettu pienten ja kes
kisuurten yritysten osalta, määrätietoja on korvattu 
arvotiedoilla ja tiedustelu on laajennettu koskemaan 
tärkeimpiä teollisia palveluita. Samanaikaisesti 
teollisuuden tuottajahintaindeksin tiedonkeruuta on 
laajennettu. Hintatietoja tarvitaan volyymi-indeksin 
laadinnassa arvotietojen deflatointiin.
Osa uudistusten edellyttämistä tiedoista ei ole Ti
lastokeskuksen käytettävissä nykyisessä julkista- 
misaikataulussa. Tästä johtuen volyymi-indeksin 
julkistamista viivästetään ensi vuonna noin 10 päi
vällä.

Industriproduktionen föll i 
november med 10,1 prose nt 
frän äret innan
Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrige- 
rade industriproduktionen 10,1 procent mindre i 
november 2008 än äret innan. Den arbetsdagskorri- 
gerade industriproduktionen ökade under januari- 
november med bara 0,3 procent frän äret innan. Jäm- 
fört med motsvarande period äret innan har ökning- 
en avtagit med drygt fyra procentenheter.
Den intemationella recessionen äterspeglas ocksä i 
utvecklingen av industriproduktionen i Finland. 
Permitteringama har ökat och Produktionen är re- 
kordläg. Under depressionen är 1991 har den ar- 
betsdagskorrigerade Produktionen senast sjunkit 
mer jämfört med äret innan.
I november sjönk Produktionen inom alla huvudnä- 
ringsgrenar. Ännu i Oktober ökade metallindustrin 
med nästan 2 procent frän äret innan. I november 
sjönk Produktionen inom metallindustrin med drygt 
8 procent. Mest sjönk Produktionen inom trä- och 
pappersindustrin, med nästan 18 procent. 
Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin 
var i november 77 procent, vilket är nästan 8 pro
centenheter mindre än under motsvarande period 
äret innan. Kapacitetsutnyttjandegraden inom fab
riksindustrin har inte pä de senaste 13 ären varit lika 
läg som i november.

Publiceringstidtabellen fiir  volymindexet för in
dustriproduktionen ä r 2009

Volymindexet för industriproduktionen publiceras 
är 2009 med omkring 40 dagars eftersläpning, dvs. 
den 10 varje mänad eller föregäende vardag. Det 
innebär att t.ex. volymindexet för industriproduk
tionen för januari 2009 publiceras 10.3.2009. 
Revideringsprojektet för volymindexet för industri
produktionen inleddes är 2006 och utvecklingsar- 
betet fortsätter ännu nästa är. Under projektperioden 
har volymindexets täckning förbättrats för de smä 
och medelstora företagens del, volymuppgifter har 
ersatts med värdeuppgifter och enkäten har utökats 
tili att gälla de viktigaste industriella tjänsterna. 
Samtidigt har datainsamlingen för producentprisin- 
dexet för industrin utvidgats. Prisuppgifter behövs 
vid framställning av volymindexet för att deflatera 
värdeuppgifterna.
Statistikcentralen har inte tillgäng tili en del av de 
uppgifter som krävs vid revideringen inom den 
nuvarande publiceringstidtabellen. Därför fördröjs 
publicering av volymindexet nästa är med omkring 
10 dagar.
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, alkuperäinen
2000=100 Paino

2006

2007

Loka

2007

Marras

2007

Vuoden

alusta

2008

Loka

2008

Marras

2008

Vuoden

alusta

Muutosprosentti 

2008Lokas/ 2008Marras/ 

2007Loka 2007Marras

C ,D ,E K o k o  teo llisuus 100 141,1 143 1 25 ,4 1 3 9 ,5 1 23 ,6 1 25 ,5 ■1,2 -1 3 ,5

C Kaivostoiminta ja louhinta 1,4 192,8 131,4 158,5 163,1 101,8 159,3 -15,4 -22,6

D T e h d a s te o llis u u s 90,2 142,1 144,3 125,9 141,6 124,1 126,3 -0,3 -14

15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 5,9 124,8 124,8 111,3 127,7 112,2 110,4 2,3 -10,1

DB(17-18) Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus 1,2 95,2 107,6 87,7 80,1 78,4 75,7 -15,9 -27,2

17 Tekstiilien valmistus 0,8 115,7 120,2 110,6 105,1 96,3 104,8 -9,1 -19,9

18 Vaatteiden valmistus 0,5 67,1 89,7 61,5 49,1 55,7 44,9 -26,9 -38

DC(19) Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,2 125,9 114,2 94,4 113,1 97,5 93,1 -10,2 -14,7

20 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 4,2 134,7 122,9 118,5 111,3 84,6 100,6 -17,4 -31,2

21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 9,8 108,9 114 108,6 100,5 98,2 102,4 -7,7 -13,9

22 Kustantaminen ja painaminen 4,8 108,9 113 102,3 107,3 101,4 100,4 -1,5 -10,3

23 Koksin ja öljytuotteiden valmistus 1,7 113,2 90,9 116,5 134,3 128,5 122,6 18,7 41,4

24 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 5,4 118,5 112,3 114,7 122,5 96,6 118,3 3,4 -14

25 Kumi-ja muovituotteiden valmistus 2,9 111,7 102 105,7 102,7 84,7 107,6 -8 -17

26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,2 145,2 128,7 132,3 133,5 108 126 -8 -16,1

DJ(27-28) Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 13,3 144,5 132 125,5 140 96,2 122,2 -3,1 -27,1

27 Metallien jalostus 6,3 98,8 102,6 94 98,5 69,3 92,5 -0,3 -32,5

28 Metallituotteiden valmistus 7 185,2 153,5 156,2 175,3 119,1 150,9 -5,3 -22,4

29 Koneiden ja laitteiden valmistus 11,1 147 152,9 127,7 154,5 138,5 139,2 5,1 -9,4

DL(30-33) Elektroniikka-ja sähkötuotteiden valmistus 21,6 190 207,8 158,8 203 190,1 166,7 6,9 -8,5

DM(34-35) Kulkuneuvojen valmistus 2,9 126,3 142,5 127,5 119,4 111,7 130,2 -5,5 -21,6

34 Autojen ja perävaunujen valmistus 1,1 167,2 166,8 136,1 160,4 142,7 148,5 -4,1 -14,5

35 Muu kulkuneuvojen valmistus 1,9 107,6 128,9 124,1 100,7 94,9 122,1 -6,5 -26,4

36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus 1,7 117,7 113,9 99,4 105,4 88,5 96 -10,4 -22,3

E E n e rg ia - ja  ves ih u o lto 8,4 125,1 133,4 112,5 115,4 123,2 108,1 -7,8 -7,7

40 Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto 7,6 127 136 113,3 115,7 124,4 108,2 -8,9 -8,6

41 Veden puhdistus ja jakelu 0,8 103,5 102,9 102,3 106,8 105,1 103,9 3,2 2,1

E rik o is in d e k s it

20-21 Puu-ja paperiteollisuus 14 114,5 116,6 111,2 102 94,4 101,7 -10,8 -19

23-25 Kemianteollisuus 10,1 115,6 105,3 112,4 118,1 97,1 115,8 2,2 -7,8

27-35 Metalliteollisuus 48,9 167,2 172,5 141,6 172,4 148,3 146,6 3,1 -14

met-DL Muu metalliteollisuus* 27,3 142,9 141,4 127 142,9 114,4 130,1 0 -19,1

Muu D Muu tehdasteollisuus 17,2 121 119,9 108,4 116,4 103,4 105,2 -3,8 . -13,7

K ä y ttö ta rk o itu s lu o k itu s

Energiatuotteet 10,5 124,8 123,3 120,7 118,8 121,1 117,7 -4,8 -1,8

Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 37,9 126,6 121,9 117,6 119,1 96,1 112,5 -5,9 -21,1

Investointitavarat 36,2 177,4 189,4 147,7 186,2 170,9 156,7 5 -9,8

Kestokulutustavarat 1,7 107,7 100,5 91,5 96,4 79,8 86,8 -10,4 -20,6

Muut kulutustavarat 13,7 115,7 118,6 104,7 114,5 103,4 103,3 -1,1 -12,8

*  M etalliteollisuus pl. e lektroniikka- ja  sähkötuotteiden valmistus
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kausitasoitettu
2000=100 Paino

2006

2008

Elo

2008

Syys

2008

Loka

2008

Marras

Muutosprosentti 

Heinä/ Elo / 

Elo Syys

Syys / 

Loka

Loka / 

Marras

C ,D ,E K o ko  te o llis u u s 100 1 24 ,9 125,1 123 ,7 120 ,3 -0 ,3 0,2 ■1,1 -2,8

C Kaivostoiminta ja louhinta 1,4 138,2 164,5 151,8 130 -4,7 19 -7,7 -14,3

D T e h d a s te o llis u u s 90,2 126,1 126,2 124,8 121,5 0,1 0 -1 -2,7

15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 5,9 109,8 110,6 111,9 106,9 -0,5 0,7 1,2 -4,5

DB(17-18) Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus 1,2 75,3 73 69,6 68,3 -9,6 -3,2 -4,6 -1,8

17 Tekstiilien valmistus 0,8 99,3 98,6 96,9 93,8 -10,5 -0,7 -1,7 -3,3

18 Vaatteiden valmistus 0,5 47 43,9 40,7 39,6 0,9 -6,7 -7,3 -2,8

DC(19) Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,2 98,2 88,4 86,3 91,7 16,4 -10 -2,4 6,3

20 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 4,2 96,1 92,8 89,6 83,9 -1,5 -3,4 -3,5 -6,3

21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 9,8 101,7 97,3 97,5 94,5 0,3 -4,3 0,2 -3,1

22 Kustantaminen ja painaminen 4,8 99,7 100,2 99,4 97,2 0,4 0,4 -0,8 -2,2

23 Koksin ja öljytuotteiden valmistus 1,7 118 125,1 132,6 132,8 -3,5 6 6 0,2

24 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 5,4 117,2 115,6 118,8 110,2 -1 -1,4 2,8 -7,2

25 Kumi-ja muovituotteiden valmistus 2,9 105,5 103,8 98,6 96,3 0,1 -1,7 -4,9 -2,3

26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,2 120,2 120,6 118,3 116,4 -1,5 0,4 -1,9 -1,6

DJ(27-28) Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 13,3 119,3 118,1 118,3 103,6 -4 -1 0,2 -12,4

27 Metallien jalostus 6,3 92,5 90,6 87,3 69,6 -6,6 -2,1 -3,6 -20,3

28 Metallituotteiden valmistus 7 143,3 145,8 145,8 134,9 -4,4 1,7 0 -7,5

29 Koneiden ja laitteiden valmistus 11,1 144,6 144,7 144,9 138,4 1,1 0,1 0,1 -4,5

DL(30-33) Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 21,6 168,7 178,7 169,6 169,3 5,1 5,9 -5 -0,2

DM(34-35) Kulkuneuvojen valmistus 2,9 121,3 122,4 120,2 116,3 -13,5 0,9 -1,8 -3,3

34 Autojen ja perävaunujen valmistus 1,1 153,2 146,1 141,1 139 10,1 -4,6 -3,5 -1,5

35 Muu kulkuneuvojen valmistus 1,9 112,4 112,8 112 107,3 -21,4 0,3 -0,7 -4,2

36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus 1,7 94,3 88,4 90,8 86,9 -2,7 -6,3 2,7 -4,2

E E n e rg ia - ja  ve s ih u o lto 8,4 115,9 112,3 109,6 112,3 0,7 -3,1 -2,4 2,5

40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 7,6 117,2 112,8 109,6 112,5 1 -3,8 -2,8 2,6

41 Veden puhdistus ja jakelu 0,8 102,8 104,9 105,3 105,8 -1,1 2,1 0,3 0,5

E rik o is in d eks it

20-21 Puu-ja paperiteollisuus 14 99,8 95,8 95,2 90,7 -0,5 -4 -0,7 -4,7

23-25 Kemianteollisuus 10,1 115,1 113,5 114,7 109,9 -0,9 -1,4 1 4,2

27-35 Metalliteollisuus 48,9 148,8 151,5 147,3 143,1 1 1,9 -2,8 -2,8

met-DL Muu metalliteollisuus* 27,3 129,5 130,2 128,1 118 -2,8 0,6 -1,7 -7,8

Muu D Muu tehdasteollisuus 17,2 103,8 102,4 102,2 99,5 -0,6 -1,3 -0,1 -2,7

K ä y ttö ta rk o itu s lu o k itu s

Energiatuotteet 10,5 118,8 119,4 118,1 119,3 -8,4 0,5 -1,1 1

Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 37,9 110,1 107,1 107,1 98,3 -2 -2,8 0 -8,2

Investointitavarat 36,2 160,4 165,8 158,4 158,6 2,8 3,4 -4,4 0,2

Kestokulutustavarat 1,7 86,8 79,9 82,3 80,7 -3,6 -8 3 -2

Muut kulutustavarat 13,7 103 103,2 101,8 98,6 0,3 0,2 -1,3 -3,1

*  Metalliteollisuus pl. e lek tro n iikka-ja  sähkötuotteiden  valm istus
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Kuvio 1. Koko teollisuustuotannon kausitasoitettu muutosprosentti edellisestä kuukaudesta

Kuvio 2. Koko teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutosprosentti edellisen vuoden vastaavasta 
kuukaudesta
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Kuvio 3. Teollisuustuotannon kausitasoitettu muutosprosentti lokakuu 2008 / marraskuu 2008

Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 

Koksin ja öljytuotteiden valmistus 

Elektroniikka-ja sähkötuotteiden valmistus 

Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 

Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus 

Kustantaminen ja painaminen 

Kumi- ja muovituotteiden valmistus 

Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 

Kulkuneuvojen valmistus 

Koneiden ja laitteiden valmistus 

Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 

Metallituotteiden valmistus 

Metallien jalostus

-25 -20 -15  -10 -5 0 5 10
Muutos %

Kuvio 4. Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutosprosentti marraskuu 2007 / marraskuu 2008

K oksin  ja  ö ljy tu o tte id en  v a lm is tu s | ✓
39,9

E le k tro n iikka - ja  sä h k ö tu o tte id e n  va lm is tu s ■¡2,91
N a h a n  ja  n a h k a tu o tte id e n  va lm is tu s - 4 ,1 1

E lin ta rv ik k e id e n  ja  ju o m ie n  v a lm is tu s -4,61
K o n e id e n  ja  la itte iden  v a lm is tu s ■®>® B

K u s ta n ta m in e n  ja  p a in a m in e n

E i-m eta llis te n  m in e ra a litu o tte id e n  va lm is tu s -i i
K e m ik a a lie n  ja  ke m ia llis te n  tu o tte id en  va lm is tu s m

K u m i- ja  m u o v itu o tte id e n  va lm is tu s -1 2 ,7  m
M a s s a n , p a p erin  ja  p a p eritu o tte id e n  va lm is tu s -13.4 i

K u lk u n eu v o je n  v a lm is tu s -14 ,8  y
M e ta llitu o tte id e n  va lm is tu s -18,5 [R"

T e ks tiilie n  ja  tek stiilitu o tte id en  va lm is tu s , 20,8 ! A J .  d f e

M e ta llie n  ja lo s tu s 30,5 4 i.
i

-40 -30 -20  -10 10 20 30 40  50
M u u to s  %
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Kuvio 5. Teollisuustuotannon trendi TOL C,D,E, Suomi, Saksa, Ruotsi, Ranska ja Iso-Britannia 
1995-2008, 2000=100

| Suomi— Saksa Ruotsi' Ranska— Iso-Britanni^

Kuvio 6. Muu tehdasteollisuus TOL 15, 17, 18,19, 22, 26, 36, 37
teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 -  2008 marraskuu, 2000=100

— Työpäiväkorjattu  — K ausitasoitettu  T ren d i
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Kuvio 7. Puu-ja paperiteollisuus TOL 20-21,
teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 -  2008 marraskuu, 2000=100

Työpäiväkorjattu — Kausitasoitettu Trendi

Kuvio 8. Kemianteollisuus TOL 23-25,
teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 -  2008 marraskuu, 2000=100

—Työpäiväkorjattu ...Kausitasoitettu Trendi
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Kuvio 9. Muu metalliteollisuus TOL met - DL,
teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995-2008 marraskuu, 2000=100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Työpäiväkorjattu Kausitasoitettu Trendi

Kuvio 10. Elektroniikka-ja sähkötuotteiden valmistus TOL DL,
teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 -  2008 marraskuu, 2000=100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
— Työpäiväkorjattu -  Kausitasoitettu Trendi
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Volymindex för industriproduktionen
Alkuperäinen / Kausitasoitettu Icke-korrigerad / Säsongrensad

2000=100 2000=100

C,D,E Koko teollisuus Hela industrin
C Kaivostoiminta ja  louhinta Gruvdrift och utvinning av mineral

D Tehdasteollisuus Fabriksindustri

DA(15-16) Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksvaruframställning

15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Livsmedels- och dryckesvaruframställning

DB(17-18) Tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistus Textil- och bekiädnadsvamtillverkning
17 Tekstiilien valmistus Textilvarutillverkning
18 Vaatteiden valmistus Tillverkning av kläder
DC(19) Nahan ja nahkatuotteiden valmistus Tillverkning av läder och lädervaror

20 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Ságvirkes- och trävarutillverkning
21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus Massa-, pappers- och pappersvarutiilverkning

22 Kustantaminen ja painaminen Föriagsverksamhet och grafisk produktion
23 Koksin ja Öljytuotteiden valmistus Tillverkning av koks och oljeprodukter

24 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus Tillverkning av gummi- och plastvaror

26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus Tillverkning av icke-metalliska mineraliska 
produkter

DJ(27-28) Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus Metallframställning och metailvarutillverkning

27 Metallien jalostus Metallframställning

28 Metallituotteiden valmistus Tillverkning av metallvaror

29 Koneiden ja laitteiden valmistus Tillverkning av maskiner och utrustning
DL(30-33) Elektroniikka-ja sähkötuotteiden valmistus Tillverkning av elektronik och elprodukter
DM(34-35) Kulkuneuvojen valmistus Tillverkning av transportmedel

34 Autojen ja perävaunujen valmistus Tillverkning av motorfordon, släpfordon och 
pahängsvagnar

35 Muu kulkuneuvojen valmistus Tillverkning av andra transportmedel
36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus Tillverkning av möbler; annan tillverkning
E Energia-ja vesihuolto Energi- och vattenförsörjning
40 Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto El-, gas-, och värmeförsörjning
41 Veden puhdistus ja jakelu Vattenrening och distribution

Erikoisindeksit Specialindex

20-21 Puu-ja paperiteollisuus Trä- och pappersindustri
23-25 Kemianteollisuus Kemisk industri

27-35 Metalliteollisuus Metallindustri

Met-DL Metalliteollisuus pl. elektroniikka-ja Metallindustri exki. tillverkning av elektronik och
sähkötuotteiden valmistus elprodukter

Muu D Muu tehdasteollisuus Övrig fabriksindustri

Käyttötarkoitusluokitus Klassificering efter användningsändamäl

Energiatuotteet Energiprodukter
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet Rávaror och produktionsförnödenheter
Investointitavarat Investeringsvaror
Kestokulutustavarat Kapitalvaror
Muut kulutustavarat övriga konsumtionsvaror

Otsikot: Rubriker:
Paino Vikt
Muutosprosentti Procentuell förändring
Tammi, Helmi, Maalis, Huhti, Touko, Kesä, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun,
Heinä, Elo, Syys, Loka, Marras, Joulu Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec
Vuoden alusta Frán bötjan av áret

Volume index for industrial production 
Non-adjusted / Seasonal adjusted

2000=100

Total industry
Mining and quarrying

Manufacturing industry
Manufacture of food products, beverages and
tobacco
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of textiles and textile products 
Manufacture of textiles 
Manufacture of wearing apparel 
Manufacture of leather and leather products 
Manufacture of wood and wood products 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing and printing
Manufacture of coke and refined petroleum products

Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of rubber and plastic products 

Manufacture of other non-metallic mineral products

Manufacture of basic metals and fabricated metal 
products
Manufacture of basic metals 

Manufacture of fabricated metal products

Manufacture of machinery and equipment 
Manufacture of electrical and optical equipment 
Manufacture of transport equipment 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi
trailers
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Energy and water supply 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water

Special indices

Wood and paperindustry 
Chemical industry 
Metal industry

Metalindustry excl. manufacture of electronical and 
optical equipment 
Other manufacturing

Main industrial groupings

Energy
Intermediate goods 
Capital goods 
Durable consumer goods 
Non-durable consumer goods

Titles:
Weight
Percentual change
Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun,
Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec 
From the beginnig of the year
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