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Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 6.2 prosent
tia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokes
kuksen mukaan helmikuussa 6,2 prosenttia suurempi 
kuin vuotta aiemmin. Työpäiväkorjaamaton tuotanto 
kasvoi 10,8 prosenttia. Poikkeuksellisen suuri erotyö- 
päiväkorjatun ja työpäiväkorjaamattoman indeksin vä
lillä johtuu helmikuussa olleesta karkauspäivästä.

Puu- ja paperiteollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto 
kasvoi helmikuussa 5,5 prosenttia, kun se tammikuussa 
kasvoi 10 prosenttia. Elektroniikkateollisuuden tuotanto 
kasvoi helmikuussa runsaat 19 prosenttia. Tammikuun 
kasvu oli runsaat 17 prosenttia. Myös muun metallite
ollisuuden tuotanto kasvoi helmikuussa 2 prosenttia, 
kun se tammikuussa väheni vajaat 2 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi helmikuussa 
runsaat 8 prosenttia. Sen sijaan muu tehdasteollisuu
den tuotanto laski hieman.

Kapasiteetin käyttöaste oli 86 prosenttia

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli helmikuussa 
käytössä 86 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden 
käyttöaste oli 94 prosenttia, metalliteollisuuden 87, 
kemianteollisuuden 79 prosenttia ja muun tehdasteolli
suuden 77.

Kansainvälinen vertailu

Suomen teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa kausi- 
tasoitettuna 6,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Yhdys
valloissa tuotanto oli OECD:n kausitasoitettujen sarjo
jen mukaan 5,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. 
Japanissa kasvu oli 8,5 ja Saksassa 5,7 prosenttia.

Industriproduktionen ökade med 6,2 orocent i feb- 
ruari

I februari var den arbetsdagskorrigerade industripro
duktionen enligt Statistikcentralens uppgifter 6,2 pro- 
cent större än för ett är sedan. Utan arbetsdagskorrige- 
ring uppgick ökningen av industriproduktionen tili 10,8 
procent. Den exceptionellt stora skillnaden mellan det 
arbetsdagskorrigerade indexet och indexet utan ar- 
betsdagskorrigering beror pä skottdagen som inföll i 
februari.

Den arbetsdagskorrigerade Produktionen inom trä- och 
pappersindustrin ökade i februari med 5,5 procent, 
medan ökningen i januari uppgick tili 10 procent. Pro
duktionen inom elektronikindustrin ökade i februari med 
drygt 19 procent. Motsvarande ökning i januari var 
drygt 17 procent. Även den övriga metallindustrin upp- 
visade i februari en produktionsökning pä 2 procent, 
jämfört med en minskning pä närmare 2 procent i janu
ari.

Produktionen inom den kemiska industrin ökade i feb
ruari med drygt 8 procent. Produktionen inom den övri
ga fabriksindustrin minskade däremot nägot.

Kapacitetsutnvttiandet inom fabriksindustrin var 86 
orocent

Inom fabriksindustrin var 86 procent av kapaciteten i 
användning i februari. Kapacitetsutnyttjandet var 94 
procent inom massa- och pappersindustrin, 87 procent 
inom metallindustrin, 79 procent inom den kemiska 
industrin och 77 procent inom den övriga fabriksindust
rin.

Internationeil iämförelse

Den säsongrensade industriproduktionen i Finland var i 
februari 6,1 procent större än för ett är sedan. I USA 
var Produktionen enligt OECD:s säsongrensade serier 
5,6 procent större än för ett är sedan. I Japan var till- 
växten 8,5 procent och i Tyskland 5,7 procent.
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Kuvio 1

Koko teollisuustuotannon volyymin työpälväkorjattu 

muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %
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Kuvio 2

Teollisuustuotannon volyymin

työpäiväkorjattu muutos 2000/1999 helmikuu, %
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
A lkupe rä ine n

1995=100 Paino

1995

1999

T a m m i H elm i V uoden

a lus ta

20 00

T a m m i H e lm i V uoden

a lus ta

M u u tosp rosen tti

00 /99

T a m m i H e lm i V uoden

a lus ta

C ,D ,E K o ko  teo llisuus 100,0 124,0 118,3 121,1 134,8 131,0 132,9 8,7 10,8 9 ,7

C M ine raa lien  ka ivu 1,1 66 ,5 55 ,5 61 ,0 65 ,7 67 ,8 66 ,8 -1 ,2 22 ,3 9,5

13 M e ta llim a lm ie n  louh in ta 0,1 105,7 98 ,7 102,2 97 ,9 98 ,6 98 ,2 -7 ,4 -0,1 -3 ,9

14 M uu m ine raa lien  ka ivu 0,6 101,2 82,1 91 ,6 101,5 105,2 103,3 0,2 28,1 12,7

D T e o llisu u s 90,0 123,8 118,7 121,2 135,5 132,6 134,1 9,5 11,8 10,6

15 E lin ta rv ikke iden  ja  ju o m ie n  va lm is tu s 7,9 95 ,5 98 ,2 96,9 98 ,2 101,9 100,1 2,8 3 ,8 3 ,3

D B (17-18) T e ks tiilie n  ja  vaa tte iden  va lm is tu s 2,0 92 ,5 95 ,2 93 ,9 90 ,3 99 ,4 94 ,9 -2 ,4 4 ,4 1,0

17 T e ks tiilie n  va lm is tu s 1,0 98 ,6 105,6 102,1 104,7 111,8 108,2 6,2 5,9 6 ,0

18 V a a tte id e n  va lm is tu s 1,0 86 ,5 85 ,0 85 ,7 76,1 87,1 81 ,6 -12,1 2,5 -4 ,8

D C (19) N ahan  ja  nahka tu o tte id en  va lm is tu s 0,4 82 ,2 98 ,3 90,2 80 ,9 89 ,5 85,2 -1 ,6 -8 ,9 -5 ,6

20 P uu tavaran  ja  pu u tuo tte ide n  v a lm is tu s 4,5 104,1 107,8 106,0 119,7 122,4 121,1 15,0 13,5 14,3

21 M a ssan , paperin  ja  pa pe ritu o tte iden  va lm is tu s 19,0 118,9 108,1 113,5 130,9 117,5 124,2 10,2 8,7 9 ,5

22 K us tan tam in en  ja  pa inam inen 5,7 103,6 102,4 103,0 103 ,0 106,9 104,9 -0 ,6 4 ,4 1,9

23 K oks in  ja  ö ljy tuo tte iden  va lm is tu s 1,1 110,6 102,9 106,7 116,3 105,9 111,1 5,1 2,9 4,1

24 K e m ikaa lien  ja  ke m ia llis te n  tu o tte id e n  va lm is tu s 6,0 110,0 108,2 109,1 121,6 120,0 120,8 10,6 10,9 10,7

25 K u m i- ja  m u ov ituo tte ide n  va lm is tu s 2,6 115,7 113,7 114,7 138,0 138,2 138,1 19,2 21 ,5 20 ,4

26 E i-m e ta llis ten  m ine raa lituo tte iden  va lm is tu s 2,4 96 ,6 99 ,4 98 ,0 112,2 116,0 114,1 16,1 16,8 16,4

D J(27-28) M e ta llien  ja lo s tu s  ja  m e ta llituo tte iden  va lm is tus 10,2 112,8 113,0 112,9 118,6 122,3 120,5 5,1 8,3 6 ,7

27 M e ta llien  ja los tu s 5,6 125,1 117,8 121,5 133,3 131,7 132,5 6 ,6 11,8 9,1

28 M e ta llituo tte iden  va lm is tu s 4,6 97 ,0 106,7 101,8 99 ,7 110,1 104,9 2,7 3,2 3 ,0

29 K one id en  ja  la itte iden  va lm is tus 10,6 93 ,6 97 ,9 95,8 93 ,3 103,3 98,3 -0 ,3 5 ,5 2 ,6

D L(30-33) S ähkö tekn is te n  tuo tte ide n  va lm is tu s 11,6 23 6 ,7 21 1 ,0 223 ,9 28 0 ,5 261,5 271 ,0 18,5 23 ,9 21,1

31 M uu säh kökone iden  ja  -la itte iden  va lm is tus 3,0 103,2 114,2 108,7 116,8 128,8 122,8 13,2 12,8 13,0

32 R adio-, te le v is io - ja  tie to liike nne vä line ide n  va lm is tu s 6,3 342 ,2 28 4 ,0 313,1 4 1 9 ,7 377,2 398,5 22 ,7 32 ,8 27 ,3

33 H ieno m eka an is ten - ja  op tis ten  ko je id e n  va lm is tus 1,7 114,1 137,0 125,5 116,3 122,1 119,2 1,9 -10 ,9 -5,1

D M (34-35) K u lkuneuvo jen  va lm is tu s 3,8 99 ,3 99 ,5 99,4 100,2 106,4 103,3 1,0 6,9 4 ,0

34 A u to je n  ja  pe rävaunu jen  va lm is tu s 1,1 116,6 126,5 121,6 118,6 142,9 130,8 1,7 13,0 7,6

35 M uu ku lkuneuvo jen  va lm is tu s 2,8 92 ,5 88 ,9 90 ,7 93,1 92,1 92 ,6 0,6 3,6 2,1

36 H uon eka lu je n  va lm is tu s ; m uu va lm is tu s 2,1 108,7 98 ,7 103,7 100,1 95,1 97 ,6 -7 ,9 -3 ,7 -5 ,9

E E ne rg ia - ja  ves ihuo lto 8,9 133,8 122,3 128,0 137 ,3 122,9 130,1 2 ,7 0,5 1,6

40 S ähkö -, kaasu- ja  läm p öhu o lto 8,2 136,7 124,9 130,8 139,9 125,1 132,5 2,3 0,2 1,3

41 V e d e n  puhd is tus  ja  jake lu  

E riko is ind eks it

0,8 102,2 94 ,9 98 ,6 110 ,6 99 ,9 105,3 8,2 5 ,3 6,8

20-21 P uu - ja  pa pe riteo llisuus 23,5 116 ,0 108,0 112,0 128,8 118,4 123,6 11,0 9,6 10,3

23 -25 K e m ian teo llisuu s 9,6 111,6 109,1 110,3 125,4 123,3 124,3 12,3 13,0 12,7

27 -35 M e ta lliteo llisuu s 36,2 145,7 138,8 142,2 161,5 160,0 160,7 10,8 15,3 13,0

M uu D M uu teo llisuus 

K äy ttö ta rko itus luok itu s

20,7 98,1 98 ,8 98,4 99 ,7 103,2 101,5 1,7 4,5 3,1

E ne rg ia tuo ttee t 10,4 126,2 115,6 120,9 129,8 116,4 123,1 2,9 0,7 1,9

R aaka -a in ee t ja  tu o tan tohyöd ykkee t 44,9 116,8 110,5 113,6 133,6 127,7 130,6 14,4 15,6 15,0

Inve s to in titava ra t 25 ,5 154,1 147,4 150,8 165,8 164,1 164,9 7,6 11,3 9 ,4

K es toku lu tus ta va ra t 2,1 101,4 91 ,0 96 ,2 90 ,7 89 ,8 90 ,3 -10,6 -1 ,3 -6 ,2

M uut ku lu tus tava ra t 17,1 97,1 98 ,2 97 ,7 97 ,3 101,5 99,4 0,2 3,3 1,8
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
T yö p ä ivä ko rja ttu

1995= 100 P a ino

1995

1999

T a m m i H elm i V uoden

a lus ta

20 00

T a m m i H e lm i V uoden

a lus ta

M u u tosp rosen tti

00 /99

T a m m i H e lm i Vuoden

alusta

C ,D ,E K oko  te o llisu u s 100,0 127,6 125,7 126,6 135,8 133,4 134,6 6,5 6,2 6,3

C M ine raa lien  ka ivu 1,1 70,1 58 ,8 64 ,4 66 ,7 68 ,5 67 ,6 -4 ,9 16,6 4,9

13 M e ta llim a lm ie n  louh in ta 0,1 103,2 106,7 104,9 95,1 102 ,4 98 ,7 -7 ,9 -4 ,0 -5,9

14 M uu m ine raa lie n  ka ivu 0 ,6 108,4 86 ,5 97 ,5 103,8 105,6 104,7 -4 ,2 22,1 7,4

D T e o llisuus 90 ,0 128,0 125,9 127,0 137 ,0 134,8 135,9 7 ,0 7,1 7,0

15 E lin ta rv ikke iden  ja  ju o m ie n  va lm is tu s 7,9 100,8 103,8 102,3 100,3 102,8 101,6 -0 ,5 -1 ,0 -0,7

D B (17-18) T e ks tiilie n  ja  v a a tte id e n  va lm is tu s 2 ,0 98 ,5 100,3 99 ,4 92 ,5 9 9 ,9 96 ,2 -6,1 -0 ,4 -3,2

17 T e ks tiilie n  v a lm is tu s 1,0 102,8 111,5 107,1 106 ,0 112,9 109,5 3,1 1,3 2,2

18 V a a tte iden  v a lm is tu s 1,0 94 ,3 89 ,2 91 ,7 79 ,0 8 7 ,0 83 ,0 -16,1 -2 ,5 -9,5

D C (19) N ahan  ja  na hka tu o tte id e n  va lm is tu s 0 ,4 90 ,5 102,9 96 ,7 84 ,5 8 9 ,2 86 ,9 -6 ,6 -13,4 -10,2

20 P uu tavaran  ja  p u u tu o tte id e n  va lm is tu s 4 ,5 111,6 113,1 112,4 123 ,6 122,5 123,1 10,7 8,3 9,5

21 M assan , pa pe rin  ja  pa p e ritu o tte id e n  va lm istus 19,0 115,0 115,2 115,1 126,3 120,8 123,5 9,9 4,8 7,3

22 K us ta n ta m in e n  ja  pa in am in en 5 ,7 107,4 107,5 107,4 104,8 107,7 106,3 -2 ,4 0,2 -1,1

23 K oks in  ja  ö ljy tu o tte id e n  va lm is tu s 1,1 109,2 111,5 110,4 113 ,6 109,8 111,7 4,0 -1,5 1,2

24 K e m ikaa lien  ja  ke m ia llis te n  tuo tte ide n  va lm istus 6 ,0 113,7 115,6 114,6 122 ,0 122,4 122,2 7,2 5,9 6,6

25 K um i- ja  m u o v itu o tte id e n  va lm is tu s 2,6 115,5 121,2 118,4 135 ,7 141,6 138,6 17,5 16,8 17,1

26 E i-m e ta llis ten  m in e ra a litu o tte id e n  va lm is tus 2 ,4 103,9 104,3 104,1 115,9 116,3 116,1 11,5 11,5 11,5

D J(27 -28 ) M eta llien  ja lo s tu s  ja  m e ta llitu o tte id e n  va lm is tus 10,2 115,9 120,6 118,3 118,8 124,9 121,8 2,5 3,5 3,0

27 M eta llien  ja lo s tu s 5,6 124,7 127,2 125,9 131,1 136,0 133,6 5,2 7 ,0 6,1

28 M e ta llituo tte iden  v a lm is tu s 4 ,6 104,6 112,2 108,4 102 ,9 110,5 106,7 -1 ,6 -1 ,5 -1,5

29 K one id en  ja  la itte id en  va lm is tu s 10,6 102,5 102,7 102,6 97 ,3 103,1 100,2 -5,1 0 ,4 -2,4

D L(30-33) S äh kö te kn is te n  tu o tte id e n  va lm is tu s 11,6 246,7 224,7 235 ,7 2 8 9 ,0 26 7 ,6 278,3 17,2 19,1 18,1

31 M uu säh kökone iden  ja  - la itte id e n  va lm is tus 3 ,0 111,9 119,5 115,7 121 ,6 128,7 125,1 8,6 7,7 8,1

32 R adio-, te le v is io - ja  tie to liike n n e vä lin e id e n  va lm is tu s . 6 ,3 352,9 303,9 328,4 43 1 ,6 3 8 8 ,4 410 ,0 22 ,3 27,8 24,9

33 H ieno m eka an is ten - ja  o p tis te n  ko je iden  va lm istus 1,7 126,4 144,2 135,3 121,9 121,9 121,9 -3 ,5 -15,4 -9,9

D M (3 4 -3 5 ) K u lkune uvo je n  v a lm is tu s 3,8 109,4 104,1 106,8 104,8 106 ,0 105,4 -4 ,2 1,8 -1,3

34 A u to je n  ja  p e rävau nu je n  va lm is tu s 1,1 128,6 132,6 130,6 124,1 142 ,4 133,2 -3 ,5 7 ,4 2,0

35 M uu ku lkun euvo jen  v a lm is tu s 2,8 101,9 93,1 97 ,5 97 ,4 91 ,8 94,6 -4 ,5 -1 ,4 -3,0

36 H uon eka lu je n  v a lm is tu s ; m uu  va lm is tu s 2,1 120,3 103,8 112,0 104 ,8 94 ,8 99,8 -12 ,9 -8 ,6 -10,9

E E nerg ia - ja  ve s ih u o lto 8 ,9 130,4 132,1 131,3 133,1 127,4 130,2 2 ,0 -3,5 -0,8

40 S ähkö -, kaa su - ja  lä m p ö h u o lto 8 ,2 133,3 134,8 134,0 135,5 129,6 132,6 1,7 -3,9 -1,1

41 V ede n  p u hd is tus  ja  ja ke lu  

E riko is ind eks it

0 ,8 100,3 103,1 101,7 107 ,6 104,0 105,8 7,3 0,8 4,0

20-21 P uu- ja  p a pe rite o llisuus 23 ,5 114,3 114,8 114,6 125,8 121,1 123,4 10,0 5,5 7,7

2 3 -25 K e m ian teo llisuu s 9 ,6 113,7 116,6 115,2 124,7 126,1 125,4 9,7 8,1 8,9

27 -35 M e ta lliteo llisuu s 36 ,2 153,5 147,2 150,4 166,0 162,5 164,2 8,1 10,4 9,2

M uu D M uu teo llisu us  

K äy ttö ta rko itu s lu o k itu s

20 ,7 104,1 104,0 104,1 102,3 103,8 103,1 -1 ,7 -0 ,2 -1,0

E ne rg ia tuo ttee t 10 ,4 123,2 124,8 124,0 125,9 120,6 123,3 2,2 -3 ,4 -0,6

R aaka -a in ee t ja  tuo ta n to h yö d ykke e t 44 ,9 117,1 117,6 117,4 132,0 130,4 131,2 12,7 10,9 11,8

Inve s to in tita va ra t 25 ,5 164,0 156,1 160,0 172,1 166,3 169,2 4,9 6,6 5,7

K es toku lu tus ta va ra t 2,1 112,3 95 ,8 104,1 94 ,9 89 ,6 92,3 -15,5 -6,5 -11,3

M uut ku lu tus tava ra t 17,1 102,7 103,5 103,1 99 ,6 102,2 100,9 -3,1 -1,2 -2,1
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Kuvio 3

Koko teollisuus TOL C,D,E

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 - 2000 helmikuu

Työpäiväkorjattu —  Kausitasoitettu — Trendi

Kuvio 4

Tehdasteollisuuden erikoisindeksien trendit 

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 - 2000 helmikuu
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Kuvio 5

Kuvio 6

Kemian teollisuus TOL 23-25

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 - 2000 helmikuu

— Työpäiväkorjattu —  Kausitasoitettu — T rendi
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Kuvio 7

Metalliteollisuus TOL 27-35

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Työpäiväkörjattu Kausitasoitettu — Trendi

Kuvio 8

Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus TOL DL 

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 - 2000 helmikuu

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

— Työpäiväkorjattu - “ Kausitasoitettu — Trendi
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Kuvio 9

Kuvio 10

Teollisuustuotannon (Toi C,D,E) trendit, 1995=100
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Tuoteseloste
Käyttötarkoitus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tehtävänä on toimia 
nopeana suhdanneindikaattorina. Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi kuvaa teollisuustuotannon määrän suhteel
lista muutosta verrattuna tiettyyn perusajanjaksoon.

Volyymi-indeksin uudistus

Kansainvälisten suositusten perusteella teollisuustuotannon 
volyymi-indeksin painorakennetta vaihdetaan joka viides 
vuosi. Perusvuosiksi on valittu 0- ja 5-päätteiset vuodet. 
Vuoden 1998 alusta alkaen uudeksi perusvuodeksi vaih
dettiin 1995. Samalla myös toimialaluokitus uudistettiin. 
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on laskettu uudella 
painorakenteella ja toimialaluokituksella vuodesta 1995 
eteenpäin. Aikaisemmat vuodet (1985-1994) on muutettu 
ketjuttamalla uudelle toimialaluokitukselle ja perusvuodelle.

Toimipaikkojen valinta, peittävyys ja käytetyt muuttujat

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin toimipaikat (n. 1300) 
valitaan teollisuuden rakennetilaston suorakyselyssä mu
kana olevista toimipaikoista (n. 5500). Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksin otokseen valitaan toimialoittain tuotannon 
bruttoarvolla mitattuna suurimmat toimipaikat. Valittu otos 
edustaa perusjoukkoa, jonka muodostavat kaikki teollisuu
den rakennetilaston toimipaikkarekisterissä olevat toimipai
kat (n. 24000).

Tilaston peittävyys on koko teollisuuden tasolla tuotannon 
bruttoarvolla mitattuna lähes 80 prosenttia. Toimialaluoki
tuksen 2-numerotasolla peittävyys vaihtelee 40 ja 100 pro
sentin välillä.

Kysely toteutetaan toimipaikoille lähetettävällä lomakkeella, 
jossa tiedustellaan toimipaikan tuottamien tärkeimpien 
hyödykkeiden tuotantomääriä. Jos toimipaikalta ei saada 
tuotettujen tavaroiden määrätietoja, kysytään korvikemuut- 
tujina kulutettua energiaa, käytettyjä raaka-aineita tai työn
tekijöiden tekemiä työtunteja. Tietyillä toimialoilla käytetään 
myös tuotannon arvotietoja, jotka deflatoidaan vastaavan 
tavaranimikkeen tai koko toimialan tuottajahintaindeksillä.

Volyymi-indeksissä käytetään kolmea luokitusta, jotka ovat 
EU: tavaranimikkeistön Prodcomin pohjalta teollisuuden 
suhdannetilaston tarpeisiin tehty sovellus, toimialaluokitus 
(TOL95) ja käyttötarkoitusluokitus (luokkina energiatuotteet, 
raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet, investointitavarat, 
kestokulutustavarat sekä muut kulutustavarat).

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskentamene
telmä

Kuukausittainen volyymi-indeksi lasketaan tuotannon mää
rien painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Painoina 
käytetään teollisuuden rakennetilastosta saatavia tava- 
ranimikekohtaisia arvopainoja. Jokaiselle toimipaikalle 
lasketaan volyymi-indeksi. Toimipaikan määrä- tms. tiedot 
jaetaan perusvuoden keskimäärällä ja kerrotaan vastaavan 
nimikkeen arvolla. Kun kaikki samaan toimialaan kuuluvat 
toimipaikoittaiset indeksit painotetaan yhteen bruttoarvoilla, 
saadaan toimialaluokituksen 5-numerotason indeksi. Tä
män jälkeen tarkimman toimialatason indeksit painotetaan 
jalostusarvoilla ylemmille toimialatasoille.

Volyymi-indeksi lasketaan sekä alkuperäisenä että työpäi- 
väkorjattuna. Työpäiväkorjattu indeksi saadaan, kun alku
peräinen indeksi kerrotaan työpäiväkorjauskertoimella. 
Työpäiväkorjausta varten toimipaikoilta kysytään niiden eri 
viikonpäivinä sekä aattoina ja juhlapyhinä tekemien työtun
tien määrä. Toimipaikoittaiset työtuntitiedot painotetaan 
vastaavan toimipaikan perusvuoden bruttoarvotiedoilla, 
jolloin saadaan toimialan normaali työaika. Työpäiväkorja- 
uksella poistetaan työpäivien lukumäärältään eripituisten 
kuukausien aiheuttama vaihtelu.

Tilastokeskus tuottaa indeksitietoja myös kausitasoitettuina 
ja trendisarjoina. Kausitasoitus on laskennallinen menetel
mä, jonka avulla pyritään poistamaan työpäiväkorjatuista 
sarjoista säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Teollisuus
tuotannon volyymi-indeksin sarjojen tasoituksessa käyte
tään X11-Arima kausitasoitusmenetelmää.

Luotettavuus ja vertailtavuus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa luotetta
vuuteen pyritään perustietojen huolellisella tarkistuksella, 
toimipaikkojen painorakenteen säännöllisellä seuraamisella 
sekä korjaamalla kuukausi-indeksiä teollisuuden rakenne- 
tilaston totaaliaineistosta laskettavalla vuosivolyymi- 
indeksiilä.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin vastauskato on kuu
kausittain alle prosentti laskennassa mukana olevista toimi
paikoista.

Korvikemuuttujien käyttö saattaa heikentää indeksin luo
tettavuutta. Tietojen luotettavuuteen vaikuttavat myös tuo
tetuissa tavaroissa tapahtuneet laadunmuutokset, joita 
laskennassa ei pystytä huomioimaan. Lisäksi indeksin 
perusvuosipainoisuus aiheuttaa ongelmia silloin, kun teolli
suuden tuotantorakenteessa tapahtuu huomattavia muu
toksia.
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Volymlndex för industriproduktionen Volume index for industrial production
Alkuperäinen /  Työpäiväkorjattu Icke-korrigerad /  Arbetsdagskorrlgerad Non-adjusted /  Working days adjusted

1995=100 1995=100 1995=100

C,D,E Koko teollisuus Total industri Total industry
C Mineraalien kaivu Utvinning av mineral Mining and guarrying
13 Metallim alm ien louhinta Utvinning av m etallm alm er Mining of metal ores
14 Muu m ineraalien kaivu Annan m ineralutvinnig O ther m ining and guarrying
D Teollisuus Tillverkning Manufacturing
DA(15-16) Elintarvikkeiden, juom ien ja tupakan valm istus Livsmedels-, dryckesvaru- och 

tobaksvaruframställning
Manufacture of food products, beverages and 
tobacco

15 Elintarvikkeiden ja  juom ien valm istus Livsmedels- och dryckesvarufram ställning Manufacture of food products and beverages
16 Tupakkatuotteiden valmistus Tobaksvaruframställning Manufacture of tobacco products
DB(17-18) Tekstiilien ja  vaatteiden valm istus Tillverkning av textiler och kläder Manufacture of textiles and wearing apparel
17 Tekstiilien valm istus T  extilvarutillverkning Manufacture of textiles
18 Vaatteiden valm istus Tillverkning av kläder Manufacture of wearing apparel
DC(19) Nahan ja  nahkatuotteiden valm istus Tillverkning av läder och lädervaror Manufacture o f leather and leather products
20 Puutavaran ja  puutuotteiden valm istus Tillverkning av trä och varor av trä Manufacture of wood and of products o f wood
21 Massan, paperin ja  paperituotteiden valm istus Massa-, pappers- och pappersvanjtillverkning Manufacture of pulp, paper and paper products
22 Kustantam inen ja  painaminen Förlagsverksamhet Publishing and printing
23 Koksin ja  öljytuotteiden valm istus Tillverkning av koks och raffinerade 

petroleumprodukter
Manufacture of coke and refined petroleum products

24 Kem ikaalien ja  kem iallisten tuotteiden valm istus Tillverkning av kem ika lier och kem iska produkter Manufacture of chemicals and chemical products

25 Kumi- ja  muovituotteiden valm istus Tillverkning av gum m i- och plastvaror Manufacture of rubber and plastic products
26 Ei-metallisten m ineraalituotteiden valm istus Tillverkning av icke-m etalliska mineraliska 

produkter
Manufacture o f o ther non-metallic mineral products

DJ(27-28) Metallien ja lostus ja  metallituotteiden valm istus Metallframställning och metallvarutillverkning Manufacture of basic metals and fabricated metal 
products

27 Metallien jalostus Stäl- och m etallfram ställning Manufacture of basic metals
28 Metallituotteiden valmistus Tillverkning av m etallvaror utom m askiner och 

apparater
Manufacture of fabricated metal products

29 Koneiden ja  laitteiden valm istus Tillverkning av m askiner och utrustning Manufacture of m achinery and equipment
DL(30-33) Sähköteknisten tuotteiden valm istus Tillvärkning av eltekniska produkter Manufacture of electrotechnical products
30 Konttori- ja  tietokoneiden valm istus Tillverkning av kontorsm askiner och datorer Manufacture of office machinery and computers
31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valm istus Tillverkning av andra elektriska m askiner och 

artiklar
Manufacture of electrical machinery and apparatus

32 Radio-, televisio- ja  tietoliikennevälineiden Tillverkning av te leprodukter Manufacture of radio, television and communication
valm istus equipment

33 Hienom ekaanisten- ja optisten kojeiden valm istus Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska 
och optiska instrument sam t ur

Manufacture of medical, precision and optical 
instruments

DM(34-35) Kulkuneuvojen valmistus Tillverkning av transportmedel Manufacture of transport equipment

34 Autojen ja  perävaunujen valm istus Tillverkning av motorfordon, släpfordon och 
pähängsvagnar

Manufacture of m otor vehicles, trailers and semi
trailers

35 Muu kulkuneuvojen valmistus Tillverkning av andra transportmedel Manufacture of o ther transport equipment
36 Huonekalujen valmistus; muu valm istus Tillverkning av möblen annan tillverkning Manufacture of furniture; other manufacturing
E Energia- ja  vesihuolto El-, gas-, värm e- och vattenförsörjning Electricity, gas and water supply
40 Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto El-, gas-, äng- och hetvattenförsörjning Electricity, gas, steam  and hot water supply
41 Veden puhdistus ja  jakelu Vattenförsörjning Collection, purification and distribution of water

Erikoisindeksit Speciella index Special indices

20-21 Puu- ja  paperiteollisuus Trä- och pappersindustri W ood and paperindustry
23-25 Kem ianteollisuus Kemiska industri Chem ical industry
27-35 Metalliteollisuus Metallindustri Metal industry
Muu D Muu teo llisuus Annan tillverkningsindustri O ther manufacturing

Käyttötarkoitus! uokitus Klassifikation enligt användningsändamäl Main industrial groupings

Energiatuotteet Energiprodukter Energy
Raaka-aineet ja  tuotantohyödykkeet Rävaror och produktionsföm ödenhet Intermediate goods
Investointitavarat Investeringsvaror Capital goods
Kestokulutustavarat Varaktiga konsum tionsvaror Durable consum er goods
Muut kulutustavarat Annan konsum tionsvaror Non-durable consum er goods

Otsikot: Rubriken T itle s :
Paino Vikt W eight
M uutosprosentti Procentuell förändring Percentual change
Tam m i, Helm i, Maalis, Huhti, Touko, Kesä, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun,
Heinä, Elo, Syys, Loka, Marras, Joulu Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
Vuoden A lusta Frän början av äret From the beginnig of the year
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