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Exempelsökning
• I denna snabbguide använder vi som exempel en KN-varukodssökning av den

nyaste importstatistiken (EUR, KG, importländer) för Navel-apelsiner (varukod
08051022 på nivå KN8).

• Sökfunktionen fungerar enligt samma principer för alla klassificeringar och all
statistik i Uljas

• Språkalternativen för Uljas-databas är finska, svenska och engelska. Ändra
språket på följande sätt:
• Användargränssnittets språk ändras i inställningarna; vänster sida, tredje

ikonen uppifrån. 
• Databasens språk ändras i datakällor eller i rapporter på höger sida högst

upp (FI, SV, EN).
• Vid problemsituationer kan du kontakta statistikservicen per e-post statistik.tulli.fi

eller tel 0295 52335 (mån–fre kl. 9–14.30)
• (Närmare anvisningar publiceras senare)
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Till databasen: 
Finska tullen > 
Utrikeshandelsstatistik > 
KN > 
KN, CC BY 4.0
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Man tar sig till den statistikkub som önskas, i vårt exempel den som är enligt
KN-nomenklaturen:

1. Man väljer
Utrikeshandelsstatistik 2. Man väljer KN

3. Man väljer
KN fr.om. 2002->

(Tips: Statistik från före 2002 
finns i den nedre kuben.)
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I denna vy väljer man
sökvariabler till höger på sidan. 
Innehållet i de valda variablerna
öppnar sig nere till höger på sidan.

Man väljer nivån av 
varuklassifikation i 
rullmenyn för 
”Varuklassifikation” som
fås fram genom att klicka
på pilen till höger.
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(Detta meddelande syns
innan man valt varukod.)

Till höger väljer man
”Varuklassifikation KN8”
(vår exempelvarukod är
en varukod på 8-siffernivån).
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3. Det totala importvärdet
för apelsinerna kommer
dynamiskt fram. 2. Man stänger menyn

”Varuklassifikation” genom
att klicka på pilen till höger.

1. Man klickar på förstoringsglaset
och skriver in varukoden i fältet. 
Man kan även välja varukod
genom att rulla i listan över
varukoder. Varukoden aktiveras i listan.
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(Tips: I menyn ”Tiden” kan
man välja den månad, 
det år eller det kvartal
som önskas. Standardvalet
är den senaste

publicerade månaden, 
och i exempelsökningen
använder vi detta val.)

3. Importvärde per land kommer dynamiskt fram.

1.Man klickar på menyn ”Land”, 
varefter en lista över länder öppnar
sig i nedre delen av sidofältet
(Obs! Man klickar inte på pilen).

2. Man väljer samtliga länder
genom att klicka på
”Välj alla”-knappen (+).
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3. Varukod och tidsperiod syns ännu
i övre delen av gränssnittet.

1. Man klickar på knappen
”Visa/ta bort tomma rader” .2. De länder från vilka det

har skett import förblir synliga, 
de tomma raderna avlägsnas.
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I ”Indikator”-menyn kan man förutom
det statistiska värdet även välja t.ex. 
förändrings% och kvantitet.

(Tips: I ”Riktning”-menyn kan man
välja import (ursprungsland eller
avsändningsland) eller export. 
Standardvalet är ”import enligt ursprungsland”, 
och i exempelsökningen använder vi detta val.)
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Genom att välja kumulativa indikatorer fås
uppgifter från årets början. Tabellen fortsätter
att dynamiskt förändras.

(Tips: alla gjorda val
kan raderas genom att klicka på
”Ta bort alla val”-knappen
OBS! Rensar hela sökningen!)
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Den färdiga tabellen kan sparas t.ex. som
Excel-arbetsversion genom att välja ”Utskrifter”.
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Landrapporten i Uljas:
På första sidan fliken ”rapporter”

Rapportens land kan väljas
genom att klicka på ”Alla 
länder tillsammans”.

Genom att klicka på
”Alla grupper” kan man ändra
vilken varugrupp som visas. 
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