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ULJAS – användarguide
ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering.
ULJAS innehåller detaljerade export- och importuppgifter gällande utrikeshandeln med varor enligt
varuklassifikationen HS/KN från år 1989, enligt SITC från år 1987 och enligt CPA från år 2002.
Statistik enligt näringsgrensindelningen TOL finns i ULJAS från år 2008.
Ur ULJAS kan man få fram handelsbalansen samt de olika ländernas placeringar i import- och
exportstatistiken månadsvis från år 2002.
Utrikeshandelsindex finns tillgängliga ända från år 2010.
Transportstatistiken i ULJAS omfattar uppgifter om transportvolymerna vid import och export
efter transportsätt och varugrupp enligt SITC från år 2002. Statistik över gränstrafik finns i ULJAS
ända från år 2004. Transitostatistik (transit österut landvägen) finns tillgänglig sedan år 2011.
Statistiska uppgifter om punktbeskattning finns tillgängliga från år 2004.
I den färdiga landrapporten i Uljas-tjänsten finns samlade några centrala landspecifika uppgifter.
Kombinerade nomenklaturen eller KN (CN, Combined Nomenclature) är den mest detaljerade
klassificeringen som används i utrikeshandelsstatistiken. På den baserar sig också alla andra
klassificeringar som används vid statistikföring av utrikeshandeln. Det lönar sig att använda KNnummer när man söker statistikuppgifter om utrikeshandeln med vissa produkter eller varor.
Den standardiserade klassificeringen för internationell handel (SITC, Standard International Trade
Classification) lämpar sig bland annat när man vill se på hur importen och exporten fördelar sig
mellan Finland och ett annat land.
Klassificeringar som grundar sig på näringsgrenar och varors användningsändamål används
huvudsakligen för att beskriva strukturen och utvecklingen av den totala importen och exporten.
Dessa klassificeringar är CPA (Classification of Products by Activity) och TOL (Klassificering efter
näringsgren)
Uppgifterna i ULJAS uppdateras månadsvis enligt en fastställd publiceringstidtabell.
Adressen till ULJAS-tjänsten är http://uljas.tulli.fi. Nyttiga anvisningar som gör det lättare att
använda ULJAS-tjänsten finns i slutet av denna användarguide och på Tullens webbplats:
http://www.tulli.fi > På svenska > Finska tullen > Utrikeshandelsstatistik > ULJAS-databas >
Anvisningar för ULJAS.
ULJAS Help Desk: statistik@tulli.fi
Tfn 0295 52335 (mån–fre kl. 9–15)
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Exempel på sökning i ULJAS:
Hur mycket apelsiner (KN-nummer 08051020) importerades till Finland år
2015? Från vilka länder? Vad var det genomsnittliga importpriset för apelsiner?
I exemplet görs sökningen i KN-tabellen. Sökningar i de andra tabellerna (SITC, CPA, NACE) går
till på samma sätt.
Till KN-tabellen kommer man genom att på Uljas-startsidan klicka på
http://uljas.tulli.fi -> Statistikdatabas > Utrikeshandelsstatistik > KN

Databasen enligt KN-klassificering får man fram genom att klicka på ”KN fr.o.m. 2002”. (Statistik
från före 2002 finns under ”KN/HS 1989-2002”)
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Fönstret där man markerar sina val ser ut så här:

Man ska välja ett eller flera alternativ i varje valbox. Man markerar valen genom att klicka
på alternativen i valboxarna. Det valda alternativet blir blått. Om man håller Ctrl-knappen
nedtryckt kan man välja flera alternativ i samma valbox.
I valboxarnas sökfält kan man också skriva in ett sökvillkor, till exempel en text eller varukod.
nere till höger i valboxarna. Genom att
Sökningen görs genom att klicka på den blåa pilen
kryssa i ”från början” riktas sökningen in på början av varje rad.
Det är möjligt att ändra ordningen på raderna i valboxarna genom att klicka på pilarna
nere till
vänster i valboxarna. Till exempel kan man på så sätt ordna månaderna i tidsrutan i kronologisk
ordning från de äldsta till de senaste.
Valen som gjorts i en valbox kan raderas genom att klicka på den blåa
-knappen ”töm
allt”. Alla val kan raderas genom att klicka på ”Ta bort alla val” under valboxarna.
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VALBOXARNA
Varuklassifikation
I ULJAS finns statistik enligt alla KN-nivåer (2, 4, 6 och 8). Nivån av varuklassifikation väljs i
rullgardinsmenyn som finns överst i den första valboxen. Varuklassifikationsnivån KN2 är förvald.
En enskild varukod hittar man lättast genom att skriva koden i sökfältet och klicka på den blåa
nere till höger.
pilen
Koden för apelsinerna i exemplet är på nivå KN8, som alltså väljs i rullgardinsmenyn. I
sökfältet knappar man in KN-numret för apelsiner (08051020) och klickar på den blå pilen
till höger. KN-numret för apelsiner markeras i listan.
Tid
I ULJAS finns både månatlig statistik och statistik som räknats sedan början av året (kumulativ
statistik). I valboxen ”Tid” kan man klicka på en eller flera månader. Den senast publicerade
månadsstatistiken finns överst. Årlig statistik kan sökas genom att i denna valbox välja endast
december och i valboxen ”Indikator” välja kumulativa alternativ.
Statistik publiceras i ULJAS enligt publiceringstidtabellen genast när statistiken färdigställts.
Publiceringstidtabellen finns på Tullens webbplats:
http://tulli.fi/sv/statistik/publiceringstidtabell
I exemplet söker vi efter statistiken för år 2015 och klickar alltså på december 2015, det
vill säga 201512.
Land
Man kan välja land antingen genom att klicka på landet/landskoden i listan eller genom att göra en
-knappen
sökning i sökfältet. Om man vill välja alla länder är det lättast att klicka på den blåa
som finns under rubriken ”Land”. (Denna "Välj allt”-funktion fungerar i alla valboxar.)
Om man väljer ”AA Alla länder tillsammans” ges sammanlagda tal för alla länder.
I rullgardinsmenyn upptill i valboxen kan man också välja ländergrupper och världsdelar.
Exemplet gäller alla länder från vilka apelsiner importeras, så då väljer vi alla länder genom
att klicka på den blåa
-knappen.
Riktning
Det är möjligt att söka importstatistik i ULJAS enligt två landsbegrepp: enligt ursprungsland eller
avsändningsland. Exportstatistiken publiceras enligt bestämmelseland.
Vi är ute efter importen av apelsiner enligt ursprungsland och väljer "Import enligt
ursprungsländer" i denna valbox.
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Indikator
För månadsstatistik kan man välja följande indikatorer: värde, förändring%, kvantitet,
värde/kvantitet, annan kvantitet och värde/annan kvantitet. (Förändring% hänvisar till förändringar i
värde jämfört med motsvarande tidsperiod året innan.)
Genom att välja de alternativ som börjar med ”kum." söker man kumulativ statistik från början av
året. Till exempel söker man fram statistiken för januari–december 2015 genom att välja 201512
(december 2015) i valboxen för tid och en indikator som börjar med "kum." i valboxen Indikator.
Genom att välja ”Kod för kvantitetsenhet” och ”Kod för annan kvantitetsenhet” i valboxen
”Indikator” får man fram koderna för kvantiteternas enheter, till exempel 1=kg. Koderna visas i
fotnoten som öppnas när man klickar på länken "Fotnot” uppe till höger på sidan. Fotnoten öppnas
också automatiskt med den färdiga statistiktabellen.
Vi är intresserade av den totala importen år 2015, så vi väljer indikatorerna "Kum. värde
(euro) fr.o.m. årsskiftet", "Kum. förändring%", "Kum. kvantitet" och "Kum. värde/Kum.
kvantitet". Därutöver väljer vi ”Kod för kvantitetsenhet”.
Så får vi fram det totala importvärdet, den totala importkvantiteten, förändringen i värde i
procent jämfört med föregående år och det genomsnittliga importpriset per kilogram.
När man gjort alla val ser fönstret ur så här:

När alternativen har valts klickar man på knappen ”Sök fram tabell"
och den färdiga tabellen öppnas i ett nytt fönster.

,
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Man kan också spara och namnge sökningen genom att klicka på ”Spara sökning”
Att spara sökningen är praktiskt till exempel om man regelbundet vill följa med handeln med en
viss varukod. När man sparar sökningen behöver man inte mata in sökvillkoren på nytt senare.
Obs! De sparade sökningarna försvinner när webbläsarens cacheminne töms.
Sökningen kan också sparas ibland favoriterna
. Då ger man sökningen ett
namn och den sparas i webbläsarens lista över favoriter. Sökningarna som sparats ibland
favoriterna bevaras om de inte raderas separat.
Den färdiga tabellen ser ut så här (efter att raderna med nollor och streck har tagits bort):

Man kan redigera denna statistiktabell med hjälp av rullgardinsmenyn ”Redigera och beräkna”.
Till exempel kan man ta bort rader med nollor och streck som på bilden ovan eller så kan man
vända tabellen medsols eller motsols.
Man kan spara den färdiga tabellen till exempel i Excel-format för efterbehandling.
I rullgardinsmenyn "Spara som" väljer man det format man vill spara tabellen i. Här kan man till
exempel välja mellan att spara tabellen som en ”Excel-fil”, eller efter borttagning av nollor och
streck, som ”Excel-fil från skärmen”.
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För att spara i excel-format: välj ”Excel-fil” i rullgardinsmenyn Spara som -> ”Tryck för att
ladda ner”. Filen kan antingen öppnas eller sparas.

Man kan också skriva ut tabellen på skärmen eller skapa olika diagram genom att klicka på
ikonerna uppe till höger.
Statistiken ger vid handen att det totalt importerades 28,7 miljoner kilogram
apelsiner till Finland år 2015. De största importländerna var Egypten, Spanien
och Sydafrika. Det genomsnittliga importpriset (det statistiska
genomsnittspriset) år 2015 var 0,64 euro/kg.

Att göra omfattande sökningar i ULJAS
ULJAS-sökningar som görs i webbläsare är begränsade till 600 000 celler. Det är dock möjligt att
också göra större sökningar. Ifall sökningen är större än vad begränsningarna tillåter kan man i
rullgardinsmenyn ”Tabell på skärmen” under valboxarna välja ”Komprimerad
semikolonavgränsad fil (.csv)” och sedan klicka på ”Sök fram tabell". Då kan man ladda ner
filen och antingen öppna den direkt i Excel eller spara den.
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En sammanfattning av nyttiga anvisningar som gör det lättare att använda
Uljas-tjänsten
•

Allmänna anvisningar för användare av ULJAS-tjänsten hittas via sidornas länkar till
anvisningar, till exempel "Hjälp” uppe i högra hörnet på startsidan.

•

Nivån av varuklassifikation väljs i rullgardinsmenyn som finns överst i den första
valboxen till exempel då man vill byta varuklassifikation från KN2 till KN8.
Rullgardinsmenyn öppnas då man trycker på valboxens rubrik ”Varuklassifikation KN2”
eller någon annan av rubrikerna.

•

Olika geografiska indelningar finns i rullgardinsmenyn i valboxen ”Land” som öppnas då
man klickar på valboxens rubrik.

•

Statistik för hela året erhålls då man väljer endast december i valboxen ”Tid” samt
indikatorer som börjar på ”Kum.” (kumulativa) i valboxen ”Indikator”.

•

Koderna för indikatorernas enheter (t.ex. 1= kg, 33= st., 26= l) får man då man i valboxen
”Indikator” väljer ”Kod för kvantitetsenhet” och ”Kod för annan kvantitetsenhet” och tar
med dem i statistiken.

•

”Förändring%” i valboxen ”Indikator” hänvisar till förändringar i värde jämfört med
motsvarande tidsperiod året innan.

•

Sökningar på över 600 000 celler kan göras genom att man väljer Komprimerad
semikolonavgränsad fil (.csv) i rullgardinsmenyn till vänster om knappen Sök fram tabell
innan man klickar på knappen.
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