
Produktbeskrivning: Månatliga preliminära uppgifter 

Ändamål och lagstiftningsgrunder 

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och 
handeln mellan Finland och tredje land, dvs. intra och extra EU handeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell 
informationskälla för Finlands import, export och handelsbalans. Utrikeshandelsstatistiken är ett viktigt redskap i det arbete 
som flertalet beslutsfattare, planerare och forskare, både inom den offentliga och den privata sektorn, utför såväl på nationellt 
plan som i EU och i flera internationella organisationer. 

Utrikeshandelsstatistiken grundar sig på Europeiska gemenskapens lagstiftning och Finlands nationella tullag (1466/94). I 
EU:s lagstiftning styrs statistikföringen av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om statistikföring av internhandeln och av rådets 
förordning (EG) nr 1172/95 om statistikföring av externhandeln, samt av tillämpningsbestämmelserna för dem. 

Insamling av uppgifter 

Statistikuppgifterna för internhandeln insamlas från uppgiftsskyldiga aktörer med tillhjälp av ett särskilt dokumentationssystem 
(Intrastat-systemet). 

Statistikuppgifterna för externhandeln får man från förtullningssystemet. 

Begrepp, definitioner och klassificeringar 

Statistikföringen av varor grundar sig på den kombinerade nomenklaturen (KN). Exporten statistikförs enligt destinationsland 
och FOB-värdet ("free on board") och importen enligt ursprungsland och CIF-värdet ("cost, insurance and freight"). De 
preliminära uppgifterna omfattar månatliga totala förhandsvärden för inköp och försäljning mellan Finland och EU-området 
samt för export och import mellan Finland och tredje länder. För inköp och försäljning inom EU-området publiceras dessutom 
preliminära uppgifter för euro-området. 

Statistikens tillförlitlighet, tillgänglighet och aktualitet 

Eftersom de preliminära uppgifterna publiceras i ett tidigt skede är siffrorna som ingår i dem estimater och kommer att ändras 
i den slutliga kontrollen efter att grundmaterialets brister reviderats. De preliminära uppgifterna publiceras ca 6 veckor efter 
utgången av den månad som statistiken gäller. 

Mera detaljerade uppgifter om utrikeshandeln publiceras ca 9 veckor efter utgången av den månad som statistiken gäller. Då 
utkommer också månadsöversikten. 

Detaljerade uppgifter om hur utrikeshandelsstatistiken granskas och när den färdigställs finns i kvalitetsdeklarationen som 
ingår i årsböckerna över utrikeshandel eller på Tullstyrelsens internet-sidor (http://www.tulli.fi). Uppgifterna för kalenderåret 
fastställs slutgiltigt före utgången av april följande år. 
 


