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Ändamål och lagstiftningsgrunder 

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och 
handeln mellan Finland och tredje länder, dvs. internhandeln och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell 
informationskälla som 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 samt på Finlands nationella tullag (1466/94) 
och statistiklagen (280/2004). EU:s lagstiftningsgrund är indelad i två delar. Rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om 
statistikföring av internhandeln skapar en metodisk grund för internhandelns statistikföring. Därtill finns det i rådets 
grundförordning (EG) nr 1172/95 bestämmelser om statistikföring av externhandel, dvs. den varuhandel som gemenskapen 
och dess medlemsländer bedriver med tredje länder. 

Begrepp, definitioner och klassificeringar 

Statistikföringen av varor baserar sig på den kombinerade nomenklaturen (KN). Den kombinerade nomenklaturen (Combined 
Nomenclature) baserar sig på ett harmoniserat system (Harmonized Description and Coding System, World Customs 
Organisation WCO) och den används vid tariffering och statistikföring inom Europeiska gemenskapen. 

Exporten statistikförs enligt destinationsland och FOB-värdet ("free on board") och importen enligt ursprungsland och CIF-
värdet ("cost, insurance and freight"). I översikten över företagens klassificering i storleksklasser har statistikmaterialet som 
baserar sig på KN-klassificeringen sammanställts också enligt följande klassificeringar: 

- Produktklassificering; Classification of Products by Activities (CPA) 

- Klassificering enligt näringsgrensstandard inom den Europeiska gemenskapen; Nomenclature générale des Activités 
économiques dans les Communautés européennes (NACE2002). Företaget får en NACE-klass som grundar sig på dess 
primära verksamhetsområde. Näringsgrensindelningen 2002 baseras på NACE 2002. 

Enligt kommissionens förordning kan medlemsstaterna använda en nationell klassificering härledd ur NACE för nationella 
ändamål. De nationella versionerna skall dock följa strukturen och hierarkin i NACE. I de flesta fall har den 5-siffriga nivån 
lagts till för nationella ändamål. 

Informationen om klassificering av företag efter storleksklass är från år 2004 och sammanställd av Statistikcentralen. 
Informationen om klassificering av företag efter storleksklass har definierats i följande grupper: 

• mikroföretag utgörs av företag som har under 10 anställda. Utöver detta villkor skall deras omsättning vara under 2 
miljoner euro i året eller balansomslutningen under 2 miljoner i året 

• småföretag är företag som har under 50 anställda. Utöver detta villkor skall deras omsättning vara under 10 miljoner 
euro i året eller balansomslutningen under 10 miljoner euro i året 

• medelstora företag är företag med under 250 anställda. Utöver detta villkor skall deras omsättning vara under 50 
miljoner euro i året och balansomslutningen under 43 miljoner euro i året 

• SMF-företagen är mikroföretag, små företag och medelstora företag. I översikten bildar pk-företagskategorin en 
klass som bildats på basis av dessa 

• stora företag är företag som har över 250 anställda och en omsättning på över 50 miljoner euro i året och en 
balansomslutning på över 43 miljoner euro i året 

Statistikcentralens företagsregister innehåller registeruppgifter om utländska sammanslutningar för vilka uppgifter om personal 
och storleksklass inte finns att tillgå. I den här översikten har man för ifrågavarande företag fastställt uppgiften om storleksklass 
enbart på basis av balansomslutningen. Trots detta finns det aktörer som inte kan klassificeras till någon storleksklass. Dessa 
har beaktats i översikten som en odefinierad -grupp. 

 


