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En betydande ökning i antalet anställda inom
servicenäringarna år 2018
År 2018 verkade 395 000 arbetsställen i vårt land och på dem utfördes 1,5 miljoner årsverken.
Antalet anställda ökade rejält från året innan, med rentav 45 000 personer. Över hälften av
ökningen stod arbetsställena inom servicenäringarna (TOL H–S) för. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens statistik över regional företagsverksamhet.

Ökningen av antalet anställda inomservicenäringarna åren 2017–2018

År 2018 verkade omkring 360 000 företag i Finland. Företagen hade totalt 395 000 arbetsställen.Merparten
av företagen, dvs. 354 000, verkade på ett enda arbetsställe. Återstoden av företagen, omkring 7 000, hade
flera arbetsställen, i genomsnitt 6 arbetsställen per företag.

Av arbetsställenas 1,5 miljoner årsverken utfördes omkring 800 000 i trängsel-Finland1) Inom det här
området fanns det 186 000 arbetsställen. Dessa arbetsställen stod för 30 000 av ökningen av antalet anställda

Nyland, Egentliga Finland och Birkaland1)
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inom servicenäringarna, dvs. nästan 70 procent. På ett och samma arbetsställe i trängsel-Finland utfördes
i genomsnitt 4 årsverken.

Ökningen av omsättningen avtog inom byggverksamhet år 2018
Arbetsställenas totala omsättning var 436 miljarder euro. Omsättningen ökade med 25miljarder euro, dvs.
6 procent från året innan. Nästan alla huvudnäringsgrenar visade en ökning, men inom en del avtog
tillväxttakten jämfört med året innan. Den mest betydande avmattningen av tillväxten skedde inom
byggverksamhet. Omsättningen inom handeln däremot ökade mer än året innan.

Tillväxtprocenter i omsättningen efter näringsgren åren 2017–2018

Omsättningen ökade i alla landskap utom på Åland. En ökning av omsättningen med över en miljard euro
uppnådde utöver landskapen i trängsel-Finland också Kymmenedalen, Mellersta Finland och Norra
Österbotten. I övriga landskap varierade ökningen mellan 200 och 800 miljoner euro.

Produktionen ökade, med tre näringsgrenar i spetsen år 2018
Det sammanräknade bruttovärdet av produktionen på arbetsställena var 325 miljarder euro. Produktionen
ökade med 15miljarder euro, dvs. 5 procent, från året innan. Alla huvudnäringsgrenar visade tillväxtsiffror,
tillverkningen mest med 7 miljarder euro. Merparten av tillväxten inom tillverkning uppnåddes i de
sydligaste landskapen i kraft av tre näringsgrenar:

Pappers- och pappersvarutillverkning (TOL 17)
Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (TOL 19)
Tillverkning av övriga maskiner (TOL 28)2)

Bl.a. tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner.2)
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Fördelning av ökningen av produktionens bruttovärde för tre
näringsgrenar (TOL 17, 19 och 28) efter landskap år 2018

Handelns effektivitet förbättrades år 2018
Av produktionens bruttovärde återstod efter avdrag för verksamhetskostnader ett förädlingsvärde på totalt
114 miljarder euro på arbetsställena. Förädlingsvärdet ökade med 4 miljarder euro, dvs. med 3 procent,
från året innan.

Förädlingsvärdet mäter arbetsställets sammanlagda förädlingsvärde som olika produktionsfaktorer
producerar inom den egentliga produktionsverksamheten. Ökningen av förädlingsvärdet räknat per person
innebär i allmänhet bättre lönsamhet och effektivitet för verksamheten.

Det näringsgrensvisa förädlingsvärdet per årsverke visar en bättre effektivitet för handeln än året innan.
Enligt bokslutsuppgifterna3) var handelns lönsamhet mätt med driftsbidraget på samma nivå som år 2017.

Förädlingsvärde per person åren 2017–2018

Effektivitetsmätarna för hela industrin (TOL BCDE) och byggverksamhet (TOL F) försvagades beroende
på ett svagare förädlingsvärde än året innan. Till nedgången av förädlingsvärdet för hela industrin bidrog
tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik (TOL 26) och byggande av hus (41) och
anläggningsarbeten (TOL 43) inom byggverksamhet. Driftsbidragsprocenterna för tillverkning och
byggverksamhet var svagare än året innan.

Struktur- och bokslutsstatistik över företag3)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1: Antal anställda på arbetsställena och ökningen i årsverken efter landskap år 2018

Övriga näringsgrenars
(TOL A–G) andel av
ökningen (%)

Servicenäringarnas
(TOL H–S) andel av
ökningen (%)

Antalsökning, alla
näringsgrenar tot.

Antal anställda på
arbetsställena

Landskap

415939528 522Södra Karelen

37631 03947 178Södra Österbotten

-610623815 388Kajanaland

722841438 970Egentliga Tavastland

415934616 566Mellersta Österbotten

14861 32462 811Mellersta Finland

36641 44338 669Kymmenedalen

21791 39540 482Lappland

31695 187136 058Birkaland

45551 69049 227Österbotten

307067134 010Norra Karelen

38623 38398 522Norra Österbotten

48521 43254 825Norra Savolax

79382649 007Päijänne-Tavastland

316945055 838Satakunta

277321 139560 211Nyland

53473 366127 508Egentliga Finland

Ökar inte9 792Åland

Ökar inte29 841Södra Savolax

Tabellbilaga 2: Arbetsställenas struktur år 2018

Omsättning,
andel (%)

Omsättning,
1000 euro

Antal anställda,
andel (%)

Antal anställda i
årsverken

Antal
arbetsställen,
andel (%)

Antal
arbetsställen

År 2018

12 703 074348 1631975 445
Jord- och skogsbruk
samt fiske (TOL A)

36157 163 94322325 247726 998Hela industrin (BCDE))

937 287 17311170 3541142 485
Byggverksamhet (TOL
F)

29127 697 44516233 0821352 224Handel (TOL G)

26111 192 77348717 59950197 720
Övriga tjänster (TOL
H-S)

100436 044 4081001 494 445100394 872Näringsgrenar totalt

Produktionens
förädlingsvärde,
andel (%)

Produktionens
förädlingsvärde,
1 000 euro

Produktionens
bruttovärde,
andel (%)

Produktionens
bruttovärde, 1000
euro

Näringsgren

11 065 24212 735 268
Jord- och skogsbruk
samt fiske (TOL A)

3236 045 63742136 853 405Hela industrin (BCDE))

1011 328 9471238 520 761
Byggverksamhet (TOL
F)

1416 412 6611134 372 600Handel (TOL G)

4349 447 96735112 043 996
Övriga tjänster (TOL
H-S)

100114 300 453100324 526 030Näringsgrenar totalt
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