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Statens produktivitet försämrades år 2012
Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna försvagades år
2012 jämfört med året innan. Arbetsproduktiviteten ökade med 1,1 procent, medan
totalproduktiviteten minskade med 2,5 procent från år 2011. Ämbetsverkens och inrättningarnas
totala produktionsvolym sjönk med omkring en procent. Arbetsinsatsen sjönk med 2,1 procent
och totalinsatsen steg med 1,5 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik
över statens produktivitet.

Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och
inrättningarna, % från året innan

Den mest synliga förändringen år 2012 var att totalproduktiviteten försvagades med 2,5 procent. Också
minskningen av arbetsinsatsen med 2,1 procent var betydande. Till minskningen av totalproduktiviteten
bidrog ökningen av totalinsatsen med 1,5 procent och minskningen av produktionsvolymen med 1,0
procent. Ökningen av arbetsproduktiviteten berodde i sin tur på att användningen av arbetsinsatser minskade
mer än produktionsvolymen. Arbetsproduktiviteten har ökat utan avbrott varje statistikförda år sedan år
2005, utom år 2009 då arbetsproduktiviteten hade en liten svacka. Utvecklingen av totalproduktiviteten

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 11.10.2013
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har däremot varierat under olika år. Minskningen av totalproduktiviteten var något kraftigare år 2012
jämfört med tidigare år.

Kalkylerna för statistikföringen av statens produktivitet görs för en tvåårig referensperiod, dvs. produktions-
och insatsvolymerna för den uppgiftslämnande enhetens tjänster jämförs med föregående års motsvarande
poster. Jämförelsen omfattar inte de enheter som flyttats från den statliga sektorn och ny-grundade enheter
för vilka jämförelseuppgifter saknas från föregående år. Gruppen av ämbetsverk och inrättningar som
deltar i mätningen varierar något från år till år och från ett förvaltningsområde till ett annat, beroende på
svarsmängden och svarskvaliteten.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av produktion, produktionsinsatser och produktivitet vid statliga
ämbetsverk och inrättningar 1995–2010 och 2012

Ändring % från året innan2)År

TotalproduktivitetArbetsproduktivitetTotalinsatsArbetskraftsinsatsProduktion

-0,53,04,4-0,13,91995

0,86,84,1-1,74,91996

1,90,02,34,24,21997

..3,3..0,84,11998

0,8-1,5-1,40,9-0,61999

-0,7-1,1-0,20,2-0,92000

2,80,3-1,31,21,52001

-1,4-0,22,31,00,82002

-2,10,22,70,30,52003

0,0-0,11,21,21,12004

1,01,10,0-0,21,020051)

0,90,4-1,0-0,5-0,12006

-1,90,31,6-0,6-0,32007

1,31,9-1,2-1,8-0,12008

-2,0-0,21,7-0,1-0,32009

2,23,4-2,9-4,0-0,720101)

-2,51,11,5-2,1-1,02012

uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare år1)

.. uppgift inte tillgänglig pga. revidering av statens affärsbokföring2)

Tabelbilaga 2. Produktions-, insats- och produktivitetsutveckling efter förvaltningsområde 2012

Ändring % från året innan1)Förvaltningsområde

TotalproduktivitetArbetsproduktivitetTotalinsatsArbetskraftsinsatsProduktion

2,54,41,0-0,83,6Justitieministeriet

-4,6-2,70,4-1,6-4,3Inrikesministeriet

-7,53,56,1-5,2-1,8Försvarsministeriet

-0,40,20,1-0,5-0,2Finansministeriet

2,83,6-1,7-2,51,1Jord- och skogsbruksministeriet

2,6-1,8-2,22,20,4Kommunikationsministeriet

5,18,6-0,9-4,04,2Undervisnings- och kulturministeriet

-3,9-0,42,2-1,5-1,8Social- och hälsovårdsministeriet

..........Arbets- och näringsministeriet

..........Miljöministeriet

..........Övriga förvaltningsområden

-2,51,11,5-2,1-1,0Statsförvaltningen totalt

.. Täckande uppgifter är inte tillgängliga efter förvaltningsområde1)
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