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Förädlingsvärdet inom tillverkning ökade med ett par
procent år 2016
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var det sammanlagda förädlingsvärdet för
produktionen hos arbetsställen inom tillverkning (TOL C) 27 miljarder euro år 2016. Detta var
en ökning med 2 procent från året innan. Det fanns stora variationer i utvecklingen av
förädlingsvärdet mellan olika näringsgrenar inom tillverkning. Den mest betydande ökningen
visade den kemiska industrin.

Förädlingsvärdet inom tillverkning mn. euro år 2016*

* Preliminär uppgift

Metallindustrin är det största delområdet inom tillverkning. Dess andel både av antalet arbetsställen, antalet
anställda och förädlingsvärdet för produktionen var hälften av hela landets. I landskapen varierademetallens
andel av tillverkningen mellan 19 och 74 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.9.2017

Företag 2017



Det sammanlagda bruttovärdet av produktion på arbetsställena inom tillverkning (TOL C) uppgick år
2016 till 104 miljarder euro, vilket var nästan lika mycket som året innan.

Förädlingsvärdet mäter arbetsställets sammanlagda förädlingsvärde som olika produktionsfaktorer
producerar inom den egentliga produktionsverksamheten. Förädlingsvärdet beräknas som skillnaden
mellan erhållna intäkter av produktionsverksamheten och kostnader för verksamheten. Kostnaderna
omfattar inte kostnader som förorsakas av arbetsställets arbetskraft.

Statistiken över regional företagsverksamhet beskriver verksamheten vid arbetsställen hos företag i Finland
efter näringsgren och område. Den preliminära statistiken omfattar näringsgrenarna inom tillverkning.
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Tabelbilagor

Tabellbilaga 1. Metallindustrins andel av tillverkningen i landskapet år 2016*

MetallTillverkning (TOL C)Metall (TOL 24-30, 33)Landskap

Andel %Mn euroMn euro

74145108Kajanaland

671 6881 132Norra Österbotten

63844529Lappland

61522319Norra Karelen

58450262Mellersta Österbotten

58791459Egentliga Tavastland

581 433831Österbotten

541 518824Satakunta

537 3383 905Nyland

53803423Södra Österbotten

482 7671 335Birkaland

48821396Norra Savolax

471 386645Mellersta Finland

432 7721 180Egentliga Finland

40995399Päijänne-Tavastland

34496169Södra-Savolax

30914270Kymmenedalen

226514Åland

191 002186Södra Karelen

18163Okänd

5026 76413 389Totalt

* Preliminary uppgifter1)
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