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Antalet anställda fortsatte öka inom servicenäringarna år
2019
År 2019 verkade 400 350 arbetsställen i vårt land och där utfördes 1,5 miljoner årsverken. Totalt
ökade antalet anställda med 30 000 från året innan. Över 70 procent av ökningen av årsverken
genererades på arbetsställen inom servicenäringarna. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens
statistik över regional företagsverksamhet.

Ökningen av antalet anställda inomservicenäringarna åren 2018–2019

Av de 1,5 miljoner årsverken för alla arbetsställen i Finland utfördes nästan 850 000 i trängsel-Finland 1).
Inom detta område fanns det 189 000 arbetsställen, av vilka 60 procent var arbetsställen inom
servicenäringarna. Av ökningen av antalet anställda inom servicenäringarna stod arbetsställena i
trängsel-Finland för 80 procent.

År 2019 verkade omkring 369 900 företag i Finland. Företagen hade totalt 400 350 arbetsställen. Antalet
företag ökademed 2,5 procent och antalet arbetsställenmed 1,4 procent från föregående års nivå.Merparten
av företagen, dvs. 360 000, verkade på ett enda arbetsställe. Återstoden av företagen, omkring 7 000, hade
flera arbetsställen, i genomsnitt 6 arbetsställen per företag.

Nyland, Egentliga Finland och Birkaland1)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 21.12.2020
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Byggnadsföretagen upprätthöll omsättningstillväxten år 2019
Det sammanlagda omsättning för alla arbetsställen var 442,8 miljarder euro år 2019. Även om ökningen
av omsättningen avtog från året innan, var omsättningen inom alla näringsgrenar totalt 6,7 miljarder euro,
dvs. 1,5 procent mer än år 2018. Omsättning ökade inom tillverkning, byggverksamhet och servicenäringar.
Sett till landskap ökade näringsgrenarnas totala omsättning kraftigast i Kajanaland, Norra Österbotten och
Norra Savolax.

Tillväxtprocenter för omsättningenför arbetsställen inom
huvudnäringarna åren 2017–2019

Den långvariga ökningen av omsättningen inom byggbranschen fortsatte i fjol i snabbare takt än inom
övriga näringsgrenar. Omsättningen inom byggverksamhet uppgick till 39 miljarder euro, dvs. 4,5 procent
mer än år 2018. Omsättningen inom byggbranschen utvecklades mest gynnsamt i Österbotten, på Åland
och i Nyland.

Bruttovärdet av arbetsställenas production ökade tack vare servicenäringarna
Det sammanlagda bruttovärdet av produktionen inom arbetsställena uppgick till 332 miljarder euro år
2019. Värdet av produktionen var 7,7 miljarder, dvs. 2,4 procent större än året innan. Produktionen ökade
inom alla huvudnäringsgrenar, men som draglok för tillväxten fungerade arbetsställena inom olika
servicebranscher.

Produktionen på servicenäringarnas arbetsställen ökade med 4,2 miljarder från året innan. Av
servicenäringarna ökade produktionsvärdet mest inom transport ochmagasinering. Värdet av produktionen
ökade där med 1,5 miljarder, vilket är 6 procent mer än år 2018.
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Fördelning av ökning av produktionens bruttovärde på arbetställen
(%) år 2019

Inom servicenäringarna var utvecklingen gynnsammast i landskapet Nyland och i Birkaland. I landskapet
Nyland ökade produktionsvärdet inom servicenäringarna med 1,3 miljarder, mest ökade produktionen
inom transport ochmagasinering samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
I Birkaland ökade produktionsvärdet med 0,6 miljarder, varav hälften härrörde från näringsgrenarna
transport och magasinering samt fastighetsverksamhet.

Ökningen av bruttovärdet av servicenäringarnas produktion i
landskapen år 2019

Av produktionens bruttovärde återstod efter avdrag för verksamhetskostnader ett förädlingsvärde på totalt
118 miljarder euro på arbetsställena. Förädlingsvärdet visade en moderat ökning på 3 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.
Förädlingsvärdet per årsverke efter näringsgren visar att effektiviteten inom byggverksamhet och
servicenäringar var bättre än året innan.
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Förädlingsvärde per person åren 2018–2019

I samband med statistiken publiceras också separata tabeller över de offentliga samfundens arbetsställen.
Statistiken omfattar uppgifter om arbetsställen i den offentliga sektorn i vårt land efter näringsgren, typ
av offentligt samfund och område.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1: Antal anställda på arbetsställena och ökningen i årsverken efter landskap år 2019

Antalsökning, alla näringsgrenar tot.Antal anställda på arbetsställenaLandskap

16 778576 989Nyland

3207130 715Egentliga Finland

2 540138 598Birkaland

2 07856 904Norra Savolax

2 047100 569Norra Österbotten

1 08641 568Lappland

91250 139Österbotten

40216 968Mellersta Österbotten

26749 274Päijänne-Tavastland

21230 053Södra Savolax

5547 233Södra Österbotten

038 970Egentliga Tavastland

-534 004Norra Karelen

-715 381Kajanaland

-129 717Åland

-2662 785Mellersta Finland

-3928 483Södra Karelen

-17555 663Satakunta

-55138 118Kymmenedalen

Tabellbilaga 2: Arbetsställenas struktur år 2019

Omsättning,
andel (%)

Omsättning,
1000 euro

Antal anställda,
andel (%)

Antal anställda i
årsverken

Antal
arbetsställen,
andel (%)

Antal
arbetsställen

År 2019

12 766 133352 9431976 998
Jord- och skogsbruk
samt fiske (TOL A)

36160 688 67721327 506727 093Hela industrin (BCDE))

938 973 01211170 1101142 973
Byggverksamhet (TOL
F)

28125 866 13315234 3201351 566Handel (TOL G)

26114 465 29449739 51750201 716
Övriga tjänster (TOL
H-S)

100442 759 2491001 524 397100400 346Näringsgrenar totalt

Produktionens
förädlingsvärde,
andel (%)

Produktionens
förädlingsvärde,
1 000 euro

Produktionens
bruttovärde,
andel (%)

Produktionens
bruttovärde, 1000
euro

Näringsgren

11 032 34812 807 580
Jord- och skogsbruk
samt fiske (TOL A)

3136 046 66542138 698 663Hela industrin (BCDE))

1011 604 4701239 683 463
Byggverksamhet (TOL
F)

1416 347 9061034 824 639Handel (TOL G)

4552 516 24335116 210 804
Övriga tjänster (TOL
H-S)

100117 547 631100332 225 149Näringsgrenar totalt
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