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Företagens lönsamhet förbättrades inom industrin, handeln
och byggverksamheten mätt med driftsbidraget år 2020
Lönsamheten för företag inom industri, byggverksamhet och handel förbättrades mätt med
driftsbidraget trots coronapandemin, då man jämför år 2020 med år 2019. Driftsbidragsprocenten
inom industrin och byggverksamheten ökade med 0,9 procentenheter och inom handeln med
0,5 procentenheter. Lönsamheten inom servicenäringarna försvagades däremot med 0,5
procentenheter. Utan det stöd som betalats till servicenäringarna skulle lönsamheten ha försvagats
med lite över en procentenhet. Omsättningen ökade inom handeln och byggverksamheten år
2020, men minskade inom industrin och servicenäringarna. Inom industrin sjönk
rörelsekostnaderna mer än omsättningen och övriga rörelseintäkter, vilket syntes som en ökning
av driftsbidragsprocenten.

Företagens driftbidrag 2019–2020

Av servicenäringarna försvagades lönsamheten mätt med driftsbidraget särskilt inom transport och
magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt inom kultur, nöje och fritid. Inom dessa näringsgrenar
inverkade coronapandemin och de gällande begränsningarna särskilt mycket. Lönsamheten inom
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servicenäringarna försvagades jämfört med år 2019 också mätt med rörelseresultatet i procent, totalt med
1,8 procentenheter.

Industriföretagens lönsamhet förbättrades mätt med driftsbidraget särskilt inom elektronikindustrin samt
inom tillverkning av andra transportmedel.Mätt med rörelseresultatprocenten stannade industrins lönsamhet
på samma nivå som 2019. Inom handeln och byggverksamheten förbättrades lönsamheten också mätt med
rörelseresultatprocenten: inom handeln med 0,4 procentenheter och inom byggverksamheten med 1,0
procentenhet.

Företagens finansieringsresultat i procent försvagades inom näringsgrenarna industri, handel och övriga
tjänster. Inom byggverksamheten ökade finansieringsresultatet för sin del med 1,0 procentenheter. Inom
industrin och handeln minskade finansieringsresultatet i procent särskilt på grund av de nedskrivningar
som rapporteras i finansieringskostnaderna. Också nettoresultatprocenten samt totalresultatprocenten sjönk
inom industrin, handeln och servicenäringarna. Inom byggverksamhet visade motsvarande nyckeltal en
ökning.

Företagens finansieringsresultat 2019–2020

Uppgifterna ovan baserar sig på företagens bokslutsstatistik, där det finns uppgifter om näringsgrenarna
industri (TOL B-E), byggverksamhet (TOL F), handel (TOL G) och övriga tjänster, med undantag av
finans- och försäkringsverksamhet (TOL H-S, exkl. K).

Antalet företag minskade något år 2020
Antalet företag uppgick år 2020 till totalt 368 600. Antalet företag minskade med 0,4 procent från 2019.
Antalet företag minskade mest inom jord- och skogsbruk där antalet minskade med 3 900, dvs. med
omkring 5,0 procent. Antalet företag ökade för sin del mest inom näringsgrenen verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik, där antalet ökade med 1 200 företag, dvs. med 3,3 procent. Procentuellt
sett ökade antalet företag mest inom finans- och försäkringsbranschen, där antalet ökade med 10,2 procent
jämfört med år 2019.

När det gäller de hårt coronadrabbade näringsgrenarna hotell- och restaurangverksamhet samt konst, nöje
och fritid, visade antalet företag t.o.m. en ökning. Inom hotell- och restaurangverksamheten ökade antalet
företag måttligt med 16 stycken, dvs. med 0,1 procent. Ökningen förklaras av att antalet företag inom
inkvarteringssektorn gick upp. Inom näringsgrenen kultur, nöje och fritid ökade antalet företag med 91
företag, dvs. med 1,0 procent från året innan. Inom transport och magasinering minskade antalet företag
med 71 stycken, dvs. med 0,4 procent. Nedgången inom näringsgrenen var måttlig särskilt på grund av
ökningen av företag som bedriver post- och kurirverksamhet.
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Uppgifterna i de två föregående styckena baserar sig på uppgifterna i statistiken över företagsstrukturer
som för de slutliga uppgifternas del, som publiceras i december, täcker alla näringsgrenar, också
primärproduktionen (TOL A). Inom fastighetsbranschen (TOL 68) kan en del av omsättningen år 2020
synas i övriga rörelseintäkter på grund av en ändring i rapporteringssättet på näringsskatteblanketten som
används som datakälla.

Mer information om företagens utveckling under coronaåret 2020 finns i översikten (på finska)

Dataunderlag
Uppgifterna i struktur och bokslutsstatistiken över företag baserar sig på uppgifter om de företag som
definierats av Statistikcentralen. Med företag avses en enhet som har självständigt beslutsfattande och
som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden. Företaget bildas av en eller flera
juridiska enheter (FO-nummer). Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial.
Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät. I sambandmed statistiken finns separata
tabeller över icke-vinstsyftande organisationer.

I struktur- och bokslutsstatistiken publiceras databastabeller baserat både på företag och juridiska enheter
(FO-nummer).

Uppgifter om företagens arbetsställen finns i statistiken över regional företagsverksamhet. Mer detaljerade
uppgifter om utländska dotterbolag i Finland finns i statistiken över utländska dotterbolag i Finland. Dessa
företag ingår också i struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

3

http://www.stat.fi/til/yrti/2020/yrti_2020_2021-12-16_kat_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html
http://www.stat.fi/til/ulkoy/index_sv.html


Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter näringsgren 2019–2020.........................................................................5

Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2019–2020..................................................................5

Revideringar i denna statistik......................................................................................................................................6

4



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter näringsgren 2019–2020

Årsförändring
%

Omsättning, 1000 euro

20202019

9,12 247 7272 059 738B Utvinning av mineral

-6,7128 765 150138 057 933C Tillverkning

-8,813 242 05414 524 089D Försörjning av el, gas, värme och kyla

3,13 059 9892 967 848E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering

1,640 380 66739 730 839F Byggverksamhet

0,5118 489 125117 864 177G Handel

-19,219 096 99623 621 740H Transport och magasinering

-26,05 426 2897 337 750I Hotell- och restaurangverksamhet

3,123 450 73222 750 203J Informations- och kommunikationsverksamhet

-2,412 463 30112 765 219L Fastighetsverksamhet

0,617 018 99916 918 665M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

-8,012 654 35013 750 452N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster

Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2019–2020

Årsförändring
%

Förädlingsvärde, 1000 euro

20202019

9,3804 303735 762B Utvinning av mineral

0,128 640 59328 625 181C Tillverkning

-4,54 292 1514 493 366D Försörjning av el, gas, värme och kyla

4,01 240 8391 192 603E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering

2,512 061 91611 771 048F Byggverksamhet

2,416 816 46716 416 167G Handel

-22,36 541 3818 423 060H Transport och magasinering

-28,21 949 3752 713 709I Hotell- och restaurangverksamhet

2,110 872 71910 646 983J Informations- och kommunikationsverksamhet

0,45 475 9785 453 691L Fastighetsverksamhet

1,88 651 3178 496 196M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

-5,56 622 3977 009 812N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster
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Revideringar i denna statistik

Revideringen 2020

Årsförändring1 000 euro

%20202020, preliminära uppgifter

-1,0637 565643 831Materiella nettoinvesteringarB Utvinning av mineral

-4,4804 303841 066Förädlingsvärde

-8,5444 326485 669Driftsbidrag

2,12 247 7272 202 220Omsättning

-502,9-134 54133 391Nettoresultat

-1,53 584 3883 637 358Materiella nettoinvesteringarC Tillverkning

0,528 640 59328 489 597Förädlingsvärde

1,710 971 00510 784 308Driftsbidrag

-0,1128 765 150128 919 701Omsättning

1,44 756 2514 689 740Nettoresultat

-2,5918 529942 115Materiella nettoinvesteringarF Byggverksamhet

0,212 061 91612 036 418Förädlingsvärde

2,03 008 9382 951 128Driftsbidrag

0,140 380 66740 347 841Omsättning

2,21 983 9011 941 938Nettoresultat

-0,51 044 0371 049 041Materiella nettoinvesteringarG Handel

0,316 816 46716 766 983Förädlingsvärde

0,65 423 0655 388 104Driftsbidrag

0,1118 489 125118 373 324Omsättning

-13,02 488 0422 859 853Nettoresultat

-2,81 448 7481 491 151Materiella nettoinvesteringarH Transport och
magasinering -0,36 541 3816 558 592Förädlingsvärde

4,91 245 8761 187 153Driftsbidrag

-0,119 096 99619 107 909Omsättning

-7,0-670 791-721 156Nettoresultat

-3,1225 773233 026Materiella nettoinvesteringarI Hotell- och
restaurangverksamhet -1,21 949 3751 972 436Förädlingsvärde

11,7202 959181 642Driftsbidrag

-0,75 426 2895 463 620Omsättning

8,0-145 638-134 911Nettoresultat

-2,41 329 7891 361 834Materiella nettoinvesteringarJ Informations- och
kommunikationsverksamhet -0,710 872 71910 952 572Förädlingsvärde

-1,34 228 5864 282 698Driftsbidrag

-0,223 450 73223 506 136Omsättning

-8,41 527 4911 667 139Nettoresultat

-4,8263 492276 795Materiella nettoinvesteringarM Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och
teknik

-1,58 651 3178 785 351Förädlingsvärde

-3,71 612 0141 673 920Driftsbidrag

-0,817 018 99917 160 095Omsättning

-35,81 159 9001 807 876Nettoresultat
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Årsförändring1 000 euro

%20202020, preliminära uppgifter

-34,7519 296795 412Materiella nettoinvesteringarN Uthyrning,
fastighetsservice, rese- och
andra stödtjänster

-2,76 622 3976 809 142Förädlingsvärde

-11,91 303 7911 479 575Driftsbidrag

-3,312 654 35013 079 652Omsättning

-12,8452 535518 740Nettoresultat
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