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Bruttovärdet av arbetsställenas produktion minskade år
2020
I Finland fanns 403 300 arbetsställen med ett sammanlagt bruttovärde av produktionen på 318
miljarder euro år 2020. På grund av coronakrisen var produktionsvärdet 14,5 miljarder euro, dvs.
4,4 procent mindre än år 2019. Mest minskade produktionen inom servicenäringarna och
tillverkning, men ökade inom byggverksamhet och handel. Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens statistik över regional företagsverksamhet.

Utvecklingen av produktionens bruttovärde inom
huvudnäringsgrenarna åren 2019–2020

Arbetsställenas produktion inom servicenäringarna minskade med 7,7 miljarder, dvs. produktionen var
6,7 procent mindre än år 2019. Inom servicenäringarna drabbades näringsgrenarna hotell- och
restaurangverksamhet markant av coronakrisen då bruttovärdet av produktionen minskade med 27,6

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 16.12.2021
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procent från året innan. Bruttovärdet av produktionen vid arbetsställena var 19,7 procent lägre än 2019
inom de två näringsgrenarna transport och magasinering samt kultur, nöje och fritid

Produktionen vid arbetsställen inom industrin minskade med 8,1 miljarder, dvs. med 5,8 procent från året
innan. Produktionenminskademest inom tillverkning på arbetsställen inom tillverkning av stenkolsprodukter
och raffinerade petroleumprodukter, där produktionen minskade med 44,3 procent från året innan.
Produktionen vid arbetsställen inom tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. minskade med 20,3
procent. Också pappers- och pappersvarutillverkningen var 16,3 procent mindre än året innan. Nedgången
i produktionsvärdet påverkades förutom av minskad produktion också av sjunkande olje- och träpriser.

Bruttovärdet av produktionen vid arbetsställena inom handel och byggverksamhet ökade från året innan
inom de båda huvudnäringsgrenarna. Produktionen vid arbetsställen inom handeln ökademed 0,6 miljarder,
dvs. med 1,7 procent från året innan och produktionen vid arbetsställen inom byggverksamhet med 0,8
miljarder, dvs. med 2 procent från året innan.

Produktionens bruttovärde sjönk kraftigast på Åland år 2020
Produktionens bruttovärde sjönk i nästan alla landskap år 2020. Endast i Egentliga Tavastland ochMellersta
Finland ökade produktionen från året innan. Coronakrisen syns på olika sätt inom olika näringsgrenar,
vilket återspeglas i olika omfattning i olika regioner.

Utvecklingen av produktionens bruttovärde i landskapen år 2020

Av landskapen klarade sig Åland sämst: där sjönk den sammanlagda produktionen inom alla näringsgrenar
med 17,9 procent från året innan. Minskningen berodde på näringsgrenarna transport och magasinering
samt hotell- och restaurangverksamhet som drabbats hårdast av coronakrisen. Inom transport och
magasinering minskade produktionen med 47,5 procent från året innan och inom hotell- och
restaurangverksamhet med 26,7 procent från år 2019.
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På Åland verkar flera näringsgrenar ha drabbats kraftigt av coronakrisen, men i området finns också
näringsgrenar som har klarat av coronaåret bättre än genomsnittet. Kultur, nöje och fritid ökade med 14
procent på Åland, medan hela landets produktion inom näringsgrenen minskade med 12 procent från året
innan.

Trots coronakrisen ökade bruttovärdet av produktionen i Egentliga Tavastland med 1,7 procent från året
innan. Ökningen uppkom huvudsakligen inom utbildning, informations- och kommunikationsverksamhet
samt inom vård och omsorg; sociala tjänster.

Av produktionens bruttovärde återstod efter avdrag för verksamhetskostnader ett förädlingsvärde på totalt
114 miljarder euro på arbetsställena. Förädlingsvärdet minskade med 4,8 miljarder euro, dvs. med 4,1
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
efter näringsgren per årsverke visar att effektiviteten inom handel och byggverksamhet förbättrades trots
coronakrisen år 2020.

Förädlingsvärde per person åren 2019–2020

Mer information om företagens och arbetsställenas utveckling under coronaåret 2020 finns i översikten
på finska.

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 2020

Antalsökning (%), alla näringsgrenar tot.Antal anställda på arbetsställenaLandskap

-2,0565 540Nyland

-1,7128 535Egentliga Finland

-1,9136 126Birkaland

-1,955 912Norra Savolax

0,9101 607Norra Österbotten

-1,241 070Lappland

-1,749 394Österbotten

-1,516 753Mellersta Österbotten

-2,847 881Päijänne-Tavastland

-1,929 527Södra Savolax

1,247 778Södra Österbotten

1,739 699Egentliga Tavastland

-2,033370Norra Karelen

-0,715 296Kajanaland

-4,69 271Åland

-1,361 967Mellersta Finland

-2,927 646Södra Karelen

-2,254 512Satakunta

-1,637 535Kymmenedalen

Tabellbilaga 2: Arbetsställenas struktur år 2020

Omsättning,
andel (%)

Omsättning, 1000
euro

Antal anställda,
andel (%)

Antal anställda i
årsverken

Antal
arbetsställen,
andel (%)

Antal
arbetsställen

År 2020

1%2 616 474 202454 44718,474 378
Jord- och skogsbruk
samt fiske (TOL A)

35151 687 962 93722325 9786,827 232
Hela industrin
(BCDE))

940 268 133 94111170 27510,943 893
Byggverksamhet
(TOL F)

30126 486 074 20515231 57312,650 802Handel (TOL G)

25106 371 311 53248717 97751,3206 990
Övriga tjänster (TOL
H-S)

100427 429 956 8171001 500 251100403 295Näringsgrenar totalt

Produktionens
förädlingsvärde,
andel (%)

Produktionens
förädlingsvärde,
1 000 euro

Produktionens
bruttovärde,
andel (%)

Produktionens
bruttovärde, 1000
euro

Näringsgren

11 032 347 7771960 306 791
Jord- och skogsbruk
samt fiske (TOL A)

3136 307 698 9673135 029 161 441
Hela industrin
(BCDE))

1011 604 469 6071112 203 126 832
Byggverksamhet
(TOL F)

1416 347 906 1171516 868 683 932Handel (TOL G)

4552 516 242 5514349 116 015 728
Övriga tjänster (TOL
H-S)

100117 808 665 019100114 177 294 724Näringsgrenar totalt
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