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Miljöaffärsverksamheten sysselsatte nästan 80 000 år 2012
Miljöaffärsverksamheten, dvs. verksamhet som skyddar miljön och sparar naturresurser,
sysselsatte 77 940 personer år 2012. Metallindustrin var den största sysselsättaren med 37 700
personer. De näst största sysselsättarna var byggverksamhet och tjänster, som vardera
sysselsatte cirka 10 000 personer. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över
miljöaffärsverksamhet.

Sysselsättningen inommiljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012

Miljöaffärsverksamhetens sammanlagda omsättning var dryg 22 miljarder euro år 2012. De industriella
näringsgrenarnas andel var två tredjedelar. Till miljöaffärsverksamheten inom industrin hör t.ex. tillverkning
av maskiner och apparater som främjar material- och energieffektivitet, utnyttjande av återvinningsmaterial
i produktionen samt tillverkning av produkter med anknytning till förnybar energi. Den största producenten
inom miljöaffärsverksamhet var metallindustrin med 10,3 miljarder euro, vilket var 16 procent av den
totala omsättningen inom metallindustrin. Exporten utgjorde 59 procent av värdet av produktionen inom
miljöaffärsverksamhet bland de industriella näringsgrenarna.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 5.12.2013
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Servicenäringarnas omsättning från miljöaffärsverksamhet var 1,8 miljarder euro. Till servicenäringarnas
miljöaffärsverksamhet hör t.ex. forsknings-, konsult- och planeringstjänster. Inom servicenäringarna var
antalet företag med miljöaffärsverksamhet 1 326. Inom byggverksamhet inriktas miljöaffärsverksamhet
i första hand på att främja energieffektiviteten. Värdet av miljöaffärsverksamhet inom byggverksamhet
var 1,8 miljarder euro.

Producentermedmiljöaffärsverksamhet som huvudverksamhet är företag som verkar inom vattenförsörjning
och avfallshantering. År 2012 var antalet företag som bedrev miljöaffärsverksamhet 755 inom
huvudnäringsgrenarna och deras sammanlagda omsättning var 2,0 miljarder euro. Totalt sysselsatte
huvudnäringsgrenarna 5 360 personer.

Miljöaffärsverksamhet är affärsverksamhet som är förknippad med sådan produktion som förebygger
miljöförorening eller sparar naturresurser. Det är nu fjärde gången som statistik över miljöaffärsverksamhet
publiceras i Finland. På grund av att metoderna för statistikföring samt begreppen ändrats är uppgifterna
i denna publikation inte jämförbara med föregående års uppgifter.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012

Investeringar
i miljöaffärs-
verksamhet
(mn €)

Miljöaffärverk-
samhetens
andel av
näringsgrenens
omsättning (%)

Export inom
miljöaffärs-
verksamhet
(mn €)

Omsättning inom
miljöaffärsverksamhet
(mn €)

Sysselsättning
(årsverke)

Företag (st.)Näringsgren (TOL2008)

503118 80514 88050 7152 583B + C Industri

551)84221)1 6235 7691)2761)16 - 17 Skogsindustri

..81 0181)2 0894 2241)35919 - 22 Kemisk industri

2871)167 19210 25137 7071 57124 - 30, 33 Metallindustri

4441741)9173 0141)3761)

07 - 15, 18, 23, 31 - 32
Övrig industri och
utvinning av mineral

41113111)1 6292 065182D Energiförsörjning

281..4511)2 0045 362755
E Vatten- och
avfallshantering

104..01)3811 233251
36 - 37 Vattenförsörjning
och avloppsrening

1771)....1 6234 130504

38 - 39 Avfallshantering,
materialåtervinning och
annan verksamhet för
föroreningsbekämpning

481)6..1 79110 0573 554F Byggverksamhet

1251)12741)1 8139 7411 326G - N Tjänster

1 3691)..9 55122 11677 9408 400Totalt

Källa: Årsstatistik över färetag i företagsregistret, enkäten Miljöaffärsverksamhet 2012

Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.1)
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