
Miljöaffärsverksamhet 2009

Återvinning av källsorterat material var den största
näringsgrenen inom miljöaffärsverksamheten år 2009
Den totala omsättningen för företagen inom de näringsgrenar som hör till miljöaffärsverksamhet
var 1,61 miljarder euro år 2009. Omsättningen sjönk med 30 procent från året innan, antalet
anställda var dock fortsatt stigande liksom investeringarna. Uppgiften baserar sig på
Statistikcentralens nya statistik om miljöaffärsverksamhet som sammanställdes nu för första
gången. Statistiken omfattar uppgifter om företag som huvudsakligen bedriver
miljöaffärsverksamhet. Med miljöaffärsverksamhet avses sådan verksamhet som är förknippad
med att förebygga förorening av miljön eller spara naturresurser.

Förändring av omsättning, antal anställda och investeringar i
näringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet åren 2006-2009

Omkring 720 företag, inom nio olika näringsgrenar, bedrev miljöaffärsverksamhet som primär verksamhet.
Av dessa företags totala omsättning utgjorde miljöaffärsverksamheten 95 procent, 1,53 miljarder euro.
Den mest betydande näringsgrenen, mätt med omsättning, var återvinning av källsorterat material. Den
mest sysselsättande näringsgrenen var insamlingen av icke-farligt avfall.

Största delen av företagen inom näringsgrenen, omkring 98 procent, var företag med mindre än 250
anställda. År 2009 var deras andel av omsättningen 54 procent och deras andel av alla sysselsatta 71
procent. De fasta nettoinvesteringarna för företag med miljöaffärsverksamhet ökade med 9 procent från
året innan och uppgick till 166 miljoner euro år 2009. Investeringarnas andel av omsättningen var 10
procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 21.12.2010
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Materialet till statistiken insamlades både från administrativt material och från en enkät till företagen. I
enkäten deltog också företag som bedriver miljöaffärsverksamhet som sin sekundära verksamhet. För
deras del har det inte i detta skede gått att producera tillförlitliga statistikuppgifter.

Statistikföringen av miljöaffärsverksamheten är under utveckling inom hela EU-området. Det finns behov
av jämförbar statistik som utkommer regelbundet. Denna statistik har sammanställts enligt EU:s statistikbyrå
Eurostats anvisningar. Produktionen och utvecklingen av statistiken fortsätter efter detta årligen.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Huvudnäringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet i Finland år 2009

Omsättning för
miljöaffärsverksamhet
andel av  
den totala
omsättningen (%)

Omsättning för
miljöaffärsverksamhet 
(mn €)

Total
omsättning 
(mn €)

Antal anställda 
(årsverke)

Företag  
(st.)

Näringsgren (TOL2008)

10013613637457
35111 Generering av elektricitet
med vatten- och vindkraft

96991033971253700 Avloppsrening

952462581 852253
3811 Insamling av icke-farligt
avfall

777963103812 Insamling av farligt avfall

933243471 251114
3821 Behandling och
bortskaffande av icke-farligt avfall

9712713143711
3822 Behandling och
bortskaffande av farligt avfall

455109921
3831 Demontering av uttjänta
fordon och maskiner

995415441 07285
3832 Återvinning av källsorterat
material

65467034345

3900 Sanering, efterbehandling
av jord och vatten samt annan
verksamhet för
föroreningsbekämpning

951 5301 6095 888721Totalt

Källa: Företags- och arbetsställeregistret, enkäten Miljöaffärsverksamhet 2009.

Tabellbilaga 2. Investeringar gjorda av företag i näringsgrenar inommiljöaffärsverksamhet år 2009

Fasta nettoinvesteringar /  
omsättning (%)

Fasta nettoinvesteringar  
(mn €)

Företag 
(st.)

Företagets storlek

929596Mikro (under 10 anställda)

1244103Små (10–49 anställda)

368Medelstora (50–249 anställda)

979707sme-företag totalt

128714Stora (250 och fler anställda)

10166721Totalt

Fasta investeringar = investeringar i mark- och vattenområden, byggnader och konstruktioner, maskiner och utrustning. 
Källa: Bokslutsstatistik.

Tabellbilaga 3. Företagsbeståndet i näringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet år 2009

% —andelOmsättning 
(mn €)

% —andelAntal anställda 
(årsverke)

% —andelFöretag 
(st.)

Företagets storlek

19306221 29383596Mikro (under 10 anställda)

24384372 15714103Små (10–49 anställda)

111801271818Medelstora (50–249 anställda)

54869714 16798707sme-företag totalt

46740291 720214Stora (250 och fler anställda)

1001 6091005 888100721Totalt

Källa: Företags- och arbetsställeregistret
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Tabellbilaga 4. Förändring av omsättning, antal anställda och investeringar i näringsgrenar inom
miljöaffärsverksamhet åren 2006–2009

Fasta nettoinvesteringar/
(mn €)

Antal anställda
(årsverke)

Omsättning
(mn €)

År

1424 9271 9742006

1615 3992 0902007

1535 4882 2882008

1665 8881 6092009

Källa: Företags- och arbetsställeregistret, Bokslutsstatistik
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