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Helsingin työpaikat murroksessa
 – katsaus Helsingissä vuosina 2010–2017  
tapahtuneeseen työpaikkakehitykseen

Päätulokset
• Työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä 4,1 prosenttia tarkasteluajan-

jakson aikana. Vuonna 2017 Helsingin työpaikat muodostivat yli 62 
prosenttia pääkaupunkiseudun ja yli 17 prosenttia koko Suomen työ-
paikoista. 

• Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimiala pysyi suurimpana toimialana 
Helsingissä (13,9 % vuonna 2017). Erityisesti osaamisintensiivisten 
sekä ihmisten viihtyvyyteen keskittyvien toimialojen työpaikkojen mää-
rä kasvoi ja suorittavien toimialojen työpaikkojen määrä puolestaan 
väheni.

• Yksityinen sektori muodosti yli 62 prosenttia kaikista työpaikoista 
Helsingissä koko tarkasteluajanjakson ajan. Erityisesti yrittäjinä työs-
kentelevien henkilöiden määrä kasvoi vahvasti. Vastaavasti valtion 
ja valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden työpaikkamäärät vähenivät. 
Kuntasektorin työpaikat pysyivät lähes samalla tasolla. 

Eyüp Yilmaz

Aineisto:

Raportissa on hyödyn-
netty Tilastokeskuksen 
työssäkäyntitilastoa, 
joka mahdollistaa työ-
paikkakehityksen tar-
kastelun alueittain, toi-
mialatasolla sekä työn-
antajasektoreittain. 
Tarkasteluajanjaksona 
ovat vuodet 2010–2017.

Tutkimuksen tarkoitus

Työpaikat ja työpaikkamäärien kasvu ovat vahvasti kytköksissä alueen elinvoi-
maisuuteen ja kilpailukykyyn, sillä työpaikkamäärien kasvu vaikuttaa vahvasti 
alueen vetovoimaisuuteen. Lukuisat megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digi-
talisaatio, väestön ikääntyminen sekä kaupungistuminen muuttavat Helsinkiä 
voimakkaasti. Tämä heijastuu myös Helsingin työpaikkakehitykseen. Työpaikka-
määrien ohella työpaikkojen toimiala- ja työnantajasektorirakenne ovat vahvasti 
murroksen kohteena. 

Työpaikat Helsingissä 2010–2017 -julkaisun tavoitteena on tarkastella Helsin-
gissä tapahtunutta työpaikkakehitystä yleisesti, toimialatasolla sekä työnan-
tajasektoreittain. Tarkastelussa ovat mukana myös muu pääkaupunkiseutu 
(Espoo, Kauniainen ja Vantaa) sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolinen Suomi 
(muu Suomi). Julkaisussa havainnoidaan työpaikkojen määrissä tapahtuneita 
muutoksia ja kehityssuuntia vuosina 2010–2017.
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Tarkastelussa myös muualla pääkaupunkiseudulla ja 
muualla Suomessa tapahtunut kehitys
Helsingin ohella julkaisussa tarkasteltiin myös muualla pääkaupunkiseudulla ja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa tapahtunutta työpaikkakehitystä. 
Muun pääkaupunkiseudun työpaikat kasvoivat tarkasteluajanjakson aikana 6,5 
prosenttia, kun taas pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa työpaikat 
vähenivät 0,7 prosenttia verrattaessa vuotta 2017 vuoteen 2010. Terveys- ja 
sosiaalipalveluala oli myös näillä tarkastelualueilla työpaikkamäärillä mitattuna 
suurin toimiala ja vastaavasti yksityinen sektori oli suurin työantajasektori koko 
tarkasteluajanjakson ajan. 

Näkemys kehityksen suunnasta
Vaikka työpaikkojen määrä on kasvanut Helsingissä, on monella toimialalla kehi-
tystrendi ollut laskeva. Esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupan, teollisuuden sekä 
kuljetus- ja varastointialan merkitys on Helsingissä vähentynyt tarkasteluajan-
jakson aikana. Yleisesti on nähtävissä se, että suorittavien ja automatisoinnin 
piirissä olevien työpaikkojen merkitys toimialarakenteessa tulee jatkossakin 
vähenemään. Potentiaalisia kasvualoja ovat vastaavasti ne toimialat, joissa ko-
rostuu osaamisintensiivisyys, ihmisten viihtyvyyteen panostaminen sekä sel-
laiset alat, jotka eivät ole helposti korvattavissa työtehtävien automatisoinnilla. 
Edellä kuvattuun kehitykseen linkittyy myös yrittäjien sekä yksityisen sektorin 
merkityksen kasvu työnantajasektoreina.

Lue koko julkaisu täältä: pdf 

Viiden suurimman ja muiden toimialojen työpaikkamäärän kehitys  
Helsingissä vuosina 2010–2017, 2010=100
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Terveys- ja sosiaalipalvelut Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Informaatio ja viestintä Tukku- ja vähittäiskauppa
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Muut toimialat

Kuviossa nähdään, 
miten viiden suurim-
man toimialan sekä 
näitä pienempien 
muiden toimialojen 
työpaikkamäärät ovat 
kehittyneet vuoteen 
2010 nähden.
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