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Työmarkkinat Helsingissä
vuonna 2019
Vuosittainen tilastokatsaus
Työttömien määrän väheneminen pysähtyi Helsingissä vuoden 2019 lopussa.
Tätä ennen työttömyys oli pienentynyt vuodesta 2016 saakka. Kaikkiaan vuosi
2019 oli kuitenkin vielä kasvun aikaa, sillä Helsingissä työpaikkamäärä lisääntyi
lähes kahdella prosentilla vuoden aikana.
Työmarkkinoiden tilanne muuttui äkkiä vuoden 2020 maaliskuussa, kun koronaviruspandemia levisi Suomeen. Sitä seuranneet poikkeustoimet ja rajoitukset
nostivat työttömien ja alussa erityisesti lomautettujen määrät korkeiksi hyvin
nopeasti. Vuoden 2020 huhtikuussa työttömien määrä kaksinkertaistui Helsingissä vuoden takaisesta ja työttömistä työnhakijoista yli 40 prosenttia oli
kokoaikaisesti lomautettuja.
Tässä tilastojulkaisussa tarkastellaan Helsingin työmarkkinatilannetta juuri
ennen koronakriisiä, ja siten tietoja voi hyödyntää vertailukohtana koronaepidemian taloudellisten vaikutusten seurannassa.

Päätulokset
• Vuonna 2019 kaikista maan työpaikoista 17 prosenttia sijaitsi Helsingissä. Helsingissä asui 13 prosenttia koko maan työllisistä, ja saman
suuruinen osuus kaikista Suomen työttömistä.

• Helsingin työpaikkamäärä kasvoi vuonna 2019 kahdella prosentilla
vuoden takaisesta. Kasvu oli nopeinta informaation ja viestinnän toimialalla.

• Helsingissä asuvien työllisten suurimmat toimialat ovat sosiaali- ja terveys-ala, korkeasti koulutettujen ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta, kaupan ala sekä informaatio ja viestintä.

• Informaation ja viestinnän toimialalla helsinkiläisten osuus koko maas-

ta on yli 30 prosenttia ja samoin rahoitus- ja vakuutustoiminnan osuus.

• Työttömyyden väheneminen hiipui vuoden 2019 lopussa ja vuoden
vaihteessa työttömien määrä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Helsingissä oli lähes 32 00 työtöntä, joista pitkäaikaistyöttömien osuus
on kolmannes.

• Yli 50-vuotiaista työttömistä puolet kuuluu pitkäaikaistyöttömiin.
• Muun kuin suomen- ja ruotsinkielisten työttömien osuus oli 28 prosenttia.
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Aineisto:
Katsaus perustuu työpaikkojen ja työllisyyden tarkastelussa pääosin Tilastokeskuksen otospohjaisen
työvoimatutkimuksen
tietoihin sekä pieneltä osin Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston tietoihin. Helsingin
osalta työvoimatutkimuksen tiedot ovat
suuntaa antavia.
Työttömyyden tarkastelussa on käytetty
pääasiallisena aineistona työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoja,
jotka mahdollistavat
luotettavan kuntatasoisen vertailun.

Elinkeinorakenne Helsingissä ja koko maassa vuona 2019
Helsinki

Kuviosta nähdään,
että markkinapalveluiden osuus on Helsingin työpaikoista yli
puolet ja koko maassa
vastaava osuus on reilu kolmannes.

Koko maa
Markkinapalvelut

1%
9%

Julkinen hallinto ja
hyvinvointipalvelut

11 %
53 %

Jalostus

5%
11 %
35 %
21 %

26 %
Kauppa
28 %
Alkutuotanto,
muu ja tuntematon

Markkinapalveluihin
lasketaan seuraavat
toimialat: kuljetus ja
varastointi, majoitus
ja ravitsemistoiminta,
informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta, taide, viihde
ja virkistys sekä muu
palvelutoiminta.

Lähde: Tilastokeskus.

Informaatio ja viestintä työllistää yhä useamman
helsinkiläisen
Helsingissä asuvista työllisistä yli 42 000 työskenteli vuonna 2019 terveys- ja
sosiaalialalla. Korkeasti koulutettujen ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimiala työllisti niin ikään noin 40 000 helsinkiläistä. Kaupan alalla
toimi 38 000 helsinkiläistä ja saman verran nopeasti kasvavalla informaation
ja viestinnän toimialalla.
Vuonna 2019 helsinkiläisten työllisten osuus koko maan työllisistä oli 13 prosenttia. Informaation ja viestinnän alalla helsinkiläisten osuus on yli 30 prosenttia
ja rahoitus- sekä vakuutustoiminnassa tilanne oli lähes sama. Ammatillisen,
tieteellisen ja teknisen toiminnan alalla helsinkiläisten osuus koko maasta on yli
viidennes, samoin taiteen, viihteen ja virkistyksen alalla. Joka kymmenes koko
maan terveys- ja sosiaalialan työllisistä on helsinkiläinen.

Korkeasti koulutettujen nuorten työttömyys kääntyi
loivaan kasvuun
Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan nuorten työttömien määrä väheni Helsingissä vuosina 2016–2019 nopeasti. Vauhti hidastui vuoden 2019 loppua kohden, mutta edelleen nuorten tilanne oli vanhempia myönteisempi. Alle
30-vuotiaiden työttömien määrä väheni kuudella prosentilla vuonna 2019. Eniten
nuorten työttömien määrä on pieneni toisen asteen ja vain perusasteen tutkinnon suorittaneilla. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten työttömien
määrä kääntyi jopa hienoiseen nousuun. Neljännes Helsingin alle 30-vuotiaista
työttömistä on muun- kuin suomen- tai ruotsinkielisiä.
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