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Helsingin työmarkkinat
Keskimääräistä suurempi:

• Työikäisten osuus väestöstä

• Nuorten (alle 35-v) osuus työikäisistä

• Korkeasti koulutettujen osuus työvoimasta

• Kouluttamattoman työvoiman osuus työvoimasta

• Työllisyysaste

• Työpaikkaomavaraisuus

• Väestönkasvu

• Vieraskielisten osuus työikäisestä väestöstä

2



Työikäiset Helsingissä

Työikäisiä on n.400 000 ja työllisiä heistä n.300 000.

Työikäisten määrä kasvaa Helsingin seudulla, mutta pysyy ennallaan 

koko Suomen tasolla.

Työikäisten määrä kasvaa maahanmuuton kautta. 

Kohtaako työikäisten osaaminen työmarkkinoiden vaatimukset?

Työmarkkinoiden nopea muutos haastaa työikäisten pääsyä 

työmarkkinoille, mutta samalla tuo valtavasti uusia mahdollisuuksia.
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1. Väestön, työllisten ja työpaikkojen määrä Helsingissä 2010-2020/I
(Liukuva vuosikeskiarvo, indeksi 2010 I = 100)

3.6.2020 4Lähde: Helsingin kuntarekisteri, Tilastokeskuksen työvoimatutkimus.

Väestön määrä on ennakkotieto, työvoimatutkimuksen tiedot ovat suuntaa-antavia.
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Kuva 6. Vieraskielinen väestö Helsingin seudulla 2000–2018 

ja ennusteen perusvaihtoehdon mukaan vuoteen 2035

Lähde: Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018–2035, 

Helsingin kaupunginkanslian tilastojulkaisuja 2019:3



Kuva 9. Vieraskielisen väestön määrä kieliryhmittäin 

2001–2018 ja ennusteen mukaan vuoteen 2035

Lähde: Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018–2035, 

Helsingin kaupunginkanslian tilastojulkaisuja 2019:3



Pendelöinti, digitalisaatio ja 
globalisaatio

• Helsingin työpaikkaomavaraisuus n. 130 %

• Helsingissä n.160 000 pendelöijää, n.40 prosenttia 397 000:sta 

Helsingissä työssäkäyvästä.

• Helsingin tulee mahdollistaa työmarkkinoiden toimivuutta yhä 

nopeammin muuttuvassa maailmassa.

-> Huolehtia osaamisen lisäämisestä

-> Tukea uuden syntymistä

-> Mahdollistaa yritystoiminnan kehittymistä
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Tulevaisuus

• Uusia työpaikkoja syntyy paljon ja samaan aikaan vanhoja poistuu.

• Korkean osaamisen tehtäviin etsitään työvoimaa maailmanlaajuisesti.

• Digitalisaatio muuttaa työntekoa ja työpaikkoja.

• Syntyvyyden kasvu ei tuo ratkaisua, työikäisten määrä kasvaa maahanmuutolla.

• Helsingin tulee olla kaupunki, johon halutaan sijoittaa yritystoimintaa, jossa halutaan asua 

ja jossa halutaan vierailla.

• Työmarkkinoiden tulevaisuus rakentuu yhä enemmän maailman toimivimman kaupungin 

teemalla.
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KIITOS!

Lisätiedot:
Ilkka Haahtela

ilkka.haahtela@hel.fi


