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Kirjoittajat: luku 1. Juha Suokas, luku 2.  Minna Salorinne ja luku 3. Seppo  Montén.  
 
Helsingin työmarkkinoiden analyysi perustuu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietoihin, jollei 
toisin mainita. Taulukoiden ja kuvioiden lähde on työvoimatutkimus, lukuun ottamatta kuvioita 11–
14, joiden lähde on työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. Painopiste työmarkkinoiden tar-
kastelussa on vuosien 2010–2012 kehityksessä, ilmiökohtaisesti käytetään myös pidempiä ai-
kasarjoja. Osassa työpaikka- ja työllisyystiedoissa on esitetty myös tuorein käytettävissä oleva 
neljännesvuositieto, eli 1. vuosineljännes vuodelta 2013. Helsingin tietoja verrataan monessa ilmi-
össä pääkaupunkiseutuun, Helsingin seutuun ja koko maahan. 
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1. Työpaikat 
 
 Työpaikkamäärän  kehitys 
 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietojen mukaan Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä1 
kääntyi hienoiseen kasvuun 2000–luvun alkuun osuneen taantuman jälkeen vuonna 2005.  Kas-
vu kiihtyi 3,6 prosenttiin seuraavana vuonna ollen 2,2 ja 2,4 prosenttia vuosina 2007 ja 2008. 
Kaikkiaan Helsingin työpaikkamäärä lisääntyi 8,5 prosentilla vuosina 2005–2008. Helsingin kasvu 
jäi kuitenkin jälkeen muun pääkaupunkiseudun kasvusta (11,8 %). Helsingin seudun kehysalueel-
la työpaikkamäärän lisäys jäi 6,5 prosenttiin. Muualla maassa (koko maa – Helsingin seutu) kas-
vua kertyi 6,1 prosenttia. Helsingin työpaikkamäärä kasvoi 32 500:lla vuosina 2005–2008. Es-
poon ja Vantaan yhteenlaskettu työpaikkamäärä lisääntyi 25 100:lla ja muualla maassa työllistet-
tiin reilu 102 600 henkeä enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Helsingin osuus koko maan työ-
paikkamäärän kasvusta oli viidennes ja koko Helsingin seudun kasvusta yli puolet. 
 
Kuvio 1. Työpaikat Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa  
2004–2012 (vuosikeskiarvo, indeksi 2004=100) 
 

 
 
Maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sitä seurannut reaalitalouden taantuma vaikuttivat voimakkaasti 
Suomeen kokonaistuotannon volyymin laskiessa koko kansantaloudessa yli kahdeksalla prosentil-
la vuonna 2009. Tämä kokonaistuotannon volyymin lasku näkyi vahvasti Helsingissä, joskaan ei 
niin voimakkaana kuin muualla maassa. Vuonna 2009 helsinkiläisyritysten liikevaihto laski 11 pro-
sentilla. Muualla maassa liikevaihdon määrän lasku oli tätäkin suurempi eli 16 prosenttia. Vaikutus 
työllisyyteen ei kuitenkaan ollut näin dramaattinen.  
 
Pääkaupungissa työssä käyvien määrä laski 1,2 prosentilla vuonna 2009, supistumisvauhti ta-
saantui seuraavana vuonna pysähtyen vuonna 2011. Kaikkiaan työpaikkamäärän lasku vuosina 
2009–2011 oli Helsingissä 1,3 prosenttia (lähes 5 300 työpaikkaa). Muulla pääkaupunkiseudulla 

                                                 
1 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen neljännesvuosiaineistosta laskettu vuosikeskiarvo. Muutosluvut on 
laskettu pyöristämättömistä luvuista. 
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työpaikkamäärän vähennys oli 1,0 prosenttia (Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista katosi yhteen-
sä 2 400 työpaikkaa). Kehysalueen työpaikkamäärä sen sijaan kasvoi 1,6 prosentilla eli 1 600:lla. 
Muun maan työpaikkamäärä laski 51 200:lla eli 2,9 prosentilla.   
 
Vuonna 2012 Helsingin työpaikkamäärä kääntyi kasvuun lisäyksen ollessa 1,2 prosenttia. Muulla 
pääkaupunkiseudulla kasvu jäi 0,3 prosenttiin, mutta kehysalueella yllettiin 1,3 prosentin kas-
vuun. Muualla maassa kasvu jäi muun pääkaupunkiseudun tapaan vaatimattomaksi ollen 0,2 
prosenttia. Helsingissä vuoden 2012 työpaikkamäärä oli 4 700 korkeampi kuin edellisenä vuonna. 
Muun pääkaupunkiseudun yhteenlaskettu työpaikkalisäys oli 800, Helsingin seudun kehysalueen 
lisäys oli 1 300 ja muun maan lisäykseksi jäi 2 800. Näin ollen Helsingin osuus koko maan työ-
paikkamäärän lisäyksestä vuonna 2012 oli puolet.  
 
Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin työpaikkamäärä kasvoi kolmella prosentilla 
verrattuna vuotta aiempaan. Muulla pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudun kehysalueella sa-
moin kuin muualla maassa työpaikkamäärä väheni kahdella prosentilla. 
 
Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä vuonna 2012 jäi vain hivenen (600 työpaikkaa) alle vuoden 
2008 ennätystason. Muulla pääkaupunkiseudulla vuoden 2008 työpaikkamäärästä uupui vielä 
1 600 työpaikkaa. Sen sijaan kehysalueella vuoden 2012 työpaikkamäärä on 2 900 korkeampi 
kuin vuoden 2008 määrä. Muualla maassa finanssikriisin ja sitä seuranneen Euroopan talous-
taantuman vaikutukset näkyivät vielä tuntuvina ja vuoden 2008 työpaikkamäärään oli vielä mat-
kaa yli 48 000 työpaikan verran. 
 
Vuodesta 2004 vuoteen 2012 Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä on kasvanut kahdeksalla pro-
sentilla. Muulla pääkaupunkiseudulla eli Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa alueen yhteenlas-
kettu työpaikkamäärä kasvoi huomattavasta nopeammin eli 11 prosentilla. Myös Helsingin seu-
dun kehysalueen työpaikkamäärä kasvoi hieman pääkaupunkia nopeammin eli 10 prosentilla. 
Sen sijaan Helsingin seudun ulkopuolisilla alueilla kasvu jäi kolmeen prosenttiin. Vuonna 2012 
Helsingin työpaikkamäärä oli 31 900 korkeampi kuin vuonna 2004. Muulla pääkaupunkiseudulla 
työpaikkalisäys oli 23 500, kehysalueella 9 000 ja muualla maassa 54 200.  
 
Työvoimatutkimuksen neljännesvuosiaineistosta laskettu Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä oli 
412 700 vuonna 2012. Pääkaupungin osuus koko Helsingin seudun työpaikkamäärästä (751 500) 
oli 55 prosenttia ja osuus koko maan työpaikkamäärästä (2 483 200) oli 17 prosenttia.  
 
 
Elinkeinorakenne  
 
Helsingin elinkeinorakennetta dominoivat palvelualat, joiden kokonaisosuus työpaikoista nousee 
huomattavan korkeaksi eli 89 prosenttiin. Vuonna 2012 markkinapalvelujen2 osuus työpaikoista oli 
55 prosenttia. Julkisten palvelujen osuus oli 34 prosenttia, kun teollisuuden, energia- ja vesihuollon 
ja rakennustoiminnan osuus jäi 10 prosenttiin. Helsingin elinkeinorakenne eroaa huomattavasti 
koko maan rakenteesta. Koko maassa markkinapalvelujen osuus työpaikoista jäi 39 prosenttiin, 
kun jalostuksen osuus työpaikoista nousi koko maassa 22 prosenttiin. Helsingin kannalta merkityk-
settömien alkutuotannon työpaikkojen osuus oli koko maassa neljä prosenttia. Julkisen sektorin 
työpaikkaosuudet olivat molemmissa lähes yhtä suuret.   
  
  

                                                 
2 Kauppa, liikenne, majoitus ja ravitseminen, informaatio ja viestintä, rahoitus, kiinteistöala, ammatillinen ja 
tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
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Helsingin elinkeinorakenne on sangen monipuolinen yhdenkään päätoimialan nousematta hallitse-
vaan asemaan. Neljä merkittävintä toimialaa, 10,2 - 12,9 prosentin työpaikkaosuuksin, olivat terve-
ys- ja sosiaalipalvelut (53 200 työpaikkaa), tukku- ja vähittäiskauppa (50 000), ammatillinen, tieteel-
linen ja tekninen toiminta3 (46 400) sekä informaatio ja viestintä4 (42 000). Alojen yhteinen osuus 
kokonaistyöpaikkamäärästä oli 46 prosenttia. Yli viiden prosentin työpaikkaosuuksin seuraaville 
sijoille nousivat julkinen hallinto, koulutus, kuljetus ja varastointi, rahoitustoiminta ja teollisuus.  
 
 
Kuvio 2. Työpaikat päätoimialoittain Helsingissä vuosina 2008 ja 2012 
 

 
Helsingin toimialarakenteen monipuolisuus pystyi osaltaan vaikuttamaan siihen, että vaikka vuon-
na 2009 kokonaistyöpaikkamäärä supistui voimakkaasti, niin kokonaismuutos vuosina 2009–2012 
jäi marginaalisen alhaiseksi. Tietyillä toimialoilla (julkinen hallinto, teollisuus ja rakentaminen) ta-
pahtunutta työpaikkamäärän suurtakin laskua pystyivät kompensoimaan kasvussa olleiden toimi-
alojen kehitys. Terveys ja sosiaalialan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan ja informaa-
tioalan työpaikkalisäykset korvasivat supistuvien alojen työpaikkamenetykset.  
 
Vaikka Helsingissä vuoden 2012 työpaikkamäärä ylsi lähes samalle tasolle kuin työllisyyden huip-
puvuonna 2008, niin suuri muutos on tapahtunut elinkeinorakenteessa. Jalostusaloilta katosi 15,6 
prosenttia työpaikoista (-7 900 työpaikkaa). Jalostuksen osuus kaikista Helsingin työpaikoista laski 
neljässä vuodessa 12,2 prosentista 10,3 prosenttiin. Julkisten palvelujen työpaikkamäärä laski 1,3 
prosentilla eli 1 800:lla. Julkisten palvelujen osuus kaikista työpaikoista laski vain hieman eli 34,3 
prosentista 33,9 prosenttiin. Samaan aikaan markkinapalvelualoilla työpaikkamäärä kasvoi 4,3 
prosentilla eli 9 400:lla. Markkinapalveluiden osuus kokonaistyöpaikkamäärästä nousi 52,3 prosen-
tista 54,6 prosenttiin.  

                                                 
3 Lakiasiat ja laskentatoimi, liikkeenjohdon konsultointi, pääkonttorien toiminta, arkkitehti- ja insinööripalvelut, 
tutkimus, mainonta ja muut erikoistuneet liike-elämän palvelut 
4 Kustannustoiminta, elokuva- ja tv-toiminta, televiestintä sekä tietotekniikkapalvelut 
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Kuvio 3. Jalostuksen, markkinapalveluiden ja julkisten palveluiden osuudet Helsingin kokonaistyö-
paikkamäärästä 2008–2012 

 
 
Kun verrataan pääkaupunkimme toimialarakennetta naapurikaupunkeihin Espooseen ja Vantaa-
seen havaitaan, että teollisuuden, energia- ja vesihuollon sekä rakentamisen osuus kokonaistyö-
paikkamäärästä nousee naapureissa huomattavasti korkeammaksi kuin Helsingissä. Helsingin 
työpaikoista vain kymmenesosa on jalostusaloilla. Sen sijaan Espoossa em. toimialojen osuus on 
lähes viidesosa (19 %) ja Vantaalla reilu viidesosa (22 %).  
 
Kuvio 4. Työpaikkamäärän jakauma toimialoittain Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2012 
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Vaikka markkinapalvelujen yhteinen osuus on kolmessa pääkaupunkiseudun kunnassa lähes yhtä 
korkea (54–55 prosenttia), niin toimialoittaiset erot ovat huomattavat. Espoo ja Vantaa, kummatkin, 
profiloituvat selvästi kauppakaupungeiksi. Vantaalla taas logistiikkaan liittyvät toimialat nousevat 
korostetusti esiin. Informaatio- ja viestintäalan työpaikat pääkaupunkiseudulla ovat keskittyneet 
Helsinkiin ja Espooseen, ja Helsinki on rahoitusalan keskittymä. Ammatillisten, tieteellisten ja tek-
nisten alojen osuus työpaikoista on Helsingissä ja Espoossa kaksinkertainen verrattuna Vantaa-
seen. Helsingin rooli maan pääkaupunkina näkyy selvästi julkisen hallinnon korkeana työpaikka-
osuutena.  
 
Helsingin  elinkeinotoiminnan  erikoistuminen 
 
Elinkeinotoiminnan tunnusomaisia piirteitä ja painottumista tiettyihin toimialoihin voidaan kuvata 
toimialoittaisen erikoistumisen avulla. Erikoistumisalat ovat käytännössä toimialoja, joiden kysyn-
nästä merkittävä osa tulee alueen ulkopuolelta muualta maasta tai ulkomailta. Niillä on ratkaiseva 
merkitys alueen talouden kannalta, sillä merkittävät kasvu- ja supistumisimpulssit kerrannaisvaiku-
tuksineen tulevat alueelle pääasiassa niiden välityksellä. Seuraavassa tarkastellaan Helsingin toi-
mialarakenteen erikoistumista suhteessa koko Suomeen käyttäen analyysivälineenä ns. sijain-
tiosamääriin perustuvia toimialoittaisia indeksejä5.  
 
Koska Helsingin ydinkeskusta ja sitä ympäröivä kantakaupunki muodostavat edelleen koko Helsin-
gin seudun elinkeinotoiminnan ylivoimaisesti vahvimman alueen, on selvää, että Helsingin yritys-
toiminnan erikoistumisessa korostuu keskushakuisten toimialojen merkitys. Nämä ovat aloja, jotka 
ovat riippuvaisia suurista asiakasvirroista sekä henkilökohtaisesta kommunikaatiosta joko yritysten 
työasioiden hoitamisessa tai asiakkaan ja yrityksen välisissä kontakteissa.  
 
Helsingin erikoistumisprofiilissa korostuvat pitkälle erikoistuneet palvelualat, jotka useasti liittyvät 
informaatiosektoriin. Näitä aloja ovat elokuva- ja tv-toiminta, mainonta, kustannustoiminta, tietojen-
käsittelyalat, sekä tutkimus ja kehittäminen. Elinkeinoelämän kehityksen ja tehokkuuden kannalta 
merkittävän rahoitustoiminnan samoin laki- ja laskentatoimen sekä liikkeenjohdon konsultoinnin 
kuin liike-elämälle tukitoimintoja tarjoavien alojen työpaikat ovat myös voimakkaasti keskittyneet 
tänne. Helsinki toimii myös erittäin vahvana virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan keskittymänä. 
Helsingillä on myös erittäin vahva rooli maan logistisena keskuksena, joka on paitsi kansallinen 
tietoliikenteen ja kuljetuksen solmukohta myös kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen portti 
satamansa ansiosta. Tähän liittyen tukkukauppa, teleliikenne, vesiliikenne ja matkatoimistopalvelut 
ovat Helsingin vahvoja erikoistumisaloja. Tämän lisäksi Helsinki toimii päätöksenteko-, hallinto- ja 
lobbauskeskuksena, mitä ilmentää julkisen hallinnon ja järjestötoiminnan keskittyminen alueelle. 
Helsingin erikoistumisaloilla työskenteli yli 215 000 henkeä, mikä oli reilu puolet Helsingin koko-
naistyöpaikkamäärästä. 
  

                                                 
5 Sijaintiosamäärä on laskettu toimialan työpaikkamäärätiedolle. Se kuvaa toimialan työpaikkamääräosuutta 
alueella suhteutettuna saman ryhmän työpaikkamääräosuuteen koko maassa. Kun tällä tavalla laskettu suh-
deluku muunnetaan indeksiksi, se saa arvon 100 kun toimialan työpaikkaosuus on alueella yhtä suuri kuin 
koko maassa.  Kun indeksin arvo on suurempi kuin 100 alue on erikoistunut kyseiseen toimialaan. Kuvioihin 
on poimittu ne toimialat, joilla erikoistumisindeksin arvo ylittää 120 eli alat, joiden työpaikkaosuus alueella on 
vähintään 20 % suurempi kuin koko maassa. Erikoistumisindeksi on laskettu työvoimatutkimuksen vuoden 
2012 vuosiaineistosta. 
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Kuvio 5. Helsingin elinkeinotoiminnan vahvimmat erikoistumisalat suhteessa koko maahan 2012 
(sijaintiosamäärät indeksinä, koko maa = 100) 

 

 

 
 
Työpaikkojen  ammattirakenne 
 
Helsingin työpaikkojen toimialarakenne määrittää hyvin pitkälle myös ammattirakennetta. Edellä 
tuli ilmi, että Helsingin toimialoittaisessa erikoistumisprofiilissa korostuvat pitkälle erikoistuneet pal-
velualat. Näillä aloilla työskenteleviltä työtehtävien hoito pääsääntöisesti edellyttää korkeaa am-
mattitaidon tasoa sekä pitkälle menevää erikoistumista ja erityisosaamista yhdistettynä useimmiten 
vielä korkeaan koulutustasoon. Tämä heijastuu myös työpaikkojen ammattirakenteeseen, jolle on 
ominaista erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkea osuus. Toisaalta ja-
lostusalojen osuus työpaikoista jää täällä alhaiseksi, mikä johtaa siihen, että rakentamiseen ja ta-
varoiden varsinaiseen tuottamiseen tarvittavien ammattilaisten määräkin jää suhteellisen alhaiselle 
tasolle.  
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Kuvio 6. Työpaikat ammattiryhmittäin Helsingissä, muulla pääkaupunkiseudulla ja Helsingin seu-
dun kehysalueella 2012 

 
 
 
Työvoimatutkimuksen mukaan Helsingissä kävi työssä 148 000 erityisasiantuntijaa6 vuonna 2012. 
Tämä oli reilu kolmannes kaikista täällä työssä käyvistä. Asiantuntija-ammateissa7 ansaitsi elan-
tonsa täällä 84 000 henkeä, mikä oli viidennes kokonaistyöpaikkamäärästä.  Erityisasiantuntijoiden 
ja asiantuntijoiden yhteenlaskettu osuus työpaikoista oli 56 prosenttia. Maan erityisasiantuntijoista 
26,5 prosenttia kävi työssä Helsingissä ja asiantuntijoista 19 prosenttia. Pääkaupungissa työssä 
käyvistä palvelu- ja myyntiammateissa työskenteli 15 prosenttia eli 61 800 henkeä. Toimisto- ja 
asiakaspalveluammatit työllistivät 35 200 palkansaajaa. Johtajina ja ylimpinä virkamiehinä työsken-
televien määrä oli 28 100 eli 6.8 prosenttia kaikista. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyötekijöiden 
sekä prosessi ja kuljetustyöntekijöiden yhteenlaskettu osuus työssä käyvistä oli 8,5 prosenttia eli 
yhtä suuri kuin toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden.  
 
 
Työpaikkaomavaraisuus 
 
Työpaikkaomavaraisuus kuvaa alueella sijaitsevien työpaikkojen lukumäärän suhdetta alueella 
asuvaan työlliseen työvoimaan nähden. Työpaikkojen lukumäärää mitataan kunnassa työssä käy-
vän työllisen työvoiman määrällä. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 prosenttia, on alueen työ-
paikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos työpaikka-
omavaraisuus on alle 100 prosenttia, on tilanne päinvastainen. Helsingin työpaikkaomavaraisuus-
aste vuonna 2012 oli 132 prosenttia. Vantaalla luku oli 104 ja Espoossa 92 prosenttia. Helsingin 
seudun kehysalueella (kaikki kunnat yhteenlaskettuna) työpaikkaomavaraisuusaste jäi 67 prosent-
tiin. 

                                                 
6 Erityisasiantuntija-ammateissa edellytetään monimutkaisten ongelmien ratkaisukykyä sekä päätöksente-
koa, joka perustuu kattavaan teoreettiseen tietoon ja tietyn erikoisalan asiasisältöjen osaamiseen. Tehtäviin 
sisältyy mm. erikoisalan tietämystä syventävää analysointia ja tutkimusta, sairauksien hoitamista, osaamisen 
välittämistä muille, rakenteiden ja laitteistojen sekä tuotantoprosessien ja rakentamisen suunnittelua.  Vaadit-
tava osaaminen tai taidot hankitaan yleensä korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen kautta. Näihin am-
matteihin kuuluvat esim. biologit, arkkitehdit, yleislääkärit, opettajat, sijoitusneuvojat, asianajajat, toimittajat. 
7 Asiantuntija-ammatteihin liittyy tyypillisesti monimutkaisten teknisten ja käytännön tehtävien hoitaminen, 
jotka edellyttävät tietyn erityisalan asiasisältöjen, tekniikan ja menettelytapojen kattavaa osaamista. Edelly-
tettäviin taitoihin kuuluu kyky ymmärtää ja laatia raportteja sekä viestiä suullisesti vaikeissa tilanteissa. Vaa-
dittava osaaminen ja taidot hankitaan tavallisesti opiskelemalla alimman korkea-asteen oppilaitoksissa. Am-
mattiryhmään luokiteltaviin ammatteihin kuuluvat esim. rakennusalan työnjohtajat, sairaanhoitajat, luotto- ja 
laina-asiantuntijat, informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt. 
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Edellä esitetty määritelmä koskee tarkalleen ottaen työpaikkaomavaraisuuden laskennallista brut-
tokäsitettä. On mahdollista määritellä myös nettokäsite, jossa tutkitaan, kuinka monta prosenttia 
alueen asukkaista on löytänyt työpaikan omalta alueeltaan. Näin tarkasteltuna Helsingin työpaik-
kaomavaraisuus oli 58 prosenttia eli kuusi jokaisesta helsinkiläisestä työssä käyvästä oli löytänyt 
toimeentulolähteensä kotikaupungistaan. Espoossa osuus oli alhaisempi (53 %). Sen sijaan Van-
taalla vain neljä kymmenestä (39 %) työllistyi omassa kunnassaan.   
 
Nämä luvut kertovat vahvasti, kuinka Helsingissä löytyy työpaikkoja huomattavasti yli ”oman tar-
peen” ,ja muissa kunnissa asuvat käyvät täällä runsaslukuisasti työssä. Toisaalta myös noin joka 
neljäs helsinkiläinen työssä käyvä suuntaa työmatkansa kotikunnan ulkopuolelle.  Helsingin seutu 
muodostaa laajan yhtenäisen talousalueen ja kunnan rajat ylittävä työmatkaliikenne on vilkasta. 
 
 
Työmatkaliikenne 
 
Vuonna 2011 neljä jokaisesta kymmenestä Helsingissä työssä käyvästä asui muualla kuin pää-
kaupungissa. Valtaosa, 99 300 henkeä, näistä sisään pendelöivistä asui Espoossa, Vantaalla tai 
Kauniaisissa. Helsinkiin suuntautuvan työmatkansa aloitti päivittäin 42 400 Helsingin seudun ke-
hyskuntien asukasta. Helsingin seudun ulkopuolella asuvia työmatkaajia oli 31 000. Kaikkiaan Hel-
singissä kävi työssä 172 700 ulkopaikkakuntalaista eli suurin piirtein saman verran väkeä, kuin 
Turussa on asukkaita.  
 
 
Taulukko 1. Työmatkaliikenne Helsinkiin ja Helsingistä vuosina 2011 ja 2012 
 

 
 
 
Lähes neljäsosa (23 prosenttia) Helsingin työllisestä työvoimasta, 71 700 henkeä, kävi työssä kau-
pungin rajojen ulkopuolella. Pääkaupunkiseudun muissa kunnissa kävi työssä 56 700 helsinkiläis-
tä. Kaikkiaan Helsingin rajan ylitti työmatkallaan lähes 244 400 henkeä päivittäin. 
 
Työmatkaliikenteen suurimmat muutokset tapahtuivat kehysalueelta Helsingissä työssä käyvien 
määrässä, missä kasvua oli kahdeksan prosenttia.  Helsingistä kehysalueella työssä käyvien mää-
rä laski kolmella prosentilla ja kehysalueen ulkopuolella työssä käyvien määrässä supistusta oli 
viisi prosenttia. 

Asuin- / työpaikan sijaintialue Työhön Helsinkiin Helsingistä muualle töihin
2011 2012 Muutos, % 2011 2012 Muutos, %

Muu pääkaupunkiseutu 98 487        99 293    0,8 54 952 56 742 3,3
Helsingin seudun kehysalue 39 278        42 378    7,9 6 502 6 288 -3,3
Muu maa 30 895        30 998    0,3 9 115 8 663 -5,0
Yhteensä 168 660      172 669  2,4 70 569 71 693 1,6
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Taulukko 2. Työpaikat Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa 
2000–2012 (vuosikeskiarvo) 
 

 
 
 
Taulukko 3. Työpaikat päätoimialoittain Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja 
koko maassa 2012 
 
 

 
 
 
 
  

Koko maa Helsingin seutu Pääkaupunkiseutu Helsinki
2000 2 335 400 672 900 582 300 385 000
2001 2 367 200 689 300 599 600 401 200
2002 2 372 300 690 400 600 000 391 800
2003 2 364 900 686 000 593 000 384 400
2004 2 364 700 687 100 593 400 380 800
2005 2 400 800 695 700 600 200 381 200
2006 2 443 500 712 700 611 300 395 000
2007 2 491 600 729 300 630 000 403 600
2008 2 530 900 750 700 650 900 413 200
2009 2 457 200 738 000 638 100 408 400
2010 2 447 500 738 000 636 800 407 700
2011 2 473 700 744 700 643 200 408 000
2012 2 483 200 751 500 648 700 412 700

Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu Koko maa
Kaikki toimialat yhteensä 412 700 648 700 751 400 2 483 000
A-B Alkutuotanto 400 800 2 700 109 300
C Teollisuus 20 500 49 200 64 500 356 700
D,E Sähkö, lämpö ja vesihuolto 3 000 5 800 6 900 24 900
F Rakentaminen 19 200 35 200 45 700 175 300
G Tukku- ja vähittäiskauppa 50 000 99 100 116 400 299 700
H Kuljetus ja varastointi 24 200 44 600 49 900 143 800
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 15 900 23 300 25 800 86 300
J Informaatio ja viestintä 42 000 55 600 56 700 101 200
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 22 700 26 900 28 200 51 100
L Kiinteistöalan toiminta 6 300 8 100 9 100 23 300
M Ammatill., tieteell. ja teknin. toi 46 400 69 100 75 000 161 100
N Hallinto- ja tukipalvelutoim. 18 000 27 200 30 400 100 500
O Julkinen hallinto 30 100 37 100 39 700 112 800
P Koulutus 24 700 40 200 48 800 175 300
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 53 200 79 900 97 000 408 700
R Taiteet, viihde ja virkistys 14 500 20 700 23 700 59 300
S Muu palvelutoiminta 17 500 20 800 24 500 73 800
T,U,X Muu ja tuntematon 4 000 5 100 6 300 20 000
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2. Työllisyys ja työttömyys 
 

Työllisyyskehitys 
 
Työllisten määrä kasvoi Helsingissä 0,6 prosenttia vuonna 2012 Tilastokeskuksen työvoimatutki-
muksen tietojen mukaan. Vuosina 2011–2012 työllisyyden kehitys oli hyvin samansuuntaista myös 
pääkaupunkiseudulla (+0,7 %), Helsingin seudulla (+0,7 %) ja koko maassa (+0,4 %) Vuotta ai-
emmin Helsingin työllisten määrä oli kasvanut 1,2 prosentilla. Vuonna 2012 työllisiä oli Helsingissä 
311 700; määrä oli korkeampi kuin vuosina 2007–2009. Koko maan tasolla työllisten määrässä ei 
vuonna 2012 saavutettu vuosien 2007–2008 lukuja. 

Taulukko 4. Työllinen työvoima Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko 
maassa 2005–2012 
 

 
 
  
 
Kuvio 7. Työllisten määrä Helsingissä 2007–2013/I, liukuva vuosikeskiarvo (indeksi, 2007/I = 100) 
 

 
Muuttoliike on kasvattanut Helsingin väkimäärää voimakkaasti viime vuosina ja tämä selittää myös 
työllisten määrän kohoamista riippumatta epävarmasta taloudellisesta tilanteesta. Vuoden 2012 
aikana Helsingin väestö kasvoi ennätyksellisesti lähes 8 600 henkilöllä. Työikäisten (20–64-
vuotiaiden määrä) kasvoi 3 979 henkeä eli 1 prosentin verran vuoden 2012 aikana. Työllisten mää-
rä kasvoi voimakkaasti Helsingissä myös vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.  

Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu Koko maa
2005 289 400 522 400 651 600 2 400 800
2006 296 700 532 800 667 400 2 443 500
2007 297 800 542 100 680 600 2 491 600
2008 308 800 555 300 708 600 2 530 900
2009 310 200 546 100 696 300 2 457 200
2010 306 300 546 900 697 800 2 447 500
2011 309 900 553 100 704 900 2 473 700
2012 311 700 556 900 710 100 2 483 200
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Kuvio 8. Työllisten määrän muutos (%) edellisestä vuodesta Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, 
Helsingin seudulla ja koko maassa neljännesvuosittain 2009–2013/I 

 
Vuonna 2012 Helsingin työllisyysaste oli 73,4 prosenttia. Työllisten määrän kasvusta huolimatta 
työllisyysaste ei noussut. Pudotusta edelliseen vuoteen tuli 0,8 prosenttiyksikköä. Pääkaupunki-
seudulla ja Helsingin seudulla työllisyysaste aleni Helsinkiä maltillisemmin. Vuonna 2012 Suomen 
työllisyysaste oi 69,0 prosenttia. Koko maan tasolla työllisyysaste kohosi vuoden takaisesta 0,4 
prosenttiyksikköä. Vilkas muuttovoitto tarkoittaa siis Helsingille myös työttömien ja työvoiman ulko-
puolella olevien määrän kasvua väestönlisäyksen seurauksena.  Työvoiman ulkopuolella olevien 
15–64-vuotiaiden määrä kasvoi vuonna 2012 Helsingissä 4 prosentilla vuodesta 2011. Moni muut-
taa Helsinkiin opintojen vuoksi.  
 
Taulukko 5. Työllisyysasteet (15–64-vuotiaat) Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudul-
la ja koko maassa 2006–2012  
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Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu Koko maa
2006 74,4 74,7 74,8 68,9
2007 74,0 75,2 75,3 69,9
2008 75,7 76,2 76,1 70,6
2009 74,8 74,1 74,0 68,3
2010 73,6 73,5 73,4 67,8
2011 74,1 73,9 73,9 68,6
2012 73,4 73,6 73,7 69,0
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Työttömien  määrät  ja  työttömyysasteet 
 
Helsingin työttömyysaste on kohonnut vuodesta 2008 lähtien voimakkaasti. Vuonna 2012 työttö-
myysaste oli Helsingissä työvoimatutkimuksen tietojen mukaan 7,0 prosenttia, mikä oli 1,9 pro-
senttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2008. Vuodesta 2011 Helsingin työttömyysaste nousi 0,3 
prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 naisten työttömyysaste oli 6,6 ja miesten 7,5 prosenttia. Naisten 
työttömyysaste nousi vuoden takaisesta, miesten työttömyysaste aleni aavistuksen. Sukupuolten 
välinen ero työttömyydessä on Helsingissä suurempi kuin Helsingin seudulla, mutta pienempi 
koko maassa. Pääkaupunkiseudulla ja Helsingin seudulla työttömyysasteet kääntyivät loivaan 
laskuun vuonna 2011, mutta kohosivat jälleen vuonna 2012. Koko maan tasolla työttömyysaste 
jatkoi hienoista laskua myös vuonna 2012.  
 
Kuvio 9. Työttömyysaste Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa 
2000–2012 työvoimatutkimuksen mukaan 
 

  
 
Taulukko 6. Työttömien määrät ja työttömyysasteet sukupuolen mukaan Helsingissä, pääkaupun-
kiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa 2008–2012 (Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 
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Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu Koko maa
Yhteensä Työttömät % Työttömät % Työttömät % Työttömät %

2008 16 600 5,1 29 000 5,0 36 300 4,9 172 200 6,4
2009 20 900 6,3 36 700 6,3 46 400 6,2 220 900 8,2
2010 21 600 6,6 38 300 6,5 46 500 6,2 224 300 8,4
2011 22 600 6,8 36 800 6,2 44 800 6,0 208 700 7,8
2012 23 600 7,0 38 600 6,5 48 100 6,3 206 800 7,7

    Miehet
2008 8 700 5,6 15 500 5,3 19 200 5,1 85 000 6,1
2009 11 600 7,3 21 400 7,4 27 100 7,3 122 400 8,9
2010 11 200 7,0 20 100 6,9 24 500 6,6 126 000 9,1
2011 12 500 7,7 20 200 6,8 24 500 6,5 117 300 8,4
2012 12 200 7,5 20 500 6,9 25 100 6,6 115 300 8,3

    Naiset
2008 7 900 4,7 13 500 4,6 17 100 4,6 87 200 6,7
2009 9 300 5,4 15 400 5,2 19 300 5,2 98 500 7,6
2010 10 400 6,2 18 200 6,2 22 000 5,9 98 300 7,6
2011 10 000 5,9 16 600 5,7 20 300 5,5 91 500 7,1
2012 11 400 6,6 18 200 6,1 23 000 6,1 91 500 7,1
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Nuorisotyöttömyyden   kaksi   näkökulmaa 
 
Nuorten työttömyyden kasvusta on kannettu paljon huolta julkisessa keskustelussa Suomessa ja 
erityisesti talouskriisin kourissa olevissa Euroopan Unionin maissa. Tilastokeskuksen työvoimatut-
kimuksen tieto soveltuu hyvin kansainvälisiin vertailuihin, sillä se perustuu Kansainvälisen työjär-
jestön ILO:n harmonisoimiin käsitteisiin.  
 
Suomessa alle 25-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli vuonna 2012 
työvoimatutkimuksen tietojen mukaan 19,0 prosenttia. Helsingissä ja Helsingin seudulla nuorten 
työllistymiselle on paremmat edellytykset kuin koko maan tasolla; Helsingin seudulla nuorten työt-
tömyysaste on 15,3 prosenttia ja Helsingissä 14,2 prosenttia.  
 
Kuvio 10. Nuorten työttömyysaste 2006–2012 työvoimatutkimuksen tietojen mukaan 

 
 
Työttömien lukumäärien vaihtelut ovat Helsingissä työvoimatutkimuksen otosaineiston perusteel-
la varsin suuret, ja tietoja voidaan kuntatasoisesti pitää suuntaa antavina. Tämä johtuu paljolti 
otoksen pienestä koosta.  Varsinkin ikäryhmittäisessä tarkastelussa satunnaisvaihtelu saattaa 
heikentää tiedon luotettavuutta. Työvoimatutkimuksen työttömyysluvut kuvaavat aktiivisten työn-
hakijoiden määrää; työttömältä on edellytetty aktiivista työnhakua viimeisen neljän viikon aikana 
ja hänen tulee olla käytettävissä työhön kahden viikon sisällä. Pitkäaikaistyöttömät ja ikääntyneet 
työttömät ovat tässä tilastossa aliedustettuina. Nuorten kohdalla tilanne on päinvastainen, myös 
työtä hakevat päätoimiset opiskelijat tilastoidaan tässä aineistossa työttömiksi.  
 
Toisen tilastolähteen työttömyyskehityksen tarkasteluun tarjoaa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 
työnvälitystilastossa, jossa tilastoihin lasketaan työ- ja elinkeinotoimistoon rekisteröityneet työttö-
mät työnhakijat kunkin kuukauden lopussa. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien mää-
rä kaksinkertaistui Helsingissä vuoden 2009 aikana. Syksyllä 2010 nuorisotyöttömien määrä 
kääntyi laskuun, mutta vuoden kuluttua tilanne kääntyi jälleen huonommaksi. Vuoden 2012 lo-
pussa nuoria oli työttöminä työnhakijoina 2 260 henkilöä ja kasvua vuoden takaisesta kertyi 6 
prosenttia. TEM:n aineistosta laskettu työttömyysaste alle 25-vuotiaille oli vuoden 2012 lopussa 
6,0 prosenttia. 
 
Vuoden 2013 alussa astui voimaan hallitusohjelmaan kirjattu nuorten yhteiskuntatakuu, jonka 
tavoitteena on luoda kaikille nuorille mahdollisuudet perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittami-
seen ja työllistymiseen. Nuorisotakuun piiriin kuuluvat kaikki alle 25-vuotiaat ja alle 30-vuotiaat 
vastavalmistuneet. Vuoden 2013 alussa nuorten työttömien määrä nousi Helsingissä rajusti ja 
huhtikuussa nuoria oli työttömänä neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin. On mahdollista, että 
nuorisotakuussa luvatut palvelut kannustavat nuoria ilmoittautumaan työttömiksi työnhakijoiksi 
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entistä herkemmin. Toki työttömien määrä kasvaa myös talouskehityksen epävarmuuden seura-
uksena ja tarjolla olevien työpaikkojen niukkuuden vuoksi.  
 
Kuvio 11. Työttömien määrän muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta ajasta Helsingissä  
ikäryhmittäin 2007–2013/4 (TEM) 
 

 
 
 
Työttömyys   yleistyy ja   pitkittyy  
 
Koko työvoiman osalta työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastosta laskettu työttömyys-
aste oli Helsingissä vuoden 2012 lopussa 8,4 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli tuolloin 26 580, 
mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 
 
Helsingin työllisyyskehitys on ollut epävakaata jo usean vuoden ajan.  Talouden taantuma näkyi 
työttömien määrän kasvussa Helsingissä voimakkaimmin vuoden 2009 loppupuolella. Vuoden 
2010 loppupuolella työttömien työnhakijoiden lukumäärä kääntyi jälleen laskuun, mutta vuoden 
2012 alkupuolella tapahtui jälleen käänne huonompaan. It-sektorin suuret irtisanomiset näkyvät 
korostuneesti työttömien määrän voimakkaana kasvuna Espoossa.   
 
Kuvio 12. Työttömien määrän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla,  
Helsingin seudulla ja koko maassa 2008–2013/4 (TEM) 

 

-20

0

20

40

60

80

100

120

2009 4 7 10 2010 4 7 10 2011 4 7 10 2012 4 7 10 2013 4

muutos %

Työttömät yhteensä
Alle 25-vuotiaat

25–49-vuotiaat
Yli 50-vuotiaat

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2009 4 7 10 2010 4 7 10 2011 4 7 10 2012 4 7 10 2013 4

%

Helsinki

Espoo

Vantaa

 Helsingin seutu

Koko maa



Työmarkkinat Helsingissä 2010–2012 
 

16 
 

Kuvio 13. Työttömät työnhakijat Helsingissä ja te-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat kuukau-
den lopussa 2008–2013/4 (TEM) 
 

 
 
 
Pitkäaikaistyöttömiksi lasketaan henkilöt, joiden työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 
vuoden. Vuosina 2006–2008 pitkäaikaistyöttömien määrä väheni voimakkaasti. Moni suuriin ikä-
luokkiin kuuluva pitkäaikaistyötön on siirtynyt eläkkeelle. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi 
jälleen voimakkaaseen kasvuun vuoden 2009 lopussa. Kasvu taittui talouden taantuman jälkeen 
vasta loppukesällä 2011. Positiivinen käänne kesti kuitenkin vajaan vuoden. Keväällä 2012 työt-
tömyys alkoi jälleen pitkittyä yhä useammalla.  Vuoden 2012 lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä 
oli 18 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä 
oli lähes neljännes ja lukumääräisesti heitä oli Helsingissä 6 080.  
 
 
Kuvio 14. Pitkäaikaistyöttömien määrä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla vuosina 2009–2013/4 
(TEM) 
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3. Epätyypilliset työsuhteet 
 

Tässä tarkastelussa tyypillisiksi työsuhteiksi määritellään ne työsuhteet, jotka ovat sekä kokoaikai-
sia että toistaiseksi jatkuvia. Kaikki muut työsuhteet ovat epätyypillisiä. Epätyypillisiä työsuhteita 
ovat siis kaikki osa-aikaiset ja kaikki määräaikaiset työsuhteet. Vuoden 2012 työvoimatutkimusai-
neiston mukaan osa-aikatyötä tehneistä joka neljäs olisi halunnut mieluummin tehdä kokoaikatyö-
tä, jos sellaista olisi ollut tarjolla. Osuus on matkan varrella hieman laskenut: vuonna 2003 se oli 30 
prosenttia, 2009 27 prosenttia ja vuonna 2011 osuus oli 26 prosenttia. Miehillä osa-aikaisuus on 
haluttu työaikamuoto useammin kuin naisilla. Vuonna 2012 vastentahtoisesti osa-aikatyötä teh-
neistä palkansaajista oli naisia 72 prosenttia. Tiedot koskevat koko Suomen tasoista aineistoa. 
 
Osa-aikainen työsuhde on siis useimmiten oma valinta, syinä esimerkiksi opiskelu, terveydelliset 
syyt, eläkkeellä olo ja lasten tai omaisten hoito. Sen sijaan määräaikainen työsuhde on yleisemmin 
pakon sanelema: vuonna 2012 pysyvää työtä ei ole löytynyt 66 prosentille määräaikaisista, nousua 
edellisestä vuodesta kolme prosenttiyksikköä. Vastentahtoinen määräaikaisuus työsuhteena yleis-
tyy iän myötä ja kohdistuu yleisesti naisiin; vuonna 2012 vastentahtoisesti määräaikaisessa työ-
suhteessa olleista 62 prosenttia oli naisia.    
 
Yksi epätyypillisen työn muoto on vuokratyö, joka on vielä varsin marginaalinen ilmiö Suomen työ-
markkinoilla. Vuonna 2012 vuokratyön osuus oli noin yksi prosentti kaikista työsuhteista. Vuokra-
työllä tarkoitetaan työsuhdetta, jossa palkansaaja työskentelee työvoimaa välittävän tai vuokraavan 
yrityksen kautta. Vuokratyössä sukupuolijakauma on varsin tasainen. Vuokratyö on yleisintä nuoril-
la, toimialoittain se painottuu voimakkaimmin kauppaan, majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä 
teollisuuteen. Tässä artikkelissa vuokratyötä ei tarkastella tämän tarkemmin.  
 
Epätyypillisiä työsuhteita kuvataan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosiaineiston valossa, 
ja kohteena ovat palkansaajien työsuhteet. Seurattava ajanjakso kattaa kauden 1997–2012, mutta 
tarkastelussa keskitytään pääasiassa viime vuosien kehitykseen. Alueellisesti kiinnostuksen koh-
teena ovat Helsingin lisäksi pääkaupunkiseutu, Helsingin seutu ja koko maa. Epätyypillisten työ-
suhteiden esiintymistä seurataan kokonaisuuden lisäksi myös iän, sukupuolen ja toimialan mu-
kaan. Jossain määrin tehdään vertailua myös kaikkien työsuhteiden ja alle vuoden kestäneiden 
työsuhteiden välillä. 
 
 
Epätyypillisten  työsuhteiden  kehitys  
 
Koko maassa palkansaajien työsuhteiden määrä kasvoi aikana 2010–2012 yli 26 000, Helsingin 
seudulla reilut 6 000 ja Helsingissä noin 1 000.  Työsuhdetyypin mukaan katsottuna työsuhteiden 
määrä kasvoi voimakkaammin epätyypillisessä työssä. Suhteellinen kasvu oli suurinta jatkuvaa 
osa-aikatyötä tekevien joukossa. Kehitys oli vähän erilaista eri alueilla. Helsingissä tyypillistä työtä 
tekevien määrä hieman laski, kun taas epätyypillisen työn osuus kasvoi reilut kolme prosenttia. 
Epätyypillisessä työssä kasvu perinteisesti painottui jatkuvaan osa-aikatyöhön. Helsingin seudulla 
tyypillistä työtä tekevien määrä kasvoi hieman enemmän kuin epätyypillistä työtä tekevien määrä. 
Koko maan osalta työllisten määrän kasvu kasaantui epätyypillisiin työsuhteisiin, etenkin jatkuvaan 
osa-aikatyöhön.  
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Taulukko 7. Palkansaajien työsuhteet Helsingissä, Helsingin seudulla ja koko maassa vuonna 
2012 ja muutos 2010–2012 
 

 
 
Etenkin jatkuvan osa-aikatyön trendinomainen pitkäaikainen kasvu jatkui edelleen.  
 
Oheinen kuviosarja (kuvio 15) kuvaa epätyypillisten työsuhteiden rakenteellista kehitystä yli ajan. 
Kaiken kaikkiaan Helsingissä on epätyypillisiä työsuhteita suhteellisesti enemmän kuin koko maas-
sa tai muualla Helsingin seudulla. Kuvista käy hyvin ilmi viime vuosikymmenen lopun taantuman 
vaikutus. Taloustilanteen heikkeneminen iski selvästi voimakkaammin epätyypillisiin työsuhteisiin 
kuin jatkuviin kokoaikaisiin työsuhteisiin, mikä näkyy epätyypillisten työsuhteiden osuuden selvänä 
laskuna 2007–2008. Parin taantumavuoden jälkeen epätyypillisten työsuhteiden osuus kaikista 
työsuhteista palasi taas entiselle kehityskäyrälleen. Epätyypillisten työsuhteiden osuus kaikista 
työsuhteista oli vuonna 2012 Helsingissä 28 prosenttia, koko maassa 26 prosenttia ja Helsingin 
seudulla 24 prosenttia.  
 
Esimerkiksi Helsingissä vuonna 2012 epätyypillisistä työsuhteista (28 % kaikista työsuhteista) 
yleisintä oli määräaikainen kokoaikatyö (runsaat 12 % kaikista työsuhteista), toisena jatkuva osa-
aikatyö (vajaat 12 %) ja vähäisin epätyypillisen työsuhteen laji oli määräaikainen osa-aikatyö (run-
saat 4 % kaikista työsuhteista). Epätyypillisten työsuhteiden lajeista määräaikaisen kokoaikatyön 
osuus kaikista työsuhteista on pitkällä tähtäyksellä aleneva, toki viime vuosina hieman kasvava ja 
määräaikaisen osa-aikatyön osuus kohtalaisen vakaa yli ajan. Epätyypillisten työsuhteiden lievä 
suhteellinen kasvu on tullut pääasiassa jatkuvista osa-aikatyösuhteista.  
 
Kuvio 16 valaisee erilaisten työsuhde- ja työaikamuotojen suhteellista kehitystä Helsingissä ja koko 
maassa indeksillä mitaten. Tarkastelujakson alkuvuoden 1997 indeksiarvo on 100.  Epätyypilliset 
työsuhteet ovat viime vuosikymmenen lopun taantuman jälkeenkin yleistyneet Helsingissä edelleen 
nopeammin kuin koko maassa. Erityisen voimakkaana kasvaa jatkuvaa osa-aikatyötä tekevien 
lukumäärä.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Työsuhteet vuonna 2012     Osuus kaikista työsuhteista, % Muutos 2010 - 2012
Helsinki Helsingin Koko maa Helsinki Helsingin Koko maa Määrä %

seutu seutu Helsinki Hgin seutu Koko maa Helsinki Hgin seutu Koko maa

Työsuhteet yhteensä 278 200 635 000 2 146 100 100 100 100 1 070 6 140 26 440 0,4 1,0 1,2

 Kokoaikatyö yhteensä 233 400 544 100 1 835 100 83,9 85,7 85,5 -540 4 320 10 590 -0,2 0,8 0,6
 Osa-aikatyö yhteensä 44 800 90 900 310 900 16,1 14,3 14,5 1 610 1 820 15 850 3,7 2,0 5,4

Jatkuva työ yhteensä 232 800 550 200 1 810 200 83,7 86,6 84,3 1 050 6 530 20 670 0,5 1,2 1,2
Määräaikainen työ yhteensä 45 200 84 400 334 400 16,2 13,3 15,6 350 120 6 670 0,8 0,1 2,0

Jatkuva kokoaikatyö yhteensä 199 700 482 400 1 588 300 71,8 76,0 74,0 -1 540 5 100 7 690 -0,8 1,1 0,5
Epätyypillinen työ yhteensä 78 200 152 200 556 300 28,1 24,0 25,9 2 930 1 560 19 640 3,3 0,9 3,2
 Määräaikainen kokoaikatyö 33 600 61 600 246 300 12,1 9,7 11,5 1 120 -580 3 000 3,5 -0,9 1,2
 Jatkuva osa-aikatyö 33 000 67 800 221 900 11,9 10,7 10,3 2 590 1 440 12 980 8,5 2,2 6,2
 Määräaikainen osa-aikatyö 11 600 22 900 88 200 4,2 3,6 4,1 -780 700 3 670 -6,3 3,2 4,3
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Kuvio 15. Epätyypillisten työsuhteiden suhteellinen kehitys eri alueilla 1997–2012 
 
Epätyypillisten työsuhteiden osuus   Määräaikaisten kokoaikatyösuhteiden 
kaikista työsuhteista 1997–2012  osuus kaikista työsuhteista 1997–2012 
 

 
 
Jatkuvien osa-aikatyösuhteiden osuus  Määräaikaisten osa-aikatyösuhteiden  
kaikista työsuhteista 1997–2012  osuus kaikista työsuhteista 1997–2012 

 
 
Kuvio 16. Erilaisten työsuhteiden suhteellinen kehitys Helsingissä ja koko maassa 1997–2012  
(indeksi; 1997=100) 
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Vaikka epätyypillisten työsuhteiden osuus onkin Helsingissä ja seudulla kasvusuunnassa, Helsin-
gin seutu ei perinteisesti ole profiloitunut nimenomaan epätyypillisiin työsuhteisiin; epätyypilliset 
työsuhteet ovat olleet Helsingin seudun ulkopuolella yleisempiä kuin seudun sisällä (kuvio 17).  
 
Kuvio 17. Työsuhteiden osuus koko maan työsuhteista eri alueilla työsuhdemuodoittain 1997–2012 
 

 
 

 
 
Kuvioissa 17 musta katkoviiva kertoo kaikkien työsuhteiden osuuden koko maan työsuhteista eri 
alueilla. Esimerkiksi Helsingin seudun kaikkien työsuhteiden osuus koko maan kaikista työsuhteis-
ta vuonna 2012 oli noin 30 prosenttia. Sen sijaan Helsingin seudun epätyypillisten työsuhteiden 
osuus koko maan epätyypillisistä työsuhteista oli tätä pienempi, noin 27 prosenttia. Toisin sanoen, 
epätyypilliset työsuhteet eivät ole keskittyneet Helsingin seudulle yhtä voimakkaasti kuin kaikki 
työsuhteet.  Tilanne on pääkaupunkiseudulla samankaltainen, joskaan ei yhtä voimakas. Helsingin 
seutu ja pääkaupunkiseutu ovat profiloituneet ainoastaan yhteen epätyypillisen työsuhteen muo-
toon, jatkuvaan osa-aikatyöhön.  Määräaikainen työ ja epätyypillinen työ kokonaisuutena ovat pai-
nottuneet voimakkaammin Helsingin seudun ulkopuolelle kuin seudulle tai sen osa-alueille.   Hel-
singissä epätyypillisten työsuhteiden paino on selvästi suurempi kuin muualla maassa tai seudulla. 
Helsingissä muutos eri työsuhdemuodoissa vuodesta 2011 vuoteen 2012 muutti tilanteen sellai-
seksi, että ensimmäisen kerran vuodesta 1997 alkaneen tarkastelujakson aikana kaikkien epätyy-
pillisen työsuhteen lajien osuus oli suurempi kuin kaupungin kokonaistyöpaikkaosuus. Tuolloin 
Helsingissä jatkuvien kokoaikatyösuhteiden määrä hieman väheni, kun koko maassa se kasvoi. 
Samoin epätyypillisten työsuhteiden määrä kasvoi Helsingissä kolme prosenttia, kun koko maassa 
ei tapahtunut mitään muutosta.  
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Muutokset  iän  ja  sukupuolen  mukaan  alueittain 
 
Epätyypilliset työsuhteet ovat selvästi yleisempiä naisilla kuin miehillä. Esimerkiksi Helsingissä 
vuonna 2012 epätyypillisissä työsuhteissa oli naisista 33 prosenttia, miehistä 22 prosenttia. Suku-
puolten välinen ero on koko maassa hieman korkeampi (14 prosenttiyksikköä vuonna 2012) kuin 
Helsingissä (11 prosenttiyksikköä) tai Helsingin seudulla (11 prosenttiyksikköä).  
 
2000-luvun lopun taantuma vähensi voimakkaammin miesten epätyypillisiä työsuhteita ja siten 
sukupuolten välinen ero hieman kasvoi. Taantuman helpottaessa miehillä epätyypilliset työsuhteet 
yleistyivät hieman naisia enemmän ja ero sukupuolten välillä on viime vuosina hieman kaventunut.   
 
 
Kuvio 18. Epätyypillisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista eri alueilla 15–64-vuotiailla  
palkansaajilla aikana 1997–2012 sukupuolen mukaan 
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Epätyypillisten työsuhteiden yleisyys on sukupuolen lisäksi riippuvainen myös iästä. Koko maassa 
vuonna 2012 nuorimmista, 15–19-vuotiaista palkansaajista 88 prosenttia oli epätyypillisessä työ-
suhteessa; tätä selittää luonnollisesti koululaisten ja opiskelijoiden työssäkäynti.  Työvoimatutki-
musaineistoonhan kuuluvat kaikki palkansaajat, myös opiskelijat, mikäli he olivat laskentahetkellä 
työssä. Iän karttuessa epätyypillisessä työssä olevien osuus laskee, ja 45–59-vuotiaista enää 14 
prosentilla työsuhde on epätyypillinen koko maassa. Vanhimmissa ikäryhmissä osuudet taas nou-
sevat.  
 
Helsingissä ja Helsingin seudulla epätyypillistä työtä tekevien osuudet ovat jonkin verran koko 
maata korkeammat nuoremmissa ikäryhmissä, vanhemmissa ikäryhmissä puolestaan epätyypilli-
nen työ on yleisempää koko maassa kuin Helsingissä tai Helsingin seudulla. Sukupuolten välinen 
ero on koko maassa hieman suurempi kuin Helsingissä tai Helsingin seudulla lähes kaikissa ikä-
ryhmissä. 
 
Kuvio 19. Epätyypillisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista ikäryhmittäin vuonna 2012 eri 
alueilla sukupuolen mukaan 

 
 
 

 
 
Työsuhteiden  yleisyys  toimialoittain 
 
Katsotaan seuraavaksi kuinka epätyypilliset työsuhteet sijoittuivat eri toimialoille vuonna 2012. Hel-
singissä epätyypillisiä työsuhteita on erityisen paljon majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa 45 
prosenttia palkansaajien työsuhteista on epätyypillisiä. Varsin paljon epätyypillistä työtä on myös 
koulutuksessa, taiteen viihteen ja virkistyksen alalla, muussa palvelutoiminnassa sekä terveys- ja 
sosiaalipalveluissa. Epätyypillinen työ on suhteellisen vähäistä teollisuuden, rakentamisen, rahoi-
tus- ja vakuutustoiminnan ja informaation toimialoilla, maksimissaan reilut 15 prosenttia kaikista 
työsuhteista. Helsingin kaikista palkansaajien työsuhteista oli keskimäärin 28 prosenttia epätyypilli-
siä vuonna 2012.   
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Epätyypillisen työsuhteen lajit painottuvat eri tavalla eri toimialoilla. Helsingissä vuonna 2012 kai-
kista epätyypillisistä työsuhteista 42 prosenttia oli jatkuvaa osa-aikatyötä.  Jatkuva osa-aikatyö on 
selvästi keskimääräistä yleisempää kiinteistöalan toiminnassa (79 % epätyypillisistä työsuhteista 
on jatkuvaa osa-aikatyötä), kuljetuksessa ja varastoinnissa (65 %), tukku- ja vähittäiskaupassa (64 
%) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (64 %).  Määräaikainen kokoaikatyö puolestaan (kes-
kimäärin 43 prosenttia kaikista epätyypillisistä työsuhteista) painottuu tavanomaista voimakkaam-
min julkiseen hallintoon (73 prosenttia alan kaikista epätyypillisistä työsuhteista on määräaikaista 
kokoaikatyötä), teollisuuteen (63 %), rakentamiseen (59 %), terveys- ja sosiaalipalveluihin (54 %) 
ja koulutukseen (53 %). Määräaikaista osa-aikatyötä (Helsingin kaikista epätyypillisistä työsuhteis-
ta 15 prosenttia) löytyy suhteellisen paljon toimialalta muu tai tuntematon (22 %) ja koulutuksesta 
(22 %).  
 
Epätyypillisten työsuhteiden painottuminen eri toimialoille on koko maassa varsin samanlaista kuin 
Helsingissäkin. Epätyypillisten työsuhteiden osuuden mukainen järjestys toki jonkin verran vaihte-
lee, mutta sekä Helsingissä että koko maassa samat toimialat sijoittuvat keskiarvon yläpuolelle ja 
alapuolelle sekä Helsingissä että koko maassa. Helsingin kuviosta puuttuu alkutuotannon toimiala 
pienen otoskoon vuoksi.   
 
Kuvio 20. Epätyypilliset työsuhteet toimialoittain Helsingissä ja koko maassa vuonna 2012 
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Alle  vuoden  kestäneet  työsuhteet 
 
Katsotaan seuraavaksi alle vuoden kestäneitä työsuhteita ja vertaillaan niitä kaikkiin työsuhteisiin. 
Alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista on liikkunut 20 prosentin tuntu-
massa. Vuonna 2012 alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista oli koko 
maassa 20 prosenttia, Helsingissä 22 prosenttia. 
 
Tyypillistä työtä tekevistä eli jatkuvaa kokoaikatyötä tekevistä vain yhdellä kymmenestä työsuhde 
on kestänyt alle vuoden (Helsinki 12 %, koko maa 10 %), kun taas epätyypillistä työtä tekevistä 
joka toisella työsuhde on kestänyt alle vuoden (Helsinki 48 %, koko maa 50 %).  
 
Kuten edellä jo mainittiin, 2000-luvun lopun taantuma vähensi epätyypillisten työsuhteiden osuutta 
kaikista työsuhteista, ja vuodesta 2008 alkaen osuudet taas alkoivat nousta. Kun palkansaajien 
kaikista työsuhteista oli vuonna 2012 epätyypillisiä reilu neljännes (koko maassa 26 %, Helsingissä 
28 %), alle vuoden kestäneistä työsuhteista epätyypillisiä oli yli kuusi kymmenestä (koko maa 64 
%, Helsinki 62 %). Lyhytkestoisissa työsuhteissa epätyypillinen on siis tyypillistä.  
 
Kuvio 21. Epätyypillisten työsuhteiden osuus palkansaajien kaikista työsuhteista ja alle vuoden 
kestäneistä työsuhteista aikana 2010–2012 sukupuolen mukaan Helsingissä ja koko maassa  
 

 
 
 
Kuten kaikissa työsuhteissa, myös alle vuoden kestäneissä työsuhteissa epätyypillinen työsuhde 
on naisilla selvästi yleisempi kuin miehillä eron ollessa Helsingissä 12 ja koko maassa 19 prosent-
tiyksikköä. Esimerkiksi Helsingissä vuonna 2012 alle vuoden kestäneistä työsuhteista oli epätyypil-
lisiä miesten osalta 55 prosenttia, naisilla vastaavasti 67 prosenttia. Koko maassa vastaavat osuu-
det olivat 54 prosenttia ja 73 prosenttia. 
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Kuvio 22. Epätyypillisten työsuhteiden osuus palkansaajien kaikista työsuhteista ja alle vuoden 
kestäneistä työsuhteista v. 2010–2012 työsuhteen muodon mukaan Helsingissä ja koko maassa  
  

  
 
Alle vuoden kestäneissä epätyypillisissä työsuhteissa painottuu määräaikainen työ selvästi voi-
makkaammin kuin kaikissa epätyypillisissä työsuhteissa. Esimerkiksi vuonna 2012 koko maan kai-
kista epätyypillisistä työsuhteista oli määräaikaisia 60 prosenttia. Alle vuoden kestäneissä työsuh-
teissa osuus oli 82 prosenttia. Helsingissä vastaavat osuudet oli 58 ja 76 prosenttia.  
 
Vastaavasti jatkuvan osa-aikatyön painoarvo on lyhyissä työsuhteissa selvästi pienempi kuin kai-
kissa epätyypillisissä työsuhteissa. Vuonna 2012 koko maan kaikista epätyypillisistä työsuhteista 
40 prosenttia oli jatkuvaa osa-aikatyötä. Kaikista alle vuoden kestäneistä epätyypillisistä työsuh-
teista vain 18 prosenttia oli jatkuvaa osa-aikatyötä. Helsingin osuudet olivat 42 ja 24 prosenttia. 
 
Kuvio 23. valaisee lyhyiden työsuhteiden osuutta kaikista epätyypillisistä työsuhteista iän mukaan 
eri alueilla vuonna 2012. Kuvion vaakaviivat kertovat alle vuoden kestäneiden epätyypillisten työ-
suhteiden osuutta kaikista epätyypillisistä työsuhteista. Koko maassa kaikista epätyypillisistä työ-
suhteista 50 prosenttia oli kestänyt alle vuoden, Helsingissä ja Helsingin seudulla vastaavat osuu-
det olivat 48 ja 46 prosenttia vuonna 2012.  Iän karttuessa epätyypillisten työsuhteiden kesto pite-
nee samalla kun epätyypillisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista vähenee. Kun esimerkiksi 
Helsingissä 15–19-vuotiailla epätyypillisissä työsuhteissa olleilla 78 prosentilla työsuhde on kestä-
nyt alle vuoden, 60–64-vuotiailla enää 12 prosentilla epätyypillinen työsuhde on kestänyt alle vuo-
den. Yli 65-vuotiailla lyhyiden työsuhteiden osuus epätyypillisessä työssä kääntyy taas nousuun.  
 
Kuvio 23. Alle vuoden kestäneiden epätyypillisten työsuhteiden osuus kaikista epätyypillisistä työ-
suhteista ikäryhmittäin vuonna 2012 eri alueilla 
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Epätyypillisessä työsuhteessa toimivat ovat nuorempia kuin työntekijät keskimäärin. Ja alle vuoden 
kestäneissä työsuhteissa olevat ovat nuorempia kuin muut. Esimerkiksi helsinkiläisten palkansaaji-
en mediaani-ikä vuonna 2012 oli 36,8 vuotta eli puolet palkansaajista oli tätä vanhempia, puolet 
nuorempia. Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa olleet helsinkiläiset olivat noin kymmenen vuotta 
nuorempia, mediaani-ikä 26,9 vuotta. Epätyypillistä työtä tekevien helsinkiläisten mediaani-ikä oli 
27,8 vuotta, kun taas alle vuoden kestäneessä epätyypillisessä työssä helsinkiläisten mediaani-ikä 
oli 25,8 vuotta. Yleisesti ottaen helsinkiläiset työntekijät näyttävät olevan jonkin verran nuorempia 
kuin muualla asuvat.  
  
Kuvio 24. Työsuhteessa olevien mediaani-ikä työsuhteen tyypin ja keston mukaan eri alueilla 
vuonna 2012 

 
 
Epätyypillinen työ on siis tyypillisesti nuorten työsuhdemuoto, lyhytkestoinen epätyypillinen työ vie-
lä nuorempien. Esimerkiksi Helsingissä vuonna 2012 alle 24-vuotiaita oli kaikista palkansaajista 13 
prosenttia, kaikista epätyypillistä työtä tekevistä 32 prosenttia ja kaikista alle vuoden kestänyttä 
epätyypillistä työtä tekevistä 44 prosenttia.  
 
Kuvio 25. Erityyppisissä työsuhteissa olevien ikärakenne (kumulatiivinen prosenttiosuus, %)  
työsuhdemuodon mukaan Helsingissä vuonna 2012 
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Lyhyesti 
 
Epätyypillisten työsuhteiden osuus palkansaajien kaikista työsuhteista on hieman kasvanut ajan 
myötä, vaikka 2000-luvun lopun taantuma tilapäisesti vähensikin epätyypillisten työsuhteiden mää-
rää suhteellisesti enemmän kuin tyypillisten työsuhteiden määrää. Kasvun takana on erityisesti 
jatkuvan osa-aikatyön voimakas yleistyminen. Helsingissä työsuhteista on epätyypillisiä hieman 
suurempi osuus kuin Helsingin seudulla ja muualla maassa. Vuonna 2012 Helsingin kaikista työ-
suhteista 28 prosenttia oli epätyypillisiä. Helsingin seutu ei kuitenkaan ole profiloitunut epätyypilli-
siin työsuhteisiin: seudulla epätyypillisten työsuhteiden osuus koko maan epätyypillisistä työsuh-
teista on pienempi kuin kaikkien työsuhteiden osuus koko maan kaikista työsuhteista.  Sen sijaan 
Helsinki näyttää vuoden 2012 luvuissa jossain määrin profiloituneen epätyypillisiin työsuhteisiin.  
 
Epätyypilliset työsuhteet painottuvat voimakkaasti naisiin ja nuoriin. Helsingissä vuonna 2012 epä-
tyypillisessä työsuhteessa oli naisista 33 prosenttia, miehistä 22 prosenttia. Toisaalta, epätyypilli-
sessä työsuhteessa olevista 64 prosenttia oli naisia, 36 prosenttia miehiä. Joka kolmas epätyypil-
listä työtä tekevistä oli alle 25-vuotias, kun tyypillistä työtä tekevistä alle 25-vuotiaita on vain kuusi 
prosenttia.  
 
Helsingissä epätyypillisiä työsuhteita on erityisen paljon majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa 
45 prosenttia palkansaajien työsuhteista on epätyypillisiä. Varsin paljon epätyypillistä työtä on 
myös koulutuksessa, taiteen, viihteen ja virkistyksen alalla, muussa palvelutoiminnassa sekä ter-
veys- ja sosiaalipalveluissa. Epätyypillinen työ on suhteellisen vähäistä teollisuuden, rakentamisen, 
rahoitus- ja vakuutustoiminnan sekä informaation toimialoilla, maksimissaan reilut 15 prosenttia 
kaikista työsuhteista. 
 
Epätyypillinen työ näyttäytyy myös työsuhteen kestossa. Tyypillistä työtä tekevistä eli jatkuvaa ko-
koaikatyötä tekevistä vain yhdellä kymmenestä työsuhde on kestänyt alle vuoden, kun taas epä-
tyypillistä työtä tekevistä joka toisella työsuhde on alle vuoden mittainen.  
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	Työttömien lukumäärien vaihtelut ovat Helsingissä työvoimatutkimuksen otosaineiston perusteella varsin suuret, ja tietoja voidaan kuntatasoisesti pitää suuntaa antavina. Tämä johtuu paljolti otoksen pienestä koosta.  Varsinkin ikäryhmittäisessä tarkas...
	Toisen tilastolähteen työttömyyskehityksen tarkasteluun tarjoaa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastossa, jossa tilastoihin lasketaan työ- ja elinkeinotoimistoon rekisteröityneet työttömät työnhakijat kunkin kuukauden lopussa.
	Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kaksinkertaistui Helsingissä vuoden 2009 aikana. Syksyllä 2010 nuorisotyöttömien määrä kääntyi laskuun, mutta vuoden kuluttua tilanne kääntyi jälleen ...
	Vuoden 2012 alussa astui voimaan hallitusohjelmaan kirjattu nuorten yhteiskuntatakuu, jonka tavoitteena on luoda kaikille nuorille mahdollisuudet perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittamiseen ja työllistymiseen. Nuorisotakuun piiriin kuuluvat kaikki ...
	Työttömyys   yleistyy ja   pitkittyy
	Koko työvoiman osalta työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastosta laskettu työttömyysaste oli Helsingissä vuoden 2012 lopussa 8,4 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli tuolloin 26 580, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
	Helsingin työllisyyskehitys on ollut epävakaata jo usean vuoden ajan.  Talouden taantuma näkyi työttömien määrän kasvussa Helsingissä voimakkaimmin vuoden 2009 loppupuolella. Vuoden 2010 loppupuolella työttömien työnhakijoiden lukumäärä kääntyi jällee...
	Kuvio 13. Työttömät työnhakijat Helsingissä ja te-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat kuukauden lopussa 2008–2013/4 (TEM)
	Pitkäaikaistyöttömiksi lasketaan henkilöt, joiden työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Vuosina 2006–2008 pitkäaikaistyöttömien määrä väheni voimakkaasti. Moni suuriin ikäluokkiin kuuluva pitkäaikaistyötön on siirtynyt eläkkeelle. P...
	Kuvio 14. Pitkäaikaistyöttömien määrä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla vuosina 2009–2013/4 (TEM)
	3. Epätyypilliset työsuhteet
	Tässä tarkastelussa tyypillisiksi työsuhteiksi määritellään ne työsuhteet, jotka ovat sekä kokoaikaisia että toistaiseksi jatkuvia. Kaikki muut työsuhteet ovat epätyypillisiä. Epätyypillisiä työsuhteita ovat siis kaikki osa-aikaiset ja kaikki määräaik...
	Osa-aikainen työsuhde on siis useimmiten oma valinta, syinä esimerkiksi opiskelu, terveydelliset syyt, eläkkeellä olo ja lasten tai omaisten hoito. Sen sijaan määräaikainen työsuhde on yleisemmin pakon sanelema: vuonna 2012 pysyvää työtä ei ole löytyn...
	Yksi epätyypillisen työn muoto on vuokratyö, joka on vielä varsin marginaalinen ilmiö Suomen työmarkkinoilla. Vuonna 2012 vuokratyön osuus oli noin yksi prosentti kaikista työsuhteista. Vuokratyöllä tarkoitetaan työsuhdetta, jossa palkansaaja työskent...
	Epätyypillisiä työsuhteita kuvataan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosiaineiston valossa, ja kohteena ovat palkansaajien työsuhteet. Seurattava ajanjakso kattaa kauden 1997–2012, mutta tarkastelussa keskitytään pääasiassa viime vuosien kehityks...
	Epätyypillisten  työsuhteiden  kehitys
	Koko maassa palkansaajien työsuhteiden määrä kasvoi aikana 2010–2012 yli 26 000, Helsingin seudulla reilut 6 000 ja Helsingissä noin 1 000.  Työsuhdetyypin mukaan katsottuna työsuhteiden määrä kasvoi voimakkaammin epätyypillisessä työssä. Suhteellinen...
	Etenkin jatkuvan osa-aikatyön trendinomainen pitkäaikainen kasvu jatkui edelleen.
	Oheinen kuviosarja (kuvio 15) kuvaa epätyypillisten työsuhteiden rakenteellista kehitystä yli ajan. Kaiken kaikkiaan Helsingissä on epätyypillisiä työsuhteita suhteellisesti enemmän kuin koko maassa tai muualla Helsingin seudulla. Kuvista käy hyvin il...
	Esimerkiksi Helsingissä vuonna 2012 epätyypillisistä työsuhteista (28 % kaikista työsuhteista) yleisintä oli määräaikainen kokoaikatyö (runsaat 12 % kaikista työsuhteista), toisena jatkuva osa-aikatyö (vajaat 12 %) ja vähäisin epätyypillisen työsuhtee...
	Kuvio 16 valaisee erilaisten työsuhde- ja työaikamuotojen suhteellista kehitystä Helsingissä ja koko maassa indeksillä mitaten. Tarkastelujakson alkuvuoden 1997 indeksiarvo on 100.  Epätyypilliset työsuhteet ovat viime vuosikymmenen lopun taantuman jä...
	Epätyypillisten työsuhteiden osuus   Määräaikaisten kokoaikatyösuhteiden
	kaikista työsuhteista 1997–2012  osuus kaikista työsuhteista 1997–2012
	Jatkuvien osa-aikatyösuhteiden osuus  Määräaikaisten osa-aikatyösuhteiden
	kaikista työsuhteista 1997–2012  osuus kaikista työsuhteista 1997–2012
	Vaikka epätyypillisten työsuhteiden osuus onkin Helsingissä ja seudulla kasvusuunnassa, Helsingin seutu ei perinteisesti ole profiloitunut nimenomaan epätyypillisiin työsuhteisiin; epätyypilliset työsuhteet ovat olleet Helsingin seudun ulkopuolella yl...
	Kuvioissa 17 musta katkoviiva kertoo kaikkien työsuhteiden osuuden koko maan työsuhteista eri alueilla. Esimerkiksi Helsingin seudun kaikkien työsuhteiden osuus koko maan kaikista työsuhteista vuonna 2012 oli noin 30 prosenttia. Sen sijaan Helsingin s...
	Muutokset  iän  ja  sukupuolen  mukaan  alueittain
	Epätyypilliset työsuhteet ovat selvästi yleisempiä naisilla kuin miehillä. Esimerkiksi Helsingissä vuonna 2012 epätyypillisissä työsuhteissa oli naisista 33 prosenttia, miehistä 22 prosenttia. Sukupuolten välinen ero on koko maassa hieman korkeampi (1...
	2000-luvun lopun taantuma vähensi voimakkaammin miesten epätyypillisiä työsuhteita ja siten sukupuolten välinen ero hieman kasvoi. Taantuman helpottaessa miehillä epätyypilliset työsuhteet yleistyivät hieman naisia enemmän ja ero sukupuolten välillä o...
	Kuvio 18. Epätyypillisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista eri alueilla 15–64-vuotiailla
	palkansaajilla aikana 1997–2012 sukupuolen mukaan
	Epätyypillisten työsuhteiden yleisyys on sukupuolen lisäksi riippuvainen myös iästä. Koko maassa vuonna 2012 nuorimmista, 15–19-vuotiaista palkansaajista 88 prosenttia oli epätyypillisessä työsuhteessa; tätä selittää luonnollisesti koululaisten ja opi...
	Helsingissä ja Helsingin seudulla epätyypillistä työtä tekevien osuudet ovat jonkin verran koko maata korkeammat nuoremmissa ikäryhmissä, vanhemmissa ikäryhmissä puolestaan epätyypillinen työ on yleisempää koko maassa kuin Helsingissä tai Helsingin se...
	Kuvio 19. Epätyypillisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista ikäryhmittäin vuonna 2012 eri alueilla sukupuolen mukaan
	Työsuhteiden  yleisyys  toimialoittain
	Katsotaan seuraavaksi kuinka epätyypilliset työsuhteet sijoittuivat eri toimialoille vuonna 2012. Helsingissä epätyypillisiä työsuhteita on erityisen paljon majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa 45 prosenttia palkansaajien työsuhteista on epätyypi...
	Epätyypillisen työsuhteen lajit painottuvat eri tavalla eri toimialoilla. Helsingissä vuonna 2012 kaikista epätyypillisistä työsuhteista 42 prosenttia oli jatkuvaa osa-aikatyötä.  Jatkuva osa-aikatyö on selvästi keskimääräistä yleisempää kiinteistöala...
	Epätyypillisten työsuhteiden painottuminen eri toimialoille on koko maassa varsin samanlaista kuin Helsingissäkin. Epätyypillisten työsuhteiden osuuden mukainen järjestys toki jonkin verran vaihtelee, mutta sekä Helsingissä että koko maassa samat toim...
	Kuvio 20. Epätyypilliset työsuhteet toimialoittain Helsingissä ja koko maassa vuonna 2012
	Alle  vuoden  kestäneet  työsuhteet
	Katsotaan seuraavaksi alle vuoden kestäneitä työsuhteita ja vertaillaan niitä kaikkiin työsuhteisiin. Alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista on liikkunut 20 prosentin tuntumassa. Vuonna 2012 alle vuoden kestäneiden työsuhteid...
	Tyypillistä työtä tekevistä eli jatkuvaa kokoaikatyötä tekevistä vain yhdellä kymmenestä työsuhde on kestänyt alle vuoden (Helsinki 12 %, koko maa 10 %), kun taas epätyypillistä työtä tekevistä joka toisella työsuhde on kestänyt alle vuoden (Helsinki ...
	Kuten edellä jo mainittiin, 2000-luvun lopun taantuma vähensi epätyypillisten työsuhteiden osuutta kaikista työsuhteista, ja vuodesta 2008 alkaen osuudet taas alkoivat nousta. Kun palkansaajien kaikista työsuhteista oli vuonna 2012 epätyypillisiä reil...
	Kuvio 21. Epätyypillisten työsuhteiden osuus palkansaajien kaikista työsuhteista ja alle vuoden kestäneistä työsuhteista aikana 2010–2012 sukupuolen mukaan Helsingissä ja koko maassa
	Kuten kaikissa työsuhteissa, myös alle vuoden kestäneissä työsuhteissa epätyypillinen työsuhde on naisilla selvästi yleisempi kuin miehillä eron ollessa Helsingissä 12 ja koko maassa 19 prosenttiyksikköä. Esimerkiksi Helsingissä vuonna 2012 alle vuode...
	Alle vuoden kestäneissä epätyypillisissä työsuhteissa painottuu määräaikainen työ selvästi voimakkaammin kuin kaikissa epätyypillisissä työsuhteissa. Esimerkiksi vuonna 2012 koko maan kaikista epätyypillisistä työsuhteista oli määräaikaisia 60 prosent...
	Vastaavasti jatkuvan osa-aikatyön painoarvo on lyhyissä työsuhteissa selvästi pienempi kuin kaikissa epätyypillisissä työsuhteissa. Vuonna 2012 koko maan kaikista epätyypillisistä työsuhteista 40 prosenttia oli jatkuvaa osa-aikatyötä. Kaikista alle vu...
	Kuvio 23. valaisee lyhyiden työsuhteiden osuutta kaikista epätyypillisistä työsuhteista iän mukaan eri alueilla vuonna 2012. Kuvion vaakaviivat kertovat alle vuoden kestäneiden epätyypillisten työsuhteiden osuutta kaikista epätyypillisistä työsuhteist...
	Kuvio 23. Alle vuoden kestäneiden epätyypillisten työsuhteiden osuus kaikista epätyypillisistä työsuhteista ikäryhmittäin vuonna 2012 eri alueilla
	Epätyypillisessä työsuhteessa toimivat ovat nuorempia kuin työntekijät keskimäärin. Ja alle vuoden kestäneissä työsuhteissa olevat ovat nuorempia kuin muut. Esimerkiksi helsinkiläisten palkansaajien mediaani-ikä vuonna 2012 oli 36,8 vuotta eli puolet ...
	Kuvio 24. Työsuhteessa olevien mediaani-ikä työsuhteen tyypin ja keston mukaan eri alueilla vuonna 2012
	Epätyypillinen työ on siis tyypillisesti nuorten työsuhdemuoto, lyhytkestoinen epätyypillinen työ vielä nuorempien. Esimerkiksi Helsingissä vuonna 2012 alle 24-vuotiaita oli kaikista palkansaajista 13 prosenttia, kaikista epätyypillistä työtä tekevist...
	Kuvio 25. Erityyppisissä työsuhteissa olevien ikärakenne (kumulatiivinen prosenttiosuus, %)
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	Lyhyesti
	Epätyypillisten työsuhteiden osuus palkansaajien kaikista työsuhteista on hieman kasvanut ajan myötä, vaikka 2000-luvun lopun taantuma tilapäisesti vähensikin epätyypillisten työsuhteiden määrää suhteellisesti enemmän kuin tyypillisten työsuhteiden mä...
	Epätyypilliset työsuhteet painottuvat voimakkaasti naisiin ja nuoriin. Helsingissä vuonna 2012 epätyypillisessä työsuhteessa oli naisista 33 prosenttia, miehistä 22 prosenttia. Toisaalta, epätyypillisessä työsuhteessa olevista 64 prosenttia oli naisia...
	Helsingissä epätyypillisiä työsuhteita on erityisen paljon majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa 45 prosenttia palkansaajien työsuhteista on epätyypillisiä. Varsin paljon epätyypillistä työtä on myös koulutuksessa, taiteen, viihteen ja virkistykse...
	Epätyypillinen työ näyttäytyy myös työsuhteen kestossa. Tyypillistä työtä tekevistä eli jatkuvaa kokoaikatyötä tekevistä vain yhdellä kymmenestä työsuhde on kestänyt alle vuoden, kun taas epätyypillistä työtä tekevistä joka toisella työsuhde on alle v...

