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Förord

Yrke 2025 är den tredje prognosen i sitt slag. Den första, Yrke 2015, utkom för ungefär 
tio år sedan. Om några år kan dess träffsäkerhet utvärderas. Framtiden kan egentligen 
inte förutspås, men det är viktigt att vi som arbetar med utbildning är förutseende och 
proaktiva. Den här prognosen kan ses som ett underlag för beslut om utbildning och om 
framtiden. Prognosen förutser inte konjunkturer, utan skapar en bild av utbildningsbe-
hoven på lång sikt. 

Prognosen kan vara ett verktyg i utbildningsplanerarens arbete och i yrkeslärarens 
vardag. Prognosen erbjuder också väsentlig information för elev- och studiehandledare, 
för de unga och vuxna som står inför studie- och yrkesvalet eller för de ungas föräldrar, 
som vill veta mer. Mer information för dessa målgrupper samlas på www.edu.fi / yrke2025

Prognosen har ställts av Utbildningsstyrelsen. Rapporten och annat material har produ-
cerats och diskussionen kring prognosen har organiserats i samarbetsprojektet Forum 
Yrke 2025 med Prakticum under åren 2010-2011. Centrala utbildningsaktörer och repre-
sentanter för de olika utbildningsstadierna har deltagit i processen och tagit ställning till 
prognossiffrorna. Projektet har sedan prognosen färdigställdes i början av år 2011 nått 
ungefär 500 personer inom ramen för ett tiotal tillställningar. Projektets webbsidor och 
Facebook-sidan Yrke2025 har effektivt spridit informationen om prognosen. 

Yrke 2025 ger oss de stora riktlinjerna för utvecklingen inom alla branscher på sikt. Men 
vi behöver också identifi era framtida kompetensbehov inom olika branscher. Utbild-
ningsstyrelsen har utvecklat en modell för det här arbetet. Inom ramen för projektet 
Toppkompetens vill vi under åren 2012-2015 etablera också detta arbetssätt inom den 
svenskspråkiga yrkesutbildningen. 

Bob Karlsson
direktör
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1 Läs det här först!

Finanskrisens följder
Prognosen Yrke 2025 bygger på statens ekonomiska forskningscentrals arbetskrafts-
prognos från december 2010 och användes som beslutsunderlag när de kvantitativa 
målen för utbildning för svenskspråkiga i december 2011 slogs fast av statsrådet i utveck-
lingsplanen för utbildning och forskning 2011-2016. Finanskrisen har lett till att Katai-
nens regering som tillträdde 2011 infört inbesparingar som drabbat bl.a. utbildningssek-
torn. Därför blev de slutliga målen i utvecklingsplanen lägre än de mål som Yrke 2025 
och den motsvarande nationella prognosen rekommenderade. Nedskärningar kommer 
också att drabba den yrkesinriktade vuxenutbildningen under de kommande åren.

Prognosen bygger på statistik från år 2009, ett år då sysselsättningen hade sjunkit pga. 
fi nanskrisen. Den föregående prognosen, Yrke 2020, byggde på statistik från goda år. 
Under de drygt tio åren som dessa svenskspråkiga prognoser ställts och under de tjugo 
år som nationella prognoser ställts har vi sett konjunkturer komma och gå. Vår känsla just 
nu är att prognosen på sikt håller streck, åtminstone på en grov nivå.

Utbildningsprognosen siktar långt 
Prognosen kan inte jobba bort tillfälliga konjunkturer, eftersom utbildning inte är den 
enda faktorn i ekonomiska recessioner. Utbildningsprognosen är därför uttryckligen 
inställd på långsiktsbehov, på arbetskraftsbehoven år 2025. Erfarenheterna visar att på 
lång sikt ökar tillväxten stadigt ungefär i den takt som denna prognos utgår från, även 
om det fi nns kraftiga konjunktursvängningar emellan. Konjunkturerna jämnar, enligt de 
erfarenheter vi har, ut sig på sikt. 

Den starkaste faktorn i utbildningsprognostiseringen är pensionsavgången som sedan år 
2010-2012 ger mer utrymme för nyutbildade. Prognosen visade att pensionsavgången är 
ett mångfalt större fenomen än den förväntade sysselsättningsförändringen i framtiden. 
Som exempel kan nämnas att till och med inom jord- och skogsbruksarbete som har en 
stadigt minskande sysselsättning, ökar utbildningsbehovet i förhållande till den nuva-
rande antagningen pga. den stora pensionsavgången inom dessa yrken. 

Den omtalade pensionsavgången är som störst fr.o.m. åren 2010-2012. Det är nu som 
antalet pensioneringar blir större än antalet personer som kommer ut på arbetsmark-
naden. Trots att samhället har genomgått en fi nanskris har arbetslösheten kanske av 
denna anledning inte blivit så stor som under 1990-talet då var femte i arbetsför ålder 
gick arbetslös. Vissa regioner och orter har givetvis drabbats mer pga. nedläggningar av 
dominerande industrier.

Arbetslösheten bland unga har också varit oroväckande hög allt sedan våren 2009. 
Ungefär var femte ung person går arbetslös i mars 2012. Det är nu avgörande hur väl 
företagen lyckas ta sig över och upp ur den ekonomiska krisen och hur väl en del bran-
scher lyckas ta vara på de möjligheter innovationer kan ge. Utgången är fortfarande 
öppen och speciellt inom vissa branscher.
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Utbildning för alla
Den här prognosen är i första hand ställd med tanke på att de unga skall sysselsättas, 
men unga behöver utbildning oberoende av om det är goda eller dåliga tider. Undersök-
ningar visar att sysselsättningen och lönenivån särskilt bland unga alltmer är beroende 
av att man har en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen av något slag. Med yrkes-
inriktad examen avses här examen från andra stadiets yrkesutbildning, yrkeshögskole-
examen eller universitetsexamen . Därför är utgångspunkten att hela den unga årsklassen 
ska utbildas. Det här är ett faktum som gäller oberoende av konjunktur. 

För vuxna kan en lågkonjunktur vara en särskilt god tid för vuxenstudier, för tilläggs-
studier, fortbildning eller omskolning. Den här prognosen kan vara riktgivande även för 
vuxenutbildningen, men det bör beaktas att syftet med denna prognos inte är att identi-
fi era akuta behov på arbetsmarknaden. Syftet med prognosen är också att företagen och 
andra arbetsplatser skall ha tillgång till en sådan arbetskraft som möjliggör innovationer 
och tillväxt.

Prognosen utgår från en makronivå
Prognosen är ställd på makronivå. Det är unikt att så stora statistikmassor samkörs i 
ett och samma projekt, så att man kan se olika fenomens sammanlagda effekter. I det 
här materialet ses sammanvägt de globala effekterna på den fi nländska sysselsättningen 
inom olika branscher, effekterna av pensionsavgången, utbildningssystemets effektivitet 
att producera arbetskraft och mycket mera. Att förutse arbetslivets förändringar är en 
sak, att se effekterna av arbetslivets förändringar på utbildningen är en annan. Yrke 2025 
har ytterligare anpassat den nationella prognosen till fi nlandssvenska förhållanden. Det 
som tydligt framgår är att Svenskfi nland behöver alla yrken och utbildningar och att alla 
svenskspråkiga behöver ett yrke och en utbildning!

Prognosen handskas med en komplex verklighet
Prognosen är en förhållandevis komplex konstruktion där vi hela tiden arbetar med tre 
dimensioner: 28 näringsgrenar, 470 yrken eller 59 yrkesgrupper och närmare 200 utbild-
ningar. En kalkylbaserad prognosmetod, som byggts upp för ändamålet vid Utbildnings-
styrelsen i mitten av 1990-talet, håller reda på alla dessa dimensioner, hur de förhåller sig 
till varandra och räknar effekter av en mängd faktorer, t.ex. pensionsavgången, minsk-
ning och ökning i sysselsättning, effekterna av en försnabbad studiegång, placering efter 
studierna i arbete eller i fortsatta studier osv. Alla skeden och alla statistikuppgifter fi nns 
dokumenterade för att metoderna och uppgifterna ska kunna användas och utvärderas i 
den vidare utvecklingen av prognostiseringen. Den här rapporten är ett led i den doku-
mentationen.

Och de framtida kompetensbehoven?
Utbildningsstyrelsen utvecklar en modell för prognostisering av kompetensbehov under 
åren 2008-2012. Modellen har testats inom dagvården, barn- och familjearbete i ett 
svenskspråkigt delprojekt och inom byggbranschen och turism, kosthålls- och ekonomi-
branschen i två nationella delprojekt. Modellen gäller identifi ering av kompetensbehov 
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inom både utbildning för unga och vuxna, yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsstudier 
och med tanke på såväl kortsiktiga som långsiktiga behov. Utbildningsstyrelsens mål 
är att etablera modellen som ett arbetssätt inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen 
under åren 2012-2015. 
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2  Arbetskraftsbehoven enligt näringsgren 

2.1  Allmänt om utvecklingen enligt näringsgren
Behoven av svenskspråkig arbetskraft i det här kapitlet bygger på antagandena i Statens 
ekonomiska forskningscentrals (VATT) nationella prognos. Utgångspunkterna i den här 
prognosen är hur fi nländare ska sysselsättas:
 för att det fi nländska näringslivet ska klara av att svara mot den globala konkurrensen
 för att vårt land ska uppnå full sysselsättning, hög produktivitet och goda arbetsplatser
 för att fi nansieringen av välfärdssamhället också i framtiden skall vara stabil

Faktorer som varit väsentliga i Statens ekonomiska forskningscentrals prognos är befolk-
ningens åldersstruktur, strävan efter att höja produktiviteten och exporten som är bero-
ende av den globala ekonomin. Effekterna av de här faktorerna varierar i olika närings-
grenar. 

VATT ställde två alternativa prognoser om arbetskraftsbehovet enligt näringsgren: ett 
basscenario och ett målscenario. Den slutliga utbildningsprognosen bygger på målsce-
nariot. Mer information om scenarierna hittas i kapitel 5.4.2. 

För basscenariots del räknade VATT med att bruttonationalprodukten kommer att växa 
med 1,7 procent och att sysselsättningsgraden skulle vara 73 procent. År 2008 var syssel-
sättningsgraden 70,7 procent i hela landet och år 2007 var sysselsättningsgraden 72 
procent för de svenskspråkiga. I basscenariot ingick ett kraftigt ökat behov av social- och 
hälsovård.

För målscenariots del utgick VATT från att BNP växer med 2 procent och att sysselsätt-
ningsgraden är 75 procent. Man utgick också från att produktiviteten i den offentliga 
sektorn är större och att behovet av t.ex. social- och hälsovårdstjänster därför är mindre 
än i basscenariot. Enligt målscenariot är sysselsättningsgraden inom social- och hälso-
vården och den offentliga förvaltningen en procentenhet lägre än i basscenariot. Dess-
utom utgår man från att exporten ökar kraftigt inom fl era industrigrenar vilket leder till 
tre procentenheter högre sysselsättningsnivå inom metallproduktion, elektronik, maskin-
industri och tillverkning av papper och massa än i basscenariot.

Målet är inte att svenskspråkiga ska ha samma näringsstruktur som fi nskspråkiga i fram-
tiden. Yrke 2025 beaktar de tyngdpunkter som funnits och som fi nns i svenskspråkigas 
näringsstruktur och utgår från en positivare sysselsättningsutveckling bland svensksprå-
kiga inom vissa näringsgrenar än i landet i övrigt.

2.1.1  Finland och världen
Finland har en stabilare ekonomi än många andra OECD-länder. Det fi nns dock vissa 
faktorer som gör ekonomin sårbar. Enligt OECD har Finland framförallt följande riskfak-
torer: låg sysselsättningsgrad, en koncentrerad produktionsstruktur och en mycket speci-
aliserad export. Dessutom är prisnivån hög pga. svag konkurrens på hemmamarknaden 
och en koncentrerad marknadsstruktur. Det fi nns få och stora aktörer som dominerar 
marknaden och därmed fi nns det inte tillräckligt med konkurrens för att hålla prisnivån 
låg.
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2010-talets stora fråga inom det internationella fältet är hur demokratiutvecklingen fort-
skrider. Utrikespolitiskt blir Finland allt mer beroende av EU som i sin tur är allt mer 
beroende av samarbetet med USA. Den ekonomiska integreringen väntas fortsätta. De 
nya ekonomierna blir starkare, vilket betyder att Europas och USA:s ekonomiska ställ-
ning försvagas, även om de fortsättningsvis är starka. Framgången beror mycket på huru-
vida dessa världsdelar klarar av att hålla det teknologiska försprånget. Utbildningsnivån 
stiger i hela världen. 

Sysselsättningsnivån i Finland började stiga snabbare än väntat efter fi nanskrisen. Finlands 
befolkning beräknas växa till 5,6 miljoner invånare fram till år 2020. Befolkningen fort-
sätter att åldras och invandringen väntas öka. 

Finlands biokapacitet är åttonde störst i hela världen. Här fi nns en möjlighet att utvecklas 
till en föregångare inom ekosystemtjänster och hållbar användning av naturresurser. Nu 
och under de kommande åren pågår en kraftig utveckling av nya metoder för energipro-
duktion. Årtiondets stora fråga är hur man ska lyckas åstadkomma tillräcklig förändring 
genom att utveckla ny teknologi och energieffektivitet. 

För att Finland ska klara sig i konkurrensen borde man förstå och utnyttja de föränd-
ringar som är på gång. Eftersom landet är så beroende av exporten borde fi nländarna 
känna väl till omvärlden och ihärdigt försöka hitta nya innovationer. Det starka industri-
ella kunnandet borde omvandlas till ett kunskapsintensivt servicekunnande. En positiv 
samhällsutveckling förutsätter en förändring i produktionsstrukturen och utveckling av 
innovativa produkter och tjänster, men också investeringar i den sociala utvecklingen 
och sociala innovationer (Selvitys koulutus- ja osaamistarpeiden kehittymisestä sekä 
ennakoinnin tilasta ja kehittämistarpeista 2010. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä-
muistioita ja selvityksiä 2011:11) . 

2.1.2  Svenska särdrag i näringsstrukturen och i den kommande 
sysselsättningsförändringen

Prognosen utgår från att de väntade nationella sysselsättningsförändringarna fram till år 
2025 gäller även de svenskspråkiga, men att de näringsgrenar som haft en större tyngd-
punkt bland svenskspråkiga än i det övriga landet kommer att ha det även i framtiden. 
Inom sju områden var svenskspråkiga särskilt välrepresenterade år 2007. Prognosen 
utgår från att de här näringsgrenarna även i framtiden är mer välrepresenterade i Svensk-
fi nland än i det övriga landet1:

1 Inom sju områden var svenskspråkiga tydligt mindre representerade jämfört med den övriga befolk-
ningen år 2007.  Inom skogsbruket och skogsindustrin sysselsattes bara 1,8 procent av de svensksprå-
kiga, men 3,1 procent i hela landet. Inom tillverkningen av teleprodukter, exklusive elektronik, syssel-
sattes bara 0,5 procent av de svenskspråkiga, men 1,3 procent i hela landet. Inom byggverksamheten 
sysselsattes bara 5,1 procent av de svenskspråkiga, men 6,6 procent i hela landet. Inom fastighetsför-
valtning på uppdrag samt städning och miljöhygien sysselsattes bara 1,6 procent av de svensksprå-
kiga, men 2,9 procent i hela landet. Inom tekniska tjänster för företag sysselsattes bara 4,3 procent av 
de svenskspråkiga, men 5,1 procent i hela landet. Inom rikets försvar sysselsattes endast 0,4 procent 
av alla svenskspråkiga, men 0,8 procent i hela landet. Inom hälso- och sjukvården sysselsattes bara 
6,8 procent av de svenskspråkiga mot 7,4 procent i hela landet. För det sistnämnda området föreslår 
Yrke 2025 en större sysselsättningsökning än i landet som helhet för perioden 2010–2025.



14

 Sjötrafi ken sysselsatte 2,3 procent av de svenskspråkiga, men bara 0,4 procent i hela 
landet. 

 Jordbruk, jakt och fi ske sysselsatte 5,0 procent av de svenskspråkiga, men endast 3,2 
procent i hela landet.

 Tillverkningen av transportmedel, exklusive tillverkningen av maskiner, sysselsatte 1,7 
procent av de svenskspråkiga, men bara 0,9 procent i hela landet. 

 Parti- och agenturhandeln sysselsatte 5,4 procent av de svenskspråkiga, men bara 4,1 
procent i hela landet. 

 Den fi nansiella verksamheten, främst bankerna, sysselsatte 2,2 procent av de svensk-
språkiga, men bara 1,4 procent i hela landet. 

 Utbildningen, exklusive forskningen, sysselsatte 8,3 procent av de svenskspråkiga, 
men bara 6,8 procent i hela landet. 

 De sociala tjänsterna och särskilt dagvården sysselsatte 8,7 procent av de svensksprå-
kiga, men bara 7,5 procent i hela landet. 

Det fi nns skillnader i näringsstrukturen mellan språkgrupperna, men dessa är oftast små. 
Alla näringsgrenar fi nns företrädda bland svenskspråkiga och alla kan anses vara viktiga 
för svenskspråkiga och för de svensk- och tvåspråkiga regionerna. Men det fi nns också 
näringsgrenar som är särskilt viktiga ur strategisk synvinkel av språkliga och kulturella 
skäl (se kapitel 5.3.3). Yrke 2025 har för vissa näringsgrenar utgått från en mer positiv 
sysselsättningsutveckling bland svenskspråkiga under åren 2007–2025 än för landet i 
övrigt enligt VATT:s målscenario. Näringsgrenarna är följande:
 Jordbruk, jakt och fi ske
 Offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring  
 Utbildning och forskning 
 Hälso- och sjukvård 
 De sociala tjänsterna och särskilt dagvården
 Organisationsverksamhet
 Rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet 
 Tillverkning av maskiner och transportmedel
 Parti- och agenturhandel
 Turism-, hotell- och restaurangverksamhet
 Finansiering och försäkringsverksamhet 
 Merkantila och administrativa tjänster för företag  

För den offentliga förvaltningen, utbildningen, vården och delvis inom kulturen och 
idrotten är utgångspunkten att myndigheter bör kunna ge svenskspråkig service och att 
svenskspråkiga därför är viktiga på dessa arbetsplatser och bör vara välföreträdda inom 
näringsgrenen. Inom utbildning och kultur samt organisationsverksamhet fi nns det dess-
utom kulturella behov och en identitetssynvinkel som är viktig. Inom dessa områden 
fi nns det också helt svenskspråkiga arbetsplatser: skolor, högskolor, tidnings-, TV- och 
radioredaktioner, teatrar och andra organisationer.

Dessutom har Yrke 2025 räknat med en något positivare sysselsättningsutveckling inom 
vissa privata servicebranscher, inom banker och försäkringsbolag, handeln, merkantila 
tjänster och inom turism, hotell- och restaurangbranschen. Det här är fråga om branscher 
där kontakterna till Norden är viktiga och där kunskaper i svenska ofta är ett anställ-
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ningskriterium. Yrke 2025 har också räknat med en positivare sysselsättning för svensk-
språkiga inom jordbruket. Detta bygger på att svenskspråkiga bor i områden med relativt 
mycket jordbruk, att yrket åtminstone i viss mån går i arv via generationsväxling, och på 
att svenskspråkiga är verksamma inom sådana grenar av jordbruket som väntas ha en 
något positivare framtid än jordbruket i genomsnitt. 

Tillverkning av maskiner och transportmedel är en stark näringsgren i vissa delar av 
Svenskfi nland, och i det mer positiva målscenariot räknar man med att sysselsättnings-
situationen även i framtiden kommer att vara rätt god inom den branschen. Parti- och 
agenturhandeln har traditionellt varit en näringsgren som har sysselsatt många svensk-
språkiga och man har räknat med att situationen kommer att fortsätta på samma sätt. 
Man har också räknat med att de svenskspråkiga kommer att vara relativt väl represen-
terade inom turism-, hotell- och restaurangverksamhet, delvis pga. av behovet av språk-
kunskaper och delvis pga. geografi ska orsaker, dvs. att de svenskspråkiga bor i områden 
där branschen är relativt stark. 

2.1.3  Den väntade sysselsättningsförändringen åren 2007–2025
Under de kommande åren kommer det att ske förändringar i ekonomins strukturer. Den 
åldrande befolkningen bidrar till att servicebranschernas andel av bruttonationalpro-
dukten stiger och efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster ökar. Den här utvecklingen 
har pågått i fl era år och kommer att fortsätta även i framtiden. 

Produktiviteten inom industrin ser ut att öka och antalet sysselsatta kommer inte nödvän-
digtvis att öka. Efter lågkonjunkturen kommer produktionen inom vissa traditionella 
industrigrenar att hållas på en lägre nivå än före lågkonjunkturen. 
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Figur 1: Den väntade sysselsättningsförändringen bland svenskspråkiga i procent åren 2007–2025. Näringsgrenar vars 
sysselsättning väntas öka enligt både bas- och målscenariot.

Sysselsättningen bland svenskspråkiga väntas fram till år 2025 öka inom fl era service- 
och expertbranscher samt inom byggverksamheten (fi gur 1). Den största ökningen ser vi 
inom hälso- och sjukvård samt inom sociala tjänster.
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Figur 2: Den väntade sysselsättningsförändringen bland svenskspråkiga i procent åren 2007–2025. Näringsgrenar vars 
sysselsättning väntas minska enligt basscenariot, men öka enligt målscenariot.

Inom sex näringsgrenar väntas sysselsättningen bland svenskspråkiga minska enligt 
basscenariot, men öka enligt det mer optimistiska målscenariot. 
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Figur 3: Den väntade sysselsättningsförändringen bland svenskspråkiga i procent åren 2007–2025. Näringsgrenar vars 
sysselsättning väntas minska enligt både bas- och målscenariot.

Inom tio näringsgrenar beräknas sysselsättningen minska fram till år 2025 enligt både 
bas- och målscenariot. Det här gäller framförallt industrin, både tillverkning av elektronik 
och elprodukter, tillverkning av maskiner och utrustning samt transportmedel, tillverk-
ning av kemiska produkter, metallframställning, tillverkning av metallvaror, livsmedels-, 
dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, skogsbruk och industri samt övrig industri, dit 
bl.a. möbeltillverkning hör. Den här utvecklingen är en del av den strukturomvandling 
som innebär att industriell produktion fl yttar bort från länder med höga produktionskost-
nader. Istället borde man i Finland fokusera på produktutveckling och kunskapsintensiva 
arbetsuppgifter som kräver högskole- eller yrkesinriktad utbildning. Dessutom minskar 
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antalet sysselsatta också inom jordbruk, jakt och fi ske, el-, gas- och vattenförsörjning, 
offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring, rikets försvar och ordningsvä-
sendet samt rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet. 

2.1.4  Svenskspråkiga särdrag i näringsstrukturen år 2025
Slutresultatet av de ovan presenterade kalkylerna är att vissa näringsgrenar även i fram-
tiden enligt målscenariet är mer representerade bland de svenskspråkiga sysselsatta än i 
landet i övrigt (fi gur 4).
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Figur 4: Näringsgrenar inom vilka svenskspråkiga är välrepresenterade jämfört med landets medeltal enligt prognosens 
målscenario för år 2025

Inom de sociala tjänsterna är det i hög grad dagvården som fungerar mycket sysselsät-
tande bland svenskspråkiga och inom utbildning och forskning är det lärarbehovet i de 
svenska skolorna som väntas sysselsätta i hög grad år 2025. Den offentliga förvaltningen 
väntas fortsättningsvis sysselsätta proportionellt fl er svenskspråkiga pga. behovet av 
svenskspråkig service. Inom transporten kommer sjöfarten och inom jordbruket kommer 
växthusnäringen och fi sket att fortsätta dominera svenskspråkigas sysselsättning mer 
än på fi nskt håll. Inom tillverkningen av maskiner och transportmedel väntas särskilt 
tillverkningen av transportmedel i hög grad sysselsätta svenskspråkiga. Inom organisa-
tionsverksamheten sysselsätter också i fortsättningen speciellt de kulturella och ideella 
organisationerna de svenskspråkiga, inte i så hög grad branschorganisationerna som är 
mer framträdande på fi nskt håll. Inom den fi nansiella verksamheten och försäkringsverk-
samheten är det särskilt bankerna som i hög grad kommer att sysselsätta svenskspråkiga. 
Även parti- och agenturhandeln samt rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt 
förlagsverksamhet sysselsätter förhållandevis fl er svenskspråkiga i jämförelse med situa-
tionen i hela landet. 
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Figur 5: Näringsgrenar inom vilka svenskspråkiga är sämre representerade än medeltalet för hela landet enligt progno-
sens målscenario för år 2025

Mindre företrädda än annars i landet väntas svenskspråkiga vara inom näringsgrenarna i 
fi gur 5 år 2025. Detta gäller också en så viktig näringsgren som hälso- och sjukvård, trots 
att prognosen utgår från en sysselsättningsökning med 18,3 procent bland svensksprå-
kiga mot en ökning med 17 procent i hela landet. Inom de sju övriga näringsgrenarna 
som inte presenteras i fi gurerna 4 och 5 är skillnaderna mellan språkgrupperna obetyd-
liga. 

I texterna nedan beskrivs utvecklingen under åren 1995–2007 och den väntade utveck-
lingen för åren 2007–2025 för varje enskild näringsgren. Utbildningsprognosen har utgått 
från målscenariot, men bägge scenarierna beskrivs för varje näringsgren. I det sista 
kursiva stycket beskrivs den väntade sysselsättningsutvecklingen bland svenskspråkiga. 
Ofta är sysselsättningssituationen för de svenskspråkiga lite bättre än för hela befolk-
ningen. I många fall beror detta på att arbetskraftsutvecklingen totalt sett väntas vara 
mer positiv bland svenskspråkiga enligt målscenariot under tidsperioden 2007–2025 än 
för hela landet i medeltal. I den kursiva texten beskrivs även ifall yrkesstrukturen inom 
näringsgrenen har särdrag bland de svenskspråkiga sysselsatta. Dessa särdrag utgår från 
hur svenskspråkigas yrkesstruktur i detta nu skiljer sig från hela landets och från bedöm-
ningar om hur behovet av olika yrken förändras i framtiden.

2.2  Jordbruk, jakt och fi ske
Näringsgrenen omfattar 
växtodling och park- och trädgårdsskötsel, dvs. odling av spannmål, balj- och olje-
växter, köks-, prydnads- och plantskoleväxter, frukt och bär. Till näringsgrenen hör 
även husdjursskötsel, t.ex. nötkreatursskötsel, uppfödning av får, getter, hästar, svin och 
fjäderfä, renskötsel och pälsfarmsverksamhet samt jakt och viltvård. Service till jordbruk 
ingår, men inte veterinärverksamhet. Fiske, fi skodling och vattenbruk samt service i 
anslutning härtill ingår också i näringsgrenen.

0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Fastighetsförvaltning på uppdrag samt städning och miljöhygien 
Rikets försvar och ordningsväsendet 

Skogsbruk och -industri 
Tillverkning av elektronik och elprodukter 

Framställning av metaller och tillverkning av metallvaror  
Turism, hotell- och restaurangverksamhet 

Tekniska tjänster för företag 
Byggverksamhet 

Hälso- och sjukvård 
Detaljhandel 

Merkantila och administrativa tjänster för företag 

hela landet 

svenskspråkiga 



19

Figur 6: Sysselsättningen bland svenskspråkiga inom jordbruk, jakt och fiske åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt 
en prognos för åren 2007–2025

1995–2007
År 2007 fanns det 6 540 svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen jordbruk, jakt 
och fi ske. Av dessa var endast 228 sysselsatta inom fi ske. Näringsgrenen sysselsatte 5 
procent av alla svenskspråkiga. Andelen sysselsatta inom näringsgrenen har minskat 
konstant sedan år 1995 då andelen var 8,6 procent. I hela landet var andelen endast 3,2 
procent år 2007. 

Minskningen i antalet sysselsatta har berört näringsgrenens alla delområden. Från år 
1995 till 2000 minskade antalet sysselsatta med omkring 1 300 personer och från år 2000 
till 2007 med 2 060 personer. Den nationella trenden var den samma, men minskningen 
var inom jordbruket procentuellt sett större inom hela befolkningen än bland de svensk-
språkiga. Inom fi ske minskade däremot de svenskspråkiga sysselsatta procentuellt sett 
mer än i hela landet. Inom branschen, t.ex. inom växthusnäringen ingår säsongarbete 
som till stor del saknas i dessa siffror. 

Regionalt
Av de svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen var mer än 60 procent eller ca 
4 000 personer verksamma i Österbotten och Mellersta Österbotten år 2007, fastän endast 
32,7 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta är verksamma i denna region. Nästan var 
tionde svenskspråkig österbottning är sysselsatt inom näringsgrenen. Speciellt växthusnä-
ringen är stor i Österbotten. I Östra Nyland är näringsgrenen också ganska välrepresen-
terad bland de svenskspråkiga. Där sysselsätts 660 personer och i Nyland 730 personer. 
De sistnämnda utgör dock endast 1,5 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta i Nyland.

Inom fi skerihushållningen fördelar sig antalet svenskspråkiga sysselsatta enligt följande 
år 2007: Österbotten 124, Åland 58, Egentliga Finland 46, Nyland 37 och Östra Nyland 20. 
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2007–2025
Antalet sysselsatta inom jordbruk, jakt och fi ske beräknas enligt basscenariot för hela 
landet minska med 7 procent i landet som helhet under perioden 2007–2025. Inom fi ske 
är den väntade minskningen betydligt större, nämligen 38 procent, medan antalet syssel-
satta inom jordbruk och jakt beräknas minska med 7 procent.

Minskningen av antalet sysselsatta inom näringsgrenen jordbruk och jakt har blivit lång-
sammare de senaste åren. Det kan innebära att den snabba strukturomvandlingens tid så 
småningom är förbi, men å andra sidan kan det ekonomiska uppsvinget under åren före 
fi nanskrisen ha påverkat näringsgrenen positivt, och sysselsättningsnivån i branschen har 
hållits relativt hög. Efterfrågan på jordbruksprodukter är inte särskilt känslig för konjunk-
tursvängningar, så man kan anta att efterfrågan kommer att utvecklas relativt stabilt. 
Importen av de produkter näringsgrenen producerar har utökats mer än exporten, med 
den följd att näringsgrenen krymper. Den växande importen kan anses vara den vikti-
gaste orsaken till att näringsgrenen krymper. Produktiviteten har vuxit relativt långsamt 
och det förväntas inga betydande förändringar i produktivitetsutvecklingen i framtiden.  
Sysselsättningsutvecklingen inom näringsgrenen kommer att hållas på en stabil nivå. Den 
snabba strukturomvandlingen inom näringsgrenen förväntas vara över efter mitten av 
2010-talet då sysselsättningen stabiliseras (VATT).

Under 1990-talet var tillbakagången inom fi skerihushållningen snabb. Under 2000-talet 
har utvecklingen varit jämnare, på samma sätt som inom jordbruk och jakt. Antalet 
sysselsatta inom näringsgrenen ökade under åren 1999–2002, varpå antalet sysselsatta 
sjönk under år 2003, men under perioden 2003–2006 ökade det igen. Fiskerihushåll-
ningens sysselsättande effekt är som helhet mycket liten. Efterfrågan på de produkter 
branschen producerar är inte särskilt känslig för konjunktursvängningar. I den här bran-
schen gäller samma som för jordbruk och jakt, att utbudet har förändrats tydligt under de 
senaste åren. Importen har ökat både från länder inom EU och utanför EU, och detta har 
påverkat utvecklingen av den inhemska fi skerihushållningen. Eftersom importen antas 
öka, blir tillväxten i branschen långsam och antalet sysselsatta kommer att minska tydligt 
under de kommande två årtiondena. På medellång sikt kommer den ökade importen 
att påverka produktionen inom näringsgrenen allt mer, och det påverkar också antalet 
sysselsatta (VATT). 

Lantbruksföretagens storlek har ökat under de gångna årtiondena och fortsätter att öka. 
Sysselsättningen minskar långsammare än antalet företag, eftersom de privata jordbruks-
företagarna anställer arbetstagare till sina jordbruk. Verksamheten på en stor del av de 
mindre gårdarna upphör helt eller ändras från jordbruksproduktion till landsbygds- och 
gårdsturism, dvs. olika former av mångsyssleri inom näringsgrenen turism samt hotell- 
och restaurangverksamhet. Ett annat möjligt scenario är att konsumenterna är villiga 
att betala ett högre pris för närproducerade och ekologiska råvaror. Tillverkningen av 
bioenergi kan också på lång sikt bidra till sysselsättning. Jordbrukarna kan också satsa 
på olika bisysslor, sköta andras skog, avfallshantering, gårdskarlsuppdrag, snöplogning 
och dylikt.  

Enligt målscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom näringsgrenen att 
minska med 27,2  procent eller 20 390 personer fram till år 2025. 

Vi räknar med att antalet svenskspråkiga sysselsatta inom jordbruk, jakt och fi ske kommer 
att minska med 23,6 procent fram till år 2025. Sysselsättningen minskar alltså mindre 
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bland de svenskspråkiga jämfört med hela befolkningen. De delnäringar som sysselsätter 
en större andel svenskspråkiga väntas vara mer livskraftiga, och de svenskspråkiga jord-
brukarna odlar ofta större arealer. Vi har räknat med att andelen trädgårdsarbetare och 
lantbruksexperter är större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört med hela 
landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkes-
struktur inom näringsgrenen.

2.3  Skogsbruk och -industri
Näringsgrenen omfattar
skogsbruk och skogsindustri. Näringsgrenen omfattar också service till skogsbruk, t.ex. 
skogsodling och virkesskörd, tillverkning av sågvirke, trävaror, kork och rotting exklusive 
möbler, dvs. sågning och hyvling av trä, träimpregnering, tillverkning av faner, spån- och 
fi berskivor, träförpackningar och byggnadssnickerier samt all slags massa-, pappers- och 
papptillverkning. 
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Figur 7: Sysselsättningen inom skogsbruk och -industri åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för åren 
2007–2025 

1995–2007
År 2007 var 2 370 svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen skogsbruk och skogs-
industri. Av alla svenskspråkiga sysselsatta var bara 1,8 procent sysselsatta inom den 
här näringsgrenen, vilket kan jämföras med 3,1 procent i hela landet. Svenskspråkiga 
var underrepresenterade särskilt inom massa- och papperstillverkningen och trävarutill-
verkningen. Bland de svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen var 740 personer 
verksamma inom skogsbruk och 880 inom trävarutillverkning samt 740 inom massa- 
och papperstillverkning. Under perioden 2000–2007 minskade antalet sysselsatta inom 
skogsbruk och skogsindustri med 9,2 procent i hela landet, men däremot ökade antalet 
sysselsatta med 3,7 procent bland svenskspråkiga.  

Inom skogsbruket ökade antalet svenskspråkiga sysselsatta med 32,1 procent under peri-
oden 2000–2007, inom trävarutillverkning ökade antalet svenskspråkiga sysselsatta med 
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4,3 procent, men inom massa- och papperstillverkning minskade antalet svensksprå-
kiga sysselsatta med 15,1 procent. Under perioden 2000–2007 ökade antalet sysselsatta 
inom skogsbruket i hela landet. Däremot minskade antalet sysselsatta inom massa- och 
papperstillverkning. 

Regionalt
Av de svenskspråkiga sysselsatta inom skogsbruk och skogsindustri var mer än 60 procent 
verksamma i Österbotten och Mellersta Österbotten år 2007. Också i Nyland är närings-
grenen i förhållande till befolkningsmängden ganska väl företrädd bland svenskspråkiga. 
I antal fördelar sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen som följande: Österbotten 
1 450, Nyland 300, Östra Nyland 220, Åland 130 och Egentliga Finland 80. 

2007–2025
Antalet sysselsatta inom skogsbruk och skogsindustri beräknas enligt basscenariot för 
hela landet minska med 42 procent under perioden 2007–2025. Bland de olika delområ-
dena är minskningen kraftigast inom tillverkning av massa och papper, där antalet syssel-
satta minskar med 48 procent. Inom skogsbruket minskar antalet sysselsatta också kraf-
tigt, med 47 procent. Inom trävarutillverkningen är minskningen lite mindre, 31 procent 
(VATT). 

Enligt VATT har skogsbruket under de senaste åren blivit den största näringsgrenen inom 
primärproduktionen.  Antalet sysselsatta inom skogsbruket började stiga vid mitten av 
2000-talet, men förändringarna i sysselsättningsnivån har varit små under de senaste åren. 
Finanskrisen har kraftigt påverkat exportefterfrågan på skogsbruksprodukter. Importen 
har ökat de senaste åren, särskilt importen från Ryssland.  Efter mitten av 2000-talet har 
importen inte ökat längre. Importen var särskilt betydelsefull för den fi nländska skogs-
industrin under åren 2007 och 2008, men efter att Ryssland införde trätullar år 2007 har 
efterfrågan på inhemskt trä och träproduktionen i Finland ökat. Skogsbruket är väldigt 
beroende av skogsindustrins konjunkturer. Den inhemska produktionen har minskat 
betydligt de senaste åren och i framtiden förväntas den inte växa som tidigare. Energi- 
och klimatpolitiken bidrar till en ökad efterfrågan på trä för energibruk, men det kommer 
inte att räcka till för att ge en snabb tillväxt i näringsgrenen. Den långsamma tillväxten 
ser ut att fortsätta i framtiden. Branschen är kapitalintensiv, vilket inte gynnar en ökning 
av antalet sysselsatta (VATT). 

Exporten av trävaror har minskat de senaste åren, och situationen ser inte ut att förbättras 
under 2010-talet. Utvecklingen inom näringsgrenen är beroende av den globala ekono-
miska utvecklingen. Finanskrisen har lett till att investeringsefterfrågan på trävaror och 
träprodukter har minskat betydligt, och detta har påverkat utvecklingen inom närings-
grenen på ett negativt sätt. Produktiviteten har ökat snabbt inom produktionen av 
trävaror, och det betyder att delnäringen lättare tar sig upp ur lågkonjunkturen. På lång 
sikt kommer dock den försämrade exporten att leda till att tillväxten inom näringsgrenen 
blir långsammare. Som en följd av lågkonjunkturen minskar antalet sysselsatta inom 
trävaruproduktionen tydligt, och antalet sysselsatta väntas öka först efter år 2011. Vid 
mitten av 2010-talet kommer antalet sysselsatta att minska igen pga. minskningen av 
exporten. Fram till år 2025 väntas antalet sysselsatta inom näringsgrenen att minska till 
två tredjedelar av nivån år 2005 (VATT).

Produktion av massa, papper och pappersprodukter samt förlags- och tryckeriverksamhet 
är en av de största näringsgrenarna inom förädling. Det är två mycket olika närings-
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grenar, å ena sidan produktion av massa, papper och pappersprodukter som historiskt 
sett har varit en av de viktigaste branscherna i Finland, och å andra sidan förlags- och 
tryckeriverksamhet som har en helt annan struktur och fungerar enligt andra principer. 
Antalet sysselsatta var stabilt inom båda branscherna fram till början av 2000-talet, 
varefter sysselsättningen har minskat i båda branscherna. Arbetsplatser inom pappers- 
och massaindustrin har försvunnit i snabb takt. Numera är förlags- och tryckeribranschen 
en större arbetsgivare än pappers- och massaindustrin. Den största delen av efterfrågan 
består av export, eftersom den största delen av de produkter pappers- och massain-
dustrin producerar är exportprodukter. Orsaken till att näringsgrenen har krympt är 
inte bara minskad efterfrågan, utan också att man har fl yttat produktion till länder där 
produktionskostnaderna är lägre. Ett resultat av denna utveckling är en snabb minskning 
av antalet arbetsplatser (VATT).

Det fi nns förväntningar på produktutveckling som skulle leda till större sysselsättnings-
behov inom skogsbruk och skogsindustri. Högre förädlingsgrad och större användning 
av trä inom t.ex. byggnadsbranschen kan leda till en mer positiv utveckling. Det fi nns 
en ökande efterfrågan på företag som kan erbjuda service som omfattar både skogsvård 
och försäljning av skog och virke. Tillverkningen av bioenergi kan också på sikt bidra 
till sysselsättning. 

Enligt målscenariot för hela landet beräknas antalet sysselsatta inom hela näringsgrenen 
skogsbruk och skogsindustri att minska med 13,6 procent i landet som helhet fram till år 
2025. Det betyder att antalet sysselsatta minskar med 9 900 personer. 

Vi räknar enligt målscenariot med att sysselsättningen bland de svenskspråkiga inom 
skogsbruket och skogsindustrin minskar med 13,9 procent under perioden fram till år 
2025.

Vi har räknat med att bl.a. andelen skogsarbetare, lantbrukare, skogsbruksexperter, 
experter inom handeln, industrichefer och offentliga experter är något större bland 
svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört med hela landets yrkesstruktur inom 
näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom näringsgrenen.

2.4  Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning
Näringsgrenen omfattar
slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror, fjäderfä, fi sk och fi sk-
produkter, frukt, bär, rot- och grönsaker, juice- och safttillverkning samt framställning 
av vegetabiliska, animaliska och raffi nerade oljor och fetter. Till näringsgrenen hör även 
tillverkning av mjölk, ost, glass och andra mejeriprodukter, spannmålsprodukter, stärkel-
seprodukter och djurfoder samt tillverkning av socker, kakao, choklad, sötsaker, pasta-
produkter, bröd och andra bakverk, te, kaffe, kryddor, kryddsåser, dietmat och annat 
liknande. Till dryckesvarutillverkningen hör bl.a. framställningen av destillerade, alko-
holaktiga drycker och jästa drycker, vin, cider, öl, malt, mineralvatten och läskedrycker.
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Figur 8: Sysselsättningen inom livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksframställning åren 1995, 2000, 2004 och 2007 
samt en prognos för åren 2007–2025 

1995–2007
År 2007 var antalet svenskspråkiga sysselsatta inom livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks-
varuframställningen 2 030 personer, vilket motsvarade 1,6 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. Andelen sysselsatta i hela landet var 1,5 procent. Trenden sedan år 1995 är 
att andelen sysselsatta inom näringsgrenen har minskat både bland svenskspråkiga och 
i landet som helhet, dock något mindre bland de svenskspråkiga. 

Utvecklingen inom lantbruket är av stor betydelse för branschen, eftersom det inhemska 
lantbruket i hög grad ger råvarorna. Företag inom livsmedelsindustrin går samman till 
större enheter och till en del verkar internationella företag och kedjor på marknaden. Det 
fi nns förväntningar på produktutvecklingen, t.ex. bioteknik och livsmedel med hälso-
främjande egenskaper. Jakobstadsregionen är stark inom livsmedelsindustrin. Över 80 
procent av företagen är verksamma utanför städerna. De vanligaste verksamhetsområ-
dena är bageriverksamhet, förädling av bär och frukter, köttförädling och slakt. 

Regionalt
Mer än hälften av de svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen var verksamma i 
Österbotten och i Mellersta Österbotten år 2007. Näringsgrenen är procentuellt väl före-
trädd också på Åland och i Östra Nyland. I antal fördelar sig de svenskspråkiga inom 
näringsgrenen som följande: Österbotten 1 060, Nyland 395, Åland 215, Östra Nyland 170 
och Egentliga Finland 120.

2007–2025
Enligt basscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom näringsgrenen att 
minska med 46 procent under perioden 2007-2025. 

Antalet sysselsatta inom livsmedels- dryckesvaru- och tobaksframställningen har minskat 
stadigt, även om det fanns ett litet uppsving i början av 2000-talet. Efterfrågan i bran-
schen är inte särskilt känslig för konjunktursvängningar, eftersom produkterna till största 
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delen består av grundläggande förnödenheter. Lågkonjunkturens effekt på branschen är 
därför mindre än i övriga branscher. Utvecklingen inom utrikeshandeln har stor bety-
delse för näringsgrenens framtid. Importen av produkter från länder inom EU är en viktig 
faktor och man räknar med att importen kommer att öka. Produktiviteten inom närings-
grenen har stigit kraftigt och kommer att fortsätta att stiga. Detta i kombination med att 
efterfrågan hålls stabil leder till att antalet sysselsatta inom näringsgrenen minskar kraftigt 
fram till år 2025 (VATT). 

Enligt målscenariot för hela landet minskar antalet sysselsatta i hela landet inom närings-
grenen med 23,3 procent eller ca 8 530 personer fram till år 2025 (VATT). 

Yrke 2025 räknar med en ungefär lika kraftig minskning av antalet svenskspråkiga syssel-
satta inom näringsgrenen. Antalet svenskspråkiga sysselsatta beräknas enligt målscena-
riot minska med 23,7 procent fram till år 2025.  

Vi räknar med att bl.a. andelen experter inom handeln, jordbrukare, forskare, livsmed-
elsarbetare och informatörer är större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört 
med hela landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande 
yrkesstruktur inom näringsgrenen.

2.5  Framställning av metaller och tillverkning av metallvaror
Näringsgrenen omfattar
gruvverksamhet, som omfattar utvinning av bland annat stenkol, brunkol, torv, råolja och 
naturgas samt utvinning av uran- och toriummalm, järnmalm och annan metallmalm. Till 
näringsgrenen hör även stenbrytning, både brytning av sten för prydnads- och bygg-
nadsändamål, kalk-, gips- och kritsten, dolomit och skiffer samt utvinning av grus, sand 
samt lera och kaolin och brytning av kemiska mineraler och saltutvinning. Metallfram-
ställningen består av framställning av järn och stål samt ferrolegeringar, tillverkning av 
rör och stänger (gjutjärn, järn och stål), stålband och andra kallformade produkter och 
dragen ståltråd. Gjutning av järn, stål och lättmetall och framställning av ädla metaller, 
aluminium, bly, zink, tenn och koppar ingår i näringsgrenen. Till näringsgrenen hör även 
sortering, krossning, torkning, rengöring, anrikning av malm och överföring i vätskeform 
av naturgas. Markundersökningar hör inte till näringsgrenen, inte heller den vidareföräd-
lingen, som hör till t.ex. teknologiindustri eller kemisk industri. 

Till tillverkningen av metallvaror hör t.ex. tillverkning av metallstommar, byggnads-
element av metall, cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall, radiatorer och 
pannor för centraluppvärmning. Smidning, pressning, prägling, valsning, bearbetning, 
beläggning och överdragning av metall samt tillverkning av bestick, saxar och liknande 
redskap, verktyg, lås, gångjärn, metallförpackningar och -kärl, varor av metalltråd, nitar, 
skruvar, kedjor, fjädrar och liknande redskap och verktyg är en del av näringsgrenen. 
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Figur 9: Sysselsättningen inom framställning av metaller och tillverkning av metallvaror åren 1995, 2000, 2004 och 
2007 samt en prognos för åren 2007–2025

1995–2007
År 2007 fanns det 2 920 svenskspråkiga som var sysselsatta inom framställning av metaller 
och tillverkning av metallvaror, vilket utgjorde 2,2 procent av alla svenskspråkiga syssel-
satta. I hela landet var motsvarande andel 3 procent. Av de svenskspråkiga var den 
övervägande majoriteten eller mer än 2  000 personer sysselsatta med tillverkning av 
metallvaror. 

Under perioden 1995–2000 ökade antalet svenskspråkiga sysselsatta inom tillverkning 
av metallvaror men minskade inom mineralutvinning och metallframställning. Mellan 
åren 2000 och 2007 minskade antalet svenskspråkiga sysselsatta inom tillverkning av 
metallvaror och metallframställning, medan antalet sysselsatta inom mineralutvinning 
ökade något. Skillnaderna var inte stora. I hela landet ökade antalet sysselsatta i alla tre 
områdena under perioden 1995–2007. Antalet sysselsatta ökade särskilt mycket under 
perioden 2004–2007, och speciellt inom tillverkning av metallvaror (17,6 procent). 

Regionalt
Näringsgrenen är procentuellt välföreträdd bland de svenskspråkiga i Egentliga Finland, 
Nyland och i Österbotten. I antal fördelar sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen 
enligt följande: Nyland 900, Österbotten 1 130, Egentliga Finland 410, Östra Nyland 240 
och Åland 90.

Gruvverksamheten och stenbrytningen sysselsatte mest i Egentliga Finland och Öster-
botten. Metallframställningen sysselsatte många i Nyland, Österbotten och i Egentliga 
Finland. Tillverkningen av metallvaror sysselsatte mest i Nyland och Österbotten, men 
också i Östra Nyland och Egentliga Finland.

2007–2025
Antalet sysselsatta inom näringsgrenen beräknas enligt basscenariot för hela landet 
minska med 27 procent under perioden 2007–2025. Inom utvinning av mineraler 
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beräknas minskningen vara 30 procent, inom förädling av metaller 57 procent och inom 
tillverkning av metallprodukter 17 procent (VATT). 

Gruvverksamheten är indelad i utvinning av energimineraler, utvinning av andra mine-
raler (metall) och utvinning av malm. Produktionen av energimineraler består i Finland 
endast av torvproduktion. Produktiviteten inom näringsgrenen har ökat snabbt och kapa-
citeten har ökat i och med att nya gruvor har inlett sin verksamhet. Antalet sysselsatta 
inom näringsgrenen väntas minska kraftigt fram till år 2025 (VATT).

Inom tillverkning av icke-metalliska mineralprodukter har tillväxten varit snabb under 
perioden 1995–2008 och antalet sysselsatta har ökat. Efterfrågan på de produkter närings-
grenen producerar har ökat som en följd av att byggverksamheten har ökat snabbt under 
de senaste åren. Även den utländska efterfrågan har bidragit till den positiva utveck-
lingen. Under fi nanskrisen minskade produktionen kraftigt. Den framtida utvecklingen 
inom näringsgrenen är beroende av hur snabbt och med vilken volym byggnadsverk-
samheten kommer igång efter fi nanskrisen i Finland och i de exportländer som är viktiga 
för näringsgrenen (VATT).

Tillväxten inom framställning av metaller och tillverkning av metallvaror har varit snabb. 
Inom tillverkningen av metallvaror har antalet sysselsatta ökat under de senaste åren och 
inom metallförädlingen har antalet sysselsatta hållits stabilt. Finanskrisen har påverkat 
näringsgrenen kraftigt och den globala efterfrågan har minskat kraftigt. Antalet syssel-
satta inom näringsgrenen väntas minska under perioden fram till år 2025. Inom produk-
tion av metallvaror väntas ett litet uppsving i antalet sysselsatta under åren 2012–2015 
men efter det beräknas antalet sysselsatta sjunka igen (VATT). 

Enligt målscenariot för hela landet väntas antalet sysselsatta inom näringsgrenen att 
minska med 19,1 procent, vilket betyder att sysselsättningen minskar med 13 450 personer. 
Vi räknar enligt målscenariot med att antalet svenskspråkiga sysselsatta inom närings-
grenen minskar med 19,5 procent under perioden 2007–2025. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen maskinexperter och andra experter inom samhälle 
och humaniora är något större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen och att bl.a. 
andelen metallarbetare, maskinmontörer och lagerarbetare istället är något mindre 
jämfört med hela landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på 
nuvarande yrkesstruktur inom näringsgrenen.

2.6  Tillverkning av kemiska produkter
Näringsgrenen omfattar
tillverkning av koks, oljeprodukter och kärnbränsle samt tillverkning av kemikalier, 
kemiska produkter och konstfi brer, t.ex. konstgödsel och syntetiskt basgummi, bekämp-
ningsmedel, färg och lack. Till näringsgrenen hör även tillverkning av läkemedel, rengö-
ringsmedel, kosmetiska medel och toalettartiklar som tvål, såpa, tvättmedel och parfymer. 
Härtill kommer ännu tillverkning av sprängämnen, lim, gelatin och liknande kemiska 
produkter och konstfi brer samt tillverkning av gummi- och plastprodukter, t.ex. däck, 
slangar, plastskivor, plaströr, plastförpackningar och byggplastvaror. 
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Figur 10: Sysselsättningen inom tillverkning av kemiska produkter åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos 
för åren 2007–2025  

1995–2007
Inom tillverkningen av kemiska produkter sysselsattes 1,7 procent av alla svenskspråkiga 
år 2007. I landet som helhet var sysselsättningen i stort sett på samma nivå: 1,5 procent. 
År 2007 var 2 210 svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen.

Under perioden 1995–2000 ökade antalet svenskspråkiga sysselsatta inom tillverkning av 
kemiska produkter. Från år 2000 till 2007 minskade de sysselsatta något. Utvecklingen 
har i stort sett varit den samma i hela landet.

Regionalt
Näringsgrenen är procentuellt välföreträdd bland de svenskspråkiga särskilt i Östra 
Nyland, men också i Österbotten och i Nyland. I antal fördelar sig de svenskspråkiga 
inom näringsgrenen enligt följande: Nyland 760, Österbotten 770, Östra Nyland 260, 
Egentliga Finland 180 och Åland 170.

2007–2025
Enligt basscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom näringsgrenen att 
minska med 14 procent under perioden 2007–2025. 

Utvecklingen inom näringsgrenen har varit rätt stabil och näringsgrenen har lidit förhål-
landevis lite av lågkonjunkturen. Minskningen av antalet sysselsatta beror delvis på att 
exportefterfrågan minskar. Antalet arbetsplatser inom förädling av oljeprodukter minskar 
pga. att råvarupriserna stiger. På lång sikt kan förändringar i energipriserna förorsaka 
gungningar i näringsgrenens utveckling (VATT).

Inom näringsgrenen är forskningen och produktutvecklingen central och nya material 
kan vara av avgörande betydelse. Inom den kemiska industrin produceras mellanpro-
dukter, som kan användas för annan tillverkning. Produktionen är beroende av import 
av råvaror som råolja, harts, råämnen för plast och grundläggande kemikalier. Inhemska, 
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viktiga råämnen är framför allt mineraltillgångar och skog. Produktionen och produktut-
vecklingen är starkt bundna till varandra och arbetsplatsernas antal inom den kemiska 
industrin är mycket beroende av om man lyckas skapa och utveckla produkter som 
konkurrenskraftigt kan tillverkas i Finland. Bio- och nanoteknologi, nya produkter och 
material (biomaterial), produktion av bränsle och biobränsle samt system och kemikalier 
inom miljöteknologin är nyckelområden.

Enligt målscenariot för hela landet beräknas antalet sysselsatta minska med 12,6 procent 
fram till år 2025. Antalet sysselsatta minskar med 4 605 personer. 

Yrke 2025 räknar med en likadan minskning bland de svenskspråkiga sysselsatta inom 
tillverkning av kemiska produkter: 12,7 procent. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen experter inom kemiskt arbete och inom handeln är 
något större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört med hela landets yrkes-
struktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom 
näringsgrenen.

2.7  Tillverkning av maskiner och utrustning samt 
transportmedel

Näringsgrenen omfattar  
tillverkning av maskiner och utrustning för alstrande och användning av mekanisk kraft, 
t.ex. pumpar, kranar, lager, kugghjul, motorer samt maskiner för allmänt ändamål, t.ex. 
industriugnar, lyftanordningar, apparater för kyla och ventilation. Till näringsgrenen hör 
även jord- och skogsbruksmaskiner, verktygsmaskiner, specialmaskiner, vapen, ammuni-
tion samt hushållsmaskiner och – apparater. Tillverkningen omfattar maskiner i allt från 
industriellt bruk till hushållsmaskiner, men inte övervakningssystem, datorer, mät- och 
testinstrument och liknande. 

Näringsgrenen omfattar även tillverkning av transportmedel: bilar, släpfordon och 
påhängsvagnar samt tillverkning och reparation av fartyg och båtar, tillverkningar av 
rälsfordon, luftfartyg, motorcyklar och cyklar. Motorer för luftfartyg och fordon ingår i 
tillverkningen av transportmedel, inte i tillverkningen av maskiner. 
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Figur 11: Sysselsättningen inom tillverkning av maskiner och utrustning samt transportmedel åren 1995, 2000, 2004 
och 2007 samt en prognos för åren 2004–2025  

1995–2007
År 2007 var 3 020 svenskspråkiga sysselsatta inom tillverkning av maskiner och utrust-
ning. Av alla svenskspråkiga sysselsatta var 4 procent verksamma inom näringsgrenen 
medan samma andel för hela befolkningen var 3,7 procent. Vid samma tidpunkt var 2 
260 svenskspråkiga sysselsatta inom tillverkning av transportmedel. Inom båda delnä-
ringarna hade antalet svenskspråkiga sysselsatta ökat i jämförelse med år 2000. Inom 
tillverkning av maskiner och utrustning var ökningen 27,6 procent och inom tillverk-
ning av transportmedel var ökningen 18,2 procent. Under samma period ökade antalet 
sysselsatta inom tillverkning av maskiner och utrustning också inom hela landet men det 
skedde en minskning av antalet sysselsatta inom tillverkning av transportmedel. 

Regionalt
Två tredjedelar av de svenskspråkiga sysselsatta inom branschen fi nns i Österbotten. 
Näringsgrenen är procentuellt välföreträdd i Österbotten både inom maskintillverkning 
(1 750 personer) och inom tillverkning av transportmedel (1 760 personer). I Österbotten 
fi nns i såväl städerna som byarna exportindustri, underleverantörer till denna och mindre 
företag som kan vara t.o.m. marknadsledande inom sina egna nischer, t.ex. båttillverk-
ning och släpvagnstillverkning. Företagen klarade fi nanskrisen genom tillfälliga permit-
teringar. 

Maskintillverkningen är i förhållande till befolkningsmängden välföreträdd även bland de 
sysselsatta i Östra Nyland och i Egentliga Finland. I Egentliga Finland fi nns bl.a. fartygs-
varv. Huvudprodukter i Östra Nyland är t.ex. rullkärror, ställningar, metallkonstruktioner, 
metallmöbler och tunga metallanläggningar för industrins produktion. 

I antal fördelar sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen som helhet enligt följande: 
Österbotten 3 510, Nyland 760, Egentliga Finland 330, Östra Nyland 420 och Åland 70. I 
Österbotten var ökningen av antalet sysselsatta i jämförelse med situationen år 2004 rätt 
kraftig; där skedde en ökning på 17,2 procent. 
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2007–2025
Enligt basscenariot för hela landet beräknas antalet sysselsatta inom hela näringsgrenen 
minska med 16 procent under perioden 2007–2025. Inom tillverkning av maskiner och 
utrustning väntas antalet sysselsatta minska med 6 procent under samma period. Inom 
tillverkning av transportmedel beräknas minskningen vara så stor som 48 procent. 
Utvecklingen ser alltså rätt olika ut inom näringsgrenens olika delområden (VATT). 

Tillväxten var snabb inom tillverkning av maskiner och utrustning i början av 2000-talet 
och även antalet sysselsatta har ökat. Framtidsutsikterna är dock svaga och närings-
grenen lider kraftigt av fi nanskrisen. Näringsgrenen kan återhämta sig snabbt efter krisen 
om den globala tillväxten inom området kommer igång. Antalet sysselsatta inom närings-
grenen kan tillfälligt stiga till nivån före lågkonjunkturen, men det är sannolikt att antalet 
sysselsatta minskar på nytt. På lång sikt hålls antalet sysselsatta inom näringsgrenen 
relativt stabilt (VATT). 

Inom tillverkning av transportmedel har tillväxten varit relativt långsam under de senaste 
åren. Efterfrågan på de produkter näringsgrenen producerar är mycket konjunkturkänslig 
och ser ut att vara svag under de kommande åren. Antalet sysselsatta inom näringsgrenen 
ser ut att minska kraftigt i framtiden (VATT).

Enligt målscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom näringsgrenen att 
minska med 7 290 personer eller 8,2 procent under perioden 2007–2025. 

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom tillverkning av maskiner och utrustning samt 
transportmedel beräknas enligt målscenariot minska med 4,8 procent under perioden 
2007–2025. Det är en klart mindre minskning än nationellt, och beror på att energi-
klustret i Vasa, som sysselsätter många svenskspråkiga, väntas vara framgångsrikt även i 
framtiden. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen maskinmontörer, forskare, jurister och personer med 
sjöfartsyrken är något större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört med hela 
landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkes-
struktur inom näringsgrenen.

2.8  Tillverkning av elektronik och elprodukter
Näringsgrenen omfattar
tillverkning av elektronik, elektriska maskiner, teleprodukter, medicinska instrument 
samt andra precisionsinstrument. Näringsgrenen omfattar alltså tillverkning av kontors-
maskiner och datorer samt installeringen av dessa, men inte t.ex. underhåll, tillverkning 
av mjukvara eller service. Tillverkning av elmotorer, generatorer, transformatorer, elek-
trisk tråd och kabel, batterier och ackumulatorer, belysningsarmaturer, glödlampor och 
lysrör ingår också i näringsgrenen. Andra exempel på tillverkning som ingår i närings-
grenen är tillverkning av elektroniska komponenter, radio- och TV-sändare och – motta-
gare, ur, medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning, apparater för mätning, kontroll, 
navigering och instrument för styrning av industriella processer, optiska instrument och 
fotoutrustning. 
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Figur 12: Sysselsättningen inom tillverkning av elektronik och elprodukter åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en 
prognos för åren 2007–2025

1995–2007
Endast 1,6 procent av de svenskspråkiga sysselsatta var verksamma inom näringsgrenen 
år 2007. Motsvarande andel i hela landet var 2,6 procent. Det fanns 2 030 svenskspråkiga 
sysselsatta inom näringsgrenen år 2007 och ungefär hälften av dessa arbetade med till-
verkning av elektronik. I hela landet sysselsätter speciellt tillverkningen av teleprodukter 
betydligt mer än bland svenskspråkiga.

Under åren 1995–2000 ökade sysselsättningen inom näringsgrenen, speciellt inom till-
verkning av teleprodukter. Under början av 2000-talet minskade sysselsättningen inom 
näringsgrenen, med undantag för tillverkningen av medicinska instrument och mätin-
strument, både bland de svenskspråkiga och i hela landet. Under perioden 2004–2007 
skedde en minskning av antalet sysselsatta inom näringsgrenen både bland hela befolk-
ningen och bland de svenskspråkiga. 

Regionalt
Näringsgrenen var i förhållande till befolkningsmängden välföreträdd bland de svensk-
språkiga i Östra Nyland och Nyland. I antal fördelade sig de svenskspråkiga inom 
näringsgrenen enligt följande: Nyland 980, Österbotten 610, Egentliga Finland 160, Östra 
Nyland 190 och Åland 30.

Tillverkningen av elektronik sysselsatte speciellt många bland de svenskspråkiga i Öster-
botten, Östra Nyland och Nyland. Tillverkningen av teleprodukter sysselsatte mest i 
Nyland och i Egentliga Finland. Tillverkningen av mätinstrument sysselsatte många i 
Nyland.

2007–2025
Enligt basscenariot för hela landet beräknas antalet sysselsatta inom näringsgrenen 
minska med 49 procent under perioden 2007–2025. Inom tillverkning av elektriska 
maskiner och utrustning är minskningen ännu större, 65 procent (VATT). 
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Finanskrisens effekter på näringsgrenen har varit tydliga och den globala efterfrågan på 
de produkter näringsgrenen producerar har rasat. När exporten återhämtar sig kommer 
tillväxten inom näringsgrenen förmodligen att vara tämligen snabb. Antalet sysselsatta 
inom näringsgrenen beräknas minska särskilt mycket inom tillverkning av kontorsma-
skiner, datorer och andra elektriska apparater, men också inom tillverkning av radio- 
tv- och datakommunikationsutrustning (VATT). Konkurrensen bland de globala mobil-
tillverkarna har skärpts och det har varit svårt att förutspå hur det kommer att gå för 
den fi nländska mobiltelefonindustrin. För tillfället ser framtiden dyster ut med många 
uppsägningar och nedläggningar av enheter som tillverkar mobiltelefoner. En stor del av 
produktutvecklingen antas fortfarande bli kvar i landet. 

Enligt målscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom hela näringsgrenen 
att minska med 9 530 personer eller 15,8 procent under perioden 2007–2025. 

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom tillverkning av elektronik och elprodukter 
beräknas minska med 16,3 procent under perioden 2007–2025. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen experter inom handeln, elektronikexperter och infor-
matörer är större bland de svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört med hela landets 
yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur 
inom näringsgrenen.

2.9  Textil-, lergods-, glas- och möbelindustri
Näringsgrenen omfattar
huvudsakligen tillverkning av textilier, kläder och lädervaror, lergods, glas- och sten-
produkter samt möbler. Textilvarutillverkningen består av garnberedning och – spin-
ning, vävnadstillverkning, slutbehandling av textilier, tillverkning av mattor, fi berduk och 
trikåväv som strumpor, strumpbyxor och tröjor samt tillverkning av alla slags kläder och 
pälsberedning. Garvning och annan läderberedning och tillverkning av väskor och skor 
är en egen grupp inom näringsgrenen. 

Till näringsgrenen hör även tillverkningen av icke-metalliska mineraliska produkter: glas, 
glasvaror, keramiska produkter, keramiska golv- och väggplattor, brända tegel och andra 
keramiska byggvaror, cement, kalk, gips och tillverkning av varor av betong, cement och 
gips, tillverkning av stenvaror och slipmedel. Tillverkning av möbler, t.ex. kontors- och 
butiksmöbler, köksinredning och madrasser ingår. Guld- och silversmide, myntprägling, 
tillverkning av musikinstrument, sportartiklar, spel och leksaker hör också till närings-
grenen, liksom återvinning av skrot och avfall av både metall och icke-metall.
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Figur 13: Sysselsättningen inom övrig industri åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för åren 2007–
2025  

1995–2007
År 2007 fanns det 2 200 svenskspråkiga sysselsatta inom övrig industri. Dessa utgjorde 
1,7 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta, vilket var en aning mindre andel än i hela 
landet: 1,9 procent. En större andel av de svenskspråkiga var sysselsatta med tillverk-
ning av lergods, glas- och stenprodukter och med övrig tillverkning än i hela landet, och 
istället en mindre andel inom tillverkningen av textil, kläder och lädervaror samt inom 
möbeltillverkning.

Inom tillverkning av textilier, kläder och lädervaror minskade antalet sysselsatta konstant 
från år 1995 fram till år 2007, totalt med 40,5 procent. Minskningen har procentuellt sett 
varit ungefär på samma nivå bland de svenskspråkiga som inom hela befolkningen från 
år 2000 och framåt. 

Antalet sysselsatta inom tillverkning av lergods- glas- och stenprodukter ökade inom hela 
befolkningen under perioden 1995–2000, minskade lite under perioden 2000–2004 och 
ökade igen från 2004 till 2007. Även inom den här näringsgrenen har utvecklingen varit 
rätt likadan bland de svenskspråkiga och bland alla sysselsatta i landet. 

Inom tillverkning av möbler kan man skönja vissa skillnader mellan sysselsättningssitua-
tionen bland de svenskspråkiga och bland hela befolkningen. Överlag har utvecklingen 
varit mer stabil bland de svenskspråkiga medan det har skett större förändringar i syssel-
sättningen inom hela befolkningen. Antalet sysselsatta inom hela landet ökade med 19,4 
procent under perioden 1995–2000, medan antalet sysselsatta svenskspråkiga minskade 
med 2,4 procent under samma period. Antalet sysselsatta inom hela landet minskade 
med 7,1 procent under perioden 2000–2007, medan sysselsättningen ökade bland de 
svenskspråkiga med 2,4 procent under samma period.   
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Regionalt
Näringsgrenen är procentuellt välföreträdd bland de svenskspråkiga i Egentliga Finland 
och i Österbotten. I Österbotten är alla delområden inom övrig industri välföreträdda. I 
Egentliga Finland är tillverkningen av lergods, glas- och stenprodukter särskilt välföre-
trädd. 

I antal fördelar sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen som följande: Österbotten 900, 
Nyland 610, Egentliga Finland 430, Östra Nyland 70 och Åland 80.

2007–2025
Antalet sysselsatta inom övrig industri beräknas enligt basscenariot för hela landet 
minska med 32 procent under perioden 2007–2025. Inom de olika delområdena ser 
situationen ut enligt följande: inom tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter 
minskar antalet sysselsatta med 11 procent, inom tillverkning av lergods, glas- och sten-
produkter minskar antalet sysselsatta med 42 procent och inom tillverkning av möbler 
minskar antalet sysselsatta med 37 procent. Inom övrig tillverkning beräknas antalet 
sysselsatta minska med 38 procent (VATT). 

Övrig industri är en relativt förutsägbar näringsgren. Näringsgrenen är inte lika beroende 
av ekonomiska konjunkturer som vissa andra näringsgrenar, men fi nanskrisen har haft 
effekter på tillväxten. Efter lågkonjunkturen ser tillväxten ut att vara rätt långsam, men 
till exempel efterfrågan på återvinning kan påverka den framtida utvecklingen inom 
näringsgrenen (VATT). Små företag kan uppnå t.o.m. internationella framgångar. Det 
fi nns t.ex. en viss potential inom träförädling och specialprodukter. 

Enligt målscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta att minska med 12 260 
personer eller 27,2 procent fram till år 2025 (VATT). 

Vi räknar enligt målscenariot med att antalet svenskspråkiga sysselsatta inom övrig indu-
stri kommer att minska med 27,3 procent fram till år 2025. Här fi nns ingen märkbar 
skillnad mellan sysselsättningsutvecklingen bland de svenskspråkiga i jämförelse med 
hela landet.

Vi har räknat med att bl.a. andelen kemiarbetare, textilarbetare och konstnärer är något 
större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört med hela landets yrkesstruktur 
inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom närings-
grenen.

2.10  El-, gas- och vattenförsörjning
Näringsgrenen omfattar 
rening och distribution av vatten samt produktionen, överföringen, distributionen och 
försäljningen av elektricitet i form av vatten- och vindkraft, värmekraft och kärnkraft samt 
gas och värme. 
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Figur 14: Sysselsättningen inom el-, gas- och vattenförsörjning åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för 
åren 2007–2025  

1995–2007
Inom näringsgrenen sysselsattes mindre än en procent (0,7 procent) av de svensksprå-
kiga eller 920 personer år 2007. I hela landet var andelen sysselsatta exakt den samma. 
Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen minskade under perioden 1995–
2004, men ökade något från år 2004 till 2007. I hela landet har det skett en liknande 
utveckling. 

Regionalt
Av de 920 svenskspråkiga år 2007 var 320 sysselsatta i Nyland, 250 i Österbotten och 
Mellersta Österbotten, 170 i Östra Nyland och 30 i Egentliga Finland. På Åland sysselsatte 
näringsgrenen 115 personer år 2007. Näringsgrenen är procentuellt välföreträdd speciellt 
bland de svenskspråkiga i Östra Nyland.

2007–2025
Antalet sysselsatta inom näringsgrenen beräknas enligt basscenariot för hela landet 
minska med 25 procent under perioden 2007–2025 (VATT).  

Utvecklingen inom näringsgrenen är till en stor del beroende av förändringar i den 
inhemska energianvändningen. Import eller export spelar ingen större roll för närings-
grenen i nuläget. Däremot är näringsgrenen mycket beroende av utvecklingen i den 
energiintensiva industrin. Till exempel en minskning av massa- och pappersindustrin 
leder till att tillväxten inom el- gas- och vattenförsörjning blir långsammare (VATT). 

Arbets- och näringsministeriets prognos Työvoima 2025 räknade med att stora föränd-
ringar kommer att ske inom branschen under kommande år till följd av den ökade 
medvetenheten om olika energialternativ, den ökade miljömedvetenheten, effektivare 
energikonsumtion, klimatförändringarna, den nya teknologin som blir tillgänglig på 
marknaden, bioenergins möjligheter samt den fria elmarknaden och den fria konkur-
rensen inom EU. 
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Enligt målscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom näringsgrenen att 
minska med 3 630 personer eller 23,4 procent fram till år 2025 (VATT).

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen beräknas enligt målscenariot 
minska med 23,8 procent under perioden 2007-2025. 

Vi har räknat med att andelen experter inom elarbete är något större bland svensksprå-
kiga inom näringsgrenen jämfört med hela landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. 
Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom näringsgrenen.

2.11  Byggverksamhet
Näringsgrenen omfattar 
uppförandet av hus, jord- och vattenbyggande samt övrig byggverksamhet. Hit hör mark- 
och grundarbeten inklusive rivning av hus och markundersökningar, bygg- och anlägg-
ningsarbeten, uppförande av hus, broar, tunnlar och takarbeten, anläggning av vägar, 
fl ygfält och idrottsanläggningar, elinstallationer, isoleringsarbeten, VVS-arbete, rapp-
ningsarbeten, byggnadssnickeriarbeten, golv- och väggbeläggningsarbete, måleri- och 
glasmästeriarbete samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare.
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Figur 15: Sysselsättningen inom byggverksamhet åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för åren 
2007–2025  

1995–2007
År 2007 fanns det 6 620 svenskspråkiga sysselsatta inom byggbranschen. De utgjorde 
5,1 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta, vilket var mindre än i landet som helhet: 
6,6 procent. Motsvarande andelar år 2004 var 4,8 procent för de svenskspråkiga och 6,1 
procent i hela landet. Mer än hälften av de sysselsatta inom näringsgrenen arbetade med 
uppförandet av hus. 

Sysselsättningen har totalt sett ökat inom näringsgrenen sedan år 1995. Under perioden 
1995–2000 ökade sysselsättningen inom näringsgrenen med 42,7 procent i hela landet 
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och med 32 procent bland de svenskspråkiga. Under perioden 2000–2007 ökade syssel-
sättningen med 16,6 procent i hela landet och 14,9 procent bland de svenskspråkiga. 
Under hösten 2008 minskade sysselsättningen inom byggnadsverksamheten som en följd 
av fi nanskrisen och vissa statliga stödåtgärder sattes in för att stimulera branschen. 

Uppförandet av hus och jord- och vattenbyggande är de delar av näringsgrenen som 
fram till fi nanskrisen 2008 hade en positiv sysselsättningsutveckling, medan utvecklingen 
inom övrig byggverksamhet delvis till och med var negativ. 

Regionalt
Näringsgrenen var procentuellt mest välföreträdd bland de svenskspråkiga i Östra 
Nyland, på Åland, i Österbotten och Mellersta Österbotten, och detta gäller alla delom-
råden inom byggbranschen. Byggbranschen i Östra Nyland har vuxit pga. närheten till 
huvudstaden. I regionen fi nns försök med både passivhus och elektronisk husteknik. I 
Österbotten fi nns betydande husfabriker. I alla regioner behövs t.ex. rörmontörer och 
olika yrkesutövare inom renovering, eftersom dessa är arbetsplatser som erbjuds på ort 
och ställe och som inte kan fl yttas utomlands. I antal fördelade sig de svenskspråkiga 
inom näringsgrenen som följande år 2007: Österbotten 2 300, Nyland 1 980, Östra Nyland 
845, Åland 890 och Egentliga Finland 440.

2007–2025
Byggverksamheten är konjunkturkänslig. Produktionen har minskat kraftigt som en 
följd av fi nanskrisen och näringsgrenens framtid är beroende av hur investeringsefter-
frågan och bostadsproduktionen utvecklas. Efter lågkonjunkturen ser utvecklingen inom 
näringsgrenen ut att gå åt ett positivt håll, vilket också innebär en positiv sysselsättnings-
utveckling (VATT). 

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen väntas enligt basscenariot för hela landet öka 
med 2 procent under perioden 2007–2025. Inom husbygge beräknas antalet sysselsatta 
öka med 3 procent, inom mark- och vattenbygge beräknas antalet sysselsatta öka med 
1 procent.

Yrkeskunskapen och kvaliteten på arbetet blir allt viktigare och efterfrågan på fackfolk 
växer inom både byggverksamheten och andra närliggande näringsgrenar. De gamla 
bostäderna har inte en tillräckligt hög standard för dagens behov och den allt äldre 
befolkningen har också andra behov än hittills. Samtidigt leder fl yttningsrörelser till 
att bostäder behövs i tätorter och tillväxtcentra samtidigt som bostäder i glesbygden 
står oanvända. Det här leder både till nybyggnation och till omfattande renoveringsar-
beten. Utvecklingen av och efterfrågan på passivhus och ekologiska krav och avancerad 
husteknik förändrar väsentligt arbetets karaktär. Utvecklingen av teknologin inom bygg-
nadsbranschen leder till färre anställda när det gäller metallarbete, mekaniskt arbete och 
maskinmontörer. Antalet städare, kontorsarbetare och anställda inom ekonomiförvalt-
ning kommer också att minska till följd av att köptjänsterna blir vanligare. Inom målsce-
nariot betonas i stället behovet av olika former av experter inom t.ex. VVS-, el- och 
elektronikarbete, inom fi nansiering och marknadsföring. Det fi nns stora möjligheter till 
export inom näringsgrenen. Byggnadsbranschen internationaliseras och en stor andel 
av arbetskraften är tillfällig utländsk arbetskraft. Den utländska arbetskraften ingår inte i 
denna prognos. Inom Utbildningsstyrelsens VOSE-projekt utarbetades framtidsscenarier 
och kompetensbehov för branschen. 
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Enligt målscenariot för hela landet väntas antalet sysselsatta inom näringsgrenen öka 
med 3 550 personer eller 2,3 procent under perioden fram till år 2025. 

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom byggverksamhet beräknas enligt målscenariot 
öka med 1,5 procent under perioden 2007–2025. Ökningen är mindre än nationellt, 
vilket bygger på utvecklingen hittills. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen hantverkare, lantbruksarbetare och disponenter är 
större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen medan andelen städare, bygg-, kontors- 
och elektronikarbetare är något mindre i jämförelse med hela landets yrkesstruktur inom 
näringsgrenen. 

2.12  Parti- och agenturhandel
Näringsgrenen omfattar
agentur- och partihandel med motorfordon, reservdelar, däck, motorcyklar och deras 
reservdelar och utrustning, försäljning av bilar på auktion, liksom auktioner med sågvaror, 
blommor och fi sk m.m. som är en del av agenturverksamheten. Vanlig verksamhet som 
ingår i partihandeln är att samla olika varor för sortering, klassifi cering, ompaketering, 
lagring, tappning på fl aska, kylning, distribution samt fördelning enligt behov. Varor som 
ofta fi nns inom partihandeln är t.ex. livsmedel, dryck, råvaror inom lantbruk, halvfa-
brikat, avfall, maskiner och apparater. Till näringsgrenen hör inte t.ex. fastighetsförmed-
ling, förmedling av resor, transporter och försäkringar. 
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Figur 16: Sysselsättningen inom parti- och agenturhandel åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för åren 
2007–2025  

1995–2007
Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom parti- och agenturhandeln var 7 080 år 2007. 
Hela 5,4 procent av dem som har svenska som modersmål var sysselsatta inom närings-
grenen år 2007, medan motsvarande andel i hela landet var bara 4,1 procent. Bland de 
svenskspråkiga har antalet sysselsatta inom näringsgrenen varit på tillbakagång sedan 



40

år 2000, medan näringsgrenen i hela landet har haft först en kraftig ökning av antalet 
sysselsatta i slutet av 1990-talet för att i början av 2000-talet ha en svagare minskning. 
Under perioden 2000–2007 har antalet sysselsatta ökat igen. Totalt sett har alltså syssel-
sättningsutvecklingen varit positivare i hela landet än i Svenskfi nland.

Regionalt
Näringsgrenen var procentuellt välföreträdd bland de svenskspråkiga i Nyland. Nästan 
var tionde svenskspråkig i Nyland sysselsattes inom parti- och agenturhandeln. I antal 
fördelade sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen enligt följande: Nyland 4 630, Öster-
botten 1 330, Egentliga Finland 365, Östra Nyland 320 och Åland 280.

2007–2025
Antalet sysselsatta inom parti- och agenturhandel beräknas enligt basscenariot för hela 
landet öka med 3 procent under perioden 2007–2025 (VATT).

Parti- och agenturhandeln är en av de största näringsgrenarna inom servicebranschen 
och inom hela nationalekonomin. Under perioden 1995–2008 har antalet sysselsatta 
inom parti- och agenturhandeln ökat kraftigt. Näringsgrenen är viktig på så sätt att den 
bidrar till efterfrågan på produkter som andra näringsgrenar producerar, men det fung-
erar även åt andra hållet, att andra näringsgrenar behöver den service som parti- och 
agenturhandeln erbjuder. Finanskrisen har haft mindre effekt på parti- och agenturhan-
deln än på t.ex. byggnadsbranschen, och det beror på att handeln är mer beroende av 
konsumtionsefterfrågan än av investeringsefterfrågan (VATT). 

Enligt målscenariot för hela landet beräknas antalet sysselsatta inom näringsgrenen öka 
med 2 580 personer eller 2,65 procent under perioden 2007–2025 (VATT). 

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen beräknas enligt målscenariot öka 
med 3,1 procent under perioden 2007–2025. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen experter inom handel och kontorsarbete, infor-
matörer, livsmedels- och trädgårdsarbetare är något större bland svenskspråkiga inom 
näringsgrenen och att andelen elektriker, metallarbetare m.fl . istället är mindre jämfört 
med hela landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande 
yrkesstruktur inom näringsgrenen.

2.13  Detaljhandeln
Näringsgrenen omfattar 
detaljhandeln med t.ex. motorfordon och husvagnar, reservdelar och tillbehör till motor-
fordon och däck samt detaljhandeln med motorcyklar inklusive reservdelar och till-
behör. Detaljhandeln består av butikshandel med ett brett sortiment och av specialiserad 
butikshandel med livsmedel, drycker och tobak samt detaljhandel med läkemedel, sjuk-
vårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar. Detaljhandeln omfattar både specialiserad 
butikshandel med nya varor och begagnade varor och dessutom handel som sker per 
postorder, näthandel, försäljning från dörr till dörr, försäljning i automater eller som torg- 
och marknadshandel.
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Figur 17: Sysselsättningen inom detaljhandeln åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för åren 2007–
2025

1995–2007
År 2007 fanns det 8 600 svenskspråkiga sysselsatta inom detaljhandeln, vilket motsvarar 
6,6 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. I hela landet var motsvarande andel 7,1 
procent. Antalet sysselsatta inom näringsgrenen ökade under hela perioden 1995–2007. 
Ökningen var något större i landet som helhet än bland de svenskspråkiga, och krafti-
gare i början av perioden.

Regionalt
Näringsgrenen var i förhållande till befolkningsmängden speciellt välföreträdd bland de 
svenskspråkiga i Östra Nyland, Nyland och på Åland, men försäljarnas antal var stort i 
alla landskap. I antal fördelade sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen enligt följande: 
Nyland 3 334, Österbotten 2 635, Östra Nyland 890, Åland 840 och Egentliga Finland 670. 

2007–2025
Näringsgrenen är viktig på så sätt att den bidrar till efterfrågan på produkter som andra 
näringsgrenar producerar, men det fungerar även åt andra hållet, att andra näringsgrenar 
behöver den service som detaljhandeln erbjuder. Finanskrisen har haft mindre effekt 
på detaljhandeln än på t.ex. byggnadsbranschen, och det beror på att handeln är mer 
beroende av konsumtionsefterfrågan än av investeringsefterfrågan (VATT). Detaljhandeln 
står inför förändringar med ökande näthandel, och samtidigt ökar efterfrågan på specia-
liserade, högklassiga tjänster inom detaljhandeln. Dels har det byggts många nya stor-
marknader under de senaste åren och dels gör man satsningar på handeln i stadskärnor. 
Antalet sysselsatta inom detaljhandeln väntas enligt basscenariot för hela landet öka med 
10 procent under perioden 2007–2025 (VATT).

Enligt målscenariot för hela landet väntas antalet sysselsatta inom näringsgrenen öka 
med 23 020 personer eller 13,7 procent fram till år 2025 (VATT). 
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Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom detaljhandeln kommer enligt målscenariot att 
öka med 13,4 procent.

Vi har räknat med att andelen trädgårdsarbetare, skogsarbetare och anställda inom 
lantbruk och skönhetsbranschen är en aning större bland svenskspråkiga inom närings-
grenen jämfört med hela landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger 
på nuvarande yrkesstruktur inom näringsgrenen.

2.14  Turism, hotell- och restaurangverksamhet 
Näringsgrenen omfattar
hotell, campingplatser, stugbyar, resandehem, restauranger, caféer, livsmedelskiosker, 
pubar, storkök, catering och turism. Näringsgrenen omfattar även resebyråverksamhet 
och andra stödtjänster för turismen. 
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Figur 18: Sysselsättningen inom turism, hotell- och restaurangverksamhet åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en 
prognos för åren 2007-2025

1995–2007
Av de svenskspråkiga sysselsatta var 3 470 personer eller 2,7 procent sysselsatta inom 
turism, hotell- och restaurangverksamhet år 2007. I hela landet var andelen något större: 
3,4 procent. Restaurangverksamheten är den del av näringsgrenen som har haft den mest 
positiva utvecklingen både i hela landet och i Svenskfi nland. 

Antalet sysselsatta inom turism, hotell- och restaurangverksamheten har som helhet först 
ökat kraftigt åren 1995–2000 och sedan försiktigare åren 2000–2004. Sysselsättningen 
förbättrades både bland de svenskspråkiga och bland hela befolkningen inom hotell- 
och logiverksamheten och turismen åren 2004–2007. Även inom restaurangverksamheten 
ökade antalet sysselsatta under perioden 2004 -2007 bland både svenskspråkiga och hela 
befolkningen. Ökningen var lite kraftigare inom hela befolkningen. 
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Regionalt
Näringsgrenen har svenskspråkiga sysselsatta ganska jämt fördelade i alla regioner, men 
något mer procentuellt företrädd var näringsgrenen på Åland, i Östra Nyland och i 
Nyland. I antal fördelade sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen som helhet enligt 
följande: Nyland 1 450, Österbotten 840, Åland 450, Östra Nyland 310 och Egentliga 
Finland 300. 

2007–2025
Hotell- och restaurangverksamhet är en mindre näringsgren inom servicebranschen. 
Utvecklingen har gått åt olika håll inom de två delnäringarna. Inom hotellverksamheten 
har antalet sysselsatta minskat under 2000-talet medan antalet sysselsatta har ökat inom 
restaurangverksamheten med nästan 7 000 personer. Restaurangbranschen har en bety-
dande sysselsättande effekt. Utvecklingen inom hotell- och restaurangverksamheten har 
varit mycket liknande som utvecklingen inom handeln. Det är logiskt eftersom hushål-
lens konsumtionsmöjligheter och efterfrågan har stor betydelse för båda näringsgre-
narna. Lågkonjunkturen påverkar hotell- och restaurangverksamheten i en lägre grad än 
t.ex. industrin. Antalet arbetsplatser kommer kring år 2020 att vara ungefär det samma 
som före lågkonjunkturen (VATT).

Antalet sysselsatta inom hela näringsgrenen väntas enligt basscenariot för hela landet öka 
med 4 procent under perioden 2007–2025. Inom de olika delområdena ser utvecklingen 
ut enligt följande: inom hotell- och övrig logiverksamhet samt restaurangverksamhet 
väntas antalet sysselsatta öka med 5 procent, medan antalet sysselsatta inom turism 
minskar med 15 procent (VATT). Inom restaurangbranschen behövs mer sakkunskap om 
specialdieter, specifi ka matvanor och den åldrande befolkningens behov. Inom turismen 
är det fråga om program- och paketservice, kulturservice samt ett ökat behov av infor-
matörer och redaktörer. Olika typer av tjänster i anknytning till hälsa, välmående, kultur 
och upplevelser kommer att vara tyngdpunkterna inom näringsgrenen. Trenden med 
närodlad, ekologisk och tillsatsfri mat förefaller ökande. 

Enligt målscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom näringsgrenen att 
öka med 8 procent fram till år 2025 (VATT). 

Vi räknar enligt målscenariot med att antalet svenskspråkiga sysselsatta inom turist-, 
hotell- och restaurangverksamhet kommer att öka med 8,5 procent under perioden fram 
till år 2025. Vi räknar med att det kommer att gå en aning bättre för turismen i de regi-
oner där många svenskspråkiga bor. 

Vi har räknat med att andelen hotell- och restaurangchefer, disponenter och chefer inom 
handel samt sysselsatta inom livsmedel och skönhet är något större bland svenskspråkiga 
inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom närings-
grenen. 

2.15  Transport
Näringsgrenen omfattar 
land-, sjö- och lufttrafi k samt transporter i rörsystem och stödtjänster i anknytning till 
transporter. Inom näringsgrenen transport ingår järnvägstrafi k, taxitrafi k och reguljär 
passagerartrafi k såsom spårvagns- och metrotrafi k och all form av busstrafi k. Vägtrafi k av 
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gods och fl yttransport ingår också. Sjötrafi ken består av person- och godstrafi k över hav 
och kustsjöfart inom landet samt sjöfart på insjöar. Till lufttrafi k räknas reguljär och icke-
reguljär lufttrafi k och rymdfart. Stödtjänster i anknytning till transporter omfattar bl.a. 
godshantering, varulagring, magasinering, busstationer, avgiftsbelagd parkering, hamnar, 
tullbehandling, spedition och befraktning. Logi- och restaurangverksamhet på fartyg till 
havs och i fl ygtrafi k ingår också i näringsgrenen.
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Figur 19: Sysselsättningen inom transport åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för åren 2007-2025 

1995–2007
År 2007 fanns det 9  625 svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen, varav 4  170 
inom landtransport och 3 050 inom sjötransport. Resten sysselsattes inom lufttransport 
och stödtjänster till transport.  Av alla svenskspråkiga sysselsatta var 7,4 procent verk-
samma inom transport. I hela landet sysselsatte näringsgrenen en mindre andel, bara 
5,2 procent. Förutom att näringsgrenen som helhet är större bland svenskspråkiga så 
skiljer sig också fördelningen mellan de olika delområdena inom näringsgrenen betydligt 
mellan språkgrupperna. I hela landet sysselsatte landtrafi ken omkring 64,3 procent och 
bland svenskspråkiga endast 43,3 procent. I hela landet sysselsatte sjötrafi ken endast 7,4 
procent och bland svenskspråkiga så mycket som 31,7 procent av alla sysselsatta inom 
näringsgrenen år 2007. Lufttrafi ken sysselsatte 0,2 procent i hela landet och 0,4 procent 
av de svenskspråkiga. 

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen har ökat sedan år 1995, förutom inom sjö- och luft-
trafi ken åren 2000–2004. Situationen är densamma både i hela landet och bland svensk-
språkiga, förutom att minskningen bland de svenskspråkiga sysselsatta inom sjötransport 
fortsatte under perioden 2004–2007. Det fanns också en minskning bland de svensksprå-
kiga sysselsatta inom stödtjänster till transport under perioden 2004–2007 som inte fanns 
inom hela befolkningen, där antalet sysselsatta inom denna delnäring tvärtom ökade. 
Sysselsättningen inom näringsgrenen som helhet ökade bland svenskspråkiga under 
åren 1995–2000, men minskade åren 2000–2004 och minskade med några få personer 
under perioden 2004–2007. Minskningen var kraftigare inom sjötrafi k på svenskt håll, 
vilket eventuellt kompenseras av sådana som i stället arbetar under utländsk fl agg och 
som inte fi nns i den offi ciella statistiken under näringsgrenen transport. Minskningen kan 
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också bero på brist på utbildad arbetskraft, eftersom det inte fi nns arbetslöshet bland 
svenskspråkiga inom branschen.

Inom lufttrafi ken ökade antalet svenskspråkiga sysselsatta under perioden 1995–2000, 
minskade under perioden 2000–2004 och ökade lite under perioden 2004–2007. År 2007 
fanns det 26 färre svenskspråkiga sysselsatta inom lufttransport i jämförelse med situa-
tionen år 1995. Antalet sysselsatta hade alltså förändrats rätt lite under de gångna tio åren. 

Regionalt
Landtrafi ken var i förhållande till befolkningsmängden väl företrädd i Östra Nyland och 
i Österbotten år 2007. I antal fördelade sig de svenskspråkiga inom landtrafi k enligt 
följande: Österbotten 1 600, Nyland 1 300, Östra Nyland 525, Egentliga Finland 310 och 
Åland 310.

Vattentrafi ken var procentuellt väl företrädd på Åland och i Egentliga Finland. I antal 
fördelade sig de svenskspråkiga inom vattentrafi k enligt följande: Åland 1 910, Nyland 
470, Egentliga Finland 520, Östra Nyland 70 och Österbotten 45.

Lufttrafi ken sysselsatte huvudsakligen i Nyland. Där arbetade 440 svenskspråkiga och på 
Åland 24 personer. 

Stödtjänsterna i anknytning till transport var procentuellt mest företrädda bland svensk-
språkiga i Nyland och i Egentliga Finland. I antal fördelade sig de svenskspråkiga inom 
stödtjänsterna enligt följande: Nyland 1 145, Österbotten 350, Egentliga Finland 194, 
Östra Nyland 100 och Åland 80.

2007–2025
Enligt VATT:s rapport har transport, lagerbranschen och datakommunikation haft en 
positiv utveckling under de senaste åren och tillväxten har varit snabb. Tillväxten har 
varit starkast inom datakommunikation medan den har varit jämnare inom lager- och 
transportverksamhet. Antalet sysselsatta inom näringsgrenen har vuxit till stor del tack 
vare utvecklingen inom landtrafi ken. Eftersom hela den här näringsgrenen är stor och 
mångsidig, är strukturen på efterfrågan också mångsidig och består av både inhemsk och 
utländsk efterfrågan (VATT). 

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen beräknas enligt basscenariot för hela landet 
minska med 2 procent under perioden 2007–2025. Inom landtrafi ken och rörtransport 
väntas antalet sysselsatta minska med 5 procent. Inom vattentrafi ken väntas antalet 
sysselsatta öka med 23 procent under samma period medan antalet sysselsatta inom luft-
trafi ken ökar med 4 procent. Inom verksamhet som stöder trafi ken väntas ingen föränd-
ring i antalet sysselsatta (VATT). 

Enligt målscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom transport att öka 
med 5 625 personer eller 4,5 procent under perioden 2007 – 2025 (VATT).

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen beräknas enligt målscenariot öka 
med 4 procent under perioden 2007–2025. 
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Vi har räknat med att andelen befäl och manskap inom sjöfarten och fl ygtrafi ken samt 
experter inom turism är större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen. Skillnaderna 
bygger på nuvarande yrkesstruktur inom näringsgrenen. 

2.16  Post- och telekommunikationer
Näringsgrenen omfattar 
postbefordran via postverket, telefontrafi k och övrig teletrafi k samt programöverförings-
verksamhet och tillhandahållandet av internetförbindelser. 
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Figur 20: Sysselsättningen inom post- och telekommunikationer åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos 
för åren 2007–2025  

1995–2007
Post- och kurirverksamhet samt telekommunikation sysselsatte 1 840 svenskspråkiga år 
2007. Av alla svenskspråkiga sysselsatta var 1,4 procent sysselsatta inom näringsgrenen, 
i hela landet 1,7 procent. Fördelningen mellan de olika delnäringarna är ungefär den 
samma i hela landet och bland de svenskspråkiga, dvs. omkring 35–40 procent är syssel-
satta inom telekommunikation och resten inom post- och kurirverksamheten. 

Inga stora förändringar i antalet svenskspråkiga sysselsatta skedde åren 1995–2000, fastän 
hela landet hade en positiv sysselsättningsutveckling speciellt inom telekommunikation. 
Åren 2000–2004 skedde en minskning av antalet svenskspråkiga sysselsatta inom tele-
kommunikation, som motsvarades av en nästan lika stor uppgång inom post- och kurir-
verksamheten. Under perioden 2004–2007 skedde en minskning av antalet sysselsatta 
både inom post- och kurirverksamhet och telekommunikation. Minskningen gällde både 
de svenskspråkiga och hela landet. Den totala minskningen av antalet svenskspråkiga 
sysselsatta inom näringsgrenen under perioden 2004–2007 var 14,4 procent. Bland hela 
befolkningen var minskningen under samma period 17 procent (VATT).
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Regionalt
De 1 837 svenskspråkiga sysselsatta fördelade sig regionalt enligt följande år 2007: Nyland 
640 personer, Österbotten och Mellersta Österbotten 605, Åland 270, Östra Nyland 160 
och Egentliga Finland 120. 

2007–2025
Antalet sysselsatta inom näringsgrenen väntas enligt basscenariot minska med 9 procent 
i hela landet under perioden 2007–2025. Inom de olika delområdena ser utvecklingen ut 
enligt följande: inom post- och kurirverksamheten väntas antalet sysselsatta minska med 
6 procent och inom teletrafi ken väntas antalet sysselsatta minska med 16 procent (VATT). 
Då antalet brev minskar, minskas postens distributionsnät och även antalet sysselsatta. 
Den traditionella servicen ersätts allt mer med elektroniska serviceformer. Logistiken är 
också en viktig del av arbetet. De traditionella postutdelarnas antal kommer att minska 
betydligt liksom också kontorsarbetarnas antal och andel inom ekonomiförvaltningen. I 
stället har försäljarnas och handelsexperternas andel ökats liksom ledarnas och exper-
ternas andel inom handel (fi nansiering och marknadsföring), yrkesutövare och experter 
inom el och elektronik samt till en del också experterna inom juridik (EU-lagstiftning och 
internationella frågor) och det humanistiska området (internationell trafi k).  

Teletrafi ken har haft en rätt stark tillväxt fram till år 2008, men under de senaste åren 
har tillväxten avtagit. Näringsgrenens sysselsättande effekt har i jämförelse med andra 
näringsgrenar inom transport, lager och datakommunikation varit ytterst liten (VATT). 

Enligt målscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom näringsgrenen att 
öka med 630 personer eller 1,6 procent under perioden fram till år 2025.  

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom post- och telekommunikationer beräknas enligt 
målscenariot öka med 1,3 procent under perioden 2007–2025. 

Vi räknar med att t.ex. andelen försäljare, IT-chefer och informatörer är något större 
bland svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört med hela landets yrkesstruktur inom 
näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom näringsgrenen. 

2.17  Finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet
Näringsgrenen omfattar
fi nansiell verksamhet med stödtjänster, försäkrings- och pensionsverksamhet, förutom 
den obligatoriska socialförsäkringen, dvs. huvudsakligen banker och försäkringsbolag. 
Hit hör bl.a. livförsäkringar, pensions- och skadeförsäkringar och bankverksamhet, fi nan-
siell leasing, annan kreditgivning och annan fi nansiell verksamhet, t.ex. utvecklings- och 
placeringsbolag, fondverksamhet och annan placeringsverksamhet. Stödtjänster är t.ex. 
börsverksamhet och handel med och förvaltning av värdepapper. 
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Figur 21: Sysselsättningen inom finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet åren 1995, 2000, 2004 och 2007 
samt en prognos för åren 2007–2025  

1995–2007
Totalt var 4000 svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen år 2007, vilket motsvarar 
3,1 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. I hela landet var andelen betydligt mindre, 
nämligen 1,9 procent. Inom näringsgrenen är den fi nansiella verksamheten (3 050 
personer) särskilt dominerande bland svenskspråkiga. Endast lite under en fjärdedel av 
de svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen fi nns inom försäkringsverksamheten. 
Som helhet minskade antalet sysselsatta inom näringsgrenen med 4,2 procent inom hela 
befolkningen under perioden 1995–2007. Inom den fi nansiella verksamheten minskade 
antalet sysselsatta i hela landet under perioden 1995–2004 men ökade under perioden 
2004–2007. Inom försäkringsverksamheten ökade antalet sysselsatta inom hela befolk-
ningen under hela perioden 1995–2007. 

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom hela näringsgrenen ökade med 3,5 procent 
under perioden 1995–2007. Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom fi nansiell verksamhet 
ökade under perioden 1995–2000, minskade under perioden 2000–2004 och ökade på 
nytt under perioden 2004–2007 så att antalet sysselsatta befann sig på ungefär samma 
nivå som år 2000. 

Inom försäkringsverksamheten har sysselsättningsutvecklingen bland de svenskspråkiga 
varit mycket stabil och under perioden 2004–2007 skedde ingen förändring i sysselsätt-
ningsnivån.

Regionalt
Näringsgrenen var i förhållande till befolkningsmängden väl företrädd bland de svensk-
språkiga i Nyland och på Åland. Detta gällde både bank- och försäkringsverksamheten. I 
antal fördelade sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen enligt följande: Nyland 2 315, 
Österbotten 760, Åland 410, Egentliga Finland 270 och Östra Nyland 200. 
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2007–2025
Antalet sysselsatta inom näringsgrenen väntas enligt basscenariot för hela landet öka 
med 4 procent under perioden 2007–2025. Inom fi nansieringsverksamheten väntas 
antalet sysselsatta öka med en procent och inom försäkringsverksamheten väntas antalet 
sysselsatta öka med 13 procent (VATT). 

Det ekonomiska uppsvinget före fi nanskrisen ser ut ser ut att ha haft en positiv effekt 
även på utvecklingen av antalet sysselsatta inom fi nansierings- och försäkringsverk-
samhet.  Den allmänna ekonomiska utvecklingen påverkar den fi nansiella och försäk-
ringsverksamheten i hög grad. Orsaken till minskningen av antalet sysselsatta under 
1990-talet var att verksamheten omorganiserades på grund av att de datatekniska förut-
sättningarna hade förbättrats. Efter denna strukturomvandling har utvecklingen inom 
näringsgrenen följt den allmänna ekonomiska utvecklingen. Även exporten har ökat 
kraftigt inom näringsgrenen. Näringsgrenen väntas återhämta sig från lågkonjunkturen 
när den ekonomiska tillväxten kommer igång. Även sysselsättningsutvecklingen ser rela-
tivt jämn ut (VATT).

Enligt målscenariot för hela landet väntas antalet sysselsatta öka med 3 420 personer 
eller 7 procent fram till år 2025. 

Yrke 2025 räknar med en större ökning av antalet sysselsatta bland de svenskspråkiga 
jämfört med den väntade utvecklingen i hela landet. Antalet svenskspråkiga sysselsatta 
inom näringsgrenen beräknas enligt målscenariot öka med 8,7 procent fram till år 2025. 

Vi räknar med att bl.a. andelen experter inom handel och kontorschefer är något större 
bland de svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen i jämförelse med hela landet. 

2.18  Fastighetsförvaltning på uppdrag samt städning och 
miljöhygien

Näringsgrenen omfattar 
disponenter, fastighetsskötare och gårdskarlar med allt som därtill hör, t.ex. övervak-
ning av uppvärmning och luftkonditionering, städning och mindre reparationer. Städning 
inom näringsgrenen omfattar städning inomhus, fönstertvättning, sotning, rengöring av 
ventilationskanaler och maskiner inom industrin och bekämpning av ohyra, men inte 
städning i privata hushåll. Miljöhygien omfattar avloppsrening och övrig avfallshantering 
samt iståndsättning och renhållning av miljön, dvs. gaturenhållning och iståndsättande av 
jordmån och vattendrag. Miljöhygien är inte sådan hantering som syftar till återanvänd-
ning.
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Figur 22: Sysselsättningen inom fastighetsförvaltning på uppdrag samt städning och miljöhygien åren 1995, 2000, 
2004 och 2007 samt en prognos för åren 2007–2025

1995–2007
Fastighetsförvaltning, städning och miljöhygien sysselsatte 2 060 svenskspråkiga år 2007, 
vilket motsvarade 1,6 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Andelen i hela landet 
var betydligt större: 2,9 procent. Fastighetsförvaltningen är sämre representerad bland 
svenskspråkiga än i landet i övrigt. Endast ca 35 procent av de svenskspråkiga sysselsatta 
inom näringsgrenen arbetade med städning i någon form; i hela landet var andelen ca 
50 procent. 

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen, speciellt inom städningen, har ökat i hela landet 
under de senaste åren. Även bland de svenskspråkiga har antalet sysselsatta inom närings-
grenen som helhet ökat. Ökningen har dock varit mindre än inom hela befolkningen. 
Bland de svenskspråkiga har antalet sysselsatta inom fastighetsförvaltning på uppdrag 
och miljöhygien ökat under hela perioden 2000–2007, inom städningen ökade antalet 
svenskspråkiga sysselsatta under 2000–2004 och minskade lite under 2004–2007. 

Regionalt
Ungefär 40 procent av de svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen fanns i Nyland, 
ca 24 procent i Österbotten och resten fanns relativt jämnt utspridda över Svenskfi nland. 
I antal fördelade sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen enligt följande: Nyland 840, 
Östra Nyland 270, Åland 180, Egentliga Finland 210 och Österbotten 500. 

2007–2025
Antalet sysselsatta beräknas enligt basscenariot för hela landet minska med 2 procent 
under perioden 2007–2025. Inom fastighetsförvaltning beräknas antalet sysselsatta öka 
med 6 procent medan antalet sysselsatta inom städning väntas minska med 11 procent 
(VATT).  
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Inom fastighetsförvaltning samt fastighetsskötsel har utvecklingen, både tillväxten och 
sysselsättningsutvecklingen varit relativt stabil och väntas vara stabil även i framtiden 
(VATT). 

Enligt målscenariot för hela landet beräknas antalet sysselsatta inom näringsgrenen öka 
med 8 700 personer eller 13 procent fram till år 2025 (VATT). Inom städningen beräknas 
sysselsättningen inte öka eller minska märkbart; antalet sysselsatta år 2025 väntas vara 
på ungefär samma nivå som år 2007. Inom fastighetsförvaltning och miljöhygien däremot 
väntas ett rejält uppsving i antalet sysselsatta, en ökning på hela 26 procent. 

Yrke 2025 räknar enligt målscenariot med att antalet svenskspråkiga sysselsatta ökar 
med 12 procent under tidsperioden. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen fastighetsskötare och trädgårdsarbetare är större 
bland svenskspråkiga inom näringsgrenen och att andelen städare, kontorspersonal, 
maskinanvändare och montörer istället är något mindre jämfört med hela landets yrkes-
struktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom 
näringsgrenen.

2.19  Tekniska tjänster för företag
Näringsgrenen omfattar
exploatering av fastigheter, uthyrning av fastigheter och fordon samt databehandlings-
tjänster och övriga tekniska tjänster. Till näringsgrenen hör alltså handel med egna fastig-
heter, markexploatering samt uthyrning och förvaltning av egna bostäder och fastigheter 
samt uthyrning av bilar och andra transportmedel. Hit hör även uthyrning av maskiner 
och utrustning, t.ex. jordbruksmaskiner och – redskap, bygg- och anläggningsmaskiner, 
kontorsmaskiner och – utrustning samt datorer och även uthyrning av hushållsartiklar 
och varor för personligt bruk, t.ex. uthyrning av dvd-fi lmer, idrotts- och motionsredskap. 

Till databehandlingstjänsterna räknas konsultverksamhet i fråga om maskinvara, plane-
ring, tillverkning, konsultverksamhet och förlagsverksamhet i fråga om system- och 
programvara, databehandling, databas- och nätverkstjänster, underhåll och reparation 
av kontorsmaskiner och datorer. Tekniska tjänster innebär bl.a. samhällsplanering, arki-
tekttjänster, VVS-planering, elteknisk planering, maskin- och processplanering och t.ex. 
bilbesiktning och analys av livsmedel. 
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Figur 23: Sysselsättningen inom tekniska tjänster för företag åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för 
åren 2007–2025

1995–2007
Det fanns 5 640 svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen år 2007. Dessa utgjorde 
4,3 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. I hela landet var andelen lite större: 5,1 
procent. 

Näringsgrenens alla olika delområden har kraftigt ökat sin andel av det totala antalet 
sysselsatta både bland svenskspråkiga och i landet som helhet sedan år 1995. Sysselsätt-
ningsökningen var kraftig under åren 1995–2000: mer än 40 procent bland svensksprå-
kiga och mer än 50 procent i hela landet. Under de följande åren fortsatte sysselsättnings-
ökningen mer försiktigt. Mest ökade sysselsättningen inom databehandlingstjänsterna. 
Under de senaste åren (2000       –2007) har ökningen varit lite större bland svensksprå-
kiga än inom hela befolkningen. Inom exploatering och uthyrning av fastigheter ökade 
sysselsättningen kraftigare inom hela befolkningen än bland svenskspråkiga men inom 
databehandlingstjänster och tekniska tjänster var ökningen kraftigare bland de svensk-
språkiga.

Regionalt
Nästan hälften eller 46,3 procent av de svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen 
var verksamma i Nyland. Speciellt databehandlingstjänsterna var välrepresenterade i 
Nyland. I Österbotten var en klar majoritet sysselsatt inom tekniska tjänster. Antalet 
sysselsatta inom näringsgrenen var i de olika regionerna följande: Åland 440, Egentliga 
Finland 480, Österbotten 1 630, Östra Nyland 290 och Nyland 2 610. Under de senaste 
åren har en ökning skett i alla regioner.

2007–2025
Antalet sysselsatta inom näringsgrenen som helhet väntas enligt basscenariot för hela 
landet minska med 2 procent under perioden 2007–2025. Det fi nns stora skillnader 
mellan de olika delnäringarna. Inom byggande och uthyrning av fastigheter väntas antalet 
sysselsatta öka med 18 procent medan antalet sysselsatta inom databehandlingstjänster 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025 

Tekniska tjänster för företag 

Antal sysselsatta  
Basscenariot 
Målscenariot 



53

väntas minska med 10 procent. Inom delnäringen tekniska tjänster väntas en minimal 
minskning (1 procent) av antalet sysselsatta (VATT). Näringsgrenen påverkas av att andra 
företag alltmer lägger ut delar av sin verksamhet på entreprenad och detta kan innebära 
ett större behov av olika slags experter inom näringsgrenen. Den kunskapsintensiva 
företagsservicen som innebär specialisering på tjänster, forskning och utveckling får en 
allt större betydelse i framtiden.

Enligt målscenariot för hela landet beräknas antalet sysselsatta inom näringsgrenen öka 
med 11 590 personer eller 9,6 procent fram till år 2025. 

Vi räknar med en ungefär lika stor ökning bland de svenskspråkiga sysselsatta som i hela 
landet. Sysselsättningsökningen beräknas vara 9 procent för de svenskspråkiga enligt 
målscenariot. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen experter inom handel, industri och juridik samt 
bl.a. trädgårdsarbetare och lantbruksarbetare m.fl . är större bland svenskspråkiga inom 
näringsgrenen och att andelen städare, byggarbetare och elektriker istället är något 
mindre jämfört med hela landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger 
på nuvarande yrkesstruktur inom näringsgrenen. 

2.20  Merkantila-administrativa tjänster för företag   
Näringsgrenen omfattar
fastighetsförmedling, reklamverksamhet, juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, 
arbetsförmedling och rekrytering samt vissa övriga tjänster för företag. Hit hör alltså 
fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag, reklambyråer, direkt- och 
utomhusreklam, holdingverksamhet, dvs. advokatbyråer, patentbyråer, bokförings- och 
bokslutsverksamhet, revisionsverksamhet samt marknads- och opinionsundersökningar. 
Dessutom omfattas arbetsförmedling och rekrytering, dvs. arbetskraftsbyråer, uthyrning 
av arbetskraft och övrig rekrytering, detektiv- och bevakningsverksamhet samt säker-
hetstjänster. Hit hör även t.ex. fotografi ateljéer, framkallning av fotografi er, förpacknings-
tjänster, kontors- och översättningstjänster, verksamhet vid teletjänstcentraler samt t.ex. 
mäss- och kongresstjänster.
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Figur 24: Sysselsättningen inom merkantila-administrativa tjänster för företag åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt 
en prognos för åren 2007–2025 

1995–2007
Inom näringsgrenen sysselsattes 5  860 svenskspråkiga år 2007. Det motsvarade 4,5 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. I hela landet var andelen 5,2 procent. Under 
perioden 2004–2007 hade glappet mellan andelen svenskspråkiga inom näringsgrenen 
och andelen inom hela landet ökat. År 2004 var andelen bland de svenskspråkiga 3,8 
procent och bland hela befolkningen 4,1 procent. Andelen sysselsatta inom närings-
grenen har alltså ökat kraftigt inom båda grupperna, men mer inom hela befolkningen. 
Man bör dock beakta att år 2007 var det högkonjunktur med hög sysselsättning och före-
tagen hade då goda möjligheter att köpa tjänster. 

Den juridiska och ekonomiska konsultverksamheten var dominerande inom närings-
grenen och speciellt bland svenskspråkiga. Av de svenskspråkiga inom näringsgrenen 
var 43 procent eller 2 540 personer verksamma inom juridiska eller ekonomiska konsult-
tjänster. I hela landet var motsvarande andel endast 28 procent. Bland svenskspråkiga är i 
stället de sysselsatta inom arbetsförmedling och rekrytering underrepresenterade. Endast 
22 procent (1 310 personer) av de svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen jobbar 
med arbetsförmedling och rekrytering.

Näringsgrenen har vuxit konstant sedan år 1995. En särskilt stor ökning har skett inom 
arbetsförmedling och rekrytering i hela landet under perioden 2004–2007, då antalet 
sysselsatta ökade med 70 procent. 

Regionalt
Mer än 60 procent av de svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen var verksamma 
i Nyland. Dessa var sysselsatta inom alla delområden av näringsgrenen. I antal fördelade 
sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen enligt följande: Egentliga Finland 510, Nyland 
3 520, Åland 250, Österbotten 1 040 och Östra Nyland 330.
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2007–2025
Antalet sysselsatta inom näringsgrenen som helhet beräknas enligt basscenariot för hela 
landet minska med 18 procent under perioden 2007–2025. Inom fastighetsförmedling 
och reklamtjänster beräknas en minskning av antalet sysselsatta med 8 procent. Antalet 
sysselsatta inom juridisk och ekonomisk konsultation beräknas minska med 14 procent. 
Inom arbetsförmedling och rekrytering beräknas antalet sysselsatta minska med 25 
procent och inom övriga tjänster för företag beräknas antalet sysselsatta minska med 17 
procent (VATT). 

Utvecklingen inom fastighetstjänster och databehandling ser ut att vara stabil i framtiden. 
Inom forskning och utveckling väntas däremot en avtagande tillväxt och det kan påverka 
efterfrågan på merkantila-administrativa tjänster för företag. Orsaken är utvecklingen 
inom el- och elektronikbranschen, som tidigare stått för en stor del av forsknings- och 
utvecklingssektorn. Överlag väntas en rätt stabil utveckling inom näringsgrenen (VATT).
Globaliseringen har lett till hårdare konkurrens som tvingar företagen att förnya sig 
och specialisera sig. Specialiseringen leder till ökad efterfrågan på fördjupat kunnande 
och specialkunnande. Marknaden för de specialiserade tjänsterna omfattar hela världen, 
vilket möjliggör export av tjänster från Finland. Den kunskapsintensiva företagsservicen 
är en växande bransch i Finland och i andra OECD-länder. Den ökade efterfrågan är ett 
resultat av den pågående utvecklingen med att allt fl er funktioner läggs ut på entreprenad, 
av internationaliseringen, av företagsverksamheten samt av förändringar i lagstiftningen 
om miljöfrågor och om den offentliga regleringen, t.ex. i fråga om fi nansiering och tele-
kommunikation. Produktionen omfattar allt mer icke-materiella insatser så som produkt- 
och processutveckling, marknadsföring, planering och logistik. I länder som Finland som 
har höga produktionskostnader kunde man satsa mer på sådan här företagsverksamhet 
och specialisera sig på tjänster, forskning och utveckling istället eftersom den industriella 
produktionen minskar. 

Enligt målscenariot för hela landet beräknas antalet sysselsatta inom näringsgrenen öka 
med 3 120 personer eller 2,5 procent fram till år 2025 (VATT).

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom merkantila och administrativa tjänster för företag 
beräknas enligt målscenariot öka med 3,3 procent under perioden 2007–2025. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen informatörer, experter inom det merkantila området 
m.fl . är större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört med hela landets yrkes-
struktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom 
näringsgrenen. 

2.21  Offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring
Näringsgrenen omfattar
förutom den övergripande offentliga förvaltningen också t.ex. administrationen inom 
hälsovården, utbildningen, den kulturella verksamheten samt arbetskrafts- och närings-
ärenden. Utrikesförvaltningen är en del av näringsgrenen, liksom också den obligato-
riska socialförsäkringen, Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet och den lagstad-
gade arbetspensionsförsäkringen.
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Figur 25: Sysselsättningen inom offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring åren 1995, 2000, 2004 och 
2007 samt en prognos för åren 2007–2025

1995–2007
År 2007 var 4 555 svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen för offentlig förvalt-
ning och obligatorisk socialförsäkring, vilket utgjorde 3,5 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. I hela landet var motsvarande andel 3,2 procent. Sysselsättningsökningen var 
större bland svenskspråkiga under åren 1995–2000 och sysselsättningsminskningen var 
en aning svagare åren 2000–2004 än i landet i övrigt. Av alla svenskspråkiga sysselsatta 
var 3,8 procent sysselsatta inom näringsgrenen år 1995 och till år 2004 hade andelen 
minskat till 3,5 procent. Skillnaden mellan antalet sysselsatta inom näringsgrenen år 2004 
och år 2007 är mycket liten, både i hela landet och bland de svenskspråkiga. 

Regionalt
Näringsgrenen var i förhållande till befolkningsmängden särskilt väl företrädd bland de 
svenskspråkiga på Åland och i Östra Nyland men även i Nyland. I antal fördelade sig 
de svenskspråkiga inom näringsgrenen enligt följande: Nyland 1 760, Österbotten 1 240, 
Åland 690, Egentliga Finland 390 och Östra Nyland 420.

2007–2025
Antalet sysselsatta inom offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring beräknas 
enligt basscenariot för hela landet öka med 3 procent under perioden 2007–2025 (VATT). 
Antalet sysselsatta inom offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring har minskat 
något sedan år 2003. Statens produktivitetsprogram som pågår fram till år 2013 har lett 
till att antalet anställda inom statsförvaltningen har minskat. Den framtida utvecklingen 
inom näringsgrenen beror på hur man lyckas effektivera den offentliga förvaltningen och 
i vilken grad man anställer nya personer då anställda går i pension. Då pensioneringen 
blir snabbare kommer antalet sysselsatta att minska i snabbare takt. Antalet arbetsplatser 
inom den obligatoriska socialförsäkringen ser ut att hållas på en relativt stabil nivå i fram-
tiden. I den här modellen har man inte tagit eventuella sparåtgärder i beaktande (VATT).  
Det är svårt att veta vilka effekter kommun- och servicestrukturreformen och statens 
produktivitetsprogram, numera produktivitets- och resultatprogrammet, kommer att ha 
under kommande år. Det är dock troligt att reformerna har en sysselsättningsminskande 

3600 

3800 

4000 

4200 

4400 

4600 

4800 

1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025 

Offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring 

Antal sysselsatta  
Basscenariot 
Målscenariot 



57

verkan särskilt på statlig och kommunal administration, som ingår i denna näringsgren, 
medan t.ex. vårdpersonalen ökar. Också inom den offentliga förvaltningen sker en 
koncentration på kärnuppgifter. Antalet experter väntas öka, kontorsarbetarna väntas 
minska och köptjänster blir allt vanligare.

Enligt målscenariot för hela landet väntas antalet sysselsatta inom näringsgrenen minska 
med 11 640 personer eller 15,5 procent fram till år 2025 (VATT). 

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen beräknas enligt målscenariot 
minska med 12 procent i jämförelse med 15,5 procent för hela landet. Den offentliga 
förvaltningen är en viktig näringsgren för de svenskspråkiga eftersom förvaltningen 
måste kunna erbjuda svenskspråkig service. Yrke 2025 räknar därför med en mindre 
minskning bland de svenskspråkiga sysselsatta inom offentlig förvaltning och obligatorisk 
socialförsäkring än för landet i övrigt. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen experter inom det sociala området och inom ekonomi 
är större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört med hela landets yrkes-
struktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom 
näringsgrenen. 

2.22  Rikets försvar och ordningsväsendet
Näringsgrenen omfattar 
rikets försvar, rättsväsendet, fångvården, polisverksamheten, gränsbevakningen, befolk-
ningsskyddet samt brand- och räddningsväsendet. 
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Figur 26: Sysselsättningen inom rikets försvar och ordningsväsendet åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en 
prognos för åren 2007–2025
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1995–2007
Näringsgrenen sysselsatte 2 040 svenskspråkiga varav en överväldigande majoritet, 77 
procent eller 1 570 personer, var sysselsatta med den allmänna ordningen och säker-
heten år 2007. Av alla svenskspråkiga sysselsatta har 1,5 procent varit sysselsatta inom 
näringsgrenen åren 1995 och 2000 och 1,6 procent år 2004 samt 2007. I hela landet har 
en minskning i andelen skett från 2,4 procent år 1995 till 2,1 procent år 2007. Närings-
grenen är alltså mindre bland svenskspråkiga än i landet som helhet och särskilt inom 
försvaret. 

Regionalt
Av alla 2 040 svenskspråkiga sysselsatta år 2007 hade 760 sina arbetsplatser i Nyland och 
565 i Österbotten; de fl esta av dem inom den allmänna ordningen och säkerheten. Bara 
470 svenskspråkiga var sysselsatta inom rikets försvar och befolkningsskyddet och över 
hälften av dessa fanns i Nyland. 

I Egentliga Finland sysselsattes 226 personer, på Åland 220 personer och i Östra Nyland 
160 personer. I förhållande till befolkningsmängden var näringsgrenen bäst företrädd i 
Egentliga Finland och på Åland. 

2007–2025
Sysselsättningen beräknas enligt basscenariot för hela landet öka med 4 procent och 
enligt målscenariot minska med 17 procent till 2025 (VATT). Utvecklingen är liknande 
för försvaret och för ordningsväsendet. Utvecklingen inom näringsgrenen är beroende 
av politiska beslut. Den utbildning som krävs inom näringsgrenen faller till största delen 
utanför utbildningsväsendets förvaltningsområde. 

Även antalet svenskspråkiga sysselsatta inom rikets försvar och ordningsväsendet beräknas 
enligt målscenariot minska med ca 17 procent under perioden 2007–2025. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen poliser, brandmän, informatörer och jurister är något 
större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen och att andelen militärer, montörer och 
kontorspersonal istället är något mindre jämfört med hela landets yrkesstruktur inom 
näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom näringsgrenen.

2.23  Utbildning och forskning
Näringsgrenen omfattar 
naturvetenskaplig, teknisk, medicinsk, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning 
och utveckling. Utbildningen gäller utbildning i grundskolor, gymnasier, yrkesläroan-
stalter, högskolor och övrig utbildning som trafi kskolor, fritt bildningsarbete, grundun-
dervisning i konst samt olika former av offentlig och privat vuxenutbildning. 
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Figur 27: Sysselsättningen inom utbildning och forskning åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för åren 
2007–2025  

1995–2007
Utbildning samt forskning och utveckling bildar tillsammans en stor näringsgren som 
sysselsatte 11 400 svenskspråkiga år 2007, varav endast 4,9 procent eller 570 personer var 
sysselsatta inom forskning och utveckling. Utbildning är en näringsgren som sysselsätter 
förhållandevis många svenskspråkiga i Finland. Utbildningen sysselsätter därmed också 
en större andel bland de svenskspråkiga än i hela landet (8,3 procent mot 6,8 procent). 
I hela landet är 7,5 procent av de sysselsatta verksamma inom utbildning och forsk-
ning.  Forskningen sysselsätter en mindre andel bland de svenskspråkiga än i landet som 
helhet (0,4 procent mot 0,7 procent).

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen som helhet har ökat under hela perioden 1995–
2007. Sysselsättningsökningen har varit lite kraftigare bland de svenskspråkiga. Inom 
forskning och utveckling skedde en minskning i antalet sysselsatta både bland de svensk-
språkiga och i hela landet under perioden 2000–2004 medan det fanns en liten ökning 
under perioden 2004–2007. 

Regionalt
Näringsgrenen utbildning och forskning var i förhållande till befolkningen väl företrädd 
bland de svenskspråkiga i Egentliga Finland och Nyland men också i Österbotten. Forsk-
ning och utveckling var särskilt välrepresenterat i Nyland. Statistiken kan vara miss-
visande eftersom det är vanligt att universitetsanställda sköter både undervisning och 
forskning och det är oklart hur dessa registrerats i statistiken. I antal fördelade sig de 
svenskspråkiga inom näringsgrenen enligt följande: Nyland 4 220, Österbotten 3 580, 
Egentliga Finland 1 480, Östra Nyland 845 och Åland 880. 

2007–2025
Sysselsättningssituationen inom utbildning respektive forskning och utveckling ser ut att 
utvecklas på väldigt olika sätt. Antalet sysselsatta inom hela näringsgrenen väntas enligt 
basscenariot för hela landet minska med en procent under perioden 2007–2025. Antalet 
sysselsatta inom forskning och utveckling väntas enligt basscenariot minska med hela 



60

65 procent medan antalet sysselsatta inom utbildning väntas öka med 5 procent (VATT). 
I VATT:s målscenario bygger den ökade tillväxten på ökade satsningar på utbildning, 
forskning och utveckling. 

Antalet sysselsatta inom utbildning ökade fram till år 2004, varefter ökningen nästan helt 
har stannat av. Liksom inom den offentliga förvaltningen, härstammar den största delen 
av efterfrågan från den offentliga konsumtionen. Lagstiftning och demografi ska faktorer 
har stor betydelse för näringsgrenens utveckling. Ju fl er barn och ungdomar i skol- och 
studieåldern det fi nns, desto större är behovet av anställda inom utbildning. I fram-
tiden kommer demografi ska faktorer att leda till att utbildningsbranschen blir mindre, då 
barnen blir färre. Å andra sidan ökar behovet av vuxenutbildning, och politiska beslut 
(t.ex. en satsning på mindre undervisningsgrupper) kan leda till ett ökat arbetskrafts-
behov. Produktivitetsutvecklingen inom utbildningen har inte varit lika hög som inom 
den offentliga förvaltningen, och därför väntas sysselsättningen inom utbildningen hållas 
på ungefär samma nivå som nu för att möta efterfrågan (VATT). 

Intagningen till lärarutbildningen ökade kraftigt i början av 2000-talet. Andelen obehöriga 
lärare är stor, särskilt på svenska och speciellt när det gäller barnträdgårdslärare, yrkes-
utbildningen och vissa ämnen, t.ex. matematik och konstämnen. De minskade årsklas-
serna kommer å ena sidan att leda till ett minskat behov av lärare, speciellt inom den 
grundläggande utbildningen. Å andra sidan kommer undervisningsgruppernas storlek att 
minskas för att höja kvaliteten i undervisningen och för att anpassa undervisningen till 
individuella behov, vilket ökar behovet av lärare. Inom målscenariot betonas speciellt 
en ökning av antalet speciallärare, studiehandledare och lärare inom vuxenutbildningen. 
Behovet av lärare för invandrare ökar också i framtiden. 

Enligt målscenariot för hela landet väntas antalet sysselsatta inom näringsgrenen öka 
med 19 040 personer eller 12,7 procent fram till år 2025 (VATT).

Vi räknar enligt målscenariot med att antalet svenskspråkiga sysselsatta inom utbild-
ning och forskning kommer att öka med 12,7 procent under perioden fram till år 2025. 
För tillfället råder brist på bl.a. yrkeslärare och vissa ämneslärare. Det krävs utmärkta 
kunskaper i svenska i läraryrket och lärare är både språkliga och kulturella förebilder. 
Dessutom fi nns det större obehörighet bland lärarna i den svenskspråkiga undervis-
ningen än i landet i övrigt, vilket har höjt prognosen något. Andelen behöriga lärare är 
lägre bland svenskspråkiga än fi nskspråkiga inom bl.a. följande lärargrupper: klasslä-
rare och timlärare inom den grundläggande utbildningen, timlärare inom gymnasieut-
bildningen samt lektorer och timlärare inom yrkesutbildningen.

Vi har räknat med att andelen lärare, dagvårdspersonal och chefer är något högre 
bland svenskspråkiga inom näringsgrenen och att andelen tekniska funktioner istället 
är mindre jämfört med hela landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna 
bygger på nuvarande yrkesstruktur inom näringsgrenen.

2.24  Hälso- och sjukvård
Näringsgrenen omfattar 
den slutna sjukvården med sjukhusverksamhet, rehabiliteringscenter och sjukhem, 
kommunala hälsocentraler och övrig läkarverksamhet, tandvård, fysikalisk vård, labo-
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ratorieundersökningar och sjuktransporter. Dessutom ingår veterinärverksamheten i 
näringsgrenen.
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Figur 28: Sysselsättningen inom hälso- och sjukvård åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för åren 
2007–2025 

1995–2007
Hälsovården och sjukvården sysselsatte 8 810 svenskspråkiga år 2007. Dessa utgjorde 
6,8 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. I hela landet var andelen 7,5 procent. 
Antalet svenskspråkiga verksamma inom näringsgrenen minskade under perioden 2000–
2004 men ökade kraftigt och mycket mer än bland hela befolkningen under perioden 
2004–2007 till en nivå som var högre än nivåerna både 1995 och 2000. Näringsgrenen är 
mindre på svenskt håll, vilket inte är bra med tanke på tillgången till svenskspråkig vård 
och service. Antalet sysselsatta svenskspråkiga inom näringsgrenen har dock procentu-
ellt ökat mer under perioden 2004–2007 än bland hela befolkningen. 

Regionalt
Näringsgrenen var i förhållande till befolkningsmängden väl företrädd bland de svensk-
språkiga i Österbotten och på Åland. I antal fördelade sig de svenskspråkiga inom hälso- 
och sjukvård enligt följande: Österbotten 3 590, Nyland 2 750, Åland 980, Östra Nyland 
630 och Egentliga Finland 600.

2007–2025
Antalet sysselsatta inom hälso- och sjukvård väntas enligt basscenariot för hela landet 
öka med 38 procent under perioden 2007–2025 (VATT). 

Hälso- och sjukvård är en stor näringsgren inom servicebranschen. Tillväxten inom 
näringsgrenen har varit relativt snabb, vilket också har påverkat antalet sysselsatta. Rela-
tivt sett har antalet sysselsatta ökat mer inom det sociala området än inom hälsovården. 
Den största delen av efterfrågan inom näringsgrenen består av den offentliga konsum-
tionen. Under de senaste åren har den privata efterfrågan ökat. Förändringar i befolk-
ningsstrukturen kommer att leda till att efterfrågan på de tjänster näringsgrenen produ-
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cerar ökar kraftigt under de kommande åren. Den åldrande befolkningen inverkar på det 
kommande behovet av sjukvård. Lågkonjunkturen återspeglas i variation i den privata 
efterfrågan (VATT). 

Kommun- och servicestrukturreformen väntas innebära att speciellt den administrativa 
personalen minskas. Man bör också ta i beaktande att rutinärenden i allt högre grad 
fl yttas från läkarna till sjukskötarna och på samma sätt från sjukskötarna till närvårdarna. 
Enligt målscenariot för hela landet väntas antalet sysselsatta inom näringsgrenen öka 
med 29 100 personer eller 16,9 procent under perioden 2007–2025 (VATT).

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen beräknas enligt målscenariot öka 
med 18,3 procent under perioden 2007–2025. Orsaken till den större ökningen bland 
svenskspråkiga är behovet av svenskspråkig service. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen socialarbetare, experter inom det sociala området, 
läkare och vårdare inom äldreomsorgen är större bland svenskspråkiga inom närings-
grenen och att andelen teknisk personal och kontorspersonal istället är mindre jämfört 
med hela landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande 
yrkesstruktur inom näringsgrenen och är ändamålsenlig med tanke på behovet av svensk-
språkig service. För tillfället råder brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvården och det 
framtida arbetskraftsbehovet kommer att vara stort. 

2.25  Sociala tjänster
Näringsgrenen omfattar
sociala tjänster med boende, som anstaltsvård för barn och unga, funktionshindrade, 
äldre och missbrukare samt servicehus, grupphem och mödra- och skyddshem. Dess-
utom omfattas sociala tjänster i öppenvård, t.ex. barndagvård, dagverksamhet, hemser-
vice, skyddat arbete och arbetsrehabilitering. Rådgivningsbyråer och rehabilitering i 
öppenvård för missbrukare ingår också i näringsgrenen. 
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Figur 29: Sysselsättningen inom sociala tjänster åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för åren 
2007–2025
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1995–2007
De sociala tjänsterna är en stor näringsgren som sysselsatte 11 340 svenskspråkiga år 
2007. Av alla svenskspråkiga sysselsatta var 8,7 procent verksamma inom sociala tjänster. 
I hela landet var motsvarande andel betydligt mindre: 7,5 procent. 

Av alla svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen arbetade 4 335 personer eller 38,2 
procent inom barndagvården, vilket är en betydligt större andel än i hela landet där 33,9 
procent av alla sysselsatta är verksamma inom barndagvården. Ändå råder det i vissa 
regioner akut brist på svenskspråkig dagvårdspersonal. Andelen svenskspråkiga syssel-
satta inom dagvården har minskat sedan år 2004.

Det hade skett en rätt kraftig ökning av antalet svenskspråkiga inom näringsgrenen 
under perioden 1995–2000, en liten minskning under åren 2000–2004 och en ökning 
under perioden 2004–2007. Inom hela landet ökade antalet sysselsatta inom närings-
grenen under alla tre perioderna, och ökningen var som helhet 51,4 procent under hela 
perioden 1995–2007. Bland de svenskspråkiga var ökningen 48,3 procent. 

Regionalt
Näringsgrenen var stor i alla regioner, men i förhållande till befolkningsmängden speci-
ellt väl företrädd i Egentliga Finland och i Östra Nyland. Detta gällde både dagvård och 
övriga sociala tjänster. I antal fördelade sig de svenskspråkiga inom näringsgrenen enligt 
följande: Nyland 4 000, Österbotten 3 600, Åland 1 124, Egentliga Finland 1 144 och Östra 
Nyland 1 260. 

2007–2025
Antalet sysselsatta inom näringsgrenen väntas enligt basscenariot för hela landet öka 
med 36 procent under perioden 2007–2025. Antalet sysselsatta väntas öka lika mycket 
inom barndagvård och övriga sociala tjänster (VATT). 

Enligt målscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom näringsgrenen att 
öka med 39 010 personer eller 21,6 procent fram till år 2025 (VATT).

Förändringar i befolkningsstrukturen väntas förorsaka en ökad efterfrågan på sociala 
tjänster.  Politiska beslut och den demografi ska utvecklingen spelar tillsammans en stor 
roll för utvecklingen inom branschen (VATT). Efterfrågan på hemvård kommer också att 
öka. Olika sociala problem, såsom drogproblem och mentala problem i alla ålderskatego-
rier, samt förebyggande arbete i anknytning härtill kräver allt mer resurser och personal 
med ett stort specialkunnande. 

Näringsgrenen är viktig för de svenskspråkiga, eftersom behovet av svenskspråkig service 
är stort.  Vi räknar med en lite större ökning av antalet sysselsatta bland svenskspråkiga 
i jämförelse med hela landet. Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom sociala tjänster 
beräknas enligt målscenariot öka med 22,1 procent under perioden 2007–2025. Behovet 
av närvårdare, socialarbetare och barnträdgårdslärare kommer att vara stort i fram-
tiden. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen socialarbetare, experter inom det sociala området, 
närvårdare och barnträdgårdslärare är större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen 
och att andelen tekniska funktioner istället är något mindre jämfört med hela landets 
yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur 
inom näringsgrenen.
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2.26  Organisationsverksamhet 
Näringsgrenen omfattar
bransch- och yrkesorganisationer, fackföreningar samt ideella och kulturella föreningar 
och internationella organisationer och utländska beskickningar. Hit hör även verksamhet 
i församlingar och religiösa samfund, politiska organisationer och andra organisationer 
som inte ingår i någon annan grupp. 
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Figur 30: Sysselsättningen inom organisationsverksamhet åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för åren 
2007–2025

1995–2007
År 2007 fanns det 2 800 svenskspråkiga sysselsatta inom organisationsverksamhet. En stor 
majoritet av dessa var verksamma inom ideella och kulturella föreningar samt internatio-
nella organisationer. En mindre del arbetade inom branschorganisationer och fackfören-
ingar. Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom branschorganisationer och fackföreningar 
har minskat under hela perioden 1995–2007 medan antalet sysselsatta inom ideella och 
kulturella föreningar samt internationella organisationer har ökat under hela perioden. 
Inom hela landet var andelen sysselsatta inom näringsgrenen aningen (en halv procent-
enhet) lägre än bland de svenskspråkiga. I hela landet ökade antalet sysselsatta inom 
branschorganisationer och fackföreningar med 8,7 procent under perioden 1995–2007, 
trots en liten minskning under perioden 2004–2007. Utvecklingen var likadan inom 
ideella och kulturella föreningar samt internationella organisationer; även där ökade 
sysselsättningen under perioden 1995–2007 som helhet med 52,8 procent, men mins-
kade en aning under åren 2004–2007. Antalet sysselsatta inom näringsgrenen som helhet 
och de båda delnäringarna var ändå större år 2007 än år 2000. 

Bland de svenskspråkiga har antalet sysselsatta inom näringsgrenen ökat konstant under 
perioden 1995–2007. Den totala ökningen under perioden var så stor som 36,6 procent. 
Inom branschorganisationer och fackföreningar minskade de svenskspråkiga sysselsatta 
med 13,4 procent och inom ideella och kulturella föreningar samt internationella orga-
nisationer ökade de svenskspråkiga sysselsatta med hela 47 procent. Ökningen inom 
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näringsgrenen som helhet bland de svenskspråkiga berodde alltså endast på delnäringen 
ideella och kulturella föreningar samt internationella organisationer. 

Regionalt
Totalt var endast 305 svenskspråkiga sysselsatta inom branschorganisationer och fack-
föreningar år 2007. Största delen av dessa, 67,5 procent var verksamma i Nyland. I 
antal fördelade sig de svenskspråkiga inom ideella och kulturella organisationer enligt 
följande: Nyland 1 200, Österbotten 710, Östra Nyland 190, Åland 200 och Egentliga 
Finland 150. 

2007–2025
Antalet sysselsatta inom organisationsverksamhet väntas enligt basscenariot för hela 
landet öka med en procent under perioden 2007–2025. Ökningen gäller ideella, kultu-
rella och internationella organisationer, men inte bransch- och fackorganisationer (VATT). 
Nya verksamhetsformer har uppstått (nationella, regionala och lokala nätverk) och de 
traditionella arbetsmarknadsorganisationernas och politiska föreningarnas betydelse har 
sett ut att minska. Det fi nns allt fl er föreningar med anknytning till kultur, miljö, fritid och 
internationella frågor. Inom den tredje sektorn har nya verksamhetsformer, föreningar 
och andelslag uppkommit. 

Enligt målscenariot för hela landet ökar antalet sysselsatta inom näringsgrenen med 2 
280 personer eller 5,9 procent under perioden fram till år 2025.

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom organisationsverksamhet beräknas enligt målsce-
nariot öka med 8,8 procent under perioden fram till år 2025. Ökningen är större än 
nationellt och gäller kulturella och ideella organisationer.

Vi har räknat med att bl.a. andelen informatörer och redaktörer samt anställda på 
bibliotek, arkiv och museer är större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen och att 
andelen övriga branschyrken är mindre jämfört med hela landets yrkesstruktur inom 
näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande yrkesstruktur inom näringsgrenen.

2.27  Rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt 
förlagsverksamhet

Näringsgrenen omfattar
fi lm-, radio-, televisions-, scen- och konstnärsverksamhet, litterär verksamhet, nyhets-
service, förlagsverksamhet, tryckning och reproduktion av inspelningar, bibliotek, arkiv, 
museer och andra kulturinstitutioner samt övrig idrotts-, nöjes- och rekreationsverk-
samhet. Hit hör t.ex. botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat, sportanlägg-
ningar och spel- och vadhållningsverksamhet. Förlagsverksamhet, tidningsutgivning, 
tryckning och reproduktion av inspelningar är det största sysselsättande delområdet. 
Ungefär en tredjedel av de svenskspråkiga och närmare 40 procent i hela landet är 
sysselsatta inom detta delområde av näringsgrenen. 
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Figur 31: Sysselsättningen inom rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet åren 1995, 2000, 
2004 och 2007 samt en prognos för åren 2007–2025 

1995–2007
År 2007 var 4 670 svenskspråkiga sysselsatta inom rekreations- kultur- och idrottsverk-
samhet eller inom förlagsverksamhet. Av dessa var 1 470 sysselsatta inom fi lm-, radio-, 
scen- och konstnärsverksamhet, medan 1 550 var sysselsatta inom förlagsverksamhet, 
tidningsutgivning och tryckning. Av alla svenskspråkiga sysselsatta var 3,6 procent syssel-
satta inom näringsgrenen år 2007. Motsvarande andel i hela landet var 3,3. Näringsgrenen 
var alltså aningen större på svenskt håll. 

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen som helhet har ökat under hela 
perioden 1995–2007. Inom förlagsverksamhet och tryckning samt bibliotek, museer, arkiv 
och andra kulturinstitutioner har antalet svenskspråkiga sysselsatta minskat. 

Även bland hela befolkningen har antalet sysselsatta inom näringsgrenen som helhet 
ökat under hela perioden 1995–2007. Inom förlagsverksamhet och tryckning har antalet 
sysselsatta minskat något inom landet som helhet, men däremot har det skett en ökning 
av antalet sysselsatta inom bibliotek, museer, arkiv och andra kulturinstitutioner i motsats 
till situationen bland de svenskspråkiga. Det råder en viss brist på utbildad svenskkunnig 
bibliotekspersonal åtminstone i huvudstadsregionen. 

Regionalt
Näringsgrenen var i förhållande till befolkningsmängden speciellt väl företrädd bland 
de svenskspråkiga i Nyland. Detta gällde både fi lm-, TV-, radio-, scen- och konstverk-
samhet samt förlagsverksamhet, tidningsverksamhet och tryckning. I Egentliga Finland 
var biblioteks-, arkiv och museiverksamheten väl företrädd och på Åland idrotts-, fritids-, 
och rekreationsverksamheten.

I antal fördelade sig de svenskspråkiga inom hela näringsgrenen enligt följande: Nyland 
2 460, Österbotten 960, Åland 500, Egentliga Finland 340 och Östra Nyland 300.
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2007–2025
Antalet sysselsatta inom näringsgrenen som helhet väntas enligt basscenariot för hela 
landet minska med 10 procent under perioden 2007–2025. Inom fi lm-, radio-, tv-, scen-, 
och konstnärsverksamhet väntas ingen förändring i antalet sysselsatta. Inom förlagsverk-
samhet och tryckning väntas antalet sysselsatta minska med 20 procent medan antalet 
sysselsatta inom biblioteks- och arkivverksamhet samt muséer och andra kulturinstitu-
tioner väntas minska med 23 procent. Inom idrotts-, fritids-, och rekreationsverksamhet 
väntas antalet sysselsatta öka med två procent (VATT). 

Den allt högre utbildningsnivån, den ökande andelen pensionärer och de allt mång-
sidigare fritidsaktiviteterna kan leda till en ökad efterfrågan på kulturell verksamhet. 
Köpkraften har ökat och detta innebär att allt mera spenderas på idrott och andra fritids-
aktiviteter. 

Antalet sysselsatta inom tryckeribranschen kommer att minska i framtiden. Betoningen 
kommer att ligga på den audiovisuella och digitala kommunikationen och dess inne-
hållsproduktion på bekostnad av det tryckta materialet. Efterfrågan på informatörer och 
redaktörer ökar. 

Det fi nns satsningar på kulturexport och biblioteken utvecklas till servicecenter. Musé-
ernas, arkivens och bibliotekens samlingar är av stor betydelse för att bevara och digita-
lisera kulturarvet. De nya idrotts- och kultursedlarna kan stimulera kulturkonsumtionen.
Enligt målscenariot för hela landet kommer antalet sysselsatta inom näringsgrenen att 
minska med ca 4 930 personer eller 6,3 procent fram till år 2025. 

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen beräknas minska i mindre grad, 
vilket beror på att sysselsättningsstrukturen är annorlunda bland de svenskspråkiga. 
Det fi nns en hel del svenskspråkiga kulturinstitutioner, teatrar, medier, förlag, muséer 
och idrottsföreningar. Yrke 2025 räknar med att antalet svenskspråkiga sysselsatta inom 
rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet kommer att minska 
med 3,6 procent under perioden 2007–2025. Näringsgrenen är viktig med tanke på 
tillgången till svenskspråkig kultur- och informationsverksamhet och ett svenskspråkigt 
medieutbud. 

Vi har räknat med att bl.a. andelen journalister, konstnärer, chefer och producenter 
inom konst- och kulturbranschen samt bibliotekarier är större bland svenskspråkiga 
inom näringsgrenen och att andelen tekniska funktioner istället är något mindre jämfört 
med hela landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. Skillnaderna bygger på nuvarande 
yrkesstruktur inom näringsgrenen.

2.28  Tjänster för privata hushåll
Näringsgrenen omfattar
underhåll och reparation av motorfordon, service och reparation av motorcyklar, repa-
ration av hushållsartiklar och personliga artiklar som skodon, lädervaror, elektriska 
hushållsartiklar, ur och guldsmedsvaror samt tvätteriverksamhet, friser- och skönhets-
salonger, begravningsverksamhet, badinrättningar och solarier. Förvärvsarbete i hushåll 
hör också hit. 
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Figur 32: Sysselsättningen inom tjänster för privata hushåll åren 1995, 2000, 2004 och 2007 samt en prognos för 
åren 2007–2025  

1995–2007
År 2007 var 2 210 svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen för övrig verksamhet. 
Dessa utgjorde 1,7 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Andelen i hela landet var 
något större, 1,9 procent. Sysselsättningen har ökat under de senaste åren.

Regionalt
Av de svenskspråkiga sysselsatta år 2007 hade 940 sin arbetsplats i Nyland, 215 på Åland, 
90 i Egentliga Finland, 680 i Österbotten och 240 i Östra Nyland. Antalet sysselsatta hade 
ökat mest i Nyland. 

2007–2025  
Det väntas ingen nämnvärd förändring i antalet sysselsatta inom övriga tjänster under 
perioden 2007–2025. Antalet sysselsatta inom reparation av hushållsföremål väntas enligt 
basscenariot för hela landet minska med 2 procent och i antalet sysselsatta inom person-
liga tjänster och tjänster för hushåll väntas ingen förändring (VATT).  

Enligt målscenariot för hela landet beräknas antalet sysselsatta inom övriga tjänster öka 
med 1 305 personer eller 2,8 procent under perioden fram till år 2025. 

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenen beräknas enligt målscenariot öka 
med 2,3 procent under perioden 2007–2025. Antalet svenskspråkiga sysselsatta ökar 
därmed lite mindre än i hela landet.  

De största delområdena inom näringsgrenen är skönhetsbranschen och bilreparationer. 
Hittills har efterfrågan på tjänsterna inom skönhetsbranschen ökat konstant och man 
kan tänka sig att utvecklingen fortsätter i och med t.ex. de nya pensionärernas ökade 
köpkraft och intresse för dylik service. Det fi nns ett behov av kunskap i svenska inom 
branschen som i hög grad utgör en servicebransch och som delvis även kompletterar 
den offentliga sektorns service. 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

1995 2000 2004 2007 2010 2015 2020 2025 

Tjänster för privata hushåll 

Antal sysselsatta  
Basscenariot 
Målscenariot 



69

Olika typer av vård- och hemservice kommer att sysselsätta allt fl er i framtiden. Hushålls-
avdraget är av stor betydelse för näringsgrenen. Den här näringsgrenen påverkas av att 
det fi nns ett stort behov av service som det offentliga inte klarar av att helt svara mot, 
speciellt eftersom befolkningen blir allt äldre. Efterfrågan på service som massage och 
badinrättningar ökar också i takt med att befolkningens åldersstruktur förändras.

Efterfrågan beror till stor del på konsumenternas inkomstutveckling och på levnadsstan-
darden i allmänhet samt på om och hur konsumtionsvanorna förändras. Dessutom är det 
av stor betydelse hur utbudet och tillgängligheten på tjänsterna utvecklas i framtiden.
Vi räknar med att bl.a. andelen kosmetologer, frisörer, experter inom handel och träd-
gårdsarbetare är större bland svenskspråkiga inom näringsgrenen jämfört med hela 
landets yrkesstruktur inom näringsgrenen. 

2.29  Näringsgrenen okänd
Det fanns 1350 svenskspråkiga sysselsatta inom gruppen näringsgren okänd år 2007. 
Dessa utgör en procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Motsvarande andel i hela 
landet var likaså en procent. Andelen har minskat under de senaste åren. 

De svenskspråkiga sysselsatta fanns utspridda över alla regioner, men var något mer 
representerade i förhållande till befolkningsmängden i Östra Nyland, Nyland och på 
Åland jämfört med andra landskap. 
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3  Arbetskraftsbehoven enligt yrke år 2025

3.1  Allmänt om utvecklingen enligt yrke
En väsentlig utgångspunkt i prognosen är hur vi tror att yrkesstrukturen kommer att 
förändras inom de olika näringsgrenarna (kap 2), dvs. hur arbetet organiseras på arbets-
platserna och vilka konsekvenser detta har för behovet av olika yrken. Vissa yrken ökar 
och andra minskar. Helt nya yrken uppkommer och vissa försvinner. Den svenskspråkiga 
prognosen Yrke 2025 har särskilt studerat särdragen i de svenskspråkigas yrkesstruktur 
och beaktat dessa då de förefaller vara relevanta även med tanke på framtiden och med 
tanke på språkliga och kulturella behov inom olika yrken. Sjöfartsyrkenas betydelse 
inom transportbranschen är och förblir t.ex. större för svenskspråkiga än i landet i övrigt. 
Andra yrkesgrupper vars betydelse betonats något mer bland svenskspråkiga än i hela 
landet är t.ex. trädgårdsarbete, merkantila chefer och experter, jurister, lärare, dagvårds-
personal, informatörer samt socialarbetare. 

Sysselsättningen bland svenskspråkiga väntas enligt målscenariot öka procentuellt mest 
inom social- och hälsovårdsarbete, kultur- och informationsarbete och övrigt ledar- och 
expertarbete1. Sysselsättningsökningen inom dessa yrkesgrupper ligger mellan 19,6 och 
32,2 procent. Sysselsättningen väntas minska inom jord- och skogsbruksarbete, industri-
arbete, kontorsarbete och inom säkerhetsarbete. Sysselsättningen minskar inom dessa 
yrkesgrupper med 0,28–18,8 procent. Inom servicearbete beräknas, om man frånser 
vårdyrkena, sysselsättningen vara stabil. I fi gur 33 framgår den väntade sysselsättnings-
förändringen bland svenskspråkiga räknat i antal sysselsatta fram till år 2025.

Prognosen utgår från att sysselsättningen bland svenskspråkiga allt som allt ökar med 1,8 
procent under åren 2008–2025, medan pensionsavgången bland svenskspråkiga frigör 
45,1 procent av arbetsplatserna för nyutbildade under åren 2008–2025. Pensionsavgången 
är alltså ett betydligt större fenomen än sysselsättningsförändringen. De här andelarna 
varierar givetvis mycket enligt yrkesgrupp, vilket man också kan sluta sig till utgående 
från yrkesgruppernas olika profi ler i fi gur 33. 

1 Till dessa ledare och experter hör matematiskt-naturvetenskapliga, datatekniska, samhällsvetenskapli-
ga, ekonomiska och humanistiska chefer och experter, jurister, experter inom den offentliga förvalt-
ningen samt forsknings- och utvecklingschefer.
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Figur 33: Sysselsättningsförändring och pensionsavgång bland svenskspråkiga enligt yrkesgrupp under åren 2007–
2025

Inom kontorsarbete, industriellt arbete, lant- och skogsbruksarbete samt säkerhetsar-
bete väntas sysselsättningen minska. Inom alla de här yrkesgrupperna frigör pensionsav-
gången dock fl er arbetsplatser än dem som försvinner, vilket ger ett rekryteringsbehov. 
Inom övriga yrkesgrupper bidrar både sysselsättningsökningen och pensionsavgången 
till att man behöver rekrytera ny personal under åren 2007–2025. Det totala antalet 
nyuppkomna arbetsplatser per yrkesgrupp på en grov nivå framgår i fi gur 34. Med 
nyuppkomna arbetsplatser för nyutbildade avses behovet av nyrekrytering på makro-
nivå. Det är inte fråga om att alla som pensioneras ersätts automatiskt.

Det allra största rekryteringsbehovet enligt huvudyrkesgrupp fi nns inom arbete inom 
social- och hälsovårdsbranschen (fi gur 34). På en fi nare yrkesgruppsnivå (med 59 yrkes-
grupper) uppstår fl est arbetsplatser för nyutbildade bland lärare och andra experter inom 
undervisningsbranschen, vårdare och handledare inom det sociala området (framförallt 
personal inom dagvården och äldreomsorgen), köpmän och försäljare, sjukskötare och 
chefer och experter inom handelsbranschen (fi gur 35). Nyrekrytering behövs inom alla 
yrkesgrupper, men variationen är stor: från nio arbetsplatser inom övrigt säkerhetsarbete 
till 5 621 arbetsplatser bland lärare och övriga experter inom undervisningsbranschen 
under åren 2007–2025. Uppgifter över nyuppkomna arbetsplatser för alla 59 yrkesgrupper 
under åren 2005–2025 fi nns i bilaga 5.

I hela landet beräknas rekryteringsbehovet enligt målscenariot vara störst inom servicear-
bete, sedan kommer social- och hälsovårdsarbete och sedan industriarbete. I prognosen 
för de svenskspråkiga har man valt att prioritera näringsgrenar där de svenskspråkiga är 
välrepresenterade. Relativt många svenskspråkiga arbetar med jordbruk och trädgårds-
arbete. Svenskspråkiga arbetar mer sällan inom industrin i jämförelse med hela befolk-
ningen. Ett annat område där svenskspråkiga är dåligt representerade är servicearbete 
som rengöring. De svenskspråkiga är också lite sämre representerade inom byggarbete i 
jämförelse med hela landet. De svenskspråkiga är lite bättre representerade inom arbete 
inom social- och hälsovård, och detta har vi fokuserat speciellt på i prognostiseringen, 
eftersom det är en bransch där det är viktigt att det fi nns svenskspråkiga för att garantera 
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svenskspråkig vård och service. Även inom fostran och undervisning är de svensksprå-
kiga relativt välrepresenterade, och det är också branscher där det behövs många svensk-
språkiga. Svenskspråkiga arbetar oftare än hela befolkningen med kultur och informa-
tionsarbete och som olika slags experter och ledare. Svenskspråkiga arbetar däremot mer 
sällan än den övriga befolkningen inom säkerhetsbranschen. Inom trafi karbete arbetar 
svenskspråkiga betydligt oftare inom sjötrafi ken i jämförelse med hela befolkningen. 
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Figur 34: Rekryteringsbehovet, dvs. arbetsplatser som uppkommer för svenskspråkiga nyutbildade enligt yrkesgrupp 
som en följd av den väntade sysselsättningsförändringen och pensionsavgången åren 2007–2025

Totalt sett hade 51,9 procent av de svenskspråkiga sysselsatta arbetsplatser som kräver 
yrkesutbildning år 2007. Enligt prognosen minskar denna andel till 48 procent år 2025. I 
stället ökar andelen arbetsplatser som kräver högskolestudier. 

De olika yrkesgrupperna beskrivs närmare i kapitlet nedan. För vissa yrkesgrupper 
beskrivs även undergrupperna. Följande information om yrkesgrupperna ingår: 
 de yrken som ingår i yrkesgrupperna
 de näringsgrenar som yrkesgrupperna huvudsakligen är verksamma inom
 relevanta utbildningar inom yrkena
 hur väl företrätt yrket är bland svenskspråkiga jämfört med landet i övrigt 
 hur väl företrätt yrket är i svensk- och tvåspråkiga regioner  
 medianåldern2 och den kommande pensionsavgången inom yrket
 sysselsättningsutvecklingen inom yrket sedan år 1995 och hur den väntas fortsätta 

under åren fram till år 2025
 antalet arbetsplatser som väntas uppstå för nyutbildade svenskspråkiga under åren 

2007–2025 (behovet av nyrekrytering)                                                                 

2 Medianåldern är den ålder som skiljer två lika stora grupper, dvs. det fi nns lika många som är yngre 
än medianåldern som det fi nns äldre än medianåldern.
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Figur 35: De 20 yrkesgrupperna inom vilka de flesta arbetsplatserna för svenskspråkiga uppkommer åren 2007–2025, 
enligt en klassificering med totalt 59 yrkesgrupper.

3.2 Lantbruks- och skogsbruksarbete
Till yrkesgruppen hör fyra mindre yrkesgrupper: jordbruksföretagare och -arbetare, träd-
gårdsarbetare och -företagare, skogsarbetare samt experter inom jord- och skogsbruk. 
Till jordbrukare och jordbruksarbetare hör seminörer, jordbrukare, arbetsledare och 
yrkesutövare inom åkerodling, husdjursuppfödare, husdjursskötare, jordbruksavbytare, 
övriga husdjursuppfödare, fi skodlare och fi skodlingsarbetare, arbetsledare och yrkes-
utövare inom fi skodling, fi skare samt viltvårdare och jägare. Trädgårdsföretagarna och 
-arbetarna arbetar i trädgårdar, växthus och inom jord- och skogsbruk. Hit hör även 
övrig begravningspersonal. I yrkesgruppen skogsbrukare och skogsarbetare ingår också 
förare av jordbruks- och skogsmaskiner. Inom yrkesgruppen experter inom jord- och 
skogsbruk fi nns bland annat agrologer, skogsbrukstekniker, rådgivare inom lantbruks-, 
trädgårds- och fi skeribranschen och miljöskyddsarbetare. 

De här yrkesgrupperna är framför allt företrädda inom näringsgrenarna jordbruk, jakt och 
fi ske samt inom skogsbruk och skogsindustri, men en del arbetar inom andra närings-
grenar, t.ex. inom livsmedelsframställning, byggverksamhet, parti- och agenturhandel, 
detaljhandel, transport, fastighetsförvaltning, tekniska tjänster för företag, merkantila-
administrativa tjänster för företag, offentlig förvaltning, utbildning och forskning, organi-
sationsverksamhet samt inom rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet.
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Figur 36: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen lant- och skogsbruksarbete åren 1995–2007, prognos 
för åren 2007–2025

År 2007 fanns det 7 648 svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen. Dessa utgjorde 
5,9 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Andelen sysselsatta inom yrkesgruppen 
har minskat konstant sedan år 1995 då andelen var 9,4 procent. I hela landet har andelen 
lant- och skogsbruksarbetare hela tiden varit mindre än bland svenskspråkiga: endast 4,2 
procent år 2007. Enligt Statistikcentralens klassifi cering, som är väldigt grov, var 5 890 
svenskspråkiga sysselsatta inom jordbruksarbete, 860 som trädgårdsföretagare och -arbe-
tare, 400 inom skogsarbete och 500 inom expertarbete inom jord- och skogsbruk år 2007. 
Inom yrkesgruppen fi skodlare, fi skare och jägare fanns 290 svenskspråkiga år 2007. 

Inom den svenskspråkiga gruppen har antalet sysselsatta minskat bland jordbrukarna 
under perioden 2000–2007. Däremot ökade antalet sysselsatta inom undergrupperna 
trädgårdsföretagare och -arbetare, skogsarbetare och experter inom jord- och skogsbruk. 
Om man ser på hela utvecklingen ända sedan år 1995 fram till 2007, så har det skett en 
minskning inom grupperna jordbrukare- och jordbruksarbetare samt experter inom jord- 
och skogsbruk. Antalet skogsarbetare har ökat en aning, medan antalet trädgårdsföreta-
gare- och arbetare har ökat kraftigt.

Regionalt
Alla yrkesgrupper inom lant- och skogsbruksarbete var speciellt väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen, i Österbotten och i Östra Nyland jämfört med andra 
regioner år 2007. I Österbotten sysselsatte yrkesgruppen 8 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. Det fanns ungefär 3 530 svenskspråkiga jordbrukare- och trädgårdsarbetare i 
Österbotten, 680 i Nyland, 500 på Åland, 620 i Östra Nyland och 420 i Egentliga Finland.

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen lant- och skogsbruksarbete åren 
1995-2007, prognos för åren 2007-2025
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2007–2025
Sysselsättningen väntas enligt målscenariot fortsätta minska med 17,7 procent, från 7 648 
till 6 297 svenskspråkiga sysselsatta åren 2007–2025. Minskningen gäller jordbruksföreta-
gare och -arbetare samt skogsarbetare. Sysselsättningen väntas öka bland trädgårdsföreta-
gare och -arbetare samt experter inom jord- och skogsbruk. Sysselsättningsminskningen 
bland jordbrukarna är dock stor i jämförelse med ökningen inom de andra grupperna. 

Medianåldern bland dem som arbetar inom lantbruk och skogsbruk är 48, vilket ligger 
över medianåldern för hela den svenskspråkiga arbetskraften; 43 år. Medianåldern är 
högst bland jordbruksarbetarna, 48 år, och lägst bland trädgårdsföretagarna och -arbe-
tarna, 46 år. Sysselsättningen inom yrkesgruppen väntas minska totalt med 1 350 arbets-
platser, men pensioneringen frigör 4 315 arbetsplatser. 

Totalt uppstår det då 2  964 arbetsplatser för nyutbildade åren 2007–2025, de fl esta 
inom jordbruks- och trädgårdsarbete (2  003). För trädgårdsföretagare och -arbetare 
uppkommer det 534 arbetsplatser, inom skogbruksarbete 183 och inom expertarbete inom 
jord- och skogsbruk 244 arbetsplatser för nyutbildade. 

I prognosen har yrkesgrupperna trädgårdsföretagare och -arbetare samt lantbruksex-
perter bland svenskspråkiga betonats mer än nationellt. Likaså betonades skogsarbe-
tarna, lantbrukarna och skogsbruksexperterna. Det betyder att man har räknat med att 
det kommer att fi nnas en större andel trädgårdsföretagare och – arbetare, lantbruksex-
perter, skogsarbetare, lantbrukare och skogsbruksexperter än nationellt.
Prognosen räknar med att de fl esta inom yrkesgruppen jordbruksföretagare och jord-
bruksarbetare kommer att ha en yrkesutbildning inom lantbruk (60 procent), men det 
kommer också att fi nnas en del som har yrkeshögskoleutbildning (30 procent) eller 
universitetsexamen (2 procent) inom lantbruk. Andra stora studieområden inom yrkes-
gruppen är yrkesutbildning inom trädgårdsskötsel, inkvarterings- och kosthållsbrans-
chen, fi skeri, skogsbruk samt miljö och naturbruk.

Prognosen räknar med att de fl esta inom yrkesgruppen trädgårdsföretagare och -arbe-
tare kommer att ha en yrkesexamen inom trädgårdsskötsel (75 procent), och en rätt stor 
andel kommer att ha en yrkeshögskoleutbildning inom trädgårdsskötsel (11 procent). 
Det kommer också att fi nnas en del som har en yrkesutbildning inom lantbruk, yrkes-
utbildning inom arkitektur och byggande, fordons- och transportteknik samt miljö och 
naturbruk.

Pro  gnosen räknar med att de fl esta inom yrkesgruppen skogsarbetare kommer att ha en 
grundexamen inom skogsbruk (84 procent) men en del kommer också att ha en yrkes-
högskoleutbildning inom skogsbruk. Andra större studieområden inom yrkesgruppen är 
yrkesutbildning inom lantbruk samt fordons- och transportteknik. 

För yrkesgruppen experter inom jord- och skogsbruk räknar prognosen med att de fl esta 
kommer att ha en yrkeshögskoleutbildning inom skogsbruk (37 procent) eller lantbruk 
(22 procent). Det kommer också att fi nnas en del som har yrkeshögskoleutbildning inom 
trädgårdsskötsel (5 procent) och universitetsexamen inom skogsbruk (7 procent) eller 
lantbruk (3 procent). 

En del kommer också att ha en utbildning inom bl.a. natur- och miljöområdet, och en 
del inom företagsekonomi och handel. 
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3.3  Industriarbete
År 2007 fanns det 20 470 svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen industriarbete. 
Dessa utgjorde 15,7 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 

Antalet sysselsatta svenskspråkiga inom yrkesgruppen industriarbete ökade under peri-
oden 1995–2000, minskade under perioden 2000–2004 och ökade på nytt under peri-
oden 2004–2007.

Andelen sysselsatta har hela tiden varit högre bland hela befolkningen än bland de 
svenskspråkiga. Inom undergrupperna träarbetare och processarbetare inom kemiskt 
arbete har utvecklingen varit något mer positiv bland de svenskspråkiga än bland hela 
befolkningen under perioden 2000–2007. Skillnaderna är inte stora och i övrigt har 
utvecklingen varit rätt likadan bland de svenskspråkiga som inom hela befolkningen. 
Gruppen industriarbete består av 14 olika yrkesgrupper som i sin tur är indelade i mindre 
yrkesgrupper.
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Figur 37: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen industriarbete (del 1) åren 1995–2007, prognos för 
åren 2007–2025

1. Livsmedelsarbetarna består av bl.a. slaktare, fi skberedare, bagare, konditorer, meje-
rister, ostmästare, tillverkare av frukt- och grönsaksprodukter, kvalitetsbedömare av mat 
och dryck, tillverkare av tobaksprodukter samt maskinoperatörer av olika slag inom 
kött- och fi skberedning, mejeriindustrin, mjöl- och kryddframställning, bageri, konfektyr-
industrin, frukt- och grönsaksberedning, sockerindustrin, te-, kaffe och kakaoberedning, 
öl- och vintillverkning samt inom tobaksindustrin. 

År 2007 var 930 svenskspråkiga sysselsatta med livsmedelsarbete. Dessa utgjorde 0,7 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Största delen av dessa (835 personer) arbetade 
år 2007 inom näringsgrenen livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksframställning. Dess-
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utom arbetade en del inom parti- och agenturhandeln och inom detaljhandeln samt 
några inom turism. 

Regionalt: Livsmedelsarbetarna var välföreträdda i Österbotten och på Åland. Det fanns 
140 svenskspråkiga livsmedelsarbetare på Åland, 90 i Östra Nyland, 490 i Österbotten, 50 
i Egentliga Finland och 125 i Nyland. 

Totalt väntas 319 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade livsmedelsarbetare under 
åren 2007–2025. Sysselsättningen väntas minska med 80 personer och 399 pensioneras 
och frigör därmed arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att största delen 
av människorna inom yrkesgruppen kommer att ha en yrkesutbildning inom livsmed-
elsbranschen och bioteknik (64 procent) men det kommer också att fi nnas sådana som 
har utbildning inom inkvarterings- och kosthållsbranschen, maskin-, metall- och energi-
teknik samt inom process-, kemi- och materialteknik. En liten del har också yrkeshög-
skoleutbildning (livsmedelsbranschen och bioteknik). 

2. Tillverkare och hantverkare inom textil- och beklädnads- och läderbranschen 
består av bland annat experter inom textil- och beklädnadsindustrin, konsthantverkare 
i trä, textil, läder och andra material, vävare, skräddare, spinnare, kardare, stickare, 
modister, körsnärer, tillskärare, modellmästare, broderare, textilsömmare, tapetserare, 
garvare, skinnberedare, skomakare och skomodellörer. Dessutom ingår i yrkesgruppen 
maskinoperatörer inom textil-, skinn- och läderindustri, fi bertillverkning, spinning, spol-
ning, vävning, stickning, tvättning, blekning, färgning, skinn- och läderindustri samt inom 
sko- och väskindustri. Till gruppen hör också montörer som arbetar med kartong- och 
textilprodukter. 

År 2007 var 520 svenskspråkiga sysselsatta inom textil-, beklädnads- och läderbranschen. 
Dessa utgjorde 0,4 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 

Regionalt: Yrkesgruppen var i relation till befolkningen väl företrädd bland de svensk-
språkiga i Österbotten år 2007. Det fanns 280 textil- och beklädnadsarbetare i Öster-
botten, 30 i Östra Nyland, 130 i Nyland, 20 i Egentliga Finland och 40 på Åland. 

Totalt väntas 222 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade under åren 2007–2025. Syssel-
sättningen väntas minska med 58 sysselsatta, men 280 pensioneras och frigör därmed 
arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta inom yrkesgruppen 
kommer att ha en yrkesutbildning inom textil- och beklädnadsteknik (61 procent). Dess-
utom kommer en del att vara utbildade inom hantverk och konstindustri (30 procent) 
och inom process-, kemi- och materialteknik. Det kommer också att fi nnas en del som 
har yrkeshögskoleutbildning inom textil- och beklädnadsteknik. 

3. Metallarbetare omfattar bilmålare och övriga målare, gjuteriarbetare, svetsare, plåtsla-
gare, smeder, verktygsmakare, maskinställare, verkstadsmekaniker, maskinslipare, men 
också fi nmekaniker, instrumentmakare och -reparatörer, processarbetare inom metall-
industrin, driftsmaskinister, operatörer av industrirobotar, metallmaskinsoperatörer och 
maskinoperatörer.

År 2007 var 2 725 svenskspråkiga sysselsatta med metallarbete. Dessa utgjorde 2,1 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta. Största delen av metallarbetarna fanns år 2007 inom 
näringsgrenarna framställning av metaller och tillverkning av metallvaror, tillverkning av 
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maskiner och utrustning samt transportmedel, tillverkning av elektronik och elprodukter, 
byggverksamhet och övrig industri. 

Regionalt: De svenskspråkiga metallarbetarna var väl företrädda i relation till befolk-
ningen i Österbotten, men också i Östra Nyland och i Egentliga Finland år 2007. I Öster-
botten sysselsatte yrkesgruppen drygt 3 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Det 
fanns 1 350 metallarbetare i Österbotten, 270 i Östra Nyland, 300 i Egentliga Finland, 630 
i Nyland och 110 på Åland. 

Totalt väntas 643 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 507 sysselsatta och 1 150 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. Största delen av yrkesgruppen kommer att ha en 
yrkesutbildning inom maskin-, metall- och energiteknik (79 procent) men det kommer 
också att fi nnas de som har en utbildning inom process-, kemi- och materialteknik, 
fordons- och transportteknik samt inom el- och automationsteknik. 

4. Maskinmontörerna består av kabelläggare, riggare, dykare, maskinmontörer och 
reparatörer för motorfordon, fl yg och jordbruks- och industrimaskiner samt montörer för 
verkstads- och metallprodukter. 

År 2007 var 2 810 svenskspråkiga sysselsatta som maskinmontörer. Dessa utgjorde 2,2 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Maskinmontörer fanns år 2007 inom fl era 
olika näringsgrenar, mest inom tillverkning av maskiner och utrustning samt transport-
medel, men många även inom bl.a. detaljhandeln och framställning av metaller och till-
verkning av metallvaror.  

Regionalt: Maskinmontörerna var speciellt väl företrädda, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Österbotten och i Östra Nyland. Antalet sysselsatta svenskspråkiga 
inom yrkesgruppen år 2007 var följande: Nyland 860, Egentliga Finland 200, Österbotten 
1 210, Östra Nyland 290 och Åland 190.Totalt väntas 838 arbetsplatser uppkomma för 
nyutbildade under åren 2007–2025. Sysselsättningen väntas minska med 251 sysselsatta 
och 1 089 pensioneras och frigör därigenom arbetsplatser under dessa år. Prognosen 
räknar med att största delen av personerna inom yrkesgruppen kommer att ha en yrkes-
utbildning inom maskin-, metall- och energiteknik (41 procent), el- och automations-
teknik (14 procent) samt fordons- och transportteknik (36 procent). En del har också 
yrkesutbildning inom process- kemi- och materialteknik eller arkitektur och byggande.  

5. Experter inom maskinteknik är en grupp bestående av specialister inom mate-
matik och naturvetenskaper samt teknik och dessutom specialister och experter inom 
maskinteknik. 

År 2007 var 1 720 svenskspråkiga sysselsatta som experter inom maskinteknik. Dessa 
utgjorde 1,3 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Dessa experter arbetade år 2007 
till största delen inom tillverkning av maskiner och utrustning samt transportmedel och 
tekniska tjänster för företag år 2007. En del arbetade också inom bl.a. framställning av 
metaller och tillverkning av metallvaror samt parti- och agenturhandeln.

Regionalt: Experterna i maskinteknik var procentuellt väl företrädda i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen i Österbotten och Egentliga Finland år 2007. Det fanns 520 
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experter i maskinteknik i Nyland, 150 i Egentliga Finland, 800 i Österbotten, 110 i Östra 
Nyland och 80 på Åland. 

Totalt väntas 819 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade åren 2007–2025. Sysselsätt-
ningen väntas öka med 74 personer och 746 pensioneras och frigör därmed arbets-
platser under dessa år. Största delen av personerna i yrkesgruppen kommer att ha en 
yrkeshögskoleutbildning inom maskin-, metall- och energiteknik (36 procent) men det 
kommer också att fi nnas en del med universitetsutbildning inom samma studieområde 
(14 procent). Andra studieområden inom yrkesgruppen är yrkeshögskoleutbildning inom 
el- och automationsteknik (13 procent), universitetsutbildning inom samma område (5 
procent) och yrkeshögskoleutbildning inom fordons- och transportteknik (5 procent). 
En del kommer också att ha examen inom bl.a. arkitektur och byggande eller produk-
tionsekonomi.

6. Maskinoperatörerna består av bland annat gruvarbetare, laddare, sprängare, sten-
huggare och stenskärare, processarbetare, maskinförare i gruv- och stenbrottsarbete, 
vagnsborrare, anrikningsarbetare, brunnsborrare, driftsmaskinister vid kraftverk, avfalls-
brännings- och vattenreningsverk, värmepannsoperatörer, arbetsmaskinförare, anlägg-
ningsmaskinförare, kranförare, truckförare och transportörskötare samt medhjälpare i 
gruvor. 

År 2007 var 1 350 svenskspråkiga sysselsatta inom den här yrkesgruppen. Dessa utgjorde 
1 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Maskinoperatörerna arbetade år 2007 främst 
inom byggverksamhet, el-, gas- och vattenförsörjning och framställning av metaller och 
tillverkning av metallvaror.

Regionalt: Maskinoperatörerna var speciellt väl företrädda, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Östra Nyland och Österbotten jämfört med andra regioner år 2007. 
Det fanns 355 svenskspråkiga maskinoperatörer i Nyland, 100 i Egentliga Finland, 510 i 
Österbotten, 220 i Östra Nyland och 140 på Åland. 

Totalt väntas 553 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 134 sysselsatta, men 687 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta kommer 
att ha en yrkesutbildning inom antingen arkitektur och byggande (31 procent), inom 
maskin-, metall- och energiteknik (25 procent) eller fordons- och transportteknik (23 
procent). En del kommer också att ha en yrkesutbildning inom bl.a. skogsbruk, lantbruk, 
el- och automationsteknik samt process-, kemi- och materialteknik. 

7. Träarbetare oc  h – experter är bland annat experter inom mekanisk skogsindu-
stri och andra tekniska experter, trävaruhanterare, snickare, möbel- och modellsnickare, 
maskinsnickare, sågprocessoperatörer, tillverkare och hopsättare av industriprodukter 
samt maskinoperatörer inom trävaruindustrin.

År 2007 var 905 svenskspråkiga sysselsatta som träarbetare eller träexperter. Dessa 
utgjorde 0,7 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade framför allt inom 
skogsbruk och skogsindustri, tillverkning av maskiner och utrustning samt transport-
medel och övrig industri (bl.a. tillverkning av textilier, kläder och lädervaror, lergods, 
glas- och stenprodukter samt möbler). 
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Regionalt: Träarbetarna och – experterna var speciellt väl företrädda, i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen, i Österbotten och i Östra Nyland i jämförelse med andra 
landskap år 2007. I Österbotten var antalet svenskspråkiga träarbetare- och experter 560, 
i Nyland 120, i Egentliga Finland 40, i Östra Nyland 100 och på Åland 60.

Totalt uppkommer 290 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. Sysselsätt-
ningen väntas minska med 126 sysselsatta och 417 pensioneras och frigör därigenom 
arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta inom yrkesgruppen 
kommer att ha en yrkesutbildning inom process-, kemi- och materialteknik (54 procent) 
eller hantverk och konstindustri (12). Det kommer också att fi nnas de som har yrkesut-
bildning inom arkitektur och byggande (11 procent) och fordons- och transportteknik (3 
procent). En del kommer att ha yrkeshögskoleutbildning inom hantverk och konstindu-
stri (5 procent) eller inom process-, kemi- och materialteknik (2 procent). 
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Figur 38: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen industriarbete (del 2) åren 1995–2007, prognos för 
åren 2007–2025

8. Processarbetare inom kemiskt arbete är t.ex. laboranter, glas- och keramikarbe-
tare, glas- och keramikugnsoperatörer, övriga industriarbetare inom glas och keramik, 
tryckare och efterbehandlare av pappersvaror samt maskinoperatörer inom pappersin-
dustrin, den kemiska industrin, metall- och mineral- och betongindustrin, läkemedelsin-
dustrin, ammunitions- och sprängämnesindustrin samt inom gummi- och plastindustrin. 
År 2007 hade yrkesgruppen 2 400 svenskspråkiga sysselsatta. Dessa utgjorde 1,8 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta. De fl esta arbetade inom näringsgrenarna tillverkning 
av kemiska produkter och dylikt, övrig industri (bl.a. tillverkning av textilier, kläder och 
lädervaror, lergods, glas- och stenprodukter samt möbler), tillverkning av maskiner och 
utrustning samt transportmedel, skogsbruk och skogsindustri.
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Regionalt: Processarbetarna inom kemiskt arbete var speciellt väl företrädda, i relation till 
den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten och Egentliga Finland i jämförelse med 
andra regioner år 2007. Det fanns 1 380 processarbetare i Österbotten, 250 i Egentliga 
Finland, 460 i Nyland, 170 i Östra Nyland och 110 på Åland. 

Totalt väntas 390 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 554 sysselsatta och 944 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att största delen 
av yrkesgruppen kommer att ha en yrkesutbildning inom process-, kemi- och mate-
rialteknik (56 procent), en del kommer också att ha en yrkeshögskolutbildning inom 
detta studieområde (3 procent). Det kommer också att fi nnas en del som har en yrkes-
utbildning inom maskin-, metall- och energiteknik (16 procent), fordons- och transport-
teknik (7 procent), el- och automationsteknik (4 procent) och arkitektur och byggande 
(4 procent).

9. Processexperter inom kemiskt arbete är olika specialister och experter inom 
träförädling och kemisk processteknik. 

År 2007 var 555 svenskspråkiga sysselsatta som processexperter inom kemiskt arbete. 
Dessa utgjorde 0,4 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De fanns ganska jämnt 
fördelade inom fl era olika inom näringsgrenar, främst tillverkning av kemiska produkter 
och dylikt samt skogsbruk och skogsindustri.

Regionalt: Processexperterna var speciellt väl företrädda, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Egentliga Finland där en procent av de svenskspråkiga sysselsatta 
arbetade som processexperter. Det fanns 150 processexperter i Nyland, 120 i Egentliga 
Finland, 180 i Österbotten, 40 i Östra Nyland och 10 på Åland.

Totalt väntas 291 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 18 sysselsatta och 274 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. De fl esta inom yrkesgruppen kommer 
att ha endera en yrkeshögskoleutbildning (34 procent) eller en universitetsexamen (34 
procent) inom process-, kemi- och materialteknik. Men det kommer också att fi nnas en 
mindre del som har en utbildning inom maskin-, metall- och energiteknik, inom livs-
medelsbranschen och bioteknik, kemi, el- och automationsteknik, produktionsekonomi 
eller inom farmaci. 

10. Montörer och reparatörer inom el- och elektronikbranschen är t.ex. bygg-
nadselmontörer, el-, tele-, linje- och elektronikmontörer och -reparatörer, montörer och 
reparatörer av elektroniska apparater och hopsättare inom elektronikindustrin. 

År 2007 var 2 180 svenskspråkiga sysselsatta som montörer och reparatörer inom el-, 
och elektronikbranschen. Dessa utgjorde 1,7 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 
De fl esta av dessa arbetade inom byggverksamhet, tillverkning av elektronik och elpro-
dukter, tillverkning av maskiner och utrustning samt transportmedel och transport samt 
övrig verksamhet. 

Regionalt: El- och elektronikmontörerna och -reparatörerna var väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen i Östra Nyland, Österbotten och Egentliga Finland 
i jämförelse med andra regioner år 2007. Det fanns 805 svenskspråkiga montörer och 
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reparatörer inom el- och elektronikbranschen i Österbotten, 200 i Egentliga Finland, 590 
i Nyland, 30 i Östra Nyland och 250 på Åland.

Totalt väntas 771 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 106 sysselsatta och 877 pensioneras och frigör däri-
genom arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att en stor del av yrkes-
gruppen kommer att ha en yrkesutbildning inom el- och automationsteknik (70 procent). 
En del kommer också att ha en yrkesutbildning inom informations- och kommunika-
tionsteknik (19 procent) och det kommer även att fi nnas en del med utbildning inom 
maskin-, metall- och energiteknik samt inom fordons- och transportteknik.

11. Experter inom el- och elektronikbranschen är specialister och experter inom 
elteknik, elektronik och informationsteknik samt experter inom naturvetenskaper och 
teknik. 

År 2007 fanns det 1 460 svenskspråkiga sysselsatta experter inom el- och elektronikbran-
schen. Dessa utgjorde 1,1 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade främst 
inom näringsgrenarna tillverkning av elektronik och elprodukter och tekniska tjänster 
för företag men också inom tillverkning av maskiner och utrustning samt transport-
medel, el-, gas- och vattenförsörjning, post- och kurirverksamhet samt telekommunika-
tion, byggverksamhet och parti- och detaljhandeln. 

Regionalt: El- och elektronikexperterna var speciellt väl företrädda, i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen i Nyland. I Nyland sysselsatte yrkesgruppen 1,3 procent av 
alla svenskspråkiga sysselsatta. Det fanns 450 svenskspråkiga el- och elektronikexperter 
i Österbotten, 100 i Egentliga Finland, 660 i Nyland, 85 i Östra Nyland och 110 på Åland. 

Totalt väntas 525 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 33 sysselsatta och 492 pensioneras och frigör därigenom 
arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att största delen av yrkesgruppen 
kommer att ha en yrkeshögskoleutbildning inom el- och automationsteknik (33 procent), 
men det kommer även att fi nnas en del som har universitetsutbildning (16 procent) och 
yrkesutbildning (6 procent). Det kommer dessutom att fi nnas de som har en yrkesutbild-
ning inom informations- och kommunikationsteknik (14 procent), universitetsutbildning 
inom informations- och kommunikationsteknik (8 procent), utbildning inom maskin-, 
metall- och energiteknik, databehandling eller produktionsekonomi. 

12. Yrkesutövare inom den grafi ska branschen består bland annat av experter inom 
grafi sk teknik, litografer, texttryckare, sättare, layoutare, gravörer, etsare inom tryckme-
dier, fotolaboratoriearbetare, bokbinderiarbetare, silkes- och textiltryckare, maskinope-
ratörer vad gäller fotografi ska produkter, maskinoperatörer vid tryckerier och efterbe-
handlare. 

År 2007 fanns det 445 svenskspråkiga yrkesutövare inom den grafi ska branschen. Dessa 
utgjorde 0,3 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Största delen av dessa arbetade 
inom näringsgrenen rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet. 
En del arbetade också inom bl.a. merkantila-administrativa tjänster för företag.
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Regionalt: Yrkesutövarna inom den grafi ska branschen var procentuellt väl företrädda, i 
relation till den svenskspråkiga befolkningen, i Östra Nyland. Det fanns 180 yrkesutövare 
i den grafi ska branschen i Österbotten, 120 i Nyland, 30 i Egentliga Finland, 65 i Östra 
Nyland och 40 på Åland. 

Totalt väntas 96 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade under åren 2007–2025. Syssel-
sättningen väntas minska med 127 sysselsatta och 223 pensioneras och frigör därigenom 
arbetsplatser under dessa år. Största delen av yrkesgruppen kommer att ha en utbildning 
inom grafi sk teknik och medieteknik; 62 procent på yrkesutbildningsnivå och 4 procent 
på yrkeshögskolenivå. En ganska stor del kommer att ha en yrkesutbildning inom medie-
kultur och informationsvetenskap (13 procent) och en del inom hantverk och konstindu-
stri (8 procent) samt inom bl.a. textil- och beklädnadsteknik. 

13. Packare och montörer är framförallt montörer av metall-, gummi- och plastpro-
dukter samt övriga montörer och operatörer, packare och sorterare. 

År 2007 var 620 svenskspråkiga sysselsatta som packare och montörer. Dessa utgjorde 0,5 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade främst inom livsmedels-, dryck-
esvaru- och tobaksvaruframställning och framställning av metaller och tillverkning av 
metallvaror, men en del också inom bl.a. tillverkning av elektronik och elprodukter, övrig 
industri, parti- och agenturhandeln samt merkantila-administrativa tjänster för företag. 

Regionalt: Packarna och montörerna var väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga 
befolkningen, i Österbotten jämfört med andra regioner år 2007. Det fanns 350 svensk-
språkiga packare och montörer i Österbotten, 40 i Egentliga Finland, 150 i Nyland, 40 i 
Östra Nyland och 30 på Åland. 

Inga arbetsplatser väntas uppkomma för nyutbildade under åren 2007–2025. Tvärtom så 
beräknas 66 arbetsplatser försvinna under tidsperioden. Sysselsättningen väntas minska 
med 288 sysselsatta, men 222 pensioneras och frigör därigenom arbetsplatser under 
dessa år.

14. Chefer och övriga experter inom industrin är bland annat driftschefer inom 
industrin, chefer för småföretag inom tillverkning, arkitekt  er och övriga specialister inom 
teknik, specialister inom processteknik inom bergindustrin och övriga specialister inom 
teknik, experter inom gruvteknisk processteknik och övriga experter inom den tekniska 
branschen, säkerhets- och kvalitetsinspektörer, arbetarskydds- och produktsäkerhetsin-
spektörer samt besiktningsmän. 

År 2007 var 1 840 svenskspråkiga sysselsatta inom industrin som chefer eller experter. 
Dessa utgjorde 1,4 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade inom alla de 
olika näringsgrenarna inom industrin, men också i hög grad inom tekniska tjänster för 
företag, utbildning och forskning samt parti- och agenturhandeln.

Regionalt: Cheferna och experterna inom industrin var väl företrädda, i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen, i Egentliga Finland och i Nyland jämfört med andra regi-
oner år 2007. Det fanns 850 chefer och experter i Nyland, 210 i Egentliga Finland, 490 i 
Österbotten, 120 i Östra Nyland och 70 på Åland. 
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Totalt väntas det uppkomma 969 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 122 sysselsatta och 847 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att en stor del 
av yrkesgruppen kommer att ha en yrkeshögskoleutbildning inom maskin-, metall- 
och energiteknik (12 procent), men en del kommer även att ha en yrkesutbildning (4 
procent) eller en universitetsutbildning (5 procent) inom detta studieområde. Prognosen 
räknar vidare med att det även kommer att fi nnas många som har en utbildning inom 
el- och automationsteknik, process-, kemi- och materialteknik, fordons- och transport-
teknik, arkitektur och byggande, produktionsekonomi, informations- och kommunika-
tionsteknik, livsmedelsbranschen och bioteknik samt inom företagsekonomi och handel.

2007–2025 (hela yrkesgruppen industriarbete)
Sysselsättningen väntas enligt målscenariot minska med 9,7 procent, från 20 467 till 18 
482 sysselsatta åren 2007–2025. Minskningen gäller alla yrkesgrupper utom experter i 
maskinteknik som väntas öka med ca 4 procent, processexperter inom kemiskt arbete 
som väntas öka med ca 3 procent, experter inom el- och elektronikbranschen som 
väntas öka med ca 2 procent samt chefer och övriga experter inom industrin väntas öka 
med närmare sju procent.  

Medianåldern inom industriarbete är 41 år, vilket ligger under medeltalet för alla svensk-
språkiga sysselsatta, 43 år. Medianåldern är högst bland arbetarna inom textil-, bekläd-
nads- och läderbranschen (47 år) och lägst bland packarna och montörerna (36 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen väntas totalt minska med 1 985 arbetsplatser under 
åren 2007–2025 och pensioneringen frigör 8 645 arbetsplatser under samma tid. Totalt 
uppkommer då 6 661 arbetsplatser för nyutbildade åren 2007–2025, mest inom gruppen 
chefer och övriga experter inom industrin (969 arbetsplatser), maskinmontörsarbete 
(838), inom expertarbete inom maskinteknik (819) och montörer och reparatörer inom 
el- och elektronikbranschen (771 arbetsplatser). För de övriga yrkesgrupperna framgår 
antalet nyuppkomna arbetsplatser i texten ovan. 

3.4   Arbete inom byggbranschen
Byggbranschen omfattar yrkesgrupperna byggnadsarbetare, murare, plattläggare, arme-
rare, timmermän, övriga byggnads- och reparationsarbetare, takmontörer och -repara-
törer, golvläggare, rappare, isoleringsmontörer, glasmästare, övriga byggnadshantverkare 
samt medhjälpare i anläggnings- och byggbranschen, VVS-montörer, byggnadsmålare 
samt chefer och experter inom byggbranschen. Till cheferna och experterna hör drifts-
chefer inom byggverksamhet, chefer för små byggföretag, byggnads- och brandinspek-
törer samt experter inom husbyggnad, markanvändning, samhällsbyggnad, kartläggning 
och lantmäteri. 
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Figur 39: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen arbete inom byggbranschen åren 1995–2007, 
prognos för åren 2007–2025

De här yrkesgrupperna var år 2007 sysselsatta inom framför allt näringsgrenen bygg-
verksamhet, men en del även inom bl.a. tekniska tjänster för företag samt skogsbruk och 
skogsindustri.

År 2007 fanns det 5 950 svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen. Detta utgjorde 
4,6 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. År 2007 var 3 270 svenskspråkiga syssel-
satta inom byggnadsarbete, 580 som VVS-montörer, 270 som byggnadsmålare och 1 820 
inom expertarbete och som chefer inom byggnadsbranschen. Andelen sysselsatta inom 
yrkesgruppen ökade under perioden 1995–2004, men inga större förändringar har skett 
under perioden 2004–2007.

Regionalt: Alla yrkesgrupper inom byggnadsarbete var väl företrädda, i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen, i Östra Nyland, på Åland och i Österbotten. Byggnadsarbe-
tarna var mest representerade i Östra Nyland, rörmontörerna var ganska jämnt fördelade 
över alla regioner, byggnadsmålarna var väl företrädda på Åland, och chefer och experter 
inom byggbranschen var väl företrädda i Österbotten och i Nyland. Det fanns 1 861 
svenskspråkiga yrkesutövare inom byggnadsarbete i Nyland, 387 i Egentliga Finland, 
2 204 i Österbotten, 634 i Östra Nyland och 685 på Åland. Av rörmontörerna arbetade 58 
i Östra Nyland, 76 på Åland, 157 i Nyland, 52 i Egentliga Finland och 218 i Österbotten.

2007 – 2025
Sysselsättningen väntas enligt målscenariot fortsätta öka med 0,15 procent, från 5 947 till 
5 956 sysselsatta åren 2007–2025. Ökningen gäller yrkesgrupperna VVS-montörer och 
chefer och experter inom byggbranschen, medan de två övriga yrkesgrupperna byggar-
betare och byggnadsmålare beräknas ha en minskande sysselsättningsnivå. De väntade 
förändringarna i sysselsättningsnivån är små. 
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Medianåldern inom yrkesgruppen är 43 år, vilket är lika med medeltalet för alla svensk-
språkiga sysselsatta. Medianåldern är högst bland chefer och experter inom byggbran-
schen (46 år) och lägst bland byggnadsarbetarna (40 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen väntas öka med 9 arbetsplatser och genom pensio-
neringen frigörs ytterligare 2 744 arbetsplatser. Totalt uppkommer då 2 753 arbetsplatser 
för nyutbildade åren 2007–2025, de fl esta för byggnadsarbetare (1 218 arbetsplatser). 
Inom gruppen för chefer och experter inom byggbranschen uppkommer 1 110 arbets-
platser, inom VVS 313, och för byggnadsmålare 112 arbetsplatser för nyutbildade.

För byggnadsarbetarnas del räknar prognosen med att största delen kommer att ha en 
yrkesutbildning inom arkitektur och byggande (62 procent), men det kommer även att 
fi nnas sådana som har en utbildning inom hantverk och konstindustri, process-, kemi- 
och materialteknik (9 procent), maskin-, metall- och energiteknik (9 procent), fordons- 
och transportteknik samt inom el- och automationsteknik. En mindre del har också 
yrkeshögskoleutbildning inom arkitektur och byggande. 

De fl esta nyutbildade VVS-montörer kommer enligt prognosen att ha en yrkesutbild-
ning inom arkitektur och byggande (53 procent). Man räknar även med att det kommer 
att fi nnas en del som har yrkesutbildning inom maskin-, metall- och energiteknik (15 
procent), el- och automationsteknik (10 procent) samt fordons- och transportteknik (10 
procent). En liten del har också yrkeshögskoleutbildning inom arkitektur och byggande.

För byggnadsmålarnas del räknar prognosen med att 75 procent av yrkesgruppen 
kommer att ha en yrkesutbildning inom process-, kemi- och materialteknik. En del 
kommer också att ha en yrkesutbildning inom hantverk och konstindustri (10 procent), 
arkitektur och byggande (5 procent) samt inom fordons- och transportteknik (5 procent). 

Bland chefer och experter inom byggbranschen räknar prognosen med att majoriteten 
inom yrkesgruppen kommer att ha en utbildning inom arkitektur och byggande; 42 
procent på yrkeshögskolnivå, 20 procent på universitetsnivå samt ytterligare 5 procent 
på andra stadiet. Man räknar också med att det kommer att fi nnas en del utbildade inom 
bl.a. el- och automationsteknik, maskin-, metall- och energiteknik samt inom hantverk 
och konstindustri.

3.5  Arbete inom trafi k och logistik
Yrkesutövare och företagare inom landtrafi k, manskap och befäl inom sjötrafi k, chefer 
och experter inom lufttrafi k samt lagerarbetare och speditörer tillhör denna yrkesgrupp. 
Till landtrafi ken hör yrken som verksamhetschefer, chefer för små transportföretag, lager 
och datakommunikation, spårtrafi kledare, konduktörer, lokförare och motorvagnsförare, 
bangårdspersonal och fordonsförare. Till sjötrafi ksarbete hör fartygschefer, maskinchefer 
och -mästare på fartyg, styrmän, hamntrafi kledare, däckmanskap och maskinpersonal. 
De som arbetar inom lufttrafi ken är t.ex. piloter och styrmän, fl ygledare och fl ygsäker-
hetstekniker. Lagerarbetare och speditörer ingår också i yrkesgruppen tillsammans med 
tullare, lagerförvaltare och godshanterare. 
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Figur 40: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen arbete inom trafik och logistik åren 1995–2007, 
prognos för åren 2007–2025

År 2007 arbetade dessa yrkesgrupper framförallt inom näringsgrenen transport, men 
också inom bl.a. byggverksamhet, fastighetsförvaltning på uppdrag samt städning och 
miljöhygien samt parti- och agenturhandeln. 

Lagerarbetarna och speditörerna var också placerade inom parti- och agenturhandeln 
och detaljhandeln, livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksframställningen samt inom till-
verkningen av maskiner och utrustning samt transportmedel. 

År 2007 fanns det 8 315 svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen. Dessa utgjorde 
6,4 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. År 2007 var 4 450 svenskspråkiga syssel-
satta som yrkesutövare och företagare inom landtrafi k, 1 420 inom sjötrafi k, 70 inom 
lufttrafi k och 2 370 som lagerarbetare och speditörer. Andelen sysselsatta svensksprå-
kiga inom yrkesgruppen ökade under perioden 1995–2000, minskade under perioden 
2000–2004 och ökade under perioden 2004–2007. Under perioden 1995–2007 ökade 
antalet yrkesutövare inom landtrafi k, medan antalet manskap och befäl inom sjötrafi ken 
minskade under perioden 1995–2004 och ökade under perioden 2004–2007 till nästan 
samma nivå som år 1995. Antalet ledare och experter inom fl ygtrafi k samt lagerarbetare 
och speditörer ökade under perioden 1995–2007. 

Regionalt: Landtrafi karbetarna var särskilt väl företrädda, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Östra Nyland år 2007. I Östra Nyland arbetade hela 5,2 procent 
av de svenskspråkiga sysselsatta som yrkesutövare och företagare inom landtrafi k. Det 
fanns 560 yrkesutövare och företagare inom landtrafi k i Östra Nyland, 350 på Åland, 
1 490 i Nyland, 325 i Egentliga Finland och 1 600 i Österbotten. 
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Sjötrafi karbetarna var väl företrädda på Åland och i Egentliga Finland år 2007. Det fanns 
17 sysselsatta som manskap och befäl inom sjötrafi k i Nyland år 2007, 320 i Egentliga 
Finland, 90 i Österbotten, 70 i Östra Nyland och 750 på Åland. 

Cheferna och experterna inom lufttrafi k var väl företrädda, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Nyland och på Åland år 2007. Det fanns 45 dylika experter i Nyland, 
2 i Egentliga Finland, 4 i Österbotten, 0 i Östra Nyland och 14 på Åland. 

Yrkesutövarna inom lagerarbete och spedition var väl företrädda, i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen, i Nyland jämfört med andra regioner år 2007. Där syssel-
satte yrkesgruppen ungefär 2,3 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Det fanns 1 
120 lagerarbetare och speditörer i Nyland, 140 i Egentliga Finland, 710 i Österbotten, 200 
i Östra Nyland och 155 på Åland. 

2007–2025
Sysselsättningen bland svenskspråkiga väntas enligt målscenariot öka med 1,9 procent, 
från 8 315 till 8 480 åren 2007–2025. Ökningen gäller dock inte lagerarbetare. Lagerarbe-
tarnas sysselsättning väntas minska med ca 300 personer, vilket är 12,5 procent. Alla de 
andra grupperna ökar. 

Medianåldern inom yrkesgruppen är 44 år. Medianåldern är högst bland yrkesutövarna 
inom landtrafi k (46 år) och lägst bland ledare och experter inom fl ygtrafi k och bland 
lagerarbetare (37 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen väntas öka med 165 arbetsplatser, medan 4 019 
arbetsplatser frigörs av pensioneringen 2007–2025. Totalt väntas det då uppkomma 4 185 
arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025, varav de fl esta inom landtrafi ken 
(2 509). Inom sjötrafi ken uppkommer 1 052 arbetsplatser, inom fl ygtrafi ken 53 och inom 
lagerarbete 571 arbetsplatser för nyutbildade. 

Yrkesutövarna och företagarna inom landtrafi ken kommer enligt prognosen att till 
största delen ha en utbildning inom fordons- och transportteknik; 68 procent på yrkesut-
bildningsnivå och 2 procent på yrkeshögskolenivå. Prognosen räknar med att det också 
kommer att fi nnas en del med yrkesutbildning inom bl.a. maskin-, metall- och energi-
teknik (8 procent) samt skogsbruk (6 procent).

För yrkesgruppen manskap och befäl inom sjötrafi ken räknar prognosen med att största 
delen kommer att ha en yrkesutbildning inom fordons- och transportteknik (59 procent), 
men en stor del kommer också att ha en yrkeshögskoleutbildning inom detta studieom-
råde (30 procent).

Prognosen räknar med att en stor del av cheferna och experterna inom lufttrafi ken 
kommer att ha en yrkesutbildning inom fordons- och transportteknik (18 procent) men 
även inom militär- och gränsbevakningsbranschen, företagsekonomi och handel samt 
informations- och kommunikationsteknik. Prognosen räknar dock med att de fl esta inom 
yrkesgruppen kommer att ha en övrig utbildning (66 procent). Dit hör t.ex. Finnairs egen 
utbildning.

Största delen av lagerarbetarna och speditörerna kommer enligt prognosen att ha en 
yrkesutbildning inom fordons- och transportteknik (35 procent), men det kommer även 
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att fi nnas en del med yrkesutbildning inom företagsekonomi och handel (9 procent), 
arkitektur och byggande (4 procent) samt el- och automationsteknik (4 procent). En del 
kommer att ha yrkeshögskoleutbildning inom företagsekonomi och handel (9 procent). 

3.6  Servicearbete
Yrkesgruppen är stor och består av nio mindre yrkesgrupper: disponenter och fastighets-
arbetare, yrkesutövare inom städbranschen, inom skönhetsbranschen, inom kosthålls-
branschen samt inom turism, köpmän och försäljare, chefer och experter inom handels-
branschen samt inom inkvartering och kosthållsbranschen och övrigt servicearbete. 
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Figur 41a: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen servicearbete (del 1) åren 1995–2007, prognos för 
åren 2007–2025

År 2007 fanns det 28  352 svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen för service-
arbete. Detta utgjorde 21,7 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta, vilket gör det till 
den överlägset största yrkesgruppen. Andelen sysselsatta inom yrkesgruppen har varit på 
i stort sett samma nivå sedan år 1995. I hela landet har sysselsättningsutvecklingen varit 
något positivare än bland svenskspråkiga. År 2004 var andelen 22,6 procent och år 2007 
var den exakt densamma. 

Antalet sysselsatta inom yrkesgruppen ökade från 1995 till 2000, och höll sig på samma 
nivå från år 2000 till 2004 och ökade något från 2004 till 2007. Den kraftigaste minsk-
ningen inom området skedde bland yrkesutövarna inom turismservice medan den kraf-
tigaste ökningen skedde bland ledare och experter inom handeln. 

Yrkesgruppen är stor med många sysselsatta och de sysselsatta har arbeten som skiljer 
sig mycket från varandra och de arbetar inom många olika näringsgrenar. Yrkesgrup-
perna presenteras närmare nedan.
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1. Till disponenterna och fastighetsarbetarna hör även saneringsarbetare och sotare, 
fastighetsskötare, gatsopare och arbetare på avstjälpningsplatser. 

År 2007 fanns det 1 480 svenskspråkiga disponenter och fastighetsskötare. Dessa utgjorde 
1,1 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade framförallt inom närings-
grenarna fastighetsförvaltning på uppdrag samt städning och miljöhygien, men också 
inom bl.a. tekniska tjänster för företag, organisationsverksamhet, rekreations-, kultur- och 
idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet och utbildning och forskning. 

Regionalt: Disponenterna och fastighetsarbetarna var väl företrädda, i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen, i Östra Nyland och på Åland jämfört med andra regioner 
år 2007.  I Östra Nyland sysselsatte yrkesgruppen 1,8 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. Det fanns 500 disponenter och fastighetsarbetare i Nyland, 420 i Österbotten, 
190 i Östra Nyland, 215 på Åland och 130 i Egentliga Finland. 

Totalt väntas det uppkomma 851 arbetsplatser för nyutbildade inom dessa yrkesgrupper 
under åren 2007–2025. Sysselsättningen väntas öka med 13 sysselsatta, men 839 pensi-
oneras och frigör därigenom arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att 
36 procent inom yrkesgruppen kommer att ha en yrkesutbildning inom arkitektur och 
byggande, men det kommer också att fi nnas en del med yrkeshögskolutbildning inom 
arkitektur och byggande (5 procent). Prognosen räknar med att det också kommer att 
fi nnas en del med yrkesutbildning inom maskin-, metall- och energiteknik (22 procent), 
process-, kemi- och materialteknik (6 procent), företagsekonomi och handel, el- och 
automationsteknik, rengöringsservice samt även inom trädgårdsskötsel i yrket. 

2. Yrkesutövare inom städbranschen omfattar alla som jobbar som verksamhetschefer 
inom städsektorn och skönhetsvård, städförmän, sjukhus- och vårdbiträden, städare, 
rengörare och pressare samt fordons- och fönsterputsare. 

År 2007 fanns det 3 350 svenskspråkiga yrkesutövare inom städbranschen. Dessa utgjorde 
2,6 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade inom många olika närings-
grenar, främst inom sociala tjänster, fastighetsförvaltning på uppdrag samt städning och 
miljöhygien, hälso- och sjukvård, utbildning och forskning, tekniska tjänster för företag 
samt turism-, hotell- och restaurangverksamhet.

Regionalt: Städarna var väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga befolkningen, på 
Åland och i Egentliga Finland. I Egentliga Finland sysselsatte yrkesgruppen 3,3 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta, och på Åland 3,4 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. Det fanns 930 svenskspråkiga städare i Nyland, 360 i Egentliga Finland, 1 210 
i Österbotten, 320 i Östra Nyland och 430 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 589 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 1 268 sysselsatta, men 1 857 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. För den här yrkesgruppens del räknar prog-
nosen med att största delen kommer att ha en yrkesutbildning inom rengöringsservice 
(79 procent). En relativt stor del kommer även att ha någon form av övrig utbildning 
inom rengöringsservice. Det kommer också att fi nnas en del med utbildning inom bl.a. 
huslig ekonomi och konsumentservice. 
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3. Köpmän och försäljare är bl.a. fastighetsmäklare, försäljningsförhandlare, -repre-
sentanter och försäljningssekreterare, affärsföreståndare, småbutiksföretagare, servicesta-
tionsföreståndare, biljettförsäljare, modeller, försäljare, butikskassor, varudemonstratörer, 
gatuförsäljare och telefon- och hemförsäljare. 

År 2007 fanns det så många som 11 080 svenskspråkiga försäljare. Dessa utgjorde 8,5 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade till största delen inom detaljhan-
deln och parti- samt agenturhandeln. Försäljare fanns även inom andra näringsgrenar, 
t.ex. merkantila tjänster för företag, tekniska tjänster för företag, rekreations-, kultur- och 
idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet, tillverkning av maskiner, utrustning och trans-
port samt tillverkning av kemiska produkter och dylikt.

Regionalt: Köpmännen och försäljarna var speciellt väl företrädda, i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen, i Nyland och Östra Nyland i jämförelse med andra regioner 
år 2007. I Nyland arbetade 10 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta som köpmän 
och försäljare, och i Östra Nyland var motsvarande siffra 8,9 procent. Det fanns 4 920 
försäljare i Nyland, 810 i Egentliga Finland, 3 130 i Österbotten, 965 i Östra Nyland och 
890 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 4 112 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 128 sysselsatta och 4 240 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. En stor del av försäljarna kommer enligt prog-
nosen att ha en yrkesutbildning inom företagsekonomi och handel (28 procent) eller 
en yrkeshögskolutbildning inom samma studieområde (20 procent). Men många försäl-
jare kommer även att vara utbildade inom en viss bransch som försäljningen hänför 
sig till, t.ex. inom hantverk och konstindustri, el- och automationsteknik, inkvarterings- 
och kosthållsbranschen, fordons- och transportteknik, maskin- metall- och energiteknik, 
textil- och beklädnadsteknik, informationsbehandling och skönhetsbranschen.

4. Chefer och experter inom handelsbranschen är driftschefer inom handel, försälj-
nings- och marknadsföringschefer, reklam- och informationschefer, PR-chefer, inköps- 
och lagerchefer, chefer för småföretag inom handel och företagsservice, specialister inom 
reklam och marknadsföring, värdepappers- och valutamäklare, försäkringsrepresentanter, 
inköpare, agenter och övriga tjänsteförmedlare inom affärslivet. 

År 2007 fanns det 5 010 svenskspråkiga chefer och experter inom handelsbranschen. 
Dessa utgjorde 3,8 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. En stor del av dem arbe-
tade inom parti- och agenturhandeln, merkantila och administrativa tjänster för företag, 
fi nansiell verksamhet och försäkringsverksamhet. De fanns också inom många andra 
näringsgrenar. 

Regionalt: Cheferna och experterna inom handelsbranschen var speciellt väl företrädda, 
i relation till den svenskspråkiga befolkningen i Nyland jämfört med andra regioner år 
2007. Där sysselsatte yrkesgruppen mer än 6 procent av alla svenskspråkiga. Det fanns 
3 090 chefer och experter inom handelsbranschen i Nyland, 360 i Egentliga Finland, 940 
i Österbotten, 210 i Östra Nyland och 210 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 3 394 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 1  022 sysselsatta och 2 371 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att största 
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delen av yrkesgruppen kommer att ha en utbildning inom företagsekonomi och handel, 
28 procent på yrkeshögskola, 17 procent på universitet och 6 procent på andra stadiet. 
Många inom yrkena har också en branschutbildning inom t.ex. maskin-, metall- och 
energiteknik, el- och automationsteknik, arkitektur och byggande, informations- och 
kommunikationsteknik, fordons- och transportteknik, inom process-, kemi- och material-
teknik eller något annat område.

5. Yrkesutövarna inom kosthållsbranschen omfattar t.ex. kockar, kallskänkor, serve-
ringspersonal och köksbiträden.

År 2007 fanns det 3 690 svenskspråkiga yrkesutövare inom kosthållsbranschen. Det var 
2,8 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De fl esta arbetade inom turism-, hotell- 
och restaurangverksamhet, men många var också sysselsatta inom transport, sociala 
tjänster samt utbildning och forskning.
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Figur 41b: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen servicearbete (del 2) åren 1995–2007, prognos för 
åren 2007–2025

Regionalt: Yrkesutövarna inom kosthållsbranschen var speciellt väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen på Åland jämfört med andra regioner år 2007. Där 
sysselsatte yrkesgruppen hela 6,3 procent av de svenskspråkiga sysselsatta. Det fanns 
1 150 yrkesutövare inom kosthållsservice i Nyland, 300 i Egentliga Finland, 1 060 i Öster-
botten, 280 i Östra Nyland och 800 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 1 116 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 34 sysselsatta och 1 159 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Enligt prognosen kommer de fl esta 
inom den här yrkesgruppen att ha en yrkesutbildning inom inkvarterings- och kosthålls-
branschen (87 procent), men man räknar även med att det kommer att fi nnas en del med 
utbildning inom huslig ekonomi och konsumentservice.
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6. Chefer och experter inom inkvarterings- och kosthållsbranschen är sådana 
som arbetar som hotell- och restaurangchefer, chefer för småföretag inom hotell- och 
restaurangbranschen, dietister samt som restaurang- och storhushållsföreståndare. 

År 2007 fanns det 980 svenskspråkiga chefer och experter inom inkvarterings- och 
kosthållsbranschen. Det var 0,8 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade 
huvudsakligen inom näringsgrenen turism-, hotell- och restaurangverksamhet. 

Regionalt: Cheferna och experterna inom inkvarterings- och kosthållsbranschen var 
speciellt väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga befolkningen, på Åland jämfört 
med andra regioner år 2007. Det fanns 360 chefer och experter i Nyland, 90 i Egentliga 
Finland, 250 i Österbotten, 100 i Östra Nyland och 150 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 681 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 234 sysselsatta och 447 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att största delen 
inom yrkesgruppen kommer att ha en yrkesutbildning inom inkvarterings- och kost-
hållsbranschen (62 procent), men det kommer även att fi nnas många med yrkeshögskol-
utbildning inom inkvarterings- och kosthållsbranschen (21 procent) samt inom huslig 
ekonomi och konsumentservice (3 procent). 

7. Yrkesutövare inom turismservice är t.ex. turistombud och researrangörer, rese-
byråtjänstemän, fl ygvärdinnor, purser, guider och reseledare. 

År 2007 fanns det 525 svenskspråkiga yrkesutövare inom turismservicen. Dessa utgjorde 
0,4 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade inom transport och turism-, 
hotell- och restaurangverksamhet. 

Regionalt: Yrkesutövarna inom turismservicen var speciellt väl företrädda, i relation till 
den svenskspråkiga befolkningen i Nyland och på Åland jämför med andra regioner år 
2007. Det fanns 20 yrkesutövare inom turismservice i Östra Nyland, 70 på Åland, 330 i 
Nyland, 40 i Egentliga Finland och 50 i Österbotten.

Totalt väntas det uppkomma 305 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 111 sysselsatta och 194 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. De fl esta inom yrkesgruppen kommer 
enligt prognosen att ha en yrkesutbildning inom turismbranschen (44 procent) och en 
stor del kommer att ha en yrkeshögskolutbildning (29 procent). Dessutom kommer det 
i dessa yrken att fi nnas en del med utbildning inom företagsekonomi och handel, yrkes-
utbildning inom inkvarterings- och kosthållsbranschen (4 procent) samt inom språkve-
tenskaper (5 procent). 

8. Till yrkesutövare inom skönhetsvård hör chefer för småföretag inom städsektorn 
och skönhetsvård, herr- och damfrisörer samt skönhetsvårdare. 

År 2007 fanns det 740 svenskspråkiga yrkesutövare inom skönhetsvården. Dessa utgjorde 
0,6 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade till största delen inom närings-
grenen övrig verksamhet, dvs. tjänster för privata hushåll. 
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Regionalt: Yrkesutövarna inom skönhetsvården fanns ganska jämnt utspridda i alla land-
skap. Det fanns 240 yrkesutövare inom skönhetsvård i Nyland, 40 i Egentliga Finland, 
270 i Österbotten, 80 i Östra Nyland och 100 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 375 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 134 sysselsatta och 241 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta inom 
yrkesgruppen kommer att ha en yrkesutbildning inom skönhetsbranschen (88 procent), 
men det kommer även att fi nnas en liten del som har en utbildning inom bl.a. textil- och 
beklädnadsteknik.

9. Övrigt servicearbete är en mycket blandad yrkesgrupp. Hit hör yrken som presen-
tatörer i radio och TV, idrottare, idrottstränare, idrottsinstruktörer, brevbärare, postsorte-
rare, bingo- och kasinospelskötare, pantlånare, baderskor, begravningsbyråföreståndare, 
skoputsare, hembiträden, tidnings- och reklamutdelare, bud, dörrvakter och vaktmästare. 
År 2007 arbetade 1  500 svenskspråkiga med övrigt servicearbete. Dessa utgjorde 1,1 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Yrkesgruppen fanns representerad i de fl esta 
näringsgrenarna år 2007, men framförallt inom post- och telekommunikationer (830 
personer) samt rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet (320 personer). 

Regionalt: Denna yrkesgrupp var speciellt väl företrädd, i relation till den svenskspråkiga 
befolkningen, på Åland och i Östra Nyland jämfört med andra regioner år 2007. På Åland 
sysselsatte yrkesgruppen 1,7 procent av alla svenskspråkiga. Det fanns 560 servicearbe-
tare i Nyland, 130 i Egentliga Finland, 390 i Österbotten, 170 i Östra Nyland och 210 på 
Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 475 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 155 sysselsatta, men 630 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att en stor del av yrkes-
gruppen kommer att ha en yrkesutbildning inom företagsekonomi och handel (29 
procent). Övriga betydande studieområden inom yrkesgruppen är yrkeshögskoleut-
bildning inom företagsekonomi och handel (6 procent) och rehabilitering och idrott (5 
procent), yrkesutbildning inom fordons- och transportteknik (11 procent), universitets-
examen inom rehabilitering och idrott (8 procent) samt utbildning inom bl.a. informa-
tions- och kommunikationsteknik. 

2007–2025 (hela yrkesgruppen servicearbete)
Sysselsättningen väntas enligt målscenariot minska med ca 0,3 procent, från 28 352 till 
28 272 sysselsatta under åren 2007–2025. Ökningen gäller disponenter och fastighetsar-
betare, chefer och experter inom handeln, chefer och experter inom inkvarterings- och 
kosthållsbranschen, yrkesutövare inom turismservice och skönhetsbranschen. Däremot 
beräknas antalet städare, försäljare och köpmän, yrkesutövare inom kosthållsbranschen 
och övrigt servicearbete minska. 

Medianåldern inom servicearbete är 42 år, vilket ligger under medeltalet 43 år. Medi-
anåldern är högst bland disponenterna och fastighetsarbetarna (48 år) och lägst bland 
kosthållsarbetarna (34 år).

Sysselsättningen inom yrkesgruppen väntas minska med 80 arbetsplatser, och pensione-
ringen frigör 11 978 arbetsplatser. Totalt uppkommer det då 11 897 arbetsplatser för nyut-
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bildade åren 2007–2025, de fl esta bland köpmän och försäljare (4 112 arbetsplatser), 
ledar- och expertarbete i handelsbranschen (3 394) och inom kosthållsarbete (1 116). För 
de övriga yrkesgrupperna framgår de arbetsplatser som uppstår för nyutbildade ovan.

3.7   Kontorsarbete
Inom kontorsarbete fi nns tre mindre yrkesgrupper: kontorspersonal inom ekonomiför-
valtning, övrig kontorspersonal samt chefer och experter inom kontorsarbete. De här 
beskrivs skilt för sig nedan.

År 2007 fanns det totalt 14 230 svenskspråkiga inom kontorsarbete. Detta utgjorde 10,9 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Andelen sysselsatta inom yrkesgruppen har 
minskat under hela perioden 1995–2007. I hela landet var andelen 10,5 procent år 2004 
och 9,8 år 2007. Sysselsättningsminskningen var starkast bland förmän och experter inom 
kontorsarbete. 

1. Till kontorspersonal inom ekonomiförvaltning hör bl.a. kontorschefer, bokfö-
rare, socialskyddstjänstemän, sekreterare, fakturerare, löneräknare, försäkringshandläg-
gare, post- och banktjänstemän och inkasserare. Sysselsättningen inom yrkesgruppen 
minskade åren 1995–2000, hölls stabil under perioden 2000–2004 och minskade igen 
under perioden 2004–2007. Det fanns 1 160 svenskspråkiga som arbetade inom yrkes-
gruppen år 2007. De arbetade mest inom fi nansiell verksamhet och försäkringsverk-
samhet, merkantila-administrativa tjänster för företag, offentlig förvaltning och utbildning 
och forskning. Dessutom fanns de representerade inom bl.a. parti- och agenturhandel, 
transport, tekniska tjänster för företag, hälso- och sjukvård, rikets försvar och ordnings-
väsendet samt organisationsverksamhet. 

Totalt väntas det uppkomma 2 610 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 1 222 sysselsatta, men 3 832 pensioneras och frigör 
därigenom en hel del arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta 
inom yrkesgruppen kommer att ha en utbildning inom företagsekonomi och handel; 35 
procent en yrkesutbildning på andra stadiet och 49 procent en yrkeshögskolutbildning 
samt 3 procent en universitetsutbildning. En del hade också bl.a. yrkeshögskoleutbild-
ning inom förvaltning, yrkeshögskoleutbildning inom turism eller yrkesutbildning inom 
informationsbehandling. 

2. Till övrig kontorspersonal hör t.ex. tekniska ritare, dataoperatörer, persondator-
konsulenter, skadeinspektörer, auktionister, statistikförare, intervjuare, textbehandlare, 
biblioteks- och postkontorspersonal, kontorsvaktmästare, växeltelefonister och larm-
jourhavande. Sysselsättningen inom yrkesgruppen minskade åren 1995–2000 med 70 
personer och under åren 2000–2004 med så mycket som 540 personer. Under perioden 
2004–2007 minskade antalet sysselsatta med 307 personer. Det fanns 4 900 svensksprå-
kiga inom yrkesgruppen år 2007. De arbetade mest inom transport, hälso- och sjukvård, 
tekniska tjänster för företag, parti- och agenturhandeln, rekreations-, kultur- och idrotts-
verksamhet samt förlagsverksamhet, merkantila-administrativa tjänster för företag samt 
utbildning och forskning.

Totalt väntas det uppkomma 963 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 1 146 sysselsatta, men 2 109 pensioneras och frigör 
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därigenom arbetsplatser under dessa år. För den här gruppens del räknar prognosen 
med att största delen kommer att ha en yrkesutbildning inom företagsekonomi och 
handel (43 procent), men det kommer även att fi nnas en del med utbildning inom data-
behandling, fordons- och transportteknik, social- och hälsoområdet, inkvarterings- och 
kosthållsbranschen samt inom rengöringsservice. En del har också yrkeshögskoleutbild-
ning inom företagsekonomi och handel (7 procent). 

3. Till chefer och experter inom kontorsarbete hör revisorer, kamrerer, bank- 
och postchefer, ledningssekreterare och avdelningssekreterare. Sysselsättningen bland 
cheferna och experterna inom kontorsarbete ökade åren 1995–2000 och minskade 2000–
2004 och minskade ytterligare under perioden 2004–2007. De arbetade främst inom 
näringsgrenarna fi nansiell verksamhet och försäkringsverksamhet, merkantila och admi-
nistrativa tjänster för företag, utbildning och forskning och offentlig förvaltning och obli-
gatorisk socialförsäkring. 

Totalt väntas det uppkomma 688 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas minska med 310 sysselsatta, men 998 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att 47 procent av yrkes-
gruppen kommer att ha en yrkeshögskoleutbildning inom företagsekonomi och handel 
och att 32 procent kommer att ha en universitetsutbildning inom samma område. En 
mindre del, 5 procent, kommer att ha en yrkesutbildning inom företagsekonomi och 
handel. Dessutom kommer det att fi nnas en del med utbildning inom bl.a. administra-
tion och juridik. 

Regionalt (hela yrkesgruppen kontorsarbete): Alla yrkesgrupper inom kontorsarbete var 
väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga befolkningen, i Nyland jämfört med 
andra regioner år 2007. Även på Åland och i Egentliga Finland var kontorsarbetarna väl 
företrädda. Det fanns 6 780 kontorsarbetare i Nyland, 1 170 i Egentliga Finland, 3 620 i 
Österbotten, 970 i Östra Nyland och 1 430 på Åland. 
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2007–2025
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2007–2025 (hela yrkesgruppen kontorsarbete)
Sysselsättningen väntas enligt målscenariet minska med 18,8 procent, från 14 234 till 
11 556 sysselsatta under åren 2007–2025. Minskningen gäller alla yrkesgrupper. 

Medianåldern inom yrkesgruppen är 45 år vilket ligger över medeltalet 43 år. Medianål-
dern är högst inom kontorspersonalen inom ekonomiförvaltning (47 år) och lägst inom 
gruppen övrig kontorspersonal (42 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen väntas totalt minska med 2 678 arbetsplatser, men 
pensioneringen frigör 6 939 arbetsplatser. Totalt uppstår det då 4 261 arbetsplatser för 
nyutbildade under åren 2007–2025, de fl esta inom kontorsarbete inom ekonomiförvalt-
ning (2 610) och inom övrig kontorspersonal (963).  

3.8   Arbete inom social- och hälsovårdsbranschen
Inom yrkesgruppen arbete inom social- och hälsovårdsbranschen fanns det 18  310 
svenskspråkiga sysselsatta år 2007. Dessa utgjorde 14 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. I hela landet var en något mindre andel, 13,4 procent av alla sysselsatta verk-
samma inom yrkesgruppen. 
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Figur 43a: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen arbete inom social- och hälsovårdsbranschen åren 
1995–2007, prognos för åren 2007–2025, del 1

Andelen svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen i förhållande till alla svensksprå-
kiga sysselsatta har ökat under hela perioden 1995–2007. Motsvarande trend gäller även 
hela landet. Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen ökade från år 2000 till 
2004 med 1 320 personer och från år 2004 till 2007 med 1 155 personer. Under perioden 
2000–2007 skedde den största ökningen inom gruppen primärskötare och närvårdare 
som ökade med 1 302 personer. Yrkesgruppen är stor och består av sex undergrupper, 
som beskrivs närmare nedan.
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1. Primärskötare och närvårdare. Till den här undergruppen hör primärskötare och 
närvårdare, men också mentalhälsovårdare, medikalvaktmästare, ambulansförare, tand-
skötare, instrumentvårdare, läkemedelsarbetare och veterinärbiträden. Det fanns 4 050 
svenskspråkiga primärskötare och närvårdare år 2007. Dessa utgjorde 3,1 procent av 
alla svenskspråkiga sysselsatta och var huvudsakligen sysselsatta inom näringsgrenarna 
sociala tjänster (2 050) och hälso- och sjukvård (1 605). Dessutom sysselsattes ytterligare 
160 inom detaljhandeln. 

Regionalt: Primärskötarna och närvårdarna var speciellt väl företrädda, i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen, i Östra Nyland, Österbotten och på Åland jämfört med 
andra regioner år 2007. I dessa regioner sysselsatte yrkesgruppen 3,6–4,5 procent av alla 
svenskspråkiga. Det fanns 1 080 primärskötare eller närvårdare i Nyland, 270 i Egentliga 
Finland, 1 700 i Österbotten, 490 i Östra Nyland och 460 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 3 104 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 1 201 sysselsatta och 1 903 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta 
primärskötare och närvårdare kommer att ha en yrkesutbildning inom social- och hälso-
området (88 procent), men det kommer även att fi nnas en del som har en utbildning 
på yrkeshögskolenivå samt en del med yrkesutbildning inom rehabilitering och idrott (3 
procent) samt farmaci och annan läkemedelsförsörjning. 

2. Sjukskötare och andra experter inom hälsovård är bland andra avdelningsskö-
tare, optiker, tandhygienister, fysioterapeuter, ergoterapeuter, naturläkare, sjukskötare, 
hälsovårdare, röntgenskötare, laboratorieskötare och barnmorskor. Det fanns 4  750 
svenskspråkiga i denna undergrupp år 2007. Dessa utgjorde 3,6 procent av alla svensk-
språkiga sysselsatta. En mycket stor del av dessa var år 2007 sysselsatta inom hälso- och 
sjukvård (3 630), men det fanns många sjukskötare också inom sociala tjänster (560) och 
inom detaljhandeln (350).
                                         
Regionalt: Sjukskötarna var speciellt väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga 
befolkningen, i Österbotten, jämfört med andra regioner år 2007. Där sysselsatte yrkes-
gruppen 4,3 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Det fanns 1 850 sjukskötare i 
Österbotten, 400 i Egentliga Finland, 1 580 i Nyland, 350 i Östra Nyland och 430 på 
Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 3 510 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007-2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 1 436 sysselsatta och 2 074 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att största delen 
inom yrkesgruppen kommer att ha en yrkeshögskoleutbildning inom hälsoområdet 
(68 procent). Andra stora utbildningsområden inom yrkesgruppen är utbildning inom 
teknisk hälsoservice (8 procent) samt rehabilitering och idrott (10 procent) på yrkeshög-
skolnivå, samt farmaci (8 procent) och utbildning inom hälsoområdet på universitetsnivå 
(4 procent). 

3. Läkare och andra experter inom hälsovård. Undergruppen omfattar till exempel 
överläkare, allmänläkare, special- och avdelningsläkare, tandläkare, veterinärer, farma-
ceuter, provisorer och psykoterapeuter.
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Det fanns 1 140 svenskspråkiga läkare år 2007. Dessa utgjorde 0,9 procent av alla svensk-
språkiga sysselsatta. En stor majoritet av dessa fanns inom näringsgrenen hälso- och sjuk-
vård (920) och en del sysselsattes inom utbildning och forskning (60) och merkantila-
administrativa tjänster för företag (45) samt detaljhandeln (40). 

Regionalt: Läkarna var speciellt väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga befolk-
ningen, i Nyland jämfört med andra regioner år 2007. Där sysselsatte yrkesgruppen 1,2 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Det fanns 570 svenskspråkiga läkare i Nyland, 
90 i Egentliga Finland, 260 i Österbotten, 50 i Östra Nyland och 80 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 1 020 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 457 sysselsatta och 564 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta inom 
yrkesgruppen kommer att ha en universitetsutbildning inom medicin (64 procent), odon-
tologi (19 procent) eller veterinärmedicin (6 procent). Det kommer också att fi nnas en 
del som har utbildning inom farmaci och biologi.  

4. Vårdare och handledare inom det sociala området omfattar bland andra hand-
ledare, socialpedagoger, ungdomsledare, diakoner, barnskötare, dagvårdare, familje-
dagvårdare, vårdare av personer med utvecklingsstörning, vårdare inom socialsektorn, 
hemvårdare, hemhjälpare samt personliga assistenter. Det fanns 7 100 svenskspråkiga 
vårdare och handledare inom det sociala området år 2007. Dessa utgjorde 5,4 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta. Yrkesgruppen var mest företrädd inom näringsgrenen 
sociala tjänster (4 880), men var väl företrädd även inom utbildning och forskning (760) 
och organisationsverksamhet (570) samt offentlig förvaltning och obligatorisk socialför-
säkring (320). 
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Regionalt: Vårdarna och handledarna inom det sociala området var speciellt väl före-
trädda, i relation till den svenskspråkiga befolkningen, i Östra Nyland och på Åland 
jämfört med andra regioner år 2007. Det fanns 780 vårdare och handledare i Östra 
Nyland, 750 på Åland, 2 390 i Nyland, 620 i Egentliga Finland och 2 420 i Österbotten. 

Totalt väntas det uppkomma 5 334 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 1  928 sysselsatta och 3 406 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta 
inom yrkesgruppen kommer att ha en yrkesutbildning inom social- och hälsoområdet 
(54 procent), men det kommer också att fi nnas en del med en yrkeshögskoleutbildning 
inom det sociala området (14 procent), inom fritids- och ungdomsarbete eller inom 
hälsoområdet. 

5. Specialister inom det sociala området är exempelvis socialarbetare och planerare 
inom det sociala området. Det fanns 800 svenskspråkiga specialister inom det sociala 
området år 2007. Dessa utgjorde 0,6 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De place-
rade sig huvudsakligen inom näringsgrenarna sociala tjänster (310), offentlig förvaltning 
och obligatorisk socialförsäkring (220) samt hälso- och sjukvård (160). 

Regionalt: Specialisterna inom den sociala sektorn var speciellt väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen, i Nyland jämfört med andra regioner år 2007. Där 
sysselsatte yrkesgruppen 0,9 procent av alla svenskspråkiga. Det fanns 420 specialister 
inom det sociala området i Nyland, 60 i Egentliga Finland, 170 i Österbotten, 70 i Östra 
Nyland och 60 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 1 112 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 776 sysselsatta och 336 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta inom 
yrkesgruppen kommer att ha en yrkeshögskoleutbildning inom det sociala området 
(37 procent) eller en universitetsutbildning inom socialvetenskaper (48 procent). Det 
kommer också att fi nnas en del med utbildning inom pedagogik och psykologi, inom 
hälsoområdet samt inom fritids- och ungdomsarbete. 

6. Verksamhetschefer inom social- och hälsovården omfattar överskötare samt verk-
samhetsledare inom hälso- och sjukvård och inom sociala tjänster. Det fanns 470 svensk-
språkiga verksamhetschefer år 2007. Dessa utgjorde 0,4 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. År 2007 var den här yrkesgruppen huvudsakligen sysselsatt inom sociala 
tjänster (310). En del av dem var verksamma inom näringsgrenarna hälso- och sjukvård 
(60) och offentlig förvaltning samt obligatorisk sjukförsäkring (45). 

Regionalt: Verksamhetscheferna var ganska jämnt fördelade mellan de olika regionerna. 
Det fanns 40 verksamhetschefer i Östra Nyland, 60 på Åland, 150 i Nyland, 50 i Egentliga 
Finland och 150 i Österbotten. 

Totalt väntas det uppkomma 389 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 100 sysselsatta, men 289 pensioneras inom yrket och 
frigör därigenom arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att en stor del 
inom yrkesgruppen kommer att ha en universitetsutbildning inom undervisning och 
forskning (18 procent). Det kommer också att fi nnas en stor del som har en yrkeshög-
skoleutbildning inom socialområdet (31 procent) samt hälsoområdet (8 procent). En del 
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kommer också att ha universitetsutbildning inom socialvetenskaper (14 procent), peda-
gogik och psykologi (7 procent) eller hälsoområdet (17 procent). En mindre del kommer 
att ha universitetsutbildning inom medicin. 

2007–2025 (hela yrkesgruppen arbete inom social- och hälsovårdsbranschen)
Sysselsättningen väntas enligt målscenariot fortsätta öka med 32,2 procent, från 18 309 
till 24 206 sysselsatta åren 2007–2025. Ökningen gäller alla yrkesgrupper inom social- 
och hälsovården. 

Medianåldern bland de svenskspråkiga inom social- och hälsovårdsbranschen är 44 år, 
vilket är ett år mer än medeltalet för alla sysselsatta. Medianåldern är högst bland ledarna 
inom social- och hälsovården (49 år) och lägst bland sjukskötarna och specialisterna 
inom det sociala området (42 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen väntas totalt öka med 5 897 arbetsplatser och pensi-
oneringen frigör 8 571 arbetsplatser. Totalt uppkommer det då 14 468 arbetsplatser inom 
yrkesgruppen för svenskspråkiga nyutbildade åren 2007–2025. Av dessa uppkommer de 
fl esta arbetsplatser bland vårdare och handledare inom det sociala området inklusive 
dagvårdspersonalen (5 334), bland sjukskötarna (3 510) och bland primärskötarna (3 
104). Det uppkommer 1 020 nya arbetsplatser för läkare, tandläkare och veterinärer. 

3.9  Undervisnings- och fostringsarbete
Yrkesgruppen omfattar bland andra verksamhetschefer och rektorer inom undervis-
ning, klasslärare, ämnes- och yrkeslärare, professorer, assistenter, barnträdgårdslärare 
och studiehandledare. Det fanns 8 890 svenskspråkiga lärare år 2007. En mycket stor 
majoritet av gruppen var sysselsatt inom utbildning och forskning, men även inom exem-
pelvis sociala tjänster (dagvård) var gruppen väl företrädd (1 010). Även inom närings-
grenarna merkantila och administrativa tjänster, offentlig förvaltning och obligatorisk 
socialförsäkring, rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet och 
organisationsverksamhet fanns yrkesgruppen representerad med 80–340 sysselsatta per 
näringsgren. 
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Figur 44: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen undervisnings- och fostringsarbete åren 1995–2007, 
prognos för åren 2007–2025

År 2007 fanns 8 890 svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen. Dessa utgjorde 6,8 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Andelen sysselsatta inom yrkesgruppen hade 
ökat konstant från år 1995 fram till år 2004. Under perioden 2004–2007 minskade antalet 
svenskspråkiga inom yrkesgruppen med ca 340 personer. 

Regionalt: Lärarna var speciellt väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga befolk-
ningen, i Egentliga Finland jämfört med andra regioner år 2007. I Egentliga Finland 
var hela 9 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta verksamma som lärare och övriga 
specialister inom undervisning. Det fanns 3 250 lärare i Nyland, 1 025 i Egentliga Finland, 
2 900 i Österbotten, 710 i Östra Nyland och 700 på Åland. 

Inom yrkesgruppen fi nns många studieområden representerade men prognosen räknar 
med att de fl esta kommer att ha en universitetsutbildning inom undervisning och fostran, 
dvs. klass- eller barnträdgårdslärarutbildning (29 procent). Många ämneslärare kommer 
att ha studerat språkvetenskaper på universitetsnivå (12 procent), men det kommer dess-
utom även att fi nnas en del med utbildning inom bl.a. musik, pedagogiska vetenskaper 
och psykologi, det sociala området, företagsekonomi och handel, matematik, historia 
och arkeologi, rehabilitering och idrott samt biologi. Även yrkeslärare med varierande 
branschutbildning ingår i yrkesgruppen.

2007–2025
Enligt målscenariot väntas sysselsättningen fortsätta öka med 18,6 procent, vilket i antal 
innebär en ökning från 8 892 till 10 550 sysselsatta åren 2007–2025. 

Medianåldern bland de svenskspråkiga sysselsatta inom undervisnings- och fostringsar-
bete är 43 år, vilket är exakt samma som medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta. 
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Sysselsättningen inom yrkesgruppen ökar totalt med 1 658 arbetsplatser och pensione-
ringen frigör 3 963 arbetsplatser. Detta innebär att det totalt uppkommer 5 621 arbets-
platser för svenskspråkiga nyutbildade under åren 2007–2025. 

3.10   Kultur- och informationsarbete
År 2007 fanns det totalt 3  120 svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen kultur- 
och informationsarbete. Dessa utgjorde 2,4 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 
Motsvarande andel för hela landet var endast 1,9 procent samma år. 
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Figur 45: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen kultur- och informationsarbete åren 1995–2007, 
prognos för åren 2007–2025

Antalet sysselsatta inom yrkesgruppen ökade med 314 personer mellan år 2004 och 
2007. Ökningen gällde undergrupperna hantverkare och konsthantverkare, konstnärer 
och övriga experter samt journalister och informatörer. Inom undergruppen konstnärer 
och övriga experter inom konstbranschen ökade antalet svenskspråkiga sysselsatta med 
hela 230 personer. Antalet svenskspråkiga sysselsatta minskade inom undergrupperna 
chefer och producenter inom konst- och kulturbranschen samt experter inom biblioteks- 
arkiv- och museibranschen.

Regionalt: Alla yrkesgrupper inom kulturarbete var i relation till den svenskspråkiga 
befolkningen speciellt väl företrädda i Nyland jämfört med andra regioner år 2007. 

Yrkesgruppen kultur- och informationsarbete omfattar fem undergrupper, som presen-
teras närmare nedan. 

1. Hantverkare och konsthantverkare är bland andra musikinstrumentmakare, guld-
smeder, ler- och tegelgjutare, drejare och glasblåsare. Det fanns bara 60 svenskspråkiga 
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hantverkare inom dessa områden år 2007. Det fanns 40 svenskspråkiga hantverkare i 
Nyland och mindre än tio i de övriga regionerna. 

Lägg märke till att de fl esta hantverkarna, bl.a. konsthantverkare i trä, textil, läder och 
andra material, vävare, skräddare, stickare, modister, körsnärer, modellmästare, brode-
rare, textilsömmare, tapetserare, garvare och skomakare inte ingår i denna yrkesgrupp, 
utan de ingår i yrkesgruppen tillverkare och hantverkare inom textil- och beklädnads- 
och läderbranschen som hör till industriarbete.

Totalt väntas det uppkomma 57 arbetsplatser för nyutbildade hantverkare och konsthant-
verkare under åren 2007–2025. Sysselsättningen väntas öka med 27 sysselsatta och 30 
pensioneras och frigör därigenom en del arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar 
med att största delen inom yrkesgruppen (58 procent) kommer att ha en yrkesutbild-
ning inom hantverk och konstindustri medan 25 procent kommer att ha en yrkeshög-
skolutbildning. Det kan också fi nnas enstaka personer med utbildning inom ett tekniskt 
område eller inom musik. 

2. Konstnärer och övriga experter inom konstbranschen omfattar exempelvis 
författare, dramaturger, bildkonstnärer, planerare inom den konstindustriella branschen, 
kompositörer, danskonstnärer, skådespelare, teater- och fi lmregissörer, scriptor och 
experter inom konst- och konstindustribranschen. 

Det fanns 830 svenskspråkiga konstnärer år 2007. Dessa utgjorde 0,6 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. De placerade sig huvudsakligen i näringsgrenarna rekrea-
tions-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet (390), merkantila-adminis-
trativa tjänster för företag (160) och organisationsverksamhet (110). Konstnärerna var 
mest företrädda i Nyland. Det fanns 460 konstnärer i Nyland, 40 i Östra Nyland, 60 på 
Åland, 65 i Egentliga Finland och 170 i Österbotten.

Totalt väntas det uppkomma 520 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 240 sysselsatta och 280 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta inom 
yrkesgruppen kommer att ha en utbildning inom hantverk och konstindustri (totalt 23 
procent, varav 9 procent på universitets-, 12 procent på yrkeshögskole- och 4,5 procent 
på yrkesutbildningsnivå). Dessutom kommer en del att ha bl.a. yrkesutbildning inom 
musik (9 procent), yrkeshögskoleutbildning inom informations- och kommunikationsve-
tenskap (7 procent), yrkeshögskoleutbildning inom teater och dans (8 procent), yrkes-
högskoleutbildning inom musik (11 procent), universitetsutbildning inom teater och 
dans (14 procent) eller universitetsutbildning inom musik (9 procent). 

3. Chefer och producenter inom konst- och kulturbranschen är till exempel 
verksamhetschefer inom kulturverksamhet. Det fanns 545 svenskspråkiga chefer och 
producenter inom branschen år 2007. Dessa utgjorde 0,4 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. År 2007 var största delen av personerna i den här gruppen sysselsatta inom 
rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet (130), inom merkan-
tila och administrativa tjänster för företag (75) samt parti- och agenturhandeln (70). En 
del fanns också inom t.ex. tekniska tjänster för företag (50), sociala tjänster (20) och 
fi nansiell verksamhet och försäkringsverksamhet (20). Yrkesgruppen var väl företrädd 
i Nyland jämfört med andra regioner år 2007. Det fanns 300 chefer och producenter i 
Nyland, 30 i Egentliga Finland, 120 i Österbotten, 30 i Östra Nyland och 50 på Åland.  
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Totalt väntas det uppkomma 535 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 235 sysselsatta, men 300 pensioneras och frigör däri-
genom arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att många inom yrkesgruppen 
kommer att ha en utbildning inom hantverk och konstindustri (11 procent på universi-
tetsnivå, 3 procent yrkeshögskolenivå och 4 procent på yrkesutbildningsnivå) eller inom 
bildkonst (11 procent yrkeshögskolenivå och 5 procent på universitetsnivå). Dessutom 
kommer det att fi nnas en del som har yrkesutbildning inom informations- och kommu-
nikationsvetenskap (4 procent), musik (4 procent) och audiovisuell kommunikation (4 
procent). En del kommer också att ha yrkeshögskoleutbildning inom informations- och 
kommunikationsvetenskap (6 procent) och musik (7 procent) eller universitetsexamen 
inom kultur- och konstvetenskap (8 procent). En del kommer också att en utbildning 
inom informationsvetenskap, företagsekonomi och handel.

4. Experter inom biblioteks-, arkiv- och museibranschen inkluderar arkivarier, 
bibliotekarier och informatiker. Det fanns 300 svenskspråkiga experter inom branschen 
år 2007. Dessa utgjorde 0,2 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. En stor majoritet 
av den här gruppen var år 2007 sysselsatt inom rekreations-, kultur- och idrottsverk-
samhet samt förlagsverksamhet (200) och dessutom var 40 personer sysselsatta inom 
utbildning och forskning. Mest företrädd var yrkesgruppen i förhållande till befolknings-
underlaget i Egentliga Finland. Det fanns 130 experter inom branschen i Nyland, 60 i 
Egentliga Finland, 60 i Österbotten, 20 i Östra Nyland och 40 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 256 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 75 sysselsatta och 182 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att största delen 
inom yrkesgruppen kommer att ha universitetsutbildning inom mediekultur och infor-
mationsvetenskaper (37 procent), men en del kommer att ha yrkesutbildning (9 procent) 
och en del yrkeshögskoleutbildning (3 procent). Många kommer också att vara utbil-
dade inom företagsekonomi och handel (sammanlagt 20 procent) och en del inom bl.a. 
historia och arkeologi, litteratur, kultur- och konstforskning och språkvetenskaper. 

5. Informatörer och journalister är förutom informatörer och journalister även bl.a. 
författare, radio- och tv-redaktörer, fotografer samt ljud- och bildtekniker. Det fanns 
1 390 svenskspråkiga informatörer och journalister år 2007. Dessa utgjorde 1,1 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta. Yrkesgruppen var år 2007 framförallt sysselsatt inom 
rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet (970) men fanns även 
inom bl.a. merkantila och administrativa tjänster för företag (120), organisationsverk-
samhet (80) och offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring (40). Mest före-
trädd var yrkesgruppen i förhållande till befolkningsunderlaget i Nyland där 1,8 procent 
av alla svenskspråkiga var verksamma som informatörer eller redaktörer. Det fanns 910 
informatörer och journalister i Nyland, 80 i Egentliga Finland, 225 i Österbotten, 60 i 
Östra Nyland och 90 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 750 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 195 sysselsatta och 555 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Inom yrkesgruppen kommer utbildnings-
bakgrunden att variera mycket bland de sysselsatta, men prognosen räknar med att 
största delen kommer att ha en utbildning inom mediekultur och informationsveten-
skaper (totalt 37 procent, varav 9 procent har yrkesutbildning, 14 procent yrkeshögsko-
leutbildning och 14 procent universitetsutbildning). Prognosen räknar med att det också 
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kommer att fi nnas rätt många med en utbildning inom företagsekonomi och handel, 
språkvetenskaper, hantverk och konstindustri, litteratur, teologi, historia och arkeologi, 
fi losofi , musik, politikvetenskaper, socialvetenskaper, biologi samt inom pedagogiska 
vetenskaper och psykologi. 

2007–2025 (hela yrkesgruppen kultur- och informationsarbete)
Sysselsättningen väntas enligt målscenariot fortsätta öka med omkring 24,7 procent, från 
3 124 till 3  896 sysselsatta åren 2007–2025. Ökningen gäller alla yrkesgrupper inom 
konst- och kulturbranschen.

Medianåldern inom kultur- och informationsarbete är 43 år, vilket är det samma som 
medeltalet. Högst medianålder har experterna inom biblioteks-, arkiv- och museibran-
schen (50 år) och lägst medianålder har konstnärerna (39 år). Sysselsättningen inom 
yrkesgruppen väntas öka med 772 arbetsplatser och pensioneringen frigör 1 345 arbets-
platser. Totalt uppstår då 2 117 arbetsplatser för nyutbildade åren 2007–2025, en stor del 
bland informatörer och journalister (750 arbetsplatser) och bland chefer och producenter 
(535). 

3.11  Övriga ledare- och experter inom bl.a. natur- och 
samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och humaniora

År 2007 var 340 svenskspråkiga sysselsatta som experter inom matematik och naturve-
tenskaper, 3 960 som experter inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekono-
miska området, 710 som juridiska experter, 2 140 som chefer och experter inom den 
offentliga förvaltningen, 1 850 som chefer och experter inom datateknik samt 280 som 
forsknings- och utvecklingschefer. Alla dessa hör till gruppen som enligt klassifi ceringen 
heter övrigt ledar- och expertarbete. 
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År 2007 var 9 290 svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen övrigt ledar- och expert-
arbete. De utgjorde 7,1 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Andelen sysselsatta 
har ökat jämfört med år 1995 då andelen var 5 procent, år 2000 då andelen var 5,8 
procent och 2004 då andelen var 6,3 procent. Den nationella trenden är liknande. 

Antalet sysselsatta inom hela yrkesgruppen har ökat med 1 900 personer under perioden 
2000–2007.  Under perioden 1995–2000 hade yrkesgruppen ökat med 1 610 personer. 
Under perioden 2000–2007 ökade antalet sysselsatta i alla undergrupper, förutom juri-
diska experter och forsknings- och utvecklingschefer. Ökningen var störst bland exper-
terna inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska området (1  140 
personer).

För yrkesgruppen som helhet har sysselsättningsförändringarna för de svenskspråkigas 
del i stort sett följt hela landets trender. Yrkesgruppen omfattar sex undergrupper som 
beskrivs närmare nedan.

1. Experter inom matematik och naturvetenskaper är exempelvis fysiker, astro-
nomer, meteorologer, kemister, geologer, geografer, geofysiker, biologer, botanister, 
zoologer, biokemister, farmakologer och tekniska experter inom naturvetenskap. Det 
fanns 340 svenskspråkiga experter inom det matematisk-naturvetenskapliga området år 
2007. Dessa utgjorde 0,3 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 

En stor del av dem var sysselsatta inom utbildning och forskning (133 personer) men en 
del fanns också inom bl.a. tillverkning av kemiska produkter och dylikt (30 personer), 
parti- och agenturhandeln (30 personer) och tekniska tjänster för företag (25 personer). 

Regionalt: Dessa experter var speciellt väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga 
befolkningen, i Egentliga Finland och Nyland jämfört med andra regioner år 2007. Det 
fanns 200 svenskspråkiga experter inom matematik och naturvetenskap i Nyland, 50 i 
Egentliga Finland, 40 i Österbotten, 15 i Östra Nyland och 20 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 227 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 89 sysselsatta och 137 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att de fl esta inom 
yrkesgruppen kommer att ha en universitetsutbildning inom biologi (29 procent) eller 
kemi (23 procent). Prognosen räknar även med att det kommer att fi nnas en del med 
utbildning inom matematik, process-, kemi- och materialteknik, geovetenskap, rymdve-
tenskap och astrologi, fysik, naturbruk och miljöområdet, samt inom livsmedelsbrans-
chen och bioteknik. 

2. Experter inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska 
området är bland andra partiledare, chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorgani-
sationer, generaldirektörer och verkställande direktörer, ekonomi- och administrativa 
chefer, personalchefer, specialister inom matematik och statistik, personalplanerare, 
nationalekonomer, historiker, samhälls- och kulturforskare, språkforskare, översättare, 
tolkar, psykologer, talterapeuter samt präster.

Det fanns 3  960 svenskspråkiga experter inom området år 2007. Dessa utgjorde 3 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Yrkesgruppen var representerad inom de 
fl esta näringsgrenar. De största grupperna fanns inom organisationsverksamhet (470), 
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merkantila och administrativa tjänster för företag (430), fi nansiell verksamhet och försäk-
ringsverksamhet (420), offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring (360) samt 
parti- och agenturhandeln (330). 

Regionalt: Experterna inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska 
området var speciellt väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga befolkningen, i 
Nyland jämfört med andra regioner år 2007. I Nyland var 4,5 procent att alla svensksprå-
kiga sysselsatta experter inom de här områdena. Det fanns 2 215 experter i Nyland, 320 
i Egentliga Finland, 750 i Österbotten, 210 i Östra Nyland och 310 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 3 098 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 912 sysselsatta och 2 186 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att en stor del av 
yrkesgruppen kommer att vara utbildad inom företagsekonomi och handel (19 procent 
universitetsutbildning och 14 procent yrkeshögskolutbildning). Prognosen räknar också 
med att språkvetare (9 procent) och pedagoger och psykologer (10 procent) sysselsätts 
inom yrkesgruppen. Det kommer även att fi nnas en del med utbildning inom juridik (4 
procent), teologi (5 procent), produktionsekonomi och olika samhällsvetenskaper inom 
dessa yrken. 

3. Juridiska experter är exempelvis advokater, åklagare, domare, rättegångsombud 
och utsökningsmän. Det fanns 710 svenskspråkiga jurister år 2007. Dessa utgjorde 0,5 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De placerade sig till stor del inom närings-
grenarna merkantila och administrativa tjänster för företag (280) och rikets försvar och 
ordningsväsendet (260).

Regionalt: Juristerna var speciellt väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga befolk-
ningen, i Nyland jämfört med andra regioner år 2007. Där sysselsatte yrkesgruppen 0,9 
procent av alla svenskspråkiga. Det fanns 420 jurister i Nyland, 60 i Egentliga Finland, 
120 i Österbotten, 40 i Östra Nyland och 60 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 540 arbetsplatser för nyutbildade jurister under åren 2007–
2025. Sysselsättningen väntas öka med 207 sysselsatta och 333 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Det stora fl ertalet av de verksamma 
inom yrkesgruppen kommer att ha en universitetsutbildning inom juridik (85 procent), 
men det kommer också att fi nnas en del inom yrkesgruppen med utbildning inom före-
tagsekonomi och handel. 

4. Chefer och experter inom den offentliga förvaltningen är bland andra högre 
tjänstemän inom statens centralförvaltning, högre tjänstemän inom den statliga distrikts- 
och lokalförvaltningen, direktörer inom stads- och kommunalförvaltningen, drifts- 
och verksamhetschefer, konsumentrådgivare, specialister inom statsförvaltningen och 
kommunalförvaltningen, arbetarskydds- och hälsoinspektörer. Det fanns 2 140 svensk-
språkiga experter eller chefer inom den offentliga förvaltningen år 2007. Dessa utgjorde 
1,6 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 

Yrkesgruppen var representerad inom de fl esta näringsgrenar, men framförallt inom 
offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring (890) och utbildning och forskning 
(500), merkantila-administrativa tjänster för företag (170) och tekniska tjänster för företag 
(100). 
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Figur 46b: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen övrigt ledar- och expertarbete åren 1995–2007, 
prognos för åren 2007–2025, del 2

Regionalt: Cheferna och experterna inom den offentliga förvaltningen var speciellt väl 
företrädda, i relation till den svenskspråkiga befolkningen, i Egentliga Finland och Nyland 
jämfört med andra regioner år 2007. I Egentliga Finland sysselsatte yrkesgruppen 2,7 
procent av alla svenskspråkiga och i Nyland sysselsatte yrkesgruppen 2,1 procent av alla 
svenskspråkiga. Det fanns 1 040 chefer och experter i Nyland, 300 i Egentliga Finland, 
500 i Österbotten, 100 i Östra Nyland och 140 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 1 123 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 145 sysselsatta och 978 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Prognosen räknar med att en stor del av 
yrkesgruppen kommer att ha en högskoleutbildning inom företagsekonomi och handel 
(universitet och yrkeshögskola sammanlagt 15 procent). Det kommer också att fi nnas en 
del med utbildning inom bl.a. olika samhällsvetenskaper, juridik, biologi, informations- 
och kommunikationsteknik, naturbruk och miljöområdet, el- och automationsteknik, och 
inom pedagogiska vetenskaper och psykologi. 

5. Chefer och experter inom datateknik är bland andra datachefer, planerare och 
programmerare inom datateknik samt övriga dataspecialister. Det fanns 1 850 svensk-
språkiga chefer och experter inom datateknik år 2007. Dessa utgjorde 1,4 procent av 
alla svenskspråkiga sysselsatta. Yrkesgruppen fanns representerad i så gott som samtliga 
näringsgrenar. En stor del sysselsattes inom tekniska tjänster för företag (1 010). En del 
sysselsattes också inom bl.a. parti- och agenturhandeln (130), utbildning och forskning 
(90) och offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring (80). 

Regionalt: Yrkesgruppen var speciellt väl företrädd, i relation till den svenskspråkiga 
befolkningen, i Nyland jämfört med andra regioner år 2007. Där sysselsatte yrkesgruppen 
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2,1 procent av alla svenskspråkiga. Det fanns 1 040 representanter för yrkesgruppen i 
Nyland, 165 i Egentliga Finland, 370 i Österbotten, 40 i Östra Nyland och 160 på Åland. 

Totalt väntas det uppkomma 844 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 336 sysselsatta och 508 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. Största delen av yrkesgruppen kommer 
enligt prognosens beräkningar att ha en yrkeshögskolutbildning inom databehandling 
(38 procent) och det kommer också att fi nnas många med en universitetsutbildning inom 
databehandling (16 procent). Prognosen räknar även med att det inom yrkesgruppen 
kommer att fi nnas en del med utbildning inom informations- och kommunikationsteknik 
(15 på yrkeshögskola och 8 procent på universitet, totalt 21 procent), företagsekonomi 
och handel (6 procent på yrkeshögskola) samt el- och automationsteknik. 

6. Forsknings- och utvecklingscheferna fanns år 2004 framför allt företrädda inom 
näringsgrenarna tillverkning av kemiska produkter, tillverkning av maskiner och utrust-
ning samt transportmedel, tillverkning av elektronik och elprodukter, parti- och agentur-
handel samt inom utbildning och forskning. Det fanns 280 svenskspråkiga forsknings- och 
utvecklingschefer år 2007. Dessa utgjorde 0,2 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 

Regionalt: Forsknings- och utvecklingscheferna var speciellt väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen, i Nyland och Egentliga Finland. Yrkesgruppen 
sysselsatte 0,3 procent av de svenskspråkiga i de båda regionerna. Det fanns 140 forsk-
nings- och utvecklingschefer i Nyland, 30 i Egentliga Finland, 70 i Österbotten, 10 i Östra 
Nyland och 5 på Åland.   

Totalt väntas det uppkomma 286 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. 
Sysselsättningen väntas öka med 135 sysselsatta och 151 pensioneras och frigör däri-
genom ytterligare arbetsplatser under dessa år. 

Forsknings- och utvecklingschefer är utbildade inom många olika områden. Prognosen 
räknar med att 16 procent är utbildade inom el- och automationsteknik (12 procent på 
universitet och 4 procent på yrkeshögskola) och 15 procent inom informations- och 
kommunikationsteknik. En del kommer att ha yrkeshögskoleutbildning inom maskin- 
metall- och energiteknik (5 procent) samt 10 procent universitetsutbildning inom 
process-, kemi- och materialteknik. Prognosen räknar med att det även kommer att 
fi nnas en del med utbildning inom bl.a. databehandling, företagsekonomi och handel, 
produktionsekonomi och kemi.

2007–2025 (hela yrkesgruppen övrigt ledar- och expertarbete)
Sysselsättningen väntas enligt målscenariot fortsätta öka med omkring 19,6 procent, från 
9 291 till 11 114 sysselsatta under åren 2007–2025. Ökningen gäller samtliga under-
grupper. 

Medianåldern inom ledar- och expertarbete är 44 år, vilket ligger något över medeltalet 
43 år. Högst är medelåldern bland forsknings- och utvecklingscheferna samt cheferna 
inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska området (48 år) och lägst 
bland cheferna och experterna inom datateknik (38 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen ökar totalt med 1  823 arbetsplatser och pensio-
neringen frigör 4 294 arbetsplatser. Totalt uppstår det då 6 117 arbetsplatser för nyut-
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bildade under åren 2007–2025, de fl esta inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska 
och ekonomiska området (3 098), inom den offentliga förvaltningen (1 123) och inom 
datatekniken (844). 

3.12  Arbete inom säkerhetsbranschen
Säkerhetsbranschen omfattar poliser, brandmän, fångvaktare, tulltjänstemän, gräns- och 
sjöbevakare, militärer och övriga yrkesverksamma inom säkerhetsbranschen, t.ex. väktare 
och ordningsvakter. 
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Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen arbete inom 
säkerhetsbranschen åren 1995-2007, prognos för åren 2007-2025  
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Figur 47: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen arbete inom säkerhetsbranschen åren 1995–2007, 
prognos för åren 2007–2025

År 2007 fanns det 1 670 svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen. Dessa utgjorde 
1,3 procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. Andelen sysselsatta har ökat under peri-
oden 1995–2004 men minskade under perioden 2004–2007.  Antalet poliser, brandmän 
och fångvaktare minskade med 66 personer under perioden 2000–2007, medan antalet 
soldater och övriga anställda inom säkerhetsbranschen ökade. År 2007 fanns det 1 040 
svenskspråkiga sysselsatta som poliser, brandmän och fångvaktare, 260 soldater och 370 
övrig personal inom säkerhetsbranschen. Yrkesgrupperna var främst företrädda inom 
näringsgrenarna rikets försvar och ordningsväsendet (1 090), merkantila-administrativa 
tjänster för företag (230) och offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring (170). 
Antalet sysselsatta inom yrkesgruppen ökade med 280 personer under åren 1995–2000, 
och med ytterligare 170 personer under åren 2000–2004. Ökningen gällde samtliga 
undergrupper. Däremot minskade antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen 
under åren 2004–2007 med 185 personer. Minskningen gällde poliser, brandmän, fång-
vaktare och soldater, men inte övrig säkerhetspersonal, som ökade en aning. 

Regionalt: Poliserna, brandmännen och fångvaktarna var speciellt väl företrädda, i rela-
tion till den svenskspråkiga befolkningen, på Åland jämfört med andra regioner år 2007. 
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Det fanns 320 sysselsatta i Nyland, 90 i Egentliga Finland, 350 i Österbotten, 80 i Östra 
Nyland och 180 på Åland. 

Militärerna var speciellt väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga befolkningen, 
i Nyland och Österbotten jämfört med andra regioner år 2007. Det fanns 145 av dem i 
Nyland, 30 i Egentliga Finland, 30 i Österbotten, 1 i Östra Nyland och 20 på Åland. 
De övriga säkerhetsarbetarna var väl företrädda, i relation till den svenskspråkiga befolk-
ningen, i Nyland jämfört med andra regioner år 2007. Det fanns 210 i Nyland, 20 i Egent-
liga Finland, 70 i Österbotten, 20 i Östra Nyland och 30 på Åland. 

För yrkesgruppen poliser, brandmän och fångvaktares del räknar prognosen med att 23 
procent av de sysselsatta kommer att ha en yrkesutbildning inom brand- och räddnings-
branschen och 37 procent kommer att vara utbildade inom polisbranschen (yrkesut-
bildning 20 procent och yrkeshögskolutbildning 17 procent). En rätt stor del, 8 procent 
kommer att ha yrkesutbildning inom soldat- och gränsbevakningsområdet. Resten 
kommer att vara utbildade inom företagsekonomi och handel, social- och hälsoområdet, 
fordons- och transporteknik, arkitektur och byggande, hälsoområdet eller inom juridik. 
Totalt väntas det uppkomma 377 arbetsplatser för nyutbildade poliser, brandmän och 
fångvaktare under åren 2007–2025. Sysselsättningen väntas minska med 135 sysselsatta, 
men 511 pensioneras och frigör därigenom arbetsplatser under dessa år. 

Inom yrkesgruppen militärer räknar prognosen med att 74 procent kommer att ha en 
utbildning inom militär och gränsbevakningsbranschen (38 procent yrkeshögskolutbild-
ning, 27 procent universitetsutbildning och 9 procent yrkesutbildning). Resten beräknas 
ha utbildning inom fordons- och transportteknik, informations- och kommunikations-
teknik, el- och automationsteknik, samt inom maskin-, metall- och energiteknik. Totalt 
väntas det uppkomma 90 arbetsplatser för nyutbildade yrkesmilitärer under åren 2007–
2025. Sysselsättningen väntas minska med 71 sysselsatta, men 161 pensioneras och 
frigör därigenom arbetsplatser under dessa år.

Prognosen räknar med att hälften av personerna i yrkesgruppen övrigt arbete inom 
säkerhetsbranschen har yrkesutbildning inom teknik och kommunikation. Prognosen 
räknar med resten är utbildade inom framför allt företagsekonomi och handel, inkvar-
terings- och kosthållsbranschen, arkitektur och byggande, el- och automationsteknik, 
informations- och kommunikationsteknik samt inom fordons- och transportteknik. Totalt 
väntas det uppkomma 9 arbetsplatser för nyutbildade under åren 2007–2025. Syssel-
sättningen väntas minska med 76 sysselsatta, men 85 pensioneras och frigör därigenom 
arbetsplatser under dessa år.

2007–2025 (hela yrkesgruppen arbete inom säkerhetsbranschen)
Sysselsättningen väntas enligt målscenariot minska med 281 personer, 16,8 procent, från 
1 673 till 1 392 sysselsatta åren 2007–2025. Minskningen gäller samtliga undergrupper. 
Medianåldern inom arbete i säkerhetsbranschen är 37 år, vilket ligger under medeltalet 
43 år. Grupperna poliser, brandmän och fångvaktare samt soldater har en medianålder 
på 39 år medan gruppen övrigt arbete inom säkerhetsbranschen har en medianålder på 
29 år. 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen väntas minska med 281 arbetsplatser, men pensio-
neringen frigör 757 arbetsplatser under åren 2007–2025. Totalt uppstår då 475 arbets-
platser för nyutbildade under åren 2007–2025, de fl esta inom gruppen poliser, brandmän 
och fångvaktare (377). 
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4  Utbildningsbehoven år 2025

4.1  Läs detta först
I texten nedan presenteras de väntade utbildningsbehoven för åren 2007–2025 enligt 
prognosen Yrke 2025.  För varje utbildningsområde eller studieområde förklaras det kort 
hur utbildningsbehovet uppkommer. 

I texten presenteras också en rekommendation, som ofta skiljer sig något från prog-
nosen. Motiveringarna för rekommendationen framgår i texten och i kapitel 5.4.7. Prog-
nosen och rekommendationen har behandlats av projektets arbetsseminarium Forum 
Yrke 2025 i mars 2011. I arbetsseminariet deltog representanter för svenskspråkig yrkes-, 
yrkeshögskole- och universitetsutbildning samt andra centrala utbildningsaktörer. 

Prognosen och rekommendationen användes i beredningen av de kvantitativa målen för 
utbildning för svenskspråkiga som slogs fast av statsrådet i utvecklingsplanen för utbild-
ning och forskning för åren 2011–2016 (den sk. kesun) i december 2011. Beredningen 
gjordes av undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp Utbildningsutbud 2016 
(Koulutustarjonta 2016) som i februari 2011 gav en rapport med sina förslag till natio-
nella mål och mål för den svenskspråkiga utbildningen. Arbetsgruppens mål motsvarar 
rekommendationen i denna rapport. De slutliga målen i den utvecklingsplan som stats-
rådet slutligen godkände skiljer sig emellertid från rekommendationen och presenteras 
separat i kapitel 4.12. 

I prognosen och i rekommendationen i denna rapport ingår utbildningsbehovet på 
Åland. I målen i utvecklingsplanen är de åländska målen exkluderade, eftersom Ålands 
landskapsregering är beslutsinstans för landskapets egen utbildning. 

Högskoleutbildningen presenteras i det här kapitlet enligt utbildningsområde och yrkes-
utbildningen på en mera detaljerad nivå, enligt studieområde.  I texten avses svensk-
språkig yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning enligt undervisningsspråket 
svenska. Däremot presenteras uppgifterna för universitetsutbildningen enligt studerandes 
modersmål svenska, dvs. svenskregistrerade enligt Statistikcentralen som studerar vid 
universitet oberoende av undervisningsspråket 1. Statistiken för antagningen till univer-
sitetsutbildningen är tyvärr besvärlig. Utgående från grundlagens språkbestämmelser 
kan man sluta sig till att utbildningsutbudet inte ska dimensioneras enligt registrerat 
modersmål utan enligt efterfrågan i den mån förmågan att studera på undervisnings-
språket fi nns. Prognosen är rätt ställd, men jämförelseuppgiften för nuvarande antagning 
är för snävt defi nierad.

I texten presenteras för varje utbildningsområde hur mycket sysselsättningen ökar för 
de utbildade och hur mycket rekryteringen ytterligare ökar utgående från pensionsav-

1 Det har visat sig att andelen fi nskregistrerade som gått i svenskspråkig skola och som sedan vill fort-
sätta studera på svenska inom universitetsutbildningen har ökat tydligt de senaste åren. Eftersom den 
sistnämnda gruppen nog ingår i prognosen, men inte i jämförelseuppgiften över nuvarande antagning 
till universitetsstudierna, ser prognosen ut som en ökning, trots att det snarare är fråga om en svag 
minskning.
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gången under åren 2007-2025. Det utbildningsbehov som då framkommer relateras till 
nuvarande antagning till utbildnings- eller studieområdet. På det här sättet framgår det 
om det fi nns ett ökat eller minskat utbildningsbehov inom området.  Prognosen har 
också beaktat hur effektivt utbildningen producerar arbetskraft. I texten framgår det 
vilka yrkesgrupper som prognosen i grova drag räknar med att utbildade inom olika 
utbildnings- och studieområden placerar sig i. I verkligheten är prognosen mer precis på 
denna punkt än vad som här kan beskrivas.

I texten nämns också arbetslöshetsläget bland de utbildade inom området under de 
senaste åren. Arbetslöshetssiffrorna beskriver läget de senaste åren. De har i allmänhet 
varit förhållandevis låga, även om en viss arbetslöshet drabbat vissa branscher, vissa 
orter och unga nyutexaminerade. Arbetslöshetsuppgifterna har inte varit en utgångs-
punkt i prognostiseringen av de framtida behoven. Utbildningsbehovet i prognosen 
gäller utvecklingen på lång sikt, dvs. hur vi ska utbilda för att ha den arbetskraft som 
behövs år 2025. Det är inte möjligt att fullständigt undvika arbetslöshet under lågkon-
junkturer med hjälp av prognostisering och dimensionering av utbildning. I viss mån ger 
ändå arbetslöshetsuppgifterna en intressant tilläggsinformation. Därför publiceras de här.

I texten görs jämförelser med vissa medeltal för alla svenskspråkiga sysselsatta. Jämförelsetalen är följande

Pensionsavgången i % bland alla 
svenskspråkiga sysselsatta år 2008-2025

45,1 %

Arbetslösheten bland alla svenskspråkiga med utbildningen ifråga (dec 2009)
Yrkesutbildning 4,7 %
Yrkeshögskoleutbildning (inkl. institututbildning) 3,1 %
Universitetsutbildning 2,6 %

Läs vid behov mer om hur utbildningsprognosen är ställd i kapitel 5 Så här ställdes 
prognosen.

4.2  Finsk- och svenskspråkiga erbjuds lika mycket utbildning
Prognoskalkylen för påbörjade studier relateras till årsklassen. Man har räknat med att 
det kommer att fi nnas ungefär 1,4–1,5 studieplatser per person i årsklassen för både 
svenskspråkiga och fi nskspråkiga. Det innebär att det svenskspråkiga utbildningsutbudet 
enligt prognosen är lika stort i relation till årsklassen som det nationella, men det fi nns 
skillnader mellan språkgrupperna (fi gur 48). Inom den svenskspråkiga utbildningen 
fi nns det en större andel universitetsutbildning och en mindre andel yrkesutbildning 
än i hela landet. Skillnaderna beror i hög grad på att näringsstrukturen varierar mycket 
mellan regionerna i Finland. En stor del av de svenskspråkiga är bosatta i regioner med 
mycket arbetsplatser för högskoleutbildade. Fler svenskspråkiga är också av naturliga 
skäl sysselsatta med t.ex. naturbruk, sjöfart och fi ske än fi nskspråkiga och detta åter-
speglar sig i prognosen.
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Figur 48: Rekommendation om påbörjare i % enligt utbildningsform år 2016, utbildning för svenskspråkiga och utkast 
till nationella mål (UKM:s förslag 2/2011, Åland ingår). De slutliga nationella målen skiljer sig i viss mån från dessa. För 
den svenskspråkiga utbildningen fastslogs inte mål enligt stadium i utvecklingsplanen. Se även kap 4.12.  

I fi gur 49 framgår att det fi nns ett ökningsbehov främst inom utbildningen inom social- 
och hälsovård samt inom teknik och kommunikation, men även inom det samhällsve-
tenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området samt inom naturbruk och i 
viss mån inom det humanistiska och pedagogiska området. Minskningsbehov fi nns det 
främst inom kulturutbildningen. Åland ingår i dessa siffror.
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Figur 49: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2006-09, behoven enligt prognosen år 2025 och rekommendationen 
fram till år 2016 enligt utbildningsområde, alla utbildningsnivåer. Åland ingår.
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I fi gur 50 framgår att det fi nns ett behov av ökad antagning främst till yrkes- och yrkes-
högskoleutbildningen. Inom universitetsutbildningen är behoven av förändringar små. 
Dock fi nns det behov av förändringar på en mer detaljerad nivå. Läs också kapitel 4.12 
där de mål som statsrådet fastställde presenteras.
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studiegång) 
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Figur 50: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2006-09, behoven enligt prognosen år 2025 och rekommendationen 
fram till år 2016 enligt utbildningsnivå, alla utbildningsområden. Åland ingår.(I påbörjaruppgifterna för universiteten i 
detta diagram ingår en bedömning av antalet finskregistrerade som gått i svenskspråkig grundskola och svenskspråkigt 
gymnasium och för vilka denna prognos reserverar fortsatt universitetsutbildning)

4.3  Humanistisk och pedagogisk utbildning 
Till utbildningsområdet hör yrkes- och yrkeshögskoleutbildning inom fritidsverksamhet 
och ungdomsarbete (ungdoms- och fritidsinstruktör samt samhällspedagog) samt yrkes-
utbildning inom barn- och familjearbete (barnledare). Till området hör också universi-
tetsutbildning inom språkvetenskap, historia och arkeologi, teologi, fi losofi , pedagogik 
och psykologi samt undervisning och fostran, dvs. lärarutbildning.
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Figur 51: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2006-09, behoven enligt prognosen år 2025 och rekommendationen 
fram till år 2016 inom det humanistiska och pedagogiska området enligt utbildningsnivå. 

Utbildningsbehovet är enligt prognosen något ökande inom yrkeshögskole- och univer-
sitetsutbildningen. 

För yrkesutbildningen rekommenderas ungefär nuvarande antagning. Behovet av barnle-
dare är ökande, medan behovet av ungdoms- och fritidsinstruktörer är minskande.  Inom 
yrkeshögskoleutbildningen rekommenderas en liten ökning inom fritids- och ungdoms-
arbete. För universitetsutbildningen rekommenderas en ökning inom språkvetenskaper, 
undervisnings- och fostringsarbete och teologi. Däremot rekommenderas en liten minsk-
ning inom pedagogik och psykologi. 

Utbildningsstyrelsen publicerade i juni 2011 en rapport om de framtida kompetensbe-
hoven inom dagvården, barn- och familjearbete. I rapporten beskrivs också scenarier 
över hur arbetet inom barndagvård, barn- och familjeverksamhet kan tänkas förändras.

4.3.1  Yrkesutbildning
Inom studieområdena fritidsverksamhet och ungdomsarbete samt barn- och familjear-
bete fi nns en i hög grad enspråkigt svenskspråkig arbetsmarknad. Det är svenskspråkig 
verksamhet i föreningar, organisationer, församlingar och kommuner som sysselsätter. 
Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn och uppsökande ungdomsverk-
samhet har blivit en stor sysselsättare. Uppkomsten av större kommuner och mindre 
årskullar kan minska arbetskraftsbehovet, men samtidigt fi nns det ett ökat behov av 
att stödja barn, familjer och unga allt mer och att anpassa verksamheten enligt de indi-
viduella behoven. I de svensk- och tvåspråkiga kommunerna är det viktigt att anställa 
personer som behärskar både svenska och fi nska. Antalet svensk- och tvåspråkiga barn 
beräknas öka lite i framtiden. 
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Studieområde Påbörjare 
2006-09/år  
(inkl Åland)

Påbörjare 2009      
(inkl Åland)

Prognos Påbörjar-
behov 2025            
(inkl Åland)

Rekommendation 
påbörjare 2016   

(inkl Åland)

fritidsverksamhet och ungdomsarbete 31 20 17 30
barn- och familjearbete 17 12 27 20

Väntad utveckling 2008–2025
Den väntade sysselsättningsökningen är hög inom bägge områdena och pensionsav-
gången ligger i procent lite över genomsnittet bland svenskspråkiga under åren 2008–
2025. Sammanlagt väntas 180 arbetsplatser uppstå för nyutbildade med yrkesutbildning 
inom fritidsverksamhet och ungdomsarbete och 285 arbetsplatser inom barn- och famil-
jearbete fram till år 2025 som en följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen. 
Det innebär i förhållande till den nuvarande årliga antagningen till utbildningarna ett 
minskat utbildningsbehov inom ungdoms- och fritidsarbete och ett ökat behov inom 
barn- och familjearbete. Rekommendationen är att antagningen hålls på ungefär samma 
nivå som nu, men utbildningarna kan gärna minska och öka i denna riktning. Utbildning 
av barnledare ordnas på ett ställe i Österbotten och utbildning inom fritidsverksamhet 
och ungdomsarbete ordnas på fyra olika ställen, varav tre fi nns i Österbotten och ett i 
Nyland.

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga med den här utbildningen har legat kring 
genomsnittet bland svenskspråkiga under de senaste åren. Prognosen räknar med att de 
utbildade främst placerar sig som yrkesutövare eller ledare inom församlingar, ungdoms-
sektorn, dagvård och undervisning.

4.3.2  Yrkeshögskoleutbildning 
Inom fritidsverksamhet och ungdomsarbete (samhällspedagog) fi nns en i hög grad 
svenskspråkig arbetsmarknad. Det fi nns mycket svenskspråkig verksamhet i föreningar, 
organisationer, församlingar och kommuner som sysselsätter samhällspedagogerna. 
Uppkomsten av större kommuner och mindre årskullar kan minska arbetskraftsbehovet, 
men samtidigt fi nns det ett ökat behov av att stödja de unga allt mer och att anpassa 
verksamheten enligt de individuella behoven. I de svensk- och tvåspråkiga kommunerna 
är det viktigt att anställa personer som behärskar både svenska och fi nska. 

Väntad utveckling 2007–2025
Den väntade sysselsättningsökningen är hög för samhällspedagogerna och pensionsav-
gången ligger i procent över medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta åren 2005-
2025. Sammanlagt väntas 215 arbetsplatser uppstå för nyutbildade samhällspedagoger 
fram till 2025 som en följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen. Den nuva-
rande antagningen borde enligt rekommendationen vara aningen större under åren fram 
till år 2025. Utbildningen ordnas av en yrkeshögskola i Södra Finland. 

Arbetslöshet och placering 
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga samhällspedagogerna har rört sig kring genom-
snittet bland svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildade. Prognosen räknar med att samhälls-
pedagogerna främst placerar sig som yrkesutövare, experter och ledare inom det sociala 
området, inom den offentliga förvaltningen, inom undervisningsområdet eller inom det 
samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska området.
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4.3.3  Universitetsutbildning
Inom den humanistiska och pedagogiska universitetsutbildningen utbildas bl.a. klasslä-
rare, barnträdgårdslärare, präster, psykologer, pedagoger, fi losofer, historiker och språk-
vetare. Ett minskat utbildningsbehov fi nns enligt prognosen inom historia och arkeologi, 
pedagogik och psykologi samt inom det humanistiska och pedagogiska området. Ett 
ökat utbildningsbehov fi nns inom språkvetenskaper och undervisnings- och fostringsar-
bete, dvs. lärarutbildning. Det fi nns ett minimalt ökningsbehov inom fi losofi  och teologi. 
När här talas om lärarutbildning avses endast den utbildning som gäller klasslärare, 
specialklasslärare och barnträdgårdslärare. Ämneslärare och yrkeslärare fi nns i prog-
nosen Yrke 2025 dimensionerade enligt sina grundstudier inom respektive ämne eller 
yrke. Språklärarna ingår t.ex. inom språkvetenskapen.2

Väntad utveckling 2007–2025 
Sysselsättningen för de utbildade inom området har ökat. Den väntade sysselsättnings-
ökningen fram till år 2025 ligger över medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta. Den 
väntade pensionsavgången ligger kring medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta. 
Den yngsta yrkesgruppen inom utbildningsområdet är lärarna. 

När effekten av sysselsättningsökningen och pensioneringen slås ihop uppstår 
totalt 1 910 arbetsplatser för nyutbildade klasslärare, specialklasslärare och barnträd-
gårdslärare3, 1 170 arbetsplatser för nyutbildade språkvetare4, 770 för nyutbildade peda-
goger och psykologer, 260 för nyutbildade teologer5, 240 för nyutbildade historiker och 
60 för nyutbildade fi losofer under åren 2007–2025. När dessa siffror relateras till nuva-
rande antagning innebär det ett minskat antagningsbehov inom historia och arkeologi, 
pedagogik och psykologi. Ett ökat utbildningsbehov fi nns inom språkvetenskaper och 
lärarutbildning. 

Yrke 2025 rekommenderar en ökning inom språkvetenskaper och undervisnings- och 
fostringsarbete, dvs. inom lärarutbildning. Behovet kommer att vara ungefär på nuva-
rande nivå inom fi losofi , teologi, historia och arkeologi samt pedagogik och psykologi.

2 I Yrke 2025 ingår alla kategorier av lärare, även lärare inom den privata sektorn. Dessutom räknar 
Yrke 2025 med att det fi nns en stor yrkesmobilitet som gör att alla utbildade lärare inte förblir lärare.

3 Enligt Jyväskylä universitets prognos över behoven av lärarutbildning år 2025 kommer det fram till 
år 2025 att behövas 550 nyutbildade svenskspråkiga klasslärare och 155 specialklasslärare. Jyväskyläs 
prognos beaktar inte barnträdgårdslärarbehovet. I en utredning av Sydkustens landskapsförbund år 
2009 framgick det dock att det i de tvåspråkiga kommunerna på sydkusten behövs totalt ca 130 ny-
utbildade barnträdgårdslärare under åren 2010-2012, varav 110 för att ersätta obehöriga och 20 för att 
ersätta dem som pensioneras under dessa år ( Jyväskylä universitet 2011, 2007, Sydkustens landskaps-
förbund 2009). 

4 En del av språkvetarna blir ämneslärare i olika språk inom grundläggande utbildning och gymnasie-
utbildning. Enligt Jyväskylä universitets prognos över behoven av lärarutbildning år 2025 kommer det 
inom den offentligt fi nansierade utbildningen fram till år 2025 att behövas 80 nyutbildade ämneslärare 
i modersmålet och litteratur, 69 nya ämneslärare i andra inhemska språket samt 52 nya ämneslärare i 
engelska och 8 nya ämneslärare i övriga främmande språk. De här siffrorna täcker endast behovet av 
ämneslärare i grundläggande utbildningen och vid gymnasiet. Dessa behov täcks alltså mer än väl av 
Yrke 2025-prognosen ( Jyväskylä universitet 2011). 

5 En del av dem som studerar fi losofi , psykologi, historia och teologi blir ämneslärare inom grund-
läggande utbildning och gymnasieutbildning. Enligt Jyväskylä universitets prognos över behoven 
av lärarutbildning år 2025 kommer det fram till år 2025 att behövas 25 nyutbildade svenskspråkiga 
historielärare och 27 nyutbildade svenskspråkiga religionslärare. Enligt denna prognos behövs det 
inte fl er lärare i fi losofi  eller psykologi. Dessa behov täcks alltså mer än väl av Yrke 2025-prognosen. 
( Jyväskylä universitet 2011). 
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I vissa regioner råder det akut brist på lärare och en stor andel av dem som arbetar som 
lärare är obehöriga.6  Svenskspråkiga utbildar sig i språkvetenskaper, historia och arkeo-
logi, fi losofi , pedagogik och psykologi vid huvudsakligen två universitet. Lärarutbildning 
och teologi ges för svenskspråkiga vid ett universitet. Barnträdgårdslärarutbildningen 
utökades år 2011 och ordnas nu vid två universitet.

Arbetslöshet och placering
I nationell jämförelse har arbetslösheten varit förhållandevis låg bland svenskspråkiga 
humanister och pedagoger, men jämfört med alla svenskspråkiga akademikers arbetslös-
hetsprocent var arbetslösheten rätt hög bland fi losofer under de senaste åren. Prognosen 
utgår från att de som utbildat sig inom det humanistiska eller pedagogiska området 
främst placerar sig som lärare, som experter inom det samhällsvetenskapliga, humanis-
tiska och ekonomiska området, inom den offentliga förvaltningen eller som informatörer 
eller journalister, som yrkesutövare, experter och ledare inom social- och hälsovården. 
En del jobbar även inom bl.a. handeln och inom biblioteks- och museiverksamhet.

4.4  Kultur 
Till utbildningsområdet hör yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning inom hant-
verk och konstindustri, mediekultur och informationsvetenskap samt musik. Till området 
hör yrkeshögskole- och universitetsutbildning inom teater och dans samt bildkonst. 
Dessutom hör till utbildningsområdet universitetsutbildning inom litteratur samt kultur- 
och konstfostran och yrkeshögskoleutbildning för kulturproducenter.

Figur 52: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2006-09, behoven enligt prognosen år 2025 och rekommendationen 
fram till år 2016 inom utbildningsområdet kultur enligt utbildningsnivå. 

Utbildningsbehovet är enligt prognosen minskande inom utbildningsområdet kultur. 
Minskningen är dock relativt liten. Prognosen visar på ett litet ökningsbehov inom 

6 Bara i de tvåspråkiga kommunerna på sydkusten fanns det hösten 2009 110 obehöriga 
barnträdgårdslärare (Sydkustens landskapsförbund 2009). 
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universitetsutbildningen men minskande behov inom yrkesutbildningen och yrkeshög-
skoleutbildningen. För yrkeshögskole- och yrkesutbildningen rekommenderas ändå en 
mindre minskning än den som prognosen visar. 

4.4.1  Yrkesutbildning
Antalet sysselsatta hantverkare har minskat kraftigt under de tio senaste åren, men 
beräknas öka lite i framtiden. Konstnärernas antal har däremot ökat lite under åren 
2004–2007 och beräknas öka även i framtiden. Sysselsättningen väntas öka inom alla 
delområden av kulturen under de kommande åren på grund av större efterfrågan på 
kultur- och rekreationsverksamhet och en högre levnadsstandard. I framtiden kommer 
det att fi nnas en större andel pensionärer som är villiga att betala allt mer för t.ex. kultur-
upplevelser och fritidsaktiviteter. 

Yrkena inom kulturområdet förändras. En stor del av de utexaminerade får räkna med 
att sysselsättas inom andra branscher än kulturområdet. En utbildning inom kultur kan 
vara till nytta i olika former av fritidsverksamhet, vård, utbildning eller terapi för barn och 
äldre. Området tangerar också industrin, turismen, idrotten samt social- och hälsovården. 
Gränsen mellan industriell framställning och hantverk har länge varit vag och det visu-
ellas betydelse ökar inom de fl esta branscher. En del av dem som studerar inom någon 
inriktning inom hantverk och konstindustri sysselsätts t.ex. inom småskalig serietillverk-
ning. Det är i hög grad den utbildades intresse, begåvning och förmåga till produktpla-
nering och företagsamhet som avgör sysselsättningen. I många fall är sysselsättningen 
beroende av att man skapar sin egen arbetsplats. 

Yrke 2025 har betonat betydelsen av yrken med anknytning till kultur bland svensksprå-
kiga och utgått från att en något större andel är sysselsatta inom kultur i Svenskfi nland 
än i hela landet. 

Inom dans och cirkusbranschen fi nns ingen svenskspråkig utbildning och prognosen 
visar inte heller på ett behov av dessa utbildningar.

Studieområde
Påbörjare 

2006-09/år  
(inkl Åland)

Påbörjare 
2009 (inkl 

Åland)

Prognos Påbör-
jarbehov 2025            

(inkl Åland)

Rekommendation 
påbörjare 2016 (inkl 

Åland)

Hantverk och konstindustri 81 68 47 80
Mediekultur 77 72 19 55
Musik 12 12 9 15

Hantverk och konstindustri
Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen beräknas minska och pensionsavgången inom arbetsplatserna som 
kräver yrkesutbildning inom hantverk och konstindustri ligger lite under medeltalet för 
alla svenskspråkiga sysselsatta. Sammanlagt väntas 450 arbetsplatser uppstå för nyut-
bildade artesaner under åren 2008–2025 som en följd av sysselsättningsökningen och 
pensioneringen. Detta ger ett minskat utbildningsbehov fram till år 2025 i förhållande till 
den nuvarande årliga antagningen. 
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En minskning av utbildningen rekommenderas ändå inte. Inom studieområdet ingår 
många olika inriktningar, t.ex. textil, beklädnad, trä, restaurering och byggande, smide 
och keramik. En stor minskning skulle innebära att vissa inriktningar helt försvinner på 
svenska. Dessutom kan man överföra en del av det ökande utbildningsbehovet  inom 
teknik och kommunikation till hantverk och konstindustri inom kulturområdet. Det är 
fråga om inriktningarna textil- och beklädnadsbranschen samt byggnadsbranschen inom 
teknik och kommunikation. Det här innebär att det inte torde fi nnas risker för överdi-
mensionering inom studieområdet förutsatt att de studerande även i viss mån är beredda 
att arbeta med serieproduktion.

Utbildning på svenska har ordnats i Borgå, Ekenäs, Vasa och Kronoby.  I Ekenäs fi nns 
träinriktningen, guldsmide och textil. I Kronoby och i Vasa fi nns träinriktningen och i 
Borgå kan man studera miljöplanering och byggande. 

Arbetslöshet och placering
I en nationell jämförelse har arbetslösheten varit förhållandevis låg bland svenskspråkiga 
med en hantverksutbildning, men jämfört med alla svenskspråkiga yrkesutbildade har 
arbetslösheten under de senaste åren varit rätt hög. Arbetslösheten bland svenskspråkiga 
inom området var högst i Nyland och lägst i Österbotten.

Prognosen räknar med att de fl esta artesanerna placerar sig som tillverkare och hant-
verkare inom textil-, beklädnads- och läderbranschen, som träarbetare och – experter, 
byggnadsarbetare- och målare och som försäljare och köpmän. En del sysselsätts med 
olika uppgifter inom den grafi ska branschen. En del blir hantverkare, konsthantverkare 
eller konstnärer, experter, producenter eller ledare inom konst- och kulturbranschen. 
En del blir också t.ex. yrkesutövare och handledare inom det sociala området, ledare 
och experter inom handelsbranschen eller verksamma inom undervisningsområdet eller 
VVS-branschen.

Mediekultur och bildkonst 
Väntad utveckling 2007–2025
I procent ligger den väntade sysselsättningsökningen över medeltalet och pensionsav-
gången ligger en aning under medeltalet bland alla svenskspråkiga sysselsatta. Samman-
lagt frigörs 190 arbetsplatser för nyutbildade medieassistenter och bildartesaner som en 
följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen fram till år 2025. Det här ger enligt 
prognosen ett minskningsbehov fram till år 2025 jämfört med nuvarande antagning till 
utbildning inom audiovisuell kommunikation och visuell framställning. De olika inrikt-
ningarna har emellertid redan en minimivolym och Yrke 2025 rekommenderar därför 
inte en minskning. Yrkesutbildning inom audiovisuell kommunikation har ordnats i Vasa 
och Helsingfors, visuell framställning i Nykarleby och Borgå. I Borgå har man också 
kunnat studera grafi sk planering. 

Arbetslöshet och placering 
I en nationell jämförelse har arbetslösheten varit förhållandevis låg bland svenskspråkiga 
medieassistenter och bildartesaner. Arbetslöshetsprocenten har dock varit tydligt högre 
än bland andra svenskspråkiga med yrkesutbildning. Prognosen räknar med att de fl esta 
av de utbildade placerar sig som informatörer och journalister, experter inom biblioteks-, 
arkiv- och museibranschen eller som experter och producenter inom konst- och kultur-
branschen. En del kommer också att placera sig som experter inom handeln. Några blir 



123

konstnärer, yrkesutövare inom den grafi ska branschen eller experter inom konst- och 
kulturbranschen. En del kommer att arbeta som försäljare eller på kontor.

Musik
Väntad utveckling 2007–2025
Den väntade sysselsättningsökningen inom de yrken som kräver utbildning inom musik 
ligger högt över medeltalet och pensionsavgången ligger lite över medeltalet för alla 
svenskspråkiga sysselsatta fram till år 2025. Sammanlagt frigörs 85 arbetsplatser för nyut-
bildade musiker från andra stadiet som en följd av sysselsättningsökningen och pensio-
neringen fram till år 2025. I förhållande till nuvarande antagning ger detta enligt prog-
nosen ett minskat utbildningsbehov. Utbildningen ordnas emellertid endast i Jakobstad 
och en minskning av utbildningen rekommenderas inte, eftersom den redan har en mini-
mivolym. Utbildningen är dessutom en viktig inkörsport till högre studier inom musik 
och det råder t.ex. brist på svenskspråkiga musiklärare.

Arbetslöshet och placering
Det har i regel inte funnits arbetslösa svenskspråkiga musiker, annat än enstaka personer 
tillfälligt. Prognosen räknar med att de fl esta utbildade musikerna placerar sig som konst-
närer, experter och producenter inom branschen eller som lärare. 

4.4.2  Yrkeshögskoleutbildning
Sysselsättningen för dem som har yrkeshögskoleutbildning inom kultur väntas öka med 
så mycket som 17 procent fram till år 2025. Efterfrågan på t.ex. informatörer och redak-
törer ökar. Den allt högre utbildningsnivån, den ökade fritiden och de mångsidigare 
fritidsaktiviteterna kan leda till en ökad efterfrågan på kulturell verksamhet. Köpkraften 
ökar på sikt och detta innebär att allt mer spenderas på fritidsaktiviteter av olika slag. 
Efterfrågan på icke-materiella gåvor i form av t.ex. kulturupplevelser har ökat. De stora 
årsklasserna använder allt mera service i anknytning till kultur. Prognosen har betonat 
betydelsen av yrken med anknytning till kultur för svenskspråkiga och utgått från att en 
större andel är sysselsatt inom kultur i Svenskfi nland än i hela landet. 

Yrkena inom kulturområdet förändras. En stor del av de utexaminerade får räkna med 
att sysselsättas inom andra branscher än kulturbranschen. En utbildning inom kultur kan 
vara till nytta i olika former av fritidsverksamhet, vård, utbildning eller terapi för barn och 
äldre. Området tangerar också industrin, turismen och idrotten. Det visuella betonas allt 
mer i många branscher numera. Det är i hög grad den utbildades intresse, begåvning och 
förmåga till produktplanering och företagsamhet som avgör sysselsättningen. I många 
fall är sysselsättningen beroende av att man skapar sin egen arbetsplats.

Det fi nns en hel del föreningar med anknytning till kultur, miljö, fritid och internatio-
nella frågor. Inom den tredje sektorn har nya verksamhetsformer uppkommit, också i 
samarbete med den offentliga sektorn, t.ex. klubbverksamhet i skolor. Man kan dessutom 
genomgående märka en betoning av behovet av experter. För en stor del av de offentliga 
tjänsterna, t.ex. för kulturledare och kultursekreterare inom kommunerna, är det svårt att 
förutspå hur sysselsättningsläget kommer att utvecklas. Nya och större kommuner bildas 
och speciellt den administrativa personalen minskas sannolikt. I de svensk- och tvåsprå-
kiga kommunerna är det ändå viktigt att man kan anställa personer som behärskar både 
svenska och fi nska. 
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Väntad utveckling 2007–2025
Den väntade sysselsättningsökningen inom arbetsplatserna som kräver dessa utbild-
ningar, dvs. bildkonstnärer, medianomer, artenomer och formgivare, kulturproducenter, 
musiker, musikpedagoger och dramainstruktörer, väntas vara rätt stor. Pensionsav-
gången för personer med de här utbildningarna ligger i medeltal under medeltalet för 
alla svenskspråkiga sysselsatta. Arbetskraften inom dessa branscher är relativt ung och 
pensionsavgången kommer därför att vara rätt låg. Endast bildkonstnärerna och kultur-
producenterna har en pensionsavgång som i procent ligger över medeltalet för alla 
svenskspråkiga sysselsatta under åren 2008–2025. Sammanlagt väntas 320 arbetsplatser 
uppstå för nyutbildade inom yrkeshögskoleutbildning inom hantverk och konstindustri 7, 
270 arbetsplatser för nyutbildade medianomer, 105 för nyutbildade dramainstruktörer, 
240 för musiker, 110 för nyutbildade bildkonstnärer och 45 arbetsplatser för nyutbil-
dade kulturproducenter fram till år 2025 som en följd av sysselsättningsökningen och 
pensionsavgången. 

Prognosen visar att den nuvarande antagningen till musikutbildningen är ganska lämplig 
också för perioden fram till år 2025. För medianomernas del visar prognosen på ett 
minskningsbehov, men rekommendationen föreslår en betydligt mindre minskning. 
Inom studieområdet teater och dans är nuvarande antagning lämplig. För kulturprodu-
centernas del är utbildningsbehovet enligt prognosen minskande i relation till nuvarande 
antagning, men en minskning av antagningen rekommenderas inte.  

Stora minskningar i kulturutbildningarna skulle innebära att vissa inriktningar helt 
försvinner på svenska. Svenskspråkig utbildning till dramainstruktör, musiker och bild-
konstnär ordnas endast av en yrkeshögskola i Österbotten. Svenskspråkig kulturprodu-
centutbildning ordnas endast av en yrkeshögskola i Södra Finland. Utbildning till form-
givare ordnas av en svenskspråkig yrkeshögskola. Fram till år 2025 behövs det enligt 
Jyväskylä universitets prognos över lärarutbildningsbehov 59 nyutbildade slöjdlärare i 
teknisk slöjd och textilslöjd sammanlagt. Medianomutbildningen har med olika inrikt-
ningar ordnats vid två yrkeshögskolor, i södra Finland och i Österbotten. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland dem med en yrkeshögskoleutbildning inom kultur har varit procen-
tuellt sett högre än bland svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildade överlag. Bland fi nsk-
språkiga har arbetslösheten emellertid legat ännu högre. Arbetslösheten har procentuellt 
sett varit särskilt hög bland de svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildade bildkonstnärerna 
under de senaste åren, men i absoluta antal räknat är det inte fråga om många personer. 
Samtidigt fi nns det ett tydligt behov av nya musiklärare och lärare i bildkonst.

Prognosen räknar med att de yrkeshögskoleutbildade inom kulturområdet placerar sig 
som lärare eller konstnärer, som experter, chefer och producenter inom konst- eller 
kulturbranschen. Medianomerna, bildkonstnärerna, formgivarna och kulturproducen-
terna placerar sig dessutom som informatörer och journalister. Många medianomer 
kommer enligt prognosen också att sysselsättas inom handeln, byggbranschen, det 
sociala området eller den offentliga förvaltningen. Prognosen räknar med att drama-
instruktörerna placerar sig främst inom amatörteatrar, professionella teatrar och inom 
utbildningen.  

7 I dessa siffror ingår de som ska bli slöjdlärare. Behovet är 59 nyutbildade slöjdlärare fram till år 2025 
( Jyväskylä universitet 2011).
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4.4.3  Universitetsutbildning
Till universitetsutbildningen inom kultur hör konstindustri, mediekultur och informa-
tionsvetenskaper (inklusive journalistik), teater och dans, musik, bildkonst, litteratur samt 
kultur- och konstvetenskap. 

Yrkena inom kulturområdet förändras. Konstnärernas antal har minskat under de senaste 
15 åren. Sysselsättningen väntas dock öka inom alla delområden av kulturen under de 
kommande åren på grund av större efterfrågan på kultur- och rekreationsverksamhet, 
högre levnadsstandard och en större andel pensionärer med ökad köpkraft.  

En del av de utexaminerade får ändå räkna med att sysselsättas inom andra branscher. 
En utbildning inom kultur kan vara till nytta i olika former av fritidsverksamhet, vård eller 
utbildning. Området tangerar många andra branscher, t.ex. industrin, turismen, idrotten 
samt social- och hälsovården. Det är i hög grad den utbildades intresse, begåvning och 
förmåga till produktplanering och företagsamhet som avgör sysselsättningen. I många 
fall är sysselsättningen beroende av att man skapar sin egen arbetsplats.

I prognosen för svenskspråkiga har man betonat betydelsen av yrken med anknytning 
till kultur och utgått från att en större andel är sysselsatta inom kultur i Svenskfi nland 
än i hela landet. Föreningar med anknytning till kultur, miljö, fritid och internationella 
frågor sysselsätter i rätt hög grad i Svenskfi nland. Nya verksamhetsformer uppkommer 
inom den tredje sektorn.

Väntad utveckling 2007 –2025
Den väntade sysselsättningsökningen fram till år 2025 ligger över medeltalet för alla 
svenskspråkiga sysselsatta när det gäller de arbetsplatser som kräver universitetsutbild-
ning inom kulturområdet. Pensionsavgången kommer att ligga under medeltalet för 
dem med utbildning inom mediekultur, informationsvetenskaper och litteratur, och över 
medeltalet för dem med utbildning inom hantverk och konstindustri, teater och dans, 
musik, bildkonst samt kultur- och konstforskning.

Sammanlagt väntas som en följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen 260 
arbetsplatser uppstå för nyutbildade inom konstindustri, 315 arbetsplatser för nyutbil-
dade inom mediekultur, 110 arbetsplatser för nyutbildade inom litteratur, 105 arbets-
platser för nyutbildade skådespelare, 255 arbetsplatser för nyutbildade musiker eller 
musiklärare och 60 arbetsplatser för nyutbildade inom bildkonst8 fram till år 2025. 

Det här innebär att utbildningsbehovet under de kommande åren är svagt ökande jämfört 
med nuvarande antagning till de olika studieområdena. Ökningen gäller konstindustri, 
musik, mediekultur och informationsvetenskap. Inom kultur-, konst- och litteraturve-
tenskap rekommenderas en liten minskning jämfört med nuvarande antagning. Det är 
emellertid fråga om utbildningar med en väldigt liten årlig antagning och en minskning 
är inte nödvändigtvis realistisk att genomföra i praktiken. 

8 I dessa siffror ingår de som ska bli musik- och bildkonstlärare. Behovet är 26 nyutbildade musiklä-
rare och 23 bildkonstlärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet fram till år 2025 
( Jyväskylä universitet 2011). Dessutom behövs dessa lärare också inom yrkesutbildningen, grundläg-
gande konstundervisning och inom det fria bildningsarbetet. 
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Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten har varierat en del bland de svenskspråkiga med dessa utbildningar. 
Arbetslösheten har procentuellt sett varit relativt hög (ca 10-20 procent) bland dem som 
studerat bildkonst och teater. I antal personer är det dock inte särskilt många. Lägst har 
arbetslöshetprocenten varit bland dem som har studerat mediekultur och informations-
vetenskap samt musik. Arbetslösheten har varit lägre bland svenskspråkiga i jämförelse 
med hela befolkningen inom alla områden. Bildkonsten utgör ett undantag, inom bild-
konst har arbetslösheten legat på samma nivå för båda språkgrupperna. 

Prognosen räknar med att de fl esta formgivarna, medie- och informationsvetarna, skåde-
spelarna, musikerna, bildkonstnärerna samt kultur- och konstvetarna kommer att syssel-
sättas som lärare, konstnärer, experter och chefer inom konst- och kulturbranschen, som 
informatörer och journalister eller som experter inom den offentliga förvaltningen. En 
del sysselsätts dessutom inom biblioteks-, arkiv- och museibranschen. 

4.5  Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och 
administrativa området 

Till utbildningsområdet hör yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning inom före-
tagsekonomi och handel samt universitetsutbildning inom nationalekonomi, administra-
tion, statistik, socialvetenskap, politikvetenskap och juridik. I det här kapitlet behandlas 
dessutom databehandling på yrkes- och yrkeshögskolenivå, som enligt klassifi ceringen 
hör till den naturvetenskapliga utbildningen.
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Figur 53: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2006-09, behoven enligt prognosen år 2025 och rekommendationen 
fram till år 2016 inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området enligt utbildningsnivå. 

Det kommande utbildningsbehovet är enligt prognosen ökande inom yrkesutbildningen, 
kraftigt ökande inom yrkeshögskoleutbildningen och minskande inom universitetsut-
bildningen. Rekommendationen är ändå att antagningen hålls på ungefär nuvarande 
nivå både för yrkeshögskole- och universitetsutbildningen och att ökningen är mindre än 
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vad prognosen föreslår för yrkesutbildningen. Rekommendationen utgår från att trade-
nomerna och ekonomerna sysselsätts på så pass liknande arbetsplatser att det inte fi nns 
skäl till så stor omfördelning mellan yrkeshögskole- och universitetsutbudet som prog-
nosen föreslår.

4.5.1  Yrkesutbildning
Behovet av påbörjade studier inom företagsekonomi presenteras här tillsammans med 
det naturvetenskapliga området. I siffrorna ingår alltså den grundläggande yrkesutbild-
ningen i företagsekonomi och handel (merkonom) samt databehandling (datanom).

Försäljarnas antal väntas öka och kontorsarbetarnas antal väntas minska fram till år 2025. 
Prognosen utgår från att en stor del av försäljarna i framtiden kommer att ha en utbild-
ning inom det företagsekonomiska området.

Studieområde
Påbörjare 

2006-09/år  
(inkl Åland)

Påbörjare 
2009 (inkl 

Åland)

Prognos Påbör-
jarbehov 2025            

(inkl Åland)

Rekommendation 
påbörjare 2016   (inkl 

Åland)

Företagsekonomi och handel 242 292 318 280
Databehandling 108 85 24 75

Företagsekonomi och databehandling (merkonomer och datanomer)  
Väntad utveckling 2008–2025
Arbetsplatserna för både merkonomer och datanomer väntas minska fram till år 2025. 
Pensionsavgången ligger procentuellt under medeltalet för alla svenskspråkiga syssel-
satta, men i antal frigörs ändå ett stort antal arbetsplatser, 3 260 st. före år 2025 som en 
följd av pensioneringen. Denna siffra inkluderar den kommande minskningen i syssel-
sättningen. Det innebär 3 050 platser för nyutbildade merkonomer och 210 platser för 
nyutbildade datanomer under åren 2008–2025 som en följd av sysselsättningsminsk-
ningen och pensioneringen. 

Detta ger i förhållande till nuvarande antagning ett rätt kraftigt ökande utbildningsbehov 
för merkonomer. Enligt rekommendationen borde antagningen öka, men inte fullt så 
mycket som prognosen visar. 

Utbildningsbehovet är enligt prognosen kraftigt minskande för datanomernas del. Rekom-
mendationen är en mindre minskning. Datanomutbildningen kan även i framtiden vara 
ett bra val för t.ex. vuxna som vill uppdatera sin kompetens eller skaffa sig en helt ny 
utbildning för att stärka sin position på arbetsmarknaden.

Svenskspråkig merkonomutbildning med inriktning på ekonomi- och kontorsservice 
ordnas i Ekenäs, Jakobstad, Vasa, Helsingfors och Åbo medan merkonomutbildning med 
inriktning på kundbetjäning och försäljning ordnas i Ekenäs, Borgå, Jakobstad, Vasa, 
Åbo, Helsingfors och Mariehamn.  Sammanlagt ordnas svenskspråkig merkonomutbild-
ning på sju orter. Datanomutbildningen har ordnats av sex anordnare.

Arbetslöshet och placering
Arbetslöshetsprocenten för de svenskspråkiga merkonomerna är hälften mindre i jämfö-
relse med merkonomer i hela landet, men arbetslöshetsprocenten har ändå legat lite över 
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medeltalet för svenskspråkiga yrkesutbildade under de senaste åren. För datanomernas 
del har skillnaden mellan arbetslöshetsprocenten för de svenskspråkiga och fi nsksprå-
kiga varit ännu större.  Arbetslösheten bland datanomerna har dock varit högre i jämfö-
relse med andra svenskspråkiga med yrkesutbildning.

Prognosen räknar med att merkonomerna främst sysselsätts som köpmän och försäljare, 
kontorsarbetare, och som experter inom ekonomi- och handelsbranschen. En del syssel-
sätts också inom servicearbete, som lagerarbetare och speditörer eller som yrkesutövare 
och handledare inom det sociala området. En del väntas också arbeta som experter inom 
ekonomi- och kontorsarbete eller inom den offentliga förvaltningen. 

Prognosen räknar med att datanomerna främst sysselsätts som kontorsarbetare, försäljare 
och köpmän och som ledare eller experter inom datateknik.

4.5.2  Yrkeshögskoleutbildning
Behovet av påbörjade studier inom företagsekonomi presenteras här tillsammans med 
det naturvetenskapliga området. Områdena omfattar yrkeshögskoleutbildningen i före-
tagsekonomi och informationsbehandling (tradenomer). 

Sysselsättningen inom banker och försäkringsbolag väntas öka något under de kommande 
åren. Det har förekommit turbulens i branschen under de senaste åren pga. fi nanskrisen, 
fusioner och annat. Finans- och försäkringsbranschen har närmat sig varandra under de 
senaste åren, den allt mer utvecklade tekniken har förändrat arbetets art och de högsko-
leutbildades andel av personalen ökar. Branschen är mycket internationell. Eftersom 
en stor del av de nu anställda kommer att gå i pension, kan det uppstå konkurrens om 
personal med rätt kunnande. Behovet av forskning och utveckling betonas genomgå-
ende, liksom behovet av experter. Dessutom uppkommer det ständigt nya yrken och 
arbetsuppgifter som kräver mångsidighet och förmåga till företagsamhet.

För en stor del av de offentliga tjänsterna, t.ex. ekonomiplanerare och -chefer är det svårt 
att förutspå sysselsättningsläget till följd av att det bildas nya och större kommuner. Inom 
staten och kommunerna fi nns det krav på ökad produktivitet och antalet arbetsplatser 
väntas minska ytterligare. På grund av den stora pensionsangången kommer det ändå att 
fi nnas jobb inom den offentliga förvaltningen. Man kan också utgå ifrån att det också i 
fortsättningen fi nns en efterfrågan på personer som behärskar svenska inom den offent-
liga sektorn. 

Väntad utveckling 2008–2025 
Arbetsplatserna minskar från nuvarande nivå när det gäller företagsekonomin, men ökar 
för dem som har studerat informationsbehandling. Pensionsavgången inom de arbets-
platser som kräver tradenomutbildning med företagsekonomisk inriktning ligger däremot 
procentuellt lite över medeltalet för svenskspråkiga sysselsatta och frigör i antal mer än 
5 000 arbetsplatser. Eftersom en del arbetsplatser försvinner är antalet arbetsplatser som 
uppstår för nyutbildade inom företagsekonomi 4 510. Tradenomerna inom databehand-
ling utgör däremot en ung yrkesgrupp med låg pensionsavgång. Det väntas uppstå 630 
arbetsplatser för nyutbildade med yrkeshögskoleutbildning inom informationsbehand-
ling. 

Sammanlagt uppkommer 5 145 arbetsplatser för nyutbildade tradenomer när både 
sysselsättningsminskningen och pensioneringen beaktas. Det här ger ett rätt kraftigt 
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ökningsbehov inom både företagsekonomi och informationsbehandling. Enligt rekom-
mendationen borde antagningen dock höjas endast lite inom båda inriktningarna för att 
kompensera att man inte rekommenderar så kraftiga minskningar på universitetsnivå 
inom dessa områden som prognosen föreslår.

Utbildningen i företagsekonomi har ordnats på fl era orter i Svenskfi nland, av både 
tvåspråkiga och svenskspråkiga yrkeshögskolor. Utbildningen i informationsbehandling 
har ordnats på två orter.

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten har under de senaste åren legat lite över medeltalet för svenskspråkiga 
yrkeshögskoleutbildade, men på en lägre nivå än för tradenomer i hela landet. 

Prognosen räknar med att tradenomerna sysselsätts som kontorsarbetare, t.ex. inom 
ekonomiförvaltning, som köpmän och försäljare eller som förmän och experter inom 
handelsbranschen och inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekonomiska 
området. De sysselsätts också som chefer och experter inom datateknik, kontorsar-
bete och offentlig förvaltning. Tradenomer sysselsätts också som kontorsarbetare, inom 
undervisningsområdet, som lagerarbetare och speditörer och som chefer och experter 
inom industrin. Dessutom sysselsätts en del bl.a. på bibliotek, museer eller arkiv och 
inom säkerhetsbranschen. Företagsekonomerna sysselsätts i högre grad med uppgifter 
inom ekonomiförvaltning eller försäljning och databehandlarna mer med uppgifter som 
gäller datateknik.

4.5.3  Universitetsutbildning
Till det här utbildningsområdet hör ekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, statsve-
tenskap (offentlig förvaltning och politikvetenskap) och det sociala området. Journalis-
tiken hör inte till det här utbildningsområdet utan ingår i utbildningsområdet kultur. 

Finansbranschen har gått ihop med försäkringsbranschen och blivit allt mer internatio-
nell och detta har en viss inverkan på sysselsättningsläget för ekonomerna. Den allt mer 
utvecklade tekniken innebär att arbetets art förändras. De högskoleutbildades andel av 
personalen i dessa branscher ökar och kompetenskraven har blivit hårdare. Eftersom 
en stor del av de nu anställda kommer att gå i pension, kan det uppstå konkurrens om 
personal med rätt kunnande. Behovet av forskning och utveckling betonas genomgå-
ende, liksom behovet av experter. Dessutom uppkommer det ständigt nya yrken och 
arbetsuppgifter som kräver mångsidighet och förmåga till företagsamhet.

Det är svårt att förutspå sysselsättningsläget inom de offentliga tjänsterna, t.ex. gällande 
ekonomiplanerare och -chefer, personalplanerare och -chefer, socialarbetare samt 
jurister. Inom staten och kommunerna fi nns krav på inbesparingar och ökad produk-
tivitet. Kommunfusionerna kommer också på sikt att ha konsekvenser för personalbe-
hovet. Man kan ändå utgå ifrån att det också i fortsättningen fi nns en efterfrågan på 
personer som behärskar svenska inom den offentliga sektorn, särskilt i de svensk- och 
tvåspråkiga regionerna. Det fi nns t.ex. ett rätt stort behov av svenskspråkiga jurister inom 
det offentliga rättsväsendet även i framtiden. 
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Väntad utveckling 2008–2025
Antalet arbetsplatser som kräver företagsekonomisk och samhällsvetenskaplig utbild-
ning väntas öka. Sysselsättningsökningen är särskilt hög inom socialvetenskaper, men 
den ligger över medeltalet även inom de andra områdena. Pensionsavgången inom de 
yrken som kräver utbildning inom företagsekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap 
eller juridik ligger procentuellt över medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta under 
åren 2008–2025. Inom socialvetenskaper ligger pensionsavgången mycket nära medel-
talet och inom statistik ligger pensionsavgången under medeltalet. 

Sammanlagt uppkommer 1 900 arbetsplatser för nyutbildade ekonomer, 720 arbetsplatser 
för jurister, 820 för socialvetare, 600 för dem som har studerat statsvetenskap inklusive 
nationalekonomi och statistik fram till år 2025 som en följd av sysselsättningsökningen 
och pensioneringen. 

Det här innebär enligt prognosen ett minskat utbildningsbehov i förhållande till nuva-
rande antagning inom företagsekonomi och statsvetenskap och ett något ökat utbild-
ningsbehov inom juridik. Inom socialvetenskap är ökningsbehovet rätt stort enligt 
prognosen. För företagsekonomin rekommenderas ändå inte en så stor minskning på 
universitetsnivå, eftersom en del av ökningsbehovet för tradenomer föreslås överföras till 
universitetsutbildningen som redan är väldimensionerad. 

Svenskspråkig ekonomutbildning ordnas av två universitet i Helsingfors, Åbo och Vasa. 
Utbildning i statsvetenskap ges på svenska av två universitet på tre orter. Utbildning i 
juridik erbjuds på svenska i Helsingfors och Vasa och på kandidatnivå även i Åbo.

Arbetslöshet och placering
Arbetslöshetsprocenten bland de svenskspråkiga ekonomerna har under de senaste åren 
varit något lägre än bland ekonomerna i landet som helhet, men procenten har legat 
över arbetslöshetsprocenten för alla svenskspråkiga akademiker, sannolikt pga. effekten 
av fi nanskriserna under 2000-talet. Arbetslöshetsprocenten bland svenskspråkiga stats-
vetare har under de senaste åren motsvarat medeltalet för svenskspråkiga akademiker 
och varit lägre än bland statsvetare i hela landet. Bland socialvetarna och juristerna har 
arbetslösheten varit närmast icke-existerande.  

Prognosen räknar med att personer med dessa utbildningar sysselsätts som chefer och 
experter inom handeln, försäkrings- och fi nansieringsbranschen, på advokatbyråer, 
inom den offentliga förvaltningen och det offentliga rättsväsendet samt inom den sociala 
sektorn. 

Många kommer också att arbeta inom kontorsarbete, som lärare samt som försäljare och 
köpmän. En del ekonomer sysselsätts också som chefer och experter inom forskning 
och utveckling inom industrin eller inom datateknik. Socialvetarna sysselsätts mest som 
experter inom det sociala området, och en del bl.a. som lärare, chefer inom social- och 
hälsovård, socialarbetare och handledare inom det sociala området samt som informa-
törer och journalister. Statsvetarna sysselsätts också som lärare, informatörer och journa-
lister samt chefer och experter inom kontorsarbete. 
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4.6  Det naturvetenskapliga området 
Här presenteras universitetsutbildningen inom matematik, fysik, kemi, databehandling, 
geovetenskap, rymdvetenskap och astronomi, biologi samt geografi . I föregående kapitel 
behandlas databehandling på yrkes- och yrkeshögskolenivå, som enligt klassifi ceringen 
egentligen hör till naturvetenskaplig utbildning. 
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Figur 54: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2006-09, behoven enligt prognosen år 2025 och rekommendationen 
fram till år 2016 inom det naturvetenskapliga området på universitetsnivå. 

Behovet av forskning och utveckling betonas genomgående på arbetsmarknaden, liksom 
behovet av experter. 

Väntad utveckling 2007–2025
Sysselsättningsökningen fram till år 2025 väntas vara större bland naturvetarna än för alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Pensionsavgången är relativt låg bland alla naturvetare.  

Sammanlagt uppstår 1 130 arbetsplatser för nyutbildade databehandlare, 320 för biologer, 
200 för kemister, 235 för matematiker, 145 för fysiker, 40 arbetsplatser för geologer 
och rymdvetare, och 100 arbetsplatser för dem som läst geovetenskap. Det här ger ett 
minskat eller oförändrat utbildningsbehov inom alla naturvetenskapliga studieområden, 
förutom inom kemi och geovetenskap, som har ett visst ökningsbehov. 

I dessa siffror ingår de som ska bli lärare i matematik och naturvetenskap. Behovet inom 
den grundläggande utbildningen och gymnasiet är 178 nyutbildade ämneslärare i mate-
matik, fysik, kemi och datateknik och 49 nyutbildade ämneslärare i biologi och geografi  
fram till år 2025 ( Jyväskylä universitet 2011).



132

Arbetslöshet och placering 
Arbetslösheten har i genomsnitt varit rätt låg bland naturvetarna men det fi nns vissa skill-
nader mellan de olika ämnesområdena. Prognosen räknar med att naturvetarna syssel-
sätts som lärare och som experter och ledare inom bl.a. matematik och naturvetenskap 
och den offentliga förvaltningen. En stor del kommer också att sysselsättas bl.a. som 
kontorsarbetare, chefer och experter inom handeln eller inom fi nansierings- och försäk-
ringsbranschen. Prognosen räknar med att rymdforskarna, fysikerna, kemisterna och 
biologerna dessutom sysselsätts som experter inom hälsovården, inom industrin, som 
informatörer och journalister och som forskare och utvecklare. 

4.7  Teknik och kommunikation 
Till utbildningsområdet hör yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning inom arki-
tektur och byggbranschen, maskin-, metall- och energiteknik, el- och automationsteknik, 
informations- och kommunikationsteknik, grafi sk teknik och medieteknik, livsmedels-
branschen och bioteknik, process-, kemi- och materialteknik, fordons- och transport-
teknik samt övrig utbildning inom teknik och kommunikation. Till området hör också 
yrkes- och yrkeshögskoleutbildning inom textil- och beklädnadsteknik samt yrkeshög-
skole- och universitetsutbildning inom produktionsekonomi.
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Figur 55: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2006-09, behoven enligt prognosen år 2025 och rekommendationen 
fram till år 2016 inom utbildningsområdet teknik och kommunikation enligt utbildningsnivå. 

Utbildningsbehovet är enligt prognosen ökande inom teknik och kommunikation när 
det gäller både yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning. Ökningsbehovet gäller 
alla studieområden förutom yrkesutbildning inom byggnadsbranschen samt el- och 
automationsteknik och yrkeshögskoleutbildning inom grafi sk teknik och medieteknik 
samt produktionsekonomi. Den sistnämnda minskningen rekommenderas dock inte. Det 
fi nns vissa skillnader mellan prognosen och rekommendationen för området teknik och 
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kommunikation. En aning försiktigare förändringar rekommenderas än dem som prog-
nosen föreslår. 

4.7.1  Yrkesutbildning
Utbildningsbehovet ökar betydligt inom maskin-, metall- och energibranschen, samt 
inom bil- och transportbranschen. Utbildningsbehovet ökar också inom informations- 
och kommunikationsteknik, livsmedelsbranschen och bioteknik, process-, kemi- och 
materialteknik samt textil- och beklädnadsteknik. 

Under åren 1995–2007 ökade sysselsättningen bland metallarbetare, kemiarbetare, bygg-
nadsarbetare, träarbetare, VVS-montörer och lager- och logistikarbetare. Ökningen var 
särskilt stor för VVS-montörernas del. Inom många av dessa yrkesgrupper minskade 
antalet sysselsatta under åren 2004–2007, men det har ändå sammanlagt skett en ökning 
under hela perioden 1995–2007. Antalet sysselsatta textil- och beklädnadsarbetare och 
grafi ska arbetare minskade under perioden 1995-2007. Bland transportarbetare, el- och 
elektronikarbetare samt maskinskötare hölls sysselsättningen rätt stabil. Antalet chefer 
och experter inom fl ygtrafi ken ökade dock relativt kraftigt. 

Sysselsättningen väntas minska inom utbildningsområdet som helhet. Sysselsättningen 
väntas minska inom maskinindustrin, metallindustrin, livsmedelsindustrin och inom den 
kemiska industrin, och det väntas inga större förändringar i sysselsättningen inom trans-
portbranschen och byggbranschen fram till år 2025. EU-direktiv förutsätter numera att 
yrkeschaufförer är utbildade inom branschen. Inom beklädnadsbranschen väntas specia-
liseringen öka och masstillverkningen minska ytterligare under kommande år.  

Inom maskin- och metallindustrin ger det höga tekniska kunnandet den fi nländska indu-
strin en konkurrensfördel. Underleverantörer och produktion fi nns allt oftare utomlands, 
medan produktutveckling och annan kunskapsintensiv verksamhet förblir i Finland. 
Inom byggbranschen väntas betydelsen av renoverings- och rörarbeten öka ytterligare 
under kommande år. Inom den kemiska industrin kan bio- och nanotekniken ge upphov 
till innovationer, t.ex. nya material, som kan stödja utvecklingen inom andra närings-
grenar. Till den kemiska industrin hör oljeraffi nering, tillverkning av kemiska produkter 
samt plast- och gummiprodukter. Inom livsmedelsindustrin ökar betydelsen av funktio-
nella livsmedel. Energiteknologin har också potential att utvecklas, t.ex. när det gäller 
energisparande teknik eller nya energiformer.

Inom elektronikindustrin, som bl.a. tillverkar mobiltelefoner, är framtiden svår att förutspå 
men det är sannolikt att arbetskraftsbehovet kommer att minska. En stor del av produkt-
utvecklingen antas fortfarande bli kvar i landet. Möjligheten att nya små- och medelstora 
företag uppstår med nya innovationer inom branschen fi nns också.

Pensionsavgången kommer under de närmaste åren att vara stor inom de fl esta tekniska 
branscher, med undantag av IT-branschen som har en relativt ung arbetskraft. Alla med 
teknisk utbildning sysselsätts inte inom industrin. Många sysselsätts vid småföretag eller 
grundar egna företag. 
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Studieområde
Påbörjare 

2006-09/år  
(inkl Åland)

Påbörja-
re 2009      

(inkl Åland)

Prognos Påbör-
jar-behov 2025            

(inkl Åland)

Rekommendation 
påbörjare 2016   (inkl 

Åland)
Arkitektur och byggande 186 163 169 170
Maskin-, metall- och energiteknik 141 138 170 170
El-, automations- och datateknik 189 196 140 145
Grafisk teknik och medieteknik 0 0 12 0
Livsmedelsbranschen och bioteknik 15 17 25 20
Process-, kemi- och materialteknik 65 73 79 70
Textil- och beklädnadsbranschen 12 13 23 15
Fordons- och transportteknik 242 259 359 350

Arkitektur och byggande 
Till området hör grundexamina inom byggnadsbranschen, husteknik, lantmäteriteknik 
samt tapetsering och inredning. Träbranschen och ytbehandlingsbranschen hör däremot 
till området process-, kemi- och materialteknik. 

Väntad utveckling 2007–2025
Sysselsättningen väntas minska och pensionsavgången ligger nära medeltalet för alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Inom branschen fi nns det mycket utländsk arbetskraft. 
Sammanlagt uppstår 1 800 arbetsplatser för svenskspråkiga nyutbildade med yrkesut-
bildning inom det här området fram till år 2025 som en följd av sysselsättningsökningen 
och pensioneringen. I förhållande till antagningen under de senaste åren ger detta ett 
litet minskningsbehov, men numerärt sett är utbildningsbehovet ändå fortsättningsvis 
stort. Jämfört med förra prognosen Yrke 2020, ligger betoningen i denna prognos mer 
på högre utbildning inom byggnadsbranschen. 

Utbildning för husbyggare har ordnats av fem svenskspråkiga utbildningsanordnare på 
sju olika orter (inklusive Åland) och VVS-utbildning av tre anordnare, två i Österbotten 
och en i Södra Finland. Utbildning i fastighetsskötsel har ordnats av en anordnare i Södra 
Finland. Utbildning i lantmäteriteknik har under de senaste åren ordnats endast inom 
ramen för vuxenutbildning i Österbotten och utbildningen har inte haft en antagning 
varje år. Inom denna region fi nns det behov av svenskspråkiga kartläggare. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslöshetsprocenten bland de svenskspråkiga utbildade inom området har under de 
senaste åren legat under medeltalet jämfört med de utbildade inom området i hela landet, 
men över medeltalet jämfört med svenskspråkiga yrkesutbildades arbetslöshet i medeltal. 
Prognosen räknar med att de utbildade sysselsätts främst som byggnadsarbetare, dispo-
nenter och fastighetsarbetare, användare av arbetsmaskiner, VVS-montörer, yrkesutö-
vare och företagare inom landtrafi k, chefer och experter inom byggbranschen, köpmän 
och försäljare, maskinmontörer samt träarbetare och – experter. Byggnadsbranschen är 
i allmänhet konjunkturberoende och ekonomiska uppsving och lågkonjunkturer märks 
ofta direkt inom branschen. Samtidigt ser vi på sikt ett stort sysselsättningsbehov inom 
området. Kvalitetskraven inom branschen ökar och ger sysselsättningsmöjligheter för 
kunnig arbetskraft.
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Maskin-, metall och energiteknik
Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen beräknas minska bland dem med den här utbildningen och pensions-
avgången ligger procentuellt under medeltalet. Sammanlagt uppstår ändå så mycket 
som 1 880 arbetsplatser för nyutbildade svenskspråkiga fram till år 2025 som en följd 
av sysselsättningsökningen och pensioneringen. Det här ger ett tydligt ökat utbildnings-
behov i förhållande till nuvarande antagning. 

Utbildning för fi nmekaniker, maskinmontörer, plåtslagare-svetsare, verkstadsmekaniker 
och verktygstillverkare har ordnats av fyra svenskspråkiga utbildningsanordnare på sex 
olika orter.

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga med denna utbildning har legat över medeltalet 
för alla svenskspråkiga yrkesutbildade under de senaste åren, men det fi nns regionala 
skillnader. Arbetslösheten har varit lägst i Österbotten och på Åland och högst i Östra 
Nyland och Egentliga Finland. I hela landet har arbetslösheten varit högre än bland 
de svenskspråkiga. Prognosen räknar med att de utbildade inom maskin-, metall- och 
energiteknik främst sysselsätts som metallarbetare eller maskinmontörer, men många 
sysselsätts också som yrkesutövare och företagare inom landtrafi ken, som disponenter 
och fastighetsarbetare, användare av arbetsmaskiner, byggnadsarbetare, processarbetare 
inom kemiskt arbete, som köpmän och försäljare eller som lagerarbetare och speditörer. 
Nya områden inom bl.a. energiklustret i Vasa uppkommer, t.ex. arbetsuppgifter inom 
vindkraften. Det är särskilt i Österbotten som sysselsättningsläget ser positivt ut i fram-
tiden.

El-, automations- och datateknik
Väntad utveckling 2007–2025
Sysselsättningen väntas minska inom arbetsplatserna som kräver dessa utbildningar 
och pensionsavgången ligger under medeltalet för alla svenskspråkiga. Inom datatek-
niken väntar man sig också en sysselsättningsminskning och yrket är dessutom ungt 
och pensionsavgången låg. Sammanlagt uppkommer 1 135 arbetsplatser för nyutbildade 
inom el- och automationsteknik och 280 inom datateknik fram till år 2025 som en följd 
av sysselsättningsutvecklingen och pensioneringen. Detta ger ett minskat utbildnings-
behov i förhållande till nuvarande antagning. 

Utbildning för automationsmontörer och elmontörer (utbildningsprogrammet för el- och 
automationsteknik) har ordnats av fem svenskspråkiga utbildningsanordnare och utbild-
ningsprogrammet i el- och datateknik av en utbildningsanordnare på Åland. Utbildning 
i datateknik och datakommunikationsteknik har ordnats av tre svenskspråkiga utbild-
ningsanordnare.  

Arbetslöshet och placering
Arbetslöshetsprocenten bland de svenskspråkiga med dessa utbildningar har under de 
senaste åren varit låg i en nationell jämförelse. I jämförelse med alla svenskspråkiga 
yrkesutbildade har arbetslösheten legat över medeltalet bland dem med yrkesutbildning 
inom el- och automationsteknik.  Bland dem som har en utbildning inom datateknik 
har arbetslösheten legat lite under medeltalet. Prognosen räknar med att de utbildade 
sysselsätts främst som el- och elektronikarbetare, maskinmontörer, köpmän och försäl-
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jare, experter inom el- och elektronikbranschen, chefer och experter inom handeln, 
övriga servicearbetare, kontorsarbetare eller som chefer och experter inom industrin 
samt givetvis inom informations- och kommunikationsbranschen.

Grafisk teknik
Väntad utveckling 2007–2025
Sysselsättningsminskningen inom arbetsplatserna som kräver denna utbildning fortsätter 
vara rätt kraftig. Pensionsavgången ligger över medeltalet för svenskspråkiga sysselsatta. 
Det är ändå en liten bransch och sammanlagt uppstår endast 135 arbetsplatser för nyutbil-
dade fram till år 2025 pga. den sammansatta effekten av sysselsättningsminskningen och 
pensioneringen. Detta ger ett ökat utbildningsbehov i förhållande till nuläget, eftersom 
det sedan några år tillbaka inte fi nns någon utbildning på svenska. Denna prognos 
rekommenderar inte att man startar en ny utbildning. 

Arbetslöshet och placering 
Det är fråga om en mycket liten yrkesgrupp och antalet arbetslösa har därför inte varit 
stort, men i procent har arbetslösheten varit hög under de senaste åren. Prognosen räknar 
med att de utbildade sysselsätts främst inom den grafi ska branschen, men också inom 
handeln och som producenter, chefer, konstnärer och experter inom kulturområdet. 

Livsmedelsbranschen och bioteknik
Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen väntas minska inom det här området och pensionsavgången inom 
arbetsplatserna som kräver denna utbildning ligger under medeltalet för alla svensk-
språkiga sysselsatta. Sammanlagt väntas 260 arbetsplatser uppstå för nyutbildade fram 
till år 2025 som en följd av den sammanlagda effekten av sysselsättningsminskningen 
och pensionsavgången. Ungefär 400 personer inom branschen kommer att pensioneras 
fram till år 2025. Det här ger ett ökat utbildningsbehov i relation till nuvarande antagning 
men rekommendationen ger ett lite försiktigare ökningsförslag. Utbildningen har ordnats 
i Jakobstad.

Arbetslöshet och placering
Arbetslöshetsprocenten har legat över medeltalet för svenskspråkiga yrkesutbildade men 
i nationell jämförelse har den varit låg. Prognosen räknar med att de utbildade sysselsätts 
främst som livsmedelsarbetare, bagare, konditorer, köpmän och försäljare, lagerarbetare 
och speditörer, jordbrukare och jordbruksarbetare, chefer och experter inom industrin 
eller som yrkesutövare inom kosthållsbranschen. 

Process-, kemi- och materialteknik
Till studieområdet hör de svenskspråkiga utbildningarna inom kemisk teknik, laborato-
riebranschen, ytbehandlingsbranschen, träbranschen och båtbyggnad. 

Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen väntas minska och pensionsavgången inom arbetsplatserna som kräver 
dessa utbildningar väntas ligga under medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta fram 
till år 2025. Sammanlagt uppstår 870 arbetsplatser för nyutbildade fram till år 2025 som 
en följd av den sammansatta effekten av sysselsättningsminskningen och pensioneringen. 
Mer än 1 400 personer pensioneras inom området fram till år 2025. Det här innebär ett 
ökningsbehov i relation till nuvarande antagning, men Yrke 2025 rekommenderar en 
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mindre ökning av utbildningen än prognosen påvisar. Utbildningen till båtbyggare har 
ordnats i Jakobstad och utbildningarna till snickare, golvläggare och målare i Vasa.

Arbetslöshet och placering
Arbetslöshetsprocenten bland de svenskspråkiga inom branschen har legat över medel-
talet för svenskspråkiga yrkesutbildade. Det fi nns en del regionala skillnader. På Åland 
och i Östra Nyland har arbetslösheten varit låg, medan den har varit högre i de andra 
regionerna och särskilt i Nyland och Egentliga Finland. I en nationell jämförelse har 
arbetslösheten dock varit mycket lägre bland svenskspråkiga. Prognosen räknar med 
att de utbildade främst sysselsätts som processarbetare inom kemiskt arbete, träarbetare 
och – experter, byggnadsarbetare, byggnadsmålare, disponenter och fastighetsarbetare, 
yrkesutövare och företagare inom landtrafi ken, köpmän och försäljare och inom indu-
strin. Arbetsplatserna inom båtbyggnad fi nns främst i Jakobstadsregionen.

Textil- och beklädnadsteknik
Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen väntas minska när det gäller arbetsplatserna som kräver utbildning inom 
textil- och beklädnadsteknik. Pensionsavgången ligger något under medeltalet. Samman-
lagt uppstår det 270 arbetsplatser för nyutbildade fram till år 2025 som en sammanlagd 
effekt av sysselsättningsminskningen och pensioneringen. Detta ger ett ökningsbehov 
i relation till nuvarande antagning till utbildningen. Ökningen beror främst på pensio-
neringen. Yrke 2025 rekommenderar dock att antagningen hålls ungefär på nuvarande 
nivå. Utbildningen har ordnats endast i Jakobstad under de senaste åren. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslöshetsprocenten har hållit sig över medeltalet för svenskspråkiga yrkesutbildade, 
men betydligt lägre än bland fi nskspråkiga med denna utbildning. Prognosen räknar 
med att de utbildade sysselsätts främst som tillverkare och hantverkare inom textil-, 
beklädnads- och läderbranschen, som köpmän, försäljare, chefer och experter inom 
handeln, som yrkesutövare inom skönhetsvård eller som konstnärer och övriga experter 
inom konstbranschen.

Fordons- och transportteknik
Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen väntas minska något inom arbetsplatserna som kräver denna utbild-
ning under åren 2008–2025. Pensionsavgången ligger över medeltalet. Sammanlagt 
uppstår 3 430 arbetsplatser för nyutbildade fram till år 2025 som en följd av sysselsätt-
ningsutvecklingen och pensioneringen. Pensioneringen ger upphov till så mycket som 
3 610 lediga arbetsplatser. Det här ger ett kraftigt ökat utbildningsbehov fram till år 2025 
jämfört med nuvarande antagning. 

Chaufförsutbildningen, som numera krävs av chaufförer som en följd av en lagändring 
och ett EU-direktiv, har ordnats i Borgå, Närpes och på Åland. Fordonsmekanikerutbild-
ningen har ordnats av fyra anordnare, reservdelsförsäljarutbildning av en anordnare i 
Nyland och bilplåtslagarutbildningen av en anordnare i Österbotten. Sjöfartsutbildning 
har ordnats på Åland och i Åbo.
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Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga i branschen har varit låg i jämförelse med både 
andra svenskspråkiga yrkesutbildade och i en nationell jämförelse. Prognosen räknar 
med att de utbildade sysselsätts främst som yrkesutövare och företagare inom landtra-
fi ken, som manskap och befäl inom sjötransporter, som maskinmontörer, som lagerarbe-
tare och speditörer, som köpmän och försäljare och som användare av arbetsmaskiner 
men också i en mängd andra yrken.

Övrig yrkesutbildning inom teknik och kommunikation, dvs. utbildning för säkerhets-
vakter, har ordnats i Vasa.

4.7.2  Yrkeshögskoleutbildning
Industrin har lidit av fi nanskrisen under de senaste åren även om industrin i Svensk-
österbotten klarat sig förhållandevis bra. Som en följd av den stora pensionsavgången 
kommer industrin att vara beroende av tillgången på utbildad arbetskraft. Det fi nns ett 
behov av att satsa mera på forskning och produktutveckling och följaktligen ett behov 
av olika experter, som t.ex. ingenjörer. Den framtida utvecklingen är beroende av hur 
produktutvecklingen lyckas och i vilken utsträckning företag fl yttar sin verksamhet utom-
lands. De största tillväxtmöjligheterna fi nns inom tekniskt krävande produktion. I det 
fallet att företag, produktutveckling och expertuppgifter till största delen blir kvar   i landet 
är resultatet en ökad sysselsättning bland experter inom branschen samt yrken i anknyt-
ning till försäljning och marknadsföring. 

Sysselsättningen väntas minska inom maskinindustrin, metallindustrin, kemiindustrin och 
elektronikindustrin fram till år 2025. Inom byggbranschen väntas en liten ökning, liksom 
även inom transportbranschen. Inom maskin- och metallindustrin ger det höga tekniska 
kunnandet den fi nländska industrin en konkurrensfördel. Inom elektronikindustrin, där 
tillverkningen av mobiltelefoner ingår, ter sig framtiden oviss. Det är sannolikt att arbets-
kraftsbehovet kommer att minska inom branschen. Det fi nns emellertid nya små- och 
medelstora företag med nya innovationer inom området, t.ex. inom spel- och applika-
tionsbranschen, och det återstår att se hur stor deras sysselsättande verkan blir inom 
informations- och kommunikationsbranschen. 

Inom byggnadsbranschen ökar behovet av renovering och kraven på kvalitet och expertis 
ökar. Inom beklädnadsbranschen väntas specialiseringen öka och masstillverkningen 
minska ytterligare under kommande år. På senare tid har en del småföretag lyckats bra 
inom textil- och beklädnadsbranschen i vissa regioner, trots att utvecklingen i stort har 
varit negativ inom branschen. Sysselsättningen väntas minska inom livsmedelsindustrin 
fram till år 2025, men det fi nns ändå ett visst utbildningsbehov. Inom den kemiska indu-
strin kan bio- och nanotekniken ge upphov till innovationer, t.ex. nya material, som 
kan stödja utvecklingen inom andra industrinäringsgrenar. Till den kemiska industrin 
hör oljeraffi nering, tillverkning av kemiska produkter samt plast- och gummiprodukter. 
Inom livsmedelsindustrin ökar betydelsen av funktionella livsmedel. Energiteknologin 
har potential att utvecklas, t.ex. inom energisparande teknik eller teknik som gäller nya 
energiformer. Branschen är mycket stark i Svenskösterbotten.

För de offentliga tjänsterna, t.ex. hälsovårdsinspektörer, miljövårdssekreterare, byggnads-
ingenjörer och sakkunniga inom samhällsplanering, är det är svårt att förutspå hur syssel-
sättningsläget kommer att utvecklas pga. kommunfusionerna. Man kan dock utgå från att 
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det också i fortsättningen fi nns en efterfrågan på personer som behärskar svenska och 
fi nska inom den offentliga sektorn. 

Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen i yrken som kräver yrkeshögskoleutbildning inom teknik och kommu-
nikation väntas öka med 6 procent fram till år 2025. Pensionsavgången ligger lite under 
medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta. Sammanlagt uppstår 4 180 arbetsplatser 
för nyutbildade yrkeshögskoleingenjörer som en följd av sysselsättningsökningen och 
pensionsavgången.  För nyutbildade ingenjörer inom arkitektur och byggande uppstår 
850 arbetsplatser, för nyutbildade inom maskin-, metall- och energiteknik 820, för nyut-
bildade inom fordons- och transportteknik 610, för nyutbildade inom el- och automa-
tionsteknik 750, för nyutbildade inom informations- och kommunikationsteknik 470, för 
nyutbildade inom process-, kemi- och materialteknik 300, inom produktionsekonomi 
80 och för nyutbildade inom grafi sk teknik och medieteknik 40 arbetsplatser fram till 
år 2025 som en följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen. För nyutbildade 
med yrkeshögskoleexamen inom livsmedelsbranschen och bioteknik uppstår 85 arbets-
platser, för nyutbildade inom textil- och beklädnadsteknik uppstår 35 arbetsplatser och 
för övriga inom området uppstår 130 arbetsplatser.

Det här ger ett ökat utbildningsbehov i förhållande till nuvarande antagning inom 
maskin-, metall och energiteknik, el- och automationsteknik, process-, kemi- och mate-
rialteknik, fordons- och transportteknik samt arkitektur och byggande. Det fi nns ett litet 
ökningsbehov inom informations- och kommunikationsteknik. Det fi nns ett kraftigt 
minskningsbehov inom grafi sk teknik och medieteknik, men rekommendationen är en 
lite mer återhållsam minskning än de siffror prognosen påvisar. Inom produktionseko-
nomi visar prognosen på ett kraftigt behov av att minska antalet studieplatser, men enligt 
rekommendationen borde antagningen hållas ungefär på nuvarande nivå. 

Ingenjörsutbildningarna har ordnats av två svenskspråkiga yrkeshögskolor, så att varje 
utbildning fi nns endast på en yrkeshögskola.  Utbildning till elmästare, elingenjör, 
systemvetare, dataingenjör, sjöingenjör, maskinbefäl, sjökapten, överstyrman och styrman 
ordnas dessutom av Ålands yrkeshögskola. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga ingenjörerna har varierat en del mellan olika 
studieområden och regioner.  Arbetslösheten har procentuellt varit låg för svensksprå-
kiga ingenjörer inom arkitektur och byggande, el- och automationsteknik samt grafi sk 
teknik i jämförelse med andra svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildade.  Däremot har 
arbetslösheten varit rätt hög bland dem med utbildning inom process-, kemi- och mate-
rialteknik samt textil- och beklädnadsteknik. I absoluta siffror rör det sig dock om några 
få personer. I nationell jämförelse har arbetslösheten varit lägre bland svenskspråkiga 
inom alla studieområden. 

Prognosen räknar med att de utbildade ingenjörerna sysselsätts som experter inom 
respektive bransch. Många sysselsätts också som experter eller ledare inom övriga 
tekniska branscher, inom industrin eller inom handelsbranschen. De som utbildats inom 
fordons- och transportteknik kommer att arbeta som manskap och befäl inom sjötrafi ken. 
En del ingenjörer blir köpmän och försäljare, lärare eller experter inom den offentliga 
sektorn. Byggbranschen sysselsätter också många olika slags ingenjörer. En del ingen-
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jörer kommer också att arbeta bl.a. som yrkesutövare och företagare inom landtrafi ken, 
som forsknings- och utvecklingschefer och som disponenter och fastighetsarbetare. 

4.7.3  Universitetsutbildning
Sysselsättningen väntas minska inom maskinindustrin, metallindustrin, kemiindustrin 
och elektronikindustrin fram till år 2025. Inom metallindustrin ger det höga tekniska 
kunnandet den fi nländska industrin en konkurrensfördel. Underleverantörer och tillverk-
ning fi nns i ökande grad utomlands, medan produktutveckling och annan kunskapsin-
tensiv verksamhet förblir i Finland. 

Sysselsättningen väntas minska inom livsmedelsindustrin fram till år 2025. Inom livsme-
delsindustrin ökar betydelsen av funktionella livsmedel. Inom den kemiska industrin kan 
bio- och nanotekniken ge upphov till innovationer, t.ex. nya material, som kan stödja 
utvecklingen inom andra näringsgrenar. Till den kemiska industrin hör oljeraffi nering, 
tillverkning av kemiska produkter samt plast- och gummiprodukter. Inom elektronikin-
dustrin, där den trådlösa telefonin ingår, ter sig framtiden för närvarande ytterst osäker. 

Industrin har lidit av fi nanskrisen, med undantag av industrin i Svenskösterbotten som 
varit rätt stabil. Som en följd av den stora pensionsavgången kommer industrin att vara 
beroende av tillgången på utbildad arbetskraft. Många med teknisk utbildning sysselsätts 
också vid småföretag, grundar egna företag och jobbar t.ex. som konsulter. En sats-
ning på forskning och produktutveckling innebär ett ökat behov av olika experter, som 
t.ex. diplomingenjörer. Den framtida utvecklingen är till stor del beroende av i vilken 
utsträckning produktutvecklingen lyckas och i vilken utsträckning företag fl yttar sin verk-
samhet utomlands. För tillfället fi nns det överkapacitet inom pappersindustrin. Några 
pappersfabriker har redan lagts ner och det är sannolikt att utvecklingen fortsätter. De 
största tillväxtmöjligheterna fi nns inom tekniskt krävande produktion och långt förädlade 
produkter. I det fallet att företag, produktutveckling och expertuppgifter till största delen 
blir kvar i landet är resultatet en ökad sysselsättning bland experter inom branschen samt 
inom yrken i anknytning till försäljning och marknadsföring. Konsumenterna ställer allt 
högre krav på produktsäkerhet och kvalitet i framtiden, liksom också på miljöhänsyn 
och detta kan ha en positiv effekt på sysselsättningen. Energiteknologin har potential att 
utvecklas, t.ex. när det gäller energisparande teknik eller utveckling av nya energiformer. 
Inom Svenskösterbotten är denna industri stark och behöver utbildad arbetskraft. Det 
är svårt att förutspå sysselsättningsläget för de offentliga tjänsterna, t.ex. hälsovårdsin-
spektörerna, planerarna och andra experter inom miljövården, samhällsplaneringen och 
inom byggnadsfrågorna. Inom den offentliga sektorn fi nns stora krav på inbesparingar 
och ökad produktivitet. Trots kommunfusioner kan man utgå ifrån att det också i fort-
sättningen fi nns en efterfrågan på personer som behärskar både svenska och fi nska inom 
den offentliga sektorn, särskilt i de svensk- och tvåspråkiga regionerna. 

Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen väntas öka inom alla yrken som kräver diplomingenjörsutbildning. 
Pensioneringen bland diplomingenjörerna ligger över medeltalet för alla svensksprå-
kiga bland dem som har studerat arkitektur och byggande, livsmedelsbranschen och 
bioteknik, process-, kemi- och materialteknik, textil- och beklädnadsteknik samt produk-
tionsekonomi.  Pensionsavgången ligger under medeltalet inom maskin-, metall- och 
energiteknik, el- och automationsteknik och informations- och kommunikationsteknik. 
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Sammanlagt väntas det som en följd av sysselsättningsökningen och pensionsavgången 
uppstå 385 arbetsplatser för nyutbildade inom el- automationsteknik, 330 för nyutbildade 
inom maskin-, metall- och energiteknik, 345 för nyutbildade inom process-, kemi- och 
materialteknik, 290 för nyutbildade inom informations- och kommunikationsteknik, 280 
för nyutbildade inom produktionsekonomi, 340 för nyutbildade inom arkitektur och 
byggande samt 80 arbetsplatser för nyutbildade inom livsmedelsbranschen och bioteknik 
fram till år 2025. 

Prognosen visar på ett ökningsbehov inom universitetsutbildning i teknik och kommuni-
kation som helhet.  Det fi nns ett ökningsbehov inom arkitektur och byggande, maskin-, 
metall och energiteknik samt el- och automationsteknik. Inom informations- och kommu-
nikationsteknik är det framtida behovet ungefär på nuvarande nivå. Inom livsmedels-
branschen och bioteknik rekommenderas en liten ökning av antagningen; antalsmässigt 
är det fråga om ett fåtal platser. Inom process-, kemi- och materialteknik visar prognosen 
på ett litet minskningsbehov. En lite mindre minskning rekommenderas dock. Inom 
produktionsekonomi visar prognosen på ett kraftigt ökningsbehov men rekommenda-
tionen är att hålla antagningen på nuvarande nivå.  

Svenskspråkiga har huvudsakligen utbildat sig inom dessa områden i Åbo och i huvud-
stadsregionen.

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland alla svenskspråkiga diplomingenjörer har varit låg under de senaste 
åren. Prognosen räknar med att de utbildade diplomingenjörerna i hög grad syssel-
sätts som ledare eller experter inom respektive område. Många sysselsätts också inom 
andra områden inom industrin och i hög grad sysselsätts diplomingenjörer också inom 
handeln, den offentliga förvaltningen och som forskare eller lärare. 

4.8  Naturbruk och miljöområdet 
Till utbildningsområdet hör yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning inom lant-
bruk, skogsbruk samt natur- och miljöområdet. Till området hör även yrkes- och yrkes-
högskoleutbildning inom trädgårdsskötsel och fi skeri.
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Figur 56: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2006-09, behoven enligt prognosen år 2025 och rekommendationen 
fram till år 2016 inom naturbruk och miljöområdet enligt utbildningsnivå. 

Utbildningsbehovet är enligt prognosen ökande för både yrkes-, yrkeshögskole- och 
universitetsutbildningens del. Ökningen gäller alla områden förutom yrkeshögskoleut-
bildning inom natur- och miljöområdet och trädgårdsbranschen. 

4.8.1  Yrkesutbildning
Behovet av nya studerande inom lantbruk, skogsbruk, trädgårdsbranschen och fi skeri 
ökar fram till år 2025. Utbildningsbehovet ökar en aning inom natur- och miljöområdet. 

Sysselsättningen väntas minska kraftigt inom hela branschen, med undantag av träd-
gårdsbranschen som har en ökande sysselsättning. Pensioneringen kommer emellertid 
att frigöra långt fl er arbetsplatser inom naturbruket än den väntade minskningen i syssel-
sättningen. 

Genmutation, bioenergi samt miljö- och klimatfrågor förändrar villkoren inom branschen. 
Lantbruken har blivit större och behöver olika former av tjänster och anställd arbets-
kraft. Växthusodlingen sysselsätter mycket utländsk arbetskraft. Det råder också brist 
på lantbruksavbytare och inom skogsbruket behövs fl er skogsmaskinsförare. Skogsvård 
och skogens energianvändning har blivit mer betydelsefulla områden. Nya yrken och 
arbetsuppgifter uppkommer som kräver mångsidighet och förmåga till företagsamhet. 
Efterfrågan på närodlade och ekologiska råvaror, bl.a. grönsaker, har ökat. 
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Studieområde
Påbörjare 

2006-09/år  
(inkl Åland)

Påbörjare 
2009 (inkl 

Åland)

Prognos Påbör-
jarbehov 2025            

(inkl Åland)

Rekommendation 
påbörjare 2016 (inkl 

Åland)

Lantbruk 106 97 114 110
Trädgårdsskötsel 24 24 57 50
Fiskeri 0 0 6 5
Skogsbruk 22 20 41 30
Natur- och miljöområdet 6 0 8 5

Lantbruk
Väntad utveckling 2008–2025
Arbetsplatserna väntas minska med ungefär 24 procent, men pensionsavgången är 
mycket hög: 57 procent. Sysselsättningen minskar med 940 arbetsplatser, men pensio-
neringen frigör 2 250 arbetsplatser. Sammanlagt uppstår det alltså 1 300 arbetsplatser för 
nyutbildade fram till år 2025 som en följd av sysselsättningsminskningen och pensione-
ringen. Detta ger ett något ökat utbildningsbehov i förhållande till nuvarande antagning, 
men rekommendationen är en ökning på endast några få studieplatser. Utbildningspro-
grammet i lantbruk ordnas av tre anordnare. Utbildningsprogrammet för hästhushållning 
har ordnats av en anordnare och utbildningsprogrammet för djurskötare av två anord-
nare.  

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten har varit låg bland de svenskspråkiga utbildade inom lantbruk. Prog-
nosen räknar med att de utbildade sysselsätts främst som jordbrukare och jordbruksar-
betare och trädgårdsföretagare och -arbetare. En del sysselsätts också bl.a. som djur- och 
hästskötare, köpmän och försäljare, användare av arbetsmaskiner, vårdare, skogsarbetare 
och maskinmontörer.   

Trädgårdsskötsel
Väntad utveckling 2008–2025
Arbetsplatserna väntas öka med 8,6 procent och pensionsavgången ligger lite över medel-
talet för svenskspråkiga sysselsatta. Sammanlagt väntas 515 arbetsplatser uppstå för nyut-
bildade fram till år 2025 som en följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen. 
Det här ger ett tydligt ökningsbehov i förhållande till nuvarande antagning. Utbildningen 
har ordnats av två anordnare, en i Södra Finland och en i Österbotten. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga trädgårdsmästarna har varit högre än medeltalet 
för alla svenskspråkiga yrkesutbildade, men betydligt lägre än bland trädgårdsmästare i 
hela landet. Prognosen räknar med att de svenskspråkiga trädgårdsmästarna sysselsätts 
främst som trädgårdsföretagare och trädgårdsarbetare, köpmän och försäljare, jordbruks-
företagare och -arbetare samt som disponenter och fastighetsarbetare.
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Fiskeri
Väntad utveckling 2008–2025
Arbetsplatserna beräknas minska med 22 procent fram till år 2025. Pensionsgången bland 
fi skarna är mycket hög: 55 procent. Sysselsättningen minskar med 28 arbetsplatser och 
pensioneringen frigör 68 arbetsplatser. Sammanlagt uppstår då 40 arbetsplatser för nyut-
bildade. Detta ger ett ökat utbildningsbehov i förhållande till nuvarande antagning, som 
har legat på noll. Utbildningsbehovet måste antagligen också i framtiden delvis besvaras 
av vuxenutbildning. Utbildningen ges av en anordnare. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga fi skarna har varit hög i jämförelse med andra 
svenskspråkiga med yrkesutbildning. I en nationell jämförelse har arbetslösheten varit 
lägre bland svenskspråkiga fi skare än bland fi skarna som helhet. Prognosen räknar med 
att de som har yrkesutbildning inom fi skeri sysselsätts främst som fi skare, jordbruksföre-
tagare och – arbetare och som livsmedelsarbetare. Fiskförädlingen har blivit en alltmer 
betydelsefull del av yrket.

Skogsbruk
Väntad utveckling 2008–2025
Arbetsplatserna beräknas minska och pensionsavgången är hög inom yrkesgruppen. 
Sammanlagt väntas det uppstå 400 arbetsplatser för nyutbildade fram till år 2025 som en 
följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen. Det här ger ett ökningsbehov fram 
till år 2025 jämfört med nuvarande antagning. Utbildningen ordnas på svenska i Södra 
Finland och i Österbotten.

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten har varit låg bland de svenskspråkiga skogsarbetarna. Prognosen räknar 
med att de utbildade sysselsätts främst som yrkesutövare och företagare inom landtrafi k, 
som skogsarbetare, jordbrukare och jordbruksarbetar och som användare av arbetsma-
skiner. En del sysselsätts också t.ex. som lagerarbetare och speditörer, som trädgårdsar-
betare och -företagare eller som experter inom jord- och skogsbruk.

Natur- och miljöområdet
Väntad utveckling 2008–2025
Arbetsplatserna minskar, men pensionsavgången inom de arbetsplatser som kräver 
denna utbildning ligger över medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta. Sammanlagt 
väntas 60 arbetsplatser uppstå för nyutbildade fram till år 2025 som en följd av syssel-
sättningsminskningen och pensioneringen. Detta ger ett något ökat utbildningsbehov 
i förhållande till nuvarande antagning, som varit mycket låg. Det är dock fråga om ett 
väldigt litet årligt utbildningsbehov och rekommendationen är att hålla antagningen på 
nuvarande nivå. En anordnare har erbjudit utbildningen under de senaste åren. 

Arbetslöshet och placering
De svenskspråkiga med denna utbildning är mycket få och arbetslösheten bland dem 
har legat runt medeltalet för alla svenskspråkiga med yrkesutbildning. Arbetslösheten 
har dock varit betydligt lägre bland svenskspråkiga i jämförelse med situationen i hela 
landet. Prognosen räknar med att de utbildade sysselsätts främst som jordbruksföretagare 
och jordbruksarbetare, som ledare och experter inom handelsbranschen, som köpmän 
och försäljare samt som trädgårdsarbetare och trädgårdsföretagare.
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4.8.2  Yrkeshögskoleutbildning
Inom skogsbruket kommer det i framtiden att råda större efterfrågan på företag som kan 
erbjuda tjänster inom skogsvård och försäljning av skog och virke. Skogsägare kommer 
i framtiden allt oftare att köpa tjänster som omfattar både sakkunnig rådgivning och 
själva utförandet av jobbet. Skogsvård och skogens energianvändning har blivit mer 
betydelsefulla områden. Inom trädgårdsskötsel minskar sysselsättningen långsammare 
än inom lantbruk och fi skeri. Sysselsättningen ökar när det gäller skötsel av parker och 
grönområden samt produkter som inte är avsedda som livsmedel. Inom lantbruket blir 
olika former av landsbygds- och gårdsturism vanligare. 

Genmutation, bioenergi samt miljö- och klimatfrågor förändrar villkoren inom bran-
schen. Lantbruken har blivit större och behöver olika former av tjänster och anställd 
arbetskraft. Inom lantbruket råder t.ex. efterfrågan på agrologer som arbetar med rådgiv-
ningsuppdrag. Inom skogsbruket behövs allt fl era rådgivare och experter inom skötsel 
och skydd av natur och miljö. Dessa kan vara till exempel skogsbruksingenjörer eller 
miljöplanerare. 

Sysselsättningen inom naturbruket är svår att förutsäga, eftersom den i hög grad är bero-
ende av internationella avtal och stödformer samt av hur produktutvecklingen speciellt 
inom skogsbruket lyckas. Nya yrken och arbetsuppgifter uppkommer som kräver mång-
sidighet och förmåga till företagsamhet. Den framtida utvecklingen är också till stor del 
beroende av hur produktutvecklingen lyckas, speciellt inom skogsindustrin. Skogsindu-
strin är mycket beroende av hur den internationella marknaden utvecklas. Branschen 
behöver mer forskning, utveckling och nya produkter för att vara framgångsrik i fram-
tiden. 

Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen väntas minska rätt kraftigt, i genomsnitt med 15 procent. Sammanlagt 
väntas 810 arbetsplatser uppkomma för personer som har yrkeshögskoleutbildning inom 
området.  Sysselsättningen väntas minska inom alla områden, utom inom trädgårds-
skötsel som väntas ha en sysselsättningsökning. Pensionsavgången är ganska hög inom 
alla arbetsplatser inom det här området. Inom de arbetsplatser som kräver utbildning i 
lantbruk är pensionsavgången mycket hög, 56 procent, under åren 2008-2025. Inom träd-
gårdsskötsel ligger pensionsavgången lite över medeltalet och inom skogsbruk tydligt 
över medeltalet.  Även inom miljöområdet är pensionsavgången hög, 53 procent.

Sammanlagt väntas det uppstå 500 arbetsplatser för nyutbildade inom lantbruk, 100 för 
nyutbildade inom trädgårdsskötsel, 180 för nyutbildade inom skogsbruk och 20 för nyut-
bildade miljöplanerare fram till år 2025 som en följd av sysselsättningsminskningen och 
pensioneringen. 

Det här ger ett kraftigt ökat utbildningsbehov inom lantbruk och ett mindre öknings-
behov inom skogsbruk. Prognosen visar på ett minskat behov inom trädgårdsskötsel och 
natur- och miljöområdet fram till år 2025 jämfört med nuvarande antagning till utbild-
ningarna. Rekommendationen föreslår en försiktigare minskning. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten har varit mycket låg bland de svenskspråkiga agrologerna och den har 
även för skogsingenjörerna legat under medeltalet för alla svenskspråkiga yrkeshög-
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skoleutbildade. Arbetslösheten bland de svenskspråkiga hortonomerna har varit låg i 
en nationell jämförelse, men har legat en aning över medeltalet för de svenskspråkiga 
yrkeshögskoleutbildade. Det har inte funnits någon arbetslöshet bland de svensksprå-
kiga miljöplanerarna.  

Prognosen räknar med att de utbildade agrologerna och skogsbruksingenjörerna syssel-
sätts främst som jordbruksföretagare och jordbruksarbetare, som experter inom jord- och 
skogsbruk, som chefer och experter inom handelsbranschen och som försäljare och 
köpmän. En del sysselsätts också bl.a. inom undervisningen eller inom den offentliga 
förvaltningen. En del skogsbruksingenjörer kommer förmodligen också att sysselsättas 
inom industrin eller som skogsarbetare. 

De nyutbildade hortonomerna sysselsätts främst som trädgårdsarbetare och trädgårdsfö-
retagare, som experter inom jord- och skogsbruk, som köpmän och försäljare, som jord-
bruksföretagare och jordbruksarbetare. En del sysselsätts också bl.a. som lärare eller som 
experter inom handelsbranschen. Prognosen räknar med att miljöplanerarna sysselsätts 
främst som jordbruksföretagare och jordbruksarbetare, experter inom jord- och skogs-
bruk eller inom den offentliga förvaltningen eller industrin. 

Inom fi skeri visar prognosen på ett så litet utbildningsbehov att det inte ger underlag för 
en separat svenskspråkig undervisning. Visserligen är pensionsavgången inom yrket rätt 
stor, men sysselsättningen väntas minska under åren 2008–2025.

4.8.3  Universitetsutbildning
Genmutation, bioenergi samt miljö- och klimatfrågor förändrar villkoren inom branschen 
och det fi nns en ökad efterfrågan på miljösparande teknologi. Lantbruken har blivit 
större och behöver olika former av tjänster. Inom skogsbruket råder stor efterfrågan på 
företag som kan erbjuda service som omfattar skogsvård, försäljning av skog och virke 
samt miljöplanering. Betydelsen av skogen som råmaterial för energiproduktion ökar. 
Landsbygds- och gårdsturism, mångsyssleri inom turism samt hotell- och restaurangverk-
samhet blir allt vanligare inom lantbruket. 

Sysselsättningen inom naturbruket är svår att med säkerhet förutsäga, eftersom den i hög 
grad är beroende av internationella avtal och stödformer. Den framtida utvecklingen är 
också till stor del beroende av hur produktutvecklingen lyckas, speciellt inom skogsin-
dustrin. Det fi nns ett behov av att satsa mera på forskning och produktutveckling. Skogs-
industrin är också mycket beroende av hur den internationella marknaden utvecklas. 

Väntad utveckling 2008–2025
Inom natur- och miljöområdet väntas arbetsplatserna öka en aning fram till år 2025; inom 
skogsbruket väntas de öka betydligt och inom lantbruket väntas de minska med mer än 
10 procent. Pensionsavgången inom de arbetsplatser som kräver universitetsutbildning 
inom lantbruk och inom natur- och miljöområdet ligger över medeltalet för svensksprå-
kiga sysselsatta. Inom lantbruket är pensionsavgången särskilt hög, över 53 procent. 
Sammanlagt väntas 80 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade inom lantbruk, 60 för 
nyutbildade inom skogsbruk och 100 för nyutbildade inom natur-och miljöområdet fram 
till år 2025 som en följd av sysselsättningsminskningen och pensioneringen. Detta ger 
ett ökat utbildningsbehov inom alla tre delområden i förhållande till nuvarande antag-
ning av svenskspråkiga till utbildningen. Inom lantbruket och natur- och miljöområdet 
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är rekommendationen dock lite lägre än den siffra prognosen visar. Svenskspråkiga har 
studerat huvudsakligen vid ett universitet.

Arbetslöshet och placering
De svenskspråkiga agronomernas arbetslöshet har legat lite över medeltalet för svensk-
språkiga universitetsutbildade. Bland dem som har studerat skogsbruk och natur- och 
miljöområdet har arbetslösheten varit låg. Prognosen räknar med att de universitets-
utbildade inom lantbruk och skogsbruk sysselsätts främst som jordbruksarbetare och 
-företagare, experter inom den offentliga förvaltningen och inom jord- och skogsbruk 
eller inom undervisningen, som experter inom matematik och naturvetenskap eller inom 
handeln. Prognosen räknar med att de med natur- och miljöutbildning sysselsätts inom 
samma yrken, men dessutom som informatörer och journalister, inom byggnadsbran-
schen och inom industrin.

4.9  Social-, hälso- och idrottsområdet 
Till området hör yrkesutbildning inom social- och hälsoområdet, yrkeshögskoleutbild-
ning inom det sociala området, hälsoområdet och teknisk hälsoservice samt universi-
tetsutbildning inom medicin och veterinärmedicin. Till området hör dessutom yrkes-, 
yrkeshögskole- och universitetsutbildning inom odontologi och tandvård samt rehabi-
litering och idrott. Till området hör yrkes- och universitetsutbildning inom farmaci och 
läkemedelsförsörjning samt yrkes- och yrkeshögskoleutbildning inom skönhetsområdet. 
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Figur 57: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2006-09, behoven enligt prognosen år 2025 och rekommendationen 
fram till år 2016 inom social-, hälso- och idrottsområdet enligt utbildningsnivå. 

Utbildningsbehovet är enligt prognosen kraftigt ökande inom både yrkes-, universitets- 
och yrkeshögskoleutbildningen. Ökningen gäller alla studieområden, förutom skön-
hetsområdet och rehabilitering och idrott inom yrkes- och yrkeshögskoleutbildningen. 
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Ökningsbehovet är procentuellt speciellt kraftigt inom social- och hälsoområdet inom 
yrkesutbildningen samt inom medicin och odontologi.

Utbildningsstyrelsen publicerade i juni 2011 en rapport om de framtida kompetensbe-
hoven inom dagvården, barn- och familjearbete. I rapporten beskrivs också alternativa 
framtida scenarion över hur arbetet inom barndagvården, barn- och familjeverksamhet 
förändras.

4.9.1  Yrkesutbildning
Utbildningsbehovet inom social-, hälso- och idrottsområdet är mycket stort under 
kommande år. Antalet sysselsatta ökade kraftigt åren 1995–2007 och väntas fortsätta öka 
kraftigt fram till år 2025 på grund av ökad efterfrågan på tjänster och en åldrande befolk-
ning. Social- och hälsovårdsområdet har prioriterats i prognosen pga. behovet av vård 
på svenska.

Antalet arbetsplatser ökar särskilt kraftigt inom det sociala området, t.ex. inom äldre-
omsorg, hemvård, mentalvård och missbrukarvård. En större del av vården än hittills 
kommer i framtiden att skötas av privata företag.  Inom barndagvården har arbetsplat-
serna ökat kraftigt under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet och de väntas fort-
sätta öka fram till år 2025.

Intresset för utbildningen inom skönhetsbranschen är i regel alltid stort. Medelåldern 
bland frisörer och kosmetologer är låg och pensionsavgången liten, vilket betyder att 
arbetsplatser inte frigörs i någon högre grad under kommande år. Det är emellertid fråga 
om serviceyrken där tvåspråkighet kan vara ett viktigt anställningskriterium. Hittills har 
arbetslösheten inte varit hög bland de svenskspråkiga utbildade. En del av dem som 
utbildas till frisörer och kosmetologer får ändå räkna med att sysselsättas inom andra 
yrken, t.ex. vård eller försäljning. 

Inom idrott väntas sysselsättningen öka. Medelåldern bland de sysselsatta inom området 
är emellertid relativt låg, så pensionsavgången ligger lite under medeltalet under de 
kommande åren. Utbildningsbehovet är enligt prognoserna en aning minskande fram 
till år 2025. 

Studieområde
Påbörjare 

2006-09/år  
(inkl Åland)

Påbörjare 
2009 (inkl 

Åland)

Prognos Påbör-
jarbehov 2025            

(inkl Åland)

Rekommendation 
påbörjare 2016 (inkl 

Åland)

Social- och hälsoområdet 249 294 552 450
Rehabilitering och idrott 30 36 23 25
Läkemedelsförsörjning 14 17 9 15
Skönhetsområdet 97 100 43 60

Social och hälsoområdet
Väntad utveckling 2008–2025
Den väntade sysselsättningsökningen inom arbetsplatserna som kräver närvårdarutbild-
ning är så hög som 22 procent, vilket ligger högt över medeltalet för alla svenskspråkiga 
sysselsatta under tiden fram till 2025. I antal är det fråga om 1 890 nya arbetsplatser 
som uppkommer bland svenskspråkiga under åren 2008–2025. Pensionsavgången ligger 



149

också lite över medeltalet för svenskspråkiga sysselsatta. Det är fråga om 3 930 arbets-
platser som uppkommer pga. pensionsavgång bland svenskspråkiga under perioden 
2008–2025. Sammanlagt väntas alltså 5 820 arbetsplatser för nyutbildade svenskspråkiga 
uppstå fram till år 2025 som en följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen. 
Detta ger mer än ett dubblerat utbildningsbehov i förhållande till nuvarande antagning. 
Ökningsbehovet är så stort att det inte är realistiskt att ungdomsutbildningen skulle 
kunna besvara dessa behov helt. En del av behovet bör besvaras av vuxenutbildning och 
sannolikt också av utländsk arbetskraft. Yrke 2025 rekommenderar en mindre ökning än 
prognosen visar. Svenskspråkig utbildning har ordnats av en anordnare i Österbotten och 
av två anordnare i Södra Finland samt på Åland. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga närvårdarna har varit låg både i en nationell 
jämförelse och jämfört med alla svenskspråkiga yrkesutbildade. Prognosen räknar med 
att närvårdarna sysselsätts främst som barnskötare inom dagvården, som handledare 
inom t.ex. handikappomsorgen, som vårdare inom bl.a. äldreomsorgen eller på hälso-
centraler och en mindre del som försäljare, kontorsarbetare, städare eller som yrkesutö-
vare inom räddningsarbete.

Rehabilitering och idrott
Väntad utveckling 2008–2025
Antalet arbetsplatser för idrottsinstruktörer och idrottsledare beräknas öka och pensions-
avgången ligger nära medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta. Sammanlagt väntas 
250 arbetsplatser uppstå för nyutbildade svenskspråkiga fram till år 2025 som en följd 
av sysselsättningsökningen och pensioneringen. Det här ger ett något minskat utbild-
ningsbehov i förhållande till nuvarande antagning. Yrke 2025 rekommenderar en liten 
minskning av antalet studieplatser i förhållande till nuvarande antagning. Svenskspråkig 
utbildning ordnas både i Södra Finland och i Österbotten. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga med grundexamen i idrott har legat kring medel-
talet för alla svenskspråkiga med yrkesutbildning under de senaste åren. Prognosen 
räknar med att de utbildade sysselsätts inom hälsovården, inom det sociala området, 
inom handeln eller inom serviceyrken. 

Läkemedelsförsörjning
Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningsökningen inom arbetsplatserna för läkemedelstekniker ligger över medel-
talet för alla svenskspråkiga sysselsatta. Pensionsavgången ligger nära medeltalet. 
Sammanlagt väntas det uppstå 90 arbetsplatser för nyutbildade läkemedelstekniker fram 
till år 2025 som en följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen. Prognosen visar 
ett något minskande utbildningsbehov men rekommendationen är att hålla antagningen 
ungefär på nuvarande nivå fram till år 2025. Utbildningen ordnas av en anordnare i 
Österbotten. Tidvis har studierna ordnats delvis på distans och som nätstudier.

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga läkemedelsteknikerna har legat lite under 
medeltalet för alla svenskspråkiga med yrkesutbildning under de senaste åren. Det har 
funnits stora regionala skillnader; arbetslösheten har varit hög särskilt i Östra Nyland 
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men också i Egentliga Finland medan den har varit låg eller obefi ntlig i de övriga regio-
nerna. Prognosen räknar med att läkemedelsteknikerna sysselsätts främst av apotek, 
naturkostbutiker, som vårdare, försäljare, lagerarbetare eller speditörer.

Skönhetsområdet
Väntad utveckling 2008–2025
Antalet arbetsplatser för frisörer och kosmetologer väntas öka, men pensionsavgången 
är mycket låg. Sammanlagt väntas 450 arbetsplatser uppstå för nyutbildade frisörer och 
kosmetologer fram till år 2025 som en följd av sysselsättningsökningen och pensione-
ringen. Det här ger ett kraftigt minskat utbildningsbehov i förhållande till nuvarande 
antagning. Rekommendationen ligger dock mellan nuvarande antagning och den siffra 
prognosen visar. Svenskspråkig frisörsutbildning ordnas av fyra utbildningsanordnare 
och dessutom på Åland. Kosmetologutbildning ordnas av tre anordnare. Efterfrågan på 
utbildningen har varit stor, men det råder en viss risk för överdimensionering inom 
studieområdet. Svenskspråkiga frisörer och kosmetologer har emellertid inte varit arbets-
lösa i någon hög grad, men en del av de utbildade får räkna med sysselsättning inom 
andra områden. Prognosen räknar med att de utbildade sysselsätts främst som yrkesutö-
vare inom skönhetsvård eller som försäljare.

4.9.2  Yrkeshögskoleutbildning
Antalet arbetsplatser ökar särskilt inom det sociala området. Det här gäller äldreomsorgen, 
hemvården, mentalvården, missbrukarvården och också tandvården. En större del av 
vården än hittills kommer i framtiden att skötas av privata företag. Den åldrande befolk-
ningen har köpkraft och ett stort intresse för och behov av service och tjänster i anknyt-
ning till hälsa och välbefi nnande. 

Inom barndagvården har arbetsplatserna ökat kraftigt under slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet och de väntas fortsätta öka fram till år 2025. Under de senaste åren 
har det varit brist på personal inom dagvården särskilt i huvudstadsregionen. Den allt 
större diversiteten bland familjerna, sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa 
samt förebyggande arbete kräver allt mer resurser och allt mer kompetenser hos perso-
nalen. Behovet av forskning och utveckling betonas på alla områden, speciellt inom 
äldrevården, liksom behovet av experter och sakkunniga. 

Det är sannolikt att den administrativa personalen inom social- och hälsovården kommer 
att skäras ner när nya och större kommuner bildas. Man bör också beakta att rutinä-
renden i allt högre grad fl yttas över från läkarna till sjukskötarna och från sjukskötarna 
till närvårdarna. Trots detta kan man utgå från att det också i fortsättningen fi nns en 
efterfrågan på personer som behärskar både fi nska och svenska inom den offentliga 
sektorn, speciellt i de svensk- och tvåspråkiga regionerna. Social- och hälsoområdet har 
därför prioriterats i prognosen.

Väntad utveckling 2008–2025
En betydande sysselsättningsökning väntas inom alla de yrken som kräver yrkeshögsko-
leutbildning inom social- och hälsoområdet under åren 2008–2025. Pensionsavgången 
inom de här yrkena varierar en del. Bland dem som har studerat inom hälsoområdet, 
social- och hälsovårdsbranschen, odontologi, rehabilitering och idrott, teknisk hälsoser-
vice och skönhetsbranschen ligger pensionsavgången procentuellt under medeltalet för 
alla svenskspråkiga sysselsatta under åren 2008–2025. Bland dem som har studerat inom 
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det sociala området samt farmaci och läkemedelshantering ligger pensionsavgången över 
medeltalet. Sammanlagt väntas 1 600 arbetsplatser uppstå för nyutbildade socionomer, 
2 890 för nyutbildade inom hälsoområdet, 70 för nyutbildade munhygienister, 500 för 
nyutbildade inom rehabilitering och idrott, 320 för nyutbildade röntgenskötare, bioanaly-
tiker och optometriker och 30 arbetsplatser för nyutbildade estenomer (skönhetsområdet) 
under åren 2008–2025 som en följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen. 

Det här ger ett ökat utbildningsbehov av socionomer fram till år 2025 jämfört med 
nuvarande årliga antagning. Prognosen visar att det framtida utbildningsbehovet inom 
hälsoområdet (dvs. barnmorskor och olika typer av sjukskötare) ökar i förhållande till 
nuvarande årliga antagning till utbildningen. Enligt prognosen fi nns det ett litet utbild-
ningsbehov bland svenskspråkiga inom tandvård. Underlaget är dock litet och den 
svenskspråkiga utbildningen har inte ordnats på några år. En svenskspråkig tandläkar-
utbildning med åtta studieplatser startade hösten 2011. Prognosen visar på ett minskat 
utbildningsbehov inom skönhetsområdet samt inom rehabilitering och idrott fram till år 
2025 jämfört med nuvarande antagning. I båda fallen rekommenderas en mindre föränd-
ring i antagningen än prognosen visar. 

Svenskspråkig yrkeshögskoleutbildning inom social- och hälsoområdet har ordnats på 
tre olika orter. Idrottsutbildning har ordnats av en svenskspråkig yrkeshögskola. Svensk-
språkig utbildning till estenom har också ordnats av en yrkeshögskola.

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland svenskspråkiga personer med de här utbildningarna har varit 
mycket låg under de senaste åren. Inte heller inom skönhetsområdet har arbetslösheten 
varit hög, men många inom skönhetsvården får sannolikt räkna med att sysselsättas inom 
andra yrken, t.ex. vård eller försäljning. Förmågan att skapa sin egen arbetsplats har blivit 
allt viktigare inom branschen. Nya yrken och arbetsuppgifter uppkommer som kräver 
mångsidighet och förmåga till företagsamhet. 

Prognosen räknar med att de utbildade socionomerna sysselsätts främst som vårdare, 
handledare eller experter inom det sociala området (inkl dagvården), inom undervisning 
eller som ledare eller experter inom hälsovården. Prognosen räknar med att de utbildade 
sjukskötarna sysselsätts främst som sjukskötare och som vårdare och handledare inom 
det sociala området, som experter inom det sociala området eller som försäljare. En 
del sysselsätts också som chefer och experter inom handelsbranschen och som chefer 
inom social- och hälsovården. Prognosen räknar med att de utbildade tandhygienisterna 
sysselsätts främst inom hälsovården men också som försäljare och inom vissa former 
av metallarbete. Prognosen räknar med att de utbildade idrottsinstruktörerna sysselsätts 
främst som vårdare eller experter inom vården eller inom servicebranschen, bl.a. som 
försäljare. De utbildade estenomerna sysselsätts främst som yrkesutövare inom skönhets-
vård. Inom alla dessa yrken sysselsätts dessutom en del som lärare, inom försäljning eller 
inom den offentliga förvaltningen. 

4.9.3  Universitetsutbildning
Många nya arbetsplatser uppkommer inom social- och hälsovården fram till år 2025. 
Ökningen av antalet arbetsplatser beror på ökad efterfrågan på tjänster, höjd levnads-
standard, en förändring i synen på vad vården ska kunna erbjuda samt en åldrande 
befolkning. Arbetslösheten är redan nu mycket liten och sysselsättningsmöjligheterna för 
svensk- och tvåspråkiga är goda. 
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En allt större del av vården kommer i framtiden att skötas av privata företag. Olika sociala 
problem, såsom missbruk och mentala problem i alla ålderskategorier samt förebyg-
gande arbete kräver allt mer resurser och kunnig personal. Speciellt inom äldreomsorgen 
betonas behovet av forskning och utveckling genomgående, liksom behovet av experter.
Nya och större kommuner har bildats och den utvecklingen kommer att fortsätta. Arbetet 
inom social- och hälsovården omorganiseras. Exakt vilka följderna blir för yrkesgrup-
perna med universitetsutbildning på området är svårt att förutsäga. En del rutinärenden 
kommer åtminstone sannolikt att fl yttas från läkarna till sjukskötarna. Man kan i vilket 
fall som helst utgå från att det också i fortsättningen fi nns efterfrågan på personer som 
behärskar svenska inom den offentliga sektorn, speciellt i de svensk- och tvåspråkiga 
regionerna. 

Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen beräknas öka inom alla studieområden fram till år 2025. Inom odonto-
logi väntas en ökning på 36 procent, inom hälsoområdet 23 procent, inom rehabilitering 
och idrott 7 procent, inom medicin 34 procent, inom farmaci 25 procent och inom veteri-
närmedicin 33 procent. Pensionsavgången ligger över medeltalet för alla svenskspråkiga 
sysselsatta bland dem som har studerat hälsovårdsvetenskap, odontologi, medicin och 
veterinärmedicin. Inom rehabilitering och idrott samt inom farmaci ligger pensionsav-
gången under medeltalet.  Sammanlagt väntas 380 arbetsplatser uppstå för nyutbildade 
farmaceuter, 730 för nyutbildade läkare, 70 för nyutbildade veterinärer, 300 för nyutbil-
dade hälsovetare, 200 för nyutbildade odontologer (tandläkare) och 195 för de nyutbil-
dade inom rehabilitering och idrott under åren 2008–2025 som en följd av sysselsätt-
ningsökningen och pensioneringen. 

Det här ger ett utbildningsbehov fram till år 2025 som är mer än dubbelt så stort som 
den nuvarande antagningen. Rekommendationen är dock en lite mindre antagning än de 
siffror prognosen visar. Ökningen gäller särskilt odontologi (tandläkare), rehabilitering 
och idrott och medicin. Utbildningsbehovet inom hälsovetenskap, farmaci och veteri-
närmedicin ökar något fram till år 2025. Det fi nns ett behov av nyutbildade gymnastik-
lärare, eftersom endast 73 % av gymnastiklärarna i de svenska skolorna var behöriga år 
2010. Svenskspråkig utbildning i hälsovetenskap ges av ett universitet. Svenskspråkiga 
tandläkare, läkare och veterinärer har huvudsakligen utbildat sig vid ett universitet. Ett 
fi nskspråkigt universitet erbjuder idrottsvetenskap. Två universitet ordnar svensk- eller 
tvåspråkig utbildning i farmaci och ett universitet utbildar provisorer.

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten har varit så gott som obefi ntlig inom alla dessa yrkesgrupper bland 
svenskspråkiga. Prognosen räknar med att de utbildade hälsovetarna sysselsätts som 
lärare, sjukskötare och övriga experter inom hälsovård, ledare eller experter inom social- 
och hälsovården och som experter inom den offentliga förvaltningen. Prognosen räknar 
med att de utbildade inom idrott sysselsätts som lärare eller inom övrigt servicearbete. 
En del sysselsätts också som informatörer och journalister. De utbildade farmaceuterna 
och provisorerna förmodas bli sysselsatta som experter inom hälsovård, vid apotek eller 
annan försäljning och i viss mån som lärare. Läkarna sysselsätts i mycket hög grad som 
läkare, men en del också som lärare, ledare och experter inom hälsovården eller inom 
den offentliga förvaltningen. Veterinärerna sysselsätts i motsvarande yrken. 



153

4.10  Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 
Till utbildningsområdet hör yrkes- och yrkeshögskoleutbildning inom turism, inkvarte-
rings- och kosthållsbranschen, huslig ekonomi och konsumentservice samt yrkesutbild-
ning inom rengöringsservice. Dessutom hör universitetsutbildningen inom livsmedels- 
och näringsvetenskap hit.
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Figur 58: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2006-09, behoven enligt prognosen år 2025 och rekommendationen 
fram till år 2016 inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen enligt utbildningsnivå. 

Utbildningsbehovet är enligt prognosen oförändrat inom yrkesutbildningen och mins-
kande inom yrkeshögskoleutbildningen. För universitetsutbildningen saknas uppgifter 
för nuvarande antagning. Uppgiften torde ingå i den agro-forstvetenskapliga utbild-
ningen i kapitel 4.8.3. 

4.10.1  Yrkesutbildning  
Utbildningsbehovet inom utbildningsområdet för turism ökar enligt prognosen, men 
rekommendationen är att fortsätta med nuvarande storlek på antagningen. Inom kost-
hålls- och inkvarteringsbranschen visar prognosen på ett minskande behov, men enligt 
rekommendationen bör antagningen hållas ungefär på nuvarande nivå. Inom hushålls- 
och konsumenttjänster är utbildningsbehovet ökande, men rekommendationen är en lite 
mindre ökning av antalet studieplatser än den siffra prognosen visar. Inom rengörings-
service fi nns ett tydligt utbildningsbehov, men inget intresse har funnits bland unga. 
Inom restaurangbranschen väntas sysselsättningen öka under de kommande åren. Den 
nuvarande arbetskraften inom branschen är emellertid ung och kommer att fi nnas kvar 
på arbetsmarknaden länge ännu.

Trots att sysselsättningen väntas minska under de kommande åren inom rengörings-
service, så ökar utbildningsbehovet. Detta beror på att så många städare pensioneras. 
Kompetenskraven har ökat inom städningen, på grund av alla de maskiner och kemika-
lier som används i yrket samtidigt som det har blivit vanligare med allergier.  
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I många fall kombineras turismen med någon annan näringsgren och i många fall krävs 
mångsidighet, kreativitet och förmåga till företagsamhet. Gårdsturismen har t.ex. utveck-
lats betydligt den senaste tiden. Branschen är dock konjunkturkänslig och behoven kan 
variera regionalt. 

Den åldrande befolkningen har köpkraft och ett stort intresse för service i anknytning till 
turism- och restaurangbranschen, vilket resulterar i en ökad efterfrågan. Inom turismbran-
schen pågår dock en stor förändring i och med att allt fl er resor köps via nätet och det 
innebär ett minskat personalbehov hos resebyråer, hotell och fl ygbolag. I framtiden 
kommer även pensionärerna att uträtta sina ärenden på nätet. Inom restaurangbranschen 
betonas sakkunskap om specialdieter och de matvanor som blir alltmer specifi ka i och 
med allergier och den åldrande befolkningens behov. Inom turismen ökar efterfrågan 
på program-, paket- och kulturservice samt överhuvudtaget på service i anknytning till 
kultur och upplevelse.

Studieområde
Påbörjare 

2006-09/år  
(inkl Åland)

Påbörjare 
2009 (inkl 

Åland)

Prognos Påbör-
jarbehov 2025            

(inkl Åland)

Rekommendation 
påbörjare 2016 (inkl 

Åland)

Turism 10 0 18 10
Inkvarterings- och kosthållsbranschen 286 334 200 240
Huslig ekonomi och konsumentservice 7 7 14 10
Rengöringsservice 0 0 76 0

Turism 
Väntad utveckling 2008–2025 
Inom turism väntas sysselsättningen öka och de som arbetar i branschen är relativt unga; 
pensionsavgången ligger procentuellt under medeltalet för alla svenskspråkiga syssel-
satta. Sammanlagt väntas 190 arbetsplatser uppstå för nyutbildade inom turism under 
åren 2008–2025 som en följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen. Detta ger 
ett ökat utbildningsbehov i förhållande till nuvarande antagning. En ökning rekommen-
deras trots detta inte, eftersom framtidsutsikterna i branschen är osäkra. En anordnare i 
södra Finland har ordnat svenskspråkig utbildning inom turism. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga turisttjänstemännen och producenterna av rese-
tjänster har varit rätt hög i jämförelse med andra svenskspråkiga med yrkesutbildning.  
Det har funnits ganska stora regionala skillnader i arbetslöshetsgraden. Arbetslösheten 
har varit högst i Nyland och lägst på Åland och i östra Nyland. Prognosen räknar med 
att de utbildade turisttjänstemännen sysselsätts främst som turisttjänstemän, försäljare 
och som chefer och experter inom inkvarterings- och kosthållsbranschen.  En mindre 
del sysselsätts bl.a. som jordbruksföretagare, jordbruksarbetare och som kontorsarbetare. 

Inkvarterings- och kosthållsbranschen
Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen beräknas minska inom inkvarterings- och kosthållsbranschen samti-
digt som pensionsavgången är låg. Sammanlagt uppstår 2 055 arbetsplatser för nyutbil-
dade inom inkvarterings- och kosthållsbranschen under åren 2008–2025 som en följd av 
sysselsättningsutvecklingen och pensioneringen. Detta ger ett minskat utbildningsbehov 
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i förhållande till nuvarande antagning. Rekommendationen är dock att hålla antagningen 
på nuvarande nivå. Sex anordnare har ordnat svenskspråkig yrkesutbildning inom inkvar-
terings- och kosthållsbranschen under de senaste åren. Utbildningen erbjuds därmed i 
alla regioner i Svenskfi nland och även på Åland. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga med dessa utbildningar (kock, servitör och 
receptionist) har legat lite över medeltalet bland alla svenskspråkiga med yrkesutbildning. 
Högst har arbetslösheten varit i Östra Nyland. I en nationell jämförelse har arbetslösheten 
varit betydligt lägre bland svenskspråkiga än bland andra i branschen. Prognosen räknar 
med att de utbildade sysselsätts främst inom olika uppgifter inom inkvarterings- och 
kosthållsbranschen, dvs. hotell, restauranger och storkök, men också inom turism, det 
sociala området, som försäljare, inom jordbruket, som kontorsarbetare och inom livs-
medelsindustrin.

Huslig ekonomi och konsumentservice
Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen inom arbetsplatserna för hemvårdare väntas minska något och pensions-
avgången ligger procentuellt lite under medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta. 
Sammanlagt väntas 135 arbetsplatser uppkomma för nyutbildade under åren 2008–2025 
som en följd av sysselsättningsminskningen och pensioneringen. Detta ger ett ökat utbild-
ningsbehov i förhållande till nuvarande antagning, men utbildningen skulle fortfarande 
ha en liten volym. Rekommendationen är en lite mindre ökning än den siffra prognosen 
visar. Utbildningen har ordnats av en anordnare under de senaste åren.

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga utbildade på området har legat något över 
medeltalet för svenskspråkiga yrkesutbildade under de senaste åren. I en nationell jämfö-
relse har arbetslösheten varit låg bland de svenskspråkiga. Prognosen räknar med att de 
utbildade sysselsätts främst i olika yrken inom det sociala området, försäljning, städbran-
schen och inom kosthållsbranschen.

Rengöringsservice
Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen inom de arbetsplatser som kräver utbildning inom rengöringsservice 
väntas minska med hela 35 procent. Pensionsavgången är däremot hög; över hälften av 
de svenskspråkiga sysselsatta kommer att pensioneras under åren 2008–2025. Samman-
lagt väntas 560 arbetsplatser för nyutbildade städare uppstå under åren 2008–2025 som 
en följd av sysselsättningsminskningen och pensioneringen. Eftersom ingen svensk-
språkig utbildning erbjudits för unga under de senaste åren innebär detta ett stort utbild-
ningsbehov. Enligt prognosen borde 75 svenskspråkiga per år antas till denna utbildning. 
Det är tyvärr inte realistiskt, eftersom intresset för den här utbildningen är mycket lågt 
bland ungdomar. Utbildningsbehovet inom rengöringsservicen bör delvis besvaras av 
vuxenutbildning.

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland dem med denna utbildning har legat lite under medeltalet för 
svenskspråkiga sysselsatta. Prognosen räknar med att de utbildade sysselsätts främst 
inom städbranschen och några som fastighetsarbetare, inom det sociala området eller 
som kontorsarbetare. 
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4.10.2  Yrkeshögskoleutbildning
Sysselsättningen väntas på sikt öka på grund av ökad efterfrågan på turisttjänster och 
höjd levnadsstandard. Den åldrande befolkningen har köpkraft och ett stort intresse för 
service i anknytning till turism- och restaurangbranschen. Inom turismen ökar efterfrågan 
på program-, paket- och kulturservice samt överhuvudtaget på service i anknytning till 
kultur och upplevelser. Behovet av expertis, kreativitet, innovationer och företagskun-
nande betonas genomgående inom branschen. I många fall kombineras turismen med 
någon annan näringsgren, vilket kräver mångsidighet, kreativitet, marknadsföringskun-
nande och förmåga till företagsamhet. Gårdsturismen har t.ex. utvecklats betydligt den 
senaste tiden. Branschen är dock konjunkturkänslig och behoven kan variera regionalt. 
På det stora hela har sysselsättningsläget varit gott för de svenskspråkiga inom branschen, 
delvis på grund av det stora behovet av språkkunskaper i dessa yrken. Inom restaurang-
branschen betonas sakkunskapen om specialdieter och alltmer specifi ka matvanor. 

Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen beräknas öka inom de arbetsplatser som kräver dessa utbildningar och 
pensionsavgången ligger under medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta under åren 
2008–2025. Sammanlagt väntas 270 arbetsplatser uppstå för nyutbildade inom turism 
och 230 för nyutbildade inom inkvarterings- och kosthållsbranschen under åren 2008–
2025 som en följd av sysselsättningsökningen och pensioneringen. Detta ger ett tydligt 
minskat utbildningsbehov i förhållande till nuvarande antagning inom turism, men ett 
ökat utbildningsbehov inom inkvarterings- och kosthållsbranschen. Yrke 2025 rekom-
menderar dock en lite mindre minskning än den siffra prognosen påvisar för turismen, 
och en mindre ökning än den siffra prognosen påvisar för inkvarterings- och kosthålls-
branschen. 

Arbetslöshet och placering
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga restonomerna i turism har legat lite över medel-
talet bland alla svenskspråkiga med yrkeshögskoleutbildning.  Prognosen räknar med att 
de utbildade inom turismen sysselsätts främst som yrkesutövare inom turismen, handeln 
eller som kontorsarbetare inom ekonomiförvaltning. De övriga nyutbildade restono-
merna sysselsätts främst som ledare och experter inom inkvarterings- och kosthållsbrans-
chen, som lärare, som köpmän, försäljare, chefer och experter inom handeln och som 
kontorsarbetare inom ekonomiförvaltning. 

4.10.3  Universitetsutbildning
Prognosen visar på ett litet utbildningsbehov inom turism och inom livsmedels- och 
näringsvetenskaperna.

Utbildningen är inriktad på forskning inom livsmedelsbranschen, ledning av produk-
tionsprocesser, produktutveckling och marknadsföring. En näringsterapeut eller 
näringsexpert kan arbeta på en hälsocentral, ett sjukhus, inom arbetshälsovården, 
på en rehabiliteringsanstalt, hos en organisation eller en idrottsförening. Andra alter-
nativ är att arbeta som produktexpert inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin, 
eller som forskare vid ett universitet eller ett forskningsinstitut. Utvecklingen av livs-
medel med hälsofrämjande effekter (funktionella livsmedel och bioteknik) syssel-
sätter en del. Etiska värderingar och krav på rena och ekologiska råvaror påverkar 
konsumenternas val i större utsträckning än tidigare, vilket innebär att det också 
fi nns en större efterfrågan på information om produkterna. Just nu pågår en trend 
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där innehållet i maten och kopplingar mellan mat och hälsa intresserar många, och 
man kan anta att det kommer att leda till en ökad efterfrågan på näringsterapeuter.

Väntad utveckling 2008–2025 
Sysselsättningen väntas öka inom arbetsplatserna som kräver denna utbildning och 
pensionsavgången ligger under medeltalet. Sammanlagt väntas 40 arbetsplatser uppstå 
för nyutbildade under åren 2008–2025 som en följd av sysselsättningsökningen och 
pensioneringen. 

Arbetslöshet och placering
Det har inte under de senaste åren funnits arbetslöshet bland de svenskspråkiga utbil-
dade på området. Prognosen räknar med att de utbildade sysselsätts inom forskning, 
försäljning, inkvarterings- och kosthållsbranschen, som lärare, eller som informatörer och 
redaktörer.

4.11  Övrig utbildning 
Till utbildningsområdet hör försvaret och gränsbevakningen, brand- och räddnings-
väsendet, polisväsendet, fångvård, annan utbildning utanför undervisningsministeriets 
förvaltningsområde samt annan utbildning inom undervisningsministeriets förvaltnings-
område.

Väntad utveckling 2008–2025
Sysselsättningen väntas minska under åren 2008–2025. Pensionsavgången väntas procen-
tuellt vara något högre än medeltalet för alla svenskspråkiga sysselsatta under dessa år. 
Sammanlagt väntas 1 670 arbetsplatser uppstå för nyutbildade under åren 2008–2025 
som en följd av sysselsättningsminskningen och pensioneringen. 

Antalet arbetsplatser som uppstår för nyutbildade inom yrkesutbildningen är totalt 255. 
Av dessa fi nns 40 arbetsplatser inom försvaret och gränsbevakningen, 100 inom rädd-
ningsväsendet, 80 inom polisväsendet, 5 inom fångvården och resten gäller huvudsak-
ligen väktare. 

Antalet arbetsplatser som uppstår för nyutbildade med yrkeshögskoleutbildning är 100. 
Av dessa 35 inom försvaret och gränsbevakningen och 65 inom polisväsendet. 

För nyutbildade på universitetsnivå uppkommer 30 arbetsplatser. Dessa arbetsplatser 
gäller försvaret och gränsbevakningen. 

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga utbildade på området har varit så gott som 
obefi ntlig åren 2008–2009. Inom brand- och räddningsväsendet liksom även inom polis-
väsendet fanns det inte en enda arbetslös år 2009.

4.12  Undervisnings- och kulturministeriets mål för yrkes- och 
högskoleutbildningen 2016

Prognosen Yrke 2025 användes i undervisnings- och kulturministeriets beredning av 
de kvantitativa målen för utbildning för svenskspråkiga som slogs fast av statsrådet i 
utvecklingsplanen för utbildning och forskning för åren 2011–2016 (den sk. kesun) i 
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december 2011. Målen bereddes av arbetsgruppen Utbildningsutbud 2016 (Koulutus-
tarjonta 2016), som gav sitt förslag i februari 2011. Förslaget motsvarade den rekommen-
dation som ingår tidigare i detta kapitel. Målen fastställdes då enligt utbildningsområde 
och nivå, inte enligt studieområde. De slutliga målen i utvecklingsplanen presenteras 
här. De är fastslagna på en mycket grov nivå enligt utbildningsområde (tabell 1). Mål för 
den svenskspråkiga utbildningen slogs alltså inte fast enligt nivå eller studieområde. De 
slutliga målen är lägre än det förslag som gavs av arbetsgruppen i februari.

Tabell 1: Mål för utbildningsutbudet inom den svenskspråkiga utbildningen för år 2016 exklusive Åland, enligt utveck-
lingsplanen för utbildning och forskning december 2011

Påbörjare 2009 Mål 2016

Humanistiska och pedagogiska området 392   390
Kulturbranschen 399 300
Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 944 890
Naturvetenskapliga området 261   220
Teknik och kommunikation 1139 1120

Naturbruk och miljöområdet   184   220
Social-, hälsovårds- och idrottsområdet   852   950
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen   373   310

Totalt 4544 4400

I prognosen och i rekommendationen i denna rapport ingår utbildningsbehovet på 
Åland. I de mål som presenteras i detta kapitel (4.12) är de åländska målen exkluderade, 
eftersom Ålands landskapsregering fattar beslut om den utbildning som ordnas på Åland. 
I målen avses svenskspråkig yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning enligt under-
visningsspråket svenska, medan målen för universitetsutbildningen är defi nierade enligt 
studerandes modersmål svenska. 

Målen för 2016 utgår från att svenskspråkiga erbjuds 1,3 platser per individ i årsklassen. 
Inom yrkesutbildningen på andra stadiet erbjuds svenskspråkiga 0,6 platser (hela landet 
0,8) och inom högre utbildning erbjuds svenskspråkiga 0,7 platser (hela landet 0,7). 

Målen utgår från behoven av svenskspråkig arbetskraft och skiljer sig från hela landets 
siffror eftersom näringsstrukturen skiljer sig mellan språkgrupperna (t.ex. lantbruk och 
sjöfart) och eftersom svenskspråkiga ofta bor i regioner som har en god sysselsättning, 
ett stort behov av och delvis även akut brist på utbildad arbetskraft redan nu och under 
kommande år. Till denna del motsvarar målen den ursprungliga prognosens tyngd-
punkter. Här beskrivs de särdrag som är beaktade i målsättningen:

Det fi nns ett ökat behov av utbildning inom humaniora och pedagogik pga. akut 

brist på svenskspråkiga barnledare, lärare, barnträdgårdslärare och ämneslärare, t.ex. 

språklärare.

Det fi nns ett tydligt behov av universitetsutbildning inom naturvetenskap för att svara 

mot det akuta behovet av lärare i matematik och naturvetenskap

Det fi nns ett ökat behov av påbörjare på alla nivåer inom teknik och kommunikation. 
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Svenskspråkiga är från början i mindre grad utbildade inom teknik än fi nskspråkiga 

och bor ofta i regioner som har en stark exportindustri: Österbotten, Nyland och 

Egentliga Finland. Energi- och metallklustret i Österbotten kommer enligt beräkningar 

att rekrytera 1 000 utbildade personer per år. 

Sysselsättningen inom naturbruk minskar också på svenskt håll, men 

pensionsavgången är så stor under de kommande åren att utbildningsbehovet är 

ökande. Näringsgrenen är större bland svensk- än fi nskspråkiga.

Behovet av personal utbildad på alla nivåer inom social- och hälsovård ökar kraftigt 

under de kommande åren och särskilt på svenskt håll, eftersom det i nuläget råder 

brist på svenskspråkig personal. Det fi nns relativt gott om helt svenskspråkiga 

arbetsplatser inom dagvården. Inom hälso- och sjukvården är svenskspråkiga redan i 

utgångsläget sämre företrädda procentuellt än fi nskspråkiga. Därför är ökningen viktig.

Tillgången på utbildning och förutsättningarna att ordna undervisning bör vara goda 
inom den svenskspråkiga yrkes- och högskoleutbildningen. I vissa fall leder detta till 
att minskningarna inte kan bli alltför stora. I andra fall ses utbudet som en större helhet 
inom vilken ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar kan skapas även på annat 
sätt än vad prognosen föreslår.

Inom kultur utgår målen från att minimipåbörjarantalet är 100 påbörjare per nivå. 

Detta innebär en mycket stor minskning, på 25 procent, från nuvarande nivå. Inom 

yrkesutbildningen erbjuds 7 olika inriktningar, inom yrkeshögskoleutbildningen 

erbjuds 6 olika inriktningar och inom universitetsutbildningen inom kultur erbjuds 

ungefär 6 olika inriktningar. Om antagningen är mindre än 100 påbörjare per nivå 

(allt som allt 300) försvinner utbildningsinriktningar helt och hållet som behövs 

på den fi nlandssvenska arbetsmarknaden. Inom kulturområdet fi nns det mycket 

svenskspråkiga arbetsplatser inom t.ex. svenskspråkiga teatrar, tidningar och 

redaktioner, produktionsbolag och olika föreningar och stiftelser inom kulturområdet. 

Det fi nns också ett stort behov av musik- och bildkonstlärare. Utbudet på 

svenskspråkiga arbetsplatser inom kultur är procentuellt större än i hela landet. Det är 

dock fråga om en balansgång. Det fi nns också risk för arbetslöshet inom området.

Inom samhällsvetenskap, företagsekonomi och administration ses utbudet på 

yrkeshögskolenivå och universitetsnivå som en helhet. Det är inte ändamålsenligt att 

radikalt minska universitetsutbildningen inom företagsekonomi och istället öka lika 

mycket på yrkeshögskolenivå i enlighet med prognosen.
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5  Så här ställdes prognosen

5.1  Prognosen i korthet
Projektet Yrke 2025 har prognostiserat behoven av svenskspråkig arbetskraft och behoven 
av yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning för svenskspråkiga. 

Utgångspunkterna i prognosen Yrke 2025 är det globala och det nationella perspektivet, 
dvs. hur den fi nländska arbetskraften bör utvecklas så att vårt land kan svara mot global 
konkurrens, så att full sysselsättning garanteras och att en hållbar fi nansieringsbas skapas 
för välfärdssamhället. Yrke 2025 utgick särskilt från hur den svenskspråkiga arbetskraften 
bör utvecklas så att svenskspråkiga sysselsätts, så att de fi nlandssvenska regionerna kan 
utvecklas framgångsrikt och så att språkliga och kulturella behov tillfredsställs. Det här 
innebär också att ett brett utbildningsutbud på svenska ska erbjudas hela den svensk-
språkiga årsklassen. 

Den globaliserade arbetsmarknaden och förändringarna i den fi nländska befolkningens 
åldersstruktur utgör stora utmaningar i framtiden. Så småningom kommer de personer 
som lämnar arbetslivet att vara fl er än de unga som kommer in på arbetsmarknaden. 
Därför är det viktigt att utbud och efterfrågan på utbildning och arbetskraft så långt som 
möjligt möter varandra. 

Prognosen är ställd på makronivå med ett långsiktsperspektiv. I prognosen ingår alla 
28 näringsgrenar, 11 grova yrkesgrupper, 59 mindre yrkesgrupper och 466 yrken samt 
9 utbildningsområden, dvs. 71 studieområden på 3 olika nivåer. I arbetet användes 
statistikkörningar beställda av Statistikcentralen och arbets- och näringsministeriet samt 
material från undervisningsministeriets och Utbildningsstyrelsens egna databaser. Det 
är fråga om ett stort statistiskt material och ett komplext arbete. Uppgifterna som gäller 
svenskspråkiga och svenskspråkig utbildning har relaterats till hela landets motsvarande 
uppgifter och regionala jämförelser har gjorts. Två alternativa scenarier för arbetskrafts- 
och utbildningsbehoven utarbetades. 

  Antalet sysselsatta inom branschen år 2007  och fram till år 2025

1

  Fördelning mellan olika yrkesgrupper fram till år 2025

2

  Fördelning av mål för antalet påbörjare enligt studieområde år 2016

3

Figur 59: Från arbetskraftsbehov 2025 till utbildningsbehov 2016

Prognosen Yrke 2025 utgör en svenskspråkig del av en riksomfattande utbildnings-
prognos. Utbildningsprognosen bygger på Statens ekonomiska forskningscentrals 
(VATT:s) prognos över behovet av arbetskraft enligt näringsgren (bransch) år 2025, 
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Politiikkatoimien vaikutukset työvoiman tarpeeseen Suomen taloudessa 2010-2025 
(Ahokas, Jussi & Honkatukia, Juha, 2010). VATT:s prognos är ställd med en matematisk, 
dynamisk balansmodell, den sk. VATTAGE-modellen. Prognosen är ställd på makronivå 
utgående från scenarier om Finlands framtid som utarbetats av experter. Prognosen Yrke 
2025 har ställts vid Utbildningsstyrelsen med en datorbaserad kalkylmodell för både 
nationell och regional prognostisering. De trender som förväntas i landet som helhet 
har anpassats till svenskspråkiga förhållanden. De svenskspråkigas yrkes- och närings-
struktur skiljer sig något från den övriga befolkningens. Svenskspråkiga är också i lägre 
grad arbetslösa än fi nskspråkiga och pensionsåldern är högre bland svenskspråkiga. 
Sådana här särdrag har beaktats av Yrke 2025. 

Under processens gång har experter inom yrkes- och högskoleutbildning konsulterats 
och tillsammans med dem har en rekommendation utarbetats om hur många som ska 
påbörja studier på svenska enligt utbildningsområde fram till år 2025. Rekommenda-
tionen var en del av beredningen av de kvantitativa mål som statsrådet slog fast i utveck-
lingsplanen för utbildning och forskning 2011-2016. De slutliga målen skiljer sig emel-
lertid från rekommendationen.

5.2  Prognosen ställdes av oss
Den svenskspråkiga näringsgrensprognosen bygger på den nationella arbetskrafts-
prognos som ställts inom ramen för Statens ekonomiska forskningscentral VATT under 
ledning av Juha Honkatukia. Det är första gången som VATT för ändamålet anlitats 
av arbets- och näringsministeriet i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet. 
Tidigare ställde arbetsministeriet de motsvarande arbetskraftsprognoserna enligt närings-
gren i egen regi under ledning av Pekka Tiainen. 

Prognosnätverket Yrke 2025 
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Undervisnings- och kulturministeriet har lett utbildningsprognostiseringen inom 

ramen för arbetsgruppen Utbildningsbehovet 2016 (Koulutustarjonta 2016, KT 2016) 

under ledning av konsultative tjänstemannen Ville Heinonen. Gruppen beredde de 

kvantitativa målen i statsrådets utvecklingsplan för utbildning och forskning 2011-2016 

(Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen 2025, UKM 2011). I gruppen ingick deltagare 

från arbets- och näringsministeriet, Utbildningsstyrelsen, regionförvaltningsverk, 

landskapsförbund samt Finlands kommunförbund. Svenskspråkiga representanter 

i gruppen var Heidi Backman från Utbildningsstyrelsen och Michael Mäkelä från 

regionförvaltningsverket. Även de centrala arbetsmarknadsorganisationerna och vissa 

centrala forskningsinstitut informerades och hördes regelbundet. Både yrkes- och 

högskoleutbildningen var representerad i gruppen.

Det nationella prognosarbetet utfördes i praktiken av prognostiseringsenheten vid 

Utbildningsstyrelsen under ledning av undervisningsrådet Matti Kimari. I detta arbete 

används den s.k. Mitennamodellen, som utvecklades i mitten av 1990-talet och som 

sedan dess vidareutvecklats i fl era repriser. Under de tre senaste prognosperioderna 

har prognoser över svenska utbildningsbehov ställts, liksom även regionala prognoser 

i samarbete med landskapsförbunden. Det svenskspråkiga prognostiseringsarbetet som 

gått under namnet Yrke 2025 gjordes vid enheten för svenskspråkig utbildning, men i 

ett nära samarbete med prognostiseringsenheten. 

Forum Yrke 2025

Utbildningsstyrelsen har ansvarat för prognostiseringen och har deltagit i beredningen 

av målen för svenskspråkig utbildning i utvecklingsplanen för utbildning och 

forskning. Genom delprojektet Forum Yrke 2025 har material i olika former och 

för olika målgrupper producerats. Forum Yrke 2025 har genomförts som ett 

samarbetsprojekt mellan Utbildningsstyrelsen och Prakticum. 

Forum Yrke 2025 har genom arbetsseminarium och en elektronisk arbetsgruppssida 

hört representanter för svensk- och tvåspråkiga anordnare av yrkesutbildning, 

yrkeshögskolor och universitet, Finlands Kommunförbund, regionförvaltningsverket, 

landskapsförbund och andra centrala aktörer. Dessa aktörer har diskuterat prognosen 

och en rekommendation om intagningen till svenskspråkig utbildning som ligger 

som grund för målen i utvecklingsplanen fram till 2016. Det har rått konsensus 

kring rekommendationen. Via en öppen Facebooksida har Forum Yrke 2025 spridit 

information och skapat dialog om prognosen med alla intresserade. 

Inom ramen för Forum Yrke 2025 har bl.a. fl yers och webbsidor med information 

för olika målgrupper utarbetats. Målgrupper för materialet är dels de som ska 

välja yrke och studier, studiehandledare, föräldrar, dels utbildningsplanerare och 

utbildningsanordnare.

5.3  Så här defi nierades språkvariabeln

5.3.1  Svenskspråkig utbildning och utbildning för svenskspråkiga
Prognosen gäller behovet av svenskspråkig utbildning när det gäller yrkesutbildning 
och yrkeshögskoleutbildning, men behovet av svenskspråkiga studerande när det gäller 
universitetsutbildningen oberoende av undervisningsspråket. Inom universitetsutbild-
ningen kan den svenskspråkiga undervisningen bara delvis avgränsas från den fi nsk-
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språkiga. Det fi nns olika grader av tvåspråkig undervisning och pga. småskaligheten 
fi nns det många områden som ordnas enbart på fi nska. Här har vi velat ge en mer täck-
ande bedömning av utbildningsbehovet bland svenskspråkiga och har därför inkluderat 
svenskspråkiga som bedriver universitetsutbildning på fi nska. När det gäller yrkes- och 
yrkeshögskoleutbildningen är utbudet mer täckande och därför fungerar undervisnings-
språket rätt väl som grund.

5.3.2  Den svenskspråkiga årsklassen
Prognosen Yrke 2025 utgår från att utbildningsbehovet bland svenskspråkiga skall till-
godoses på jämbördiga grunder, vilket innebär att den svenskspråkiga årsklassen skall 
erbjudas yrkes- och högskoleutbildning på samma grunder som i landet som helhet. I 
regel har detta inneburit att för den svenskspråkiga befolkningen dimensioneras ungefär 
1,5 påbörjade studier per individ i årsklassen, precis som i landet i övrigt. I de slutliga 
målen minskade denna andel till 1,3.

Den årsklass som används inom Yrke 2025 gäller antalet 16–21-åringar i medeltal. Utgångs-
punkten är dock inte Statistikcentralens offi ciella statistik över svenskregistrerade, utan 
antalet elever som avslutar svenskspråkig grundläggande utbildning. Årsklassen som 
avslutar svenskspråkig grundläggande utbildning är betydligt större än antalet svenskre-
gistrerade enligt Statistikcentralen. Det här överskottet består till största delen av elever 
från tvåspråkiga familjer som är offi ciellt fi nskregistrerade, men som valt svensk skol-
gång. Överskottet har i medeltal varit 8,6 procent under de senaste åren, om man exklu-
derar Åland. Sannolikheten att man efter svensk grundskola söker sig till svensk fortsatt 
utbildning är stor.1 

I enlighet med grundlagen, språk- och utbildningslagarna har var och en i Finland rätt att 
välja undervisningsspråk, fi nska eller svenska, förutsatt att de behärskar undervisnings-
språket. Det här gäller även invandrare, för vilka förberedande utbildning ordnas så att 
de lär sig behärska det undervisningsspråk de valt (justitieministeriet, Maj Krogell-Haimi 
31.5.2011)

Årsklassen gjordes som en framskrivning av dem som påbörjat svenskspråkig grundläg-
gande utbildning. För att få en årsklassprognos som gäller ända fram till år 2025 har 
en framskrivning gjorts även av antalet födda som svenskregistrerats (enligt Statistik-

1 Så mycket som 99 procent av de svenskspråkiga daghemsbarnen fortsätter i en svensk-
språkig skola. Ungefär 80 procent av dem som gått i svenskspråkig grundskola och som 
valt yrkesstudier påbörjar studier inom svenskspråkig yrkesutbildning och av dem som valt 
gymnasiestudier börjar 97 procent vid ett svenskt gymnasium. Ungefär 68 procent fortsät-
ter i en helt svenskspråkig högskoleutbildning. Många söker också till helt svenskspråkig 
utbildning vid en tvåspråkig yrkeshögskola eller vid ett tvåspråkigt universitet. Vid Helsing-
fors universitet som är tvåspråkigt studerar t.ex. två av tre svenskspråkiga på svenska. 

 Val av studier över språkgränsen är alltså inte så vanliga som man kunde tro med tanke 
på mängden tvåspråkiga familjer i Svenskfi nland. Bara ca 300 svenskregistrerade har de 
senaste åren sökt till fi nsk yrkesutbildning efter grundskolan, men valen sker i bägge 
riktningarna över språkgränsen; 220 fi nskregistrerade sökte till svenskspråkig yrkesutbild-
ning (Gemensam elevansökan). Av de totala ansökningarna (inkluderar alla andrahands-
val) till högskolor åren 2003-2005 riktades 11 procent av alla ansökningar från studenter 
vid svenskspråkiga gymnasier till helt fi nskspråkiga yrkeshögskolor och universitet. Denna 
andel beskriver dock inte verkligheten riktigt väl, eftersom ett vanligt mönster bland de 
svenskspråkiga sökandena till högre utbildning är att de som första alternativ söker till en 
svensk universitetsutbildning och först som t.ex. tredje alternativ söker till en fi nskspråkig 
universitetsutbildning. Det är tyvärr inte möjligt att undersöka endast förstahandsvalet till 
universiteten, eftersom alla alternativ är jämställda i antagningen till universitet (Catharina 
Lojander-Visapää 2007).
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centralen 2009) med ett tillägg på 8,6 procent för den beräknade överinskrivningen till 
svenskspråkig grundläggande utbildning.  

Figur 61: Årsklassen 16-21-åringar som gått i svenskspråkig grundläggande utbildning i medeltal/år under åren 1995-
2025. Inklusive Åland.

5.3.3  Språkets och kulturens betydelse i olika yrken
Svenskan är ett nationalspråk och därigenom ett samhällsbärande språk i Finland. Alla 
yrken är därför viktiga för den svenskspråkiga befolkningen och för de svensk- och 
tvåspråkiga regionerna. Språkkompetensens och kulturens betydelse i olika yrken 
varierar ändå och bör i prognosen om svenskspråkiga utbildningsbehov, Yrke 2025, 
beaktas på olika sätt. 

Kunskaperna i svenska inom olika funktioner och yrken bör ställas i relation till de 
språkliga rättigheterna enligt grundlagen2 och språklagen3, men också till de kulturella 
och samhälleliga behoven hos den svenskspråkiga befolkningen, som också nämns i 
grundlagen.  

Stadgandet om de språkliga rättigheterna omfattar rätten att använda svenska och fi nska 
i kontakter med myndigheter, t.ex. domstolar samt statliga och tvåspråkiga kommu-

2 Finlands grundlag 17 §:  ”Finlands nationalspråk är fi nska och svenska. Vars och ens rätt att hos dom-
stol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen fi nska eller svenska, samt att 
få expeditioner på detta språk skall tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets fi nsk-
språkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.” 

3 Språklagen, som gäller Finlands nationalspråk fi nska och svenska, trädde i kraft år 2004. Den pre-
ciserar den rättighet som enligt 17 § i grundlagen tillkommer alla och tryggar således befolkningens 
grundläggande språkliga rättigheter.
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nala myndigheter. Utbildningsprognostiseringen bör ge myndigheterna förutsättningar 
att garantera detta. 

Stadgandet om att de kulturella och samhälleliga behoven skall tillgodoses på lika 
grunder både för den svenskspråkiga och fi nskspråkiga befolkningen innebär att man 
skall kunna leva ett rikt liv på svenska eller fi nska i Finland. Ett nationalspråk bör kunna 
användas inom alla delar av samhället och därigenom vara ett komplett och samhällsbä-
rande språk, dvs. det är inte endast ett språk för privat kommunikation med familj och 
vänner, utan ett språk som används inom förvaltningen, rättsväsendet, undervisnings-
väsendet, i medierna och i kultur- och föreningsliv för att ge några exempel. Av detta 
kan man sluta sig till att utbildningsprognostiseringen bör beakta att svenskspråkiga får 
möjligheter att verka inom alla eller åtminstone inom de fl esta yrken. Grundlagens § 17 
förutsätter även att ett brett utbud på utbildning skall erbjudas på svenska. 

Det fi nns tre viktiga dimensioner när man ska slå fast särdrag i arbetskraftsbehovet inom 
den svenskspråkiga befolkningen: 

1.  krav på språkkompetens i yrket, 
2.  yrkets kulturella betydelse och 
3.  övriga samhälleliga behov av olika yrken. 

När prognosen Yrke 2020 utarbetades åren 2006-09 bedömde projektet dessa dimensio-
ners betydelse i samtliga 466 yrken4. Vid en genomgång av alla dessa yrken utkristal-
liserades fyra grova yrkesgrupper, som beskrivs nedan. I de fyra yrkesgrupperna ingår 
samtliga yrken i enlighet med tanken om att svenskan bör vara ett samhällsbärande 
språk, dvs. att alla yrken är viktiga för den svenskspråkiga befolkningen. 

I samma yrke kan ofta fl era av dessa dimensioner ingå. Dimensionerna utesluter inte 
varandra, utan de går in i varandra. Detsamma gäller också de fyra grupperna av yrken. 
Många yrken kan höra till fl era grupper och inom samma yrken kan fi nnas uppgifter 
med varierande behov av språkkunskaper. Språkbehovet inom olika yrken varierar också 
regionalt. Inom ett yrke kan det t.ex. både fi nnas sysselsatta med mycket kundbetjäning 
och sådana som inte alls har en direkt kontakt med kunder eller som betjänar huvudsak-
ligen fi nskspråkiga kunder.

Den här bedömningen av språkliga och kulturella behov i olika yrken fungerar riktgi-
vande för att skapa en gemensam tankemodell för alla som deltar i prognosprocessen. 
Yrken har inte rangordnats och bedömningen är kvalitativ, dvs. de språkliga dimensio-
nerna har inte byggts in i den datorbaserade kalkylmodellen.

Myndighetsyrken

Till myndighetsyrkena hör uppgifter där fungerande service skall ges på svenska enligt 

lagstiftningens bestämmelser om rätten att använda något av de två nationalspråken 

(GrundL 17§ och Språklagen). Detta gäller domstolar, statliga myndigheter, svenska 

och tvåspråkiga kommuner samt till en del arbete inom kyrka och församling. Lagen 

4 Den statistik som använts i testningen är antalet sysselsatta svenskspråkiga år 2007 enligt yrkesklass 
(Källa: Statistikcentralen). Statistiken utgår alltså ifrån de som har svenska som modersmål. Enligt 
befolkningsdatasystemet kan var och en endast ha ett registrerat modersmål även om en person i 
praktiken kan uppleva sig vara två- eller fl erspråkig. Statistiken från 2007 som används i Yrke 2025 
motsvarar statistiken från 2004.
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omfattar också situationer där offentliga förvaltnings- eller serviceuppgifter överförs 

från myndigheterna på privata tjänsteproducenter. 

Prognosen utgår från att det är viktigt att svenskspråkiga i hög grad fi nns företrädda i 
dessa yrken, men att både de fi nsk- och svenskspråkiga verksamma i dessa yrken också 
i hög grad bör behärska bägge nationalspråken.5 

Yrken som kräver språklig och kulturell kompetens

Till gruppen hör yrken där språket är ett centralt arbetsredskap och där språket bör 
vara på en föredömlig nivå, dvs. yrken inom vilka det fi nns krav på fullständiga 

kunskaper i svenska och dessutom en god språkkänsla. De yrkesverksamma 

inom gruppen fungerar som språkliga föredömen. Många av dessa yrken är också 

dessutom myndighetsyrken, som t.ex. lärare och dagvårdare, men till gruppen 

hör också exempelvis journalister och skådespelare, som bör ha ett föredömligt 

gott språk och en kulturell kompetens. Med kulturell kompetens avses både 

nyskapande, identitetsskapande och förmedling av kulturarv inom den svenskspråkiga 

befolkningen, dvs. en kulturbunden verksamhet som kräver djup kunskap om kultur 

eller kulturer bland svenskspråkiga.

Prognosen utgår från att de fl esta sysselsatta inom denna grupp har svenska som 
modersmål, men det är inte uteslutet att personer med en annan språkbakgrund kan 
verka inom dessa yrken.

Serviceyrken och ledar- och expertyrken

Till gruppen hör yrken med kundkontakt samt en stor andel ledar- och expertyrken 
inom den privata sektorn. Det här är områden där det är viktigt att det svenska språket 

är företrätt och levande även om detta inte förutsätts i lag. Finlands näringslivs, EK:s, 

undersökning visade att vid 65 procent av företagen var kompetens i svenska ett 

anställningskriterium år 2005. Andelen har ökat. Den var endast 50 procent år 2004. 

Yrken som tillhör den här gruppen är sinsemellan mycket olika och den gemensamma 

nämnaren är språkets instrumentella betydelse. Behovet fi nns dels för att kunna 

betjäna svenskspråkiga i Finland, dels för att klara av nordiska kontakter i allmänhet 

eller inom samnordiska företag. I gruppen ingår anställda, ledare och experter och i 

hög grad även småföretagare som behöver bred kompetens, inkl. språkkompetens. Till 

gruppen hör även traditionella nischer för de svensk- och tvåspråkiga regionerna och 

för den svenskspråkiga befolkningen, t.ex. företag där svenskan av tradition har en 

stark ställning. 

Prognosen utgår från att det är viktigt att svenskspråkiga i hög grad fi nns företrädda 
i yrkena, även om det också till stor del är fråga om fi nskspråkiga sysselsatta som 
behärskar bägge nationalspråken.

Yrken som annars behövs i de fi nlandssvenska regionerna

Till gruppen hör alla övriga yrken där kunskaper i svenska och utbildning på svenska 

5 Utbildningsstyrelsens nationalspråksutredning analyserade undervisningen i det andra inhemska språ-
ket utgående från det sistnämnda (Utbildningsstyrelsen 2011). 
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behövs för att svara mot arbetskraftsbehoven i de svensk- och tvåspråkiga regionerna, 
efterfrågan bland svenskspråkiga utbildningssökande och mot övriga samhälleliga 
behov. Det är fråga om yrken där språket i sig inte är det centrala arbetsredskapet 

inom arbetsområdet, dvs. språket innehar inte en central funktion som arbetsredskap. 

I gruppen kan ingå t.ex. industriyrken, som är väsentliga för en regions arbetsmarknad 

och utvecklingsmöjligheter och för befolkningens sysselsättningsmöjligheter i 

regionen. Exempelvis kan nämnas att i Österbotten, där en betydande andel av landets 

exportindustri fi nns, utgör de svenskspråkiga hälften av arbetskraften. Där är det 

viktigt att även svenskspråkiga bidrar till att närings- och yrkesstrukturen är balanserad 

och ger en god regional och kommunal ekonomi, tillväxt och sysselsättning. 

Till gruppen hör även vissa yrken som av tradition är starkt företrädda inom de svensk- 

och tvåspråkiga regionerna och som är en del av kulturen i dessa områden, men det 

är yrken där språket i sig inte med nödvändighet är ett centralt arbetsredskap. Yrkena 

kan således ha en särskilt stor betydelse för de svensk- och tvåspråkiga regionerna 

eller för den svenskspråkiga befolkningen. Sådana yrken är t.ex. jordbrukare och vissa 

sjöfartsyrken. Slutligen är det viktigt att svenskspråkiga har jämbördiga möjligheter 

att välja studier och yrke. Därför är ett brett utbud på utbildning och möjligheter att 

studera för vilket yrke som helst viktigt. 

Prognosen utgår från att det är av vikt att sysselsatta med svenska som modersmål är 
företrädda i yrkena och att svenskspråkiga har möjlighet att arbeta inom alla yrken i 
vårt land. 

Prognosen räknar med att vissa yrken också i framtiden har en speciellt stor andel 
svenskspråkiga, t.ex. jordbruk, sjöfart och fi ske. 

Svenskspråkiga fi nns företrädda i alla fyra yrkesgrupper och t.o.m. i alla 466 yrken, som 
användes då de här dimensionerna och grupperna av yrken utarbetades6. Detta visar att 
personer med kunskaper i svenska behövs på ett stort antal områden för att 
1. trygga den svenskspråkiga befolkningens rätt till kultur och service på enahanda 

grunder med den fi nska befolkningen
2. garantera svenskans ställning som ett samhällsbärande språk enligt rådande lagstift-

ning
3. myndigheterna ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt språklagstiftningen
4. svenskspråkiga ska ha breda utbildningsmöjligheter och möjligheter att verka inom 

alla yrken. 

6 Enligt denna gruppering var grovt sett 10 procent av de svenskspråkiga år 2004 sysselsatta inom 
gruppen som betonar det språkliga och kulturella, 17 procent inom s.k. myndighetsyrken, 54 procent 
inom serviceyrken, 8 procent inom de kulturbärande yrkena och 11 procent inom gruppen med öv-
riga yrken. Dessa andelar är endast riktgivande.
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5.4  Så här ställdes prognosen steg för steg

Hur stor kommer den svenskspråkiga 
arbetskraften att vara i framtiden?

Nativitet, dödlighet, fl yttrörelse

Närings- och yrkesstrukturen

Språkliga och kulturella behov

Utbildningsstrukturen, -nivån

Pensionsavgången

Arbetslösheten, arbetskraftsbristen, 
sysselsättningsgraden

Årsklassen 16–21 -åringar åren 
2007–2025

Vilka branscher behövs i framtiden?

Vilka yrken behövs inom branscherna i 
framtiden?

Hur många kommer att pensioneras av 
dem som nu är i sysselsatta i dessa yrken?

Vilka utbildningar behövs i dessa yrken i 
framtiden?

Hur effektivt ger utbildningen arbetskraft? Utbildnings-
behov 2025

Mål i utvecklings-
planen 2016

Yrke 2025: 
svenskspråkiga särdrag

Figur 62: Prognosmodellen i en mycket förenklad form

5.4.1  Hur stor kommer den svenskspråkiga arbetskraften att vara år 2025
För att kunna ställa en prognos över utbildningsbehovet bland den kommande svensk-
språkiga arbetskraften behövs en uppfattning om den svenskspråkiga arbetskraftens 
totala volym år 2025. Arbetskraftens volym har räknats ut för två alternativa framtidssce-
narier: mål- och basscenariot (se beskrivning av scenarierna nedan). 

Enligt Yrke 2025 ökar antalet svenskspråkiga sysselsatta med 1,8 procent enligt målsce-
nariot och hela landets sysselsatta med 0,1 procent under åren 2007-2025. I basscenariot 
minskar både hela landets arbetskraft och den svenskspråkiga arbetskraften med 0,9 
procent. Den framtida svenskspråkiga arbetskraften påverkas huvudsakligen av

1. hur många av de nuvarande sysselsatta som kommer att pensioneras åren 2007-2025
2. hur många nyutbildade som under samma tid kommer ut på arbetsmarknaden
3. hur stor fl yttningen till och från Finland kommer att vara under denna period
4. hur stor sysselsättningen respektive arbetslösheten kommer att vara

I Yrke 2025 räknar vi med att pensionsåldern kommer att vara 63,5 år bland svensksprå-
kiga enligt målscenariot och 62,5 år enligt basscenariot. Enligt Pensionsskyddscentralen 
infaller svenskspråkigas pensionsålder 0,7 år senare än i hela landet. De här uppgifterna 



169

bygger på Pensionsskyddscentralens uppgifter från 2009 och på prognoser som bygger 
på dem7. 

När vi i Yrke 2025 räknade ut hur många svenskspråkiga nyutbildade som avslutar yrkes- 
eller högskoleutbildning och som samma år blir arbetskraft under åren 2007-20258 beak-
tades årsklassförändringarna under perioden. Årsklassen ökade fram till år 2010, men 
kommer att minska med 0-2,6 procent årligen 2011-2020 för att därefter igen öka med 
0,2-0,9 procent per år fram till 2025.

I basscenariot utgår vi från att ett litet fl yttningsöverskott och i målscenariot från ett 
något större fl yttningsöverskott pga. god sysselsättning. I tidigare prognoser räknade vi 
med fl yttningsunderskott i basscenariot, men utvecklingen under de senaste åren ger vid 
handen att ett överskott är mer troligt under de kommande åren. Detta är dock procen-
tuellt betydligt mindre än i hela landet. Nettounderskottet var länge ca 300 svensksprå-
kiga per år. Från år 2002 har emellertid fl yttningen in och ut varit i balans och för åren 
2004 och 2005 kunde ett litet överskott på 100 individer noteras. Flyttningsöverskottet i 
målscenariot är 150 individer/år och i basscenariot 100/år. 

Vi räknar pga. kommande arbetskraftsbrist och pensionsavgång med en arbetslöshets-
procent på 3,0 procent för den svenskspråkiga arbetskraften i målscenariot och 4,0 
procent i basscenariot år 2025. I förra prognosen räknade vi med lägre arbetslöshet. Nu 
är arbetslöshetsprognosen något mer pessimistisk. En stor del av de arbetslösa är lång-
tidsarbetslösa med särskilda svårigheter att hitta en arbetsplats trots att brist på arbets-
kraft råder inom fl era branscher. Arbetslöshetsgraden bland svenskspråkiga har under 
2000-talet varit hälften mindre än hela landets arbetslöshet och mönstret var det samma 
redan under 1990-talet. I december 2009 var arbetslösheten bland svenskspråkiga 4,6 
procent och för hela landets befolkning 10 procent 9 (Statistikcentralen.)

5.4.2  Vilka branscher (näringsgrenar) behövs i framtiden?
Utgångspunkterna i Yrke 2025 var hur den fi nländska arbetskraften ska fördelas på olika 
näringsgrenar 
 för att det fi nländska näringslivet ska klara av att svara mot den globala konkurrensen, 
 för att vårt land ska uppnå full sysselsättning, hög produktivitet och goda arbets-

platser och
 för att fi nansieringen av välfärdssamhället ska garanteras.

7 Om man utgår från en fi nlandssvensk genomsnittlig pensionsålder på 63,5 år ger detta 59 900 svensk-
språkiga pensionerade åren 2007-25, med en pensionsålder på 62,5 år blir antalet 61 500. Om pen-
sionsåldern blir bara 61,5 år pensioneras så mycket som 64 800 svenskspråkiga under denna period. 
Dessutom pensioneras ungefär 2 500-2 700 av de arbetslösa under samma period.

8 I siffrorna ingår de som är svenskregistrerade enligt Statistikcentralen, inte de som utexaminerats från 
svenskspråkig utbildning.

9 Arbetslösheten bland svenskspråkiga har varierat mycket enligt samhällskonjunkturerna, från 2,7 pro-
cent år 1990 till 11,8 procent under lågkonjunkturen, den s.k. laman, år 1995. Till år 2001 sjönk ande-
len till 5,2 procent. Åren 2003-2004 var sysselsättningen tidvis svårare och då steg arbetslösheten till 
5,8 procent för svenskspråkiga. Under den perioden talades det mycket om att arbetsplatserna inom 
industrin fl yttar utomlands. Fenomenet var kortvarigt och sysselsättningen steg snabbt också inom 
industrin. Efter det har arbetslösheten sjunkit bland de svenskspråkiga. I juni 2007 var 8,5 procent 
av hela landets arbetskraft arbetslös, men bara 4,1 procent av de svenskspråkiga. (Statistikcentralen). 
Finanskrisen som drabbade världen och även Finland hösten 2008 ökade igen svenskspråkigas ar-
betslöshet till 4,6 procent och hela landets arbetslöshet till 10 procent i december 2009. Finanskrisen 
ledde dock inte till en liknande arbetslöshet som under lågkonjunkturen på 1990-talet. Efter 2009 har 
arbetslöshetsökningen avstannat och även minskat. 
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Faktorer som varit väsentliga i prognosen är därför t.ex. effekterna av hur organisationer 
och ledarskap förändras, effekterna av nya produkter, innovationer, produktionsmetoder 
och teknologi, effekterna av verksamhet som läggs ut och givetvis effekterna av de stora 
förändringarna i befolkningsstrukturen samt effekterna av ökade krav på hållbar utveck-
ling. De här effekterna varierar i olika näringsgrenar. VATT:s nationella prognos över 
arbetskraftsbehovet enligt näringsgren publicerades i december 2010.

Den svenskspråkiga prognosen applicerade de väntade nationella sysselsättningsföränd-
ringarna fram till år 2025 på de svenskspråkiga sysselsatta inom näringsgrenarna år 2007. 
Det innebär att de näringsgrenar som haft en större tyngdpunkt bland svenskspråkiga 
än i det övriga landet har det även i framtiden enligt prognosen Yrke 2025. Det här 
resonemanget har en viss höjande sysselsättningseffekt på de näringsgrenar, inom vilka 
svenskspråkiga i högre grad varit sysselsatta än den övriga befolkningen. 

Trots vissa skillnader i näringsstrukturen mellan språkgrupperna, fi nns alla näringsgrenar 
företrädda bland svenskspråkiga och alla kan anses vara viktiga för svenskspråkiga och 
för de fi nlandssvenska regionerna. Men det fi nns också näringsgrenar som är särskilt 
strategiskt viktiga ur språklig, kulturell eller samhällelig synvinkel (se kapitel 5.3.3). Yrke 
2025 har därför för vissa näringsgrenar utgått från en mer positiv sysselsättningsutveck-
ling bland svenskspråkiga under åren 2007–2025 än för landet i övrigt enligt VATT. De 
strategiskt viktiga näringsgrenarna är ur språklig, kulturell eller samhällelig synvinkel 
följande:
 sociala tjänster
 hälso- och sjukvård
 utbildning och forskning 
 offentlig förvaltning 
 organisationsverksamhet 
 fi nansierings- och försäkringsverksamhet
 turism, hotell- och restaurangverksamhet
 merkantila och administrativa tjänster
 parti- och agenturhandel
 rekreation, kultur, idrott och förlagsverksamhet
 tillverkning av maskiner och transportmedel
 jordbruk, jakt och fi ske 

För den offentliga förvaltningen, utbildningen, vården och delvis inom kulturen och 
idrotten är utgångspunkten att myndigheter bör kunna ge svenskspråkig service och 
att svenskspråkiga därför är viktiga på dessa arbetsplatser och bör vara väl företrädda 
inom näringsgrenen. Inom utbildning och kultur fi nns det dessutom kulturella behov 
och en identitetssynvinkel som är viktig. Inom dessa områden fi nns det också en hel del 
helt svenskspråkiga arbetsplatser: skolor, högskolor, tidnings-, TV- och radioredaktioner, 
teatrar och andra organisationer. 

Dessutom har Yrke 2025 räknat med en något positivare sysselsättningsutveckling inom 
vissa privata servicebranscher, inom banker och försäkringsbolag, handeln, merkantila 
tjänster och inom turism, hotell- och restaurangbranschen. Det här är fråga om branscher 
inom vilka kontakterna till Norden är viktiga och inom vilka kunskaper i svenska ofta 
är ett anställningskriterium. Yrke 2025 har också räknat med en positivare sysselsättning 
för svenskspråkiga inom jordbruket. Detta bygger på att svenskspråkiga bor i bördiga 
bygder, att yrket åtminstone i viss mån går i arv via generationsväxling och på att svensk-
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språkiga är verksamma inom sådana grenar av jordbruket, som väntas ha en något posi-
tivare framtid än jordbruket i genomsnitt. 

VATT ställde två alternativa scenarier, bas- och målscenariot, som beskrivs nedan. Dess-
utom gjorde VATT ett separat scenario för social- och hälsovården, som byggde på social- 
och hälsovårdsministeriets kalkyler. Det sistnämnda användes inte av undervisningsmi-
nisteriet och Utbildningsstyrelsen.

Basscenariot

VATT:s basscenario utgår från en fortsatt utveckling enligt ungefär samma linjer 

som vid den tidpunkt då prognosen ställdes. Scenariot leder således till en kraftigt 

ökad sysselsättning inom vården pga. ökad efterfrågan på vård och eftersom 

produktiviteten inom vården inte höjs i det här scenariot. Framtida utmaningar i det 

här scenariot är bl.a. en dominerande offentlig service, arbetskraftsbrist och alltför låg 

sysselsättningsgrad 10. Basscenariot utgår från en BNP-tillväxt på 1,7 procent och en 

sysselsättningsgrad på 73 procent. Yrke 2025 utgår från en sysselsättningsminskning 

bland svenskspråkiga på -0,9 procent i basscenariot fram till år 2025. Minskningen är 

densamma i hela landet enligt VATT.

Målscenariot

VATT:s målscenario är mer optimistiskt än basscenariot och utgår från mer export, en 

mer avskalad offentlig verksamhet och högre sysselsättning. Sysselsättningen inom 

vården och den offentliga förvaltningen är 1 procentenhet lägre än i basscenariot och 

sysselsättningen inom metallproduktion, elektronikindustrin, maskinindustrin och 

tillverkning av papper och massa är 3 procentenheter högre än inom basscenariot. 

Målscenariot utgår från en BNP-tillväxt på 2 procent och en sysselsättningsgrad på 

75 procent 11. Yrke 2025 utgår från en sysselsättningsökning bland svenskspråkiga på 

1,8 procent i målscenariot fram till år 2025, medan den i hela landet väntas vara 0,1 

procent enligt VATT 12. För att fi nna lösningar på de samhälleliga utmaningarna under 

kommande år är centrala komponenter i målscenariot t.ex. följande

 en satsning på utveckling och innovationer ökar sysselsättningen. Detta kan gälla 

t.ex. nya produkter som en följd av t.ex. bio- och nanoteknik eller genforskning 

eller produktutveckling inom energiklustret utgående från krav på hållbar utveck-

ling.

10 Sysselsättningsökningen bland svenskspråkiga bygger på att svenskspråkiga har högre pensionsålder 
(62,5 år) och lägre arbetslöshetsgrad (4,0 procent) än den övriga befolkningen. Sysselsättningsök-
ningen bygger också på kalkyler om andelen svenskspråkiga utexaminerade som blir arbetskraft och 
på ett visst fl yttningsöverskott, dock mindre än i landet i övrigt.

11 Efter kriget var den ekonomiska tillväxten i Finland 5 procent per år. Under åren 1975-2010 var med-
eltillväxten ca 2,5 procent. Den långsiktiga medeltillväxten räknat från industrialiseringens början har 
varit ungefär 3 procent. Under åren 1994-2006 var tillväxten 3,9 procent. Man räknade i Arbetskraft 
2025 i januari 2007 med en fortsatt tillväxt på ca 3 procent fram till år 2010 och under åren 2010-2025 
ca 2,5 procent. Under hösten 2008 sjönk tillväxten i Finland som en följd av den globala fi nanskrisen. 
Fortfarande är därför VATT:s tillväxtprognos mer pessimistisk än vad den var i föregående nationella 
prognos Arbetskraft 2025.

12 Sysselsättningsökningen i målscenariet bygger på att svenskspråkiga har högre pensionsålder (63,5 år) 
och lägre arbetslöshetsgrad (3,0 procent) än enligt basscenariet och även jämfört med den övriga be-
folkningen. Målscenariot utgår från ett litet fl yttningsöverskott. Sysselsättningsökningen bygger också 
på kalkyler om andelen svenskspråkiga utexaminerade som blir arbetskraft.
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 internationell konkurrenskraft samt export av produkter, tjänster och sakkunskap

 kunskapsintensiv produktion och högklassigt kunnande

 en satsning på formgivning och kommunikation 

 ökad produktivitet både inom den privata och offentliga sektorn

Målscenariot valdes som utgångspunkt för både den nationella utbildningsprognosen 
och för den svenskspråkiga prognosen Yrke 2025. Kalkyler gjordes emellertid både 
enligt bas- och målscenariot. Skillnaderna mellan scenarierna enligt näringsgren presen-
teras i kapitel 2. Skillnaderna är inte stora i de kalkyler som gäller utbildningsbehovet. 
Basscenariot betonar mer än målscenariot behovet av yrkesutbildning och speciellt inom 
naturbruk, social- och hälsovård samt inom turism, kosthålls- och ekonomibranschen. I 
rapporten presenteras utbildningsbehovet endast för målscenariot.

5.4.3  Vilka yrken behövs inom branscherna (näringsgrenarna) år 2025?
En väsentlig utgångspunkt i prognosen är hur yrkesstrukturen väntas förändras inom de 
olika näringsgrenarna, det vill säga hur arbetet struktureras på arbetsplatserna inom de 
olika branscherna och vilka konsekvenser detta har för behovet av olika yrkesgrupper. 
Vissa yrken ökar och andra minskar. Helt nya yrken uppkommer och vissa försvinner. 
Arbetsfördelningen mellan yrken förändras. Den här typen av förändringar har i den 
nationella prognosen beaktats genom att ansvariga för olika branscher bedömt utveck-
lingen inom alla yrkesgrupper och näringsgrenar.  

I den svenskspråkiga prognosen Yrke 2025 har vi särskilt studerat särdragen i de svensk-
språkigas yrkesstruktur i alla 28 näringsgrenar och beaktat dessa då de förefallit vara 
relevanta även med tanke på framtiden och med tanke på språkliga och kulturella behov 
inom olika yrken. Sjöfartsyrkenas betydelse inom näringsgrenen transport är och förblir 
t.ex. femdubbelt större än i landet i övrigt. 

Materialet fi nns enligt 11 grova yrkesgrupper och 59 mer detaljerade yrkesgrupper. En 
del av materialet fi nns enligt en klassifi cering med 466 yrken. I kapitel 3 beskrivs de olika 
yrkesgrupperna närmare: 
 de enskilda yrken som ingår i yrkesgrupperna
 de näringsgrenar (eller branscher) som yrkesgrupperna är verksamma inom
 de utbildningar som leder till de olika yrkena
 hur väl företrätt yrket är bland svenskspråkiga jämfört med landet i övrigt 
 hur väl företrätt yrket är i olika regioner av Svenskfi nland 
 medianåldern13 inom yrket och den kommande pensionsavgången
 sysselsättningsutvecklingen inom yrket sedan 1995 och hur den väntas fortsätta under 

åren fram till år 2025
 antalet arbetsplatser som uppkommer för nyutbildade svenskspråkiga som en följd av 

sysselsättningsförändringarna och pensionsavgången under åren 2007-2025, dvs. det 
rekryteringsbehov av nyutbildade som arbetsplatserna totalt sett har på en makronivå. 

5.4.4  Hur många kommer att pensioneras av dem som nu är sysselsatta i 
dessa yrken?

Prognosen utgår från att sysselsättningen allt som allt ökar med 1,8 procent under åren 
2007–2025 enligt målscenariot, medan pensionsavgången frigör 45,1 procent av de arbets-

13 Medianåldern är den ålder som skiljer två lika stora grupper, dvs. det fi nns lika många som är yngre 
än medianåldern som det fi nns äldre än medianåldern.
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platser som fanns år 2007 fram till år 2025. Pensionsavgången är alltså med tanke på 
utbildningsbehovet ett 25 gånger större fenomen än sysselsättningsförändringen under 
denna tidsperiod. För de olika yrkesgrupperna varierar dessa andelar givetvis mycket. 
Inom de fl esta yrkesgrupper ökar sysselsättningen och dessutom frigörs mycket arbets-
platser pga. pensionsavgång. Inom t.ex. lantbruk minskar sysselsättningen, men ännu 
fl er arbetsplatser uppkommer som en följd av pensionering än de som försvinner pga. 
minskad sysselsättning. Därför fi nns det ett fortsatt rekryteringsbehov och följaktligen 
också ett utbildningsbehov inom lantbruk trots minskad sysselsättning.

Med pensionsavgång avses här den sammanlagda effekten av arbetspension, pension 
vid arbetsoförmåga samt dödlighet som sker före pensionering. Bland de svenskspråkiga 
sysselsatta år 2007 räknas 45,1 procent avgå från arbetslivet under åren 2007-2025. Av de 
sysselsatta går 7,2 procent i arbetspension, 36,0 procent i pension pga. arbetsoförmåga 
och 2 procent beräknas avlida före pensioneringen.

Sysselsättnings-
förändring

+1,8 %

Pensions-
avgången

+45,1 %

Det nuvarande
utbildningsutbudet

 globala utmaningar
 innovationer, förändringar i arbetssätt
 fungerande näringsstruktur
 hållbar ekonomi
 svenska behov

 de sysselsattas ålder/yrke
 pensionsålder/yrke
 svenskspråkigas pensions-

ålder

Figur 63: De tre stora fenomenen som inverkar på rekryterings- och utbildningsbehovet i framtiden: 1) det förändrade 
sysselsättningsbehovet 2007-2025, 2) pensionsavgången 2007-2025 och 3) det nuvarande utbildningsutbudet

Prognosen visar inte bara hur många sysselsatta vi behöver i framtiden, utan även hur 
många som bör rekryteras till de arbetsplatser som uppkommer i framtiden på grund av 
den sammanlagda effekten av sysselsättningsförändringar och pensionsavgång. Det här 
rekryteringsbehovet ger upphov till ett behov av nyutbildade. Detta behov kan sedan 
relateras till den nuvarande antagningen till olika utbildningar.

5.4.5  Vilka utbildningar behövs i dessa yrken i framtiden?
Bransch- och utbildningsexperter har utgående från historiska data och kvalitativ prog-
nostisering gjort bedömningar av hurdana utbildningar som kommer att krävas inom 
olika yrken i framtiden. Denna motsvarighetsnyckel är gjord för 466 yrken, dvs. på en 
detaljerad nivå. På så sätt beaktas automatiskt en stor del av de regionala skillnaderna 
och de skillnader som fi nns mellan språkgrupperna i den grövre yrkesstrukturen. 
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Figur 64: Arbetsplatsers uppkomst för svenskspråkiga nyutbildade som en följd av sysselsättningsförändring och pen-
sionsavgång 2007-2025, enligt den utbildningsnivå arbetsplatserna kräver

Eftersom yrken och utbildningar relateras till varandra i prognostiseringen är det möjligt 
att se hur stor sysselsättningsutvecklingens respektive pensionsavgångens effekt är direkt 
på det kommande utbildningsbehovet inom olika utbildningsområden och på olika 
utbildningsnivåer. Se fi gur 64 och 65.
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Figur 65: Arbetsplatsers uppkomst för svenskspråkiga nyutbildade som en följd av sysselsättningsförändring och pen-
sionsavgång 2007-2025, enligt det utbildningsområde arbetsplatserna kräver

5.4.6  Hur effektivt ger utbildningen arbetskraft?
I prognosen har vi också räknat med hur effektivt utbildningssystemet utbildar och 
utexaminerar för arbetslivet. Alla avslutar inte påbörjade studier, alla placeras inte i yrken 



175

efter examen och en del fortsätter studera efter sin första examen och står arbetsmark-
naden till förfogande med en annan utbildning än den första. 

Utbildningsbehovet relateras slutligen för ungdomsutbildningens del till den befi ntliga 
årsklassen 16–21-åringar. Det innebär att prognosen utgör ett relativt behov. Ungdoms-
utbildningen och den unga årsklassen täcker inte landets totala behov av arbetskraft. 
Den nationella prognosen visar att Finland årligen behöver ett tillskott på 6 000 personer 
enligt basscenariot och 9 000 personer enligt målscenariot fram till år 2025 för att arbets-
kraften ska motsvara arbetslivets behov. Vår nuvarande ungdomsårsklass täcker arbets-
kraftsbehovet till endast 90 procent enligt målscenariot. Det innebär att resten av behovet 
bör täckas med vuxenutbildning och arbetskraftsrelaterad invandring. 

Eftersom prognoskalkylen för påbörjade studier relateras till årsklassen innebär det att 
det svenskspråkiga utbildningsutbudet är lika stort i relation till årsklassen som det natio-
nella, men det fi nns strukturella skillnader inom utbildningsutbudet mellan språkgrup-
perna. För både fi nsk- och svenskspråkiga fi nns det ca 1,5 påbörjade studier per individ 
i årsklassen. Se t.ex. fi gur 48 i kapitel 4. De slutliga målen i utvecklingsplanen dimensio-
nerar 1,3 påbörjare per individ i den svenskspråkiga årsklassen (se kapitel 4.12).

Prognosen beaktar också antagningen till utbildning under de senaste åren. Det innebär 
att även om ett arbetskraftsbehov är kraftigt ökande inom ett yrke kan utbildningsbe-
hovet vara minskande, ifall tillströmningen och antagningen till utbildningen ifråga varit 
stor de senaste åren.

I kapitlet om utbildningsbehovet presenteras hur mycket sysselsättningen ökar inom 
de yrken som kräver ifrågavarande utbildning och hur mycket arbetsplatser som frigörs 
för nyutbildade inom olika studieområden utgående från pensioneringen. Detta behov 
relateras till nuvarande antagning. Dessutom beskrivs vilket arbetslöshetsläget bland de 
utbildade på området varit under de senaste åren. Arbetslöshetsuppgifterna har inte 
inverkat på prognosresultaten som utgår från framtida behov, men ger läsaren en viss 
uppfattning om nuläget. I arbetet följs den offi ciella utbildningsklassifi ceringen som gäller 
både yrkes- och högskoleutbildning med 9 utbildningsområden och 71 studieområden.

5.4.7  Från utbildningsbehov till rekommendationer och mål
Prognosen visar på ett behov. Behovet kan dock besvaras på olika sätt. Det är delvis 
möjligt att fi nna andra lösningar än dem som den kalkylbaserade prognosmodellen utgått 
från. Det fi nns också realiteter som prognosmodellen i sin kalkylmässighet inte kunnat 
beakta. Därför är prognoskalkylerna och rekommendationerna som bägge presenteras 
i kapitel 4 inte identiska. Rekommendationen användes i beredningen av utvecklings-
planen för 2016. Följande principer beaktades i rekommendationen:
 realism i rekryteringen av sökande, dvs. hur mycket kan tillströmningen av elever 

öka från ett år till ett annat. En ökning med 50 procent känns t.ex. osannolik inom 
ett stort studieområde, medan det inom en mindre utbildning kan fi nnas större kast 
från år till år. 

 möjligheter att snabbt öka eller minska en utbildning, t.ex. lyckas läroanstalten eller 
högskolan hitta lärare eller kräver en ökning investeringar i apparatur.

 möjligheter att svara mot behovet genom en alternativ lösning, t.ex. kan i vissa fall 
ett ökningsbehov på yrkeshögskolenivå överföras till universitetsnivå inom samma 
område. Det är kanske inte ändamålsenligt att kraftigt minska utbildning på univer-
sitetsnivå och istället öka på yrkeshögskolenivå från ett år till ett annat. Ett öknings-
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behov inom trä- eller textilinriktning inom teknik och kommunikation kan överföras 
till motsvarande hantverksinriktningar inom kultur.

 det fi nns en viss minimivolym på den årliga antagningen. En minskning av en liten 
utbildning kan innebära att en inriktning försvinner.

 akut arbetskraftsbrist inom ett visst yrke har inte alltid till fullo kunnat beaktas av 
prognoskalkylen. Detta har i så fall korrigerats i rekommendationen för år 2016. 

Prognosen Yrke 2025 och projektets rekommendation användes då undervisnings- och 
kulturministeriet beredde de kvantitativa målen för svenskspråkig utbildning som slogs 
fast av statsrådet i utvecklingsplanen för utbildning och forskning för åren 2011–2016 
(den sk. kesun) i december 2011. Målen slogs fast på en grov nivå enligt utbildningsom-
råde, varken nivå eller studieområde specifi cerades i målen. De slutliga målen bereddes 
av arbetsgruppen Utbildningsutbud 2016 (Koulutustarjonta 2016), som gav sitt förslag 
i februari 2011. Arbetsgruppens förslag motsvarade den rekommendation som Yrke 
2025-projektet utarbetade. De slutliga målen är emellertid lägre än det förslag som gavs 
av arbetsgruppen i en rapport i februari 2011. Dels exkluderades de åländska målen, dels 
minskades målen för antalet påbörjare ytterligare från 1,5 påbörjare per individ till 1,3 
påbörjare per individ i årsklassen. Målen presenteras i kapitel 4.12.

Ålands landskapsregering fattar beslut om den utbildning som ordnas på Åland. I den 
prognos och den rekommendation som Yrke 2025-projektet utarbetade ingick utbild-
ningen på Åland. I målen avses svenskspråkig yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbild-
ning enligt undervisningsspråket svenska, medan målen för universitetsutbildningen är 
defi nierade enligt studerandes modersmål svenska. 

Målen för utbildningen innebär inget tvång för unga att söka till vissa utbildningar. I 
Finland kan man fritt söka till vilken utbildning som helst i hela landet och ange fl era 
olika alternativ eller önskemål i ansökan. Målen styr inte direkt utbildningsanordnare 
eller högskolor.  Prognostiseringen är en form av informationsstyrning. Styrningen har 
emellertid skärpts jämfört med tidigare år och det fi nns på undervisnings- och kulturmi-
nisteriet en tydligare strävan än tidigare att med hjälp av anordnartillståndet och fi nan-
sieringen minska på t.ex. utbildningar inom kultur för att garantera tillräcklig arbetskraft 
inom t.ex. vården. Detta i enlighet med målen i utvecklingsplanen för 2016.

I samband med de tidigare prognoserna Yrke 2015 och Yrke 2020 utarbetades också 
regionala riktgivande mål för den svenskspråkiga utbildningen. Det gjordes inte denna 
gång eftersom de slutliga målen skiljer sig alltför mycket från den rekommendation som 
utarbetades inom Yrke 2025 för att det enkelt ska låta sig göras.

5.5.  Andra prognoser och deras syfte
Framtida kompetensbehov
Prognosen Yrke 2025 ger de stora ramarna; vilka är de stora sysselsättningstrenderna för 
branscher och yrken och hur påverkar detta intagningen till olika utbildningar. När vi 
ställt den här prognosen har vi också utgått från mer kvalitativ kunskap om hur arbetet 
förändras. När lärare utvecklar läroplanen och undervisningen för sitt eget område är det 
viktigt att också utgå från kunskap om de framtida kompetensbehoven. Dessa framgår 
inte av Yrke 2025, vars syfte är ett annat. 
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Utbildningsstyrelsen har emellertid med ESF-medel utvecklat en modell för prognostise-
ring av kompetensbehov inom olika branscher. I juni 2011 publicerades en rapport om 
kompetensbehoven inom dagvård, barn- och familjearbete (på svenska) och en rapport 
om kompetensbehoven inom byggnads- och fastighetsbranschen (på fi nska). År 2012 
publicerades en rapport om kompetensbehoven inom turism, hotell- och restaurang-
branschen (på fi nska).

Utbildningsstyrelsen har också gjort utredningar för andra branscher. Det fi nns också 
många andra aktörer som gör den här typen av utredningar.

Prognoser över mer kortsiktiga behov
Prognosen Yrke 2025 siktar in sig på behoven på lång sikt. Syftet är att framför allt stödja 
utvecklingen av den grundläggande utbildningen och främst utbildning för unga. När 
man arbetar med vuxenutbildning och tilläggsutbildning är prognoser som gäller kortsik-
tiga behov också relevanta. Sådana ställs av olika aktörer, bl.a. TE-centralerna.

Prognoser över behoven i arbetslivet
Prognosen Yrke 2025 utgår från behoven i arbetslivet, men räknar ut vad arbetslivs-
behovet innebär med tanke på utbildningsbehovet. Prognosen beaktar t.ex. med vilka 
utbildningar man placeras i olika yrken och hur effektivt utbildningen producerar arbets-
kraft. Det fi nns många prognoser som gäller endast utvecklingen i arbetslivet. Dessa kan 
vara mycket relevanta, men det gäller att inte dra för långtgående slutsatser för utbild-
ningens del. 

Yrke 2025 beaktar både effekten av sysselsättningsförändringar och effekten av pensions-
avgången. Det fi nns också arbetslivsprognoser som beaktar enbart sysselsättningsföränd-
ringen. Var alltså observant när du använder olika typer av prognoser i ditt arbete.
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Sammandrag  

Projektet Yrke 2025 har prognostiserat behoven av svenskspråkig arbetskraft och av 
yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning för svenskspråkiga. Utbildningsprog-
nosen är inställd på långsiktiga behov, på arbetskraftsbehoven fram till åren 2025-2030. 
Prognosen kan inte jobba bort tillfälliga konjunkturer, eftersom utbildning inte är den 
enda faktorn i recessioner. Våra erfarenheter visar att tillväxten på sikt ökat ungefär i 
den takt som denna prognos utgår från, även om det fi nns djupa konjunkturer emellan.   

Den mest avgörande faktorn i utbildningsprognostiseringen är pensionsavgången som 
kommer att vara mycket stor under tiden fram till år 2025 och kommer att ge mer 
utrymme för nyutbildade på arbetsmarknaden. Prognosen visade att pensionsavgången 
är ett många gånger större fenomen med tanke på utbildningsbehoven i framtiden än 
den förväntade sysselsättningsförändringen inom olika branscher.

Utgångspunkterna i prognosen Yrke 2025 är det globala och det nationella perspek-
tivet, dvs. hur den fi nländska arbetskraften ska utvecklas så att vårt land kan svara mot 
global konkurrens, så att full sysselsättning garanteras och att en hållbar fi nansieringsbas 
skapas för välfärdssamhället, för vård och utbildning. Yrke 2025 utgår särskilt från hur 
den svenskspråkiga arbetskraften ska utvecklas så att svenskspråkiga sysselsätts, så att de 
fi nlandssvenska regionerna kan utvecklas framgångsrikt och så att språkliga och kultu-
rella behov tillfredsställs. Det här innebär också att ett brett utbildningsutbud på svenska 
ska erbjudas hela årsklassen. Det som tydligt framgår i prognosen är att Svenskfi nland 
behöver de fl esta yrken och utbildningar och att alla svenskspråkiga behöver ett yrke 
och en utbildning! Prognosen har beaktat de särdrag som fi nns inom den svenskspråkiga 
arbetskraften och befolkningen.

Sysselsättningsutvecklingen enligt näringsgren
Den åldrande befolkningen och den ökande köpkraften bidrar på sikt till en sysselsätt-
ningsökning inom sociala tjänster, hälso- och sjukvård och inom olika servicebranscher, 
t.ex. handel, turism, hotell- och restaurangbranschen. Dessutom ökar sysselsättningen 
inom byggbranschen. Bland svenskspråkiga väntas sysselsättningen öka också inom 
utbildning och forskning samt organisationsverksamhet fram till år 2025.

Industrin ökar produktiviteten, men inte sysselsättningen. Den exportindustri som väntas 
klara sig är t.ex. tillverkningen av maskiner och transportmedel samt energibranschen, 
som är betydelsefull för svenskspråkigas sysselsättning. Det fi nns en möjlighet för Finland 
att utvecklas till en föregångare inom utvecklingen av ny teknologi som är energieffektiv 
och att skapa nya metoder för energiproduktion. Sysselsättningen inom byggbranschen 
ökar på sikt både på grund av ökad nybyggnation och på grund av renovering av äldre 
hus. Alltmer behövs expert- och spetskompetens och en satsning på hög kvalitet inom 
byggnadsbranschen. Sysselsättningen inom en del branscher är särskilt beroende av om 
satsningen på innovationer, produktutveckling, högre förädlingsgrad och marknadsfö-
ring lyckas. Det här gäller t.ex. elektronikindustrin och skogsindustrin.
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Lant- och skogsbruket är fortsättningsvis betydande sysselsättare bland svenskspråkiga, 
men kommer att ha en fortsatt minskande sysselsättning.

Inom de sociala tjänsterna är det i hög grad dagvården som fungerar mycket sysselsät-
tande bland svenskspråkiga, men äldreomsorgen blir en allt viktigare sysselsättare. Inom 
utbildning och forskning är det lärarbehovet i de svenska skolorna som skapar syssel-
sättningsmöjligheter. Den offentliga förvaltningen kommer fortsättningsvis att sysselsätta 
proportionellt fl er svenskspråkiga på grund av behovet av svenskspråkig service. 

De juridiska och ekonomiska tjänsterna kommer att dominera bland svenskspråkiga 
inom merkantila och administrativa tjänster till företag också i framtiden. Också i fort-
sättningen kommer speciellt de kulturella och ideella organisationerna att sysselsätta de 
svenskspråkiga inom organisationsverksamheten och inte i så hög grad branschorgani-
sationerna som är mer framträdande på fi nskt håll.

Sysselsättningsutvecklingen enligt yrke 2010–2025 
Sysselsättningen bland svenskspråkiga väntas öka mest inom social- och hälsovårdsar-
bete, kultur- och informationsarbete och övrigt ledar- och expertarbete. Sysselsättnings-
ökningen inom dessa yrkesgrupper ligger mellan 20 och 32 procent. Sysselsättningen 
väntas minska inom jord- och skogsbruksarbete, industri-, kontors- och säkerhetsarbete. 
Inom servicearbete beräknas, om man frånser vårdyrkena, sysselsättningen vara stabil. 

Totalt sett hade 52 procent av de svenskspråkiga sysselsatta arbetsplatser som kräver 
yrkesutbildning år 2007. Enligt prognosen minskar denna andel till 48 procent år 2025. I 
stället ökar andelen arbetsplatser som kräver högskolestudier. 

Sysselsättningen bland svenskspråkiga ökar allt som allt med 1,8 procent under åren 
2008–2025, medan pensionsavgången bland svenskspråkiga frigör 45,1 procent av arbets-
platserna för nyutbildade under åren 2008–2025. Den stora pensionsavgången innebär att 
det uppstår ett rekryteringsbehov också inom de minskande yrkesgrupperna. Det allra 
största rekryteringsbehovet enligt huvudyrkesgrupp fi nns inom social- och hälsovårdsar-
bete. Nyrekryteringen kommer också att vara stor bland lärare, vårdare och handledare 
inom det sociala området (framförallt personal inom dagvården och äldreomsorgen), 
köpmän och försäljare, sjukskötare och chefer och experter inom handelsbranschen. 

Utbildningsbehovet
Efterfrågan på ny arbetskraft ökar under de närmaste åren, eftersom en mycket stor andel 
av dem som nu arbetar kommer att gå i pension. Speciellt stor kommer pensioneringen 
att vara inom yrken som kräver yrkesutbildning. Därför är behovet av ny arbetskraft med 
yrkesutbildning på andra stadiet stort fram till år 2025, detta trots att de arbetsplatser 
som kräver högskoleutbildning ökar. Det här gäller särskilt social- och hälsovården samt 
maskin-, metall- och energiteknik samt bil- och transportbranschen. Det fi nns ett ökat 
behov även av utbildade städare, försäljare och olika yrkesgrupper inom naturbruket.

Sysselsättningen inom sådana yrken som kräver yrkeshögskoleutbildning ökar också fram 
till år 2025 och pensioneringen inom dessa yrken är också rätt stor under kommande år. 
Därför är behovet av ny arbetskraft med yrkeshögskoleutbildning stort inom särskilt före-



180

tagsekonomi, många områden inom industrin, byggbranschen samt social- och hälso-
vården. 

Utbildningsbehovet på universitetsnivå ligger ungefär på nuvarande nivå fram till år 
2025. Utbildningsbehovet är klart ökande speciellt när det gäller läkare, tandläkare, vete-
rinärer, jurister, diplomingenjörer och behovet är även stort av socialarbetare och barn-
trädgårdslärare. 

Inom idrotts- och skönhetsbranschen, turism och inom några områden inom kultur är 
utmaningen att inte överdimensionera utbildningen.

Om prognosen
Prognosen har ställts av Heidi Backman vid Utbildningsstyrelsen. Thomas Sun bearbetade 
den statistik som användes och materialet, t.ex. webbsidor, rapport och presentationer, 
producerades av Kristel Englund inom ramen för ett samarbetsprojekt med Prakticum, 
Forum Yrke 2025. Prognosen presenteras också på webbsidorna www.edu.fi /yrke2025 
och kan diskuteras på Facebook-sidan Yrke2025.

Prognosen Yrke 2025 bygger på Statens ekonomiska forskningscentrals nationella arbets-
kraftsprognos från år 2010 och användes som beslutsunderlag när de kvantitativa målen 
för utbildning för svenskspråkiga i december 2011 slogs fast av statsrådet i utvecklings-
planen för utbildning och forskning 2011-2016. 

Utbildningsstyrelsen har i ett ESF-fi nansierat prognosprojekt VOSE under åren 2008-2012 
utvecklat en modell för hur man kan identifi era framtida kompetensbehov inom bran-
scher och yrken på 10-15 års sikt. Syftet med det här arbetet är att stödja den innehålls-
mässiga utvecklingen av yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildningen. Projektet 
var nationellt och tvåspråkigt och en enkel beskrivning av modellen kommer att publi-
ceras på svenska på Utbildningsstyrelsens nätsidor under hösten 2012.
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Yhteenveto   

Yrke 2025-hanke (Ammatti 2025) on arvioinut ruotsinkielisen työvoiman sekä ruotsin-
kielisen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen tarpeen. 
Koulutustarpeen ennakoinnissa pyritään tarkastelemaan pitkän aikavälin tarpeita eli 
työvoiman tarvetta aikavälillä 2025–2030. Ennakoinnin avulla ei voi poistaa ohimeneviä 
taloussuhdanteita, koska koulutus ei ole ainoa merkittävä tekijä taantumissa. Kokemuk-
semme osoittavat, että kasvu jatkuu pitkällä aikavälillä suunnilleen samaa vauhtia kuin 
tämän ennusteen lähtökohdissa on oletettu, vaikka välillä esiintyisi suuriakin suhdanne-
eroja. 

Ratkaisevin tekijä koulutustarpeiden ennakoinnissa on eläkepoistuma, joka tulee olemaan 
erittäin suuri vuoteen 2025 saakka ja joka antaa vastavalmistuneille enemmän mahdol-
lisuuksia työmarkkinoilla. Eläkepoistuma on monta kertaa odotettavissa olevaa työlli-
syyden muutosta suurempi ilmiö tulevaisuuden koulutustarpeiden kannalta eri aloilla.

Lähtökohtana Yrke 2025-ennakoinnissa on käytetty sekä globaalia että kansallista näkö-
kulmaa, eli sitä, millä tavoin suomalaista työvoimaa on kehitettävä, jotta maamme kykenisi 
vastaamaan globaaliin kilpailuun täystyöllisyyden takaamiseksi ja kestävän rahoituspohjan 
luomiseksi hyvinvointiyhteiskunnalle, hoitoalalle ja koulutukseen. Yrke 2025-ennakoin-
nissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten ruotsinkielistä työvoimaa olisi kehitet-
tävä, jotta ruotsinkielinen väestö työllistyisi, ruotsinkieliset ja kaksikieliset alueet kehit-
tyisivät menestyksekkäästi ja väestön kielellisiä ja kulttuurisia tarpeita huomioon ottaen. 
Tämä merkitsee myös sitä, että koko ikäluokalle tulisi voida tarjota laajat koulutusmah-
dollisuudet ruotsin kielellä. Ennakointituloksista käy selkeästi ilmi, että kaikkia ammat-
teja ja koulutusohjelmia tarvitaan ruotsin- ja kaksikielisillä alueilla, ja kaikki ruotsinkie-
liset tarvitsevat ammatin ja koulutuksen!  Ennakoinnissa on huomioitu ruotsinkielisen 
työvoiman ja väestön erityispiirteet.

Työllisyyskehitys toimialojen mukaan
Ikääntyvä väestö ja ostovoiman kasvaminen myötävaikuttavat pitkällä tähtäimellä työl-
lisyyden parantumiseen sosiaalipalveluiden alalla, terveydenhuollossa sekä eri palve-
lualoilla, kuten kaupan alalla, matkailu-, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä vähit-
täiskaupassa. Lisäksi työllisyys kasvaa rakennusalalla. Ruotsinkielisen väestön osalta 
työllisyyden odotetaan lisääntyvän vuoteen 2025 mennessä myös koulutus- ja tutkimus-
alalla sekä järjestötoiminnassa.

Teollisuudessa tuottavuus kasvaa mutta työllisyys ei. Vientiteollisuuden osalta esim. 
kone- ja kulkuneuvoteollisuuden sekä energia-alan odotetaan pärjäävän, mikä on merki-
tyksellistä ruotsinkielisten työllisyyden kannalta. Suomella on mahdollisuus tulla edellä-
kävijäksi uusien energiatehokkaiden teknologioiden kehittämisen alalla sekä luoda uusia 
energiantuotantomenetelmiä. Rakennusalalla työllisyyden kasvu jatkuu pitkällä aikavä-
lillä sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen lisääntymisen johdosta. Rakennus-
alalla tarvitaan yhä enemmän asiantuntija- ja huippuosaamista sekä panostusta korkeaan 
laatuun. Osassa toimialoja työllisyys riippuu erityisesti siitä, onnistuuko panostus inno-
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vaatioihin, tuotekehittelyyn, jalostusasteen nostamiseen ja markkinointiin. Tämä koskee 
esim. elektroniikkateollisuutta ja metsäteollisuutta.

Maa- ja metsätalous on edelleen merkittävä työllistäjä ruotsinkielisten keskuudessa, mutta 
työllisyys tulee laskemaan edelleen.

Sosiaalipalveluiden alalla ennen kaikkea päivähoito työllistää runsaasti ruotsinkielistä 
väestöä, mutta vanhustenhuollon merkitys työllistäjänä kasvaa. Koulutuksen ja tutki-
muksen alalla ruotsinkielisten koulujen opettajatarve luo työllistymismahdollisuuksia. 
Julkishallinto tulee myös tulevaisuudessa työllistämään suhteessa enemmän ruotsinkie-
lisiä ruotsinkielisen palvelun tarpeen vuoksi. 

Ruotsinkielisen väestön keskuudessa lainopillisten ja taloudellisten palveluiden vaikutus 
tulee myös tulevaisuudessa olemaan hallitsevassa asemassa yrityksille tarkoitettujen 
kaupallisten ja hallinnollisten palveluiden alalla. Myös tulevaisuudessa erityisesti kult-
tuuriset ja aatteelliset järjestöt tulevat työllistämään ruotsinkielisiä järjestötoiminnan 
puitteissa, kun taas elinkeino- ja ammattijärjestöt ovat merkittävämpiä suomenkielisten 
keskuudessa.

Työllisyyskehitys ammatin mukaan 2010–2025 
Ruotsinkielisen väestön työllisyyden odotetaan kasvavan eniten sosiaali- ja terveys-
alan työssä, kulttuuri- ja tiedotustyössä sekä muussa johto- ja asiantuntijatyössä. Näiden 
ammattiryhmien kasvuprosentti on 20:n ja 32:n välillä. Työllisyyden odotetaan laskevan 
ainoastaan maa- ja metsätaloustyössä sekä teollisuus-, toimisto- ja turvallisuusalan työssä. 
Palvelutyössä työllisyyden arvioidaan pysyvän vakaana, jos hoitotyö jätetään huomiotta. 

Kaiken kaikkiaan noin 52 prosentilla ruotsinkielisestä väestöstä oli vuonna 2007 amma-
tillista koulutusta edellyttävä työpaikka. Ennakointitulosten mukaan tämä osuus tulee 
laskemaan 48 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Korkeakoulutusta vaativien työpaik-
kojen määrä tulee sen sijaan kasvamaan. 

Ruotsinkielisten työllisyys kasvaa kaiken kaikkiaan 1,8 prosentilla vuosina 2008–2025, 
ja samalla 45,1 prosenttia työpaikoista vapautuu vastavalmistuneiden käyttöön ruotsin-
kielisten eläkepoistuman johdosta vuosina 2008–2025. Suuri eläkepoistuma merkitsee 
rekrytointitarpeen muodostumista myös pienenevien ammattiryhmien sisällä. Suurin 
rekrytointitarve on sosiaali- ja terveydenhoitotyössä. Uusrekrytointeja on paljon myös 
opettajien, hoitajien ja ohjaajien keskuudessa sosiaalialalla (etenkin päivähoidon ja 
vanhustenhuollon henkilöstö) sekä kauppiaiden ja myyjien, sairaanhoitajien sekä johta-
jien ja asiantuntijoiden keskuudessa kaupan alalla. 

Koulutustarve
Uuden työvoiman tarve lisääntyy lähivuosien aikana, koska hyvin suuri osa tällä hetkellä 
työelämässä olevista jää eläkkeelle. Erityisen suurta eläkkeelle siirtyminen tulee olemaan 
ammatillista koulutusta vaativissa ammateissa. Tästä syystä uuden toisen asteen amma-
tillisen koulutuksen saaneen työvoiman tarve on suuri vuoteen 2025 mennessä, vaikka 
korkeakoulutusta vaativat työpaikat tulevat lisääntymään. Tämä koskee erityisesti sosi-
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aali- ja terveysalaa, kone-, metalli- ja energiatekniikkaa sekä auto- ja kuljetusalaa. Myös 
koulutettujen siivoojien, myyjien ja luonnonvara-alan eri ammattiryhmien tarve on suuri.

Työllisyys ammattikorkeakoulutusta vaativissa ammateissa tulee kasvamaan vuoteen 
2025 mennessä. Myös eläkkeelle siirtyminen on runsasta näissä ammateissa seuraavien 
vuosien aikana. Tästä syystä uuden, korkeakoulutetun työvoiman tarve on suuri etenkin 
liiketalouden alalla, monilla teollisuuden aloilla, rakennusalalla sekä sosiaali- ja terveys-
alalla. 

Yliopistotason koulutuksen tarve tulee olemaan suunnilleen tämänhetkisellä tasolla 
vuoteen 2025 saakka. Koulutuksen tarve kasvaa selvästi etenkin lääkäreiden, hammas-
lääkäreiden, eläinlääkäreiden, lakimiesten ja diplomi-insinöörien kohdalla. Myös sosiaa-
lityöntekijöiden ja lastentarhanopettajien tarve on suuri. 

Urheilu- ja kauneusalalla, matkailualalla sekä tietyillä kulttuurin aloilla haasteena on 
välttää koulutuksen ylimitoittaminen.

Ennakoinnista
Ennusteen on laatinut Opetushallituksen Heidi Backman. Thomas Sun käsitteli tilastoja. 
Materiaalit, esim. verkkosivut, raportit ja esitykset, tuotti Kristel Englund Prakticumin 
kanssa toteutetun Forum Yrke 2025 -yhteistyöprojektin puitteissa. Ennakointitulokset 
löytyvät myös verkkosivuilta www.edu.fi /yrke2025, ja niistä voi keskustella Facebook-
sivulla Yrke2025.

Yrke 2025-ennakointi perustuu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kansalliseen 
työvoimaennusteeseen vuodelta 2010, ja sitä käytettiin lähtökohtana, kun valtioneuvosto 
joulukuussa 2011 hyväksyi ruotsinkieliset määrälliset koulutustavoitteet koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2011–2016. 

Opetushallitus on kehittänyt vuosina 2008–2012 ESR-rahoitetun VOSE-ennakointihank-
keen puitteissa mallin siitä, miten alojen ja ammattien tulevaisuuden osaamistarpeita 
voidaan ennakoida 10–15 vuoden tähtäimellä. Työn tarkoituksena on tukea ammatillisen 
koulutuksen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksen sisällöllistä kehitystä. 
Hanke oli kansallinen ja kaksikielinen. Mallin yksinkertainen kuvaus julkaistaan ruotsiksi 
Opetushallituksen verkkosivuilla syksyllä 2012.
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Abstract  

The project Yrke 2025 (Vocation 2025) has anticipated the need for a Swedish-speaking 
labour force and for vocational education and education provided by universities and 
polytechnics in the Swedish language. The education forecast is programmed for long-
term needs, i.e. the labour force needs in 2025-2030. The anticipation project cannot do 
away with passing economic trends, as there are other factors that play an important part 
in times of economic recession beside education. Our experiences show that growth will 
continue in the long term, approximately at the pace that this forecast has predicted, 
even if there are changes in economic trends, including signifi cant ones.  

The most crucial factor in anticipating educational needs is the natural disappearance of 
the work force due to retirement, which will be very considerable up to 2025 and will 
provide a wider range of opportunities in the labour market for newly-qualifi ed labour. 
The forecast shows that the natural disappearance of the work force due to retirement 
will be a phenomenon much more signifi cant than the expected change in available 
employment, in view of future education needs.

The baseline of the Yrke 2025 forecast takes both a global and a national perspective, 
examining how the Finnish labour force needs to develop in order for Finland to be able 
to compete globally and thus guarantee full employment and create a durable basis for 
fi nancing the welfare society, social security and education. The specifi c starting point of 
Yrke 2025 is on developing the Swedish-speaking labour force in order to provide employ-
ment for Swedish speakers, further the successful development of the Swedish-speaking 
regions and meet the linguistic and cultural needs of the Swedish-speaking population. 
This also means that a broad selection of educational options needs to be offered in 
the Swedish language to the entire age group. The forecast clearly shows that both the 
Swedish-speaking and the bilingual regions of Finland need most of the professions and 
educational programmes and that all Swedish speakers in Finland need a profession and 
an education! The forecast also considers the special features of the Swedish-speaking 
labour force and population.

The development of employment by industry
The ageing population and increasing purchasing power are contributing to a long-term 
increase in employment in social services, the health and medical services and in various 
other services such as trade, the travel industry, the hotel and catering industry and retail. 
Employment in the construction industry will also increase.  Amongst Swedish speakers, 
employment in education and research and in organisations is also expected to increase 
by 2025.

In industry, there will be an increase in productivity, but not in employment. In the 
export industries, the engineering industry, the vehicle industry and the energy industry 
are expected to fare well, which will be signifi cant in terms of the employment of 
Swedish speakers in Finland. Finland has the opportunity to become a trailblazer in the 
development of new energy-effi cient technologies and to create new methods for energy 
production. In the construction industry, employment will continue to increase in the 
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long term, due to increased activity in both new construction and renovation. There will 
be a growing need for a specialised workforce and top competence in the construction 
industry, as well as a sharper focus on high quality. The employment in certain industries 
depends on successful investments in innovation, product development, higher quality 
grades and marketing. This concerns the electronics industry and the forest industry, 
among others.

Agricultural and forestry work will continue to be important areas of employment for 
Swedish speakers, but employment in these areas will continue to decrease.

In terms of social services, children´s day care in particular will employ a signifi cant 
number of Swedish speakers, but the importance of elderly care will increase from the 
employment standpoint. In education and research, the need for teachers in Swedish 
schools also creates employment possibilities. Government services will also employ 
a proportionally higher number of Swedish speakers in the future due to the need for 
services in Swedish.  

Legal and fi nancial services will continue to hold a dominant position in the employ-
ment of Swedish speakers, in commercial and administrative services for companies. In 
the future, cultural and non-profi t organisations in particular will continue to employ 
Swedish speakers in organisational functions, whereas business organisations and trade 
unions will be more important in terms of the employment of Finnish speakers.

Development of employment by occupational group from 2010 to 
2025 
In percentage terms, employment among Swedish speakers is expected to increase the 
most in health care and social work, cultural and information work and other executive 
and expert roles.  Increases within these occupational groups will be between 20 and 
32 percent. Employment is expected to decrease only in the agricultural and forestry 
segments and in industrial, offi ce and security work. In services, employment is expected 
to remain stable, excluding care work. 

Seen as a whole, approximately 52 percent of the Swedish speakers held jobs that 
require a vocational education in 2007. According to the forecast, this proportion will 
decrease to 48 percent by 2025. In contrast, the proportion of jobs requiring higher 
education will increase. 

The overall employment rate of Swedish speakers will increase by 1.8 percent between 
2008 and 2025, while 45.1 of the jobs will become available to newly-qualifi ed persons 
during the same period, as a result of the natural disappearance of the work force due 
to retirement of Swedish speakers. Because of the high rate of retirement, there will be 
recruitment needs, also within occupational groups that are shrinking. The greatest need 
for recruitment with respect to the most important professional groups will be in social 
work and health care. A lot of new employees will also be recruited as teachers, carers 
and instructors in the social sector (particularly with respect to day care and elderly 
care) and as shopkeepers and salespersons, nurses and directors and experts in the trade 
industry. 
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The need for education
The demand for new labour will increase in the coming years, as a very large share of the 
professionally active will go into retirement. The natural disappearance of the work force 
due to retirement will be particularly signifi cant in jobs requiring vocational education. 
Therefore, there will be a great need for a new labour force with upper secondary voca-
tional education by 2025, even though the number of jobs requiring higher education 
will increase. In particular, this concerns the social and health care sector, mechanical 
engineering, the metal industry, energy technology and the motor vehicle and transport 
industry. There will also be a great need for trained cleaners, salespersons and different 
professional groups in the natural resources sector.

There will be increasing employment in jobs requiring polytechnic education by 2025. 
Correspondingly, a large number of people will retire from these types of jobs during 
the years to come. As a result, there will be a great need for a new labour force with 
higher education, particularly in business administration, in many fi elds of industry, in 
the construction industry and in the social and health care sector. 

The need for university education will, by and large, remain on its current level until 
2025. The need for education will increase with respect to certain professions, particu-
larly doctors, dentists, veterinarians, lawyers and technology engineers. There will also 
be a great need for social workers and kindergarten teachers. 

The sports and beauty sector, the travel industry and certain cultural fi elds will have to 
fi nd a way to avoid providing education to too many people, in view of job availability.

Concerning the Forecast
The forecast was prepared by Heidi Backman of the National Board of Education. The 
statistics were prepared by Thomas Sun. The materials, including websites, reports and 
presentations, were created by Kristel Englund within the Forum Yrke 2025 collaboration 
project carried out with Prakticum. The forecast is also available online at www.edu.fi /
yrke2025, and it can be discussed in Facebook on the page Yrke2025.

The Yrke 2025 project is based on the labour force forecast made by the Government 
Institute for Economic Research in 2010, and was used as the basis for making decisions 
when the quantitative targets for the education of Swedish speakers were established by 
the Government in December 2011 in the Development Plan for Education and Research 
(2011-2016). 

The National Board of Education has developed a model for identifying future compe-
tence needs in different industries and professions in a timeframe of 10–15 years. These 
developments were made within an ESF-funded project for the anticipation of voca-
tional competence needs on a national scale (“VOSE”) carried out from 2008-2012. The 
purpose of this work is to support the development of content for vocational education 
and training as well as for the education provided by universities and polytechnics. The 
project was national and bilingual. A simple description of the model will be published 
in Swedish on the National Board of Education website in autumn 2012.
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Bilaga 1 De klassifi ceringar som använts i 
prognostiseringen

Näringsgrenar
01 Jordbruk, jakt och fiske 
    01.1 Jordbruk och jakt 
    01.2 Fiske 
02 Skogsbruk och -industri 
    02.1 Skogsbruk 
    02.2 Trävarutillverkning 
    02.3 Massa- och papperstillverkning mm.
03 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 
    03.0 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning
04 Framställning av metaller och tillverkning av metallvaror 
    04.1 Mineralutvinning 
    04.2 Metallframställning 
    04.3 Tillverkning av metallvaror 
05 Tillverkning av kemiska produkter o.dyl. 
    05.0 Tillverkning av kemiska produkter 
06 Tillverkning av maskiner och utrustning samt transportmedel
    06.1 Tillverkning av maskiner och utrustning 
    06.2 Tillverkning av transportmedel 
07 Tillverkning av elektronik och elprodukter 
    07.1 Tillverkning av elektriska maskiner och artiklar 
    07.2 Tillverkning av teleprodukter 
    07.3 Tillverkning av medicinska instrument, instrument och apparater för mätning o.dyl. 
08 Övrig industri 
    08.1 Tillverkning av textilier, kläder och lädervaror 
    08.2 Tillverkning av lergods, glas- och stenprodukter 
    08.3 Tillverkning av möbler 
    08.4 Övrig tillverkning 
09 El-, gas- och vattenförsörjning 
    09.0 El-, gas- och vattenförsörjning
10 Byggverksamhet 
    10.1 Uppförande av hus 
    10.2 Jord- och vattenbyggnadsverksamhet 
    10.3 Övrig byggverksamhet
11 Parti- och agenturhandel 
    11.0 Parti- och agenturhandel
12 Detaljhandel 
    12.0 Detaljhandel
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13 Turism, hotell- och restaurangverksamhet 
    13.1 Hotell och övrig logiverksamhet 
    13.2 Restaurangverksamhet 
    13.3 Turism och stödtjänster 
    13.4 Turism-, hotell- och restaurangverksamhet som inte är klart definierad 
14 Transport 
    14.1 Landtransport; transporter i rörsystem 
    14.2 Sjötransport 
    14.3 Lufttransport 
    14.4 Stödtjänster till transport 
15 Post- och telekommunikationer
    15.1 Post- och kurirverksamhet 
    15.2 Telekommunikation 
16 Finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet 
    16.1 Finansiell verksamhet 
    16.2 Försäkringsverksamhet 
17 Fastighetsförvaltning på uppdrag samt städning och miljöhygien 
    17.1 Fastighetsförvaltning på uppdrag, miljöhygien 
    17.2 Städning 
18 Tekniska tjänster för företag 
    18.1 Exploatering och uthyrning av fastigheter, uthyrning av fordon o.dyl. 
    18.2 Databehandlingstjänster 
    18.3 Tekniska tjänster 
19 Merkantila-administrativa tjänster för företag 
    19.1 Fastighetsförmedling, reklamverksamhet 
    19.2 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 
    19.3 Arbetsförmedling och rekrytering 
    19.4 Övriga tjänster för företag 
20 Offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring 
    20.1 Offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring
21 Rikets försvar och ordningsväsendet 
    21.1 Rikets försvar och befolkningsskydd 
    21.2 Den allmänna ordningen och säkerheten 
22 Utbildning och forskning 
    22.1 Forskning och utveckling 
    22.2 Utbildning 
23 Hälso- och sjukvård 
    23.0 Hälso- och sjukvård
24 Sociala tjänster 
    24.1 Barndagvård 
    24.2 Övriga sociala tjänster 
25 Organisationsverksamhet 
    25.1 Branschorganisationer och fackföreningar 
    25.2 Ideella och kulturella föreningar, internationella organisationer 
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26 Rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet 
    26.1 Film-, radio-, televisions-, scen- och konstnärsverksamhet; nyhetsservice 
    26.2 Förlagsverksamhet, tryckning och reproduktion av inspelningar 
    26.3 Bibliotek, arkiv, museer och andra kulturinstitutioner 
    26.4 Övrig idrotts-, nöjes- och rekreationsverksamhet 
    26.5 Rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet som inte är klart definierad
27 Övrig verksamhet 
    27.1 Reparation av hushållsartiklar 
    27.2 Privat serviceverksamhet och tjänster för privathushåll 
28 Näringsgrenen okänd
    28.1 Exploatering av och handel med egna fastigheter
    28.2 Uthyrning och förvaltning av egna bostäder och fastigheter
    28.3 Fastighetsförmedling
    28.4 Fastighetsförvaltning på uppdrag
    28.5 Uthyrning av fordon, maskiner och utrustning utan bemanning samt uthyrning av hushållsartiklar
    28.6 Reklamverksamhet
    28.7 Miljöhygien

Yrkesgrupper
1. Lantbruks- och skogsbruksarbete 1. Jordbrukare och trädgårdsarbetare

2. Trädgårdsmedhjälpare
3. Skogsarbetare
4. Experter inom jord- och skogsbruk

2. Industriarbete 1. Livsmedelsarbetare
2. Tillverkare och hantverkare inom textil- och beklädnadsbranschen
3. Metallarbetare
4. Maskinmontörer
5. Experter inom maskinteknik
6. Maskinoperatörer
7. Träarbetare och -experter
8. Processarbetare inom kemiskt arbete
9. Processexperter inom kemiskt arbete
10. Montörer och reparatörer inom el- och elektronikbranschen
11. Experter inom el- och elektronikbranschen
12. Yrkesutövare inom den grafiska branschen
13. Packare och montörer
14. Chefer och övriga experter inom industrin

3. Arbete inom byggbranschen 1. Byggnadsarbete
2. VVS-montörer
3. Byggnadsmålare
4. Chefer och experter inom byggbranschen

4. Arbete inom trafik och logistik 1. Yrkesutövare och företagare inom landtrafik
2. Manskap och befäl inom sjötrafik
3. Chefer och experter inom lufttrafik
4. Lagerarbetare och speditörer
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5. Servicearbete 1. Disponenter och fastighetsarbetare
2. Yrkesutövare inom städbranschen
3. Köpmän och försäljare
4. Chefer och experter inom handelsbranschen
5. Yrkesutövare inom kosthållsservice 
6. Chefer och experter inom inkvarterings- och kosthållsbranschen
7. Yrkesutövare inom turismservice
8. Yrkesutövare inom skönhetsvård
9. Övriga servicearbetare

6. Kontorsarbete 1. Kontorspersonal inom ekonomiförvaltning
2. Övrig kontorspersonal
3. Chefer och experter inom kontorsarbete

7. Arbete inom social- och hälsovårds-
branschen

1. Primärskötare, närvårdare
2. Sjukskötare och andra experter inom hälsovård
3. Läkare och andra experter inom hälsovård
4. Vårdare och handledare inom socialsektorn
5. Specialister inom socialsektorn
6. Verksamhetschefer inom social- och hälsovården

8. Undervisnings- och fostringsarbete 1. Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen
9. Kultur- och informationsbranschen 1. Hantverkare och konsthantverkare

2. Konstnärer och övriga experter inom konstbranschen
3. Chefer och producenter inom konst- och kulturbranschen
4. Experter inom biblioteks-, arkiv- och museibranschen
5. Informatörer och journalister

10. Övrigt ledar- och expertarbete 1. Experter inom matematik och naturvetenskaper
2. Experter inom det samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekono-
miska området
3. Juridiska experter
4. Chefer och experter inom den offentliga förvaltningen
5. Chefer och experter inom datateknik
6. Forsknings- och utvecklingschefer

11. Arbete inom säkerhetsbranschen 1. Poliser, brandmän och fångvaktare
2. Militärer
3. Övrig personal inom säkerhetsbranschen
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Utbildnings- och studieområden
1 Det humanistiska och pedagogiska 
området

1. Fritidsverksamhet och ungdomsarbete 
2. Språkvetenskaper
3. Historia och arkeologi
4. Filosofi
5. Pedagogiska vetenskaper och psykologi
6. Undervisning och fostran 
7. Teologi
8. Övrig utbildning inom det humanistiska och 
pedagogiska området 

2 Kultur 1. Hantverk och konstindustri 
2. Mediekultur och informationsvetenskaper 
3. Litteratur
4. Teater och dans 
5. Musik 
6. Bildkonst 
7. Kultur- och konstforskning
8. Övrig utbildning inom kultur 

Det samhällsvetenskapliga, företagseko-
nomiska och administrativa området

1. Företagsekonomi och handel 
2. Nationalekonomi
3. Administration
4. Statistik
5. Socialvetenskaper
6. Politikvetenskaper
7. Juridik
8. Övrig utbildning inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska 
och administrativa området 

4 Det naturvetenskapliga området 1. Matematik
2. Databehandling 
3. Geovetenskap, rymdvetenskap och astronomi
4. Fysik
5. Kemi
6. Biologi
7. Geografi
8. Övrig utbildning inom det naturvetenskapliga området

5 Teknik och kommunikation 1. Arkitektur och byggande
2. Maskin-, metall- och energiteknik
3. El- och automationsteknik
4. Informations- och kommunikationsteknik
5. Grafisk teknik och medieteknik
6. Livsmedelsbranschen
7. Process-, kemi- och materialteknik
8. Textil- och beklädnadsteknik 
9. Fordons- och transportteknik
10. Produktionsekonomi 
11. Övrig utbildning inom teknik och kommunikation
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6 Naturbruk och miljöområdet 1. Lantbruk
2. Trädgårdsskötsel 
3. Fiskeri 
4. Skogsbruk
5. Natur- och miljöområdet
6. Övrig utbildning inom naturbruk och miljöområdet

7 Social-, hälso- och idrottsområdet 1. Socialområdet 
2. Hälsoområdet 
3. Odontologi och annan tandvård 
4. Rehabilitering och idrott 
5. Teknisk hälsoservice
6. Farmaci och annan läkemedelsförsörjning 
7. Medicin
8. Veterinärmedicin
9. Skönhetsområdet 
10. Övrig utbildning inom social-, hälso- och idrottsområdet

8 Turism-, kosthålls- och ekonomibran-
schen

1. Turism 
2. Inkvarterings- och kosthållsbranschen 
3. Huslig ekonomi och konsumentservice
4. Rengöringsservice 
5. Övrig utbildning inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 

9 Övrig utbildning 1. Militär- och gränsbevakningsbranschen
2. Brand- och räddningsbranschen
3. Polisbranschen
4. Fångvård
5. Annan utbildning utanför undervisningsministeriets förvaltningsområde
6. Annan utbildning inom undervisningsministeriets förvaltningsområde

Källa: Statistikcentralen, Utbildningsstyrelsen.
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Bilaga 2 De parametrar över utbildningens effektivitet 
och resultat som använts i prognosen

Prognosen har beaktat hur effektivt utbildningssystemet utbildar och utexaminerar för 
arbetslivet. Alla avslutar inte påbörjade studier, alla placeras inte i yrken efter examen 
och en del fortsätter studera efter sin första examen och står arbetsmarknaden till förfo-
gande med en annan utbildning än den första. Parametrarna presenteras som procen-
tuella mål över dels genomströmningen i utbildningen, graden av fortsatta studier efter 
examen och andelen som blir arbetskraft efter examen. Målen är identiska med de mål 
som följdes i den nationella prognostiseringen. Målet är att höja genomströmningen och 
minska studieavbrottens antal, att minska dubblerande utbildning och att förbättra place-
ringen i arbete efter examen.

Genomströmning 
Med genomströmning avses andelen utexaminerade av alla dem som under ett år avslutar 
studier. Med dem som avslutar studier avses det totala antalet som på ett år utexamineras 
eller avbryter sina studier. 

Andelarna är fastslagna som mål per studieområde och i medeltal 78 procent för yrkes-
utbildningen och 75 procent för yrkeshögskole- och universitetsutbildningen. Dessa 
andelar är högre än den verkliga genomströmningen.

Graden av fortsatta studier  
Med den fortsatta studiegraden avses andelen utexaminerade som fortsätter studera och 
avlägger en annan yrkesinriktad examen senare. I denna andel ingår de som efter examen 
avlägger examen på samma utbildningsnivå men inom annat studieområde och de som 
avlägger examen på en annan utbildningsnivå inom samma eller annat studieområde.

Målet för den fortsatta studiegraden är fastslagen till 23 procent för yrkesutbildningen, 
varav 13 procentenheter fortsätter på yrkeshögskolenivå, 7 procentenheter inom andra 
studieområden inom yrkesutbildningen och 3 procentenheter i övrig utbildning. Målet 
för den fortsatta studiegraden är fastslagen till 7 procent för yrkeshögskoleutbildningen, 
varav 6 procentenheter fortsätter på universitetsnivå och 1 procentenhet inom en annan 
yrkeshögskoleutbildning. Målet för den fortsatta studiegraden är fastslagen till 5 procent 
för universitetsutbildningen.

Andelen som blir arbetskraft efter examen 
Med arbetskraftsandelen avses andelen utexaminerade 25–49-åringar som utgör arbets-
kraft, dvs. de som antingen är sysselsatta eller arbetslösa av alla 25–49-åringar. För alla 
studieområden och utbildningsnivåer har målet fastslagits till minst 85 procent. För de 
studieområden som redan nu har en högre arbetskraftsandel har målet höjts med 2 
procentenheter.
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UTBILDNINGSNIVÅ Utbildningens
genomströmning

2004-2005

Fortsatta studier
1997-2004

Arbetskraftsandelen
2004

Studieområde
Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET
Fritidsverksamhet och ungdomsarbete

Grundläggande yrkesutbildning 84,3 23,0 90,9
Yrkeshögskola 81,6 7,0 93,8

Språkvetenskaperna
Grundläggande yrkesutbildning 96,3 23,0 87,8
Yrkeshögskola 78,2 7,0 97,8
Universitet 75,4 5,0 90,6

Historia och arkeologi
Universitet 78,0 5,0 90,3

Filosofi
Universitet 65,4 5,0 85,0

Pedagogiska vetenskaper och psykologi
Universitet 79,2 5,0 94,0

Undervisning och fostran
Grundläggande yrkesutbildning 84,3 23,0 92,1
Universitet 86,6 5,0 95,9

Teologi
Universitet 77,0 5,0 92,1

Övrig utbildning inom det humanistiska och pedagogiska området
Universitet 85,6 5,0 85,0

KULTUR
Hantverk och konstindustri

Grundläggande yrkesutbildning 75,4 23,0 85,0
Yrkeshögskola 82,4 7,0 88,4
Universitet 74,2 5,0 87,9

Mediekultur och informationsvetenskaper
Grundläggande yrkesutbildning 69,5 23,0 85,0
Yrkeshögskola 81,8 7,0 92,6
Universitet 72,9 5,0 92,3



196

UTBILDNINGSNIVÅ Utbildningens 
genomströmning

2004-2005

Fortsatta studier
1997-2004

Arbetskraftsandelen
2004

Studieområde
Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Litteratur
Universitet 74,3 5,0 88,8

Teater och dans
Grundläggande yrkesutbildning 83,8 23,0 89,6
Yrkeshögskola 78,7 7,0 92,0
Universitet 92,6 5,0 93,4

Musik
Grundläggande yrkesutbildning 73,6 23,0 86,6
Yrkeshögskola 83,6 7,0 90,3
Universitet 72,2 5,0 93,0

Bildkonst
Yrkeshögskola 81,0 7,0 85,0
Universitet 77,0 5,0 85,0

Kultur- och konstforskning
Universitet 72,5 5,0 85,0

Övrig utbildning inom kultur
Yrkeshögskola 75,6 7,0 87,1
Universitet 85,0

DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET
Företagsekonomi och handel

Grundläggande yrkesutbildning 77,1 23,0 89,9
Yrkeshögskola 76,6 7,0 94,1
Universitet 77,1 5,0 94,7

Nationalekonomi
Universitet 66,0 5,0 94,0
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UTBILDNINGSNIVÅ Utbildningens 
genomströmning

2004-2005

Fortsatta studier
1997-2004

Arbetskraftsandelen
2004

Studieområde
Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Administration
Yrkeshögskola 83,0 7,0 92,8
Universitet 72,6 5,0 94,7

Statistik
Universitet 60,5 5,0 95,7

Socialvetenskap
Universitet 76,1 5,0 92,9

Politikvetenskap
Universitet 78,4 5,0 90,0

Juridik
Universitet 87,5 5,0 96,5

Övrig utbildning inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området
Yrkeshögskola 82,3 7,0 96,0
Universitet 70,1 5,0 85,0

DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET
Matematik

Universitet 63,1 5,0 94,9
Databehandling

Grundläggande yrkesutbildning 68,9 23,0 89,6
Yrkeshögskola 65,5 7,0 96,4
Universitet 54,1 5,0 96,9

Geovetenskap, rymdvetenskap och astrologi
Universitet 74,9 5,0 90,6

Fysik
Universitet 58,6 5,0 93,9

Kemi
Universitet 67,0 5,0 92,8

Biologi
Universitet 80,5 5,0 87,2

Geografi
Universitet 85,5 5,0 94,0
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UTBILDNINGSNIVÅ Utbildningens 
genomströmning

2004-2005

Fortsatta studier
1997-2004

Arbetskraftsandelen
2004

Studieområde
Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
Arkitektur och byggande

Grundläggande yrkesutbildning 85,0 23,0 94,0
Yrkeshögskola 72,8 7,0 98,7
Universitet 67,9 5,0 96,6

Maskin-, metall - och energiteknik
Grundläggande yrkesutbildning 75,5 23,0 92,9
Yrkeshögskola 72,2 7,0 98,9
Universitet 73,4 5,0 98,5

El- och automationsteknik
Grundläggande yrkesutbildning 79,9 23,0 95,1
Yrkeshögskola 68,1 7,0 98,4

Universitet 75,2 5,0 98,1
Informations- och kommunikationsteknik

Grundläggande yrkesutbildning 80,0 23,0 92,7
Yrkeshögskola 64,9 7,0 97,0
Universitet 67,3 5,0 98,3

Grafisk teknik och medieteknik
Grundläggande yrkesutbildning 77,0 23,0 91,4
Yrkeshögskola 71,8 7,0 96,2

Livsmedelsbranschen och bioteknik
Grundläggande yrkesutbildning 80,7 23,0 88,0
Yrkeshögskola 74,6 7,0 92,1
Universitet 75,8 5,0 93,1

Process-, kemi- och materialteknik
Grundläggande yrkesutbildning 75,0 23,0 91,2
Yrkeshögskola 74,8 7,0 94,0
Universitet 77,9 5,0 96,0
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UTBILDNINGSNIVÅ Utbildningens 
genomströmning

2004-2005

Fortsatta studier
1997-2004

Arbetskraftsandelen
2004

Studieområde
Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Textil- och beklädnadsteknik
Grundläggande yrkesutbildning 76,5 23,0 85,0
Universitet 82,0 5,0 95,1

Fordons- och transportteknik
Grundläggande yrkesutbildning 76,1 23,0 95,2
Yrkeshögskola 67,8 7,0 96,7

Produktionsekonomi
Yrkeshögskola 74,7 7,0 95,6
Universitet 79,4 5,0 97,4

Övrig utbildning inom teknik och kommunikation
Grundläggande yrkesutbildning 73,8 23,0 85,0
Yrkeshögskola 77,9 7,0 92,7

Universitet 78,5 5,0 87,0
NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET
Lantbruk

Grundläggande yrkesutbildning 73,5 23,0 94,2
Yrkeshögskola 69,5 7,0 95,3
Universitet 61,4 5,0 96,0

Trädgårdsskötsel
Grundläggande yrkesutbildning 72,0 23,0 85,0
Yrkeshögskola 68,2 7,0 90,8

Fiskeri
Grundläggande yrkesutbildning 56,6 23,0 87,7
Yrkeshögskola 66,7 7,0 92,0

Skogsbruk
Grundläggande yrkesutbildning 78,5 23,0 91,9
Yrkeshögskola 79,5 7,0 95,6
Universitet 76,5 5,0 93,4

Natur- och miljöområdet
Grundläggande yrkesutbildning 66,1 23,0 85,0
Yrkeshögskola 74,8 7,0 89,5
Universitet 77,0 5,0 90,6
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UTBILDNINGSNIVÅ Utbildningens
genomströmning

2004-2005

Fortsatta studier
1997-2004

Arbetskraftsandelen
2004

Studieområde
Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Övrig utbildning inom naturbruk och miljöområdet
Grundläggande yrkesutbildning 56,1 23,0 85,0
Universitet 83,3 5,0 85,0

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSBRANCHEN
Socialområdet

Yrkeshögskola 78,4 7,0 92,1
Hälsoområdet

Yrkeshögskola 78,0 7,0 92,7
Universitet 83,0 5,0 95,5

Social- och hälsoområdet
Grundläggande yrkesutbildning 83,6 23,0 90,0
Yrkeshögskola 75,6 7,0 92,1

Odontologi och annan tandvård
Grundläggande yrkesutbildning 87,2 23,0 93,4
Yrkeshögskola 79,6 7,0 91,8
Universitet 84,1 5,0 98,2

Rehabilitering och idrott
Grundläggande yrkesutbildning 83,6 23,0 90,7
Yrkeshögskola 78,3 7,0 92,4
Universitet 72,8 5,0 96,7

Teknisk hälsoservice
Yrkeshögskola 83,2 7,0 94,2

Farmaci och annan läkemedelsförsörjning
Grundläggande yrkesutbildning 80,2 23,0 91,5
Universitet 93,6 5,0 95,8

Medicin
Universitet 92,1 5,0 92,9

Veterinärmedicin
Universitet 80,9 5,0 95,7
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UTBILDNINGSNIVÅ Utbildningens
genomströmning

2004-2005

Fortsatta studier
1997-2004

Arbetskraftsandelen
2004

Studieområde
Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Skönhetsområdet
Grundläggande yrkesutbildning 82,1 23,0 87,8
Yrkeshögskola 80,8 7,0 97,6

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN
Turism

Grundläggande yrkesutbildning 80,8 23,0 85,0
Yrkesutbildning 79,4 7,0 91,8
Universitet 57,4 5,0 85,0

Inkvarterings- och kosthållsbranschen
Grundläggande yrkesutbildning 76,7 23,0 86,5
Yrkeshögskola 69,9 7,0 92,2

Huslig ekonomi och konsumentservice
Grundläggande yrkesutbildning 77,5 23,0 85,0
Yrkeshögskola 88,7 7,0 89,8
Universitet 72,2 5,0 96,9

Rengöringsservice
Grundläggande yrkesutbildning 59,3 23,0 88,1

Övrig utbildning inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 
Yrkeshögskola 76,3 7,0 94,4

ÖVRIG UTBILDNING
Militär- och gränsbevakningsbranschen

Grundläggande yrkesutbildning 100,0  97,5
Universitet 100,0 5,0 100,0
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UTBILDNINGSNIVÅ Utbildningens
genomströmning

2004-2005

Fortsatta studier
1997-2004

Arbetskraftsandelen
2004

Studieområde
Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Brand- och räddningsbranschen
Grundläggande yrkesutbildning 100,0 23,0 99,6

Polisbranschen
Grundläggande yrkesutbildning 100,0 23,0 100,0
Yrkeshögskola 100,0 7,0 100,0

Fångvård
Grundläggande yrkesutbildning 100,0 23,0 99,7

Annan utbildning utanför undervisningsministeriets förvaltningsområde
Grundläggande yrkesutbildning 100,0 23,0 85,0
Yrkeshögskola 100,0 7,0 85,0
Universitet 100,0 5,0 85,0

TOTALT
Grundläggande yrkesutbildning 78,4 23,0 90,4
Yrkeshögskola 75,3 7,0 94,2
Universitet 75,4 5,0 93,9

Källa: Tasapainoiseen työllisyyskehitykseen 2025. Ehdotus koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2016 (För en balan-
serad sysselsättningsutveckling 2025. Förslag till målsättning för utbildningsutbudet 2016). Undervisnings- och kultur-
ministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:16. Statistikcentralen och Utbildningsstyrelsen. Hanhijoki, 
Katajisto, Kimari, Savioja, Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025, OPH 2011:25
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Bilaga 3 Den svenskspråkiga årsklassen 16–18-åringar 
och 16–21-åringar åren 1995-2025 (Åland 
ingår)

De här redovisade årsklasserna följer inte Statistikcentralens offi ciella statistik. Antalet nya elever i 

åk 1 inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen har de senaste åren (2003-2008) över-

skridit antalet registrerade svenskspråkiga 7-åringar med omkring 8,6 procentenheter. Det årliga 

överskottet beror på det stora antalet barn som placeras i svensk skola även om de har registrerats 

som fi nskspråkiga (t.ex. i tvåspråkiga familjer). De som gått i svensk skola fortsätter vanligtvis att 

studera på svenska och detta har använts som utgångspunkt vid beräkningen av årsklassen.

Siffrorna i det ljuslila fältet är antalet elever i årskurs 9, och en framskrivning av dessa. Siffrorna i 

det mörkare lila fältet är en framskrivning av antalet födda och svenskregistrerade (enligt Statis-

tikcentralen 16.6.2010) personer med ett tillägg på 8,6 procentenheter. Elevtillskottet, skillnaden 

mellan eleverna i årskurs 1 och antalet 7-åringar som är svenskregistrerade enligt Statistikcen-

tralen, har under de senaste fem åren i medeltal varit knappt 300 elever eller 8,6 % (Åland ingår). 

Sifforna i det vita fältet är en bedömning av att fruktsamheten ökar med en procent per år bland 

svenskspråkiga kvinnor i Finland. Bedömningen bygger på uppgifter av Fjalar Finnäs.
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År 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år
16-21 år 

i genomsnitt
16-18 år 

i genomsnitt
1995 3 670 3 576 3 524 3 619 3 659 3 550 3 600 3 590
1996 3 580 3 670 3 576 3 524 3 619 3 659 3 605 3 609
1997 3 690 3 580 3 670 3 576 3 524 3 619 3 610 3 647
1998 3 664 3 690 3 580 3 670 3 576 3 524 3 617 3 645
1999 3 682 3 664 3 690 3 580 3 670 3 576 3 644 3 679
2000 3 758 3 682 3 664 3 690 3 580 3 670 3 674 3 701
2001 3 534 3 758 3 682 3 664 3 690 3 580 3 651 3 658
2002 3 654 3 534 3 758 3 682 3 664 3 690 3 664 3 649
2003 3 895 3 654 3 534 3 758 3 682 3 664 3 698 3 694
2004 3 883 3 895 3 654 3 534 3 758 3 682 3 734 3 811
2005 4 080 3 883 3 895 3 654 3 534 3 758 3 801 3 953
2006 4 132 4 080 3 883 3 895 3 654 3 534 3 863 4 032
2007 4 035 4 132 4 080 3 883 3 895 3 654 3 947 4 082
2008 4 082 4 035 4 132 4 080 3 883 3 895 4 018 4 083
2009 4 063 4 082 4 035 4 132 4 080 3 883 4 046 4 060
2010 4 060 4 063 4 082 4 035 4 132 4 080 4 075 4 068
2011 3 904 4 060 4 063 4 082 4 035 4 132 4 046 4 009
2012 3 636 3 904 4 060 4 063 4 082 4 035 3 963 3 867
2013 3 553 3 636 3 904 4 060 4 063 4 082 3 883 3 698
2014 3 651 3 553 3 636 3 904 4 060 4 063 3 811 3 613
2015 3 578 3 651 3 553 3 636 3 904 4 060 3 730 3 594
2016 3 485 3 578 3 651 3 553 3 636 3 904 3 635 3 571
2017 3 443 3 485 3 578 3 651 3 553 3 636 3 558 3 502
2018 3 492 3 443 3 485 3 578 3 651 3 553 3 534 3 473
2019 3 579 3 492 3 443 3 485 3 578 3 651 3 538 3 504
2020 3 563 3 579 3 492 3 443 3 485 3 578 3 523 3 545
2021 3 621 3 563 3 579 3 492 3 443 3 485 3 530 3 588
2022 3 593 3 621 3 563 3 579 3 492 3 443 3 548 3 592
2023 3 629 3 593 3 621 3 563 3 579 3 492 3 579 3 614
2024 3 665 3 629 3 593 3 621 3 563 3 579 3 608 3 629
2025 3 702 3 665 3 629 3 593 3 621 3 563 3 629 3 665

  3 702 3 665 3 629 3 593 3 621   
    3 702 3 665 3 629 3 593   
      3 702 3 665 3 629   
        3 702 3 665   

            3 702   
Tot 
1995-2025 97 346 97 358 97 304 97 431 97 647 97 712 97 466 97 336

Källa:        
Wera peruskoulun oppilasmäärä vuosiluokilla 1-9, sekä erityopetuksessa ja lisäopetuksessa syksyllä, oppilaitoksen kieli 
ruotsi  
Det mörklila fältet är taget från Statistikcentralen 2009 Väestörakenne ja väestömuutokset kunnittain 2007, s. 54. 
Wera, sjuåringar, modersmål svenska 1998-2008       
Fjalar Finnäs, föredrag hösten 2008        
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Bilaga 5 Arbetsplatser som enligt målscenariet beräknas 
uppkomma för svenskspråkiga nyutbildade 
pga. sysselsättningsförändringen och 
pensionsavgången under åren 2008–2025

Huvudyrkesgrupp
Median-

ålder

Syssel-
sättnings-
förändring 
2008-2025

Pensions-
avgång 

2008-2025

Ny-
rekrytering 

2008-
2025*)

Syssel-
sättnings-
förändring 
2008-2025

Pensions-
avgång 

2008-2025

Ny-
rekrytering 

2008-
2025*)

1 Lantbruks- och 
skogsbruksarbete 48 -1 351 4 315 2 964 -17,7 % 56,4 % 38,8 %
2 Industriarbete 41 -1 985 8 645 6 661 -9,7 % 42,2 % 32,5 %
3 Arbete inom 
byggbranschen

43 9 2 744 2 753 0,2 % 46,1 % 46,3 %

4 Arbete inom trafik 
och logistik 44 165 4 019 4 185 2,0 % 48,3 % 50,3 %
5 Servicearbete 42 -80 11 978 11 897 -0,3 % 42,2 % 42,0 %
6 Kontorsarbete 45 -2 678 6 939 4 261 -18,8 % 48,8 % 29,9 %
7 Arbete inom 
social- och 
hälsovårdsbranschen 44 5 897 8 571 14 468 32,2 % 46,8 % 79,0 %
8 Undervisnings- och 
fostringsarbete 43 1 658 3 963 5 621 18,6 % 44,6 % 63,2 %
9 Kultur- och 
informationsbranschen 43 772 1 345 2 117 24,7 % 43,0 % 67,8 %
10 Övrigt ledar- och 
expertarbete 44 1 823 4 294 6 117 19,6 % 46,2 % 65,8 %
11 Arbete inom 
säkerhetsbranschen 37 -281 757 475 -16,8 % 45,2 % 28,4 %
12 Okänd 32 -1 594 1 323 -271 -37,7 % 31,3 % -6,4 %
Sammanlagt 43 2 356 58 893 61 249 1,8 % 45,1 % 46,9 %
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Huvudyrkesgrupp
Median-

ålder

Syssel-
sättnings-
förändring 
2008-2025

Pensions-
avgång 

2008-2025

Ny-
rekrytering 

2008-
2025*)

Syssel-
sättnings-
förändring 
2008-2025

Pensions-
avgång 

2008-2025

Ny-
rekrytering 

2008-
2025*)

1.1 Jordbrukare och 
trädgårdsarbetare 48 -1 464 3 468 2 003 -24,8 % 58,8 % 34,0 %
1.2 
Trädgårdsmedhjälpare 46 143 391 534 16,6 % 45,5 % 62,1 %
1.3 Skogsarbetare 47 -33 215 183 -8,2 % 54,2 % 46,0 %
1.4 Experter inom 
jord- och skogsbruk 45 3 241 244 0,6 % 48,5 % 49,1 %
2.1 Livsmedelsarbetare 41 -80 399 319 -8,6 % 43,0 % 34,4 %
2.2 Tillverkare 
och hantverkare 
inom textil- och 
beklädnadsbranschen 47 -58 280 222 -11,2 % 53,8 % 42,6 %
2.3 Metallarbetare 40 -507 1 150 643 -18,6 % 42,2 % 23,6 %
2.4 Maskinmontörer 39 -251 1 089 838 -8,9 % 38,7 % 29,8 %
2.5 Experter inom 
maskinteknik 43 74 746 819 4,3 % 43,3 % 47,6 %
2.6 Maskinoperatörer 45 -134 687 553 -9,9 % 50,9 % 41,0 %
2.7 Träarbetare och 
-experter 43 -126 417 290 -14,0 % 46,0 % 32,1 %
2.8 Processarbetare 
inom kemiskt arbete 40 -554 944 390 -23,0 % 39,3 % 16,2 %
2.9 Processexperter 
inom kemiskt arbete 45 18 274 291 3,2 % 49,3 % 52,5 %
2.10 Montörer 
och reparatörer 
inom el- och 
elektronikbranschen 40 -106 877 771 -4,9 % 40,2 % 35,3 %
2.11 Experter 
inom el- och 
elektronikbranschen 39 33 492 525 2,3 % 33,6 % 35,9 %
2.12 Yrkesutövare 
inom den grafiska 
branschen 45 -127 223 96 -28,5 % 50,0 % 21,5 %
2.13 Packare och 
montörer 36 -288 222 -66 -46,6 % 36,0 % -10,6 %
2.14 Chefer och 
övriga experter inom 
industrin 44 122 847 969 6,6 % 46,0 % 52,6 %
3.1 Byggnadsarbetare 40 -170 1 387 1 218 -5,2 % 42,4 % 37,2 %
3.2 VVS-montörer 43 33 281 313 5,6 % 48,5 % 54,1 %
3.3 Byggnadsmålare 44 -27 139 112 -9,9 % 50,6 % 40,7 %
3.4 Chefer och 
experter inom 
byggbranschen 46 173 937 1 110 9,5 % 51,4 % 60,9 %
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Huvudyrkesgrupp
Median-

ålder

Syssel-
sättnings-
förändring 
2008-2025

Pensions-
avgång 

2008-2025

Ny-
rekrytering 

2008-
2025*)

Syssel-
sättnings-
förändring 
2008-2025

Pensions-
avgång 

2008-2025

Ny-
rekrytering 

2008-
2025*)

4.1 Yrkesutövare 
och företagare inom 
landtrafik 46 136 2 373 2 509 3,1 % 53,3 % 56,3 %
4.2 Manskap och befäl 
inom sjötrafik 45 292 760 1 052 20,6 % 53,6 % 74,1 %
4.3 Chefer och 
experter inom 
lufttrafik 37 34 19 53 48,5 % 26,9 % 75,4 %
4.4 Lagerarbetare och 
speditörer 37 -297 867 571 -12,5 % 36,6 % 24,1 %
5.1 Disponenter och 
fastighetsarbetare 48 13 839 851 0,9 % 56,5 % 57,4 %
5.2 Yrkesutövare inom 
städbranschen 47 -1 268 1 857 589 -37,9 % 55,5 % 17,6 %
5.3 Köpmän och 
försäljare 40 -128 4 240 4 112 -1,2 % 38,3 % 37,1 %
5.4 Chefer och 
experter inom 
handelsbranschen 45 1 022 2 371 3 394 20,4 % 47,3 % 67,7 %
5.5 Yrkesutövare inom 
kosthållsservice 34 -43 1 159 1 116 -1,2 % 31,4 % 30,3 %
5.6 Chefer och 
experter inom 
inkvarterings- och 
kosthållsbranchen 43 234 447 681 23,8 % 45,5 % 69,3 %
5.7 Yrkesutövare inom 
turismservice 42 111 194 305 21,2 % 36,9 % 58,1 %
5.8 Yrkesutövare inom 
skönhetsvård 38 134 241 375 18,1 % 32,7 % 50,8 %
5.9 Övriga 
servicearbetare 40 -155 630 475 -10,4 % 42,1 % 31,8 %
6.1 Kontorspersonal 
inom 
ekonomiförvaltning 47 -1 222 3 832 2 610 -17,1 % 53,5 % 36,5 %
6.2 Övrig 
kontorspersonal 42 -1 146 2 109 963 -23,4 % 43,1 % 19,7 %
6.3 Chefer och 
experter inom 
kontorsarbete 44 -310 998 688 -14,2 % 45,8 % 31,6 %
7.1 Primärskötare, 
närvårdare 43 1 201 1 903 3 104 29,6 % 47,0 % 76,6 %
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Huvudyrkesgrupp
Median-

ålder

Syssel-
sättnings-
förändring 
2008-2025

Pensions-
avgång 

2008-2025

Ny-
rekrytering 

2008-
2025*)

Syssel-
sättnings-
förändring 
2008-2025

Pensions-
avgång 

2008-2025

Ny-
rekrytering 

2008-
2025*)

7.2 Sjukskötare och 
andra experter inom 
hälsovård 42 1 436 2 074 3 510 30,2 % 43,7 % 73,9 %
7.3 Läkare och 
andra experter inom 
hälsovård 46 457 564 1 020 40,1 % 49,4 % 89,5 %
7.4 Vårdare och 
handledare inom 
socialsektorn 44 1 928 3 406 5 334 27,1 % 47,9 % 75,1 %
7.5 Specialister inom 
socialsektorn 42 776 336 1 112 97,5 % 42,2 % 139,7 %
7.6 Verksamhetschefer 
inom social- och 
hälsovården 49 100 289 389 21,4 % 61,7 % 83,1 %
8.1 Lärare och övriga 
specialister inom un-
dervisningsbranschen 43 1 658 3 963 5 621 18,6 % 44,6 % 63,2 %
9.1 Hantverkare och 
konsthantverkare 46 27 30 57 46,6 % 51,0 % 97,6 %
9.2 Konstnärer och 
övriga experter inom 
konstbranschen

39 240 280 520 28,9 % 33,6 % 62,5 %

9.3 Chefer och 
producenter 
inom konst- och 
kulturbranschen

47 235 300 535 43,1 % 55,0 % 98,1 %

9.4 Experter inom 
biblioteks- arkiv- och 
museibranschen 50 75 182 256 24,7 % 59,9 % 84,6 %
9.5 Informatörer och 
journalister 41 195 555 750 14,1 % 40,0 % 54,1 %
10.1 Experter inom 
matematik och 
naturvetenskaper 42 89 137 227 26,2 % 40,3 % 66,4 %
10.2 Experter inom det 
samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och 
ekonomiska området 48 912 2 186 3 098 23,0 % 55,2 % 78,2 %
10.3 Juridiska 
experter 45 207 333 540 29,1 % 46,8 % 75,9 %
10.4 Chefer och 
experter inom 
den offentliga 
förvaltningen

44 145 978 1 123 6,8 % 45,6 % 52,4 %
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Huvudyrkesgrupp
Median-

ålder

Syssel-
sättnings-
förändring 
2008-2025

Pensions-
avgång 

2008-2025

Ny-
rekrytering 

2008-
2025*)

Syssel-
sättnings-
förändring 
2008-2025

Pensions-
avgång 

2008-2025

Ny-
rekrytering 

2008-
2025*)

10.5 Chefer och 
experter inom 
datateknik 38 336 508 844 18,1 % 27,4 % 45,5 %
10.6 Forsknings- och 
utvecklingschefer 48 135 151 286 48,3 % 53,9 % 102,2 %
11.1 Poliser, 
brandmän och 
fångvaktare 39 -135 511 377 -12,9 % 49,0 % 36,1 %
11.2 Militärer 40 -71 161 90 -27,6 % 62,5 % 34,9 %
11.3 Övrig 
personal inom 
säkerhetsbranschen 29 -76 85 9 -20,2 % 22,7 % 2,4 %
12 Okänd 32 -1 594 1 323 -271 -37,7 % 31,3 % -6,4 %
Sammanlagt 43 2 356 58 893 61 249 1,8 % 45,1 % 46,9 %

*) Nyrekrytering inom yrkesgruppen som en följd av både sysselsättningsförändring och pensionsavgång under åren 
2008-2025 jämfört med antalet sysselsatta 2008 dels i antal, dels i procent. Nyrekryteringen har en direkt koppling till 
utbildningsbehovet inom yrkesgruppen.
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Bilaga 7 Påbörjare/år 2006-09 och behov av 
svenskspråkiga påbörjare/år enligt 
utbildningsområde och -nivå 2010-2025 samt 
mål för den svenskspråkiga utbildningen i 
utvecklingsplanen (kesu) 2016

Utbildningsområde/nivå
Påbörjare 2006-

2009 medeltal/år 
(Åland ingår)

Yrke 2025 prognos 
för åren 2010-2025 

(Åland ingår)
Mål för kesu 2016  

(utan Åland) 1)
1 Det humanistiska och pedagogiska 
området 389 419 390
yrkesutbildning 48 44  
yrkeshögskola 14 20  
universitetsutbildning 327 355  
2 Kultur 405 267 300
yrkesutbildning 170 75  
yrkeshögskola 137 87  
universitetsutbildning 97 105  
3 Det samhällsvetenskapliga, ekonomiska 
och administrativa området 904 1056 890
yrkesutbildning 242 318  
yrkeshögskola 210 404  
universitetsutbildning 452 334  
4 Det naturvetenskapliga området 265 218 220
yrkesutbildning 108 24  
yrkeshögskola 24 64  
universitetsutbildning 134 129  
5 Teknik och kommunikation 1312 1536 1120
yrkesutbildning 850 977  
yrkeshögskola 320 376  
universitetsutbildning 142 183  
6 Naturbruk och miljöområdet 220 322 220
yrkesutbildning 158 226  
yrkeshögskola 53 74  
universitetsutbildning 8 22  
7 Social-, hälso- och idrottsbranschen 836 1221 950
yrkesutbildning 390 627  
yrkeshögskola 390 456  
universitetsutbildning 56 138  
8 Turism, kosthålls- och ekonomibranschen 393 366 310
yrkesutbildning 303 308  
yrkeshögskola 90 52  
universitetsutbildning 0 6  
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Utbildningsområde/nivå
Påbörjare 2006-

2009 medeltal/år 
(Åland ingår)

Yrke 2025 prognos 
för åren 2010-2025 

(Åland ingår)
Mål för kesu 2016  

(utan Åland) 1)
TOTALT 4 723 5 404 4400
yrkesutbildning 2 269 2 599  
yrkeshögskola 1 238 1 533  
universitetsutbildning 1 216 1 272  
Högskoleutbildning totalt 2454 2805  

1) Målen för yrkes- och yrkeshögskoleutbildningen gäller svenskspråkig undervisning. Målen för universitetsutbildningen 
gäller studerande som gått i svenskspråkig grundskola oberoende av universitetsutbildningens undervisningsspråk. Den 
totala volymen är uträknad enligt dem som avlagt svenskspråkig grundskola. Mål för Åland ingår inte i utvecklingsplanen. 
Åland har ca 400 påbörjare/år. Utvecklingsplanens mål är beredda på undervisnings- och kulturministeriet och fastställda 
av statsrådet.
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Bilaga 8  Behov av svenskspråkiga påbörjare/år enligt 
studieområde inom yrkesutbildningen 2010–
2025

Studieområde inom yrkesutbildningen Påbörjare 2006-2009 
medeltal/år (Åland ingår)

Yrke 2025 prognos 
målscenariet 2025              

(Åland ingår)
Fritidsverksamhet och ungdomsarbete 31 17
Undervisning och fostran 17 27
Hantverk och konstindustri 81 47
Mediekultur och informationsvetenskaper 77 19
Musik 12 9
Företagsekonomi och handel 242 318
Databehandling 108 24
Arkitektur och byggande 186 169
Maskin-, metall- och energiteknik 141 170
El- och automationsteknik 189 140
Grafisk teknik och medieteknik 0 12
Livsmedelsbranschen och bioteknik 15 25
Process-, kemi- och materialteknik 65 79
Textil och beklädnadsteknik 12 23
Fordons- och transportteknik 242 359
Lantbruk 106 114
Trädgårdsskötsel 24 57
Fiskeri 0 6
Skogsbruk 22 41
Natur- och miljöområdet 6 8
Social- och hälsoområdet 249 552
Rehabilitering och idrott 30 23
Farmaci och annan läkemedelsförsörjning 14 9
Skönhetsbranschen 97 43
Turism 10 18
Inkvarterings- och kosthållsbranschen 286 200
Huslig ekonomi och konsumentservice 7 14
Rengöringsservice 0 76
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Bilaga 9 Svenskspråkiga sysselsatta år 2007 enligt 
yrkesgrupp och det landskap där arbetsplatsen 
fi nns

Totalt Nyland 
Egentliga 
Finland 

Österbot-
ten

Östra 
Nyland Åland

Svensk språkiga 
i övriga 

landskap
Totalt 130479 49283 11154 42669 10876 12740 3757
1.1 Jordbrukare och träd-
gårdsarbetare 5894 684 421 3526 619 497 147
1.2 Trädgårdsmedhjälpare 860 166 46 502 55 81 10
1.3 Skogsarbetare 397 53 16 224 54 36 14
1.4 Experter inom jord- och 
skogsbruk 497 144 52 179 45 58 19
2.1 Livsmedelsarbetare 927 125 54 491 91 141 25
2.10 Montörer och reparatörer 
inom el- och elektronikbran-
schen 520 133 16 279 33 37 22
2.11 Experter inom el- och 
elektronikbranschen 2725 632 304 1347 272 112 58
2.12 Yrkesutövare inom den 
grafiska branschen 2810 860 196 1212 289 194 59
2.13 Packare och montörer 1723 518 150 796 110 81 68
2.14 Chefer och övriga experter 
inom industrin 1349 355 103 513 217 136 25
2.2 Tillverkare och hantverkare 
inom textil- och beklädnadsbran-
schen 905 123 38 560 97 63 24
2.3 Metallarbetare 2402 463 248 1380 167 107 37
2.4 Maskinmontörer 555 147 123 182 42 9 52
2.5 Experter inom maskinteknik 2183 589 198 805 295 248 48
2.6 Maskinoperatörer 1464 664 101 450 85 110 54
2.7 Träarbetare och -experter 445 122 29 181 65 40 8
2.8 Processarbetare inom 
kemiskt arbete 618 148 39 350 40 29 12
2.9 Processexperter inom 
kemiskt arbete 1841 854 214 493 119 71 90
3.1 Byggnadsarbetare 3270 925 224 1216 413 401 91
3.2 VVS-montörer 579 157 52 218 58 76 18
3.3 Byggnadsmålare 274 55 5 120 29 61 4
3.4 Chefer och experter inom 
byggbranschen 1824 724 106 650 134 147 63
4.1 Yrkesutövare och företagare 
inom landtrafik 4453 1487 325 1598 561 349 133
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Totalt Nyland 
Egentliga 
Finland 

Österbot-
ten

Östra 
Nyland Åland

Svensk språkiga 
i övriga 

landskap
4.2 Manskap och befäl inom 
sjötrafik 1419 171 320 86 67 746 29
4.3 Chefer och experter inom 
lufttrafik 70 45 2 4 0 14 5
4.4 Lagerarbetare och spedi-
törer 2373 1118 139 710 195 155 56
5.1 Disponenter och fastighets-
arbetare 1484 499 132 418 192 215 28
5.2 Yrkesutövare inom städ-
branschen 3348 927 364 1209 319 427 102
5.3 Köpmän och försäljare 11078 4921 809 3130 965 890 363
5.4 Chefer och experter inom 
handelsbranschen 5013 3088 358 938 212 213 204
5.5 Yrkesutövare inom kost-
hållsservice 3687 1153 301 1059 284 801 89
5.6 Chefer och experter inom 
inkvarterings- och kosthålls-
branschen 982 362 94 254 96 148 28
5.7 Yrkesutövare inom turism-
service 525 330 38 54 20 71 12
5.8 Yrkesutövare inom skön-
hetsvård 739 242 43 267 76 97 14
5.9 Övriga servicearbetare 1496 556 131 390 167 213 39
6.1 Kontorspersonal inom 
ekonomiförvaltning 7159 3277 580 1909 553 727 113
6.2 Övrig kontorspersonal 4897 2253 400 1301 309 529 105
6.3 Chefer och experter inom 
kontorsarbete 2178 1250 190 407 104 172 55
7.1 Primärskötare, närvårdare 4054 1076 272 1701 493 462 50
7.2 Sjukskötare och andra 
experter inom hälsovård 4747 1578 403 1847 347 429 143
7.3 Läkare och andra experter 
inom hälsovård 1140 572 91 259 49 81 88
7.4 Vårdare och handledare 
inom socialsektorn 7104 2386 624 2417 781 751 145
7.5 Specialister inom social-
sektorn 796 423 61 170 67 58 17
7.6 Verksamhetschefer inom 
social- och hälsovården 468 154 49 151 44 61 9
8.1 Lärare och övriga specia-
lister inom undervisningsbran-
schen 8892 3246 1025 2896 714 704 307
9.1 Hantverkare och konsthant-
verkare 58 39 6 2 5 4 2
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Totalt Nyland 
Egentliga 
Finland 

Österbot-
ten

Östra 
Nyland Åland

Svensk språkiga 
i övriga 

landskap
9.2 Konstnärer och övriga 
experter inom konstbranschen 832 463 65 171 39 58 36
9.3 Chefer och producenter 
inom konst- och kulturbranschen 545 295 32 117 29 50 22
9.4 Experter inom biblioteks- ar-
kiv- och museibranschen 303 126 58 60 19 36 4
9.5 Informatörer och journa-
lister 1386 906 79 225 61 88 27
10.1 Experter inom matematik 
och naturvetenskaper 341 196 51 36 15 19 24
10.2 Experter inom det sam-
hällsvetenskapliga, humanistis-
ka och ekonomiska området 3963 2215 324 754 212 308 150
10.3 Juridiska experter 711 419 57 123 37 58 17
10.4 Chefer och experter inom 
den offentliga förvaltningen 2143 1043 300 503 95 142 60
10.5 Chefer och experter inom 
datateknik 1853 1043 165 372 42 164 67
10.6 Forsknings- och 
utvecklings chefer 280 144 30 67 12 5 22
11.1 Poliser, brandmän och 
fångvaktare 1043 320 89 346 79 177 32
11.2 Militärer 257 145 31 26 1 17 37
11.3 Övrig personal inom 
säkerhetsbranschen 373 209 24 66 24 32 18
12 Okänd 4227 1965 357 952 262 534 157
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Bilaga 10  Antalet sysselsatta enligt näringsgren i hela 
landet och svenskspråkiga 2007

Svensk-
språkiga Hela landet

De svensk-
språkigas 
andel av 

hela landets 
sysselsatta 

Totalt sysselsatta 130479 2369066 5,51 %

Näringsgren

01 Jordbruk, jakt och fiske 6542 75094 8,71 %

    01.1 Jordbruk och jakt 6254 73800 8,47 %

    01.2 Fiske 288 1294 22,26 %

02 Skogsbruk och -industri 2368 72899 3,25 %

    02.1 Skogsbruk 741 18463 4,01 %

    02.2 Trävarutillverkning 883 27875 3,17 %

    02.3 Massa- och papperstillverkning mm (21) 744 26561 2,80 %

03 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 2031 36526 5,56 %

04 Framställning av metaller och tillverkning av metallvaror 2918 70447 4,14 %

    04.1 Mineralutvinning 142 4831 2,94 %

    04.2 Metallframställning 680 16643 4,09 %

    04.3 Tillverkning av metallvaror 2096 48973 4,28 %

05 Tillverkning av kemiska produkter o.dyl. 2211 36405 6,07 %

06 Tillverkning av maskiner och utrustning samt transportmedel 
     (29, 34, 35) 5282 88692 5,96 %

    06.1 Tillverkning av maskiner och utrustning 3018 67156 4,49 %

    06.2 Tillverkning av transportmedel 2264 21536 10,51 %

07 Tillverkning av elektronik och elprodukter 2030 60430 3,36 %

    07.1 Tillverkning av elektriska maskiner och artiklar 1028 17055 6,03 %

    07.2 Tillverkning av teleprodukter 648 31443 2,06 %

    07.3 Tillverkning av medicinska instrument, instrument och 
            apparater för mätning o.dyl. 354 11932 2,97 %

08 Övrig industri 2201 45058 4,88 %

    08.1 Tillverkning av textilier, kläder och lädervaror 440 11971 3,68 %

    08.2 Tillverkning av lergods, glas- och stenprodukter 1262 16952 7,44 %

    08.3 Tillverkning av möbler 253 11136 2,27 %

    08.4 Övrig tillverkning 246 4999 4,92 %

09 El-, gas- och vattenförsörjning 919 15527 5,92 %
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Svensk-
språkiga Hela landet

De svensk-
språkigas 
andel av 

hela landets 
sysselsatta 

10 Byggverksamhet 6623 156747 4,23 %

    10.1 Uppförande av hus 4791 111105 4,31 %

    10.2 Jord- och vattenbyggnadsverksamhet 1832 45642 4,01 %

11 Parti- och agenturhandel 7083 97122 7,29 %

12 Detaljhandel 8600 167081 5,15 %

13 Turism, hotell- och restaurangverksamhet 3474 81653 4,25 %

    13.1 Hotell och övrig logiverksamhet 720 13862 5,19 %

    13.2 Restaurangverksamhet 2427 62117 3,91 %

    13.3 Turism och stödtjänster 327 5674 5,76 %

14 Transport 9625 123675 7,78 %

    14.1 Landtransport; transporter i rörsystem 4168 79546 5,24 %

    14.2 Sjötransport 3049 9220 33,07 %

    14.3 Lufttransport 468 5079 9,21 %

    14.4 Stödtjänster till transport 1940 29830 6,50 %

15 Post- och telekommunikationer 1837 40274 4,56 %

    15.1 Post- och kurirverksamhet 1111 26107 4,26 %

    15.2 Telekommunikation 726 14167 5,12 %

16 Finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet 4003 46178 8,67 %

    16.1 Finansiell verksamhet 3049 33573 9,08 %

    16.2 Försäkringsverksamhet 954 12605 7,57 %

17 Fastighetsförvaltning på uppdrag samt städning och miljöhygien 2060 69099 2,98 %

    17.1 Fastighetsförvaltning på uppdrag, miljöhygien 1338 34308 3,90 %

    17.2 Städning 722 34791 2,08 %

18 Tekniska tjänster för företag 5642 120607 4,68 %

    18.1 Exploatering och uthyrning av fastigheter, uthyrning av 
            fordon o.dyl. 693 16565 4,18 %

    18.2 Databehandlingstjänster 2022 47928 4,22 %

    18.3 Tekniska tjänster 2927 56114 5,22 %

19 Merkantila-administrativa tjänster för företag 5856 124082 4,72 %

    19.1 Fastighetsförmedling, reklamverksamhet 726 15417 4,71 %

    19.2 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 2542 34482 7,37 %

    19.3 Arbetsförmedling och rekrytering 1308 45699 2,86 %

    19.4 Övriga tjänster för företag 1280 28484 4,49 %

20 Offentlig förvaltning och obligatorisk socialförsäkring 4555 75141 6,06 %
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Svensk-
språkiga Hela landet

De svensk-
språkigas 
andel av 

hela landets 
sysselsatta 

21 Rikets försvar och ordningsväsendet 2038 49581 4,11 %

    21.1 Rikets försvar och befolkningsskydd 467 19023 2,45 %

    21.2 Den allmänna ordningen och säkerheten 
            (7523, 75241, 7525) 1571 30558 5,14 %

22 Utbildning och forskning 11398 176960 6,44 %

    22.1 Forskning och utveckling 568 15542 3,65 %

    22.2 Utbildning 10830 161418 6,71 %

23 Hälso- och sjukvård 8809 175202 5,03 %

24 Sociala tjänster 11340 177588 6,39 %

    24.1 Barndagvård 4335 60249 7,20 %

    24.2 Övriga sociala tjänster 7005 117339 5,97 %

25 Organisationsverksamhet 2804 38422 7,30 %

    25.1 Branschorganisationer och fackföreningar 305 6199 4,92 %

    25.2 Ideella och kulturella föreningar, internationella organisationer 2499 32223 7,76 %

26 Rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet 4671 78134 5,98 %

    26.1 Film-, radio-, televisions-, scen- och konstnärsverksamhet; 
            nyhetsservice 1474 18639 7,91 %

    26.2 Förlagsverksamhet, tryckning och reproduktion av 
            inspelningar 1549 29479 5,25 %

    26.3 Bibliotek, arkiv, museer och andra kulturinstitutioner 609 10148 6,00 %

    26.4 Övrig idrotts- nöjes- och rekreationsverksamhet 1039 19868 5,23 %

27 Övrig verksamhet 2209 45995 4,80 %

    27.1 Reparation av hushållsartiklar 1230 22851 5,38 %

    27.2 Privat serviceverksamhet och tjänster för privathushåll 979 23144 4,23 %

28 Näringsgrenen okänd 1350 24447 5,52 %

701 Exploatering av och handel med egna fastigheter 76 2005 3,79 %

702 Uthyrning och förvaltning av egna bostäder och fastigheter 467 9727 4,80 %

7031 Fastighetsförmedling 248 5273 4,70 %

7032 Fastighetsförvaltning på uppdrag 801 24939 3,21 %

71 Uthyrning av fordon, maskiner och utrustning utan bemanning 
samt uthyrning av hushållsartiklar 150 4833 3,10 %

744 Reklamverksamhet 478 10144 4,71 %

90 Miljöhygien 537 9369 5,73 %
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Vilken typ av arbetskraft behöver Finland år 2025 och vilken 
utbildning ger svenskspråkiga unga sysselsättningsmöjligheter under 
de kommande åren? 
Utgående från mål om internationell konkurrenskraft, god 
sysselsättning och ett fortsatt välfärdssamhälle identifi eras i rapporten 
Yrke 2025 behovet av svenskspråkig arbetskraft i olika branscher 
och yrken samt det årliga behovet av påbörjare inom svenskspråkig 
yrkes- och högskoleutbildning. Yrke 2025 är den tredje prognosen i 
sitt slag.
Rapporten fungerar som ett verktyg för utbildningsplanerare 
på alla nivåer, men den kan även läsas av yrkeslärare, elev- och 
studiehandledare och av unga och vuxna som står inför studie- 
och yrkesval. Rapporten kan också vara till nytta för dem som är 
intresserade av den svenskspråkiga arbetskraftens sysselsättning nu 
och i framtiden. 
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