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Förord

Framtiden kan egentligen inte förut-
spås, men vi kan påverka samhälle och 
arbetsliv med utbildning. Därför är det 
viktigt att utbildningen är så förutseende 
och proaktiv som möjligt. Arbetslivet 
är emellertid mångfacetterat och den 
globala arbetsmarknaden innebär att 
ingen enskild längre kan kontrollera och 
påverka alla framtidsfaktorer. Prognosen 
kan därför snarare ses som en gemensam 
viljeyttring och ett beslutsunderlag när 
beslut om utbildning och om framtiden 
fattas. Den här prognosen förutser inte 
konjunkturer, utan skapar en bild av 
utbildningsbehoven och innovationspo-
tentialen på lång sikt. 

Prognosen kan vara ett verktyg i yrkes-
lärarens vardag och i utbildningspla-
nerarens arbete på lokal, regional eller 
nationell nivå. Prognosen erbjuder också 
en väsentlig information för de unga 
och vuxna som står inför studie- och yr-
kesvalet eller för de ungas föräldrar, som 
vill veta mer. För alla dessa har det sedan 
sommaren 2008 funnits webbsidor med 
resultaten från Yrke 2020: www.edu.fi/
svenska/yrkesutbildning/yrke2020.

Prognosen har ställts i ett omfattande 
samarbetsnätverk (se bilaga 1) inom 

ramen för ett ESF-finansierat projekt 
under åren 2006-08. Arbetet har utförts av 
undervisningsrådet Heidi Backman och 
av planerare Annika Westerholm. I arbetet 
med prognosen och webbsidorna har 
även Christian Dahlkvist, Ingeborg Rask 
(Sydkustens landskapsförbund) och Lis-
Helen Ekman (Yrkesakademin) bidragit. 
Styrgruppen bestod av de svenskspråkiga 
yrkeshögskolorna och av de största uni-
versiteten när det gäller svenskspråkig 
utbildning samt av andra centrala natio-
nella och regionala aktörer. Ordförande 
för styrgruppen var direktör Renata 
Svedlin. Styrgruppen godkände alla olika 
skeden i prognosprocessen och bidrog på 
ett avgörande sätt med viktig sakkunskap. 
Utbildningsstyrelsens allfinlandssvenska 
grupp för yrkesutbildning och senare 
gruppen för svenskspråkig utbildning på 
det andra stadiet tog ställning till arbetet 
när det gällde yrkesutbildningen. Projektet 
har nått ungefär 2 000 personer inom 
ramen för 100 tillställningar. Webbsidorna 
har haft hundratals besökare.

Utbildningsstyrelsen tackar alla som 
bidragit med kunskap och synpunkter 
under processens gång.  

Den 25 juni 2009

Heidi Backman
Undervisningsråd, projektchef för Yrke 2020
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Mitt i krisen

Prognosen Yrke 2020 bygger på ar-
betsministeriets arbetskraftsprognos 
Arbetskraft 2025 från december 2006 
och användes som beslutsunderlag när 
de kvantitativa målen för utbildning för 
svenskspråkiga i december 2007 slogs 
fast av statsrådet i utvecklingsplanen för ut-
bildning och forskning 2007-2012. Siffrorna 
arbetades fram i en tid av högkonjunk-
tur och under år 2009 görs därför, i en 
arbetsgrupp tillsatt av undervisningsmi-
nisteriet, en bedömning av den ekono-
miska krisens effekter på prognosen på 
längre sikt. Vissa försiktiga slutsatser kan 
dras redan nu.

Åren 2007-08 rådde högkonjunktur och 
sysselsättningen var högre än förväntat 
i Arbetskraft 2025. Sysselsättningen har 
sedan sjunkit under den förväntade sys-
selsättningsnivån under lågkonjunkturen 
åren 2008-09. På sikt jämnar sysselsätt-
ningsutvecklingen troligtvis ut sig och 
den ursprungliga prognosen behöver 
inte vara långt från sanningen. På lång 
sikt räknar arbets- och näringsministe-
riet (TEM) i maj 2009 med att syssel-
sättningen t.o.m. kommer att bli större 
åren 2020-25 än vad man trodde när 
Arbetskraft 2025 ställdes år 2006, främst 
p.g.a. ökad invandring. (Tiainen 2009.)

Vissa signaler om en annalkande kris 
anades redan när prognosen Yrke 2020 
ställdes. Den stora skuldsättningen i 
USA lyftes fram som ett riskmoment 
för hela den globala ekonomin redan år 
2006 av de tjänstemän vid arbetsminis-
teriet som ställde prognosen Arbetskraft 
2025. Den plötsliga nedgången hösten 
2008 överraskade ändå experterna. 
Inom vissa branscher har förändringar 
som väntats pågå under lång tid framö-
ver kommit väldigt snabbt och som en 
följd av krisen sker det en strukturom-
vandling inom vissa näringsgrenar. Först 
drabbade nedgången de branscher som 
även prognosen förutsett att skulle ha 
en nedgång. Men nedgången drabbade 
ganska snabbt också andra branscher och 
blev överraskande djup. Situationen följs 
upp och uppdateringar görs vid behov i 
prognosen och i målen.(Tiainen 2009.)

I hela landet minskar arbetskraften 
någon gång mellan år 2010 och 2012, 
dvs. då blir antalet pensioneringar större 
än de som förväntas komma ut på ar-
betsmarknaden. Det här kan innebära att 
arbetslösheten inte blir så långvarig eller 
djup som under 1990-talet då var femte 
i arbetsför ålder gick arbetslös. I vissa 
regioner eller på vissa orter kan givetvis 
större arbetslöshet uppstå p.g.a. ned-
läggningar av dominerande industrier. 
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Arbetslösheten bland unga och speciellt 
bland unga män är också oroväckande 
hög våren 2009. Det är avgörande hur 
väl företagen lyckas ta sig över och upp 
ur den ekonomiska krisen och hur väl 
en del branscher lyckas ta vara på de 
möjligheter innovationer kan ge.

Utbildning  
för alla
Den här prognosen är i första hand 
ställd med tanke på att de unga skall 
sysselsättas, men unga behöver utbild-
ning oberoende av om det är goda 
eller dåliga tider. Därför är utgångs-
punkten 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 tilläggsstudier, fortbildning eller 
omskolning. Den här prognosen kan 
vara riktgivande även för vuxenutbild-
ningen. Prognosen är också ställd med 
tanke på att företagen skall ha tillgång 
till en sådan arbetskraft som möjliggör 
innovationer och tillväxt.

Utbildningsprognosen 
 siktar långt 

Prognosen kan inte jobba bort tillfäl-
liga konjunkturer, eftersom utbildning 
inte är den enda faktorn i ekonomiska 
recessioner. Utbildningsprognosen är 
därför uttryckligen inställd på långsikts-
behov, 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 finns djupa konjunkturer emellan. 
Konjunkturerna jämnar, enligt de erfaren-
heter vi har, ut sig på sikt. (Tiainen 2009.)

Den starkaste faktorn i utbildningsprog-
nostiseringen är pensionsavgången som 
kommer att vara mycket stor och som 
från 2010-2012 kommer att ge mer 
utrymme för nyutbildade. Prognosen 
visade att pensionsavgången är ett fem 
gånger större fenomen än den förvän-
tade sysselsättningsförändringen med 
tanke på utbildningsbehovet i framtiden. 
Som exempel kan nämnas att t.o.m. 
inom jord- och skogsbruksarbete som 
har en stadigt minskande sysselsättning, 
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ökar utbildningsbehovet från den nu-
varande antagningen p.g.a. den stora 
pensionsavgången inom dessa yrken. 

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 finländska 
sysselsättningen inom olika branscher, 
effekterna av pensionsavgången, utbild-
ningssystemets 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 2020 
har ytterligare anpassat den nationella 
prognosen till finlandssvenska förhål-
landen. Det som tydligt framgår är att 
Svenskfinland 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 el-
ler 59 yrkesgrupper och närmare 
200 utbildningar. En kalkylbaserad 
prognosmetod, som byggts upp för 
ändamålet vid Utbildningsstyrelsen 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, 
minskning och ökning i sysselsättning, 
effekterna av en försnabbad studiegång, 
placering efter studierna i arbete eller 
i fortsatta studier osv. Alla skeden och 
alla statistikuppgifter finns dokumente-
rade för att metoderna och uppgifterna 
ska kunna användas och utvärderas i 
den vidare utvecklingen av prognosti-
seringen. Den här rapporten är ett led i 
den dokumentationen.
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Efter detta?
Den här nationella prognostiseringen av 
utbildningsbehov kommer att fortsätta 
i förnyad form i samarbete med det 
nya arbets- och näringslivsministeriet 
(TEM). TEM kommer enligt planerna 
att utgå från Statens ekonomiska forsk-
ningscentrals (VATT:s) ekonometriska 
prognosmodell. Arbetet med Yrke 2025 
har redan startat. 

Utbildningsstyrelsen har under hösten 
2008 startat ett ESF-finansierat prog-
nosprojekt som utvecklar prognostise-
ringen av kompetensbehov under åren 
2008-2011. Projektet är nationellt och 
tvåspråkigt. Prognosmetoder som gäller 
kompetensbehov kartläggs och testas 
inom social- och hälsovårdsbranschen i 
en svensk pilot och inom byggbranschen 
i en finsk pilot. Ett verktyg för realtids-
prognostisering planeras som utnyttjar 
sociala medier för att prognosmetoden 
och resultaten ska bli lättillgängliga för 
alla som behöver dem, såväl arbetsgivare, 
som lärare och utbildningsanordnare 
samt utbildningsmyndigheter och andra 
organisationer. Projektet ska prog-

nostisera behoven både gällande unga 
och vuxna, yrkes-, yrkeshögskole- och 
universitetsstudier och både med tanke 
på kortsiktiga och långsiktiga behov. 
Dessutom ska projektet förena prognos-
tiseringen av kvantitativa utbildnings-
behov, t.ex. Yrke 2020, och prognostise-
ringen av kompetensbehov. 



2.0
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Utgångspunkterna i arbetsministeriets 
prognos Arbetskraft 2025, som den 
svenskspråkiga prognosen Yrke 2020 byg-
ger på, var hur den finländska arbetskraf-
ten ska fördelas på olika näringsgrenar 

•	 för	att	det	finländska	näringslivet	ska	
klara	av	att	svara	mot	den	globala	kon-
kurrensen,	

•	 för	att	vårt	land	ska	uppnå	full	sys-
selsättning,	hög	produktivitet	och	goda	
arbetsplatser

•	 för	att	finansieringen	av	välfärdssamhället	
också	i	framtiden	skall	vara	stabil

Faktorer som varit väsentliga i prog-
nosen är därför t.ex. effekterna av hur 
organisationer och ledarskap förändras, 
effekterna av nya produkter, innovatio-
ner, produktionsmetoder och teknologi, 
effekterna av verksamhet som läggs ut 
och givetvis effekterna av de stora för-
ändringarna i befolkningsstrukturen.  
De här effekterna varierar i olika nä-
ringsgrenar. 

Arbetsministeriet ställde två alternativa 
prognoser om arbetskraftsbehovet enligt 
näringsgren: ett grundscenarium och 

2.1
Allmänt om utvecklingen 
enligt näringsgren
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ett målscenarium. Den slutliga utbild-
ningsprognosen bygger på målscenariet. 
Mer information om scenarierna hittas 
i kapitel 5.4.2. Centrala komponenter i 
målscenariet var

•	 forskning	och	utveckling	samt	innovatio-
ner	som	ökar	sysselsättningen,	t.ex.	bio-	
och	nanoteknik	som	skapar	nya	material	
som	inverkar	positivt	på	sysselsättningen	
inom	andra	näringsgrenar

•	 internationell	konkurrenskraft	samt	export	
av	produkter,	tjänster	och	sakkunskap

•	 kunskapsintensiv	produktion	och	hög-
klassigt	kunnande

•	 en	satsning	på	formgivning	och	kommu-
nikation	

•	 koncentration	på	kärnuppgifter	både	
inom	den	privata	och	offentliga	sektorn,	
alltmer	köpta	tjänster	samt	en	privatise-
ring	av	offentliga	tjänster	

•	 hållbar	utveckling

Målet är inte att svenskspråkiga ska ha 
samma näringsstruktur som finsksprå-
kiga i framtiden. Yrke 2020 beaktar de 
tyngdpunkter som funnits och som finns 
i svenskspråkigas näringsstruktur och 
utgår från en positivare sysselsättningsut-
veckling bland svenskspråkiga inom vissa 
näringsgrenar än i landet i övrigt.

2.1.1 Svenska särdrag  
i näringsstrukturen och 
i den kommande syssel
sättningsförändringen

Prognosen utgår från att de väntade 
nationella sysselsättningsförändring-
arna fram till år 2020 gäller även de 
svenskspråkiga sysselsatta, men att 
de näringsgrenar som haft en större 
tyngdpunkt bland svenskspråkiga än i 
det övriga landet kommer att ha det 
även i framtiden. Inom sju områden var 
svenskspråkiga särskilt välrepresenterade 
år 2004. Prognosen utgår från att de här 
näringsgrenarna även i framtiden är mer 
välrepresenterade i Svenskfinland än i 
det övriga landet1:

Sjötrafiken	sysselsatte	2,4	procent	av	de	
svenskspråkiga,	men	bara	0,4	procent	i	hela	
landet.	

Jordbruket,	jakten	och	fisket	sysselsatte	5,7	
procent	av	de	svenskspråkiga,	men	endast	3,6	
procent	i	hela	landet.

Tillverkningen	av	transportmedel,	exklusive	
tillverkningen	av	maskiner,	sysselsatte	1,5	
procent	av	de	svenskspråkiga,	men	bara	0,8	
procent	i	hela	landet.	
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Parti-	och	agenturhandeln	sysselsatte	5,6	
procent	av	de	svenskspråkiga,	men	bara	4,2	
procent	i	hela	landet.	

Den	finansiella	verksamheten,	dvs.	bankerna,	
sysselsatte	2,2	procent	av	de	svenskspråkiga,	
men	bara	1,4	procent	i	hela	landet.	

Utbildningen,	exklusive	forskningen,	syssel-
satte	8,4	procent	av	de	svenskspråkiga,	men	
bara	7,0	procent	i	hela	landet.	

De	sociala	tjänsterna	och	särskilt	dagvården	
sysselsatte	8,4	procent	av	de	svenskspråkiga,	
men	bara	7,2	procent	i	hela	landet.	

Det finns skillnader i näringsstrukturen 
mellan språkgrupperna, men dessa är 
kanske mindre än vad man ofta tror. Se 
även bilaga 12. Alla näringsgrenar finns 
företrädda bland svenskspråkiga och alla 
kan anses vara viktiga för svenskspråkiga 
och för de finlandssvenska regionerna. 
Men det finns också näringsgrenar som 
är särskilt strategiskt viktiga ur språklig 
och kulturell synvinkel (se kapitel 5.3.3). 
Yrke 2020 har för vissa näringsgrenar 
utgått från en mer positiv sysselsättnings-
utveckling bland svenskspråkiga under 
åren 2005-2020 än för landet i övrigt 
enligt Arbetskraft 2025. Näringsgrenarna 
är följande:

•	 offentlig	förvaltning
•	 utbildning	och	forskning
•	 hälsovård	och	sjukvård
•	 rekreation,	kultur	och	idrott	

För den offentliga förvaltningen, utbild-
ningen, vården och delvis inom kulturen 
och idrotten är utgångspunkten att 
myndigheter bör kunna ge svensksprå-
kig service och att svenskspråkiga därför 
är viktiga på dessa arbetsplatser och bör 
vara välföreträdda inom näringsgrenen. 
Inom utbildning och kultur finns det 
dessutom kulturella behov och en 
identitetssynvinkel som är viktig. Inom 
dessa områden finns det en hel del helt 
svenskspråkiga arbetsplatser: skolor, hög-
skolor, tidnings-, TV- och radioredaktio-
ner, teatrar och andra organisationer.

Dessutom har Yrke 2020 räknat med en 
något positivare sysselsättningsutveckling 
inom jordbruket. Detta bygger dock 
inte på språkliga eller kulturella behov 
utan på att svenskspråkiga är verksamma 
inom sådana grenar av jordbruket 
(växthusnäringen), som väntas ha en 
något positivare framtid än jordbruket i 
genomsnitt.
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Figur 1: Den väntade sysselsättningsförändringen bland svensk-
språkiga i procent åren 2004-2020. Näringsgrenar vars sysselsätt-
ning väntas öka enligt både grund- och målscenariet.

2.1.2 Den väntade syssel
sättningsförändringen 
åren 20052020
Företag och även den offentliga sektorn 
koncentrerar sig allt mer på kärnupp-
gifter och köper istället stödfunktioner 
av andra företag. Det här innebär att 
sysselsättningen väntas öka inom nä-
ringsgrenarna fastighetsförvaltning och 

städning, tekniska tjänster för företag 
samt inom merkantila och administrativa 
tjänster för företag. Också privata hushåll 
köper alltmer tjänster, vilket ökar syssel-
sättningen inom näringsgrenen tjänster 
för privata hushåll. 

Den åldrande befolkningen och den 
ökande köpkraften bidrar till en syssel-
sättningsökning inom näringsgrenarna 
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sociala tjänster, hälso- och sjukvård, 
idrott, rekreation och kultur, inom 
turism, hotell- och restaurangbranschen 
samt också inom detaljhandeln. 

Det finns en förväntan att den export-
industri som på sikt kan fortsätta öka 
sysselsättningen i Finland är metallbran-
schen samt tillverkningen av maskiner 
och transportmedel. Byggbranschen 
väntas på sikt ha en kraftigt fortsatt 
ökande sysselsättning både p.g.a. ökad ny-

byggnation och p.g.a. renovering av äldre 
hus. Dessutom väntas transportbranschen 
till vissa delar öka sysselsättningen.
 
Bland svenskspråkiga väntas ytterligare 
utbildning och forskning samt organisa-
tionsverksamhet, dvs. den tredje sektorn, 
få en ökad sysselsättning fram till år 
2020 (figur 2). Detta gäller inte för hela 
landet, som väntas få en ökning enligt 
målscenariet, men en minskning enligt 
grundscenariet.

Figur 2: Den väntade sysselsättningsförändringen bland svenskspråki-
ga i procent åren 2004-2020. Näringsgrenar vars sysselsättning väntas 
minska enligt grundscenariet, men öka enligt målscenariet.



13

Inom fyra näringsgrenar väntas sys-
selsättningen bland svenskspråkiga 
minska enligt grundscenariet, men öka 
enligt det mer optimistiska målscenariet. 
Om satsningar på t.ex. innovationer, 
produktutveckling, högre förädlings-
grad och marknadsföring lyckas kan 
sysselsättningen inom skogsbruket 

och skogsindustrin, tillverkningen av 
elektronik och elprodukter samt den 
övriga industrin, dvs. tillverkningen av 
textil- och beklädnadsvaror, lergods, 
glas- och stenprodukter samt möbler 
öka. Sysselsättningen inom försvaret och 
ordningsväsendet är beroende av poli-
tiska beslut och internationella avtal.

Figur 3: Den väntade sysselsättningsförändringen bland svenskspråki-
ga i procent åren 2004-2020. Näringsgrenar vars sysselsättning väntas 
minska enligt både grund- och målscenariet.
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Inom åtta näringsgrenar väntas sys-
selsättningen minska fram till år 2020 
enligt både grund- och målscenariet. 
Det här gäller jordbruk, jakt och fiske 
samt livsmedelsindustrin. Det gäller den 
offentliga förvaltningen, som genom 
olika åtgärder rationaliserar sin verksam-
het och det gäller den offentliga sektorn 
närstående verksamhet som el-, gas- och 
vattenförsörjningen samt post- och te-
lekommunikationerna. Dessutom väntas 
rationaliseringen inom bank- och för-
säkringsväsendet, som började på 1990-
talet, fortsätta. Parti- och agenturhandeln 
väntas minska sysselsättningen, liksom 

den kemiska industrin, som dock genom 
innovationer kan inverka positivt på 
sysselsättningen inom andra industriella 
näringsgrenar. Se även bilaga 5.

2.1.3 Svenskspråkiga 
 särdrag i näringsstruktu
ren år 2020

Slutresultatet av de ovan presenterade 
kalkylerna är att vissa näringsgrenar även 
i framtiden enligt målscenariet är mer 
representerade bland de svenskspråkiga 
sysselsatta än i landet i övrigt (figur 4).

Figur 4: Näringsgrenar inom vilka svenskspråkiga är välrepresenterade 
jämfört med landets medeltal enligt prognosens målscenarium för år 2020
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Inom de sociala tjänsterna är det i hög 
grad dagvården som fungerar mycket 
sysselsättande bland svenskspråkiga och 
inom utbildning och forskning är det 
lärarbehovet i de svenska skolorna som  
väntas sysselsätta i mycket hög grad år 
2020. Den offentliga förvaltningen väntas 
fortsättningsvis sysselsätta proportionellt 
fler svenskspråkiga p.g.a. behovet av 
svenskspråkig service. Inom transporten 
kommer sjöfarten och inom jordbruket 
kommer växthusnäringen och fisket att 
fortsätta dominera svenskspråkigas sys-
selsättning mer än på finskt håll. Inom 
tillverkningen av maskiner och trans-

portmedel väntas särskilt tillverkningen 
av transportmedel i hög grad sysselsätta 
svenskspråkiga. Särskilt de juridiska och 
ekonomiska tjänsterna väntas dominera 
bland svenskspråkiga inom merkantila 
och administrativa tjänster till företag. 
Inom den finansiella verksamheten och 
försäkringsverksamheten är det särskilt 
bankerna som i hög grad kommer att 
sysselsätta svenskspråkiga. Inom organi-
sationsverksamheten sysselsätter också i 
fortsättningen speciellt de kulturella och 
ideella organisationerna de svenskspråkiga, 
inte i så hög grad branschorganisationerna 
som är mer framträdande på finskt håll.

Figur 5: Näringsgrenar inom vilka svenskspråkiga är sämre representerade 
än medeltalet för hela landet enligt prognosens målscenarium för år 2020
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Mindre företrädda än annars i landet 
väntas svenskspråkiga vara inom närings-
grenarna i figur 5 år 2020. Detta gäller 
också en så viktig näringsgren som 
hälso- och sjukvård, trots att prognosen 
utgår från en sysselsättningsökning med 
18 procent bland svenskspråkiga mot en 
ökning med 17 procent i hela landet. 
Inom de sju övriga näringsgrenarna som 
inte presenteras i figurerna 4 och 5 är 
skillnaderna obetydliga mellan språk-
grupperna.  

I texterna nedan beskrivs utveck-
lingen under åren 1995-2004 och den 
väntade utvecklingen för åren 2005-
2020 för varje enskild näringsgren. 
Utbildningsprognosen har utgått från 
målscenariet, men bägge scenarierna 
beskrivs för varje näringsgren. I texten 
beskrivs först hur man nationellt ser på 
utvecklingen inom varje näringsgren. 
I det sista kursiva stycket beskrivs den 
väntade sysselsättningsutvecklingen 
bland svenskspråkiga. Ofta är de svensk-
språkigas sysselsättningsutveckling något 
positivare än i hela landet. I många fall 
beror detta på att arbetskraftsutveck-
lingen totalt sett väntas vara positivare 
bland svenskspråkiga under tidsperioden 
2005-2020 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 
bedömningar om hur behovet av olika 
yrken förändras i framtiden.



17

Näringsgrenen omfattar 

växtodling och park- och trädgårds-
skötsel, dvs. odling av spannmål, balj- och 
oljeväxter, köks-, prydnads- och plant-
skoleväxter, frukt och bär. Till närings-
grenen 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, fiskodling 
och vattenbruk samt service i anslutning 
härtill ingår också i näringsgrenen.

2.2
Jordbruk, jakt och fiske

Figur 6: Sysselsättningen bland svenskspråkiga inom jordbruk, jakt och 
fiske åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020 
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19952004

År 2004 fanns det 7 270 svenskspråkiga 
sysselsatta inom näringsgrenen jordbruk, 
jakt och fiske. Av dessa var endast 330 
sysselsatta inom fiske. Näringsgrenen 
sysselsatte 5,7 procent av alla svensksprå-
kiga. Andelen sysselsatta inom närings-
grenen har minskat konstant sedan år 
1995 då andelen var 8,6 procent. I hela 
landet var andelen endast 3,6 procent år 
2004. 

Minskningen i antalet sysselsatta har 
berört näringsgrenens alla delområden. 
Från år 1995 till 2000 minskade antalet 
sysselsatta med omkring 1 300 perso-
ner, från år 2000 till 2004 med 1 325 
personer. Den nationella trenden var 
den samma, men minskningen var pro-
centuellt sett t.o.m. större inom jord-
bruk, men mindre inom fiske, än bland 
svenskspråkiga. I växthusnäringen ingår 
dessutom en hel del säsongarbete och 
deltidsarbete som till stor del saknas i 
dessa siffror. 

Regionalt

Av de svenskspråkiga sysselsatta inom 
näringsgrenen var mer än 60 procent 
eller 4 540 personer verksamma i Öst-
erbotten och Mellersta Österbotten år 

2004, fastän endast 32,5 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta är verksamma 
i denna region. Lite mer än var tionde 
svenskösterbottning är sysselsatt inom 
näringsgrenen. Speciellt växthusnäring-
en är stor i Österbotten. I Östra Nyland 
är näringsgrenen också ganska välrepre-
senterad bland de svenskspråkiga. Där 
sysselsätts 710 personer och i Nyland 
790 personer. De sistnämnda utgör dock 
endast 1,6 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta i Nyland.

Inom fiskerihushållningen fördelar 
sig de svenskspråkiga sysselsatta enligt 
följande: Österbotten 130, Åland 60, 
Egentliga Finland 60, Nyland 40 och 
Östra Nyland 25.

20052020

Den strukturella omvandlingen inom 
näringsgrenen har fortsatt under de tio 
senaste åren. Gårdarnas eller jordbrukens 
antal minskar fortfarande och trenden 
har pågått en längre tid. Det här bety-
der samtidigt att företagens storlek ökar. 
Sysselsättningen minskar långsammare 
än antalet företag, eftersom de privata 
jordbruksföretagarna anställer arbetsta-
gare till sina jordbruk. Verksamheten på 
en stor del av de mindre gårdarna upp-
hör helt eller ändras från jordbrukspro-
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duktion till landsbygds- och gårdsturism, 
dvs. olika former av mångsyssleri inom 
näringsgrenen turism samt hotell- och 
restaurangverksamhet. Också inom fis-
keri fortsätter sysselsättningen att mins-
ka. Minskningen inom trädgårdsskötseln 
fortsätter, men långsammare än inom 
jordbruket. 

I hela näringsgrenen väntas sysselsätt-
ningen enligt grundscenariet fortsätta 
minska i hela landet med 26,2 procent 
och med 22,9 procent enligt målscena-
riet fram till 2020. Minskningen gäller 
både jordbruk och fiske. (Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007). 

Målscenariet utgår från att den ökade 
köpkraften och högre levnadsstandarden 
inte påverkar livsmedelskonsumtionen 
kvantitativt, men konsumenterna är vil-
liga att betala ett högre pris för råvaror 
som är ekologiskt och etiskt produce-
rade. Korta transportsträckor och en 
hög kvalitet är viktiga konkurrensmedel. 
Finländska specialiteter exporteras i hög 
grad till den internationella marknaden 
och försäljningen och den fortsatta för-
ädlingen ökar. Trots högre priser väntas 
lantbruksproduktionen och livsmedels-
industrin svara på efterfrågan bättre än 
de internationella konkurrenterna. Ef-
tersom en del av marken används i en-
ergiproduktion minskar sysselsättningen 
långsammare än hittills. I närheten av de 

stora tillväxtområdena ökar jordbrukens 
egen vidareförädling och försäljning. 
Försäljningen av ekologiskt odlade pro-
dukter är dock ett frågetecken, eftersom 
marknaden just nu inte fungerar till alla 
delar. Trädgårdsbranschen står för en allt 
större och viktigare del av sysselsätt-
ningen och sysselsättningen ökar främst 
gällande produkter som inte är avsedda 
som livsmedel och gällande skötseln av 
parker och grönområden. Företagen kö-
per mer service av andra företag än tidi-
gare. (Arbetskraft 2025, arbetsministeriet 
2007.)

Yrke	2020	räknar	med	en	något	mindre	
minskning	bland	de	svenskspråkiga	sysselsat-
ta	inom	jordbruk,	jakt	och	fiske	än	för	hela	
landet.	Motiveringen	är	att	sysselsättningen	
inom	den	på	svenskt	håll	så	dominerande	
växthusnäringen	väntas	minska	mindre	än	
inom	övriga	delar	av	jordbruket.	Sysselsätt-
ningen	väntas	bland	svenskspråkiga	minska	
inom	hela	näringsgrenen	med	20,4	procent	
mot	22,9	procent	för	hela	landet	enligt	mål-
utvecklingen.	

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	
trädgårdsföretagare	och	–arbetare	är	större	
bland	svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	
och	andelen	lantbruksföretagare	och	–arbe-
tare	istället	mindre	jämfört	med	hela	landets	
	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.	Skillna-
derna	bygger	på	nuvarande	yrkesstruktur	
inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 

skogsbruk och skogsindustri. 
Näringsgrenen omfattar också service till 
skogsbruk, t.ex. skogsodling och virkes-
skörd, tillverkning av sågvirke, trävaror, 

kork och rotting exklusive möbler, dvs. 
sågning och hyvling av trä, träimpreg-
nering, tillverkning av faner, spån- och 
fiberskivor, träförpackningar och bygg-
nadssnickerier samt all slags massa-, pap-
pers- och papptillverkning. 

2.3
Skogsbruk och -industri

Figur 7: Sysselsättningen inom skogsbruk och -industri åren 1��5,  
2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020 
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19952004

År 2004 var 2 270 svenskspråkiga sys-
selsatta inom näringsgrenen skogsbruk 
och skogsindustri. Av alla svenskspråkiga 
sysselsatta var bara 1,8 procent sysselsatta 
inom den här näringsgrenen, vilket kan 
jämföras med 3,4 procent i hela landet. 
I Svenskfinland är andelen skogsbruk en 
aning lägre än andelen tillverkning av 
trävaror och massa- och papperstillverk-
ning jämfört med landet i övrigt, men 
skillnaden är inte stor. Under perioden 
1995–2000 skedde en ökning i antalet 
sysselsatta inom näringsgrenen både i 
hela landet (+ 5,3 procent) och bland 
svenskspråkiga (+ 3,3 procent). Under 
åren 2000–2004 svängde trenden och 
andelen sysselsatta sjönk en aning bland 
de svenskspråkiga. I hela landet var 
minskningen större.

Sysselsättningen inom både massa- och 
papperstillverkningen samt inom till-
verkningen av trävaror har minskat lång-
samt under 2000-talet. Sysselsättningen 
inom skogsbruket har hållits på en oför-
ändrad nivå de senaste åren. En del av 
de anställda inom skogsbruket har förlo-
rat sina arbetsplatser, men samtidigt har 
flera skogsmaskinsförare sysselsatts. Inom 
näringsgrenen har många arbetsplatser 
inom kontorsarbetet försvunnit. 

Regionalt

Av de svenskspråkiga sysselsatta inom 
skogsbruk och skogsindustri var mer 
än 60 procent verksamma i Österbot-
ten och Mellersta Österbotten år 2004. 
Också i Östra Nyland är näringsgrenen 
i förhållande till befolkningsmängden 
ganska väl företrädd bland svensksprå-
kiga. I antal fördelar sig de svensksprå-
kiga inom näringsgrenen som följande: 
Österbotten 1 420, Nyland 280, Östra 
Nyland 240, Åland 100 och Egentliga 
Finland 70. Det är samma regioner som 
välföreträdda inom både skogsbruk och 
skogsindustri, och alldeles särskilt gäller 
detta Österbotten.

20052020

Sysselsättningen väntas på nationell 
nivå öka inom trätillverkningen med 
6,5 procent inom grundscenariet och 
med 13,2 procent inom målscenariet 
fram till år 2020. Sysselsättningen väntas 
dock minska inom pappers- och mas-
satillverkningen med 18,4 procent inom 
grundscenariet och med 15,4 procent 
inom målscenariet och inom skogs-
bruket med 8,8 procent inom grund-
scenariet och med 1,8 procent inom 
målscenariet. Totalt innebär det här en 
minskning med 7,2 procent inom hela 
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näringsgrenen enligt grundscenariet 
och med 1,9 procent enligt målscena-
riet. (Arbetskraft 2025, arbetsministeriet 
2007.) 

I slutet av år 2006 väntades sysselsätt-
ningen inom tillverkningen av sågvirke 
öka fram till år 2010 och därefter mins-
ka fram till år 2020. Enligt målscenariet 
är förväntningarna inom skogsindustrin 
stora på produktutvecklingen, på att 
produktutbudet blir mångsidigare och 
att förädlingsgraden stiger. Den ryska 
marknaden kan ge skogsindustrin nya 
möjligheter. Användningen av trä ökar 
både inom nyproduktion och inom re-
parationsarbeten inom byggbranschen. 

Inom skogsindustrin blir det allt vikti-
gare att man känner till efterfrågan och 
kan anpassa utbudet och produktutveck-
lingen efter den slutliga användarens be-
hov. Samma utveckling sker också inom 
tillverkningen av massa, papper och 
pappersprodukter. Servicens andel ut-
gör en stor del av produkthelheten och 
detta kan ersätta en del av de arbetsplat-
ser som flyttas till länder med billigare 
produktionskostnader och till länder i 
närområdet där marknaden har stor till-
växtpotential. 

Inom skogsbruket sker stora föränd-
ringar gällande skogsägandet, vilket re-
sulterar i stor efterfrågan på företag som 

kan erbjuda en service som omfattar 
både skogsvård och försäljning av skog 
och virke. Existerande företag har redan 
inriktat sin verksamhet i den här rikt-
ningen och det finns plats för nya fö-
retag som erbjuder sådana tjänster. (Ar-
betskraft 2025, arbetsministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	med	att	sysselsättningen	
bland	de	svenskspråkiga	inom	skogsbruket	
och	skogsindustrin	bibehålls	på	nuvarande	
nivå	enligt	målscenariet	(+	0,4	procent	åren	
2005-2020).	Inom	hela	landet	utgår	målsce-
nariet	från	en	minskning	med	1,9	procent.	
Skillnaden	beror	på	att	den	svenskspråkiga	
arbetskraftsökningen	totalt	sett	är	större	un-
der	tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	yr-
kesutövare	inom	skogsbruk,	speciellt	exper-
ter	men	också	lantbrukare,	är	större	bland	
svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	och	att	
andelen	yrkesutövare	inom	skogsindustrin	
istället	är	mindre	jämfört	med	hela	landets	
yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.	Inom	
skogsindustrin	har	Yrke	2020	dessutom	räk-
nat	med	att	andelen	byggnadsarbetare	samt	
yrkesutövare	och	experter	inom	det	merkan-
tila	området	är	större	bland	de	svenskspråkiga	
sysselsatta	inom	skogsindustri,	medan	ande-
len	packare,	maskinskötare	och	yrkesutövare	
inom	kemiskt	arbete	istället	är	lägre	än	i	
landet	som	helhet	inom	skogsindustrin.	Skill-
naderna	bygger	på	nuvarande	yrkesstruktur	
inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 

slakt, beredning och hållbarhetsbehand-
ling av kött och köttvaror, fjäderfä, fisk 
och fiskprodukter, frukt, bär, rot- och 
grönsaker, juice- och safttillverkning samt 
framställning av vegetabiliska, animaliska 
och raffinerade oljor och fetter. Till 
näringsgrenen hör även tillverkning av 
mjölk, ost, glass och andra mejeriproduk-

ter, spannmålsprodukter, stärkelseproduk-
ter och djurfoder samt tillverkning av 
socker, kakao, choklad, sötsaker, pastapro-
dukter, bröd och andra bakverk, te, kaffe, 
kryddor, kryddsåser, dietmat och annat 
liknande. Till dryckesvarutillverkningen 
hör bl.a. framställningen av destillerade, 
alkoholaktiga drycker och jästa drycker, 
vin, cider, öl, malt, mineralvatten och 
läskedrycker.

2.4
Livsmedels-, dryckesvaru- 
och tobaksvaruframställning

Figur �: Sysselsättningen inom livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks-
framställning åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020 
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19952004

År 2004 var antalet svenskspråkiga sys-
selsatta inom livsmedels-, dryckesvaru- 
och tobaksvaruframställningen 2 210 
personer, vilket motsvarade 1,7 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta. An-
delen sysselsatta var den samma i hela 
landet. Trenden sedan år 1995 är att an-
delen sysselsatta inom näringsgrenen har 
minskat både bland svenskspråkiga och 
i landet som helhet, dock något mindre 
bland svenskspråkiga. 

Företagsstrukturen har polariserats. Det 
finns några större företag, men mer än 
75 procent av företagen hade färre än 
tio anställda år 2004. Över 80 procent 
av företagen är verksamma utanför stä-
derna. De vanligaste verksamhetsom-
rådena är bageriverksamhet, förädling 
av bär och frukter, köttförädling och 
slakt. Produktionsvolymen har vuxit de 
senaste tio åren. För den framtida sys-
selsättningen är det avgörande bl. a. hur 
Finland lyckas dra nytta av forskning 
och produktutveckling, t.ex. biotek-
nik och livsmedel med hälsofrämjande 
egenskaper samt av Rysslands utveck-
lingsmöjligheter och av de framtida pro-
duktionsmöjligheterna i Finland när det 
gäller halvfabrikat och baslivsmedel. 

Regionalt

Mer än hälften av de svenskspråkiga sys-
selsatta inom näringsgrenen var verk-
samma i Österbotten och i Mellersta 
Österbotten år 2004. I Jakobstadsregio-
nen finns t.ex. en betydande charkuteri-
tillverkning, som satsat på investeringar 
under de senaste åren. Näringsgrenen 
är procentuellt väl företrädd också på 
Åland och i Östra Nyland, som satsat 
på vissa specialprodukter och nischer. I 
antal fördelar sig de svenskspråkiga inom 
näringsgrenen som följande: Österbot-
ten 1 160, Nyland 410, Åland 255, Östra 
Nyland 190 och Egentliga Finland 135.

20052020

Sysselsättningen väntas på nationell 
nivå fortsätta minska i lite snabbare 
takt, med 22,1 procent, än hittills enligt 
grundscenariet och med 15,3 procent 
enligt målscenariet (Arbetskraft 2025, 
arbetsministeriet 2007). Strukturom-
vandlingen fortsätter enligt grundscenariet. 
Utvecklingen inom lantbruket är av 
stor betydelse för branschen, eftersom 
det inhemska lantbruket i hög grad ger 
råvarorna. Företag inom livsmedelsindu-
strin går samman till större enheter och 
till en del verkar internationella företag 
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och kedjor på marknaden. De finländ-
ska företagen måste anpassa sig till den 
internationella marknaden. En del av 
livsmedelsproduktionen är till sin karak-
tär sådan att det inte lönar sig att flytta 
den utomlands, eftersom transportkost-
naderna blir för höga och/eller produk-
terna är färskvaror som inte klarar längre 
förvaring. Produktionen av basprodukter 
sysselsätter allt mindre. De små företa-
gen, t.ex. mindre bagerier, har haft svårt 
att få sina produkter in i de domine-
rande butikskedjornas sortiment. För-
ädlingen och försäljningen av livsmedel 
i samband med lant- och jordbruk har 
inte utvecklats som önskat. (Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007.)

Enligt målscenariet är de finländska före-
tagen aktiva inom produktutvecklingen 
och söker en marknad för specialpro-
dukter som det också lönar sig att till-
verka i små mängder. Speciella satsningar 
görs på livsmedel med hälsofrämjande 
effekter, funktionella livsmedel och bio-
teknologi, och livsmedel som görs av rå-
varor från den finländska naturen. Mål-
sättningen är att nå den internationella 
marknaden. Teknologin utvecklas inom 
livsmedelsindustrin. Också i de fall när 
de finländska företagen har en europe-
isk eller internationell marknad stannar 
en del av arbetsplatserna med betoning 
på forskning och produktutveckling i 

 Finland. De internationella konkurren-
terna stärker sin ställning på den natio-
nella marknaden. Köpkraften är god och 
en efterfrågan finns på färska produkter 
av god kvalitet. Efterfrågan på ekologiskt 
odlade produkter ökar. Livsmedelsindu-
strin växer på den ryska marknaden spe-
ciellt gällande långt förädlade produkter 
samtidigt som förädlingen av livsmedel 
och försäljningen av slutprodukter kom-
bineras och används som ett komple-
ment till jordbruket. I företagsstrukturen 
sker förändringar som leder till fler mel-
lanstora producenter. I tillväxtcentrum 
finns möjlighet för mindre livsmedels-
företag, t.ex. bagerier, konditorier och 
bryggerier, att etablera sig och tillver-
karna säljer själva sina produkter. Etiska 
värderingar påverkar konsumenternas 
val i större utsträckning än tidigare. (Ar-
betskraft 2025, arbetsministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	med	en	något	mindre	
minskning	(-	13,4	procent)	bland	de	svensk-
språkiga	sysselsatta	inom	livsmedels-,	dryckes-
varu-	och	tobaksframställningen	än	för	hela	
landet	(-	15,3	procent)	enligt	målscenariet.	
Skillnaden	beror	på	att	den	svenskspråkiga	
arbetskraftsökningen	totalt	sett	är	större	un-
der	tidsperioden.	Yrke	2020	har	räknat	med	
att	svensk-	och	finskspråkiga	inom	denna	
näringsgren	har	samma	yrkesstruktur	i	fram-
tiden.	



26

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 byggnadsändamål, 
kalk-, gips- och kritsten, dolomit och 
skiffer samt utvinning av grus, sand 
samt lera och kaolin och brytning av 
kemiska mineraler och saltutvinning. 
Metallframställningen består av framställ-
ning av järn och stål samt ferrolegeringar, 
tillverkning av rör och stänger (gjutjärn, 
järn och stål), stålband och andra kall-
formade produkter och dragen ståltråd. 
Gjutning av järn, stål och lättmetall och 
framställning av ädla metaller, aluminium, 
bly, zink, tenn och koppar ingår i nä-

ringsgrenen. Till näringsgrenen hör även 
sortering, krossning, torkning, rengöring, 
anrikning av malm och överföring i väts-
keform av naturgas. Markundersökningar 
hör inte till näringsgrenen, inte heller 
den vidareförädlingen, som hör till t.ex. 
teknologiindustri eller kemisk industri. 

Till tillverkningen av metallvaror hör 
t.ex. tillverkning av metallstommar, 
byggnadselement av metall, cisterner, 
tankar, kar och andra behållare av metall, 
radiatorer och pannor för centralupp-
värmning. 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, skru-
var, kedjor, fjädrar och liknande redskap 
och verktyg är en del av näringsgrenen.

2.5
Framställning av metaller och 
tillverkning av metallvaror
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Figur �: Sysselsättningen inom framställning av metaller och tillverkning av 
metallvaror åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020 

19952004

År 2004 fanns det 2 830 svenskspråkiga 
som var sysselsatta inom framställningen 
av metaller och tillverkningen av metall-
varor, vilket utgjorde 2,2 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. I hela landet 
var motsvarande andel 2,7 procent. Av 
de svenskspråkiga var den övervägande 
majoriteten eller mer än 2 000 sysselsat-
ta med tillverkning av metallvaror. Mot-
svarande andel var något lägre i landet i 
övrigt, som i stället hade mer gruvdrift. 

Mellan åren 1995 och 2000 ökade an-
talet sysselsatta svenskspråkiga inom till-
verkningen av metallvaror kraftigt, med 
36,0 procent, medan de sysselsatta inom 
metallframställningen och inom mine-
ralutvinningen minskade i antal. Inom 
framställningen av metaller fortsatte 
minskningen åren 2000–2004 och dess-
utom minskade antalet sysselsatta inom 
tillverkningen av metallvaror. År 2004 
var en svacka för industrin. Därefter har 
sysselsättningen ökat.
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Regionalt

Näringsgrenen är procentuellt välföre-
trädd bland de svenskspråkiga i Egentliga 
Finland, Östra Nyland och i Österbotten 
och Mellersta Österbotten. I antal för-
delar sig de svenskspråkiga inom närings-
grenen som följande: Nyland 1 000, 
Österbotten 950, Egentliga Finland 410, 
Östra Nyland 290 och Åland 90.

Gruvverksamheten och stenbrytningen 
sysselsatte mest i Egentliga Finland och 
Österbotten. Metallframställningen sys-
selsatte många i Nyland, Österbotten 
och i Egentliga Finland. Tillverkningen 
av metallvaror sysselsatte mest i Nyland 
och Österbotten, men också i Östra Ny-
land och Egentliga Finland.

20052020

Sysselsättningen inom metalltillverk-
ningen och metallframställningen väntas 
öka i hela landet, speciellt inom fram-
ställningen med 16,3 procent enligt 
grundscenariet och med 27,6 procent 
enligt målscenariet fram till år 2020. 
Inom tillverkningen väntas sysselsätt-
ningen öka med 10,8 procent enligt 
grundscenariet och med 19,6 procent 
enligt målscenariet fram till år 2020. 
Inom metallutvinningen väntas däremot 
sysselsättningen i hela landet minska 

med 22,5 procent enligt grundscenariet 
och med 10,5 procent enligt målsce-
nariet. Totalt innebär detta en ökning i 
sysselsättningen för hela näringsgrenen 
med 9,5 procent fram till år 2020 enligt 
grundscenariet, och med 19,2 procent 
enligt målscenariet. (Arbetskraft 2025, 
arbetsministeriet 2007.) 

Tillverkningen av metallvaror har varit 
ett område med stor tillväxt i Finlands 
industriella historia. Under början av 
2000-talet sjönk produktionstillväxten 
till 3 procent. Sysselsättningen minskade 
i branschen till följd av rationaliseringar 
inom produktionen och p.g.a. lågkon-
junkturen inom industrin för transport-
medel. Sysselsättningsminskningen har 
i alla fall varit mindre än inom andra 
industrigrenar. I slutet av år 2006 antogs 
sysselsättningen stiga fram till år 2010, 
men därefter igen sjunka till följd av 
produktivitetsökningen. Speciellt inom 
målscenariet förutspås sysselsättningen 
i hela landet öka inom utvinningen, 
dvs. inom gruvverksamheten. Andelen 
tekniskt sakkunniga har ökat till en del 
inom näringsgrenen, samtidigt som upp-
gifter som hör till social- och hälsovård, 
kontorsarbete, städarbete samt övrigt 
servicearbete läggs ut på entreprenad. 
Sysselsättningen av experter och indu-
strichefer, t.ex. geologer, samt gruvar-
betare, t.ex. maskinförare, ökar. Inom 
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målscenariet väntas också en satsning 
på forskning och utveckling som märks 
som en sysselsättningsökning bland 
experterna och cheferna. Behovet av 
chefer och experter inom handel och 
miljöfrågor ökar också. Även efterfrågan 
på experter inom jord- och skogsbruk 
inom branschen väntas öka. (Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	med	en	något	större	ök-
ning	i	sysselsättningen	bland	de	svensk-
språkiga	inom	framställning	av	metaller	och	
tillverkning	av	metallvaror	än	i	landet	som	
helhet	(22,0	procent	för	svenskspråkiga	mot	
19,2	procent	för	hela	landet	enligt	målscena-
riet)	under	åren	2005-2020.	Skillnaden	beror	
på	att	svenskspråkiga	är	sysselsatta	inom	de	
delområden	inom	branschen	vars	sysselsätt-
ning	väntas	öka	under	kommande	år	och	att	
arbetskraftsutvecklingen	totalt	sett	är	något	
positivare	bland	svenskspråkiga	än	i	landet	
som	helhet.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	chefer	
inom	det	merkantila	området	är	något	större	
bland	svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	och	
att	andelen	metallarbetare	istället	är	något	
mindre	jämfört	med	hela	landets	yrkesstruk-
tur	inom	näringsgrenen.	Skillnaderna	bygger	
på	nuvarande	yrkesstruktur	inom	näringsgre-
nen.
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Näringsgrenen omfattar 
tillverkning av koks, oljeprodukter och 
kärnbränsle samt tillverkning av kemika-
lier, kemiska produkter och konstfibrer, 
t.ex. konstgödsel och syntetiskt basgum-
mi, bekämpningsmedel, färg och lack. 
Till näringsgrenen hör även läkemedel, 
rengöringsmedel, kosmetiska medel och 

toalettartiklar som tvål, såpa, tvättmedel 
och parfymer. Härtill kommer ännu 
tillverkning av sprängämnen, lim, gelatin 
och liknande kemiska produkter och 
konstfibrer samt tillverkning av gummi- 
och plastprodukter, t.ex. däck, slangar, 
plastskivor, plaströr, plastförpackningar 
och byggplastvaror. 

2.6
Tillverkning av  
kemiska produkter

Figur 10: Sysselsättningen inom tillverkning av kemiska produkter  
åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020  
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19952004

Inom tillverkningen av kemiska pro-
dukter sysselsattes 1,7 procent av alla 
svenskspråkiga år 2004. I landet som 
helhet var sysselsättningen i stort sett på 
samma nivå, 1,6 procent. År 2004 var 
2 225 svenskspråkiga sysselsatta inom 
näringsgrenen.

Från år 1995 till 2000 ökade antalet 
sysselsatta något och från år 2000 till 
2004 minskade de sysselsatta något. 
Utvecklingen har i stort sett varit den 
samma i hela landet, om än något posi-
tivare. 

Regionalt

Näringsgrenen är procentuellt välföre-
trädd 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 800, Österbotten 
720, Östra Nyland 270, Egentliga 
Finland 180 och Åland 170.

20052020

Sysselsättningen väntas i landet som hel-
het minska med ca 18,3 procent enligt 
grundscenariet fram till 2020 och med 

11,9 procent enligt målscenariet under 
åren 2005-2020.(Arbetskraft 2025, ar-
betsministeriet 2007.)

Inom näringsgrenen är forskningen 
och produktutvecklingen central och 
nya material kan vara av avgörande 
betydelse, i likhet med plastens betydelse 
under tidigare tidsperioder. Exportens 
betydelse är stor både direkt och indi-
rekt och samtidigt är utvecklingen inom 
näringsgrenen mycket beroende av hur 
övrig industri utvecklas. Inom kemisk 
industri produceras nämligen mellan-
produkter, som kan användas för annan 
tillverkning. Produktionen är beroende 
av import av råvaror som råolja, harts, 
råämnen för plast och grundläggande 
kemikalier. Inhemska, viktiga råämnen 
är framför allt mineraltillgångar och 
skog. Inom plastindustrin skedde under 
några år en kraftig minskning i antalet 
sysselsatta i och med att produktionen 
flyttades utomlands till länder med 
lägre kostnadsnivå. Produktionen och 
produktutvecklingen är starkt bundna 
till varandra och arbetsplatsernas antal 
inom den kemiska industrin är mycket 
beroende av om man lyckas skapa och 
utveckla produkter som man konkur-
renskraftigt kan tillverka i Finland. Det 
är troligt att produktutvecklingen och 
forskningen blir kvar i Finland, trots att 
själva produktionen flyttas utomlands. 
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Satsningarna på produktutveckling 
förblir på nuvarande nivå enligt grund-
scenariet. Finlands ställning inom starka 
områden inom kemisk industri bibehålls 
och produktutvecklingen lyckas, vilket 
leder till nya specialprodukter som ersät-
ter den produktion av basprodukter som 
p.g.a. den allt hårdare konkurrensen inte 
längre kan tillverkas lönsamt. 

Bio- och nanoteknologi, nya produkter 
och material (biomaterial), produktion 
av bränsle och biobränsle samt system 
och kemikalier inom miljöteknologin är 
de nyckelområden inom näringsgrenen 
som leder till en ökad sysselsättning 
enligt det mer optimistiska målscenariet. 
De största tillväxtmöjligheterna finns 
inom tekniskt krävande produktion, vars 
sysselsättande effekter ersätter de arbets-
platser som flyttar utomlands. Trots att 
det finns risk för att produktionen flyttas 
utomlands är det viktigt att inte all verk-
samhet flyttar bort. Produktutvecklingen 
och expertuppgifterna stannar i mål-
scenariet till största delen kvar i landet. 
Resultatet är en ökad sysselsättning 
bland experterna inom branschen samt 
yrken med anknytning till försäljning 
och marknadsföring. Behovet av pro-
duktutveckling och service i anknytning 
till produkterna ökar. (Arbetskraft 2025, 
arbetsministeriet 2007.) Inom närings-
grenen väntas betydelsefulla innovatio-
ner under kommande år, som framför 

allt kan öka sysselsättningen inom flera 
andra industrinäringsgrenar. Den sys-
selsättande verkan inom den kemiska 
industrin är dock inte stor.

Yrke	2020	räknar	med	en	något	mindre	
minskning	bland	de	svenskspråkiga	syssel-
satta	inom	tillverkning	av	kemiska	produkter:	
en	sysselsättningsminskning	med	9,9	procent	
för	svenskspråkiga	mot	11,9	procent	för	hela	
landet	enligt	målutvecklingen.	Skillnaden	
beror	enbart	på	att	den	svenskspråkiga	ar-
betskraftsökningen	totalt	sett	är	större	under	
tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	chefer	
inom	det	merkantila	området	och	experter	
inom	kemiskt	arbete	är	något	större	bland	
svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	och	att	
andelen	yrkesutövare	inom	kemiskt	arbete	
istället	är	något	mindre	jämfört	med	hela	
landets	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.	
Skillnaderna	bygger	på	nuvarande	yrkes-
struktur	inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
tillverkning av maskiner och utrustning 
för alstrande och användning av me-
kanisk 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, verk-
tygsmaskiner, specialmaskiner, vapen, 
ammunition samt hushållsmaskiner och 
–apparater. Tillverkningen omfattar 
maskiner i allt från industriellt bruk till 

hushållsmaskiner, men inte övervak-
ningssystem, datorer, mät- och testin-
strument och liknande. 

Näringsgrenen omfattar även tillverk-
ning av transportmedel: bilar, släpfordon 
och påhängsvagnar samt tillverkning 
och reparation av fartyg och båtar, till-
verkningar av rälsfordon, luftfartyg, mo-
torcyklar och cyklar. Motorer för luft-
fartyg och fordon ingår i tillverkningen 
av transportmedel, inte i tillverkningen 
av maskiner.

2.7
Tillverkning av maskiner 
och utrustning samt 
transportmedel
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19952004

År 2004 var 2 625 svenskspråkiga sys-
selsatta inom tillverkningen av maskiner 
och utrustning. En aning färre eller  
1 970 var sysselsatta inom tillverkningen 
av transportmedel. Sammanlagt var de 
sysselsatta inom näringsgrenen 4 595 
personer och de utgjorde 3,6 pro-
cent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 
Motsvarande andel i hela landet var 
en aning lägre, 3,4 procent. Bland de 
svenskspråkiga är andelen sysselsatta 
inom transportmedel mycket större, 
medan maskintillverkningen sysselsät-

ter procentuellt mindre än i landet i 
övrigt. Bland de svenskspråkiga har en 
ökning av antalet sysselsatta skett både 
under åren 1995–2000 och 2000–2004, 
sammanlagt med över 800 personer. 
Utvecklingen har varit positiv inom 
båda delområdena. Den minskning i 
sysselsättningen inom transportmedel 
som skett på finska, har inte gällt 
svenskspråkiga under åren 1995–2004. 
Svenskspråkigas sysselsättning har hela 
tiden ökat vad gäller tillverkningen 
av både maskiner och transportmedel 
under åren 1995–2004.

Figur 11: Sysselsättningen inom tillverkning av maskiner och utrustning samt 
transportmedel åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020  
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Regionalt

Två tredjedelar av de svensksprå-
kiga sysselsatta inom branschen finns i 
Österbotten. Näringsgrenen är procen-
tuellt välföreträdd i Österbotten både 
inom maskintillverkning (1 360 perso-
ner) och inom tillverkning av transport-
medel (1 540 personer). I Österbotten 
finns i såväl städerna som byarna stor 
exportindustri, underleverantörer till 
denna och mindre företag som kan vara 
t.o.m. marknadsledande inom sina egna 
nischer, t.ex. båttillverkning och släp-
vagnstillverkning. Under senhösten 2008 
gav emellertid några företag inom de 
sistnämnda områdena varsel om permit-
teringar.

Maskintillverkningen är i förhållande till 
befolkningsmängden välföreträdd även 
bland de sysselsatta i Östra Nyland och 
i Egentliga Finland. I Egentliga Finland 
finns bl.a. fartygsvarv. Huvudprodukter 
i Östra Nyland är t.ex. rullkärror, 
ställningar, metallkonstruktioner, metall-
möbler och tunga metallanläggningar 
för industrins produktion. 

I antal fördelar sig de svenskspråkiga 
inom näringsgrenen som helhet enligt 
följande: Österbotten 2 905, Nyland 
735, Egentliga Finland 365, Östra 
Nyland 305 och Åland 105.

20052020

Fram till år 2020 väntas enligt grund-
scenariet sysselsättningen i hela landet 
öka inom maskintillverkning med 15,6 
procent och minska inom transportme-
delstillverkningen med 4,9 procent. Totalt 
sett blir det en 10,8 procents ökning för 
hela näringsgrenen fram till 2020. Enligt 
målscenariet väntas sysselsättningen både 
inom tillverkningen av maskiner (med 
24,9 procent) och inom tillverkningen av 
transportmedel (med 9,5 procent) öka. 
Den sammanlagda väntade sysselsättnings-
ökningen för näringsgrenen i hela landet 
väntas vara 21,3 procent enligt målscena-
riet fram till år 2020. (Arbetskraft 2025, 
arbetsministeriet 2007.) 

Den väntade utvecklingen enligt grundsce-
nariet följer i stort den historiska utveck-
lingen. Andelen experter inom industri, 
handel och maskinteknik betonas inom 
branschen samtidigt som vissa funktioner 
läggs ut på entreprenad. Metallarbetarnas 
antal har hittills minskat och inom 
grundscenariet fortsätter minskningen 
i andelar, men inte i antal. Eftersom 
näringsgrenen väntas växa kraftigt är en 
minskning i antal metallarbetare inte 
realistisk. 

Enligt målscenariet läggs stödfunktio-
nerna ut på utomstående företag och 
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en koncentration på kärnuppgifterna 
genomförs. Kontorsarbete, städning, 
logistik, ekonomi och juridiska tjänster 
köps från andra företag och samtidigt 
satsas resurser på produktutveckling, 
forskning, försäljning och marknadsfö-
ring. Näringsgrenen är kunskapsintensiv 
och sysselsättningen av experter ökar. 
Produktionen av stora serier utvidgas 
utanför landets gränser. (Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	med	en	något	mindre	
ökning	bland	de	svenskspråkiga	sysselsatta	
inom	tillverkningen	av	maskiner	och	utrust-
ning	samt	transportmedel	än	i	landet	i	övrigt:	
20,6	procent	för	de	svenskspråkiga	mot	21,3	
procent	för	hela	landet	enligt	målscenariet.	
Den	lilla	skillnaden	beror	på	att	tillverk-
ningen	av	transportmedel,	som	väntas	ha	
något	mindre	positiva	framtidsutsikter	än	till-
verkningen	av	maskiner,	är	mer	representerad	
bland	svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	än	
bland	finskspråkiga.	

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	chefer	
inom	det	merkantila	området,	experter	inom	
maskinteknik	och	kemiprocessarbetare	är	
större	bland	svenskspråkiga	inom	närings-
grenen	och	att	andelen	metallarbetare	och	
maskinoperatörer	istället	är	mindre	jämfört	
med	hela	landets	yrkesstruktur	inom	närings-
grenen.	Skillnaderna	bygger	på	nuvarande	
yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.



37

Näringsgrenen omfattar 
tillverkning av elektronik, elektriska ma-
skiner, teleprodukter, medicinska instru-
ment samt andra precisionsinstrument. 
Näringsgrenen omfattar alltså tillverk-
ning av kontorsmaskiner och datorer 
samt installeringen av dessa, men inte 
t.ex. underhåll, tillverkning av mjukvara 
eller service. Tillverkning av elmotorer, 
generatorer, transformatorer, elektrisk 
tråd och kabel, batterier och ackumula-

torer, belysningsarmaturer, glödlampor 
och lysrör ingår också i näringsgrenen. 
Andra exempel på tillverkning som 
ingår i näringsgrenen är tillverkning av 
elektroniska komponenter, radio- och 
TV-sändare och –mottagare, ur, medi-
cinsk, kirurgisk och ortopedisk utrust-
ning, apparater för mätning, kontroll, 
navigering och instrument för styrning 
av industriella processer, optiska instru-
ment och fotoutrustning.

2.�
Tillverkning av elektronik  
och elprodukter

Figur 12: Sysselsättningen inom tillverkning av elektronik och elprodukter 
åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020
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19952004

Bara 1,6 procent av de svenskspråkiga 
sysselsatta var verksamma inom närings-
grenen år 2004. Motsvarande andel i hela 
landet var betydligt större: 2,8 procent. 
Det fanns 2 060 svenskspråkiga sysselsatta 
inom näringsgrenen år 2004 och ungefär 
hälften av dessa arbetade med tillverkning 
av elektronik. I hela landet sysselsätter 
speciellt tillverkningen av teleprodukter 
betydligt mer än bland svenskspråkiga.

Under åren 1995–2000 ökade syssel-
sättningen inom näringsgrenen, speciellt 
inom tillverkningen av teleprodukter. 
Under början av 2000–talet minskade 
sysselsättningen inom näringsgrenen, 
med undantag för tillverkningen av 
medicinska instrument och mätinstru-
ment, både bland de svenskspråkiga och 
i hela landet. Tillbakagången var ändå 
inte lika kraftig som den tidigare ök-
ningen. Totalt sett skedde alltså en liten 
ökning i sysselsättningen under åren 
1995-2004. Sysselsättningsökningen var 
dock betydligt mindre bland svensk-
språkiga än i landet i övrigt: 0,5 procent 
mot 3,5 procent i hela landet.

Regionalt

Näringsgrenen var i förhållande till be-
folkningsmängden välföreträdd bland de 

svenskspråkiga i Östra Nyland och Ny-
land. I antal fördelade sig de svensksprå-
kiga inom näringsgrenen enligt följande: 
Nyland 1 010, Österbotten 570, Egent-
liga Finland 160, Östra Nyland 200 och 
Åland färre än tio.

Tillverkningen av elektronik sysselsatte 
speciellt mycket i Österbotten, Östra 
Nyland och i Nyland. Tillverkningen av 
teleprodukter sysselsatte mest i Nyland 
och i Egentliga Finland. Tillverkningen 
av mätinstrument sysselsatte många i 
 Nyland.

20052020

Enligt grundscenariet väntas sysselsätt-
ningen i branschen, med undantag av till-
verkningen av elektronik, för hela landets 
del minska med 8,8 procent, men enligt 
målscenariet väntas sysselsättningen öka 
med 5,3 procent fram till år 2020. Ök-
ningen gäller dock inte sysselsättningen 
inom tillverkningen av medicinska in-
strument som väntas minska med 26,4 
procent enligt målscenariet och ännu 
mer enligt det mer pessimistiska grund-
scenariet. (Arbetskraft 2025, arbetsminis-
teriet 2007.)

Experternas sysselsättning väntas öka be-
tydligt enligt målscenariet till följd av ökad 
forskning och produktutveckling inom 
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branschen. Serieproduktionen flyttar 
utomlands, men den kunskapsintensiva 
delen av näringsgrenen väntas bli kvar i 
landet. Stödtjänster läggs ut på entrepre-
nad, vilket ökar produktiviteten inom 
näringsgrenen. (Arbetskraft 2025, arbets-
ministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	enligt	målscenariet	med	en	
sysselsättningsökning	med	7,6	procent	bland	
svenskspråkiga	inom	tillverkning	av	elektro-
nik	och	elprodukter.	För	hela	landet	väntas	
sysselsättningsökningen	vara	mindre,	5,3	
procent.	Skillnaden	beror	enbart	på	att	den	
svenskspråkiga	arbetskraftsökningen	totalt	
sett	är	större	under	tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	chefer	
inom	det	merkantila	området,	experter	inom	
kontorsarbete,	försäljare	och	kemiprocessarbe-
tare	är	större	bland	de	svenskspråkiga	inom	
näringsgrenen	och	att	andelen	metallarbetare	
samt	elmontörer	och	experter	inom	elarbete	
istället	är	mindre	jämfört	med	hela	landets	
yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.	Skillna-
derna	bygger	på	nuvarande	yrkesstruktur	
inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
huvudsakligen tillverkning av tex-
tilier, kläder och lädervaror, lergods, 
glas- och stenprodukter samt möbler. 
Textilvarutillverkningen består av 
garnberedning och –spinning, vävnads-
tillverkning, slutbehandling av textilier, 
tillverkning av mattor, fiberduk 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 tillverk-
ningen av icke-metalliska mineraliska 

produkter: glas, glasvaror, keramiska pro-
dukter, keramiska golv- och väggplattor, 
brända tegel och andra keramiska bygg-
varor, cement, kalk, gips och tillverkning 
av varor av betong, cement och gips, 
tillverkning av stenvaror och slipmedel. 
Tillverkning av möbler, t.ex. möbler, 
kontors- och butiksmöbler, köksinred-
ning och madrasser ingår. Guld- och 
silversmide, myntprägling, tillverkning av 
musikinstrument, sportartiklar, spel och 
leksaker hör också till näringsgrenen, 
liksom återvinning av skrot och avfall av 
både metall och icke-metall.

2.�
Övrig industri
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Figur 13: Sysselsättningen inom övrig industri åren 1��5, 2000 och  
2004 samt en prognos för åren 2004-2020  

19952004

År 2004 fanns det 2 370 svenskspråkiga 
sysselsatta inom övrig industri. Dessa ut-
gjorde 1,9 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta, vilket var en aning mindre 
andel än i hela landet: 2,1 procent. En 
större andel av de svenskspråkiga var 
sysselsatta med tillverkning 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 med 
möbeltillverkning.

Näringsgrenen har som helhet inte haft 
stora sysselsättningsförändringar sedan år 
1995, men i de olika delområdena har 
förändringarna varit stora. Det delområ-
de som har minskat mest i antalet syssel-
satta är tillverkningen av textilier, kläder 
och lädervaror, dock har minskningen 
varit mindre bland svenskspråkiga än i 
landet i övrigt. Sysselsättningen inom 
ler-, glas- och stengodstillverkningen har 
de senaste åren ökat något mer bland 
svenskspråkiga än i landet i övrigt och 
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detta gäller i ännu högre grad möbel-
tillverkningen, som på svenskt håll ökat 
med mer än 9 procent åren 2000–2004. 
Möbeltillverkningen har haft en noll-
utveckling i hela landet under samma 
tidsperiod.  

Regionalt

Näringsgrenen är procentuellt väl-
företrädd bland de svenskspråkiga i 
Egentliga Finland och i Österbotten och 
Mellersta Österbotten. I Österbotten 
är alla delområden inom övrig industri 
välföreträdda. Där finns det t.ex. vissa 
nischer inom textil- och konfektionsin-
dustrin och hälften av alla svenskspråki-
ga möbeltillverkare finns i Österbotten. 
I Egentliga Finland är tillverkningen av 
lergods, glas- och stenprodukter särskilt 
välföreträdd. 

I antal fördelar sig de svensksprå-
kiga inom näringsgrenen som föl-
jande: Österbotten 1 010, Nyland 620, 
Egentliga Finland 445, Östra Nyland 
100 och Åland 100.

20052020

Sysselsättningen väntas enligt grund-
scenariet minska med 11,0 procent i 
hela landet fram till 2020. Detta gäller 

emellertid inte möbeltillverkningen 
som väntas öka med 5 procent. Enligt 
målscenariet hålls sysselsättningen inom 
näringsgrenen som helhet på nuvarande 
nivå inom hela landet. Detta innebär 
emellertid en sysselsättningsökning med 
10,2 procent inom tillverkningen av ler-
gods, sten- och glasprodukter och med 
14,3 procent inom möbeltillverkningen 
samt istället en sysselsättningsminskning 
med 13,2 procent inom textil- och 
beklädnadstillverkningen och med 28 
procent inom den övriga tillverkningen. 
(Arbetskraft 2025, arbetsministeriet 
2007.) 

Utvecklingen inom branschen och dess 
olika delområden kan skilja sig mycket 
mellan olika regioner. Inom tillverk-
ningen av textilier, kläder och läderpro-
dukter väntas sysselsättningen fortsätta 
minska enligt båda scenarierna, detta 
trots att små företag med 1–3 anställda 
på senare år har sysselsatt bättre än 
tidigare och haft t.o.m. internationella 
framgångar. Inom tillverkningen av skor 
har sysselsättningen minskat, men inte 
lika kraftigt som inom tillverkningen av 
textilier, kläder och läderprodukter. 

Inom tillverkningen av ler-, glas- och 
stenprodukter väntas en svag nedgång 
i antalet sysselsatta inom grundscenariet 
och en ökning inom målscenariet. För 
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att öka försäljningen behövs en satsning 
på marknadsföring och ökad kän-
nedom om olika stenmaterial. Inom 
tillverkningen av möbler väntas de sys-
selsatta öka svagt inom båda scenarierna. 
Exporten av finländska möbler har 
minskat. Handeln med möbler koncen-
treras fortfarande till stora leverantörer 
och inredningsvaruhus. Åren 1995–2003 
ökade ändå antalet hantverksföretag, som 
ofta består av små företag, inom mö-
beltillverkningen med 8 procent, t.ex. i 
Södra Österbotten. Inom näringsgrenen 
förändras verksamheten i riktning mot 
att allt mer service säljs i samband med 
produkten, t.ex. planering, leverans och 
installation av köksskåp. Regeringen 
vill öka träindustrins internationella 
konkurrenskraft och kunnandet inom 
affärsverksamhet åren 2005–2010 och 
bland annat formgivningen och möbel-
industrin är viktiga utvecklingsområden, 
som väntas öka behovet av arbetskraft 
inom näringsgrenen. 

När det gäller t.ex. guld- och silver-
smide, myntprägling och tillverkning av 
musikinstrument, sportartiklar, spel och 
leksaker, som står för ca 13 procent av 
de sysselsatta inom näringsgrenen, väntas 
en sysselsättningsminskning enligt båda 
scenarierna. Men det finns en del före-
tag, med mycket specialiserad tillverk-
ning, som t.o.m. ökat sina marknadsan-

delar åren 1995–2003. (Arbetskraft 2025, 
arbetsministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	enligt	målscenariet	med	en	
liten	ökning	på	1,9	procent	bland	de	svensk-
språkiga	sysselsatta	inom	övrig	industri,	
medan	en	minskning	med	0,4	procent	väntas	
för	hela	landet.	Motiveringen	är	att	de	del-
områden	som	har	positivare	framtidsutsikter	
än	andra	områden	inom	näringsgrenen	är	
mer	företrädda	bland	svenskspråkiga.	Detta	
gäller	tillverkningen	av	stengods,	ler-	och	
glasprodukter.	En	annan	motivering	är	att	
möbeltillverkningen	redan	i	dag	har	en	
särskilt	kraftig	sysselsättningsutveckling	bland	
svenskspråkiga.	Skillnaden	beror	också	på	
att	den	svenskspråkiga	arbetskraftsökningen	
totalt	sett	är	större	under	tidsperioden	2005-
2020.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	chefer	
inom	det	merkantila	området	och	inom	indu-
strin	och	kemiprocessarbetare	är	större	bland	
svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	och	att	
andelen	trä-	och	textilarbetare	istället	är	min-
dre	jämfört	med	hela	landets	yrkesstruktur	
inom	näringsgrenen.	Skillnaderna	bygger	på	
nuvarande	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
rening och distribution av vatten samt 
produktionen, överföringen, distribu-

tionen och försäljningen av elektricitet 
i form av vatten- och vindkraft, värme-
kraft och kärnkraft samt gas och värme. 

2.10
El-, gas- och  
vattenförsörjning

Figur 14: Sysselsättningen inom el-, gas- och vattenförsörjning åren 1��5, 
2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020  
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19952004

Inom näringsgrenen sysselsattes mindre 
än en procent, 0,6 procent, av de 
svenskspråkiga eller 815 personer år 
2004. En ungefär lika stor andel syssel-
sattes i hela landet: 0,7 procent. Andelen 
sysselsatta har minskat både i hela landet 
och bland de svenskspråkiga sedan år 
1995. Antalet sysselsatta minskade både 
bland svenskspråkiga och i hela landet 
med i genomsnitt 3,2 procentenheter 
per år från 1995 till 2004. Minskningen 
var som störst åren 2000–2004. 

Regionalt

Av de 815 svenskspråkiga år 2004 
var 255 sysselsatta i Nyland, 220 i 
Österbotten och Mellersta Österbotten, 
150 i Östra Nyland och 35 i Egentliga 
Finland. På Åland sysselsatte nä-
ringsgrenen 115 personer år 2004. 
Näringsgrenen är procentuellt välföre-
trädd speciellt bland de svenskspråkiga i 
Östra Nyland.

20052020

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet 
kommer till en del att förändra yrkes-
strukturen inom näringsgrenen. En stor 

del av den arbetskraft som behövs under 
uppbyggnadsskedet och för underhåll 
kommer att köpas som tjänster från 
andra näringsgrenar, samtidigt som 
planeringsarbete, arbete med anknytning 
till inköp och försäljning av energi, 
administrativa och juridiska uppgifter 
i anknytning till lagstiftningen om den 
inre marknaden kräver mer personal än 
tidigare. 

Stora förändringar kommer att ske 
inom branschen fram till år 2010 till 
följd av den ökade medvetenheten 
om olika energialternativ, den ökade 
miljömedvetenheten, effektivare ener-
gikonsumtion, klimatförändringarna, 
den nya teknologin som blir tillgänglig 
på marknaden, bioenergins möjligheter 
samt den fria elmarknaden och den fria 
konkurrensen inom EU. Internationella 
avtal, lagstiftning och reglering styr allt 
mer vår energipolitik och skyddet av 
miljön blir en allt viktigare faktor. I 
Finland finns utmärkta möjligheter till 
en ökad produktion och användning av 
bioenergi. Användningen av bioenergi 
kan ökas med till och med 25–30 
procent. Bioenergins ökade betydelse 
återspeglas också bl.a. i näringsgrenarna 
för jordbruk, skogsbruk, utbildning, 
rådgivning, transport och maskintill-
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verkning. (Arbetskraft 2025, arbetsminis-
teriet 2007.)

Grundscenariet följer till stor del den 
rådande historiska trenden. Experter 
inom elarbete, elektronik, kemiskt 
processarbete samt inom jord- och 
skogsbruk ges emellertid en ökad 
betydelse liksom vissa yrkesgrupper 
inom jord- och skogsbruket. Behovet 
av mätaravläsare kommer att minska 
betydligt. Energipolitiska beslut kan leda 
till stora förändringar och avvikelser 
från den rådande trenden. De sysselsattas 
antal minskas med 3 100 personer i 
hela landet. De förnybara energikäl-
lornas användning betonas kraftigare i 
målscenariet och fler stödtjänster läggs ut 
på andra branscher. (Arbetskraft 2025, 
arbetsministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	enligt	målscenariet	med	
en	något	mindre	minskning	bland	de	
svenskspråkiga	sysselsatta	inom	el-,	gas-	och	
vattenförsörjning:	en	sysselsättningsminskning	
med	15,1	procent	för	svenskspråkiga	mot	
16,8	procent	för	hela	landet.	Skillnaden	
beror	enbart	på	att	den	svenskspråkiga	ar-
betskraftsökningen	totalt	sett	är	större	under	
tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	
experter	inom	maskinteknik	och	elarbete	

samt	byggnadsarbetare	är	större	bland	svensk-
språkiga	inom	näringsgrenen	och	att	andelen	
elmontörer	och	maskinoperatörer	istället	
är	mindre	jämfört	med	hela	landets	yrkes-
struktur	inom	näringsgrenen.	Skillnaderna	
bygger	på	nuvarande	yrkesstruktur	inom	
näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
uppförandet av hus, jord- och vattenbyg-
gande samt övrig byggverksamhet. Hit 
hör mark- och grundarbeten inklusive 
rivning av hus och markundersök-
ningar, bygg- och anläggningsarbeten, 
uppförande av hus, broar, tunnlar och 

takarbeten, anläggning av vägar, flygfält 
och idrottsanläggningar, elinstallationer, 
isoleringsarbeten, VVS-arbete, rappnings-
arbeten, byggnadssnickeriarbeten, golv- 
och väggbeläggningsarbete, måleri- och 
glasmästeriarbete samt uthyrning av bygg- 
och anläggningsmaskiner med förare.

2.11
Byggverksamhet

Figur 15: Sysselsättningen inom byggverksamhet åren 1��5, 2000 och 2004 
samt en prognos för åren 2004-2020  
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19952004

År 2004 fanns det 6 135 svenskspråkiga 
sysselsatta inom byggbranschen. De ut-
gjorde 4,8 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta, vilket var mindre än i landet 
som helhet: 6,1 procent. Motsvarande 
andelar år 1995 var 3,8 procent för de 
svenskspråkiga och 4,9 procent i hela lan-
det. Mer än hälften av de sysselsatta inom 
näringsgrenen arbetade med uppförandet 
av hus. 

Sysselsättningen har totalt sett ökat inom 
näringsgrenen sedan år 1995.Ökningen 
var större under slutet av 1990-talet än i 
början av 2000-talet. Ökningen var något 
större i hela landet än bland svensksprå-
kiga. Under de allra senaste åren har 
emellertid svenskspråkigas sysselsättning 
ökat mer än i hela landet. Under hösten 
2008 har byggnadsverksamheten minskat 
och vissa statliga stödåtgärder har satts in 
för att stimulera branschen.

Uppförandet av hus och jord- och vat-
tenbyggande var de delar av näringsgre-
nen som hade en positiv sysselsättnings-
utveckling, medan utvecklingen inom 
övrig byggverksamhet delvis till och med 
var negativ. 

Regionalt

Näringsgrenen var procentuellt mest väl-
företrädd bland de svenskspråkiga i Östra 
Nyland, på Åland och i Österbotten och 
Mellersta Österbotten, och detta gäller 
alla delområden inom byggbranschen. 
Byggbranschen i Östra Nyland har pga. 
närheten till huvudstaden vuxit. I regio-
nen utvecklas ett kluster för elektronisk 
husteknik. I Österbotten finns betydande 
husfabriker. I alla regioner behövs t.ex. 
rörmontörer och olika yrkesutövare 
inom renovering, eftersom dessa är ar-
betsplatser som i hög grad erbjuds på 
ort och ställe och som inte i hög grad 
flyttas utomlands. I antal fördelade sig 
de svenskspråkiga inom näringsgrenen 
som följande år 2004: Österbotten 2 160, 
Nyland 1 820, Östra Nyland 770, Åland 
860 och Egentliga Finland 380.

20052020

Sysselsättningen inom branschen väntas 
i hela landet öka med 7,8 procent enligt 
grundscenariet och med 13,1 procent 
enligt målscenariet till år 2020. Inom 
husbyggnad väntas en ökning med 15 
procent enligt grundscenariet och med 
20,0 procent enligt målscenariet. För 
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jord- och vattenbygge väntas en syssel-
sättningsminskning enligt grundscenariet 
med 15,8 procent och enligt målscenariet 
med 12,6 procent. (Arbetskraft 2025, 
arbetsministeriet 2007.)  

Byggbranschen bestod till 66 procent 
av sysselsatta inom husbyggnad och till 
30 procent av sysselsatta inom jord- och 
vattenbyggnadsverksamhet år 2004. Inom 
byggbranschen blir restaurerings- och 
reparationsarbeten samt grundrenove-
ringsarbeten allt viktigare på bekostnad 
av nybyggnation. Det här leder samtidigt 
till att yrkeskunskapen och kvaliteten på 
arbetet blir allt viktigare och efterfrågan 
på fackfolk växer både inom närings-
grenen byggverksamhet och inom 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 flyttningsrörel-
ser till att bostäder behövs i tätorter och 
tillväxtcentrum samtidigt som bostäder i 
glesbygden står oanvända. Det här leder 
både till nybyggnation och till omfat-
tande renoveringsarbeten. 

Byggandet av hus väntas öka och ef-
terfrågan på arbetskraft ökar. Det råder 
brist på kunnig arbetskraft speciellt i 
huvudstadsregionen. Arbetsmarknaden 
inom branschen försvagas på grund av 

den delvis omfattande gråa ekonomin. 
Fastighets- och byggbranschen inter-
nationaliseras snabbt och exporten av 
bostäder framförallt till Ryssland kan 
växa snabbt. Tillväxttakten är i hög 
utsträckning beroende av den politiska 
situationen och utvecklingen i Ryssland. 
(Arbetskraft 2025, arbetsministeriet 
2007.)

Grundscenariet är i stort sett lineärt. Både 
inom grund- och målscenariet förväntas 
en liten ökning i antalet sysselsatta inom 
husbyggnad och en minskning i sys-
selsättningen inom jord- och vattenbygg-
nadsverksamhet fram till år 2020.

Allt fler underleverantörer kommer att 
användas enligt målscenariet (t.ex. för mål-
ningsarbete) och med hjälp av arbetskraft 
som fåtts via rekryteringstjänster blir 
kortvariga arbetsförhållanden vanligare. 
Utvecklingen av teknologin inom bygg-
nadsbranschen leder till färre anställda när 
det gäller metallarbete, mekaniskt arbete 
och maskinmontörer. Antalet anställda 
städare, kontorsanställda och anställda 
inom ekonomibranschen kommer också 
att minskas till följd av att köptjänsterna 
blir vanligare. Inom målscenariet betonas 
i stället behovet av olika former av ex-
perter inom t.ex. VVS-, el- och elektro-
nikarbete, inom finansiering och mark-
nadsföring samt inom den samhälleliga, 
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humanistiska och ekonomiska branschen. 
Det finns stora möjligheter till export 
inom näringsgrenen, men denna är be-
roende av den politiska utvecklingen och 
den framtida utvecklingen i Ryssland. Till 
stora delar kan man då räkna med att det 
egentliga jobbet görs utomlands, men att 
ledningen och experterna finns i Finland. 
(Arbetskraft 2025, arbetsministeriet 
2007.)

Yrke	2020	räknar	med	en	något	större	
ökning	bland	de	svenskspråkiga	sysselsatta	
inom	byggverksamhet	än	i	landet	i	övrigt:	en	
sysselsättningsökning	med	14,1	procent	för	
svenskspråkiga	mot	13,1	procent	för	hela	lan-
det	enligt	målscenariet.	Skillnaden	beror	enbart	
på	att	den	svenskspråkiga	arbetskraftsökningen	
totalt	sett	är	större	under	tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	svensk-	och	
finskspråkiga	inom	denna	näringsgren	har	
samma	yrkesstruktur	i	framtiden.	Andelen	
chefer	och	experter	och	andelen	VVS-montörer	
har	varit	mindre	bland	svenskspråkiga	än	
inom	näringsgrenen	i	övrigt	i	landet	år	2004.	
Detta	är	inte	ändamålsenligt	med	tanke	på	
framtiden.
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Näringsgrenen omfattar 
agentur- och partihandel med motor-
fordon, reservdelar, däck, motorcyklar 
och deras reservdelar och utrustning, 
försäljning av bilar på auktion, liksom 
auktioner med sågvaror, blommor och 
fisk m.m. som är en del av agenturverk-
samheten. Vanlig verksamhet som ingår 
i partihandeln är att samla olika varor 

för sortering, klassificering, ompakete-
ring, lagring, tappning på flaska, kylning, 
distribution samt fördelning enligt behov. 
Varor som ofta finns inom partihandeln 
är t.ex. livsmedel, dryck, råvaror inom 
lantbruk, halvfabrikat, avfall, maskiner och 
apparater. Till näringsgrenen hör inte t.ex. 
fastighetsförmedling, förmedling av resor, 
transporter och försäkringar. 

2.12
Parti- och agenturhandel

Figur 16: Sysselsättningen inom parti- och agenturhandel åren 1��5,  
2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020  
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19952004

Antalet sysselsatta inom parti- och agen-
turhandeln var 7 120 svenskspråkiga år 
2004. Hela 5,6 procent av dem som har 
svenska som modersmål var sysselsatta 
inom näringsgrenen år 2004, medan 
motsvarande andel i hela landet var bara 
4,2 procent. Bland de svenskspråkiga 
har antalet sysselsatta inom näringsgre-
nen varit på tillbakagång sedan 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. Totalt sett har alltså sysselsätt-
ningsutvecklingen varit positivare i hela 
landet än i Svenskfinland.

Regionalt

Näringsgrenen var procentuellt välföre-
trädd bland de svenskspråkiga i Nyland. 
Var tionde svenskspråkig i Nyland sys-
selsattes inom parti- och agenturhan-
deln. I antal fördelade sig de svensksprå-
kiga inom näringsgrenen som följande: 
Nyland 4 850, Österbotten 1 190, 
Egentliga Finland 345, Östra Nyland 
300 och Åland 270.

20052020

Sysselsättningen väntas i hela landet 
minska med 15,4 procent fram till 2020 
enligt grundscenariet och med 8,2 pro-
cent enligt målscenariet (Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007). 

Sysselsättningen inom speciellt parti-
handeln kommer att minska, eftersom 
produktiviteten ökar snabbare än pro-
duktionen. Strukturella förändringar 
och omorganiseringar inom branschen 
leder också till detta. Den internationella 
konkurrensen hårdnar och resulterar i 
priskrig.

Inom grundscenariet betonas yrken inom 
handelsbranschen samtidigt som t.ex. 
städning och kontorsarbete med stor 
sannolikhet kommer att skötas av före-
tag inom andra näringsgrenar. Inom nä-
ringsgrenen väntas andelen IT-experter 
fortsätta öka, eftersom teknikens bety-
delse i branschen växer. Inom målscena-
riet har minskningarna till största delen 
koncentrerats till yrkesgrupper inom 
industri och byggande, eftersom dessa 
funktioner i hög grad kommer att kö-
pas från andra näringsgrenar i framtiden. 
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Yrken i anslutning till handel förväntas 
öka, liksom specialister inom forskning, 
samhällsvetenskaper, det humanistiska 
området samt ekonomi. En orsak till ök-
ningarna är konsumenternas ökade krav 
på etiska produkter. Dessutom blir det 
visuella och informativa allt viktigare, 
vilket leder till en viss ökning av de sys-
selsatta inom kultur- och informations-
arbete. (Arbetskraft 2025, arbetsministe-
riet 2007.)

Yrke	2020	räknar	enligt	målscenariet	med	en	
något	mindre	minskning	(6,1	procent)	bland	
de	svenskspråkiga	sysselsatta	inom	parti-	och	
agenturhandel	än	i	hela	landet	(8,2	procent)	
under	åren	2005-2020.	Skillnaden	beror	på	
att	den	svenskspråkiga	arbetskraftsökningen	
totalt	sett	är	större	under	tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	chefer	
inom	det	merkantila	området,	kontorschefer,	
chefer	inom	konstområdet	samt	experter	inom	
humaniora	är	något	större	bland	svensksprå-
kiga	inom	näringsgrenen	och	att	andelen	
lagerarbetare	och	försäljare	istället	är	mindre	
jämfört	med	hela	landets	yrkesstruktur	inom	
näringsgrenen.	Skillnaderna	bygger	på	nuva-
rande	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
detaljhandeln med t.ex. motorfordon 
och husvagnar, reservdelar och tillbehör 
till motorfordon och däck samt detalj-
handeln med motorcyklar inklusive 
reservdelar och tillbehör. Detaljhandeln 
består av butikshandel med ett brett 
sortiment och av specialiserad butiks-
handel med livsmedel, drycker och 

tobak samt detaljhandel med läkeme-
del, sjukvårdsartiklar, kosmetika och 
hygienartiklar. Detaljhandeln omfattar 
både specialiserad butikshandel med nya 
varor och begagnade varor och dess-
utom handel som sker per postorder, 
näthandel, försäljning från dörr till dörr, 
försäljning i automater eller som torg- 
och marknadshandel.

2.13
Detaljhandeln

Figur 17: Sysselsättningen inom detaljhandeln åren 1��5, 2000 och  
2004 samt en prognos för åren 2004-2020 
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19952004

År 2004 fanns det 8 710 svenskspråkiga 
sysselsatta inom detaljhandeln, vilket 
motsvarar 6,8 procent av alla svensk-
språkiga sysselsatta. I hela landet var 
motsvarande andel 7,1 procent av alla 
sysselsatta. Under åren 1995–2000 och 
2000–2004 skedde en ökning i antalet 
sysselsatta. Ökningen var något större i 
landet som helhet. Ökningen var krafti-
gare i början av perioden.

Regionalt

Näringsgrenen var i förhållande till be-
folkningsmängden speciellt välföreträdd 
bland de svenskspråkiga i Östra Nyland, 
Nyland och på Åland, men försäljarnas 
antal var stort i alla landskap. I antal för-
delade sig de svenskspråkiga inom nä-
ringsgrenen som följande: Nyland 3 415, 
Österbotten 2 610, Östra Nyland 940, 
Åland 880 och Egentliga Finland 650. I 
Vasaregionen planeras en betydande ök-
ning av detaljhandeln och servicesektorn.

20052020

Sysselsättningen väntas enligt grundsce-
nariet öka för hela landet med 11,7 pro-
cent och enligt målscenariet med 15,4 
procent fram till år 2020 (Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007).

Enligt målscenariet leder den allt mer åld-
rande befolkningen till en ökning inom 
detaljhandeln med läkemedel och sjuk-
vårdsartiklar, vilket leder till en betoning 
av yrkeskunniga inom hälsovårdsbran-
schen. Den elektroniska försäljningen 
fortsätter öka och kräver sakkunniga 
inom IT och handel. En koncentration 
på kärnverksamheten leder bland an-
nat till att logistikverksamheten allt-
mer flyttar över till transportbranschen. 
Verksamhet som läggs ut på entreprenad 
minskar också sysselsättningen inom 
näringsgrenen. Gränsdragningen mellan 
detaljhandeln och restaurangbranschen 
blir svårare. Specialbutiker för livsmedel 
blir vanligare.

Yrke	2020	räknar	med	en	större	ökning	
bland	de	svenskspråkiga	sysselsatta	inom	
detaljhandeln	än	i	landet	som	helhet:	en	sys-
selsättningsökning	med	18,0	procent	för	de	
svenskspråkiga	mot	15,4	procent	för	hela	lan-
det	enligt	målscenariet.	Skillnaden	beror	en-
bart	på	att	den	svenskspråkiga	arbetskraftsök-
ningen	totalt	sett	är	större	under	tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	sjuk-
skötare	är	en	aning	större	bland	svensksprå-
kiga	inom	näringsgrenen	och	att	andelen	
försäljare	istället	är	mindre	jämfört	med	hela	
landets	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.	
Skillnaderna	bygger	på	nuvarande	yrkes-
struktur	inom	näringsgrenen.



56

Näringsgrenen omfattar 
hotell, campingplatser, stugbyar, resan-
dehem, restauranger, caféer, livsmedels-
kiosker, pubar, storkök, catering och 

turism. Näringsgrenen omfattar resebyrå-
verksamhet och andra stödtjänster till 
turismen. 

2.14
Turism, hotell- och 
restaurangverksamhet 

Figur 1�: Sysselsättningen inom turism, hotell- och restaurangverksamhet 
åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020
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19952004

Av de svenskspråkiga sysselsatta var  
3 290 personer eller 2,6 procent syssel-
satta inom turism, hotell- och restaurang-
verksamhet år 2004. I hela landet var 
andelen större: 3,3 procent. Närings-
grenen är något mindre på svenskt håll. 
Restaurangverksamheten är den del av 
näringsgrenen som har haft den mest 
positiva utvecklingen både i hela landet 
och i Svenskfinland. 

Antalet sysselsatta inom turism, hotell- 
och restaurangverksamheten har som 
helhet ökat först kraftigt åren 1995–
2000 och sedan försiktigare åren 2000–
2004. Sysselsättningen försämrades inom 
hotell- och logiverksamheten och turis-
men åren 2000–2004. Inom restaurang-
verksamheten har sysselsättningsläget 
varit gynnsammare bland svenskspråkiga 
än i hela landet under åren 1995–2004. 
Sysselsättningen ökade med så mycket 
som 6 procent per år under åren 1995–
2000, men minskade svagt med i medel-
tal 0,2 procent per år åren 2000-2004. 

Regionalt

Näringsgrenen har svenskspråkiga sys-
selsatta ganska jämt fördelade i alla re-
gioner, men något mer procentuellt 
företrädd var näringsgrenen på Åland, 

i Östra Nyland och i Nyland. I Östra 
Nyland var storköken dominerande, på 
Åland var hotell- och restaurangverk-
samheten särskilt väl företrädd och i 
Nyland storkök och turism.

I antal fördelade sig de svenskspråkiga 
inom näringsgrenen som helhet enligt 
följande: Nyland 1 345, Österbotten 
830, Åland 405, Östra Nyland 315 och 
Egentliga Finland 265. 

20052020

Sysselsättningen väntas enligt grunds-
cenariet öka i hela landet med ca 21,1 
procent och enligt målscenariet med 
26,4 procent till år 2020. Ökningen gäl-
ler speciellt hotell- och logiverksamhe-
ten, som väntas öka med 67,8 procent 
enligt grundscenariet och med 75,4 
procent enligt målscenariet. (Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007.)

Enligt grundscenariet väntas den historiska 
utvecklingen fortsätta, men turismen får 
en aning ökad betydelse. Speciellt logi- 
och resebyråverksamheten väntas växa 
ganska kraftigt. Dessutom har experter-
nas och chefernas andel betonats inom 
branschen. En del av verksamheten köps 
eventuellt som service från andra nä-
ringsgrenar (merkantila-administrativa 
tjänster för företag). 
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Enligt målscenariet betonas marknadsfö-
ring och försäljning samt lednings- och 
expertuppgifter. Inom restaurangbran-
schen behövs mer sakkunskap om spe-
cialdieter, specifika matvanor och den 
åldrande befolkningens behov. Inom 
turismen är det fråga om program- och 
paketservice, kulturservice samt om ett 
ökat behov av informatörer och redak-
törer. Också när det gäller städtjänster 
(städning av hotellrum) och receptio-
nister på hotell kommer en stor del att 
verksamheten att finnas kvar. Köptjäns-
ter anses inte vara lika vanliga som inom 
andra näringsgrenar. De delar som läggs 
ut på entreprenad är framförallt ekono-
mi, personalförvaltning, fastighetsunder-
håll, säkerhetstjänster och byggnadsarbe-
te. Olika typer av tjänster i anknytning 
till hälsa, välmående, kultur och upple-
velser kommer att vara tyngdpunkterna 
inom näringsgrenen. 

Yrke	2020	räknar	med	en	något	större	ökning	
bland	de	svenskspråkiga	sysselsatta	inom	tu-
rism-	hotell-	och	restaurangverksamheten	än	i	
landet	i	övrigt:	en	sysselsättningsökning	med	
29,4	procent	för	de	svenskspråkiga	mot	26,4	
procent	för	hela	landet	enligt	målscenariet.	
Skillnaden	beror	på	att	den	svenskspråkiga	
arbetskraftsökningen	totalt	sett	är	större	un-
der	tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	chefer	
inom	det	merkantila	området,	experter	inom	
turism,	skönhetsbranschen,	konstområdet	och	
inom	humaniora	samt	hantverkare	är	större	
bland	svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	och	
att	andelen	yrkesutövare	inom	kosthåll	istäl-
let	är	mindre	jämfört	med	hela	landets	yrkes-
struktur	inom	näringsgrenen.	Skillnaderna	
bygger	på	nuvarande	yrkesstruktur	inom	nä-
ringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
land-, sjö- och lufttrafik samt transporter 
i rörsystem och stödtjänster i anknytning 
till transporter. Inom näringsgrenen 
transport ingår järnvägstrafik, taxitrafik 
och reguljär passagerartrafik såsom 
spårvagns- och metrotrafik och all form 
av busstrafik. Vägtrafik av gods och flyt-
transport ingår också. Sjötrafiken består 
av person- och godstrafik över hav och 

kustsjöfart inom landet samt sjöfart på 
insjöar. Till lufttrafik räknas reguljär och 
icke-reguljär lufttrafik och rymdfart. 
Stödtjänster i anknytning till transporter 
omfattar bl.a. godshantering, varulagring, 
magasinering, busstationer, avgiftsbelagd 
parkering, hamnar, tullbehandling, spedi-
tion och befraktning. Logi- och restau-
rangverksamhet på fartyg till havs och i 
flygtrafik ingår också i näringsgrenen.

2.15
Transport

Figur 1�: Sysselsättningen inom transport åren 1��5, 2000 och 2004  
samt en prognos för åren 2004-2020 
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19952004

År 2004 fanns det 9 640 svenskspråkiga 
sysselsatta inom näringsgrenen, varav 43 
procent eller 4 140 inom landtrafik och 
32 procent eller 3 100 inom sjötrafik. 
Det här betyder att 7,5 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta var verksamma 
inom den här näringsgrenen. I hela lan-
det sysselsatte näringsgrenen en mindre 
andel, bara 5,2 procent. Förutom att nä-
ringsgrenen som helhet är större bland 
svenskspråkiga så skiljer sig också för-
delningen mellan de olika delområdena 
inom näringsgrenen betydligt mellan 
språkgrupperna. I hela landet sysselsatte 
landtrafiken omkring 66 procent och 
bland svenskspråkiga bara 43 procent 
av alla sysselsatta inom näringsgrenen. I 
hela landet sysselsatte sjötrafiken endast 
omkring 8 procent och bland svensk-
språkiga så mycket som 32 procent av 
alla sysselsatta inom näringsgrenen år 
2004. 

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen 
har ökat sedan 1995, förutom inom sjö- 
och lufttrafiken åren 2000–2004. Situa-
tionen är den samma både i hela landet 
och bland svenskspråkiga. Den negativa 
trenden inom sjö- och lufttrafiken har 
bland de svenskspråkiga lett till att nä-
ringsgrenen totalt gick bakåt mellan 

åren 2000–2004. Sysselsättningen inom 
näringsgrenen som helhet ökade bland 
svenskspråkiga under åren 1995–2000, 
men minskade åren 2000–2004.

Sysselsättningsutvecklingen har varit 
lite svagare inom land- och sjötrafik på 
svenskt håll åren 1995–2004. Sysselsätt-
ningen inom sjötrafik har minskat både 
bland svensk- och finskspråkiga under 
2000-talet. Minskningen var dock dub-
belt kraftigare inom sjötrafik på svenskt 
håll, vilket eventuellt kompenseras av 
sådana som i stället arbetar under ut-
ländsk flagg och som inte finns i den 
officiella statistiken under näringsgrenen 
transport. Minskningen kan också bero 
på brist på utbildad arbetskraft, eftersom 
det inte finns arbetslöshet bland svensk-
språkiga inom branschen. Inom flygtra-
fiken har sysselsättningen under 2000-
talet minskat både bland svenskspråkiga 
och i hela landet. 

Regionalt

Landtrafiken var i förhållande till be-
folkningsmängden väl företrädd i Östra 
Nyland och i Österbotten. I antal för-
delade sig de svenskspråkiga inom land-
trafik enligt följande: Österbotten 1 
505, Nyland 1 340, , Östra Nyland 535, 
Egentliga Finland 320 och Åland 315.
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Vattentrafiken var procentuellt väl före-
trädd på Åland och i Egentliga Finland. 
I antal fördelade sig de svenskspråkiga 
inom vattentrafik enligt följande: Åland 1 
955, Nyland 550, Egentliga Finland 490, 
Östra Nyland 50 och Österbotten 35.

Lufttrafiken sysselsatte huvudsakligen i 
Nyland. Där arbetade 420 svensksprå-
kiga och på Åland 10 personer. 

Stödtjänsterna i anknytning till transport 
var mest företrädda procentuellt bland 
svenskspråkiga i Nyland och i Egentliga 
Finland. I antal fördelade sig de svensk-
språkiga inom stödtjänsterna enligt föl-
jande: Nyland 1 130, Österbotten 335, 
Egentliga Finland 170, Östra Nyland 
155 och Åland 110.

20052020

Sysselsättningen väntas i hela landet för 
hela näringsgrenen öka enligt grund-
scenariet med 4,0 procent och enligt 
målscenariet med 6,0 procent fram till 
2020. Ökningen gäller alla delområden, 
utom sjöfarten som väntas minska med 
6,4 procent enligt grundscenariet och 
med 4,6 procent enligt målscenariet. 
Mest ökar flygtrafiken, med 27,5 pro-
cent enligt grundscenariet och med 30 
procent enligt målscenariet. Städ- och 

kontorsarbete läggs ut på entreprenad 
och basuppgifterna effektiveras och 
koncentreras. Transportyrkenas och ma-
skinmontörernas andel ökar. EU-direk-
tiv förutsätter chaufförsutbildning inom 
landtrafiken.  (Arbetskraft 2025, arbets-
ministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	med	en	något	större	ökning	
bland	de	svenskspråkiga	sysselsatta	inom	
transport	än	i	landet	i	övrigt:	en	sysselsätt-
ningsökning	med	8,4	procent	för	de	svensk-
språkiga	mot	6,0	procent	för	hela	landet	en-
ligt	målscenariet.	En	uppskattning	av	antalet	
svenskspråkiga	som	arbetar	under	utländsk	
flagg	är	beaktad.	

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	befäl	
och	manskap	inom	sjöfarten,	yrkesutövare	
inom	kosthåll	och	logi,	experter	inom	turism,	
samhälle	och	humaniora	samt	elektriker	och	
kontorsarbetare	är	större	bland	svenskspråkiga	
inom	näringsgrenen	och	att	andelen	yrkes-
utövare	inom	landtrafik	och	lagerarbetare	
istället	är	mindre	jämfört	med	hela	landets	
yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.	Skillna-
derna	bygger	på	nuvarande	yrkesstruktur	
inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
postbefordran via postverket, telefon-
trafik och övrig teletrafik samt program-

överföringsverksamhet och tillhanda-
hållandet av internetförbindelser. 

2.16
Post- och 
telekommunikationer

Figur 20: Sysselsättningen inom post- och telekommunikationer åren 1��5, 
2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020  
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19952004

Post- och kurirverksamhet samt te-
lekommunikation sysselsatte 2 150 
svenskspråkiga år 2004. Av alla svensk-
språkiga sysselsatta var 1,7 procent sys-
selsatta inom näringsgrenen, i hela lan-
det 2,1 procent. Fördelningen mellan de 
olika delnäringarna är ungefär den sam-
ma i hela landet och bland de svensk-
språkiga, dvs. omkring 40 procent är 
sysselsatta inom telekommunikationen 
och resten inom post- och kurirverk-
samheten. 

Inga stora förändringar i antalet svensk-
språkiga sysselsatta skedde åren 1995–
2000, fastän hela landet hade en positiv 
sysselsättningsutveckling speciellt inom 
telekommunikation. Åren 2000–2004 
skedde en minskning i antalet svensk-
språkiga sysselsatta inom telekommuni-
kation, som bland svenskspråkiga mot-
svarades av en nästan lika stor uppgång 
inom post- och kurirverksamheten. 

Regionalt

De 2 150 svenskspråkiga sysselsatta för-
delade sig regionalt enligt följande år 
2004: Nyland 850 personer, Österbotten 
och Mellersta Österbotten 630, Åland 
320, Östra Nyland 160 och Egentliga 
Finland 135. 

20052020

Sysselsättningen väntas enligt grunds-
cenariet minska i hela landet med 10,7 
procent och enligt målscenariet med 
5,9 procent till 2020. Antalet sysselsatta 
uppskattas minska kraftigt inom både 
post- och kurirverksamheten och inom 
telekommunikation fram till år 2020. På 
fem år räknas minskningen i brevförsän-
delser vara 15–20 procent. Då brevens 
antal minskar, minskas postens distri-
butionsnät och även antalet sysselsatta. 
Förutom den traditionella postverk-
samheten med försändelser av brev och 
paket, satsar posten på direkt marknads-
föring, utdelning av reklamtidningar och 
liknande, men andelen av dessa tjänster 
minskar. Den traditionella servicen er-
sätts allt mer med elektroniska service-
former. Logistiken är också en viktig 
del av arbetet. I glesbygden är servicen 
svår att göra lönsam, men det finns po-
tentiella möjligheter inom exporten till 
Ryssland när det gäller post- och annan 
logistikverksamhet. 

Den nuvarande strukturen bibehålls i 
grundscenariet förutom när det gäller yr-
kesutövare med serviceuppgifter som 
postutdelare och –sorterare, som minskas 
med några procentenheter, medan an-
delen personal inom handel och försälj-
ning, dvs. personal i bybutiker och små-
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butiker, ökar, liksom antalet och andelen 
kontorsarbetare inom ekonomiförvalt-
ningen. De traditionella postutdelarnas 
antal minskas betydligt i målscenariet, 
liksom också kontorsarbetarnas antal 
och andel inom ekonomiförvaltningen. 
I stället har försäljarnas och handelsmän-
nens andel ökats liksom ledarnas och de 
sakkunnigas andel inom handel (finan-
siering och marknadsföring), yrkesutö-
vare och experter inom el- och elek-
tronik samt till en del också experternas 
andel inom juridik (EU-lagstiftning och 
internationella frågor) och det humanis-
tiska området (internationell trafik). (Ar-
betskraft 2025, arbetsministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	med	en	något	mindre	sys-
selsättningsminskning	bland	de	svensksprå-
kiga	sysselsatta	inom	post-	och	telekommu-
nikationer	än	i	landet	i	övrigt:	en	minskning	
med	3,6	procent	för	svenskspråkiga	mot	5,9	
procent	för	hela	landet	enligt	målscenariet.	
Skillnaden	beror	enbart	på	att	den	svensk-
språkiga	arbetskraftsökningen	totalt	sett	är	
större	under	tidsperioden.

Yrke	2020	räknar	med	att	de	svenskspråkiga	
sysselsatta	kommer	att	ha	samma	yrkesstruk-
tur	inom	näringsgrenen	som	övriga.



65

Näringsgrenen omfattar 
finansiell verksamhet med stödtjänster, 
försäkrings- och pensionsverksamhet, 
förutom den obligatoriska socialförsäk-
ringen, dvs. huvudsakligen banker och 
försäkringsbolag. Hit hör bl.a. livförsäk-
ringar, pensions- och skadeförsäkringar 

och bankverksamhet, finansiell leasing, 
annan kreditgivning och annan finansiell 
verksamhet, t.ex. utvecklings- och pla-
ceringsbolag, fondverksamhet och annan 
placeringsverksamhet. Stödtjänster är 
t.ex. börsverksamhet och handel med 
och förvaltning av värdepapper. 

2.17
Finansiell verksamhet  
och försäkringsverksamhet

Figur 21: Sysselsättningen inom finansiell verksamhet och försäkringsverk-
samhet åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020  
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19952004

Totalt var 3 725 svenskspråkiga syssel-
satta inom näringsgrenen år 2004, vilket 
motsvarar 2,9 procent av alla svensksprå-
kiga sysselsatta. I hela landet var andelen 
betydligt mindre, nämligen 1,9 procent. 
Inom näringsgrenen är den finansiella 
verksamheten (2 770 personer) särskilt 
bland svenskspråkiga dominerande. En-
dast omkring en fjärdedel av de svensk-
språkiga sysselsatta inom näringsgrenen 
finns inom försäkringsverksamheten. De 
senaste åren har sysselsättningsminsk-
ningen inom näringsgrenen varit större 
på svenskt håll. Sysselsättningen har se-
dan år 1995 sjunkit med 3,3 procent 
bland svenskspråkiga och med 2,5 pro-
cent i hela landet. 

Regionalt

Näringsgrenen var i förhållande till be-
folkningsmängden väl företrädd bland 
de svenskspråkiga i Nyland och på 
Åland. Detta gällde både bank- och för-
säkringsverksamheten. I Egentliga Fin-
land var försäkringsbranschen välrepre-
senterad bland de svenskspråkiga syssel-
satta. I antal fördelade sig de svensksprå-
kiga inom näringsgrenen enligt följande: 
Nyland 2 100, Österbotten 750, Åland 
390, Egentliga Finland 250 och Östra 
Nyland 200.

20052020

Sysselsättningen väntas enligt grundsce-
nariet minska i landet som helhet med 
20,7 procent och med 15,3 procent 
enligt målscenariet till 2020. Störst upp-
skattas minskningen bli inom försäk-
ringsverksamheten: enligt grundscenari-
et -25,5 procent och enligt målscenariet 
-23,1 procent. Produktiviteten väntas 
öka mer än produktionen med följden 
att sysselsättningen minskar fram till år 
2010 och fram till år 2025. Finansbran-
schen smälter ihop med försäkrings-
branschen och den här utvecklingen 
fortsätter. Alltfler specialister och kund-
ansvariga med högskoleexamen behövs. 
Finansbranschen är internationell och 
behörighetskraven bör också följa de in-
ternationella kraven. 

Även om sysselsättningen inom finans-
branschen minskar en del kan man ändå 
räkna med att minskningen är mindre 
än i övriga Europa. Bankkrisen i Finland 
på 1990-talet minskade bankernas per-
sonal med hälften och personalens antal 
är i förhållande till befolkningen betyd-
ligt mindre i Finland än i övriga delar av 
Europa.

Yrkesstrukturen inom näringsgrenen 
hålls i stort sett som tidigare enligt 
grundscenariet. Några egentliga överflytt-
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ningar av funktioner sker inte, men en 
viss fortsatt effektivering av verksamhe-
ten är trolig, vilket leder till att en del 
yrkesgruppers andel minskar. Experter-
nas andel ökar. Många av funktionerna, 
t.ex. servicecenter, call-center, städning 
och fastighetsförvaltning, läggs ut helt 
eller delvis på utomstående företag en-
ligt målscenariet och verksamheten ef-
fektiveras. En koncentration sker på för-
ädling, kvalitet och export, vilket ökar 
experternas antal inom näringsgrenen. 
Nya koncept utvecklas och en satsning 
på individuell service till den åldrande 
befolkningen görs.

Yrke	2020	räknar	med	en	mindre	minskning	
bland	de	svenskspråkiga	sysselsatta	inom	
finansiell	verksamhet	och	försäkringsverk-
samhet	jämfört	med	hela	landets	väntade	
utveckling:	en	sysselsättningsminskning	med	
13,4	procent	för	svenskspråkiga	mot	15,3	
procent	för	hela	landet	enligt	målscenariet.	
Skillnaden	beror	på	att	den	svenskspråkiga	
arbetskraftsökningen	totalt	sett	är	större	un-
der	tidsperioden.

Andelen	kontorschefer	och	experter	inom	
samhälle	och	humaniora	var	något	större	
bland	de	svenskspråkiga	sysselsatta	inom	nä-
ringsgrenen	år	2004	och	istället	var	andelen	
chefer	och	experter	inom	det	merkantila	om-
rådet	och	kontorsarbetare	mindre.	Yrke	2020	

har	räknat	med	att	svenskspråkiga	i	framti-
den	har	samma	yrkesstruktur	inom	närings-
grenen	som	i	landet	i	övrigt.	
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Näringsgrenen omfattar 
disponenter, fastighetsskötare och 
gårdskarlar med allt som därtill hör, 
t.ex. övervakning av uppvärmning och 
luftkonditionering, städning och mindre 
reparationer. Städning inom närings-
grenen 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 iståndsätt-
ning och renhållning av miljön, dvs. 
gaturenhållning och iståndsättande av 
jordmån och vattendrag. Miljöhygien 
är inte sådan hantering som syftar till 
återanvändning.

2.1�
Fastighetsförvaltning på uppdrag 
samt städning och miljöhygien

Figur 22: Sysselsättningen inom fastighetsförvaltning på uppdrag samt städning 
och miljöhygien åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020
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19952004

Fastighetsförvaltning, städning och mil-
jöhygien sysselsatte 1 950 svenskspråkiga 
år 2004, vilket motsvarade 1,5 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta. Andelen 
i hela landet var betydligt större, 2,8 
procent. Fastighetsförvaltningen är mer 
representerad bland svenskspråkiga än i 
landet i övrigt. Knappt 40 procent av de 
svenskspråkiga sysselsatta inom närings-
grenen arbetar med städning i någon 
form; i hela landet var andelen mer än 
50 procent.

En ständig ökning i antalet sys-
selsatta inom näringsgrenen, spe-
ciellt inom städningen, har skett. 
Sysselsättningsökningen inom närings-
grenen var åren 1995–2000 kraftigare i 
hela landet än bland svenskspråkiga, men 
åren 2000–2004 var ökningen dubbelt 
större bland svenskspråkiga än i hela 
landet.

Regionalt

Näringsgrenen var rätt jämnt utspridd 
över de svenskspråkiga regionerna, men 
i förhållande till befolkningsmängden 
något mer företrädd i Östra Nyland 
när det gäller fastighetsförvaltning och 
i Nyland när det gäller städning. I antal 
fördelade sig de svenskspråkiga inom nä-

ringsgrenen enligt följande: Nyland 840, 
Österbotten 535, Östra Nyland 210, 
Åland 160 och Egentliga Finland 150.

20052020

Sysselsättningen väntas enligt grund-
scenariet öka i hela landet med 16,7 
procent och enligt målscenariet med 
18,8 procent till 2020. Detta gäller 
både städning och fastighetsförvaltning. 
Grundscenariet följer den historiska 
utvecklingen. Enligt målscenariet läggs 
reparationsarbete och transportverksam-
het ut på entreprenad till företag inom 
respektive bransch och en koncentration 
på huvuduppgifterna städning och 
fastighetsförvaltning sker. Dessutom 
betonas miljöhygien, forskning och 
produktutveckling. En del av städningen 
sköts genom att anlita företag som hyr 
ut arbetskraft och därför kommer sys-
selsättningen när det gäller den här yr-
kesgruppen inte att öka lika mycket som 
om arbetskraften helt skulle sysselsättas 
inom näringsgrenen. Ny lagstiftning 
(avfallslag) kan leda till ökad konkurrens 
och till att avfallshanteringen och ansva-
ret för den genomgår stora förändringar. 

Yrke	2020	räknar	med	en	något	större	
ökning	bland	de	svenskspråkiga	sysselsatta	
inom	fastighetsförvaltning	på	uppdrag	samt	
städning	och	miljöhygien	än	i	landet	i	övrigt:	
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en	sysselsättningsökning	med	21,7	procent	
för	svenskspråkiga	mot	18,8	procent	för	hela	
landet	enligt	målscenariet.	Skillnaden	beror	
enbart	på	att	den	svenskspråkiga	arbets-
kraftsökningen	totalt	sett	är	större	under	
tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	dis-
ponenter,	yrkesutövare	inom	byggbranschen,	
landtrafik	och	kosthåll,	trädgårdsarbetare	och	
kontorsarbetare	är	något	större	bland	svensk-
språkiga	inom	näringsgrenen	och	att	andelen	
städarbetare	istället	är	mindre	jämfört	med	
hela	landets	yrkesstruktur	inom	närings-
grenen.	Skillnaderna	bygger	på	nuvarande	
yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.
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2.1�  
Tekniska tjänster 
för företag

Näringsgrenen omfattar 
exploatering av fastigheter, uthyrning av 
fastigheter och fordon samt databehand-
lingstjänster och övriga tekniska tjänster. 
Till näringsgrenen hör alltså handel 
med egna fastigheter, 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 anläggningsmaski-
ner, kontorsmaskiner och –utrustning 
samt datorer och även uthyrning av 
hushållsartiklar och varor för personligt 
bruk, t.ex. uthyrning av videofilmer, 
idrotts- och motionsredskap. 

Till databehandlingstjänsterna räknas 
konsultverksamhet i fråga om maskin-
vara, planering, tillverkning, konsult-
verksamhet och förlagsverksamhet i 
fråga om system- och programvara, 
databehandling, databas- och nätverk-
stjänster, underhåll och reparation av 
kontorsmaskiner och datorer. Tekniska 
tjänster innebär bl.a. samhällsplanering, 
arkitekttjänster, VVS-planering, elteknisk 
planering, maskin- och processplanering 
och t.ex. bilbesiktning och analys av 
livsmedel. 
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19952004

Det fanns 4 710 svenskspråkiga syssel-
satta inom näringsgrenen år 2004. Dessa 
utgjorde 3,7 procent av alla svensksprå-
kiga sysselsatta. I hela landet var andelen 
större: 4,6 procent.  

Näringsgrenens alla olika delområden 
har kraftigt ökat sin andel av det totala 
antalet sysselsatta både bland svensksprå-
kiga och i landet som helhet sedan år 
1995. Sysselsättningsökningen var kraftig 
under åren 1995–2000: mer än 40 pro-
cent bland svenskspråkiga och mer än 50 
procent i hela landet. Under de följande 

fyra åren fortsatte sysselsättningsök-
ningen mer försiktigt med ungefär 6,5 
procent både bland svenskspråkiga och 
i landet som helhet. Under åren 1995-
2004 ökade antalet svenskspråkiga sys-
selsatta med 1 598 personer. Mest ökade 
sysselsättningen inom databehandlings-
tjänsterna.

Regionalt

Nästan hälften, 2 270 personer, av de 
svenskspråkiga inom näringsgrenen var 
verksamma i Nyland år 2004. Speciellt 
IT-tjänsterna och de tekniska tjänsterna 
var väl representerade i Nyland. I Öster-

Figur 23: Sysselsättningen inom tekniska tjänster för företag åren 1��5,  
2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020
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botten och Mellersta Österbotten fanns 
det 1 295 svenskspråkiga sysselsatta; de 
flesta inom tekniska tjänster. I Egentliga 
Finland fanns det 390, i Östra Nyland 
250 och på Åland fanns det 350 svensk-
språkiga sysselsatta.  

20052020

Sysselsättningen väntas enligt grundsce-
nariet öka för hela landets del med 16,5 
procent och enligt målscenariet med 
26,7 procent till år 2020. Ökningen gäl-
ler alla delområden. (Arbetskraft 2025, 
arbetsministeriet 2007.)

Enligt målscenariet påverkas näringsgre-
nen 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 näringsgre-
nen. Antalet sysselsatta inom övrigt kon-
torsarbete och speciellt adb-stödpersoner 
och tekniska ritare väntas öka inom nä-
ringsgrenen. Andelen tekniska och mate-
matiskt-naturvetenskapliga experter ökar 
inom näringsgrenen. Samtidigt minskar 
andelen sysselsatta inom städning. Kon-
sumenterna ställer allt högre krav på 
produktsäkerhet och kvalitet i framtiden, 
liksom också på miljöhänsyn. Inom nä-
ringsgrenen sköts alltmer uppgifter som 
landskapsplanering och skötsel av grön-

områden på entreprenad. Andelen träd-
gårdsföretagare och –arbetare ökar alltså 
inom näringsgrenen. Behovet av exper-
ter inom handeln har betonats inom nä-
ringsgrenen enligt målscenariet, eftersom 
man tänker sig en allt större satsning på 
marknadsföring och kundkontakter. (Ar-
betskraft 2025, arbetsministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	med	en	större	ökning	bland	
de	svenskspråkiga	sysselsatta	inom	tekniska	
tjänster	för	företag	än	i	hela	landet:	sysselsätt-
ningsökningen	väntas	vara	29,6	procent	för	
svenskspråkiga	mot	26,7	procent	för	hela	lan-
det	enligt	målscenariet.	

Skillnaden	beror	enbart	på	att	den	svensk-
språkiga	arbetskraftsökningen	totalt	sett	är	
större	under	tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	ex-
perter	inom	byggbranschen,	disponenter,	chefer	
inom	det	merkantila	området,	samhälle	och	
humaniora	är	större	bland	svenskspråkiga	
inom	näringsgrenen	och	att	andelen	försäljare	
och	tekniska	chefer	istället	är	mindre	jämfört	
med	hela	landets	yrkesstruktur	inom	närings-
grenen.	Skillnaderna	bygger	på	nuvarande	
yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 

fastighetsförmedling, reklamverksamhet, 
juridisk och ekonomisk konsultverksam-
het, arbetsförmedling och rekrytering 
samt vissa övriga tjänster för företag. Hit 
hör alltså fastighetsförmedling och fastig-
hetsförvaltning på uppdrag, reklambyråer, 
direkt- och utomhusreklam, holdingverk-
samhet, dvs. advokatbyråer, patentbyråer, 
bokförings- och bokslutsverksamhet, 

revisionsverksamhet samt marknads- och 
opinionsundersökningar. Dessutom omfat-
tas arbetsförmedling och rekrytering, dvs. 
arbetskraftsbyråer, uthyrning av arbetskraft 
och övrig rekrytering, detektiv- och 
bevakningsverksamhet samt säkerhetstjäns-
ter. Hit hör även t.ex.  fotografiateljéer, 
framkallning av fotografier, förpacknings-
tjänster, kontors- och översättningstjänster, 
verksamhet vid teletjänstcentraler samt 
t.ex. mäss- och kongresstjänster.

2.20
Merkantila-administrativa 
tjänster för företag   

Figur 24: Sysselsättningen inom merkantila-administrativa tjänster för  
företag åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020  
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19952004

Inom näringsgrenen sysselsattes 4 855 
svenskspråkiga, vilket utgjorde 3,8 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta 
år 2004. I hela landet var andelen en 
aning större: 4,1 procent. Den juridiska 
och ekonomiska konsultverksamheten 
var dominerande inom näringsgrenen 
och speciellt bland svenskspråkiga. Av 
de svenskspråkiga inom näringsgrenen 
var mer än 40 procent eller 2 110 
personer verksamma inom juridiska 
eller ekonomiska konsulttjänster. I hela 
landet var motsvarande andel endast 29 
procent. Bland svenskspråkiga är i stället 
de sysselsatta inom arbetsförmedling och 
rekrytering underrepresenterade. Endast 
17 procent av de svenskspråkiga eller 
835 personer, som är sysselsatta inom 
näringsgrenen jobbar med arbetsför-
medling och rekrytering.

Näringsgrenen har genomgått först 
en kraftig ökning åren 1995-2000 och 
sedan en försiktigare ökning i antalet 
sysselsatta åren 2000–2004. Ökningen 
har gällt speciellt arbetsförmedling och 
rekrytering, där svenskspråkiga varit 
underrepresenterade i förhållande till 
befolkningsmängden, men också andra 
delområden har haft en positiv utveck-
ling. Den enda egentliga tillbakagången 
gäller sysselsättningen inom den juridiska 
och ekonomiska konsultverksamheten, 

där svenskspråkiga varit procentuellt 
mer representerade än finskspråkiga. 
Minskningen har gällt både de svensk-
språkigas och hela landets sysselsättning.

Regionalt

Mer än 60 procent av de svenskspråkiga 
sysselsatta inom näringsgrenen var verk-
samma i Nyland. Dessa var sysselsatta 
inom alla delområden av näringsgrenen. 
I antal fördelade sig de svensksprå-
kiga inom näringsgrenen enligt föl-
jande: Nyland 2 950, Österbotten 885, 
Egentliga Finland 395, Östra Nyland 
275 och Åland 190.

20052020

Sysselsättningen väntas enligt grund-
scenariet öka i hela landet med 14,4 
procent inom näringsgrenen och enligt 
målscenariet med 24,3 procent till 2020. 
Fastighetsförmedlingen väntas dock öka 
med omkring 50 procent och de juri-
diska och ekonomiska tjänsterna med 
mer än 30 procent enligt målscenariet. 
Sysselsättningen inom arbetsförmedling-
en väntas dock minska enligt målsce-
nariet med 11,8 procent . (Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007.) 

Globaliseringen har lett till hårdare kon-
kurrens som tvingar företagen att förnya 
sig och specialisera sig. Specialiseringen 
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leder till ökad efterfrågan på ett högt kun-
nande och specialkunnande. Marknaden 
för de specialiserade tjänsterna omfattar 
hela världen, vilket möjliggör också 
export av tjänster från Finland. Å andra 
sidan är produktiviteten i fråga om tjäns-
ter låg i Finland, vilket försvagar konkur-
rensförmågan. För att exporten ska lyckas 
krävs ytterligare satsningar på marknads-
föring och annan affärsverksamhet. 

Den kunskapsintensiva företagsservicen 
är en växande bransch i Finland och i 
andra OECD-länder. Den ökade efter-
frågan är ett resultat av den pågående 
utvecklingen med att allt fler funktioner 
läggs ut på entreprenad, av internatio-
naliseringen av företagsverksamheten 
samt av förändringar i lagstiftningen 
om miljöfrågor och om den offentliga 
regleringen, t.ex. i fråga om finansiering 
och telekommunikation. Produktionen 
omfattar allt mer icke-materiella insatser 
så som produkt- och processutveckling, 
marknadsföring, planering och logistik. 
Den kunskapsintensiva företagsservicen 
har fått en betydande roll. 

Enligt grundscenariet sker en viss ökning i 
antalet sysselsatta inom de områden som 
andra företag lägger ut på entreprenad, 
t.ex. byggnads- och fastighetstjänster, 
merkantila tjänster, lagring och städning 
samt arbetsförmedling och rekrytering 
av personal. Företag och den offentliga 

sektorn lägger, enligt målscenariet, ut 
stora delar av sin verksamhet på utom-
stående företag, vilket leder till ökningar 
i antalet sysselsatta inom planerings-, 
utvecklings- och forskningsarbete. I hög 
grad gäller en ökad sysselsättning också 
för arbetsförmedlingen och rekryte-
ringen av personal. Däremot kommer 
den allt mer utvecklade tekniken och 
dataprogrammen samt förflyttningen 
av uppgifter till företag utomlands san-
nolikt att leda till en minskning av sys-
selsatta inom ekonomiförvaltningen och 
kontorspersonalen. (Arbetskraft 2025, 
arbetsministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	med	en	något	större	
ökning	bland	de	svenskspråkiga	sysselsatta	
inom	de	merkantila-administrativa	tjänsterna	
för	företag:	en	sysselsättningsökning	med	25,1	
procent	för	svenskspråkiga	mot	24,3	procent	
för	hela	landet	enligt	målutvecklingen.	
Skillnaden	beror	enbart	på	att	den	svensk-
språkiga	arbetskraftsökningen	totalt	sett	är	
större	under	tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	kon-
torsarbetare,	jurister	och	experter	inom	samhälle	
och	humaniora	är	större	bland	svenskspråkiga	
inom	näringsgrenen	och	att	andelen	lagerarbe-
tare,	städarbetare,	försäljare,	skyddspersonal	och	
yrkesutövare	inom	kosthåll	är	mindre	jämfört	
med	hela	landets	yrkesstruktur	inom	närings-
grenen.	Skillnaderna	bygger	på	nuvarande	
yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
förutom den övergripande offentliga 
förvaltningen också t.ex. administratio-
nen inom hälsovården, utbildningen, 
den kulturella verksamheten samt 
arbetskrafts- och näringsärenden. 

Utrikesförvaltningen är en del av närings-
grenen, liksom också den obligatoriska 
socialförsäkringen, Folkpensionsanstaltens 
försäkringsverksamhet och den lagstad-
gade arbetspensionsförsäkring.

2.21
Offentlig förvaltning och 
obligatorisk socialförsäkring 

Figur 25: Sysselsättningen inom offentlig förvaltning och obligatorisk socialför-
säkring åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020
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19952004

År 2004 var 4 495 svenskspråkiga sys-
selsatta inom näringsgrenen för offentlig 
förvaltning och obligatorisk socialför-
säkring, vilket utgjorde 3,5 procent av 
alla svenskspråkiga sysselsatta. I hela lan-
det var motsvarande andel 3,3 procent. 
Sysselsättningsökningen var större bland 
svenskspråkiga under åren 1995–2000 
och sysselsättningsminskningen en aning 
svagare åren 2000–2004 än i landet i 
övrigt. Av alla svenskspråkiga sysselsatta 
var 3,8 procent sysselsatta inom närings-
grenen år 1995 och till år 2004 hade 
andelen minskat till 3,5 procent. 

Regionalt

Näringsgrenen var i förhållande till 
befolkningsmängden väl företrädd bland 
de svenskspråkiga på Åland, i Nyland, 
Östra Nyland och i Egentliga Finland. 
I antal fördelade sig de svenskspråkiga 
inom näringsgrenen enligt följande: 
Nyland 1 850, Österbotten 1 100, Åland 
685, Egentliga Finland 390 och Östra 
Nyland 405.

20052020

Sysselsättningen väntas minska med 
9,6 procent i hela landet enligt grund-
scenariet och med 8,7 procent enligt 

målscenariet till 2020. Det är svårt att 
veta vilka effekter kommun- och servi-
cestrukturreformen, reformen av regio-
nalförvaltningen och produktivitetspro-
grammet inom den statliga förvaltning-
en kommer att ha under kommande 
år. Det är dock troligt att reformerna 
har en sysselsättningsminskande verkan 
särskilt på statlig och kommunal admi-
nistration, som ingår i denna närings-
gren, medan t.ex. vårdpersonalen ökar. 
Också inom den offentliga förvaltningen 
sker en koncentration på kärnuppgifter. 
Antalet experter väntas öka, kontorsar-
betarna väntas minska och köptjänster 
blir allt vanligare. (Arbetskraft 2025, 
arbetsministeriet 2007.)

Den	offentliga	förvaltningen	är	en	strate-
giskt	viktig	näringsgren	för	svenskspråkiga,	
eftersom	service	på	svenska	krävs	inom	
förvaltningen	enligt	grundlagen	17	§	och	
i	många	fall	även	utmärkta	kunskaper	i	
svenska.	Yrke	2020	räknar	därför	med	en	
mindre	minskning	bland	de	svenskspråkiga	
sysselsatta	inom	offentlig	förvaltning	och	
obligatorisk	socialförsäkring	än	för	landet	i	
övrigt:	en	sysselsättningsminskning	med	3,2	
procent	för	svenskspråkiga	mot	8,7	procent	för	
hela	landet	enligt	målscenariet.	

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	
lantbruksexperter,	utbildningsexperter,	
yrkesutövare	på	alla	nivåer	inom	socialt	
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arbete,	konstnärer,	kulturchefer,	biblioteka-
rier,	poliser	och	brandmän	är	större	bland	
svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	och	att	
andelen	kontorsarbetare	och	yrkesutövare	
inom	ekonomiförvaltningen	istället	är	mindre	
jämfört	med	hela	landets	yrkesstruktur	inom	
näringsgrenen.	Skillnaderna	bygger	på	nuva-
rande	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
rikets försvar, rättsvården, fångvården, 
polisverksamheten, gränsbevakningen, 

befolkningsskyddet samt brand-  
och räddningsväsendet. 

2.22
Rikets försvar och 
ordningsväsendet 

Figur 26: Sysselsättningen inom rikets försvar och ordningsväsendet åren  
1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020
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19952004

Näringsgrenen sysselsatte 2 060 
svenskspråkiga varav en överväldigande 
majoritet, 76 procent eller 1 570 per-
soner, var sysselsatta med den allmänna 
ordningen och säkerheten. Av alla 
svenskspråkiga sysselsatta har 1,5 procent 
varit sysselsatta inom näringsgrenen åren 
1995 och 2000 och 1,6 procent år 2004. 
I hela landet har en minskning i andelen 
skett från 2,4 procent år 1995 till 2,2 
procent år 2004. Näringsgrenen är alltså 
mindre bland svenskspråkiga än i landet 
som helhet och särskilt inom försvaret.

Regionalt

Av alla 2 060 svenskspråkiga sysselsatta 
år 2004 hade 730 sina arbetsplatser i 
Nyland och 600 hade sina arbetsplatser i 
Österbotten och Mellersta Österbotten; 
de flesta av dessa inom den allmänna 
ordningen och säkerheten. Bara 500 
svenskspråkiga var sysselsatta inom rikets 
försvar och befolkningsskyddet och hälf-
ten av dessa är sysselsatta i Nyland. 

I Egentliga Finland sysselsattes 240 
svenskspråkiga inom näringsgrenen, 
på Åland 230 och i Östra Nyland 170. 
I förhållande till befolkningsmängden 
var näringsgrenen mest väl företrädd i 
Egentliga Finland och på Åland. 

20052020

Sysselsättningen väntas i hela landet 
minska enligt grundscenariet med 2,1 
procent och enligt målscenariet med 0,8 
procent till 2020. Minskningen gäller 
bägge delområdena, men i högre grad 
försvaret. Utvecklingen inom närings-
grenen är beroende av politiska beslut, 
t.ex. ett eventuellt Nato-medlemskap. 
Den utbildning som krävs inom nä-
ringsgrenen faller i många fall utanför 
utbildningsväsendets förvaltningsområde. 
Troligtvis kommer vissa funktioner att 
läggas ut på entreprenad också inom den 
här näringsgrenen och man kan också 
anta att de så kallade civila yrkenas andel 
inom näringsgrenen ökar. Behovet av 
jourhavande vid alarmcentraler kommer 
troligtvis att öka i och med den åldrande 
befolkningen och samtidigt kommer 
en stor del av kontorsuppgifterna att 
minska i framtiden. 

Inom civila yrken sker enligt målsce-
nariet en minskning i antalet anställda 
på grund av att en del av verksamheten 
läggs ut på entreprenad, t.ex. repara-
tionsarbeten, städning och fastighets-
skötsel. I övrigt följs försvars- och inri-
kesministeriets produktivitetsprogram. 
En del sakkunniggrupper har betonats. 
De sysselsattas antal minskas med 600 
personer, vilket är hälften mindre än i 
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grundscenariet. I målscenariet ingår mer 
stationeringar utomlands än i grundsce-
nariet.

Yrke	2020	räknar	enligt	målscenariet	med	
en	liten	ökning	bland	de	svenskspråkiga	
sysselsatta	inom	rikets	försvar	och	inom	ord-
ningsväsendet;	en	sysselsättningsökning	med	
1,6	procent	för	svenskspråkiga	mot	en	liten	
sysselsättningsminskning	med	0,8	procent	
för	hela	landet	enligt	målscenariet.	Behovet	
av	svenskspråkig	arbetskraft	är	viktig	särskilt	
inom	ordnings-	och	räddningsväsendet.	
Främst	beror	skillnaden	beror	dock	på	att	den	
svenskspråkiga	arbetskraftsökningen	totalt	
sett	är	större	under	tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	
poliser,	brandmän	och	jurister	är	större	bland	
svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	och	att	
andelen	militärer	och	kontorspersonal	inom	
ekonomiförvaltningen	istället	är	mindre	
jämfört	med	hela	landets	yrkesstruktur	inom	
näringsgrenen.	Skillnaderna	bygger	på	nuva-
rande	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
naturvetenskaplig, teknisk, medicinsk, 
samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning och utveckling. Utbildningen 
gäller utbildning i grundskolor, gym-
nasier, yrkesläroanstalter, högskolor och 

övrig utbildning som trafikskolor, fritt 
bildningsarbete, grundundervisning i 
konst samt olika former av offentlig och 
privat vuxenutbildning. 

2.23
Utbildning och 
forskning 

Figur 27: Sysselsättningen inom utbildning och forskning åren 1��5,  
2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020  
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19952004

Utbildning samt forskning och utveck-
ling bildar tillsammans en stor närings-
gren som sysselsatte 11 280 svensksprå-
kiga år 2004, varav endast 530 eller 5 
procent var verksamma inom forskning 
och utveckling. Näringsgrenen är som 
helhet större på svenskt håll än i hela 
landet; av alla svenskspråkiga är 8,8 pro-
cent sysselsatta inom näringsgrenen mot 
7,7 procent i hela landet. Forskningen 
sysselsätter en mindre andel svensk-
språkiga än i landet som helhet (0,4 
mot 0,6 procent) och utbildningen en 
desto större andel svenskspråkiga än i 
hela landet (8,4 mot 7,0 procent). Det 
är dock oklart hur de som både arbetar 
med undervisning och forskning är 
statistikförda.

Antalet sysselsatta inom näringsgre-
nen har ökat både åren 1995–2000 
och 2000–2004. Tillväxten har varit 
kraftigare i början av perioden. 
Sysselsättningsökningen har varit större 
bland svenskspråkiga än i landet i övrigt. 
Inom forskningen har sysselsättningen 
något minskat under de senaste åren. 

Regionalt

Näringsgrenen utbildning och forskning 
var i förhållande till befolkningen väl 

företrädd bland de svenskspråkiga i 
Egentliga Finland och i Österbotten. 
Detta gällde utbildningen. I Nyland var 
forskningen välrepresenterad. Statistiken 
kan vara missvisande, 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 en-
ligt följande: Nyland 4 090, Österbotten 
3 660, Egentliga Finland 1 500, Östra 
Nyland 825 och Åland 820.

20052020

Sysselsättningen inom näringsgrenen 
väntas i hela landet minska med 3,4 
procent enligt grundscenariet och öka 
med 1,2 procent enligt målscenariet till 
år 2020. Inom forskning och utveckling 
väntas en sysselsättningsminskning med 
mer än 10 procent både inom grunds-
cenariet och målscenariet. (Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007.)

Intagningen till lärarutbildningen har 
ökat kraftigt i början av 2000-talet. 
Andelen obehöriga lärare är stor, särskilt 
på svenska och speciellt inom yrkes-
utbildningen och inom vissa ämnen, 
t.ex. matematik och konstämnen. De 
minskade årsklasserna kommer å en 
sidan att leda till ett minskat behov av 
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lärare, speciellt inom den grundläggande 
utbildningen. Å andra sidan kommer 
undervisningsgruppernas storlek att 
minskas för att höja kvaliteten i under-
visningen och för att anpassa under-
visningen till individuella behov, vilket 
ökar behovet av lärare. Inom målscena-
riet betonas speciellt en ökning av an-
talet speciallärare, studiehandledare och 
lärare inom vuxenutbildningen. Behovet 
av vuxenutbildning ökar i framtiden, 
och sannolikt även behovet av lärare för 
invandrare. 

Högskoleutbildningen och forskningen 
blir alltmer internationell och det finns 
också tendenser på att utbildning och 
forskning håller på att fjärma sig från 
varandra. En del av universiteten utgör 
centrum för utbildning och forskning 
inom sitt område och drar till sig topp-
kunnande från hela världen, står för 
forskning på en mycket hög nivå och tar 
del av även internationell finansiering. 
Specialisternas och undervisningsper-
sonalens antal har ökats i målscenariet. 
En del av verksamheten läggs ut på 
utomstående företag och därför minskas 
städ- och restaurangpersonalens och 
kontorsarbetarnas antal.(Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007.)

Särskilt	utbildningen	är	strategiskt	viktig	
för	svenskspråkiga.	Det	krävs	utmärkta	

kunskaper	i	svenska	i	läraryrket.	Lärare	
är	både	språkliga	och	kulturella	förebilder.	
Dessutom	finns	det	större	obehörighet	bland	
lärarna	i	den	svenskspråkiga	undervisningen	
än	i	landet	i	övrigt	vilket	höjt	prognosen	
något.	Yrke	2020	räknar	med	en	större	ök-
ning	bland	svenskspråkiga	sysselsatta	inom	
utbildning	och	forskning	än	i	hela	landet;	
en	sysselsättningsökning	med	6,0	procent	
för	svenskspråkiga	mot	1,2	procent	för	hela	
landet	enligt	målscenariet.	

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	lärare	
är	något	större	bland	svenskspråkiga	inom	
näringsgrenen	och	att	andelen	tekniska	funk-
tioner	istället	är	mindre	jämfört	med	hela	
landets	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.	
Skillnaderna	bygger	på	nuvarande	yrkes-
struktur	inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
den slutna sjukvården med sjukhus-
verksamhet, rehabiliteringscenter och 
sjukhem, kommunala hälsocentraler 
och övrig läkarverksamhet, tandvård, 

fysikalisk vård, laboratorieundersökningar 
och sjuktransporter. Dessutom ingår vete-
rinärverksamheten i näringsgrenen.

2.24
Hälso- och sjukvård 

Figur 2�: Sysselsättningen inom hälso- och sjukvård åren 1��5, 2000 och  
2004 samt en prognos för åren 2004-2020 
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Hälsovården och sjukvården sys-
selsatte 8 290 svenskspråkiga år 2004. 
Dessa utgjorde 6,5 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. I hela landet 
var andelen knappt en procentenhet 
större. Antalet svenskspråkiga sysselsatta 
har minskat under de senaste åren. 
Minskningen är i sig inte stor, men 
någon motsvarande minskning har 
inte märkts i landet som helhet som i 
stället har haft en ökning under samma 
tid. Under åren 1995–2000 ökade 
antalet sysselsatta svenskspråkiga, men 
inte i samma takt som i hela landet. 
Näringsgrenen är alltså tydligt mindre 
på svenskt håll, vilket inte är bra med 
tanke på behovet av svensk service 
inom vården. Skillnaden har ökat un-
der de senaste åren och beror sannolikt 
på att svenskspråkiga inte i tillräcklig 
grad sökt till utbildningen inom hälso-
vård och medicin och utbildats inom 
området. 

Regionalt

Näringsgrenen var i förhållande till be-
folkningsmängden väl företrädd bland 
de svenskspråkiga i Österbotten och på 
Åland. I antal fördelade sig de svensk-

språkiga inom hälso- och sjukvård enligt 
följande: Österbotten 3 300, Nyland 2 
650, Åland 890, Östra Nyland 640 och 
Egentliga Finland 560.

20052020

Sysselsättningen väntas i hela landet 
öka med 13,5 procent enligt grunds-
cenariet och med 17,1 procent enligt 
målscenariet till 2020. Den åldrande 
befolkningen inverkar på det kommande 
behovet av sjukvård. Kommun- och 
servicestrukturreformen väntas inne-
bära att speciellt den administrativa 
personalen minskas. Man bör också ta i 
beaktande att rutinärenden i allt högre 
grad flyttas från läkarna till sjukskötarna 
och på samma sätt från sjukskötarna 
till närvårdarna. I grundscenariet har 
speciellt sjukskötarnas andel ökats. 
Primärskötarnas och läkarnas andel har 
bibehållits på samma nivå som 2004. I 
målscenariet har primärskötarnas, läkar-
nas och sjukskötarnas andel höjts mer än 
i grundscenariet. 

Yrke	2020	räknar	med	tanke	på	behovet	av	
svenskspråkig	service	med	en	aning	större	
ökning	bland	svenskspråkiga	sysselsatta	
inom	hälso-	och	sjukvård	än	i	hela	landet:	
en	sysselsättningsökning	med	18,0	procent	
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för	svenskspråkiga	mot	17,1	procent	för	hela	
landet	enligt	målscenariet.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	social-
arbetare,	sjukskötare	och	närvårdare	är	större	
bland	svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	
och	att	andelen	städare	istället	är	mindre	
jämfört	med	hela	landets	yrkesstruktur	inom	
näringsgrenen.	Skillnaderna	bygger	på	nuva-
rande	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen	och	
är	ändamålsenlig	med	tanke	på	behovet	av	
svenskspråkig	service.
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Näringsgrenen omfattar 
sociala tjänster med boende, som 
anstaltsvård för barn och unga, utveck-
lingsstörda, äldre och missbrukare samt 
servicehus, grupphem och mödra- och 
skyddshem. Dessutom omfattas sociala 
tjänster i öppenvård, t.ex. barndagvård, 

dagverksamhet, hemservice, skyd-
dat arbete och arbetsrehabilitering. 
Rådgivningsbyråer och rehabilitering i 
öppenvård för missbrukare ingår också i 
näringsgrenen. 

2.25
Sociala tjänster 

Figur 2�: Sysselsättningen inom sociala tjänster åren 1��5, 2000 och 2004  
samt en prognos för åren 2004-2020
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De sociala tjänsterna är en stor närings-
gren som sysselsatte 10 730 svensk-
språkiga år 2004. Av alla svenskspråkiga 
sysselsatta var 8,4 procent verksamma 
inom sociala tjänster. I hela landet var 
motsvarande andel betydligt mindre, 7,2 
procent.

Av alla svenskspråkiga sysselsatta inom 
näringsgrenen jobbar 41 procent eller 
4 410 personer inom barndagvården, 
vilket är en betydligt större andel än i 
hela landet där 36 procent av alla syssel-
satta är verksamma inom barndagvården. 
Ändå råder det i vissa regioner akut brist 
på dagvårdspersonal2. 

Sysselsättningsutvecklingen har varit 
ungefär den samma i hela landet och 
bland de svenskspråkiga under slutet av 
1990-talet och i början av 2000-talet. 
Antalet sysselsatta har ökat med i ge-
nomsnitt knappt 6 procentenheter per 
år åren 1995–2000 och något mindre 
eller med 2 – 2,3 procentenheter per år 
åren 2000–2004. De största ökningarna 
har skett inom dagvården. 

Regionalt

Näringsgrenen var stor i alla regioner, 
men i förhållande till befolkningsmäng-

den speciellt väl företrädd bland de 
svenskspråkiga i Östra Nyland, Egentliga 
Finland och på Åland. Detta gällde 
både dagvård och andra sociala tjänster 
i Östra Nyland. I Egentliga Finland, 
Österbotten och på Åland var de sociala 
tjänsterna välrepresenterade. I antal 
fördelade sig de svenskspråkiga inom 
näringsgrenen enligt följande: Nyland 
3 780, Österbotten 3 490, Åland 1 070, 
Egentliga Finland 1 070 och Östra 
Nyland 1 135.

20052020

Sysselsättningen inom näringsgrenen 
väntas i hela landet öka med 18,9 
procent enligt grundscenariet och med 
23,4 procent enligt målscenariet till 
2020. Ökningen gäller bägge delområ-
dena. Befolkningen blir allt äldre och 
efterfrågan på många av tjänsterna inom 
näringsgrenen påverkas genast av detta 
både inom den privata och den of-
fentliga sektorn. Efterfrågan på hemvård 
kommer också att öka. Olika sociala 
problem, såsom drogproblem och men-
tala problem i alla ålderskategorier, samt 
förebyggande arbete i anknytning härtill 
kräver allt mer resurser och personal 
med ett stort specialkunnande. 

Alla yrkesgrupper kommer att öka i 
antal, enligt grundscenariet, vilket leder 
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till att den procentuella fördelningen 
blir i stort sett oförändrad. En kraftigare 
ökning sker inom expertuppgifter enligt 
målscenariet. Verksamhet läggs i stor 
utsträckning ut på entreprenad och 
berörda yrkesgrupper har minskats i 
prognosen.

Näringsgrenen	är	strategiskt	viktig	för	
svenskspråkiga,	eftersom	behovet	av	svensk-
språkig	service	är	stort.	Yrke	2020	räknar	med	
en	större	ökning	bland	svenskspråkiga	sys-
selsatta	inom	sociala	tjänster	än	i	hela	landet:	
en	sysselsättningsökning	med	26,3	procent	
för	svenskspråkiga	mot	23,4	procent	för	hela	
landet	enligt	målscenariet.	

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	
socialarbetare,	experter	inom	det	sociala	
området,	närvårdare	och	pedagoger	är	större	
bland	svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	
och	att	andelen	städarbete	och	tekniska	funk-
tioner	istället	är	mindre	jämfört	med	hela	
landets	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.	
Skillnaderna	bygger	på	nuvarande	yrkes-
struktur	inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
bransch- och yrkesorganisationer, fack-
föreningar samt ideella och kulturella 
föreningar och internationella organisa-
tioner och utländska beskickningar. Hit 

hör även verksamhet i församlingar och 
religiösa samfund, politiska organisationer 
och andra organisationer som inte ingår i 
någon annan grupp. 

2.26
Organisationsverksamhet 

Figur 30: Sysselsättningen inom organisationsverksamhet åren 1��5, 2000 
och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020
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År 2004 fanns det 2 740 svenskspråkiga 
sysselsatta inom organisationsverksam-
heten, som domineras av arbete inom de 
ideella och kulturella föreningarna och 
internationella organisationerna. Allt fler 
har sysselsatts inom näringsgrenen under 
perioden 1995–2004. Bland svensksprå-
kiga har ökningen helt och hållet gällt 
ideella och kulturella föreningar och 
internationella organisationer, medan 
ökningen i hela landet har fördelat sig 
jämnare och även gällt bransch- och 
fackorganisationer. År 2004 utgjorde de 
svenskspråkiga sysselsatta inom närings-
grenen en andel på 2,1 procent av det 
totala antalet svenskspråkiga sysselsatta. 
Andelen i hela landet var något mindre, 
1,7 procent.

Regionalt

Totalt var endast 345 svenskspråkiga sys-
selsatta inom branschorganisationer och 
fackföreningar år 2004. Största delen av 
dessa, 240 personer, hade sin arbetsplats i 
Nyland. I antal fördelade sig de svensk-
språkiga inom ideella och kulturella 
organisationer enligt följande: Nyland 
1 140, Österbotten 670, Östra Nyland 
205, Åland 170 och Egentliga Finland 
145.

20052020

Sysselsättningen väntas enligt grund-
scenariet minska med 1,0 procent och 
enligt målscenariet öka med 6,5 pro-
cent till 2020. Antalet sysselsatta inom 
branschorganisationer och fackfören-
ingar väntas minska fram till år 2020, 
medan antalet sysselsatta inom ideella 
och kulturella föreningar samt interna-
tionella organisationer väntas öka inom 
samma period enligt målscenariet. Nya 
verksamhetsformer har uppstått (natio-
nella, regionala och lokala nätverk) och 
de traditionella yrkesorganisationernas 
och politiska föreningarnas betydelse har 
minskat. Föreningar med anknytning till 
kultur, miljö, fritid och internationella 
frågor har blivit allt mer vanliga. Inom 
den tredje sektorn har nya verksam-
hetsformer, föreningar och andelslag 
uppkommit. Det är ännu svårt att se 
den sysselsättande effekten av t.ex. den 
nya formen av tankesmedjor som har 
kommit till Finland från övriga Europa 
och USA. Vissa typer av organisationer 
har endast verksamhet i större städer. 
Specialisternas andel har höjts inom 
många områden, bl.a. gällande undervis-
ning, socialt arbete, det samhälleliga och 
humanistiska området, gällande läkare 
och andra experter inom sjukvården, det 
ekonomiska, juridiska, matematiska och 
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naturvetenskapliga området samt inom 
informations- och redaktionsuppgifter, 
medan stödtjänster läggs ut på andra 
näringsgrenar.

Yrke	2020	räknar	med	en	fortsatt	något	
större	ökning	bland	svenskspråkiga	sys-
selsatta	inom	organisationsverksamhet	än	i	
hela	landet:	en	sysselsättningsökning	med	8,9	
procent	för	svenskspråkiga	mot	6,5	procent	
för	hela	landet	enligt	målscenariet.	Det	finns	
redan	nu	många	sysselsättande	organisationer	
i	Svenskfinland.	Skillnaden	beror	på	att	den	
svenskspråkiga	arbetskraftsökningen	totalt	
sett	är	större	under	tidsperioden.

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	
kulturella	och	humanistiska	yrken	är	större	
bland	svenskspråkiga	inom	näringsgrenen	och	
att	andelen	övriga	branschyrken	är	mindre	
jämfört	med	hela	landets	yrkesstruktur	inom	
näringsgrenen.	Skillnaderna	bygger	på	nuva-
rande	yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.
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Näringsgrenen omfattar 
film-, radio-, televisions-, scen- och 
konstnärsverksamhet, litterär verksamhet, 
nyhetsservice, förlagsverksamhet, tryck-
ning och reproduktion av inspelningar, 
bibliotek, arkiv, museer och andra 
kulturinstitutioner samt övrig idrotts-, 
nöjes- och rekreationsverksamhet. Hit 
hör t.ex. botaniska trädgårdar, djurparker 

och naturreservat, sportanläggningar 
och spel- och vadhållningsverksamhet. 
Förlagsverksamhet, tidningsutgivning, 
tryckning och reproduktion av in-
spelningar är det största sysselsättande 
delområdet. Mer än en tredje del av de 
svenskspråkiga och ca 40 procent i hela 
landet är sysselsatta inom detta delområde 
av näringsgrenen. 

2.27
Rekreations-, kultur- och idrotts-
verksamhet samt förlagsverksamhet

Figur 31: Sysselsättningen inom rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet samt 
förlagsverksamhet åren 1��5, 2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020 
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År 2004 var 4 570 svenskspråkiga sys-
selsatta inom rekreations-, kultur- och 
idrottsverksamhet eller inom förlags-
verksamhet. Av dessa var 1 390 sys-
selsatta inom film-, radio-, scen- och 
konstnärsverksamhet, medan 1 650 
var sysselsatta inom förlagsverksamhet, 
tidningsutgivning och tryckning. Inom 
näringsgrenen har 3,4-3,6 procent av 
alla svenskspråkiga varit sysselsatta under 
åren 1995, 2000 och 2004. Motsvarande 
andel har i hela landet varit 3,4 procent. 

En svag ökning i sysselsättningen har 
skett inom näringsgrenen åren 1995–
2004. Idrotts-, nöjes- och rekreations-
verksamheten har som helhet haft den 
positivaste sysselsättningsutvecklingen. 
Den svenskspråkiga sysselsättningen har 
under 2000-talet minskat mer inom 
bibliotek, arkiv och museer och istäl-
let ökat mer inom idrotts-, nöjes- och 
rekreationsverksamhet än bland den 
övriga befolkningen. Sysselsättningen 
bland svenskspråkiga har minskat mindre 
inom förlagsverksamhet, tryckning och 
reproduktion av inspelningar än bland 
övrig befolkning. Behovet av svensk-
språkig bibliotekspersonal är dock stort 
och bristen beror bl.a. på att utbildning-
en av biblioteksfunktionärer inte ordnats 
under många år på svenska (Backman 

2005). Samtidigt finns det inom 
vissa delområden av denna näringsgren 
också ett visst överutbud på arbetskraft. 
Arbetslösheten är procentuellt rätt hög 
inom vissa konstyrken.

Regionalt

Näringsgrenen var i förhållande till 
befolkningsmängden speciellt väl 
företrädd bland de svenskspråkiga i 
Nyland. Detta gällde både film-, TV-, 
radio-, scen- och konstverksamhet samt 
idrotts-, fritids- och rekreationsverksam-
het samt ytterligare förlagsverksamhet, 
tidningsutgivning och tryckning. Det 
sistnämnda området var välföreträtt även 
i Östra Nyland. I Egentliga Finland var 
musei- och biblioteksverksamheten väl 
företrädd och på Åland idrotts-, fritids- 
och rekreationsverksamheten. 

I antal fördelade sig de svenskspråkiga 
inom hela näringsgrenen enligt följande: 
Nyland 2 435, Österbotten 960, Åland 
400, Egentliga Finland 325 och Östra 
Nyland 345.

20052020

Sysselsättningen väntas inom näringsgre-
nen i hela landet öka med 7,7 procent 
enligt grundscenariet och med 10,9 
procent enligt målscenariet till 2020. 
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Sysselsättningen inom alla delområden 
ökar, förutom inom förlagsverksam-
heten, vars sysselsättning minskar. 
(Arbetskraft 2025, arbetsministeriet 
2007.)

Den allt högre utbildningsnivån, den 
ökade fritiden och de allt mångsidi-
gare fritidsaktiviteterna kan leda till ett 
ökat behov av kulturell verksamhet. 
Köpkraften ökar och detta innebär att 
allt mera spenderas på idrott och andra 
fritidsaktiviteter och att efterfrågan på 
utbildad arbetskraft inom näringsgre-
nen ökar. Samtidigt använder de stora 
årsklasserna sig av allt mera service t.ex. 
gällande sportaktiviteter.

Sysselsatta inom den grafiska branschen 
kommer att minska och tryckeribran-
schen har överkapacitet i Finland idag. 
Betoningen kommer i framtiden mer att 
ligga på den audiovisuella, elektroniska 
och digitala kommunikationen och dess 
innehållsproduktion på bekostnad av det 
tryckta materialet. Efterfrågan på infor-
matörer och redaktörer ökar. 

Ett utvecklingsprogram för kulturexport 
genomförs åren 2007–2012. Biblioteken 
utvecklas till servicecenter som bidrar 
till minskad utslagning och ökad 
bildning. Konst- och kulturorganisa-
tionernas infrastruktur bildar nätverk 

som täcker landet och tar i beaktande 
de regionala och språkliga aspekterna. 
Museernas, arkivens och bibliotekens 
samlingar är av stor betydelse för att 
bevara kulturarvet och materialet 
används både i forskning, kulturell verk-
samhet och inom utbildningsväsendet. 
(Arbetskraft 2025, arbetsministeriet 
2007.) Införandet av kultursedlar kan 
stimulera kulturkonsumtionen.

Sportverksamheten arrangeras på än-
damålsenligt sätt av den privata eller 
offentliga sektorn eller av föreningar. 
Ett nationellt idrottsprogram där de 
olika aktörerna samverkar genomförs. 
Grunden för idrottsverksamheten finns 
på den lokala nivån. En av utgångs-
punkterna är att den offentliga sektorns 
finansiering av kulturen och idrotten 
inte i avgörande grad förändras och 
att inga betydande förändringar görs 
i förhållande till Veikkaus verksamhet, 
monopolsituation och utdelning av 
vinstmedel. Sponsoravtal med företag 
antas förbli på nuvarande nivå eller till 
och med i viss utsträckning öka i framti-
den. (Arbetskraft 2025, arbetsministeriet 
2007.)

En lineär utveckling har följts inom 
grundutvecklingen förutom vissa sys-
selsättningsökningar som väntas i fråga 
om konstnärer, yrkesutövare inom den 
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humanistiska branschen, ekonomiska 
branschen, bibliotek, muséer och arkiv.

Inom målscenariet har arbetstagarna 
inom den grafiska branschen bibehål-
lits i stort sett på nuvarande nivå. De 
sakkunnigas andel har försiktigt höjts. 
Dessutom har utbildarnas, informa-
törernas, redaktörernas, konst- och 
kulturproducenternas andel höjts. 
Verksamhet som läggs ut på entreprenad 
är framförallt kontors-, fastighets-, vakt-, 
byggnads- och restaurangarbete, vars 
andel följaktligen har minskats.  Många 
konstnärer och sakkunniga inom konst-
branschen arbetar i korta och tidsbund-
na arbetsförhållanden och dessutom ofta 
på deltid så att olika yrken kombineras. 
(Arbetskraft 2025, arbetsministeriet 
2007.) 

Näringsgrenen	är	särskilt	viktig	med		
tanke	på	den	svenskspråkiga	befolkningen.	
I	näringsgrenen	ingår	bl.a.	svenskspråkiga	
teatrar,	tidningar	och	tidskrifter,	TV-	och	
radioverksamhet	samt	en	del	verksamhet	
inom	den	offentliga	sektorn	där	svenskspråkig	
service	förutsätts.	Yrke	2020	räknar	med	
en	större	ökning	bland	de	svenskspråkiga	
sysselsatta	inom	rekreations-,	kultur-	och	
idrottsverksamhet	än	i	hela	landet:	en	sys-
selsättningsökning	med	19,6	procent	för	
svenskspråkiga	mot	10,9	procent	för	hela	
landet	enligt	målscenariet.		

Yrke	2020	har	räknat	med	att	andelen	jour-
nalister,	konstnärer,	chefer	inom	det	merkan-
tila	området,	bibliotekarier	och	experter	inom	
humaniora	är	större	bland	svenskspråkiga	
inom	näringsgrenen	och	att	andelen	tekniska	
funktioner	istället	är	mindre	jämfört	med	
hela	landets	yrkesstruktur	inom	närings-
grenen.	Skillnaderna	bygger	på	nuvarande	
yrkesstruktur	inom	näringsgrenen.



��

Näringsgrenen omfattar 
underhåll och reparation av motorfor-
don, service och reparation av motor-
cyklar, reparation av hushållsartiklar och 
personliga artiklar som skodon, läder-
varor, elektriska hushållsartiklar, ur och 

guldsmedsvaror samt tvätteriverksamhet, 
friser- och skönhetssalonger, begravnings-
verksamhet, badinrättningar och solarier. 
Förvärvsarbete i hushåll hör också hit. 

2.2�
Tjänster för 
privata hushåll 

Figur 32: Sysselsättningen inom tjänster för privata hushåll åren 1��5, 
2000 och 2004 samt en prognos för åren 2004-2020  
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19952004

År 2004 var 2 010 svenskspråkiga sys-
selsatta inom näringsgrenen för övrig 
verksamhet. Dessa utgjorde 1,6 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta. Andelen 
i hela landet är något större, 1,8 procent.

Regionalt

Av de svenskspråkiga sysselsatta år 
2004 hade 770 sin arbetsplats i Nyland, 
680 sin arbetsplats i Österbotten 
och Mellersta Österbotten, 245 i 
Östra Nyland, 195 på Åland och 90 i 
Egentliga Finland.

20052020

Sysselsättningen väntas i hela landet en-
ligt grundscenariet öka med 12 procent 
och enligt målscenariet med 26,7 pro-
cent till år 2020. Sysselsättningsökningen 
kommer främst att gälla reparation av 
hushållsartiklar. (Arbetskraft 2025, ar-
betsministeriet 2007.)

De största delområdena inom närings-
grenen är skönhetsbranschen och bilre-
parationer. Skönhetsbranschen kommer 
alltmer att närma sig andra branscher 
och bredda sitt utbud till områden som 
gränsar till hälsovård och välmående i 
största allmänhet. Hittills har efterfrågan 

på tjänsterna ökat konstant och detta 
kommer också att vara fallet inom den 
närmaste framtiden i och med de nya 
pensionärernas ökade köpkraft och in-
tresse för servicen. Tyvärr växer den grå 
marknaden inom branschen.

Inom bilreparationsbranschen har den 
svenskspråkiga sysselsättningen ökat med 
39 procent sedan år 1995 och ökningen 
uppskattas fortsätta också på 2010-talet. 
(Arbetskraft 2025, arbetsministeriet 
2007.)

Olika typer av vård- och hemservice 
kommer att sysselsätta allt fler i fram-
tiden. Hushållsavdraget är av stor be-
tydelse för näringsgrenen. Antalet hus-
hållsavdrag i beskattningen fördubblades 
från början av år 2006 och ökningen 
antas fortsätta. Inom den här näringsgre-
nen finns ett stort behov av service som 
det offentliga inte klarar av att helt svara 
mot, speciellt eftersom befolkningen blir 
allt äldre. Efterfrågan på t.ex. service som 
massage och badinrättningar ökar också 
i takt med att befolkningens ålders-
struktur förändras, liksom efterfrågan på 
tjänster så som begravningstjänster.

Efterfrågan på tjänster för privata hushåll 
som t.ex. städning, barnskötsel och re-
parations- och renoveringsarbete ökade 
mycket under perioden 2000–2005. 
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Sysselsättningen ökade med 700 per-
soner i den här branschen. På lång sikt 
(2005–2025) väntas de sysselsattas antal 
öka med 9 800 personer enligt grund-
scenariet. Hushållsavdragets slutliga 
inverkan på sysselsättningen är svår att 
förutspå. Efterfrågan beror till stor del på 
konsumenternas inkomstutveckling och 
på levnadsstandarden i allmänhet samt 
på om och hur konsumtionsvanorna 
förändras. Dessutom är det av stor bety-
delse hur utbudet och tillgängligheten 
på tjänsterna utvecklas i framtiden. 
Hittills har främst renoveringsarbete och 
städning varit de former av tjänster där 
efterfrågan har ökat mest. (Arbetskraft 
2025, arbetsministeriet 2007.)

Yrke	2020	räknar	med	en	något	större	
ökning	bland	de	svenskspråkiga	sysselsatta	
inom	övrig	verksamhet	än	i	hela	landet:	
en	sysselsättningsökning	med	29,7	procent	
för	de	svenskspråkiga	mot	26,7	procent	för	
hela	landet	enligt	målscenariet.	Behovet	av	
kunskap	i	svenska	är	stort	inom	branschen	
som	i	hög	grad	utgör	en	servicebransch	och	
som	delvis	även	kompletterar	den	offentliga	
sektorns	service.	Skillnaden	beror	ändå	främst	
på	att	svenskspråkiga	överlag	väntas	ha	en	
positivare	arbetskraftsökning	jämfört	med	
landet	i	övrigt	fram	till	år	2020.	

Yrke	2020	räknar	med	att	de	svenskspråkigas	
yrkesstruktur	inom	denna	näringsgren	är	den	

samma	som	den	övriga	befolkningens	i	fram-
tiden.	År	2004	hade	de	svenskspråkiga	inom	
näringsgrenen	en	något	större	tyngdpunkt	på	
maskinmontörer	och	övriga	kontorsarbetare,	
medan	andelen	närvårdare,	primärvårdare	och	
skönhetsarbetare	var	mindre	än	den	övriga	
befolkningens.
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Det fanns 2 810 svenskspråkiga syssel-
satta inom gruppen näringsgren okänd 
år 2004. Dessa utgör 2,2 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Motsvarande 
andel i hela landet var 2,0 procent.

De svenskspråkiga sysselsatta fanns 
utspridda över alla regioner, men var nå-
got mer representerade i förhållande till 
befolkningsmängden på Åland jämfört 
med andra landskap. 

Näringsgrenen väntas minska något 
mer bland svenskspråkiga än i hela 

landet under kommande år. Ungefär 200 
svenskspråkiga är i prognosen överförda 
från denna näringsgren till transport 
p.g.a. att de utflaggade inom sjöfart som 
är bosatta i Finland åtminstone delvis 
finns statistikförda inom den okända nä-
ringsgrenen. De beräknades vara ca 200. 
(ÅSUB 2002, 2006.)

2.2�
Näringsgrenen 
okänd 
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1 Inom sju områden var svenskspråkiga 
tydligt mindre representerade jämfört 
med den övriga befolkningen år 2004.  
Inom skogsbruket och skogsindustrin 
sysselsattes bara 1,8 procent av de 
svenskspråkiga, men 3,4 procent i hela 
landet. Inom tillverkningen av telepro-
dukter, exklusive elektronik, sysselsattes 
bara 0,5 procent av de svenskspråkiga, 
men 1,6 procent i hela landet. Inom 
byggverksamheten sysselsattes bara 4,8 
procent av de svenskspråkiga, men 6,1 
procent i hela landet. Inom fastighetsför-
valtning på uppdrag samt städning och 
miljöhygien sysselsattes bara 1,5 procent 
av de svenskspråkiga, men 2,8 procent 
i hela landet. Inom tekniska tjänster för 
företag sysselsattes bara 3,7 procent av de 
svenskspråkiga, men 4,6 procent i hela 
landet. Inom rikets försvar sysselsattes 
endast 0,4 procent av alla svenskspråkiga, 
men 0,9 procent i hela landet. Inom 
hälso- och sjukvården sysselsattes bara 
6,5 procent av de svenskspråkiga mot 7,3 
procent i hela landet. För det sistnämnda 
området föreslår Yrke 2020 en större sys-
selsättningsökning än i landet som helhet 
för perioden 2005-2020. Se även bilaga 
12.

Fotnoter

2 En separat presentation om behovet 
av dagvårdspersonal har gjorts (Heidi 
Backman, Utbildningsstyrelsen, 
november 2008.)



3.0
Arbetskraftsbehoven  
enligt yrke år 2020
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En väsentlig utgångspunkt i prognosen 
är hur vi tror att yrkesstrukturen kom-
mer att förändras inom de olika närings-
grenarna (kap 2), dvs. hur struktureras 
arbetet på arbetsplatserna och vilka 
konsekvenser har detta för behovet av 
olika yrken. Vissa yrken ökar och andra 
minskar. Helt nya yrken uppkommer 
och vissa försvinner. Den svensksprå-
kiga prognosen Yrke 2020 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. Sjöfartens betydelse inom 
transportbranschen är och förblir t.ex. 
femdubbelt större för svenskspråkiga 
än i landet i övrigt. Andra yrkesgrup-
per vars betydelse betonats något mer 
bland svenskspråkiga än i hela landet är 

trädgårdsarbete, merkantila chefer och 
experter, samhällsvetare, jurister, huma-
nister, konstnärliga yrken, hantverks-
yrken, journalister, yrken inom turism 
och kosthåll, yrken inom social- och 
hälsovård samt lärare. 

Sysselsättningen bland svenskspråkiga 
väntas enligt målscenariet öka procen-
tuellt mest inom social- och hälsovårds-
arbete, byggnadsarbete, kultur- och in-
formationsarbete och inom övrigt ledar- 
och expertarbete1. Ökningen inom dessa 
yrkesgrupper ligger mellan 22 och 33 
procent. Sysselsättningen väntas minska 
endast inom jord- och skogsbruksarbete, 
kontorsarbete och inom säkerhetsarbete. 
Sysselsättningen minskar inom dessa 
yrkesgrupper med 7-21 procent. I figur 
33 framgår den väntade sysselsättnings-
förändringen bland svenskspråkiga 

3.1
Allmänt om utvecklingen  
enligt yrke
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räknat i antal sysselsatta fram till år 2020. 
Se även bilaga 7.

Prognosen utgår från att sysselsättningen 
bland svenskspråkiga allt som allt ökar 
med 8,6 procent under åren 2004-
2020, medan pensionsavgången bland 
svenskspråkiga frigör 42,0 procent av ar-

betsplatserna för nyutbildade under åren 
2005-2020. Pensionsavgången är alltså 
ett nästan fem gånger större fenomen 
än sysselsättningsförändringen. De här 
andelarna varierar givetvis mycket enligt 
yrkesgrupp, vilket man också kan sluta 
sig till utgående från yrkesgruppernas 
olika profiler i figur 33. 

Figur 33: Sysselsättningsförändring och pensionsavgång bland 
svenskspråkiga enligt yrkesgrupp under åren 2005-2020
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Inom kontors- samt lant- och skogs-
bruksarbete väntas sysselsättningen 
minska, men inom bägge yrkesgrupperna 
frigör pensionsavgången fler arbetsplatser 
än dem som försvinner, vilket ger ett 
utbildningsbehov. Det samma gäller 
arbetet inom säkerhetsbranschen. Inom 
övriga yrkesgrupper bidrar både syssel-
sättningsökningen och pensionsavgången 
till att det uppkommer arbetsplatser för 
nyutbildade under åren 2005-2020. Det 
totala antalet nyuppkomna arbetsplatser 
per yrkesgrupp på en grov nivå framgår i 
figur 34. 

Det allra största utbildningsbehovet enligt 
huvudyrkesgrupp finns inom arbete inom 

social- och hälsovårdsbranschen, service-
arbete och inom industriarbete (figur 34). 
På en finare yrkesgruppsnivå (med 59 
yrkesgrupper) uppstår flest arbetsplatser 
för nyutbildade bland vårdare och hand-
ledare inom socialsektorn (inklusive dag-
vårdspersonalen), köpmän och försäljare, 
lärare, sjukskötare och yrkesutövare inom 
landtrafik (figur 35). Det uppkommer 
arbetsplatser inom alla yrkesgrupper, men 
variationen är stor: från 14 arbetsplatser 
inom övrigt säkerhetsarbete till 5 500 
arbetsplatser bland vårdare och handledare 
inom socialsektorn under åren 2005-
2020. Uppgifter över nyuppkomna ar-
betsplatser för alla 59 yrkesgrupper under 
åren 2005-2020 finns i bilaga 6.

Figur 34: Arbetsplatser som uppkommer för svenskspråkiga 
nyutbildade enligt yrkesgrupp som en följd av den väntade 
sysselsättningsförändringen och pensionsavgången åren 2005-2020
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Totalt sett hade ungefär 57 procent av 
de svenskspråkiga sysselsatta arbetsplatser 
som kräver yrkesutbildning år 2007. 
Enligt prognosen minskar denna andel till 
52 procent år 2020. I stället ökar andelen 
arbetsplatser som kräver högskolestudier. 
De olika yrkesgrupperna beskrivs närma-
re 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

•	 de	utbildningar	som	framför	allt	ger	sys-
selsättningsmöjligheter	inom	yrkena

•	 hur	väl	företrätt	yrket	är	bland	svensksprå-
kiga	jämfört	med	landet	i	övrigt	

•	 hur	väl	företrätt	yrket	är	i	olika	regioner	av	
Svenskfinland	(se	även	bilaga	11)

•	 medianåldern2	inom	yrket	och	den	kom-
mande	pensionsavgången

•	 sysselsättningsutvecklingen	inom	yrket	
sedan	år	1995	och	hur	den	väntas	fortsätta	
under	åren	fram	till	år	2020

•	 antalet	arbetsplatser	som	väntas	uppstå	
för	nyutbildade	svenskspråkiga	under	åren	
2005-2020

Figur 35: De 20 yrkesgrupperna inom vilka de flesta arbetsplat-
serna för svenskspråkiga uppkommer åren 2005-2020, enligt en 
klassificering med totalt 59 yrkesgrupper.
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Till yrkesgruppen hör fyra mindre 
yrkesgrupper: jordbrukare och träd-
gårdsarbetare, trädgårdsmedhjälpare, 
skogsarbetare samt experter inom jord- 
och skogsbruk. Till jordbrukare och jord-
bruksarbetare hör seminörer, jordbrukare, 
arbetsledare och yrkesutövare inom 
åkerodling, husdjursuppfödare, husdjurs-
skötare, jordbruksavbytare, övriga hus-
djursuppfödare, fiskodlare och fiskod-
lingsarbetare, arbetsledare och yrkesutö-
vare inom fiskodling, fiskare samt vilt-
vårdare och jägare. Trädgårdsmedhjälparna 
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 för experter	inom	

3.2
Lantbruks- och 
skogsbruksarbete

jord-	och	skogsbruk finns bland annat 
agrologer, skogsbrukstekniker, rådgivare 
inom lantbruks-, trädgårds- och fiskeri-
branschen och miljöskyddsarbetare. 

De här yrkesgrupperna är framför 
allt företrädda inom näringsgrenarna 
jordbruk, jakt och fiske samt inom 
skogsbruk och skogsindustri, men en del 
arbetar inom andra näringsgrenar, t.ex. 
inom livsmedelsframställning, maskin-
tillverkning, byggverksamhet, parti- och 
agenturhandel, detaljhandel, transport, 
fastighetsförvaltning, tekniska tjänster 
för företag, merkantila-administrativa 
tjänster för företag, offentlig förvaltning, 
utbildning och forskning, organisations-
verksamhet samt inom rekreations-, 
kultur- och idrottsverksamhet.
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År 2004 fanns det 8 395 svenskspråkiga 
sysselsatta inom yrkesgruppen. Dessa ut-
gjorde 6,6 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. Andelen sysselsatta inom yr-
kesgruppen har minskat konstant sedan 
år 1995 då andelen var 9,4 procent. I 
hela landet har andelen lant- och skogs-
bruksarbetare hela tiden varit mindre: 
endast 4,7 procent år 2004 och 7,4 pro-
cent år 1995. Enligt Statistikcentralens 
klassificering, som är väldigt grov, var 
7 480 svenskspråkiga sysselsatta inom 
jordbruksarbete (dit bl.a. fiskarna och 
trädgårdsarbetarna hör), 220 som träd-
gårdsmedhjälpare, 290 inom skogsarbete 
och 410 inom expertarbete inom jord- 
och skogsbruk år 2004.

Minskningen i antalet sysselsatta har berört 
alla yrken inom yrkesgruppen, förutom 
gruppen trädgårdsmedhjälpare som ökat 
med 39 procent under åren 1995–2000 
och med ytterligare 28 procent under åren 
2000–2004. Ökningen inom trädgårds-
branschen var procentuellt högre bland 
svenskspråkiga än i hela landet. Trots den 
höga procenten är det ändå fråga om en 
ökning med endast 190 individer inom 
trädgårdsarbete under hela perioden 
1995–2004. I övrigt minskade sysselsätt-
ningen inom hela yrkesgruppen lant- och 
skogsbruksarbete från år 1995 till 2000 
med omkring 1 560 personer och från år 
2000 till 2004 med ytterligare 900 perso-
ner. Den nationella trenden var liknande. 

Figur 36: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen lant- 
och skogsbruksarbete åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020
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Regionalt: Alla yrkesgrupper inom 
lant- och skogsbruksarbete var speciellt 
väl företrädda, i relation till den svensk-
språkiga befolkningen, i Österbotten 
och i Östra Nyland jämfört med andra 
regioner år 2004. I Österbotten sys-
selsatte yrkesgruppen 12 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Det fanns un-
gefär 5 000 lant- och skogsbruksarbetare 
i Österbotten, 1 100 i Nyland, drygt 700 
på Åland, drygt 800 i Östra Nyland och 
nästan 600 i Egentliga Finland.

2005–2020

Sysselsättningen väntas enligt mål-
scenariet fortsätta minska med 21 pro-
cent, från 8 390 till 6 585 svenskspråkiga 
sysselsatta åren 2005–2020. Minskningen 
gäller dock endast jordbrukarna och 
trädgårdsarbetarna. Sysselsättningen 
väntas öka bland trädgårdsmedhjälparna, 
skogsarbetare och bland experter inom 
jord- och skogsbruk. Sysselsättnings-
minskningen bland jordbrukarna är dock 
mycket större än den totala ökningen 
bland de andra yrkesgrupperna.

Medianåldern inom lantbruks- och 
skogsbruksarbete är 47 år, vilket ligger 
över medeltalet 43 år. Medianåldern är 
högst bland jordbruksarbetarna, 48 år, 

och lägst bland trädgårdsmedhjälparna, 
18 år. Sysselsättningen inom yrkesgrup-
pen väntas minska totalt med 1 810 
arbetsplatser, men pensioneringen frigör 
4 440 arbetsplatser. Totalt	uppstår	det	då	
	2 630	arbetsplatser	för	nyutbildade	under	åren	
2005–2020,	de	flesta	inom	jordbruks-	och	
trädgårdsarbete	(1	955).	För	trädgårdsmed-
hjälpare	uppkommer	det	270	arbetsplatser,	
inom	skogsbruksarbete	190	och	inom	
expertarbete	inom	jord-	och	skogsbruk	215	
arbetsplatser	för	nyutbildade.	

När de svenskspråkigas yrkesstruktur per 
näringsgren slogs fast betonades träd-
gårdsföretagarnas och –arbetarnas andel 
inom jordbruket mer än nationellt. 
Inom näringsgrenen skogsbruk och 
skogsindustri betonades yrken som hän-
för sig till skogsbruk framför yrken inom 
skogsindustrin, som är mindre företrädda 
bland svenskspråkiga. Inom den offent-
liga förvaltningen betonades yrkesgrup-
pen lantbruksexperter, eftersom dessa är 
mer företrädda bland svenskspråkiga än 
nationellt.

Prognosen räknar med att de flesta inom 
yrkesgruppen jordbrukare	och	trädgårdsar-
betare kommer att ha en yrkesutbildning 
inom lantbruk (52 procent), men det 
kommer också att finnas en del som har 
yrkeshögskoleutbildning (18 procent) 
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eller universitetsexamen (3 procent) 
inom lantbruk. Andra stora studieom-
råden inom yrkesgruppen är trädgårds-
skötsel (11 procent), inkvarterings- och 
kosthållsbranschen (6 procent), fiskeri  
(4 procent) samt skogsbruk (4 procent).

För gruppen trädgårdsmedhjälpare räknar 
prognosen med att största delen kom-
mer att ha en yrkesutbildning inom 
trädgårdsskötsel (47 procent), men det 
kommer också att finnas en del som 
har en yrkesutbildning inom lantbruk, 
skogsbruk, maskin-, metall- och energi-
teknik, fordons- och transportteknik, 
samt inom arkitektur och byggande.

Prognosen räknar med att de flesta inom 
yrkesgruppen skogsarbetare kommer att 
ha en yrkesexamen inom skogsbruk (77 
procent) men en del kommer också att 
ha en yrkeshögskoleutbildning inom 
skogsbruk. Andra stora studieområden 
för inom yrkesgruppen är fordons- och 
transportteknik samt lantbruk.

För yrkesgruppen experter	inom	jord-	och	
skogsbruk räknar prognosen med att de 
flesta kommer att ha en yrkeshögskole-
utbildning inom skogsbruk (42 procent) 
eller inom lantbruk (24 procent). Det 
kommer också att finnas en del som har 
en universitetsexamen inom skogsbruk 

(7 procent) och inom lantbruk (5 pro-
cent). En del kommer också att ha en 
utbildning inom natur- och miljöom-
rådet, samt inom företagsekonomi och 
handel. 
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År 2004 fanns det 19 810 svenskspråkiga 
sysselsatta inom yrkesgruppen industriar-
bete. Dessa utgjorde 15,5 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Andelen syssel-
satta inom yrkesgruppen har minskat se-
dan år 1995 då andelen var 17,1 procent. 
I antal var dock minskningen mycket 
liten. I hela landet var andelen sysselsatta 
i industriarbete högre, 22,0 procent år 
2004 och 19,8 procent år 1995.

Om man ser till antalet sysselsatta 
kan man notera att antalet sysselsatta 
svenskspråkiga till och med ökade med 
850 personer åren 1995–2000, medan 
minskningen åren 2000–2004 var bara 
en aning större (866 personer). De 
största ökningarna skedde bland metall-
arbetarna, processarbetarna inom ke-
miskt arbete, packarna och montörerna 
samt cheferna och bland övriga experter 
inom industrin åren 1995–2004.

3.3
Industriarbete

Gruppen industriarbete består av 14 
olika yrkesgrupper som i sin tur är inde-
lade i mindre yrkesgrupper.
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Figur 37: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen 
industriarbete (del 1) åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020

1. Livsmedelsarbetarna be-
står av bl.a. slaktare, fiskberedare, bagare, 
konditorer, mejerister, ostmästare, tillver-
kare av frukt- och grönsaksprodukter, 
kvalitetsbedömare av mat och dryck, 
tillverkare av tobaksprodukter samt 
maskinoperatörer av olika slag inom 
kött- och fiskberedning, mejeriindustrin, 
mjöl- och kryddframställning, bageri, 
konfektyrindustrin, frukt- och grön-
saksberedning, sockerindustrin, te-, kaffe 
och kakaoberedning, öl- och vintillverk-
ning samt inom tobaksindustrin. 

År 2004 var 1 060 svenskspråkiga sys-
selsatta med livsmedelsarbete. Dessa 

utgjorde 0,8 procent av alla svensksprå-
kiga sysselsatta. Största delen av dessa 
(905 personer) arbetade år 2004 inom 
näringsgrenen livsmedels-, dryckesvaru- 
och tobaksvaruframställning. Dessutom 
arbetade en del inom parti- och agen-
turhandeln samt inom detaljhandeln.   
 
Regionalt:	Livsmedelsarbetarna var 
välföreträdda i Österbotten och på 
Åland, där yrkesgruppen sysselsatte 1,3 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta 
år 2004. Det fanns 560 livsmedelsarbe-
tare i Österbotten, 170 i Nyland, 160 
på Åland, 90 i Östra Nyland och 60 i 
Egentliga Finland.
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Totalt	väntas	450	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	livsmedelsarbetare	under	åren	
2005-2020.	Sysselsättningen väntas öka 
med 50 sysselsatta och 400 pensioneras 
och frigör därigenom arbetsplatser un-
der dessa år. Prognosen räknar med att 
största delen av yrkesgruppen kommer 
att ha en yrkesutbildning inom livsmed-
elsbranschen och bioteknik (66 procent) 
men det kommer också att finnas de 
som har en utbildning inom inkvarte-
rings- och kosthållsbranschen, maskin-, 
metall- och energiteknik samt inom 
process-, kemi- och materialteknik.

2. Tillverkare och hant
verkare inom textil, 
 beklädnads och läder
branschen består av bland annat 
experter inom textil- och beklädnadsin-
dustrin, konsthantverkare i trä, textil, lä-
der och andra material, vävare, skräddare, 
spinnare, kardare, stickare, modister, körs-
närer, tillskärare, modellmästare, broderare, 
textilsömmare, tapetserare, garvare, skinn-
beredare, skomakare och skomodellörer. 
Dessutom ingår i yrkesgruppen maski-
noperatörer inom textil-, skinn- och 
läderindustri, fibertillverkning, spinning, 
spolning, vävning, stickning, tvättning, 
blekning, färgning, skinn- och läderindu-
stri samt inom sko- och väskindustri. Till 
gruppen hör också montörer som arbetar 
med kartong- och textilprodukter. 

År 2004 var 590 svenskspråkiga syssel-
satta inom textil- och beklädnads- och 
läderbranschen. Dessa utgjorde 0,5 pro-
cent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 

Regionalt:	Yrkesgruppen är ganska liten, 
men den var procentuellt väl företrädd, 
i relation till den svenskspråkiga be-
folkningen, i Österbotten jämfört med 
andra regioner år 2004. Det fanns mer 
än 300 textil- och beklädnadsarbetare i 
Österbotten, 150 i Nyland, 45 på Åland, 
30 i Östra Nyland och 30 i Egentliga 
Finland.

Totalt	väntas	260	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020. 
Sysselsättningen väntas minska med 40 
sysselsatta, men 300 pensioneras och 
frigör därigenom arbetsplatser under 
dessa år. Prognosen räknar med att de 
flesta inom yrkesgruppen kommer att 
ha en yrkesutbildning inom textil- och 
beklädnadsteknik (65 procent), men det 
kommer också att finnas en del som 
har en yrkeshögskoleutbildning inom 
textil- och beklädnadsteknik. Dessutom 
kommer en del att vara utbildade inom 
process-, kemi- och materialteknik. 

3. Metallarbetare omfattar 
bilmålare och övriga målare, gjuteriar-
betare, svetsare, plåtslagare, smeder, verk-
tygsmakare, maskinställare, verkstads-
mekaniker, maskinslipare, men också 
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 finmekaniker, instrumentmakare och  
 –reparatörer, processarbetare inom 
metallindustrin, driftsmaskinister, opera-
törer av industrirobotar, metallmaskins-
operatörer och maskinoperatörer.

År 2004 var 2 825 svenskspråkiga sys-
selsatta med metallarbete. Dessa utgjorde 
2,2 procent av alla svenskspråkiga sys-
selsatta. Största delen av metallarbetarna 
fanns år 2004 inom näringsgrenarna 
framställning av metaller och tillverk-
ning av metallvaror, tillverkning av ma-
skiner och utrustning samt transport-
medel, byggverksamhet, tillverkning av 
elektronik och elprodukter, tillverkning 
av kemiska produkter samt inom övrig 
industri. 

Regionalt:	Metallarbetarna var speciellt 
väl företrädda, i relation till den svensk-
språkiga befolkningen, i Österbotten, 
men också i Östra Nyland och i 
Egentliga Finland jämfört med andra re-
gioner år 2004. I Österbotten sysselsatte 
yrkesgruppen drygt 3 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Det fanns mer 
än 1 300 metallarbetare i Österbotten, 
760 i Nyland, 310 i Östra Nyland, näs-
tan 270 i Egentliga Finland och drygt 
100 på Åland.

Totalt	väntas	1	755	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 590 

sysselsatta och 1 165 pensioneras och 
frigör därigenom arbetsplatser under 
dessa år. Största delen av yrkesgruppen 
kommer att ha en yrkesutbildning inom 
maskin-, metall- och energiteknik (82 
procent) men det kommer också att 
finnas 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, maskin-
montörer och reparatörer för motorfor-
don, flyg och jordbruks- och industri-
maskiner samt montörer för verkstads- 
och metallprodukter. 

År 2004 var 2 790 svenskspråkiga sys-
selsatta som maskinmontörer. Dessa 
utgjorde 2,2 procent av alla svensksprå-
kiga sysselsatta. Maskinmontörer fanns 
år 2004 inom alla näringsgrenar, men 
framför allt inom tillverkning av maski-
ner och utrustning samt transportmedel, 
inom framställning av metaller och till-
verkning av metallvaror, inom transport, 
inom parti- och agenturhandel samt de-
taljhandeln, inom byggverksamhet samt 
inom tillverkning av elektronik och el-
produkter.

Regionalt:	Maskinmontörerna var 
speciellt väl företrädda, i relation till 
den svenskspråkiga befolkningen, i 
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Österbotten och i Östra Nyland jämfört 
med andra regioner år 2004. I bägge 
regionerna sysselsatte yrkesgruppen ca 3 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 
Det fanns ungefär 1 200 maskinmon-
törer i Österbotten, 780 i Nyland, 320 i 
Östra Nyland, drygt 200 på Åland och 
200 i Egentliga Finland.

Totalt	väntas	1	435	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 325 sys-
selsatta och 1 110 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. 
Prognosen räknar med att största delen 
inom yrkesgruppen kommer att ha en 
yrkesutbildning inom maskin-, metall- 
och energiteknik (42 procent), men 
många kommer också att ha en utbild-
ning inom fordons- och transportteknik 
(35 procent). Det kommer också att fin-
nas en del som har en utbildning inom 
el- och automationsteknik samt inom 
process-, kemi- och materialteknik.

5. Experter inom 
 maskinteknik är en grupp be-
stående av specialister inom matematik 
och naturvetenskaper samt teknik och 
dessutom specialister och experter inom 
maskinteknik. 

År 2004 var 1 900 svenskspråkiga sys-
selsatta som experter inom maskintek-

nik. Dessa utgjorde 1,5 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Dessa experter 
arbetade till största delen inom tillverk-
ning av maskiner och utrustning samt 
transportmedel, inom tekniska tjänster 
för företag, inom parti- och agenturhan-
deln, inom framställning av metaller och 
tillverkning av metallvaror, inom trans-
port och inom tillverkning av kemiska 
produkter år 2004. 

Regionalt: Experterna i maskinteknik 
var procentuellt väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen, 
i Österbotten och i Egentliga Finland 
jämfört med andra regioner år 2004. 
Det fanns 770 experter i maskinteknik 
i Österbotten, 650 i Nyland, 180 i 
Egentliga Finland, 120 i Östra Nyland 
och 100 på Åland. 

Totalt	väntas	1	220	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 380 
sysselsatta och 840 pensioneras och 
frigör därigenom ytterligare arbets-
platser under dessa år. Största delen 
av yrkesgruppen kommer att ha en 
yrkeshögskoleutbildning inom maskin-, 
metall- och energiteknik (35 procent), 
men det kommer också att finnas en del 
med universitetsutbildning inom samma 
studieområde (15 procent). Andra stora 
studieområden inom yrkesgruppen är 
el- och automationsteknik, arkitektur 
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och byggande, produktionsekonomi, 
fordons- och transportteknik samt in-
formations- och kommunikationsteknik. 

6. Maskinoperatörerna be-
står av bland annat gruvarbetare, lad-
dare, sprängare, stenhuggare och sten-
skärare, processarbetare, maskinförare i 
gruv- och stenbrottsarbete, vagnsbor-
rare, anrikningsarbetare, brunnsborrare, 
driftsmaskinister vid kraftverk, avfalls-
brännings- och vattenreningsverk, vär-
mepannsoperatörer, arbetsmaskinförare, 
anläggningsmaskinförare, kranförare, 
truckförare och transportörskötare samt 
medhjälpare i gruvor. 

År 2004 var 845 svenskspråkiga syssel-
satta inom den här yrkesgruppen. Dessa 
utgjorde 0,7 procent av alla svensksprå-
kiga sysselsatta. Maskinoperatörerna 
arbetade år 2004 främst inom bygg-
verksamhet, transport, framställning av 
metaller och tillverkning av metallvaror 
samt inom el-, gas- och vattenför-
sörjning.

Regionalt:	Maskinoperatörerna var spe-
ciellt väl företrädda, i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen, i Östra 
Nyland och i Österbotten jämfört med 
andra regioner år 2004. I Östra Nyland 
sysselsatte yrkesgruppen mer än 1 pro-
cent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 

Det fanns mer än 330 maskinoperatörer 
i Österbotten, 230 i Nyland, drygt 120 
i Östra Nyland, drygt 90 på Åland och 
knappa 60 i Egentliga Finland.

Totalt	väntas	400	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	Sys-
selsättningen väntas minska med 15 sys-
selsatta, men 415 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa 
år. Prognosen räknar med att de flesta 
kommer att ha en yrkesutbildning inom 
antingen arkitektur och byggande (31 
procent), inom maskin-, metall- och 
 energiteknik (25 procent) eller inom for-
dons- och transportteknik (24 procent). 
Det kommer även att finnas en del som 
har en utbildning inom el- och automa-
tionsteknik, process-, kemi- och material-
teknik, lantbruk eller inom skogsbruk. 

7. Träarbetare och  
–experter är bland annat experter 
inom mekanisk skogsindustri och an-
dra tekniska experter, trävaruhanterare, 
snickare, möbel- och modellsnickare, 
maskinsnickare, sågprocessoperatör, till-
verkare och hopsättare av industripro-
dukter, maskinoperatörer inom träva-
ruindustrin och montörer när det gäller 
träprodukter. 

År 2004 var 990 svenskspråkiga sys-
selsatta som träarbetare eller träexper-
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ter. Dessa utgjorde 0,8 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade 
framför allt inom näringsgrenarna skogs-
bruk och –industri, övrig industri, till-
verkning av maskiner och utrustning 
samt transportmedel. Också inom bygg-
verksamhet fanns ett trettiotal sysselsatta. 

Regionalt:	Träarbetarna och –experterna 
var speciellt väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen, i 
Österbotten och i Östra Nyland jämfört 
med andra regioner år 2004. I Österbot-
ten sysselsatte yrkesgruppen 1,4 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta. Det 
fanns 565 träarbetare i Österbotten, 175 

i Nyland, 110 i Östra Nyland, 70 på 
Åland och 50 i Egentliga Finland.

Totalt	uppkommer	500	arbetsplatser	för	ny-
utbildade	under	åren	2005-2020.	Sysselsätt-
ningen väntas öka med 50 sysselsatta och 
450 pensioneras och frigör därigenom 
arbetsplatser under dessa år. Prognosen 
räknar med att de flesta inom yrkesgrup-
pen kommer att ha en yrkesutbildning 
inom process-, kemi- och materialteknik 
(54 procent). Det kommer också att fin-
nas de som har en utbildning inom hant-
verk och konstindustri, arkitektur och 
byggande, maskin-, metall- och energi-
teknik samt fordons- och transportteknik. 

Figur 38: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen 
industriarbete (del 2) åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020
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8. Processarbetare inom 
kemiskt arbete är t.ex. laboran-
ter, glas- och keramikarbetare, glas- och 
keramikugnsoperatörer, övriga industri-
arbetare inom glas och keramik, tryck-
are och efterbehandlare av pappersvaror 
samt maskinoperatörer inom pappers-
industrin, den kemiska industrin, me-
tall- och mineral- och betongindustrin, 
läkemedelsindustrin, ammunitions- och 
sprängämnesindustrin samt inom gum-
mi- och plastindustrin. 

År 2004 hade yrkesgruppen 2 290 
svenskspråkiga sysselsatta. Dessa utgjorde 
1,8 procent av alla svenskspråkiga sys-
selsatta. De flesta arbetade inom nä-
ringsgrenarna tillverkning av kemiska 
produkter, övrig industri, tillverkning av 
maskiner och utrustning samt transport-
medel samt skogsbruk och –industri.

Regionalt:	Processarbetarna inom ke-
miskt arbete var speciellt väl företrädda, 
i relation till den svenskspråkiga befolk-
ningen, i Österbotten och i Egentliga 
Finland jämfört med andra regioner år 
2004. I Österbotten sysselsatte yrkes-
gruppen nästan 3 procent av alla svensk-
språkiga. Det fanns 1 225 processarbe-
tare  i Österbotten, 490 i Nyland, 230 i 
Egentliga Finland, 170 i Östra Nyland 
och 130 på Åland.

Totalt	väntas	890	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	Sys-
selsättningen väntas öka med 20 sys-
selsatta och 870 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser un-
der dessa år. Prognosen räknar med att 
största delen av yrkesgruppen kommer 
att ha en yrkesutbildning inom process-, 
kemi- och materialteknik (58 procent), 
en del kommer också att ha en yrkes-
högskolutbildning inom detta studie-
område (4 procent). Det kommer också 
att finnas en del som har en utbildning 
inom maskin-, metall- och energiteknik, 
fordons- och transportteknik, el- och 
automationsteknik, arkitektur och byg-
gande samt hantverk och konstindustri.
 
9. Processexperter inom 
kemiskt arbete är olika specia-
lister och experter inom träförädling 
och kemisk processteknik. 

År 2004 var 545 svenskspråkiga sys-
selsatta inom kemiskt arbete som pro-
cessexperter. Dessa utgjorde 0,4 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta och de 
fanns mest inom näringsgrenarna till-
verkning av kemiska produkter, skogs-
bruk och –industri och övrig industri.

Regionalt:	Processexperterna var spe-
ciellt väl företrädda, i relation till den 
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svenskspråkiga befolkningen, i Egentliga 
Finland jämfört med andra regioner 
år 2004. I Egentliga Finland sysselsatte 
yrkesgruppen nästan 1 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta år 2004. Det 
fanns 190 processexperter i Nyland, 170 
i Österbotten, 100 i Egentliga Finland, 
30 i Östra Nyland och mindre än 10 på 
Åland.

Totalt	väntas	340	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020. Sys-
selsättningen väntas öka med 90 sys-
selsatta och 250 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser un-
der dessa år. De flesta inom yrkesgrup-
pen kommer att ha endera en yrkeshög-
skoleutbildning (38 procent) eller en 
universitetsexamen (30 procent) inom 
process-, kemi- och materialteknik. Men 
det kommer också att finnas en mindre 
del som har en utbildning inom ma-
skin-, metall- och energiteknik, inom 
livsmedelsbranschen och bioteknik, 
kemi, el- och automationsteknik, pro-
duktionsekonomi eller inom farmaci. I 
den svenskspråkiga prognosen har denna 
yrkesgrupp betonats lite mer än i landet 
i övrigt.

10. Montörer och repara
törer inom el och elektro
nikbranschen är t.ex. byggnads-
elmontörer, el-, tele-, linje- och elektro-

nikmontörer och –reparatörer, montörer 
och reparatörer av elektroniska apparater 
och montörer när det gäller industripro-
dukter, elutrustning och elektronik. 

År 2004 var 1 840 svenskspråkiga syssel-
satta med arbete inom el- och elektro-
nikbranschen. Dessa utgjorde 1,4 pro-
cent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De 
näringsgrenar som dessa mest återfanns 
bland år 2004 var byggverksamhet, till-
verkning av elektronik och elprodukter, 
tillverkning av maskiner och utrustning 
samt transportmedel, post- och tele-
kommunikationer, transport samt övrig 
verksamhet och tekniska tjänster för fö-
retag.

Regionalt:	Elmontörerna och elreparatö-
rerna var något mer företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen, i 
Östra Nyland och på Åland jämfört med 
andra regioner år 2004. I Östra Ny-
land sysselsatte yrkesgruppen 2 procent 
av alla svenskspråkiga i landskapet. Det 
fanns 630 elmontörer och –reparatörer i 
Österbotten, 560 i Nyland, 220 i Östra 
Nyland, 220 på Åland och 180 i Egent-
liga Finland.

Totalt	väntas	890	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	Sys-
selsättningen väntas öka med 150 sys-
selsatta och 740 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. 
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Prognosen räknar med att en mycket 
stor del av yrkesgruppen kommer att 
ha en yrkesutbildning inom el- och 
automationsteknik (85 procent). Det 
kommer även att finnas en del med 
utbildning inom maskin-, metall- och 
energiteknik samt inom fordons- och 
transportteknik. 

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

År 2004 fanns det 1 505 svenskspråkiga 
sysselsatta experter inom el- och elek-
tronikbranschen. Dessa utgjorde 1,2 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 
De arbetade främst inom näringsgre-
narna tillverkning av elektronik och el-
produkter, tekniska tjänster för företag, 
post- och telekommunikationer, bygg-
verksamhet, tillverkning av maskiner 
och utrustning samt transportmedel.

Regionalt:	El- och elektronikexperterna 
var speciellt väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen, i 
Nyland jämfört med andra regioner år 
2004. I Nyland sysselsatte yrkesgruppen 
1,5 procent av alla svenskspråkiga sys-
selsatta. Det fanns 700 el- och elektro-

nikexperter i Nyland, 435 i Österbotten, 
100 i Östra Nyland, 110 på Åland och 
110 i Egentliga Finland.

Totalt	väntas	765	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020. Sys-
selsättningen väntas öka med 235 sys-
selsatta och 530 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. 
Prognosen räknar med att största de-
len av yrkesgruppen kommer att ha en 
yrkeshögskoleutbildning inom el- och 
automationsteknik (36 procent), men 
det kommer även att finnas en del som 
har universitetsutbildning (16 procent) 
och yrkesutbildning (8 procent). Det 
kommer dessutom att finnas de som har 
en utbildning inom informations- och 
kommunikationsteknik, maskin-, me-
tall- och energiteknik eller inom data-
behandling. 

12. Yrkesutövare inom den 
grafiska branschen består 
bland annat av experter inom grafisk 
teknik, av litografer, texttryckare, sättare, 
layoutmän, gravörer, etsare inom tryck-
medier, fotolaboratoriearbetare, bokbin-
deriarbetare, silkes- och textiltryckare, 
maskinoperatörer vad gäller fotografiska 
produkter, maskinoperatörer vid tryck-
erier och efterbehandlare. 

År 2004 fanns det 580 svenskspråkiga 
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yrkesutövare inom den grafiska bran-
schen. Dessa utgjorde 0,5 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. En mycket 
stor del (460) av den här yrkesgruppen 
arbetade inom näringsgrenen rekrea-
tions-, kultur- och idrottsverksamhet 
samt förlagsverksamhet. Några arbetade 
inom näringsgrenarna merkantila och 
administrativa tjänster för företag och 
inom skogsbruk- och skogsindustri.

Regionalt:	Yrkesutövarna inom den 
grafiska branschen var procentuellt väl 
företrädda, i relation till den svensk-
språkiga befolkningen, i Östra Nyland 
jämfört med andra regioner år 2004. I 
Östra Nyland sysselsatte yrkesgruppen 
närmare 1 procent av alla svenskspråkiga. 
Det fanns 205 yrkesutövare inom den 
grafiska branschen i Österbotten, 200 i 
Nyland, 85 i Östra Nyland, 60 på Åland 
och 25 i Egentliga Finland.

Totalt	väntas	310	arbetsplatser	uppkomma	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	Sys-
selsättningen väntas öka med 45 sys-
selsatta och 265 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. 
Största delen av yrkesgruppen kom-
mer att ha en utbildning inom grafisk 
teknik och medieteknik; 58 procent på 
yrkesutbildningsnivå och 11 procent på 
yrkeshögskolenivå. En del kommer att 
ha en utbildning inom mediekultur och 
informationsvetenskap, hantverk och 

konstindustri samt inom textil- och be-
klädnadsteknik. 

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

År 2004 var 640 svenskspråkiga packare 
och montörer. Dessa utgjorde 0,5 pro-
cent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De 
arbetade främst inom näringsgrenarna 
livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks-
varuframställning och inom framställ-
ningen av metaller och tillverkningen av 
metallvaror. Omkring 40 personer arbe-
tade inom näringsgrenen tillverkning av 
elektronik och elprodukter och ungefär 
lika många inom övrig industri. 

Regionalt:	Packarna och montörerna var 
väl företrädda, i relation till den svensk-
språkiga befolkningen, i Österbotten 
jämfört med andra regioner år 2004. I 
Österbotten sysselsatte yrkesgruppen 
närmare 1 procent av alla svensksprå-
kiga. Det fanns 350 packare och mon-
törer i Österbotten, 160 i Nyland, drygt 
50 i Östra Nyland, 30 på Åland och 40 i 
Egentliga Finland.

Totalt	väntas	endast	30	arbetsplatser	upp-
komma	för	nyutbildade	under	åren	2005-
2020. Sysselsättningen väntas minska 
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med 185 sysselsatta, men 215 pensione-
ras och frigör därigenom arbetsplatser 
under dessa år. Prognosen räknar med 
att de flesta inom yrkesgruppen kommer 
att ha en yrkesutbildning inom maskin-, 
metall- och energiteknik (21 procent), 
men många kommer också att ha en ut-
bildning inom inkvarterings- och kost-
hållsbranschen, livsmedelsbranschen och 
bioteknik eller inom process-, kemi- 
och materialteknik. Det kommer även 
att finnas en del med utbildning inom 
företagsekonomi och handel samt inom 
textil och beklädnadsteknik. 

14. Chefer och övriga 
 experter inom industrin är 
bland annat driftschefer inom industrin, 
chefer för småföretag inom tillverkning, 
arkitekter och övriga specialister inom 
teknik, specialister inom processteknik 
inom bergindustrin och övriga spe-
cialister inom teknik, experter inom 
gruvteknisk processteknik och övriga 
experter inom den tekniska branschen, 
säkerhets- och kvalitetsinspektörer, arbe-
tarskydds- och produktsäkerhetsinspek-
törer samt besiktningsmän. 

År 2004 var 1 400 svenskspråkiga sys-
selsatta inom industrin som chefer eller 
experter. Dessa utgjorde 1,1 procent av 
alla svenskspråkiga sysselsatta. De arbe-
tade inom alla de olika näringsgrenarna 

inom industrin, men också i hög grad 
inom utbildning och forskning, tekniska 
tjänster för företag samt inom parti- och 
agenturhandeln.

Regionalt:	Cheferna och experterna 
inom industrin var väl företrädda, i rela-
tion till den svenskspråkiga befolkning-
en, i Egentliga Finland och i Nyland 
jämfört med andra regioner år 2004. I 
Egentliga Finland sysselsatte yrkesgrup-
pen närmare 2 procent av alla svensk-
språkiga. Det fanns 690 chefer och ex-
perter i Nyland, 290 i Österbotten, 190 
i Egentliga Finland, 100 i Östra Nyland 
och 60 på Åland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	1	170	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 565 
sysselsatta och 605 pensioneras och fri-
gör därigenom ytterligare arbetsplatser 
under dessa år. Prognosen räknar med 
att en stor del av yrkesgruppen kommer 
att ha en yrkeshögskoleutbildning inom 
maskin-, metall- och energiteknik (13 
procent), men rätt många kommer även 
att ha en yrkesutbildning (4 procent) el-
ler en universitetsutbildning (5 procent) 
inom detta studieområde. Prognosen 
räknar vidare med att det även kommer 
att finnas många som har en utbildning 
inom el- och automationsteknik, pro-
cess-, kemi- och materialteknik, for-
dons- och transportteknik, arkitektur 
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och byggande, produktionsekonomi, in-
formations- och kommunikationsteknik, 
livsmedelsbranschen och bioteknik, samt 
inom företagsekonomi och handel.

20052020 (hela yrkesgruppen 
industriarbete) 

Sysselsättningen väntas enligt målscenariet 
öka med 11 procent, från 19 800 till  
22 080 sysselsatta åren 2005–2020. 
 Ökningen gäller alla yrkesgrupper utom 
tillverkare och hantverkare inom textil-, 
beklädnads- och läderbranschen som 
 väntas minska med 7 procent, maskin-
operatörer som väntas minska med 2 
procent samt packare och montörer som 
väntas minska med 29 procent, från 640 
till 460 sysselsatta.

Medianåldern inom industriarbete är 41 
år, vilket ligger under medeltalet för alla 
svenskspråkiga sysselsatta, 43 år. Medi-
anåldern är högst bland arbetarna inom 
textil-, beklädnads- och läderbranschen 
(47 år) och lägst bland packarna och 
montörerna (34 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen 
väntas totalt öka med 1 265 arbetsplatser 
under åren 2005-2020 och pensione-
ringen frigör 8 165 arbetsplatser under 
samma tid. Totalt	uppkommer	då	10	430	

arbetsplatser	för	nyutbildade	åren	2005–2020,	
de	flesta	inom	metallarbete	(1	755	arbets-
platser),	maskinmontörsarbete	(1	435),	inom	
expertarbete	inom	maskinteknik	(1	220)	och	
inom	ledar-	och	expertarbete	inom	industrin	
(1	170	arbetsplatser).	För de övriga yrkes-
grupperna framgår antalet nyuppkomna 
arbetsplatser i texten ovan. 
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Byggbranschen omfattar yrkesgrupperna 
byggnadsarbetare, murare, plattläggare, 
armerare, timmermän, övriga byggnads- 
och reparationsarbetare, takmontörer 
och –reparatörer, golvläggare, rappare, 
isoleringsmontörer, glasmästare, övriga 
byggnadshantverkare samt medhjälpare i 
anläggnings- och byggbranschen, VVS-

3.4  
Arbete inom byggbranschen 

montörer, byggnadsmålare samt chefer 
och experter inom byggbranschen. Till 
cheferna och experterna hör driftchefer 
inom byggverksamhet, chefer för små 
byggföretag, byggnads- och brandinspek-
törer samt experter inom husbyggnad, 
markanvändning, samhällsbyggnad, kart-
läggning och lantmäteri. 
 

Figur 39: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen arbete inom 
 byggbranschen åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020
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De här yrkesgrupperna var år 2004 sys-
selsatta inom framför allt näringsgrenen 
byggverksamhet (3 560 personer), men 
många även inom näringsgrenarna 
skogsbruk och –industri, tillverkning av 
maskiner och utrustning samt transport-
medel, el-, gas- och vattenförsörjning, 
fastighetsförvaltning på uppdrag samt 
inom tekniska tjänster för företag. 

År 2004 fanns det 5 955 svenskspråkiga 
sysselsatta inom yrkesgruppen. Detta 
utgjorde 4,7 procent av alla svensk-
språkiga sysselsatta. År 2004 var 3 460 
svenskspråkiga sysselsatta inom bygg-
nadsarbete, 480 som VVS-montörer, 275 
som byggnadsmålare och slutligen 1 740 
inom expertarbete inom byggbranschen. 
Andelen sysselsatta inom yrkesgrup-
pen har ökat konstant sedan år 1995 då 
andelen var 3,7 procent. I hela landet 
ökade yrkesgruppens andel av alla sys-
selsatta från 4,9 procent år 1995 till 5,9 
procent år 2004. Störst har ökningen 
varit de senaste åren.

Den procentuellt och antalsmässigt 
största ökningen åren 1995–2004 har 
skett bland byggnadsarbetare både då 
det gäller de svenskspråkiga och i hela 
landet. I antal handlar det om en ökning 
på 1 570 sysselsatta endast bland svensk-
språkiga mellan åren 1995 och 2004. 

Bland svenskspråkiga är det endast bland 
cheferna och experterna inom bygg-
branschen som en minskning med 120 
personer har skett åren 1995–2000. 

Regionalt:	Alla yrkesgrupper inom bygg-
nadsarbete var väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen, i 
Österbotten jämfört med andra regio- 
ner år 2004. I Österbotten sysselsatte 
yrkesgruppen mer än 5 procent av  
alla svenskspråkiga. Yrkesgruppen var 
 med undantag av byggnadschefer och 
 -experter även väl företrädda i Östra 
Nyland och på Åland. Rörmontörerna 
var mest väl företrädda i Östra Nyland 
och på Åland. Det fanns 2 200 
yrkesutövare inom byggnadsarbete i 
Österbotten, 1 850 i Nyland, 660 i 
Östra Nyland, 680 på Åland och 380 i 
Egentliga Finland. Av rörmontörerna 
 arbetade 170 i Österbotten, 140 i 
Nyland, 60 på Åland, 60 i Östra Nyland 
och 35 i Egentliga Finland.

2005–2020

Sysselsättningen väntas enligt mål-
scenariet fortsätta öka med 28 procent, 
 från 5 955 till 7 610 sysselsatta åren 
 2005–2020. Ökningen gäller alla yrkes-
grupper förutom byggnadsmålarna, vars 
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 sysselsättning ungefär hålls på nuvarande 
nivå. 

Medianåldern inom yrkesgruppen är 43 
år, vilket är lika med medeltalet för alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Medianåldern 
är högst bland chefer och experter inom 
byggbranschen (47 år) och lägst bland 
byggnadsarbetarna (41 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen 
väntas öka med 1 660 arbetsplatser och 
genom pensioneringen frigörs ytterliga-
re 2 720 arbetsplatser. Totalt	uppkommer	
då	4	380	arbetsplatser	för	nyutbildade	åren	
2005–2020,	de	flesta	för	byggnadsarbetare		
(2	550	arbetsplatser).	Inom	gruppen	för	chefer	
och	experter	inom	byggbranschen	uppkommer	
1	175	arbetsplatser,	inom	VVS	535,	och	för	
byggnadsmålare	120	arbetsplatser	för	nyut-
bildade.

För byggnadsarbetarnas del räknar prog-
nosen med att största delen kommer att 
ha en yrkesutbildning inom arkitektur 
och byggande (65 procent), men det 
kommer även att finnas sådana som 
har en utbildning inom hantverk och 
konstindustri, process-, kemi- och 
materialteknik, maskin-, metall- och en-
ergiteknik, fordons- och transportteknik 
samt inom el- och automationsteknik.

De flesta nyutbildade VVS-montörer	
kommer enligt prognosen att ha en 

yrkesutbildning inom arkitektur och 
byggande (53 procent). Man räknar även 
med att det kommer att finnas en del 
som är utbildade inom maskin-, metall- 
och energiteknik, el- och automations-
teknik, fordons- och transportteknik 
samt inom hantverk och konstindustri.

För byggnadsmålarnas del räknar progno-
sen med att 75 procent av yrkesgruppen 
kommer att ha en yrkesutbildning inom 
process-, kemi- och materialteknik. En 
del kommer också att ha en utbildning 
inom hantverk och konstindustri, 
arkitektur och byggande samt inom 
fordons- och transportteknik.
 
Bland chefer	och	experter	inom	byggbran-
schen räknar prognosen med att majo-
riteten inom yrkesgruppen kommer att 
ha en utbildning inom arkitektur och 
byggande; 57 procent på yrkeshögskole-
nivå, 16 procent på universitetsnivå samt 
ytterligare 3 procent på det andra stadiet. 
Man räknar också med att det kommer 
att finnas en del utbildade inom el- och 
automationsteknik, maskin-, metall- och 
energiteknik samt inom hantverk och 
konstindustri.
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Yrkesutövare och företagare inom 
landtrafik, manskap och befäl inom 
sjötrafik, chefer och experter inom luft-
trafik samt lagerarbetare och speditörer 
tillhör denna yrkesgrupp. Till landtrafi-
ken hör yrken som verksamhetschefer, 
chefer för små transportföretag, lager 
och datakommunikation, spårtrafik-
ledare, konduktörer, lokförare och 
motorvagnsförare, bangårdspersonal 

3.5  
Arbete inom trafik och logistik 

och fordonsförare. Till sjötrafiksarbete 
hör fartygschefer, maskinchefer och 
–mästare på fartyg, styrmän, hamntrafik-
ledare, däckmanskap och maskinperso-
nal. De som arbetar inom lufttrafiken är 
t.ex. piloter och styrmän, flygledare och 
flygsäkerhetstekniker. Lagerarbetare och 
speditörer ingår också i yrkesgruppen 
tillsammans med tullare, lagerförvaltare 
och godshanterare. 
 

Figur 40: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen arbete inom 
trafik och logistik åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020
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År 2004 arbetade dessa yrkesgrupper 
framförallt inom näringsgrenen trans-
port, men i viss mån även inom närings-
grenarna byggverksamhet, fastighets-
förvaltning på uppdrag och inom parti- 
och agenturhandeln. Lagerarbetarna och 
speditörerna var också placerade inom 
parti- och agenturhandeln och detalj-
handeln, livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksframställningen samt inom till-
verkningen av maskiner och utrustning 
samt transportmedel. 

År 2004 fanns det 8 130 svensksprå-
kiga sysselsatta inom yrkesgruppen. 
Dessa utgjorde 6,4 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. År 2004 var 
4 300 svenskspråkiga sysselsatta som 
yrkesutövare och företagare inom land-
trafik, 1 160 inom sjötrafik, 45 inom 
lufttrafik och 2 620 som lagerarbetare 
och speditörer. Andelen sysselsatta inom 
yrkesgruppen har minskat sedan år 
1995 då andelen var 6,8 procent. I hela 
landet var andelen endast 5,7 procent år 
2004 och något större eller 6,0 procent 
år 1995. 

Sysselsättningen ökade under åren 
1995–2000, men minskade åren 
2000–2004. Trenden var den samma 
i hela landet. Åren 2000–2004 gällde 
minskningen alla yrken inom trafik-
arbete, under åren 1995–2000 minskade 
sysselsättningen bara inom sjö- och luft-

trafiken. Eftersom sjö- och lufttrafiken 
är små yrkesgrupper, var det inte fråga 
om stora minskningar i antal räknat och 
dessa minskningar uppvägdes av sys-
selsättningsökningen inom lagerarbete 
och spedition som ökade betydligt mer i 
antal räknat under tidsperioden. 

Regionalt:	Landtrafikarbetarna var väl 
företrädda, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Östra Nyland och i 
Österbotten jämfört med andra regioner 
år 2004. I Östra Nyland sysselsatte 
yrkesgruppen nästan 5 procent av alla 
svenskspråkiga och i Österbotten 3,6 
procent. Det fanns 1 500 landtrafikarbe-
tare i Österbotten, 1 465 i Nyland, 530 
i Östra Nyland, 360 på Åland och 335 i 
Egentliga Finland.

Sjötrafikarbetarna var väl företrädda, 
i relation till den svenskspråkiga be-
folkningen, på Åland och i Egentliga 
Finland jämfört med andra regioner år 
2004. På Åland sysselsatte yrkesgruppen 
5 procent av alla svenskspråkiga och i 
Egentliga Finland 2,5 procent. Det fanns 
630 sjötrafikarbetare på Åland, 275 i 
Egentliga Finland, 160 i Nyland, 45 i 
Österbotten och 45 i Östra Nyland.

Cheferna och experterna i lufttrafik 
fanns främst i Nyland och på Åland. Det 
fanns 30 i Nyland, färre än 10 på Åland 
och färre än 5 i de övriga landskapen.
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Yrkesutövarna inom lagerarbete och 
spedition var väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen, i 
Nyland och i Östra Nyland jämfört med 
andra regioner år 2004. Här sysselsatte 
yrkesgruppen ungefär 2,5 procent av alla 
svenskspråkiga. Det fanns 1 250 lager-
arbetare och speditörer i Nyland, 700 i 
Österbotten, 280 i Östra Nyland, 170 på 
Åland och 160 i Egentliga Finland.

2005–2020

Sysselsättningen bland svenskspråkiga 
väntas enligt målscenariet öka med mer 
än 7 procent, från 8 130 till 8 750 åren 
2005–2020. Ökningen gäller dock inte 
lagerarbetare eller manskap och befäl 
inom sjötrafik. Lagerarbetarnas syssel-
sättning väntas minska en aning, medan 
sysselsättningen inom sjötrafik väntas 
fortsätta på ungefär nuvarande nivå.

Medianåldern inom yrkesgruppen är 43 
år, alltså lika med medeltalet för svensk-
språkiga sysselsatta. Medianåldern är 
högst bland yrkesutövarna inom landtra-
fik (45 år) och lägst bland lagerarbetarna 
(37 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen 
väntas öka med 620 arbetsplatser, medan 
så mycket som 3 700 arbetsplatser 
frigörs av pensioneringen 2005–2020. 

Totalt	väntas	det	då	uppkomma	4	320	
arbetsplatser	för	nyutbildade	under	åren	
2005–2020,	varav	de	flesta	inom	landtrafiken	
(2	815).	Inom	sjötrafiken	uppkommer	595	
arbetsplatser,	inom	flygtrafiken	80	och	inom	
lagerarbete	835	arbetsplatser	för	nyutbildade.	

Yrkesutövarna	och	företagarna	inom	land-
trafiken kommer enligt prognosen att till 
största delen ha en utbildning inom for-
dons- och transportteknik; 28 procent 
på yrkesutbildningsnivå och 24 procent 
på yrkeshögskolenivå. Prognosen räknar 
med att det också kommer att finnas en 
del med utbildning inom företagseko-
nomi och handel, maskin-, metall- och 
energiteknik, el- och automationsteknik 
samt produktionsekonomi inom dessa 
yrken.

För yrkesgruppen manskap	och	befäl	inom	
sjötrafiken räknar prognosen med att 
största delen kommer att ha en yrkesut-
bildning inom fordons- och transport-
teknik (59,6 procent), men en stor del 
kommer också att ha en yrkeshögsko-
leutbildning inom detta studieområde 
(32,9 procent).

Prognosen räknar med att en stor del 
av cheferna	och	experterna	inom	lufttrafiken 
kommer att ha en yrkesutbildning inom 
fordons- och transportteknik (24,4 
procent) men även inom militär- och 
gränsbevakningsbranschen, företagseko-
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nomi och handel samt inom el- och 
automationsteknik. Prognosen räknar 
dock med att de flesta inom yrkesgrup-
pen kommer att ha en övrig utbildning 
(52,8 procent). Dit hör t.ex. Finnairs 
egen utbildning.

Största delen av lagerarbetarna	och	spedi-
törerna	kommer enligt prognosen att ha 
en yrkesutbildning inom fordons- och 
transportteknik (34 procent), men det 
kommer även att finnas en del med 
utbildning inom företagsekonomi och 
handel, maskin-, metall- och energitek-
nik, arkitektur och byggande, el- och 
automationsteknik, process-, kemi- och 
materialteknik samt inom inkvarterings- 
och kosthållsbranschen. 
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Yrkesgruppen är stor och består av nio 
mindre yrkesgrupper: disponenter och 
fastighetsarbetare, yrkesutövare inom 
städbranschen, inom skönhetsbranschen, 
inom kosthållsbranschen samt inom tu-

3.6  
Servicearbete

rism, köpmän och försäljare, chefer och 
experter inom handelsbranschen samt 
inom inkvartering och kosthållsbrans-
chen och övrigt servicearbete. 
 

Figur 41a: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen servicearbete 
åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020, del 1
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Figur 41b: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen servicearbete 
åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020, del 2
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År 2004 fanns det 27 720 svenskspråkiga 
sysselsatta inom yrkesgruppen för servi-
cearbete. Detta utgjorde så mycket som 
21,7 procent av alla svenskspråkiga sys-
selsatta, 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 svensk-
språkiga. År 2004 var andelen 22,6 pro-
cent och år 1995 en procentenhet lägre 
nämligen 21,6 procent.

Antalet sysselsatta inom yrkesgruppen 
ökade från år 1995 till 2000 med 3 185 
personer och höll sig sedan på samma 
nivå från år 2000 till 2004. Yrkesutövar-
na inom skönhetsvården minskade mest 
med cirka 100 personer åren 1995-2000 
och köpmännen och försäljarna ökade 
mest med 1 225 personer. Åren 2000–
2004 skedde den största minskningen 
med 390 personer bland köpmännen 
och försäljarna. Trenden har varit unge-
fär den samma i hela landet. 

Yrkesgruppen är stor med många syssel-
satta och de sysselsatta har arbeten som 
skiljer sig mycket från varandra och de 
arbetar inom många olika näringsgrenar. 
Yrkesgrupperna presenteras närmare 
nedan.

1. Till disponenterna och 
fastighetsarbetarna hör även 
saneringsarbetare och sotare, fastighets-
skötare, gatsopare och arbetare på av-
stjälpningsplatser. 

År 2004 fanns det 1 490 svenskspråkiga 
disponenter och fastighetsarbetare. Dessa 
utgjorde 1,2 procent av alla svensksprå-
kiga sysselsatta. De arbetade framför allt 
inom näringsgrenen fastighetsförvaltning 
på uppdrag samt inom städning och mil-
jöhygien, men också inom tekniska tjäns-
ter för företag, inom organisationsverk-
samhet, utbildning och forskning samt 
inom rekreations-, kultur- och idrotts-
verksamhet. 

Regionalt: Disponenterna och fastighets-
arbetarna var väl företrädda, i relation till 
den svenskspråkiga befolkningen, i Östra 
Nyland och på Åland jämfört med andra 
regioner år 2004. I Östra Nyland sysselsat-
te yrkesgruppen närmare 2 procent av alla 
svenskspråkiga. Det fanns 500 disponen-
ter och fastighetsarbetare i Nyland, 440 i 
Österbotten, 200 i Östra Nyland, 190 på 
Åland och 130 i Egentliga Finland.

Totalt	väntas	det	uppkomma	650	arbetsplat-
ser	för	nyutbildade	inom	dessa	yrkesgrupper	
under	åren	2005-2020.	Sysselsättningen 
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väntas minska med 160 sysselsatta, men 
810 pensioneras och frigör därigenom 
arbetsplatser under dessa år. Prognosen 
räknar med att 33,5 procent inom yr-
kesgruppen kommer att ha en yrkesut-
bildning inom arkitektur och byggande, 
men det kommer också att finnas en del 
med yrkeshögskolutbildning inom arki-
tektur och byggande (7 procent). Prog-
nosen räknar med att det också kommer 
att finnas en del med utbildning inom 
maskin-, metall- och energiteknik (21 
procent), process-, kemi- och material-
teknik, företagsekonomi och handel, 
el- och automationsteknik, rengörings-
service samt även inom trädgårdsskötsel 
i yrket. 

2. Yrkesutövare inom städ
branschen omfattar alla som job-
bar som verksamhetschefer inom städ-
sektorn och skönhetsvård, städförmän, 
sjukhus- och vårdbiträden, städare, ren-
görare och pressare samt fordons- och 
fönsterputsare. 

År 2004 fanns det 3 590 svenskspråkiga 
yrkesutövare inom städbranschen. Dessa 
utgjorde 2,8 procent av alla svensksprå-
kiga sysselsatta. De arbetade inom nä-
ringsgrenarna sociala tjänster, fastighets-
förvaltning på uppdrag samt städning 
och miljöhygien, utbildning och forsk-
ning samt inom hälso- och sjukvård.

Regionalt:	Städarna var väl företrädda, i 
relation till den svenskspråkiga befolk-
ningen, på Åland, i Egentliga Finland 
och i Österbotten jämfört med andra 
regioner år 2004. I dessa landskap syssel-
satte yrkesgruppen 3,2 - 3,8 procent av 
alla svenskspråkiga. Det fanns 1 320 stä-
dare i Österbotten, 1 030 i Nyland, 480 
på Åland, 395 i Egentliga Finland och 
285 i Östra Nyland.

Totalt	väntas	det	uppkomma	900	arbetsplatser	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	Sys-
selsättningen väntas minska med 940 sys-
selsatta, men 1 840 pensioneras och frigör 
därigenom arbetsplatser under dessa år. 
För den här yrkesgruppens del räknar 
prognosen med att största delen kommer 
att ha en yrkesutbildning inom rengö-
ringsservice (78 procent). En relativt stor 
del kommer även enligt prognosen att 
ha någon form av övrig utbildning inom 
rengöringsservice. Det kommer också att 
finnas en del med utbildning inom huslig 
ekonomi och konsumentservice. 

3. Köpmän och försäljare 
är bl.a. fastighetsmäklare, försäljnings-
förhandlare, -representanter och försälj-
ningssekreterare, affärsföreståndare, små-
butiksföretagare, servicestationsförestån-
dare, biljettförsäljare, modeller, försäljare, 
butikskassor, varudemonstratörer, gatu-
försäljare och telefon- och hemförsäljare.
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År 2004 fanns det så många som  
10 980 svenskspråkiga försäljare av något 
slag. Dessa utgjorde 8,6 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. De arbetade 
till största delen inom detaljhandeln el-
ler parti- och agenturhandeln. Men det 
fanns också försäljare inom närings-
grenarna merkantila och administrativa 
tjänster för företag samt transport.

Regionalt:	Köpmännen och försäljarna 
var speciellt väl företrädda, i relation 
till den svenskspråkiga befolkningen, 
i Nyland och Östra Nyland jämfört 
med andra regioner år 2004. Här syssel-
satte yrkesgruppen 9-10 procent av alla 
svenskspråkiga. Det fanns 4 970 försäl-
jare i Nyland, 2 970 i Österbotten, 980 
i Östra Nyland, 960 på Åland och 760 i 
Egentliga Finland.

Totalt	väntas	det	uppkomma	5	400	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 1 470 
sysselsatta och 3 930 pensioneras och 
frigör därigenom arbetsplatser under 
dessa år. Hälften av försäljarna kommer 
enligt prognosen att ha en yrkesutbild-
ning inom företagsekonomi och handel 
(31 procent) eller en yrkeshögskolut-
bildning inom samma studieområde (20 
procent). Men många försäljare kom-
mer även att vara utbildade inom en viss 
bransch som försäljningen hänför sig till, 
t.ex. inom el- och automationsteknik, 

inkvarterings- och kosthållsbranschen, 
fordons- och transportteknik, maskin- 
metall- och energiteknik, textil- och 
beklädnadsteknik, skönhetsområdet eller 
inom rehabilitering och idrott. 

4. Chefer och experter 
inom handelsbranschen är 
driftschefer inom handel, försäljnings- 
och marknadsföringschefer, reklam- och 
informationschefer, PR-chefer, inköps- 
och lagerchefer, chefer för småföretag 
inom handel och företagsservice, specia-
lister inom reklam och marknadsföring, 
värdepappers- och valutamäklare, för-
säkringsrepresentanter, inköpare, agenter 
och övriga tjänsteförmedlare inom af-
färslivet. 

År 2004 fanns det 4 050 svenskspråkiga 
chefer och experter inom handelsbrans-
chen. Dessa utgjorde 3,2 procent av 
alla svenskspråkiga sysselsatta. Omkring 
hälften av dem arbetade inom närings-
grenarna parti- och agenturhandel, 
finansiell verksamhet och försäkrings-
verksamhet samt inom merkantila och 
administrativa tjänster för företag. Res-
ten var fördelade mellan alla övriga nä-
ringsgrenar. 

Regionalt:	Cheferna och experterna 
inom handelsbranschen var speciellt väl 
företrädda, i relation till den svensksprå-
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kiga befolkningen, i Nyland jämfört 
med andra regioner år 2004. Här sys-
selsatte yrkesgruppen mer än 5 procent 
av alla svenskspråkiga. Det fanns 2 620 
chefer eller experter inom handelsbrans-
chen i Nyland, 650 i Österbotten, 270 
i Egentliga Finland, 170 i Östra Nyland 
och 140 på Åland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	2	610	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 840 
sysselsatta och 1 770 pensioneras och 
frigör därigenom ytterligare arbetsplat-
ser under dessa år. Prognosen räknar 
med att största delen av yrkesgruppen 
kommer att ha en utbildning inom före-
tagsekonomi och handel, 29 procent på 
yrkeshögskolnivå, 16 procent på uni-
versitetsnivå och 7 procent på det andra 
stadiet. Många inom yrkena har också 
en branschutbildning inom t.ex. maskin-, 
metall- och energiteknik, el- och auto-
mationsteknik, arkitektur och byggande, 
informations- och kommunikationstek-
nik, fordons- och transportteknik, inom 
process-, kemi- och materialteknik eller 
något annat område.

5. Yrkesutövarna inom 
kosthållsbranschen omfattar 
t.ex. kockar, kallskänkor, serveringsper-
sonal och köksbiträden.

År 2004 fanns det 3 735 svenskspråkiga 
yrkesutövare inom konsthållsbranschen. 
Det var 2,9 procent av alla svensksprå-
kiga sysselsatta. De flesta arbetade inom 
näringsgrenen turism-, hotell- och res-
taurangverksamhet, men många var sys-
selsatta inom transport, utbildning och 
forskning samt inom t.ex. sociala tjäns-
ter. 

Regionalt:	Yrkesutövarna inom kost-
hållsbranschen var speciellt väl före-
trädda, i relation till den svenskspråkiga 
befolkningen, på Åland jämfört med 
andra regioner år 2004. Här sysselsatte 
yrkesgruppen 6 procent av alla svensk-
språkiga. Det fanns 1 140 yrkesutövare 
inom kosthållsbranschen i Nyland, 1 120 
i Österbotten, 750 på Åland, 340 i Östra 
Nyland och 290 i Egentliga Finland.

Totalt	väntas	det	uppkomma	1	460	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-
2020.	Sysselsättningen väntas öka med 
370 sysselsatta och 1 090 pensioneras 
och frigör därigenom ytterligare arbets-
platser under dessa år. Enligt prognosen 
kommer de flesta inom den här yrkes-
gruppen att ha en yrkesutbildning inom 
inkvarterings- och kosthållsbranschen 
(87 procent), men man räknar även med 
att det kommer att finnas 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 restaurang-
chefer, chefer för småföretag inom ho-
tell- och restaurangbranschen, dietister 
samt som restaurang- och storhushållsfö-
reståndare. 

År 2004 fanns det 980 svenskspråkiga 
chefer och experter inom inkvarterings- 
och kosthållsbranschen. Det var 0,8 pro-
cent av alla svenskspråkiga sysselsatta. De 
arbetade huvudsakligen inom närings-
grenen turism-, hotell- och restaurang-
verksamhet.

Regionalt:	Cheferna och experterna 
inom inkvarterings- och kosthållsbrans-
chen var speciellt väl företrädda, i rela-
tion till den svenskspråkiga befolkning-
en, på Åland och i Egentliga Finland 
jämfört med andra regioner år 2004. På 
Åland sysselsatte yrkesgruppen 1,3 pro-
cent av alla svenskspråkiga. Det fanns 
340 chefer och experter i Nyland, 250 i 
Österbotten, 160 på Åland, 95 i Egent-
liga Finland och 90 i Östra Nyland.

Totalt	väntas	det	uppkomma	900	arbetsplat-
ser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 490 
sysselsatta och 410 pensioneras och fri-
gör därigenom ytterligare arbetsplatser 

under dessa år. Prognosen räknar med 
att största delen inom yrkesgruppen 
kommer att ha en yrkesutbildning inom 
inkvarterings- och kosthållsbranschen 
(66 procent), men det kommer enligt 
prognosen även att finnas många med 
yrkeshögskolutbildning inom inkvarte-
rings- och kosthållsbranschen (22 pro-
cent) samt inom huslig ekonomi och 
konsumentservice.

7. Yrkesutövare inom 
 turismservice är t.ex. turist-
ombud och researrangörer, resebyrå-
tjänstemän, flygvärdinnor, purser, guider 
och reseledare. 

År 2004 fanns det 545 svenskspråkiga 
yrkesutövare inom turismservicen. Dessa 
utgjorde 0,4 procent av alla svensk-
språkiga sysselsatta. De arbetade inom 
transport och inom turism-, hotell- och 
restaurangverksamhet. 

Regionalt:	Yrkesutövarna inom turism-
servicen var speciellt väl företrädda, i 
relation till den svenskspråkiga befolk-
ningen, i Nyland och på Åland jämfört 
med andra regioner år 2004. Här sys-
selsatte yrkesgruppen 9-10 procent av 
alla svenskspråkiga. Det fanns 360 yrkes-
utövare inom turismen i Nyland, 70 på 
Åland, 60 i Österbotten, 40 i Egentliga 
Finland och 10 i Östra Nyland.
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Totalt	väntas	det	uppkomma	250	arbetsplat-
ser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 50 sys-
selsatta och 200 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser un-
der dessa år. De flesta inom yrkesgrup-
pen kommer enligt prognosen att ha en 
yrkesutbildning inom turismbranschen 
(46 procent) och en stor del kommer 
att ha en yrkeshögskolutbildning (27 
procent). Dessutom kommer det i dessa 
yrken att finnas en del med utbildning 
inom företagsekonomi och handel, 
 inkvarterings- och kosthållsbranschen 
samt inom språkvetenskaper. 

8.Till yrkesutövare inom 
skönhetsvård hör chefer för små-
företag inom städsektorn och skönhets-
vård, herr- och damfrisörer samt skön-
hetsvårdare. 

År 2004 fanns det 670 svenskspråkiga yr-
kesutövare inom skönhetsvården. Dessa 
utgjorde 0,5 procent av alla svensksprå-
kiga sysselsatta. De arbetade till största 
delen inom näringsgrenen övrig verk-
samhet, dvs. tjänster för privata hushåll.

Regionalt:	Yrkesutövarna inom skönhets-
vården fanns ganska jämnt utspridda i 
alla landskap. Det fanns 250 i Österbot-
ten, 230 i Nyland, 70 i Östra Nyland, 70 
på Åland och 40 i Egentliga Finland.

Totalt	väntas	det	uppkomma	520	arbetsplat-
ser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020. 
Sysselsättningen väntas öka med 290 
sysselsatta och 230 pensioneras och fri-
gör därigenom ytterligare arbetsplatser 
under dessa år. Prognosen räknar med 
att de flesta inom yrkesgruppen kommer 
att ha en yrkesutbildning inom skön-
hetsbranschen (89 procent), men det 
kommer även att finnas en del som har 
en utbildning inom textil- och bekläd-
nadsteknik samt inom företagsekonomi 
och handel. 

9. Övrigt servicearbete är 
en mycket blandad yrkesgrupp. Hit hör 
yrken som presentatörer i radio och TV, 
idrottare, idrottstränare, idrottsinstruktö-
rer, brevbärare, postsorterare, bingo- och 
kasinospelskötare, pantlånare, baderskor, 
begravningsbyråföreståndare, skoputsare, 
hembiträden, tidnings- och reklamutde-
lare, bud, dörrvakter och vaktmästare. 

År 2004 arbetade 1 680 svenskspråkiga 
med övrigt servicearbete. Dessa utgjorde 
1,3 procent av alla svenskspråkiga syssel-
satta. Yrkesgruppen fanns representerad 
i de flesta näringsgrenarna år 2004, men 
kanske framförallt inom post- och tele-
kommunikationer (895 personer), rekrea-
tions-, kultur- och idrottsverksamhet (245 
personer) samt inom turism-, hotell- och 
restaurangverksamhet (100 personer).
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Regionalt:	Denna yrkesgrupp var spe-
ciellt väl företrädd, i relation till den 
svenskspråkiga befolkningen, på Åland 
och i Östra Nyland jämfört med andra 
regioner år 2004. På Åland sysselsatte 
yrkesgruppen 2,3 procent av alla svensk-
språkiga. Det fanns 630 servicearbetare 
i Nyland, 400 i Österbotten, 290 på 
Åland, 180 i Östra Nyland och 120 i 
Egentliga Finland.

Totalt	väntas	det	uppkomma	230	arbetsplat-
ser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas minska med 410 
sysselsatta, men 640 pensioneras och fri-
gör därigenom arbetsplatser under dessa 
år. Prognosen räknar med att en stor 
del av yrkesgruppen kommer att ha en 
yrkesutbildning inom företagsekonomi 
och handel (30 procent). Övriga bety-
dande studieområden inom yrkesgrup-
pen är fordons- och transportteknik, 
rehabilitering och idrott samt informa-
tions- och kommunikationsteknik. 

20052020 (hela yrkesgruppen 
servicearbete)

Sysselsättningen väntas enligt målscena-
riet öka med omkring 7 procent, från 
27 720 till 29 730 sysselsatta under åren 
2005–2020. Ökningen gäller inte dispo-
nenter, städare eller gruppen övriga som 
alla i någon mån väntas minska. 

Medianåldern inom servicearbete är 41 
år, vilket ligger under medeltalet 43 år. 
Medianåldern är högst bland disponen-
terna och fastighetsarbetarna (47 år) och 
lägst bland kosthållsarbetarna (34 år).

Sysselsättningen inom yrkesgruppen 
väntas öka med 2 010 arbetsplatser, och 
pensioneringen frigör 10 920 arbets-
platser. Totalt	uppkommer	det	då	12	930	
arbetsplatser	för	nyutbildade	åren	2005–2020,	
de	flesta	bland	köpmän	och	försäljare	(5	410	
arbetsplatser),	ledar-	och	expertarbete	i	han-
delsbranschen	(2	615)	och	inom	kosthållsarbe-
te	(1	460). För de övriga yrkesgrupperna 
framgår de arbetsplatser som uppstår för 
nyutbildade ovan.
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Inom kontorsarbete finns det tre mindre 
yrkesgrupper: kontorspersonal inom 
ekonomiförvaltning, övrig kontorsper-
sonal samt chefer och experter inom 
kontorsarbete. De här beskrivs skilt för 
sig nedan.

År 2004 fanns det totalt 14 950 svensk-
språkiga inom kontorsarbete. Detta 
utgjorde 11,7 procent av alla svensk-
språkiga sysselsatta. Andelen sysselsatta 
inom yrkesgruppen har minskat sedan år 
1995 då andelen var 13,5 procent. I hela 
landet var andelen 12,0 procent år 1995 
och 10,5 procent år 2004. Sysselsätt-
ningsminskningen skedde under åren 
2000–2004, men det finns variationer i 
detta enligt undergrupperna. 

1. Till kontorspersonal 
inom ekonomiförvaltning 
hör bl.a. kontorschefer, bokförare, social-
skyddstjänstemän, sekreterare, fakture-
rare, löneräknare, försäkringshandläggare, 
post- och banktjänstemän och inkasse-

3.7  
Kontorsarbete    

rare. Sysselsättningen inom yrkesgrup-
pen minskade åren 1995–2000 med 270 
personer och befann sig på samma nivå 
under perioden 2000–2004. Det fanns 7 
320 svenskspråkiga som arbetade inom 
yrkesgruppen år 2004. De arbetade 
inom samtliga näringsgrenar, men fram-
för allt inom finansiell verksamhet och 
försäkringsverksamhet (1 920 personer), 
inom offentlig förvaltning och obliga-
torisk socialförsäkring (1 000 personer) 
samt inom merkantila och administra-
tiva tjänster för företag (780 personer). 
Många arbetade också inom näringsgre-
narna organisationsverksamhet, parti- 
och agenturhandel samt utbildning och 
forskning. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	1	860	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-
2020. Sysselsättningen väntas minska 
med 1 680 sysselsatta, men 3 540 pen-
sioneras och frigör därigenom en hel del 
arbetsplatser under dessa år. Prognosen 
räknar med att de flesta inom yrkes-
gruppen kommer att ha en utbildning 
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inom företagsekonomi och handel; 47 
procent en yrkesutbildning på andra sta-
diet och 45 procent en yrkeshögskolut-
bildning samt 3 procent en universitets-
utbildning. 

2. Till övrig kontors
personal hör t.ex. tekniska ritare, 
dataoperatörer, persondatorkonsulenter, 
skadeinspektörer, auktionister, statis-
tikförare, intervjuare, textbehandlare, 
biblioteks- och postkontorspersonal, 
kontorsvaktmästare, växeltelefonister 
och larmjourhavande. Sysselsättningen 
inom yrkesgruppen minskade åren 
1995–2000 med 70 personer och under 
åren 2000–2004 med så mycket som 
540 personer. Det fanns 5 200 svensk-
språkiga inom yrkesgruppen år 2004. De 
arbetade inom alla näringsgrenar, men 
var mest företrädda inom näringsgrenar-
na transport, parti- och agenturhandel, 
tekniska tjänster för företag, rekreations-, 
kultur-, idrotts- och förlagsverksamhet 
samt inom merkantila och administrativa 
tjänster för företag. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	820	arbetsplat-
ser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas minska med  
1 330 sysselsatta, men 2 150 pensioneras 
och frigör därigenom arbetsplatser un-
der dessa år. För den här gruppens del 

räknar prognosen med att största delen 
kommer att ha en yrkesutbildning inom 
företagsekonomi och handel (55 pro-
cent), men det kommer även att finnas 
en del med utbildning inom databe-
handling, fordons- och transportteknik, 
social- och hälsoområdet, inkvarterings- 
och kosthållsbranschen samt inom ren-
göringsservice. 

3.Till chefer och experter 
inom kontorsarbete hör re-
visorer, kamrerer, bank- och postchefer, 
ledningssekreterare och avdelningssek-
reterare. Sysselsättningen bland che- 
ferna och experterna inom kontors-
arbete ökade med 560 personer åren 
1995–2000 och minskade med 370 
 personer åren 2000-2004. Det fanns  
2 420 svenskspråkiga chefer och 
 experter inom kontorsarbete år 2004. 
De arbetade inom näringsgrenarna 
 finansiell verksamhet och försäkrings-
verksamhet, merkantila-administrativa 
tjänster för företag, hälso- och sjukvård 
samt inom offentlig förvaltning och 
obligatorisk socialförsäkring. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	1	020	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas minska med 45 
sysselsatta, men 1 065 pensioneras och 
frigör därigenom arbetsplatser under 
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dessa år. Prognosen räknar med att 48 
procent av yrkesgruppen kommer att 
ha en yrkeshögskoleutbildning inom 
företagsekonomi och handel och att 29 
procent kommer att ha en universitets-
utbildning. En mindre del, 5 procent, 
kommer att ha en yrkesutbildning inom 
företagsekonomi och handel. Dess-
utom kommer det att finnas en del med 
utbildning inom administration 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 2004. 
Kontorsarbetarna var väl företrädda på 
Åland och i Egentliga Finland. Det fanns 
mer än 7 000 kontorsarbetare i Nyland, 
mer än 3 500 i Österbotten, 1 400 på 
Åland, 1 300 i Egentliga Finland och  
1 070 i Östra Nyland.

Figur 42: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen kontorsarbete 
åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020
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20052020 (hela yrkesgruppen 
kontorsarbete)

Sysselsättningen väntas enligt mål-
scenariet minska med 20 procent, från 
14 950 till 11 890 sysselsatta under åren 
2005–2020. Minskningen gäller alla 
 yrkesgrupper. 

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

Sysselsättningen inom yrkesgruppen 
väntas totalt minska med 3 060 arbets-
platser, men pensioneringen frigör 6 755 
arbetsplatser. Totalt	uppstår	det	då		
3	700	arbetsplatser	för	nyutbildade	under	
åren	2005–2020,	de	flesta	inom	kontorsarbete	
inom	ekonomiförvaltning	(1	855)	och	inom	
chefs-	och	expertarbete	inom	kontorsarbete		
(1	020).	
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Inom yrkesgruppen arbete inom social- 
och hälsovårdsbranschen fanns det  
17 150 svenskspråkiga sysselsatta år 
2004. Dessa utgjorde 13,4 procent av 

3.8  
Arbete inom social- och 
hälsovårdsbranschen

alla svenskspråkiga sysselsatta. I hela 
landet var en något mindre andel, 12,9 
procent, av alla sysselsatta verksamma 
inom yrkesgruppen. 

Figur 43a: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen arbete inom social- 
och hälsovårdsbranschen åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020, del 1
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Figur 43b: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen arbete inom social- 
och hälsovårdsbranschen åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020, del 2

7. Arbete inom social- och hälsovårdsbranschen, del 2
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Andelen svenskspråkiga sysselsatta inom 
yrkesgruppen av alla svenskspråkiga sys-
selsatta har ökat från år 1995 och 2000 
då andelen var 11,7 procent respektive 
12,4 procent. Motsvarande trend gäller 
även för hela landet, men andelarna var 
något lägre än bland de svenskspråkiga. 

Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom 
yrkesgruppen ökade från år 1995 till 
2000 med så mycket som 2 270 per-
soner och från år 2000 till 2004 med 
ytterligare 1 320 personer. Åren 1995–
2004 skedde den största ökningen inom 
gruppen vårdare och handledare inom 
socialsektorn, som ökade med 2 210 
personer under tidsperioden. Till grup-
pen hör bl.a. daghemspersonalen. Samt-
liga undergrupper inom yrkesgruppen 
har ökat under perioden 1995–2004, 
med undantag av gruppen verksamhets-
chefer inom social- och hälsovård som 
minskade med 55 personer. Yrkesgrup-
pen är stor och består av sex undergrup-
per, som beskrivs närmare nedan.

1. Primärskötare och när
vårdare Till den här undergruppen 
hör primärskötare och närvårdare, men 
också mentalhälsovårdare, medikalvakt-
mästare, ambulansförare, tandskötare, 
instrumentvårdare, läkemedelsarbetare 
och veterinärbiträden. Det fanns 3 245 
svenskspråkiga primärskötare och när-

vårdare år 2004. Dessa utgjorde 2,5 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta 
och var huvudsakligen sysselsatta inom 
näringsgrenarna sociala tjänster (1 500) 
och hälso- och sjukvård (1 390). Dess-
utom sysselsattes ytterligare 160 inom 
detaljhandeln.

Regionalt:	Primärskötarna och när-
vårdarna var speciellt väl företrädda, i 
relation till den svenskspråkiga befolk-
ningen, i Östra Nyland, på Åland och i 
Österbotten jämfört med andra regio-
ner år 2004. I dessa regioner sysselsatte 
yrkesgruppen 3,1 - 3,6 procent av alla 
svenskspråkiga. Det fanns 1 280 pri-
märskötare eller närvårdare i Österbot-
ten, 920 i Nyland, 400 på Åland, 400 
i Östra Nyland och 220 i Egentliga 
Finland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	2	500	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-
2020.	Sysselsättningen väntas öka med 
1 210 sysselsatta och 1 290 pensioneras 
och frigör därigenom ytterligare arbets-
platser under dessa år. Prognosen räknar 
med att de flesta primärskötare och 
närvårdare kommer att ha en yrkesut-
bildning inom social- och hälsoområdet 
(86 procent), men det kommer även att 
finnas en del som har en utbildning på 
yrkeshögskolenivå samt en del med ut-
bildning inom rehabilitering och idrott 
(3,5 procent) samt inom odontologi.
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2. Sjukskötare och andra 
experter inom hälsovård är 
bland andra avdelningsskötare, optiker, 
tandhygienister, fysioterapeuter, ergote-
rapeuter, naturläkare, sjukskötare, hälso-
vårdare, röntgenskötare, laboratorieskö-
tare och barnmorskor. Det fanns 4 400 
svenskspråkiga inom denna undergrupp 
år 2004. Dessa utgjorde 3,4 procent av 
alla svenskspråkiga sysselsatta. En mycket 
stor del av dessa var år 2004 sysselsatt 
inom hälso- och sjukvård (3 360), men 
det fanns sjukskötare också inom sociala 
tjänster (470) och inom detaljhandeln 
(350). 

Regionalt:	Sjukskötarna var speciellt väl 
företrädda, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Österbotten jämfört 
med andra regioner år 2004. Här syssel-
satte yrkesgruppen mer än 4 procent av 
alla svenskspråkiga. Det fanns 1 710 sjuk-
skötare i Österbotten, 1 460 i Nyland, 
380 på Åland, 360 i Egentliga Finland, 
360 i Östra Nyland och 380 på Åland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	2	955	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-
2020. Sysselsättningen väntas öka med 
1 345 sysselsatta och 1 610 pensioneras 
och frigör därigenom ytterligare arbets-
platser under dessa år. Prognosen räknar 
med att största delen inom yrkesgrup-
pen kommer att ha en yrkeshögskole-

utbildning inom hälsoområdet (64 pro-
cent). Andra stora utbildningsområden 
inom yrkesgruppen är utbildning inom 
teknisk hälsoservice samt rehabilitering 
och idrott på yrkeshögskolnivå, samt far-
maci och utbildning inom hälsoområdet 
på universitetsnivå. 

3. Läkare och andra 
 experter inom hälsovård. 
Undergruppen omfattar till exempel 
överläkare, allmänläkare, special- och 
avdelningsläkare, tandläkare, veteri-
närer, provisorer och psykoterapeuter. 
Det fanns 1 130 svenskspråkiga läkare 
år 2004. Dessa utgjorde 0,9 procent av 
alla svenskspråkiga sysselsatta. En stor 
majoritet av dessa var företrädda inom 
näringsgrenen hälso- och sjukvård (910). 
En del sysselsattes även inom utbildning 
och forskning (55) samt inom detaljhan-
deln (80).

Regionalt:	Läkarna var speciellt väl före-
trädda, i relation till den svenskspråkiga 
befolkningen, i Nyland jämfört med 
andra regioner år 2004. Här sysselsatte 
yrkesgruppen 1,2 procent av alla svensk-
språkiga. I Österbotten endast 0,6 pro-
cent Det fanns 570 läkare i Nyland, 250 
i Österbotten, 95 i Egentliga Finland, 65 
i Östra Nyland och 70 på Åland. 

Totaltväntas	det	uppkomma	1	060	arbets-
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platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 530 
sysselsatta och 530 pensioneras och fri-
gör därigenom ytterligare arbetsplatser 
under dessa år. Prognosen räknar med 
att de flesta inom yrkesgruppen kommer 
att ha en universitetsutbildning inom 
medicin (57 procent), odontologi (22,5 
procent) eller veterinärmedicin (6,5 
procent). Det kommer också att finnas 
en del som har utbildning inom farmaci, 
biologi och teknisk hälsoservice.  

4. Vårdare och handledare 
inom socialsektorn omfattar 
bland andra handledare, socialpedagoger, 
ungdomsledare, diakoner, barnskötare, 
dagvårdare, familjedagvårdare, vårdare av 
utvecklingshämmade, vårdare inom soci-
alsektorn, hemvårdare, hemhjälpare samt 
personliga assistenter. Det fanns 7 190 
svenskspråkiga vårdare och handledare 
inom socialsektorn år 2004. Dessa ut-
gjorde 5,6 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. Yrkesgruppen var mest före-
trädd inom näringsgrenen sociala tjänster 
(5 000). Inom utbildning och forskning 
sysselsattes 640 personer och 510 inom 
organisationsverksamhet. Dessutom sys-
selsattes 235 personer inom offentlig 
förvaltning och obligatorisk socialförsäk-
ring och 195 personer inom hälso- och 
sjukvård. 

Regionalt:	Vårdarna och handledarna 
inom socialsektorn var speciellt väl fö-
reträdda, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Östra Nyland, på 
Åland och i Österbotten jämfört med 
andra regioner år 2004. I dessa regio-
ner sysselsatte yrkesgruppen mer än 6-7 
procent av alla svenskspråkiga, i Nyland 
bara 5 procent. Det fanns 2 450 vårdare 
och handledare i Nyland, lika många i 
Österbotten, 770 i Östra Nyland, 620 i 
Egentliga Finland och 750 på Åland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	5	520	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-
2020.	Sysselsättningen väntas öka med 
2 230 sysselsatta och 3 290 pensioneras 
och frigör därigenom ytterligare arbets-
platser under dessa år. Prognosen räknar 
med att de flesta inom yrkesgruppen 
kommer att ha en yrkesutbildning inom 
social- och hälsoområdet (66 procent), 
men det kommer också att finnas en 
del med en yrkeshögskoleutbildning 
inom socialområdet (11 procent), inom 
fritids- och ungdomsarbete eller inom 
hälsoområdet. 

5. Specialister inom social
sektorn är exempelvis socialarbetare 
och planerare inom socialsektorn. Det 
fanns 735 svenskspråkiga specialister 
inom socialsektorn år 2004. Dessa ut-



151

gjorde 0,6 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. De placerade sig huvud-
sakligen inom näringsgrenarna sociala 
tjänster (295), offentlig förvaltning och 
obligatorisk socialförsäkring (210) samt 
inom hälso- och sjukvård (140).

Regionalt:	Specialisterna inom socialsek-
torn var speciellt väl företrädda, i rela-
tion till den svenskspråkiga befolkning-
en, i Nyland jämfört med andra regioner 
år 2004. Här sysselsatte yrkesgruppen 
0,8 procent av alla svenskspråkiga. Det 
fanns 380 specialister inom socialsektorn 
i Nyland, 150 i Österbotten, 60 i Egent-
liga Finland, 70 i Östra Nyland och 55 
på Åland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	720	arbetsplat-
ser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 425 
sysselsatta och 295 pensioneras och fri-
gör därigenom ytterligare arbetsplatser 
under dessa år. Prognosen räknar med 
att de flesta inom yrkesgruppen kom-
mer att ha en yrkeshögskoleutbildning 
inom socialområdet (52 procent) eller 
en universitetsutbildning inom social-
vetenskaper (30 procent). Det kommer 
också att finnas en del med utbildning 
inom pedagogik och psykologi, inom 
hälsoområdet samt inom fritids- och 
ungdomsarbete. 

6. Verksamhetschefer 
inom social och hälso
vården omfattar överskötare samt 
verksamhetsledare inom hälso- och sjuk-
vård och inom sociala tjänster. Det fanns 
450 svenskspråkiga verksamhetschefer 
år 2004. Dessa utgjorde 0,4 procent av 
alla svenskspråkiga sysselsatta. År 2004 
var den här yrkesgruppen huvudsakli-
gen sysselsatt inom näringsgrenen sociala 
tjänster (350). Inom näringsgrenarna 
hälso- och sjukvård samt offentlig för-
valtning och obligatorisk socialförsäkring 
sysselsattes 45 respektive 40.

Regionalt: Verksamhetscheferna var något 
mer företrädda, i relation till den svensk-
språkiga befolkningen, på Åland jämfört 
med andra regioner år 2004. Det fanns 
150 verksamhetschefer i Nyland, lika 
många i Österbotten, 30 i Egentliga Fin-
land, 45 i Östra Nyland och 60 på Åland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	215	arbetsplat-
ser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen kommer att befinna 
sig på nuvarande nivå, men ungefär 
215 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 undervis-
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ning och forskning (34,5 procent). Det 
kommer också att finnas en stor del som 
har en yrkeshögskoleutbildning inom 
socialområdet (24 procent) samt en del 
med utbildning inom hälsoområdet och 
socialvetenskaper. 

2005–2020 (hela yrkesgruppen 
arbete inom social och 
hälsovårdsbranschen)

Sysselsättningen väntas enligt målscena-
riet fortsätta öka med 33 procent, från 
17 150 till 22 900 sysselsatta åren 2005–
 2020. Ökningen gäller alla yrkesgrupper 
utom gruppen verksamhetschefer inom 
social- och hälsovården, vars sysselsätt-
ning kommer att befinna sig på nu-
varande nivå. 

Medianåldern bland de svenskspråkiga 
inom social- och hälsovårdsbranschen är 
43 år, vilket är lika med medeltalet för 
alla sysselsatta. Medianåldern är högst 
bland ledarna inom social- och hälsovår-
den (48 år) och lägst bland primärskötar-
na, närvårdarna och sjukskötarna (42 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen 
väntas totalt öka med 5 745 arbetsplat-
ser och pensioneringen frigör 7 230 
arbetsplatser. Totalt	uppkommer	det	då	
12	975	arbetsplatser	inom	yrkesgruppen	för	

svenskspråkiga	nyutbildade	åren	2005–2020.	
Av	dessa	uppkommer	de	flesta	arbetsplatser	
bland	vårdare	och	handledare	inom	socialsek-
torn	inklusive	dagvårdspersonalen	(5	520),	
bland	sjukskötarna	(2	950)	och	bland	pri-
märskötarna	(2	500).	Det	uppkommer	1	060	
nya	arbetsplatser	för	läkare,	tandläkare	och	
veterinärer.	
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Yrkesgruppen omfattar bland andra 
verksamhetschefer och rektorer inom 
undervisning, klasslärare, ämnes- och 
yrkeslärare, professorer, assistenter, barn-
trädgårdslärare och studiehandledare. 
Det fanns 9 230 svenskspråkiga lärare år 
2004. En mycket stor majoritet av grup-
pen var sysselsatt inom undervisning 
och forskning (6 770), men även inom 
exempelvis sociala tjänster (dagvård) 

3.9  
Undervisnings- och fostringsarbete

var gruppen väl företrädd (950). Också 
inom näringsgrenarna rekreations-, 
kultur- och idrottsverksamhet samt 
inom förlagsverksamhet, organisations-
verksamhet, merkantila-administrativa 
tjänster för företag, offentlig förvaltning 
och obligatorisk socialförsäkring samt 
inom detaljhandeln fanns yrkesgruppen 
representerad med 110–180 sysselsatta 
per näringsgren. 

Figur 44: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen undervisnings- 
och fostringsarbete åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020
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År 2004 fanns det 9 230 svenskspråkiga 
sysselsatta inom yrkesgruppen. Dessa 
utgjorde 7,2 procent av alla svensksprå-
kiga sysselsatta. Andelen sysselsatta inom 
yrkesgruppen har ökat konstant sedan år 
1995 då andelen var endast 4,9 procent. 
I hela landet var andelen 5,8 procent år 
2004 och 4,3 procent år 1995. I antal är 
det fråga om en ökning med så mycket 
som 3 500 svenskspråkiga personer sedan 
år 1995. 

Regionalt:	Lärarna var speciellt väl före-
trädda, i relation till den svenskspråkiga 
befolkningen, i Egentliga Finland och i 
Österbotten jämfört med andra regioner 
år 2004. I Egentliga Finland var 9 pro-
cent av alla sysselsatta lärare, i Österbot-
ten 7,5 procent. Det fanns 3 300 lärare 
i Nyland, 3 130 i Österbotten, 1 000 i 
Egentliga Finland, 715 i Östra Nyland 
och 770 på Åland. 

Inom yrkesgruppen finns många studie-
områden representerade men prognosen 
räknar med att de flesta kommer att ha 
en universitetsutbildning inom under-
visning och fostran (28 procent). Många 
lärare kommer att ha studerat språkve-
tenskaper på universitetsnivå (13 pro-
cent), men det kommer dessutom även 
att finnas en del med utbildning inom 
musik, pedagogiska vetenskaper och psy-
kologi, socialområdet, företagsekonomi 

och handel, matematik, hantverk och 
konstindustri, historia och arkeologi samt 
biologi. Det här beror på att både klass-
lärare, ämneslärare och yrkeslärare ingår i 
yrkesgruppen.

2005–2020

Enligt målscenariet väntas sysselsättning-
en fortsätta öka med 6 procent, vilket i 
antal innebär en ökning från 9 230 till 9 
800 sysselsatta åren 2005-2020. 
Medianåldern bland de svenskspråkiga 
sysselsatta inom undervisnings- och fost-
ringsarbete är 41 år, vilket ligger under 
medeltalet 43 år. Sysselsättningen inom 
yrkesgruppen ökar totalt med 570 ar-
betsplatser och pensioneringen frigör 
3 100 arbetsplatser. Detta	innebär	att	det	
totalt	uppkommer	3	670	arbetsplatser	för	
svenskspråkiga	nyutbildade	under	åren	2005–
2020.	
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År 2004 fanns det totalt 2 810 svensk-
språkiga sysselsatta inom yrkesgruppen 
kultur- och informationsarbete. Dessa 
utgjorde 2,2 procent av alla svensk-

3.10  
Kultur- och informationsarbete

språkiga sysselsatta. Motsvarande andel 
för hela landet var endast 1,7 procent 
samma år. 

Figur 45: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen kultur-  
och informationsarbete åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020
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Antalet sysselsatta inom yrkesgruppen 
har ökat med 250 personer mellan år 
1995 och 2004. Ökningen gällde en-
dast inom undergrupperna chefer och 
producenter inom konst- och kultur-
branschen (+360 personer) och infor-
matörer och journalister (+85 personer). 
Bland hantverkare och konsthantverkare 
minskade sysselsättningen med 50 per-
soner och bland konstnärer och övriga 
experter med 120 personer under åren 
1995–2004. 

Regionalt:	Alla yrkesgrupper inom kul-
turarbete var i relation till den svensk-
språkiga befolkningen speciellt väl före-
trädda i Nyland jämfört med andra re-
gioner år 2004. Experterna i biblioteks-, 
arkiv- och museiarbetet var dessutom väl 
företrädda också i Egentliga Finland och 
på Åland och hantverkarna i Egentliga 
Finland. 

Yrkesgruppen kultur- och informations-
arbete omfattar fem undergrupper, som 
presenteras närmare nedan.

1. Hantverkare och konst
hantverkare är bland andra musik-
instrumentmakare, guldsmeder, ler- och 
tegelgjutare, drejare och glasblåsare. Det 
fanns bara 55 svenskspråkiga hantverkare 
inom dessa områden år 2004. Åtmins-
tone hälften av dessa var sysselsatta inom 

industrin. Det fanns 20 hantverkare i 
Nyland, lika många i Österbotten och 
mindre än tio i de övriga landskapen.

Lägg märke till att de flesta hantverkarna, 
bl.a. konsthantverkare i trä, textil, läder 
och andra material, vävare, skräddare, 
stickare, modister, körsnärer, modellmäs-
tare, broderare, 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	100	arbetsplatser	
för	nyutbildade	hantverkare	och	konsthantver-
kare	under	åren	2005-2020. Sysselsättning-
en väntas öka med 70 sysselsatta och 30 
pensioneras och frigör därigenom några 
arbetsplatser under dessa år. Prognosen 
räknar med att största delen inom yr-
kesgruppen (54 procent) kommer att ha 
en yrkesutbildning inom hantverk och 
konstindustri medan 18 procent kommer 
att ha en yrkeshögskolutbildning. Det 
kan också finnas enstaka personer med 
utbildning inom ett tekniskt område el-
ler inom musik. 

2. Konstnärer och övriga 
experter inom konstbran
schen omfattar exempelvis författare, 
dramaturger, bildkonstnärer, planerare 
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inom den konstindustriella branschen, 
kompositörer, danskonstnärer, skådespe-
lare, teater- och filmregissörer, scriptor 
och experter inom konst- och konstin-
dustribranschen. 

Det fanns 605 svenskspråkiga konstnärer 
år 2004. Dessa utgjorde 0,5 procent av 
alla svenskspråkiga sysselsatta. De place-
rade sig huvudsakligen i näringsgrenarna 
rekreations-, kultur- och idrottsverk-
samhet samt förlagsverksamhet (240 sys-
selsatta), merkantila och administrativa 
tjänster för företag (115), organisations-
verksamhet (110) och detaljhandeln 
(40). Konstnärerna var mest företrädda i 
Nyland. Där fanns det 370 konstnärer, i 
Österbotten 100, i Egentliga Finland 40, 
på Åland 35 och i Östra Nyland 25.

Totalt	väntas	det	uppkomma	530	arbetsplatser	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	Syssel-
sättningen väntas öka med 340 sysselsatta 
och 190 pensioneras och frigör därige-
nom ytterligare arbetsplatser under dessa 
år. Prognosen räknar med att de flesta 
inom yrkesgruppen kommer att ha en 
utbildning inom hantverk och konstin-
dustri (totalt 29 procent, varav 14 procent 
på universitets-, 11 procent på yrkeshög-
skole- och 4 procent på yrkesutbildnings-
nivå). Studieområdena musik, samt teater 
och dans kommer dock att vara nästan 
lika stora (26 procent respektive 25 pro-
cent totalt) inom yrkesgruppen.

3. Chefer och producenter 
inom konst och kultur
branschen är till exempel verk-
samhetschefer inom kulturverksamhet. 
Det fanns 560 svenskspråkiga chefer 
och producenter inom branschen år 
2004. Dessa utgjorde 0,4 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. År 2004 var 
största delen av den här gruppen sys-
selsatt inom parti- och agenturhandeln 
(155) och inom rekreations-, kultur- och 
idrottsverksamhet samt förlagsverksamhet 
(75), men också inom näringsgrenarna 
tekniska tjänster för företag, merkan-
tila-administrativa tjänster för företag, 
detaljhandeln och transport (30–60 sys-
selsatta/näringsgren). Mest företrädd var 
yrkesgruppen i Nyland. Där fanns det 
330 chefer och producenter, i Österbot-
ten fanns det 110, på Åland 40, i Östra 
Nyland 35 och i Egentliga Finland 30.

Totalt	väntas	det	uppkomma	280	arbetsplatser	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	Sys-
selsättningen väntas något minska, med 
10 sysselsatta, men 290 pensioneras och 
frigör därigenom arbetsplatser under 
dessa år. Prognosen räknar med att de 
flesta inom yrkesgruppen kommer att ha 
en utbildning inom hantverk och konst-
industri (13 procent på universitetsnivå, 
3 procent yrkeshögskolenivå och 4 pro-
cent på yrkesutbildningsnivå) eller inom 
bildkonst (13 procent yrkeshögskole-
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nivå och 5 procent på universitetsnivå). 
Dessutom kommer det att finnas en del 
som är utbildade inom mediekultur och 
informationsvetenskap, företagsekonomi 
och handel, musik, teater och dans samt 
inom grafisk teknik och medieteknik.

4. Experter inom biblio
teks, arkiv och musei
branschen inkluderar arkivarier, 
bibliotekarier och informatiker. Det 
fanns 315 svenskspråkiga experter inom 
branschen år 2004. Dessa utgjorde 0,2 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta. 
En stor majoritet av den här gruppen var 
år 2004 sysselsatt inom näringsgrenarna 
rekreations-, kultur- och idrottsverksam-
het samt förlagsverksamhet (205), dess-
utom var 45 personer sysselsatta inom 
utbildning och forskning. Mest företrädd 
var yrkesgruppen i förhållande till be-
folkningsunderlaget i Egentliga Finland, 
i Nyland och på Åland. Det fanns 135 
experter inom branschen i Nyland, 60 
i Egentliga Finland, lika många i Öster-
botten, 35 på Åland och 20 i Östra Ny-
land.

Totalt	väntas	det	uppkomma	245	arbetsplat-
ser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 75 sys-
selsatta och 170 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser under 
dessa år. Prognosen räknar med att största 

delen inom yrkesgruppen kommer att ha 
en universitetsutbildning inom medie-
kultur och informationsvetenskaper (42 
procent), men en del kommer att ha en 
utbildning på yrkesutbildningsnivå (10 
procent) och yrkeshögskolenivå (4 pro-
cent). Många kommer också att vara ut-
bildade inom företagsekonomi och han-
del (20 procent) och en del inom histo-
ria och arkeologi, litteratur, kultur- och 
konstforskning och språkvetenskaper. 

5. Informatörer och 
 journalister är förutom informa-
törer och journalister även bl.a. författare, 
radio- och tv-redaktörer, fotografer samt 
ljud- och bildtekniker. Det fanns 1 280 
svenskspråkiga informatörer och journa-
lister år 2004. Dessa utgjorde 1 procent 
av alla svenskspråkiga sysselsatta. Yrkes-
gruppen var år 2004 framför allt syssel-
satt inom näringsgrenarna rekreations-, 
kultur- och idrottsverksamhet samt för-
lagsverksamhet (875), men yrkesgrup-
pen fanns även företrädd inom merkan-
tila-administrativa tjänster för företag 
(120) och inom organisationsverksamhet 
(70). Mest företrädd var yrkesgruppen 
i förhållande till befolkningsunderlaget 
i Nyland, där 1,7 procent av alla syssel-
satta var informatörer eller redaktörer. I 
Nyland fanns det 845, i Österbotten 205, 
på Åland fanns det 75 och i Egentliga 
Finland lika många och i Östra Nyland 
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fanns det 60 informatörer eller redaktö-
rer.

Totalt väntas det uppkomma 720 arbets-
platser för nyutbildade under åren 2005-
2020. Sysselsättningen väntas öka med 
220 sysselsatta och 500 pensioneras och 
frigör därigenom ytterligare arbetsplatser 
under dessa år. Inom yrkesgruppen kom-
mer utbildningsbakgrunden att variera 
mycket bland de sysselsatta, men progno-
sen räknar med att största delen kommer 
att ha en utbildning inom mediekultur 
och informationsvetenskaper (totalt 40 
procent, varav 12 procent på yrkesut-
bildningsnivå, 14,5 procent på yrkeshög-
skolenivå och 13 procent på universi-
tetsnivå). Prognosen räknar med att det 
också kommer att finnas rätt många med 
en utbildning inom företagsekonomi 
och handel, språkvetenskaper, hantverk 
och konstindustri, litteratur, teologi, his-
toria och arkeologi, politikvetenskaper, 
socialvetenskaper samt inom pedagogiska 
vetenskaper och psykologi. 

2005–2020 (hela yrkesgruppen 
kultur och informationsarbete)

Sysselsättningen väntas enligt målscena-
riet fortsätta öka med omkring 25 pro-
cent, från 2 810 till 3 510 sysselsatta åren 
2005–2020. Ökningen gäller alla yrkes-
grupper bortsett från chefer och produ-

center inom konst- och kulturbranschen, 
vars sysselsättning ungefär fortsätter på 
nuvarande nivå. 

Medianåldern inom kultur- och infor-
mationsarbete är 44 år, vilket är över 
medeltalet 43 år. Högst medianålder har 
experterna inom biblioteks-, arkiv- och 
museibranschen (49 år) och lägst medi-
anålder har konstnärerna (40 år). Sys-
selsättningen inom yrkesgruppen väntas 
öka med 700 arbetsplatser och pensione-
ringen frigör 1 180 arbetsplatser. Totalt 
uppstår då 1 880 arbetsplatser för nyut-
bildade åren 2005-20, en stor del bland 
informatörer och journalister (720 ar-
betsplatser) och bland konstnärer (530). 
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År 2004 var 260 svenskspråkiga syssel-
satta som experter inom matematik och 
naturvetenskaper, 2 960 som experter 
inom det samhällsvetenskapliga, huma-
nistiska och ekonomiska området, 760 
som juridiska experter, 2 320 som che-

3.11  
Övrigt ledar- och expertarbete

fer och experter inom den offentliga 
förvaltningen, 1 470 som chefer och 
experter inom datateknik samt 250 per-
soner som forsknings- och utvecklings-
chefer. Alla dessa hör till yrkesgruppen 
övrigt ledar- och expertarbete. 

Figur 46a: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen övrigt  
ledar- och expertarbete åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020, del 1
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Figur 46b: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen övrigt  
ledar- och expertarbete åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020, del 2
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År 2004 fanns det inom yrkesgruppen 
för övrigt	ledar-	och	expertarbete 8 020 
svenskspråkiga sysselsatta. Dessa utgjorde 
6,3 procent av alla svenskspråkiga syssel-
satta. Andelen sysselsatta har ökat jämfört 
med år 1995 då andelen var 5,0 procent 
och år 2000 då andelen var 5,8 procent. 
Den nationella trenden är liknande, men 
andelarna var ungefär 0,5 procentenheter 
mindre.

Antalet sysselsatta inom hela yrkesgrup-
pen har ökat med 2 240 personer under 
perioden 1995–2004. Ökningen var 
dubbelt större under åren 1995-2000 (1 
610 personer) än under åren 2000-2004 
(630 personer).    

Sysselsättningsökningen under andra 
hälften av 1990-talet gällde samtliga 
undergrupper inom yrkesgruppen, för-
utom experterna inom matematik och 
naturvetenskaper som minskade med 50 
personer. Störst var ökningen bland che-
ferna och experterna inom datateknik 
(540 personer). 

Under de första åren av 2000-talet 
fortsatte sysselsättningen minska bland 
experterna inom matematik och natur-
vetenskaper (70 personer). Dessutom 
minskade sysselsättningen bland de juri-
diska experterna (30 personer) och bland 
forsknings- och utvecklingscheferna (55 
personer). Sysselsättningsökningen fort-

satte under 2000-talet bland experterna 
inom det samhällsvetenskapliga, huma-
nistiska och ekonomiska området (140 
personer), bland cheferna och experterna 
inom den offentliga förvaltningen (320 
personer) och inom datateknik (355 per-
soner).  

För yrkesgruppen som helhet har sys-
selsättningsförändringarna för de svensk-
språkigas del i stort sett följt hela landets 
trender. Inom undergrupperna finns det 
dock en del variationer. Yrkesgruppen 
omfattar sex undergrupper som beskrivs 
närmare nedan.

1. Experter inom matema
tik och naturvetenskaper 
är exempelvis fysiker, astronomer, me-
teorologer, kemister, geologer, geografer, 
geofysiker, biologer, botanister, zoologer, 
biokemister, farmakologer och tekniska 
experter inom naturvetenskap. Det fanns 
265 svenskspråkiga matematiskt-natur-
vetenskapliga experter år 2004. Dessa ut-
gjorde 0,2 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta.

En stor del av dem var sysselsatta inom 
utbildnings- och forskningsbranschen 
(90 sysselsatta) och inom tillverkning av 
kemiska produkter (40 personer). Resten 
var sysselsatta inom många olika närings-
grenar. 
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Regionalt:	Dessa experter var speciellt väl 
företrädda, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Egentliga Finland 
och i Nyland jämfört med andra regio-
ner år 2004. I Nyland sysselsatte yrkes-
gruppen 1,7 procent av alla svensksprå-
kiga. Det fanns 150 experter i Nyland, 
30 i Österbotten, 40 i Egentliga Finland, 
15 i Östra Nyland och lika många på 
Åland.

Totalt	väntas	det	uppkomma	320	arbetsplatser	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	Sys-
selsättningen väntas öka med 200 sys-
selsatta och 120 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser under 
dessa år. Prognosen räknar med att de 
flesta inom yrkesgruppen kommer att 
ha en universitetsutbildning inom kemi 
(35 procent), eller en universitetsutbild-
ning inom biologi (21 procent). Prog-
nosen räknar även med att det kommer 
att finnas en del med utbildning inom 
matematik, process-, kemi- och material-
teknik, geovetenskap, rymdvetenskap och 
astrologi, fysik samt inom livsmedels-
branschen och bioteknik. 

2. Experter inom det sam
hällsvetenskapliga, huma
nistiska och ekonomiska 
området är bland andra partiledare, 
chefer i arbetsmarknads- och närings-
livsorganisationer, generaldirektörer och 

verkställande direktörer, ekonomi- och 
administrativa chefer, personalchefer, 
specialister inom matematik och statis-
tik, personalplanerare, nationalekonomer, 
historiker, samhälls- och kulturforskare, 
språkforskare, översättare, tolkar, psykolo-
ger, talterapeuter samt präster.

Det fanns 2 965 svenskspråkiga experter 
inom området år 2004. Dessa utgjorde 
2,3 procent av alla svenskspråkiga sys-
selsatta. Yrkesgruppen var representerad 
inom de flesta näringsgrenar. De största 
grupperna fanns inom organisations-
verksamhet (445), finansiell verksamhet 
och försäkringsverksamhet (340), offent-
lig förvaltning och obligatorisk socialför-
säkring (310), merkantila och administra-
tiva tjänster för företag (310), parti- och 
agenturhandel (250), hälso- och sjukvård 
(200), transport (130), sociala tjänster 
(110) samt inom tekniska tjänster för 
 företag (100).

Regionalt:	Experterna inom det sam-
hällsvetenskapliga, humanistiska och 
ekonomiska området var speciellt väl 
företrädda, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Nyland jämfört med 
andra regioner år 2004. I Nyland sys-
selsatte yrkesgruppen 3,5 procent av alla 
svenskspråkiga. Det fanns 1 710 experter 
inom området i Nyland, 535 i Österbot-
ten, 230 i Egentliga Finland, 155 i Östra 
Nyland och 225 på Åland. 
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Totalt	väntas	det	uppkomma	1	730	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 310 
sysselsatta och 1 420 pensioneras och 
frigör därigenom 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 13 procent yrkeshögskoleutbild-
ning). Prognosen räknar också med att 
språkvetare (13 procent) och pedagoger 
och psykologer (11 procent) sysselsätts 
inom yrkesgruppen. Det kommer även 
att finnas en del med utbildning inom 
 administration, juridik, teologi, social-
vetenskaper och nationalekonomi inom 
dessa yrken.

3. Juridiska experter är ex-
empelvis advokater, åklagare, domare, 
rättegångsombud och utsökningsmän. 
Det fanns 755 svenskspråkiga jurister år 
2004. Dessa utgjorde 0,6 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. De placerade 
sig till stor del inom näringsgrenarna 
merkantila och administrativa tjänster för 
företag (285) och inom rikets försvar och 
ordningsväsendet (270).

Regionalt:	Juristerna var speciellt väl fö-
reträdda, i relation till den svenskspråkiga 
befolkningen, i Nyland jämfört med 
andra regioner år 2004. Här sysselsatte 

yrkesgruppen mer än 0,9 procent av alla 
svenskspråkiga. Det fanns 425 jurister i 
Nyland, 140 i Österbotten, 65 i Egent-
liga Finland, 35 i Östra Nyland och 70 
på Åland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	540	arbetsplatser	
för	nyutbildade	jurister	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 165 sys-
selsatta och 375 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser under 
dessa år. Det stora flertalet av de verk-
samma inom yrkesgruppen kommer att 
ha en universitetsutbildning inom juridik 
(84 procent), enligt prognosen, men det 
kommer också att finnas en del inom 
yrkesgruppen med utbildning inom fö-
retagsekonomi och handel. 

4. Chefer och experter 
inom den offentliga för
valtningen är bland andra högre 
tjänstemän inom statens centralförvalt-
ning, högre tjänstemän inom den statliga 
distrikts- och lokalförvaltningen, direk-
törer inom stads- och kommunalförvalt-
ningen, drifts- och verksamhetschefer, 
konsumentrådgivare, specialister inom 
statsförvaltningen och kommunalförvalt-
ningen, arbetarskydds- och hälsoinspek-
törer. Det fanns 2 320 svenskspråkiga 
experter eller chefer inom den offentliga 
förvaltningen år 2004. Dessa utgjorde 1,8 
procent av alla svenskspråkiga sysselsatta.
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Yrkesgruppen var representerad inom 
samtliga näringsgrenar, men framför allt 
inom offentlig förvaltning och obligato-
risk socialförsäkring (1 112), utbildning 
och forskning (560), inom merkantila 
och administrativa tjänster för företag 
(215), inom tekniska tjänster för företag 
(115 sysselsatta) och inom transport (80 
sysselsatta). 

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 2004. I dessa regioner sys-
selsatte yrkesgruppen 3,1 respektive 2,4 
procent av alla svenskspråkiga. Det fanns 
1 170 chefer eller experter i Nyland, 485 
i Österbotten, 340 i Egentliga Finland, 
100 i Östra Nyland och 160 på Åland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	1	240	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 260 sys-
selsatta och 980 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser under 
dessa år. Prognosen räknar med att en 
stor del av yrkesgruppen kommer att ha 
en utbildning inom företagsekonomi och 
handel (9 procent yrkeshögskolutbild-
ning, 7 procent universitetsutbildning). 
Det kommer också att finnas en del med 
utbildning inom administration, juridik, 
biologi, socialvetenskaper, informations- 

och kommunikationsteknik, el- och 
automationsteknik, arkitektur och byg-
gande, databehandling och inom peda-
gogiska vetenskaper och psykologi. 

5. Chefer och experter 
inom datateknik är bland andra 
datachefer, planerare och programmerare 
inom datateknik samt övriga dataspe-
cialister. Det fanns 1 470 svenskspråkiga 
chefer och experter inom datateknik år 
2004. Dessa utgjorde 1,1 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Yrkesgruppen 
fanns representerad i så gott som samtliga 
näringsgrenar. Mer än hälften sysselsat-
tes dock inom näringsgrenen tekniska 
tjänster för företag (750). Inom parti- 
och agenturhandeln och utbildning och 
forskning sysselsattes 130 respektive 90 
personer. 

Regionalt:	Yrkesgruppen var speciellt väl 
företrädd, i relation till den svensksprå-
kiga befolkningen, i Nyland jämfört med 
andra regioner år 2004. Här sysselsatte 
yrkesgruppen 1,7 procent av alla svensk-
språkiga. Det fanns 840 i Nyland, 270 i 
Österbotten, 150 i Egentliga Finland, 40 
i Östra Nyland och 120 på Åland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	1	110	arbets-
platser	för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	
Sysselsättningen väntas öka med 770 sys-
selsatta och 340 pensioneras och frigör 
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därigenom ytterligare arbetsplatser under 
dessa år. Största delen av yrkesgruppen 
kommer enligt prognosens beräkningar 
att ha en yrkeshögskoleutbildning inom 
databehandling (38 procent) och det 
kommer också att finnas många med en 
universitetsutbildning inom databehand-
ling (16 procent). Prognosen räknar även 
med att det inom yrkesgruppen kommer 
att finnas en del med utbildning inom 
informations- och kommunikations-
teknik (totalt 24 procent), företags-
ekonomi och handel samt el- och 
 automationsteknik. 

6. Forsknings och utveck
lingscheferna fanns år 2004 
framför allt företrädda inom näringsgre-
narna tillverkning av kemiska produkter, 
tillverkning av maskiner och utrustning 
samt transportmedel, tillverkning av 
elektronik och elprodukter, parti- och 
agenturhandel samt inom utbildning och 
forskning. Det fanns 250 svenskspråkiga 
forsknings- och utvecklingschefer år 
2004. Dessa utgjorde 0,2 procent av alla 
svenskspråkiga sysselsatta.

Regionalt:	Forsknings- och utvecklings-
cheferna var speciellt väl företrädda, i 
relation till den svenskspråkiga befolk-
ningen, i Nyland och i Egentliga Finland 
jämfört med andra regioner år 2004. I de 
här regionerna sysselsatte yrkesgruppen 

mer än 0,3 procent av alla svensksprå-
kiga. Det fanns 125 i Nyland, 60 i Öster-
botten, 30 i Egentliga Finland och min-
dre än 10 i Östra Nyland och på Åland. 

Totalt	väntas	det	uppkomma	270	arbetsplatser	
för	nyutbildade	under	åren	2005-2020.	Sys-
selsättningen väntas öka med 135 sys-
selsatta och 135 pensioneras och frigör 
därigenom ytterligare arbetsplatser under 
dessa år. 

Forsknings- och utvecklingschefer är gi-
vetvis utbildade inom många olika om-
råden. Prognosen räknar med att 16 pro-
cent är utbildade inom el- och automa-
tionsteknik (12 procent på universitets-
nivå och 4 procent på yrkeshögskolnivå), 
15 procent inom informations- och 
kommunikationsteknik, 13 procent inom 
maskin-, metall- och energiteknik samt 
12 procent inom process-, kemi- och 
materialteknik. Prognosen räknar med 
att det även kommer att finnas en del 
med utbildning inom databehandling, 
företagsekonomi och handel, produk-
tionsekonomi, kemi, arkitektur och byg-
gande samt inom flera andra områden. 

2005–2020 (hela yrkesgruppen 
övrigt ledar och expertarbete)

Sysselsättningen väntas enligt målsce-
nariet fortsätta öka med omkring 23 
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procent, från 8 020 till 9 870 sysselsatta 
under åren 2005–2020. Ökningen gäller 
samtliga undergrupper. 

Medianåldern inom ledar- och expert-
arbete är 44 år, vilket ligger något över 
medeltalet 43 år. Högst är medelåldern 
bland forsknings- och utvecklingschefer-
na (49 år) och lägst bland cheferna och 
experterna inom datateknik (36 år). 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen 
ökar totalt med 1 845 arbetsplatser och 
pensioneringen frigör 3 370 arbetsplat-
ser. Totalt	uppstår	det	då	5	215	arbetsplatser	
för	nyutbildade	under	åren	2005–2020,	de	
flesta	inom	det	samhällsvetenskapliga,	hu-
manistiska	och	ekonomiska	området	(1	730),	
inom	den	offentliga	förvaltningen	(1	240)	och	
inom	datatekniken	(1	110).	
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Säkerhetsbranschen omfattar poliser, 
brandmän, fångvaktare, tulltjänstemän, 
gräns- och sjöbevakare, militärer och 

3.12  
Arbete inom säkerhetsbranschen

övriga yrkesverksamma inom säkerhets-
branschen, t.ex. väktare och ordnings-
vakter. 

Figur 47: Antalet svenskspråkiga sysselsatta inom yrkesgruppen arbete  
inom säkerhetsbranschen åren 1995-2004, prognos för åren 2010-2020
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År 2004 fanns det 1 860 svenskspråkiga 
sysselsatta inom yrkesgruppen. Dessa ut-
gjorde 1,5 procent av alla svenskspråkiga 
sysselsatta. Andelen sysselsatta har ökat 
något sedan 1995 då andelen var 1,2 
procent. År 2004 var 1 210 av dessa po-
liser, brandmän eller fångvaktare, 290 var 
sysselsatta inom militären och 360 inom 
övrigt säkerhetsarbete. Yrkesgrupperna 
var främst företrädda inom näringsgre-
narna rikets försvar och ordningsväsen-
det (1 140), offentlig förvaltning och 
obligatorisk socialförsäkring (190 syssel-
satta) samt inom merkantila och admi-
nistrativa tjänster för företag (190). 

Antalet sysselsatta inom yrkesgruppen 
ökade med 280 personer under åren 
1995-2000 och med ytterligare 170 per-
soner under åren 2000-2004. Ökningen 
gällde samtliga undergrupper. 

Regionalt:	Poliserna, brandmännen och 
fångvaktarna var speciellt väl företrädda, 
i relation till den svenskspråkiga be-
folkningen, i Österbotten och på Åland 
jämfört med andra regioner år 2004. Det 
fanns 340 i Nyland, 460 i Österbotten, 
95 i Egentliga Finland, 80 i Östra Ny-
land och 200 på Åland. 

Militärerna var speciellt väl företrädda, i 
relation till den svenskspråkiga befolk-
ningen, i Nyland och i Egentliga Finland 

jämfört med andra regioner år 2004. Det 
fanns 160 militärer i Nyland, 35 i Öster-
botten, 35 i Egentliga Finland, 1 i Östra 
Nyland och 20 på Åland. 

De övriga säkerhetsarbetarna var speciellt 
väl företrädda, i relation till den svensk-
språkiga befolkningen, i Nyland jämfört 
med andra regioner år 2004. Det fanns 
190 i Nyland, 80 i Österbotten, 25 i 
Egentliga Finland, 25 i Östra Nyland och 
35 på Åland. 

För yrkesgruppen poliser,	brandmän	och	
fångvaktares del räknar prognosen med att 
28 procent av de sysselsatta kommer att 
ha en yrkesutbildning inom brand- och 
räddningsbranschen och 30 procent kom-
mer att vara utbildade inom polisbranschen 
(yrkesutbildning 17 procent och yrkeshög-
skolutbildning 13 procent). Resten kom-
mer att vara utbildade inom företagseko-
nomi och handel, social- och hälsoområ-
det, fordons- och transporteknik, arkitektur 
och byggande, hälsoområdet eller inom 
juridik. Totalt	väntas	det	uppkomma	470	ar-
betsplatser	för	nyutbildade	poliser,	brandmän	och	
fångvaktare	under	åren	2005-2020.	Sysselsätt-
ningen väntas minska med 35 sysselsatta, 
men 505 pensioneras och frigör därige-
nom arbetsplatser under dessa år.

Inom yrkesgruppen militärer räknar 
prognosen med att 75 procent kommer 
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att ha en utbildning inom militär och 
gränsbevakningsbranschen (45 procent 
yrkeshögskoleutbildning, 19 procent uni-
versitetsutbildning och 11 procent yrkes-
utbildning). Resten beräknas vara utbil-
dade inom fordons- och transportteknik, 
informations- och kommunikations-
teknik, el- och automationsteknik, samt 
inom maskin-, metall- och energiteknik. 
Totalt	väntas	det	uppkomma	120	arbetsplat-
ser	för	nyutbildade	yrkesmilitärer	under	åren	
2005-2020. Sysselsättningen väntas minska 
med 35 sysselsatta, men 155 pensioneras 
och frigör därigenom arbetsplatser under 
dessa år.

Prognosen räknar med att hälften av 
yrkesgruppen övrigt	arbete	inom	säkerhets-
branschen är utbildad inom teknik och 
kommunikation. Prognosen räknar med 
resten är utbildade inom framför allt 
företagsekonomi och handel, inkvarte-
rings- och kosthållsbranschen, arkitektur 
och byggande, el- och automationstek-
nik, informations- och kommunikations-
teknik samt inom fordons- och trans-
portteknik. Totalt	väntas	det	uppkomma	
15	arbetsplatser	för	nyutbildade	under	åren	
2005-2020. Sysselsättningen väntas minska 
med 65 sysselsatta, men 80 pensioneras 
och frigör därigenom arbetsplatser under 
dessa år.

2005–2020 (hela 
yrkesgruppen arbete inom 
säkerhetsbranschen)

Sysselsättningen väntas enligt målscena-
riet minska med omkring 7 procent, 
från 1 860 till 1 720 sysselsatta åren 
2005–2020. Minskningen gäller samtliga 
undergrupper. 

Medianåldern inom arbete i säkerhets-
branschen är 36 år, vilket ligger under 
medeltalet 43 år. Grupperna poliser, 
brandmän och fångvaktare samt solda-
ter har en medianålder på 38 år medan 
gruppen övrigt arbete inom säkerhets-
branschen har en medianålder på 28 år. 

Sysselsättningen inom yrkesgruppen 
väntas minska med 135 arbetsplatser, 
men pensioneringen frigör 740 arbets-
platser under åren 2005-2020. Totalt 
uppstår då 605 arbetsplatser för nyutbil-
dade under åren 2005–2020, de flesta 
inom gruppen poliser, brandmän och 
fångvaktare (470). 
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1 Till dessa ledare och experter hör 
matematiskt-naturvetenskapliga, datatek-
niska, samhällsvetenskapliga, ekonomiska 
och humanistiska chefer och experter, 
jurister, experter inom den offentliga 
förvaltningen samt forsknings- och ut-
vecklingschefer.

2 Medianåldern är den ålder som skiljer 
två lika stora grupper, dvs. det finns lika 
många som är yngre än medianåldern 
som det finns äldre än medianåldern.

Fotnoter



4.0
Utbildningsbehoven  
år 2020 och mål  
för år 2012
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I texten nedan presenteras de väntade 
utbildningsbehoven för åren 2005-2020 enligt 
prognoskalkylen Yrke 2020 och det förkla-
ras i korthet för varje utbildningsområde 
eller studieområde hur utbildningsbeho-
vet uppkommer. 

I texten presenteras också en rekom-
mendation, som ofta skiljer sig något från 
prognoskalkylen. Orsakerna till skill-
naderna framgår i texten och i kapitel 
5.4.7. Rekommendationerna är gjorda 
av prognosprojektets styrgrupp och är 
identiska med de kvantitativa målen för 
utbildning för svenskspråkiga som slagits 
fast av statsrådet i utvecklingsplanen för 
utbildning och forskning för åren 2007-2012 
(den finska förkortningen kesu används 
i tabellerna i texten). Målen har även 
omfattats av samordningsdelegationen 
för svenskspråkig högskoleutbildning 
i deras utredning från januari 2008. I 
prognosen ingick utbildningsbehovet 
på Åland, i målen i utvecklingsplanen är 
de åländska målen, som arbetats fram av 
Ålands landskapsregering, exkluderade. 

I texten avses svenskspråkig yrkesutbild-
ning och svenskspråkig yrkeshögskole-
utbildning, men universitetsutbildning 
för svenskspråkiga oberoende av under-
visningsspråk.  På utbildningsrepresen-
tanternas önskemål presenteras högsko-
leutbildningen enligt utbildningsområde 
och yrkesutbildningen på en mer detal-
jerad nivå, enligt studieområde. Se även 
bilagorna 8 och 9.

I texten presenteras hur mycket sys-
selsättningen ökar inom de yrken som 
kräver utbildningen i fråga under åren 
2005-2020 och hur mycket arbetsplatser 
som frigörs under samma period för 
nyutbildade utgående från pensions-
avgången inom samma yrken. Det 
utbildningsbehov som då framkommer 
relateras till nuvarande antagning till 
utbildnings- eller studieområdet. På det 
här sättet framgår det om det finns ett 
ökat eller minskat utbildningsbehov 
inom området.  I texten framgår det 
vilka yrkesgrupper som prognosen 
huvudsakligen räknar med att utbildade 

4.1
Läs detta först
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inom olika områden placerar sig i.

I texten nämns också arbetslöshetsläget 
bland de utbildade inom området under 
de senaste åren. Arbetslöshetssiffrorna 
beskriver läget de senaste åren och 
har inte varit en utgångspunkt i prog-
nostiseringen 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 lågkonjunkturer med hjälp av 
prognostisering och dimensionering av 
utbildning. I viss mån ger ändå arbets-
löshetsuppgifterna en intressant tilläggs-
information. Därför publiceras de här.

JÄMFÖRELSETALEN ÄR FÖLJANDE 
Pensionsavgången i % bland alla svenskspråkiga  
sysselsatta år 2005-2020 42,0 %

ARBETSLÖSHETEN BLAND ALLA SVENSKSPRÅKIGA  
MED UTBILDNINGEN IFRÅGA (DEC 2007)

Yrkesutbildning 3,6 %

Yrkeshögskoleutbildning 2,9 %

Universitetsutbildning 2,9 %

Läs vid behov mer om hur utbildningsprognosen är ställd i kapitel 5

I texten görs jämförelser med vissa medeltal för 
alla svenskspråkiga sysselsatta
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Prognoskalkylen för påbörjade studier 
relateras till årsklassen. Det innebär att 
det svenskspråkiga utbildningsutbudet 
är lika stort i relation till årsklassen som 
det nationella, men det finns skillnader 
mellan språkgrupperna (figur 48). För 

4.2
Finsk- och svenskspråkiga 
erbjuds lika mycket utbildning

både finsk- och svenskspråkiga beräknas 
ca 1,4 påbörjade studier per individ i 
årsklassen. Inom den svenskspråkiga 
utbildningen finns det en större andel 
universitetsutbildning och en mindre 
andel yrkesutbildning än i hela landet. 

Figur 48: Mål för antal påbörjare i % enligt utbildningsnivå år 2012 
enligt utvecklingsplanen för utbildning och kultur 2007-2012, 
utbildning för svenskspråkiga och nationella mål (exklusive Åland)

Mål för 2012 enligt språk och utbildningsnivå

yrkesutbildning yrkeshögskoleutbildning universitetsutbildning

utbildning 
för svensk-

språkiga

hela 
landet

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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I figur 49 framgår att det finns ett ök-
ningsbehov främst inom utbildningen 
inom teknik och kommunikation 
och inom social- och hälsovård och 
idrottsområdet. Minskningsbehov finns 

det främst inom kulturutbildningen. I 
figurerna 49 och 58 ingår utbildnings-
behovet på Åland, vilket skiljer rekom-
mendationen från de mål som slagits fast 
i utvecklingsplanen.

Figur 49: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2001-06, 
behoven enligt prognosen år 2020 och rekommendationen fram 
till år 2012 enligt utbildningsområde, alla utbildningsnivåer. 
Rekommendationen är identisk med målen i utvecklingsplanen, 
men inkluderar även mål för Åland

Utbildningsområde

Behovet av påbörjade studier enligt utbildningsområde inom ungdomsutbildningen 
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I figur 50 framgår det att det finns ett 
ökningsbehov främst inom yrkesutbild-
ningen och i viss mån inom yrkeshög-
skoleutbildningen. Minskningsbehov 

finns det främst inom universitetsutbild-
ningen. Dock inte inom alla studieom-
råden.

Figur 50: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2001-06, 
behoven enligt prognosen år 2020 och rekommendationen fram 
till år 2012 enligt utbildningsnivå, alla utbildningsområden. 
Rekommendationen är identisk med målen i utvecklingsplanen, 
men inkluderar även mål för Åland

Påbörjade studier i medeltal 2001-06 Behov enligt prognosen till 2020 Rekommendation fram till 2012
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Till utbildningsområdet hör yrkes- och 
yrkeshögskoleutbildning inom fritids-
verksamhet och ungdomsarbete samt 
yrkesutbildning inom barn- och famil-
jearbete. Till området hör också univer-

4.3
Humanistisk och  
pedagogisk utbildning 

sitetsutbildning inom språkvetenskap, 
historia och arkeologi, teologi, filosofi, 
pedagogik och psykologi samt undervis-
ning och fostran (lärarutbildning).

Figur 51: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2001-06, behoven 
enligt prognosen år 2020 och rekommendationen fram till år 
2012 inom det humanistiska och pedagogiska området enligt 
utbildningsnivå. Rekommendationen är identisk med målen i 
utvecklingsplanen, men inkluderar även mål för Åland

Påbörjade studier i medeltal 2001-06 Behov enligt prognosen till 2020 Rekommendation fram till 2012
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Utbildningsbehovet är enligt prog-
nosen något ökande inom yrkes- och 
yrkeshögskoleutbildningen. Ökningen 
gäller främst barn- och familjearbete. 
Utbildningsbehovet är enligt prognosen 
minskande på universitetsnivå inom alla 
studieområden, förutom inom teologi. 
För universitetsutbildningen rekommen-
deras emellertid ingen minskning från 
nuvarande antagning inom pedagogik, 
lärarutbildning, psykologi, filosofi eller 
inom historia.

4.3.1 Yrkesutbildning
Inom studieområdena fritidsverksamhet 
och ungdomsarbete samt barn- och 

familjearbete är arbetsmarknaden 
i hög grad svenskspråkig. Det är 
svenskspråkig verksamhet i föreningar, 
organisationer, församlingar och 
kommuner som sysselsätter. Morgon- 
och eftermiddagsverksamheten 
har blivit en stor sysselsättare.  
Uppkomsten av större kommuner 
och ett minskat antal barn och unga 
kan minska arbetskraftsbehovet, men 
samtidigt finns 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 finska. 

STUDIEOMRÅDE Påbörjare  Påbörjare Prognos Åland  Rekommenda-
 2001-05/år   2005 påbörjar- påbörjar- tion och kesu-
 (inkl Åland) (inkl Åland) behov 2020 mål 2012  mål 2012  1 

    (inkl Åland)  (exkl Åland)
Fritids- 
verksamhet  
och ungdoms- 
arbete 34 36 29 0 30

Barn- och  
familjearbete 11 11 28 0 25
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Väntad utveckling  
2005-2020

Den väntade sysselsättningsökningen är 
hög inom bägge områdena och pen-
sionsavgången ligger i procent lite över 
genomsnittet bland svenskspråkiga un-
der åren 2005-2020. Sammanlagt väntas 
300 arbetsplatser uppstå för nyutbildade 
inom fritidsverksamhet och ungdomsarbete 
och lika många arbetsplatser inom barn- 
och familjearbete fram till år 2020 som 
en följd av sysselsättningsökningen och 
pensioneringen. Det innebär i förhål-
lande till den nuvarande årliga antag-
ningen till utbildningarna ett minskat 
utbildningsbehov inom ungdoms- och 
fritidsarbete, men ett ökat behov inom 
barn- och familjearbete. Utbildning 
inom fritidsverksamhet och ungdomsar-
bete ordnas på två ställen, både i Södra 
Finland och i Österbotten. Utbildning 
inom barn- och familjearbete har ord-
nats på svenska endast i Österbotten.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland de svensksprå-
kiga med utbildning inom fritids- och 
ungdomsarbete har procentuellt legat 
över genomsnittet bland svenskspråkiga 
under de senaste åren, medan arbets-
lösheten varit närmast obefintlig bland 

dem med utbildning inom barn- och 
 familjearbete. Prognosen räknar med 
att de utbildade främst placerar sig 
som yrkesutövare eller ledare inom det 
sociala området, inom undervisnings-
området och vid församlingar.

4.3.2 Yrkeshögskole- 
utbildning
Inom fritidsverksamhet och ungdoms-
arbete är arbetsmarknaden i hög grad 
svenskspråkig. Det finns mycket svensk-
språkig verksamhet i föreningar, orga-
nisationer, församlingar och kommuner 
som sysselsätter. Uppkomsten av större 
kommuner och ett minskat antal barn 
och unga kan minska arbetskraftsbe-
hovet, men samtidigt finns 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 finska. 

Väntad utveckling  
2005-2020

Den väntade sysselsättningsökningen 
är hög inom området och pensionsav-
gången ligger i procent över medeltalet 
för alla svenskspråkiga sysselsatta åren 
2005-2020. Sammanlagt väntas 185 ar-
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betsplatser uppstå för nyutbildade inom 
fritidsverksamhet och ungdomsarbete 
fram till 2020 som en följd av syssel-
sättningsökningen och pensioneringen. 
Utbildningen har ordnats av en anord-
nare i Södra Finland. Den nuvarande 
antagningen är enligt prognosen lämplig 
också under åren fram till år 2020.

Arbetslöshet och  
placering 

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
med denna utbildning har rört sig kring 
genomsnittet bland svenskspråkiga yr-
keshögskoleutbildade. Prognosen räknar 
med att de som utbildat sig inom fritids-
verksamhet och ungdomsarbete på yr-
keshögskolenivå främst placerar sig som 
yrkesutövare, experter och ledare inom 
det sociala området, inom den offentliga 
förvaltningen, inom undervisningsområ-
det eller inom det samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och ekonomiska området.

4.3.3 Universitets- 
utbildning
Inom den humanistiska och pedagogis-
ka utbildningen utbildas bl.a. klasslärare, 
barnträdgårdslärare. präster, psykologer, 
pedagoger, filosofer, historiker och 
språkvetare. Ett minskat utbildningsbe-
hov finns enligt prognosen inom alla 

delområden, förutom inom teologi, som 
har ett ökningsbehov. Särskilt för peda-
gogik, lärarutbildning, psykologi, filosofi 
och historia rekommenderas ändå ingen 
minskning av nuvarande årliga antag-
ning. Det finns dels ett tydligt regionalt 
lärarbehov, dels finns det utbildningar 
som redan har en minimivolym. 

När här talas om lärarutbildning avses 
endast den utbildning som gäller klass-
lärare, specialklasslärare och barnträd-
gårdslärare. Ämneslärare och yrkeslärare 
finns i prognosen Yrke 2020 dimen-
sionerade inom respektive ämnes- och 
yrkesstudier. Språklärarna ingår t.ex. 
inom språkvetenskapen. 2

Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningen för de utbildade inom 
området har ökat under åren 1998–2005 
och väntas fortsätta öka. Den väntade 
sysselsättningsökningen fram till år 2020 
ligger emellertid under medeltalet för 
alla svenskspråkiga sysselsatta när det 
gäller språkvetarna och klass-, special-
klass- och barnträdgårdslärarna och 
över medeltalet när det gäller historiker, 
filosofer, pedagoger, psykologer och 
teologer. Det är fråga om förhållandevis 
unga yrkesgrupper, med en väntad pen-
sionsavgång som ligger under medeltalet 
för alla svenskspråkiga sysselsatta. Den 
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yngsta yrkesgruppen inom utbildnings-
området är lärarna. 

När effekten av sysselsättningsökningen 
och pensioneringen slås ihop uppstår 
totalt 1 140 arbetsplatser för nyutbil-
dade klasslärare, specialklasslärare och 
barnträdgårdslärare 3, 900 arbetsplatser 
för nyutbildade språkvetare 4, 540 för 
nyutbildade pedagoger och psykologer, 
230 för nyutbildade teologer 5, 180 
för nyutbildade historiker och 45 
för nyutbildade filosofer under åren 
2005-2020. När dessa siffror relateras 
till nuvarande antagning innebär det 
ett minskat antagningsbehov för alla 
studieområden förutom teologi. Yrke 
2020 rekommenderar emellertid ingen 
minskning från nuvarande antagning 
inom pedagogik, lärarutbildning, 
psykologi, filosofi eller inom historia. 
Dels finns det i vissa regioner akut brist 
på lärare och en stor andel obehöriga 
lärare, dels har många utbildningar 
redan en minimivolym. 6 Svenskspråkiga 
utbildar sig i språkvetenskaper, historia 
och arkeologi, filosofi, pedagogik och 
psykologi vid huvudsakligen två uni-
versitet. Lärarutbildning och teologi ges 
för svenskspråkiga vid ett universitet. 

Arbetslöshet och  
placering 

I nationell jämförelse har arbetslösheten 
varit förhållandevis låg bland svensk-
språkiga humanister och pedagoger, 
men jämfört med alla svenskspråkiga 
akademikers arbetslöshetsprocent var 
arbetslösheten rätt hög bland filosofer 
och språkvetare under de senaste åren.  
Prognosen utgår från att de som ut-
bildat sig inom det humanistiska eller 
pedagogiska området främst placerar 
sig som lärare, som experter inom det 
samhällsvetenskapliga, humanistiska 
och ekonomiska området, inom den 
offentliga förvaltningen eller som infor-
matörer eller journalister. Språkvetarna 
och lärarna placeras även inom handeln 
och inom kontorsarbete, historikerna 
även på museer, bibliotek eller arkiv 
och psykologerna och teologerna även 
inom social- och hälsovården. Enstaka 
humanister och pedagoger sysselsätts 
inom andra yrken.
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Till utbildningsområdet hör yrkes-, yr-
keshögskole- och universitetsutbildning 
inom hantverk och konstindustri, medie-
kultur och informationsvetenskaper 
samt musik. Till området hör yrkes-
högskole- och universitetsutbildning 

4.4
Kultur  

inom teater och dans samt bildkonst. 
Dessutom hör till utbildningsområdet  
universitetsutbildning inom litteratur 
samt kultur- och konstfostran och 
yrkeshögskoleutbildning för kultur-
producenter.
 

Figur 52: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2001-06, behoven 
enligt prognosen år 2020 och rekommendationen fram till år 
2012 inom utbildningsområdet kultur enligt utbildningsnivå. 
Rekommendationen är identisk med målen i utvecklingsplanen, 
men inkluderar även mål för Åland

Påbörjade studier i medeltal 2001-06 Behov enligt prognosen till 2020 Rekommendation fram till 2012
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Utbildningsbehovet är enligt prognosen 
kraftigt minskande på alla nivåer inom 
utbildningsområdet kultur. Prognosen 
visar dock på ett ökningsbehov inom 
konstindustri, mediekultur och infor-
mationsvetenskaper på universitetsnivå. 
Inom musik och bildkonst är nuvarande 
antagning eller en liten ökning av 
denna lämplig i framtiden. Inom alla 
andra studieområden inom kultur visar 
prognosen på ett minskat behov.  En så 
stor minskning som prognosen visar på 
rekommenderas emellertid inte, efter-
som de flesta utbildningar redan har en 
minimivolym.

4.4.1 Yrkesutbildning
Antalet sysselsatta hantverkare har 
halverats under de tio senaste åren och 
konstnärernas antal har också minskat. 
Sysselsättningen väntas dock öka inom 
alla delområden av kulturen under de 
kommande åren på grund av större 
efterfrågan på kultur- och rekreations-
verksamhet och en högre levnadsstan-
dard. I framtiden kommer det att finnas 
en större andel pensionärer som är 
villiga att betala allt mer t.ex. för kultur-
upplevelser och fritidsaktiviteter. 

Yrkena inom kulturområdet förändras. 
En stor del av de utexaminerade får räk-
na med att sysselsättas inom andra bran-
scher. En utbildning inom kultur kan 

vara till nytta i olika former av fritids-
verksamhet, 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 redan i viss mån suddats ut. Det 
visuellas betydelse ökar inom de flesta 
branscher. Många av dem som studerar 
inom någon inriktning inom hantverk 
och konstindustri får sannolikt räkna 
med att sysselsättning erbjuds inom små-
skalig serietillverkning. Det är i hög grad 
den utbildades intresse, begåvning och 
förmåga till produktplanering och före-
tagsamhet som avgör sysselsättningen. I 
många fall är sysselsättningen beroende 
av att man skapar sin egen arbetsplats. 

Yrke 2020 har betonat betydelsen av 
yrken med anknytning till kultur bland 
svenskspråkiga och utgått från att en 
något större andel är sysselsatta inom 
kultur i Svenskfinland än i hela landet. 

Inom dans- och cirkusbranschen finns 
ingen svenskspråkig utbildning och 
prognosen visar inte heller på ett behov 
av dessa utbildningar.
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STUDIEOMRÅDE Påbörjare  Påbörjare Prognos Åland  Rekommenda-
 2001-05/år   2005 påbörjar- påbörjar- tion och kesu-
 (inkl Åland) (inkl Åland) behov 2020 mål 2012  mål 2012  7 

    (inkl Åland)  (exkl Åland)
Hantverk och  
konstindustri 99 105 72 0 100

Mediekultur 73 105 22 0 70

Musik 11 15 5 0 10

Hantverk och 
konstindustri

Väntad utveckling 
2005-2020

Både den väntade sysselsättningsök-
ningen och pensionsavgången inom 
arbetsplatserna som kräver utbildning 
inom hantverk och konstindustri ligger 
över medeltalet för alla svenskspråkiga 
sysselsatta. Sammanlagt väntas mer än 
700 arbetsplatser uppstå för nyutbildade 
inom hantverk och konstindustri under 
åren 2005-2020 som en följd av syssel-
sättningsökningen och pensioneringen. 
De flesta platserna frigörs som en följd 
av pensionering. Detta ger ändå ett 
minskat utbildningsbehov fram till år 
2020 i förhållande till den nuvarande 
årliga antagningen.

En minskning av utbildningen rekom-
menderas 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 in-
riktningar helt försvinner på svenska. En 
del av ökningsbehovet inom dels textil- 
och beklädnadsbranschen, dels bygg-
nadsbranschen inom utbildningsområdet 
teknik och kommunikation har istället 
överförts till de här inriktningarna inom 
hantverk och konstindustri inom kultur. 
Det här innebär att det inte torde finnas 
risker för överdimensionering inom stu-
dieområdet 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. 
Trä- samt textil- och beklädnadsinrikt-
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ningen har vardera funnits på tre ställen, 
byggnadsinriktningen ordnas på bägge 
orterna i Södra Finland och keramik 
och smide har ordnats i Ekenäs.

Arbetslöshet och  
placering

I en nationell jämförelse har arbetslöshe-
ten varit förhållandevis låg bland svensk-
språkiga med en hantverksutbildning, 
men jämfört med alla svenskspråkiga 
yrkesutbildades arbetslöshetsprocent 
har arbetslösheten under de senaste 
åren varit rätt hög. Arbetslösheten har 
varit högre bland de utbildade i Södra 
Finland än i Österbotten. 

Prognosen räknar med att de flesta 
av de utbildade placerar sig som till-
verkare och hantverkare inom textil-, 
beklädnads- och läderbranschen, som 
träarbetare och –experter, byggnadsar-
betare- och målare, metallarbetare och 
som yrkesutövare inom den grafiska 
branschen. En del blir hantverkare och 
konsthantverkare eller konstnärer, ex-
perter eller ledare inom konstbranschen. 
Många väntas bli köpmän eller försäljare 
och några ledare och experter inom 
handelsbranschen eller verksamma inom 
socialområdet eller undervisningsområ-
det.

Mediekultur och  
bildkonst 

Väntad utveckling 
2005-2020

I procent ligger den väntade sysselsätt-
ningsökningen över medeltalet och 
pensionsavgången motsvarar ungefär 
medeltalet bland alla svenskspråkiga 
sysselsatta. Sammanlagt frigörs 230 
arbetsplatser för nyutbildade medieas-
sistenter och bildartesaner som en följd 
av sysselsättningsökningen och pensio-
neringen fram till år 2020. Det här ger 
ett minskningsbehov fram till år 2020 
jämfört med nuvarande antagning till 
audiovisuell kommunikation och visuell 
framställning. De olika inriktningarna 
har emellertid redan en minimivolym 
och Yrke 2020 rekommenderar inte en 
minskning. Audiovisuell kommunikation 
har ordnats i Vasa och i Helsingfors, visu-
ell framställning i Nykarleby och Borgå. 

Arbetslöshet och  
placering

I en nationell jämförelse har arbetslöshe-
ten varit förhållandevis låg bland svensk-
språkiga medieassistenter och bildarte-
saner. Jämfört med alla svenskspråkiga 
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yrkesutbildades arbetslöshetsprocent har 
arbetslösheten vissa år varit högre, men 
andra år lägre. Prognosen räknar med att 
de flesta av de utbildade placerar sig som 
informatörer och journalister eller som 
yrkesutövare inom den grafiska bran-
schen. Några blir konstnärer, experter 
inom konst- och kulturbranschen eller 
inom biblioteks-, arkiv- och museibran-
schen. Lika många väntas dock arbeta 
som försäljare eller annars inom handeln, 
med servicearbete eller på kontor.

Musik

Väntad utveckling 
2005-2020

Den väntade sysselsättningsökningen 
inom de yrken som kräver utbildning 
inom musik ligger högt över medeltalet, 
men pensionsavgången ligger under 
medeltalet för alla svenskspråkiga sys-
selsatta fram till år 2020. Sammanlagt 
frigörs endast 50 arbetsplatser för 
nyutbildade musiker från andra stadiet 
som en följd av sysselsättningsökningen 
och pensioneringen fram till år 2020. 
I förhållande till nuvarande antagning 
innebär detta ett minskat utbildnings-
behov. Utbildningen ordnas emellertid 
endast i Jakobstad och en minskning 
av utbildningen rekommenderas inte 
eftersom den redan har en minimivo-
lym. Utbildningen innebär dessutom 

en viktig inkörsport för 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 tillfäl-
ligt. Prognosen räknar med att de flesta 
utbildade musikerna placerar sig som 
konstnärer eller experter inom bran-
schen eller som lärare. 

4.4.2 Yrkeshögskole- 
utbildning

Sysselsättningen inom näringsgrenen 
kultur väntas öka med ända upp till 10 
procent fram till år 2020. Med undantag 
för förlagsverksamhet så väntas alltså 
en positiv sysselsättningsutveckling. 
Efterfrågan på t.ex. informatörer och 
redaktörer ökar. Den allt högre utbild-
ningsnivån, den ökade fritiden och de 
allt mångsidigare fritidsaktiviteterna 
kan leda till ett ökat behov av kulturell 
verksamhet. Köpkraften ökar på sikt och 
detta innebär att allt mer spenderas på 
fritidsaktiviteter av olika slag. De stora 
årsklasserna använder allt mera service 
i anknytning till kultur. Det finns också 
planer på att öka kapaciteten inom kul-
turbranschen och satsa på kulturexport. 
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Prognosen har betonat betydelsen av 
yrken med anknytning till kultur för 
svenskspråkiga och utgått från att en 
större andel är sysselsatta inom kultur i 
Svenskfinland 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 ut-
bildning 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 be-
tonas i de flesta branscher numera. Det 
är i hög grad den utbildades intresse, 
begåvning och förmåga till produkt-
planering och företagsamhet som avgör 
sysselsättningen. I många fall är syssel-
sättningen beroende av att man skapar 
sin egen arbetsplats.

Under åren 1995–2004 har allt flera sys-
selsatts inom de kulturella föreningarna 
i Svenskfinland och också enligt prog-
nosen väntas sysselsättningen öka inom 
dessa fram till år 2020. Föreningar med 
anknytning till kultur, miljö, fritid och 
internationella frågor har blivit vanligare 
än tidigare och 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 kultursekrete-
rare inom kommunerna, är det svårt att 
förutspå hur sysselsättningsläget kommer 
att utvecklas. Nya och större kommuner 
kommer att bildas inom de kommande 
åren. Speciellt den administrativa per-
sonalen minskas sannolikt. Speciellt i de 
svensk- och tvåspråkiga kommunerna 
är det ändå viktigt att man kan anställa 
personer som behärskar både svenska 
och finska. 

Väntad utveckling 
2005-2020

Den väntade sysselsättningsökningen 
inom arbetsplatserna som kräver dessa 
utbildningar väntas vara stor. Bara när 
det gäller kulturproducenterna väntas 
en sysselsättningsökning som ligger 
under medeltalet för alla svensksprå-
kiga sysselsatta under åren 2005-2020. 
Arbetskraften inom dessa branscher är 
relativt ung och nyutbildad och pen-
sionsavgången kommer därför att vara 
rätt låg. Bara bildkonstnärerna och kul-
turproducenterna har en pensionsavgång 
som i procent ligger över medeltalet  
för alla svenskspråkiga sysselsatta under 
åren 2005-2020. Sammanlagt väntas 
290 arbetsplatser uppstå för nyutbildade 
inom hantverk och konstindustri 8, 215 
arbetsplatser för nyutbildade mediano-
mer, 70 för nyutbildade dramainstruktö-
rer, 180 för musiker, 80 för nyutbildade 
bildkonstnärer och 30 arbetsplatser för 
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nyutbildade kulturproducenter fram till 
år 2020 som en följd av sysselsättnings-
ökningen och pensionsavgången. 

Prognosen visar att den nuvarande 
antagningen till musikutbildningen är 
lämplig också för perioden fram till 
år 2020. För alla andra studieområden 
inom kultur är utbildningsbehovet 
minskande fram till år 2020 i relation 
till nuvarande antagning, men en 
minskning av antagningen föreslås ändå 
inte. En stor minskning skulle innebära 
att vissa inriktningar helt försvinner 
på svenska. Svenskspråkig utbildning 
till dramainstruktör, musiker och 
bildkonstnär ordnas endast av en yrkes-
högskola i Österbotten. Svenskspråkig 
kulturproducentutbildning ordnas 
endast av en yrkeshögskola i Södra 
Finland. Utbildning till formgivare 
ordnas av en svenskspråkig yrkeshög-
skola. Medianomutbildningen har 
med olika inriktningar ordnats vid två 
yrkeshögskolor, i Södra Finland och i 
Österbotten. 

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland dem med en 
yrkeshögskoleutbildning inom kultur 
har varit procentuellt hög jämfört med 
svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildade 
överlag. Bland finskspråkiga har arbets-
lösheten emellertid legat ännu högre. 

Speciellt drabbade procentuellt sett har 
de svenskspråkiga yrkeshögskoleutbil-
dade bildkonstnärerna varit under de 
senaste åren, men det är inte fråga om 
ett stort antal arbetslösa trots allt. Det 
har funnits en viss arbetslöshet bland 
de utbildade musikerna. Samtidigt 
finns det ett stort behov av musiklä-
rare. Samordningsdelegationen för den 
svenskspråkiga högskoleutbildningen 
föreslog därför i januari 2008 en smidig 
övergång från Novia i Jakobstad till 
Sibelius-Akademin i Helsingfors.

Prognosen räknar med att yrkeshögsko-
leutbildade inom kulturområdet placerar 
sig som konstnärer, som experter inom 
konst- eller kulturbranschen eller som 
lärare. Medianomerna, bildkonstnärerna, 
formgivarna och kulturproducenterna 
placerar sig dessutom som informatörer 
och journalister. Många medianomer 
väntas också sysselsättas inom han-
deln, industrin eller den offentliga 
förvaltningen. Bildkonstnärerna och 
formgivarna placerar sig dessutom inom 
biblioteks-, arkiv- och museibranschen 
och formgivarna ytterligare som bygg-
nadsarbetare, ledare och experter inom 
byggbranschen, som yrkesutövare inom 
textil-, beklädnads- och läderbranschen, 
träarbetare och -experter eller som  
hantverkare eller formgivare. Många 
artenomer blir sannolikt också försäljare 
eller annars yrkesverksamma inom han-
deln. Prognosen räknar med att drama-
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instruktörerna placerar sig främst inom 
föreningsteatrar, professionella teatrar 
och skolor.

4.4.3 Universitets- 
utbildning

Till universitetsutbildningen inom 
kultur hör konstindustri, mediekultur 
och informationsvetenskaper (inklusive 
journalistik), teater och dans, musik, 
bildkonst, litteratur samt kultur- och 
konstforskning. 

Yrkena inom kulturområdet föränd-
ras. Konstnärernas antal har minskat. 
Sysselsättningen väntas dock öka inom 
alla delområden av kulturen under de 
kommande åren på grund av större 
efterfrågan på kultur- och rekreations-
verksamhet, högre levnadsstandard, ökad 
köpkraft och en större andel pensionärer.  

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 bran-
scher, t.ex. industrin, turismen, idrotten 
samt social- och hälsovården. Det är i 
hög grad den utbildades intresse, begåv-
ning och förmåga till produktplanering 
och företagsamhet som avgör sysselsätt-
ningen. I många fall är sysselsättningen 

beroende av att man skapar sin egen 
arbetsplats.

Sysselsättningsutvecklingen är till stor 
del beroende av hur planerna på att 
öka kapaciteten inom kulturbranschen 
och kulturexporten lyckas. Speciellt 
bland svenskspråkiga har man betonat 
betydelsen av yrken med anknytning till 
kultur och utgått från att en större andel 
är sysselsatta inom kultur i Svenskfinland 
än i hela landet. Föreningar med an-
knytning till kultur, miljö, fritid och 
internationella frågor sysselsätter i hög 
grad i Svenskfinland och deras sysselsät-
tande effekt väntas öka fram till år 2020. 
Nya verksamhetsformer uppkommer 
inom den tredje sektorn. Speciellt för 
svenskspråkiga har prognosen betonat 
betydelsen av yrken med anknytning till 
kultur och utgått från att en större andel 
är sysselsatta inom kultur i Svenskfinland 
än i hela landet. 

Väntad utveckling 
2005-2020

Den väntade sysselsättningsökningen 
fram till år 2020 ligger över medeltalet 
för alla svenskspråkiga sysselsatta när det 
gäller de arbetsplatser som kräver utbild-
ning inom konstindustri, mediekultur, 
litteratur, teater, musik och bildkonst 
och under medeltalet när det gäller yr-
ken som kräver utbildning inom kultur- 
och konstforskning. Pensionsavgången 
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kommer att ligga under medeltalet bland 
dem med utbildning inom konstindustri, 
litteratur, teater och dans, bildkonst, 
musik och över medeltalet bland dem 
med utbildning inom mediekultur och 
informationsvetenskaper, litteratur samt 
kultur- och konstforskning.

Sammanlagt väntas som en följd av 
 sysselsättningsökningen och pensio-
neringen 230 arbetsplatser uppstå för 
nyutbildade inom konstindustri, 290 
 arbetsplatser för nyutbildade inom medie- 
kultur, 90 arbetsplatser för nyutbildade 
inom litteratur, 100 arbetsplatser för ny-
utbildade skådespelare, 190 arbetsplatser 
för nyutbildade musiker eller musiklä-
rare och 80 arbetsplatser för nyutbildade 
bildkonstnärer fram till år 2020. Av dessa 
behövs 60 som bildkonstlärare och 30 
som musiklärare vid svenskspråkiga 
grundskolor och gymnasier under åren 
2005-2020. Redan nu råder det brist på 
dessa lärarkategorier i de svenska sko-
lorna (Lärarutbildning 2020, 2007). 

Inom konstindustri, mediekultur och 
informationsvetenskaper, musik och 
bildkonst ger detta i förhållande till 
nuvarande antagning ett ökande eller 
svagt ökande utbildningsbehov. Inom 
de övriga studieområdena inom kultur 
är utbildningsbehovet minskande. Det 
är dock fråga om utbildningar med en 
redan väldigt liten årlig antagning och 
en minskning är inte särskilt realistisk att 

genomföra i praktiken. 

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten har, med vissa undantag, 
varit låg bland de svenskspråkiga med 
denna utbildning. Arbetslösheten bland 
dem som läst litteratur eller kultur- och 
konstforskning har inte varit hög i en 
nationell jämförelse, men den har vissa 
år legat över medeltalet för svensk-
språkiga akademiker. Arbetslösheten 
bland svenskspråkiga skådespelare och 
bildkonstnärer har varit procentuellt rätt 
hög, fastän det i antal inte har varit fråga 
om så många individer. 

Prognosen räknar med att de flesta 
konstindustriellt utbildade, medie- och 
informationsvetarna, skådespelarna, mu-
sikerna, bildkonstnärerna samt kultur- 
och konstvetarna kommer att sysselsättas 
som lärare, konstnärer, experter och 
chefer inom konst- och kulturbran-
schen, som informatörer och journalister 
eller som experter inom den offentliga 
förvaltningen. En del av de konstin-
dustriellt utbildade, litteraturutbildade, 
kultur- och konstvetarna, medie- och 
informationsvetarna sysselsätts dessutom 
inom biblioteks-, arkiv- och musei-
branschen. En del av dem som studerat 
mediekultur och konstindustri dessutom 
inom handelsbranschen eller inom in-
dustrin eller byggbranschen.
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Till utbildningsområdet hör yrkes-, yr-
keshögskole- och universitetsutbildning 
inom företagsekonomi och handel samt 
universitetsutbildning inom national-
ekonomi, administration, statistik, social-

4.5
Det samhällsvetenskapliga, 
företagsekonomiska och 
administrativa området   

vetenskap, politikvetenskap och juridik. 
I det här kapitlet behandlas dessutom 
databehandling på yrkes- och yrkeshög-
skolenivå, som enligt klassificeringen hör 
till den naturvetenskapliga utbildningen.
 

Figur 53: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2001-06, behoven enligt prognosen år  
2020 och rekommendationen fram till år 2012 inom det samhällsvetenskapliga, företags-
ekonomiska och administrativa området enligt utbildningsnivå. Rekommendationen är 
 identisk med målen i utvecklingsplanen, men inkluderar även mål för Åland

Påbörjade studier i medeltal 2001-06 Behov enligt prognosen till 2020 Rekommendation fram till 2012
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Det kommande utbildningsbeho-
vet är enligt prognosen ökande på 
yrkeshögskolenivå, svagt ökande på 
yrkesutbildningsnivå och minskande på 
universitetsnivå. Inom yrkesutbildningen 
ökar behovet inom företagsekonomi och 
handel och minskar inom datanomut-
bildningen. På yrkeshögskolenivå ökar 
behovet inom båda inriktningarna. På 
universitetsnivå minskar utbildningsbe-
hovet inom alla studieområden, förutom 
inom socialvetenskap, juridik och inom 
de mindre områdena nationalekonomi 
och statistik. 

För yrkes- och yrkeshögskoleutbild-
ningen rekommenderas en något mindre 
ökning än den prognosen tagit fram. 
Istället rekommenderas att en del av 
ökningen på yrkeshögskolenivå överförs 
till utbildningen på universitetsnivå. 

Detta har också beaktats i målen i stats-
rådets utvecklingsplan för utbildning 
och forskning fram till år 2012. 

4.5.1 Yrkesutbildning

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

Försäljarnas antal väntas öka och kon-
tors- och bokföringsarbetarnas antal vän-
tas minska fram till år 2020. Prognosen 
utgår från att en stor del av försäljarna i 
framtiden ska ha en utbildning inom det 
företagsekonomiska området. 
 

STUDIEOMRÅDE Påbörjare  Påbörjare Prognos Åland  Rekommenda-
 2001-05/år   2005 påbörjar- påbörjar- tion och kesu-
 (inkl Åland) (inkl Åland) behov 2020 mål 2012  mål 2012  9 

    (inkl Åland)  (exkl Åland)
Företagsekonomi    
och handel 244 238 347 50 255

Databehandling 109 120 33 0 70
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Företagsekonomi och 
databehandling  
(merkonomer och  
datanomer)

Väntad utveckling  
2005-2020

Arbetsplatserna för både merkonomer 
och datanomer väntas minska med 
hundratals arbetsplatser fram till år 
2020. Pensionsavgången är inte särskilt 
stor procentuellt, men i antal frigörs 
ändå mer än 4 000 arbetsplatser före år 
2020 som en följd av pensioneringen. 
Sammanlagt frigörs 3 500 platser för ny-
utbildade merkonomer och 320 platser 
för nyutbildade datanomer under åren 
2005-2020 som en följd av sysselsätt-
ningsminskningen och pensioneringen. 
Detta ger i förhållande till nuvarande 
antagning ett rätt kraftigt ökande ut-
bildningsbehov för merkonomer och ett 
minskande behov av datanomutbildning.
 
Svenskspråkig merkonomutbild-
ning ordnas på åtta orter. Datanom-
utbildningen har ordnats av sex anord-
nare.

Arbetslöshet och  
placering

De svenskspråkiga merkonomerna är 
hälften mindre arbetslösa än merkono-

mer i hela landet, men arbetslöshetspro-
centen har ändå legat lite över medel-
talet för svenskspråkiga yrkesutbildade 
under de senaste åren. Arbetslösheten 
bland datanomerna har varit högre.

Prognosen räknar med att merkonomer-
na främst sysselsätts som köpmän och 
försäljare, kontorsarbetare, som chefer 
eller experter inom handelsbranschen 
eller inom kontorsarbete eller ekono-
miförvaltning, som yrkesutövare inom 
servicearbete eller landtrafik eller som 
lagerarbetare och speditörer. Enstaka 
merkonomer sysselsätts även inom andra 
områden, t.ex. inom industrin, som 
disponenter, på bibliotek eller inom den 
offentliga förvaltningen. Prognosen räk-
nar med att datanomerna främst syssel-
sätts som kontorsarbetare, försäljare, som 
ledare eller experter inom datateknik 
eller inom el- och elektronikbranschen.

4.5.2 Yrkeshögskole- 
utbildning

Behovet av påbörjade studier inom före-
tagsekonomi presenteras här tillsammans 
med det naturvetenskapliga området. 
Områdena omfattar yrkeshögskoleut-
bildningen i företagsekonomi och informa-
tionsbehandling (tradenomer).
Sysselsättningen inom banker och 
försäkringsbolag väntas minska både på 
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kort och på lång sikt till följd av den 
ökade produktiviteten. Finansbranschen 
väntas smälta ihop med försäkringsbran-
schen och detta kommer att ha stor in-
verkan på sysselsättningsläget. Samtidigt 
kommer också den allt mer utvecklade 
tekniken att förändra arbetets art, det vill 
säga vilka uppgifter som personalen skö-
ter och på vilket sätt. Personalen i dessa 
branscher behöver allt mer sakkunskap 
och de högskoleutbildades andel av per-
sonalen kommer att öka. Branschen är 
internationell och detta påverkar i hög 
grad vilken utbildning som är efterfrå-
gad vid nyanställning. Eftersom en stor 
del av de nu anställda kommer att gå i 
pension, kommer det att bli konkur-
rens om personal med rätt kunnande. 
Behovet av forskning och utveckling 
betonas genomgående, 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 tjänster-
na, t.ex. ekonomiplanerare och -chefer 
är det svårt att förutspå sysselsättnings-
läget till följd av att kommunerna ökar 
sitt samarbete eller bildar nya och större 
kommuner. Inom staten och kommu-
nerna finns det stora krav på ökad pro-
duktivitet. Trots detta kan man utgå ifrån 
att det också i fortsättningen finns en 
efterfrågan på personer som behärskar 
svenska inom den offentliga sektorn. 

Väntad utveckling  
2005-2020

Arbetsplatserna ökar inte från nuvarande 
nivå när det gäller företagsekonomin, 
men ökningen är rätt stor gällande 
databehandlingen. Pensionsavgången 
inom de arbetsplatser som kräver trade-
nomutbildning med företagsekonomisk 
inriktning ligger däremot procentuellt 
lite över medeltalet för svenskspråkiga 
sysselsatta och frigör i antal mer än  
4 000 arbetsplatser. Tradenomerna inom 
databehandling utgör däremot en ung 
yrkesgrupp. Sammanlagt uppkommer  
5 200 arbetsplatser för nyutbildade trade-
nomer när både sysselsättningsminsk-
ningen och pensioneringen beaktas. 
Mer än 4 400 av dessa platser gäller 
företagsekonomin. Det här ger ett så 
pass kraftigt ökningsbehov av den nuva-
rande antagningen att en del av utbild-
ningsbehovet istället föreslås ordnas på 
universitetsnivå där beredskap redan nu 
finns till större volymer. Utbildningen i 
företagsekonomi har ordnats på många 
orter i Svenskfinland, av både tvåsprå-
kiga och svenskspråkiga yrkeshögskolor. 
Utbildningen i databehandling har ord-
nats på två orter.

Arbetslöshet och  
placering

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

Prognosen räknar med att tradeno-
merna sysselsätts som kontorsarbetare, 
t.ex. inom ekonomiförvaltning, som 
köpmän och försäljare eller som 
förmän och experter inom kontors-
arbete, handelsbranschen, inom det 
samhällsvetenskapliga, humanistiska och 
ekonomiska området, offentlig förvalt-
ning, datateknik eller inom undervis-
ningsområdet. Men tradenomer väntas 
också sysselsättas inom en lång rad andra 
yrken, t.ex. inom landtrafiken, industrin, 
säkerhetsbranschen, servicearbete, på 
bibliotek, museer eller arkiv, som spedi-
törer, disponenter, informatörer, lärare 
eller journalister. Företagsekonomerna 
sysselsätts givetvis i högre grad med 
uppgifter inom ekonomiförvaltning el-
ler försäljning och databehandlarna mer 
med uppgifter som gäller datateknik.

4.5.3 Universitets- 
utbildning

Till det här utbildningsområdet hör det 
sociala området, ekonomi, juridik, natio-
nalekonomi, statistik och statsvetenskap 
(administration och politikvetenskap). 
Journalistiken hör inte till det här 
utbildningsområdet utan ingår i utbild-
ningsområdet kultur. 

Finansbranschen väntas smälta ihop med 
försäkringsbranschen och detta kommer 
att ha stor inverkan på sysselsättnings-
läget för ekonomerna. Den allt mer 
utvecklade tekniken och dataprogram-
men leder till att arbetets art förändras, 
det vill säga både vilken typ av arbete 
som görs och på vilket sätt. Personalen 
i dessa branscher behöver ha allt mer 
sakkunskap och de högskoleutbildades 
andel av personalen kommer att öka. 
Branschen är internationell och detta 
påverkar i hög grad vilken utbildning 
som är efterfrågad vid nyanställning. 
Eftersom en stor del av de nu anställda 
kommer att gå i pension, kommer det 
att bli konkurrens om personal med 
rätt kunnande. Behovet av forskning 
och utveckling betonas genomgående, 
liksom behovet av experter. Dessutom 
uppkommer det ständigt nya yrken och 
arbetsuppgifter som kräver mångsidighet 
och förmåga till företagsamhet.

Det är svårt att förutspå sysselsättnings-
läget inom de offentliga tjänsterna, 
t.ex. gällande ekonomiplanerare och 
-chefer, personalplanerare och –chefer, 
socialarbetare samt jurister. Inom staten 
och kommunerna finns det stora krav 
på inbesparingar och på ökad produk-
tivitet. Dessutom är det oklart vilka 
konsekvenser de nya samarbetsformerna 
och sammanslagningarna i kommunerna 
kommer att få. Man kan ändå utgå ifrån 
att det också i fortsättningen finns en 
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efterfrågan på personer som behärskar 
svenska inom den offentliga sektorn, 
särskilt i de svensk- och tvåspråkiga 
regionerna. Behovet av svenskspråkiga 
jurister är stort.
 
Väntad utveckling  
2005-2020

Sysselsättningsökningen inom arbets-
platserna som kräver företagsekonomi 
och statsvetenskap ligger kring medelta-
let för alla svenskspråkiga sysselsatta fram 
till år 2020. Inom nationalekonomi, 
statistik och speciellt när det gäller de 
yrken som kräver en utbildning i socialt 
arbete, socialvetenskap eller juridik vän-
tas en sysselsättningsökning som ligger 
över medeltalet för alla svenskspråkiga 
sysselsatta under åren 2005-2020. 

Pensionsavgången inom de yrken som 
kräver företagsekonomi, nationaleko-
nomi eller juridik ligger procentuellt 
över medeltalet för alla svenskspråkiga 
sysselsatta under åren 2005-2020. Inom 
statsvetenskap ligger pensionsavgången 
kring medeltalet. Pensionsavgången 
bland socialvetarna och statistikerna 
kommer att ligga under medeltalet för 
alla svenskspråkiga sysselsatta.

Sammanlagt uppkommer 1 680 arbets-
platser för nyutbildade ekonomer, 665 
arbetsplatser för jurister, 550 för social-
vetare, 355 arbetsplatser för nyutbildade 

statsvetare (administration och politik), 
115 för nationalekonomer och 30 för 
nyutbildade statistiker fram till år 2020 
som en följd av sysselsättningsökningen 
och pensioneringen. 

Detta innebär ett minskat utbildnings-
behov i förhållande till nuvarande 
antagning inom företagsekonomi och 
statsvetenskap (administration och poli-
tikvetenskap) och ett ökat utbildnings-
behov inom juridik, nationalekonomi 
och statistik. För de två sistnämnda 
studieområdena är det dock fortfarande 
fråga om en liten årlig antagning. För 
företagsekonomin rekommenderas 
ändå en betydligt mindre minskning än 
prognoskalkylens förslag, eftersom en 
del av det stora ökningsbehovet inom 
samma område på yrkeshögskolenivå 
kan överföras till universitetsnivå, som 
redan har kapacitet att ordna utbildning. 
Målen i statsrådets utvecklingsplan utgår 
från detta tänkande. Svenskspråkig eko-
nomutbildning ordnas av två universitet 
i Helsingfors, Åbo och Vasa. Utbildning 
i statsvetenskap ges på svenska av två 
universitet. Utbildning i juridik ges i 
Helsingfors och Vasa och på kandidat-
nivå även i Åbo.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslöshetsprocenten bland de svensk-
språkiga ekonomerna har under de 
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senaste åren varit något lägre än bland 
ekonomerna i landet som helhet, men 
procenten har legat något över arbets-
löshetsprocenten för alla svenskspråkiga 
akademiker. Arbetslöshetsprocenten 
bland svenskspråkiga statsvetare har un-
der de senaste åren motsvarat medeltalet 
för svenskspråkiga akademiker eller legat 
en aning över det. Arbetslösheten bland 
de svenskspråkiga nationalekonomerna, 
socialvetarna och juristerna har varit 
mycket låg. 

Prognosen räknar med att alla dessa ut-
bildningsyrken sysselsätts som ledare och 
experter inom det samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och ekonomiska området, 
inom den offentliga förvaltningen, 
inom kontorsarbete eller som lärare, 
forskare och i viss mån som journalis-
ter. Handelsbranschen sysselsätter alla 
dessa undervisningsyrken, men mest 
ekonomer, som också sysselsätts som 
köpmän och försäljare, yrkesutövare 
och företagare inom landtrafiken, inom 
ekonomiförvaltning, industrin eller fast-
ighetsarbete. Statsvetarna och speciellt 
juristerna sysselsätts inom det juridiska 
området. Statistikerna sysselsätts inom 
datateknik. Socialvetarna eller social-
arbetarna sysselsätts främst som experter 
och ledare inom socialområdet eller 
inom social- och hälsovård. 
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Här presenteras universitetsutbildningen 
inom matematik, fysik, kemi, databe-
handling, geovetenskap, rymdvetenskap 
och astronomi, biologi samt geografi. 

4.6
Det naturvetenskapliga 
området   

I föregående kapitel behandlas databe-
handling på yrkes- och yrkeshögskolenivå, 
som enligt klassificeringen egentligen hör 
till naturvetenskaplig utbildning. 
 

Figur 54: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2001-06, behoven 
enligt prognosen år 2020 och rekommendationen fram till år 
2012 inom det naturvetenskapliga området på universitetsnivå. 
Rekommendationen är identisk med målen i utvecklingsplanen, men 
inkluderar även mål för Åland

Påbörjade studier i medeltal 2001-06 Behov enligt prognosen till 2020 Rekommendation fram till 2012
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Behovet av forskning och utveckling 
 betonas genomgående på arbetsmarkna-
den, liksom behovet av experter. 

Väntad utveckling  
2005-2020

Sysselsättningsökningen väntas bland 
alla naturvetare ligga över medeltalet 
för svenskspråkiga sysselsatta fram till år 
2020. Pensionsavgången är i stället låg 
bland naturvetarna under de kommande 
åren. En något högre pensionsavgång 
finns inom geovetenskap, rymdvetenskap 
och astronomi, fysik, kemi, biologi och 
geografi än inom de andra områdena.

Sammanlagt uppstår 310 arbetsplatser 
för nyutbildade databehandlare, 285 för 
biologer, 260 för kemister, 215 för mate-
matiker, 140 för fysiker, 40 arbetsplatser 
för rymdvetare, och 80 arbetsplatser för 
dem som läst geovetenskap 10. Det här 
ger ett minskat utbildningsbehov inom 
alla naturvetenskapliga studieområden, 
förutom inom kemi, geovetenskap och 
databehandling. En minskning rekom-
menderas emellertid inte inom matema-
tik, geovetenskap eller fysik främst med 
hänvisning till lärarbehovet. 

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten har varit låg bland alla 
kategorier av naturvetare. Prognosen 

räknar med att naturvetarna i mycket 
hög grad sysselsätts som lärare och som 
experter och ledare inom den offentliga 
förvaltningen. Prognosen räknar dess-
utom med att databehandlarna sysselsätts 
som ledare och experter inom datatek-
nik samt inom el- och elektronikbran-
schen. Prognosen räknar med att rymd-
forskarna, fysikerna, kemisterna och 
biologerna dessutom sysselsätts inom 
industrin, som forskare och utvecklare 
eller som experter inom matematik och 
naturvetenskaper. Kemisterna sysselsätts 
ytterligare som processexperter inom 
kemiskt arbete och biologerna som 
experter inom hälsovården.
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Till utbildningsområdet hör yrkes-, 
 yrkeshögskole- och universitetsutbild-
ning inom arkitektur och byggande, 
maskin-, metall- och energiteknik, 
el- och automationsteknik, informa-
tions- och kommunikationsteknik, 
grafisk teknik och medieteknik, livs-
medelsbranschen och bioteknik, process-, 

4.7
Teknik och kommunikation    

kemi- och materialteknik, fordons- och 
transportteknik samt övrig utbildning 
inom teknik och kommunikation. Till 
området hör också yrkes- och yrkes-
högskoleutbildning inom textil- och 
beklädnadsteknik samt yrkeshögskole- 
och universitetsutbildning inom produk-
tionsekonomi.

Figur 55: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2001-06, behoven enligt 
prognosen år 2020 och rekommendationen fram till år 2012 inom 
utbildningsområdet teknik och kommunikation enligt utbildningsnivå. 
Rekommendationen är identisk med målen i utvecklingsplanen, men 
inkluderar även mål för Åland

Påbörjade studier i medeltal 2001-06 Behov enligt prognosen till 2020 Rekommendation fram till 2012
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Utbildningsbehovet är enligt prognosen 
ökande inom teknik och kommunika-
tion på alla nivåer. Ökningsbehovet är 
mycket stort inom yrkesutbildningen. 
Ökningsbehovet gäller alla studieområ-
den förutom el- och automationsteknik 
på yrkes- och yrkeshögskolenivå, 
informationsteknik på alla nivåer, pro-
cess- och kemiteknik på universitetsnivå 
och produktionsekonomi på yrkeshög-
skolenivå. 

En mindre ökning än prognoskalkylen 
rekommenderas emellertid på alla ut-
bildningsnivåer. Alldeles särskilt inom 
yrkesutbildningen är det inte realistiskt 
att utbildningen skulle klara av att re-
krytera enligt de behov som prognosen 
visar. 

4.7.1 Yrkesutbildning

Utbildningsbehovet ökar betydligt inom 
maskin- och metallbranschen, byggbran-
schen, process- och kemibranschen samt 
inom bil- och transportbranschen. Även 
textil- och beklädnadsbranschen samt livs-
medelsindustrin har ett ökat utbildnings-
behov, trots att den totala sysselsättningen 
väntas minska inom dessa områden.  

Under åren 1995–2004 ökade syssel-
sättningen särskilt bland metallarbetare, 
kemiarbetare, byggnadsarbetare, trä-

arbetare, VVS-montörer samt lager- och 
logistikarbetare. Sysselsättningen mins-
kade under samma period särskilt bland 
 textil- och beklädnadsarbetare, maskin-
skötare, el- och elektronikarbetare, 
 grafiska arbetare samt transportarbetare. 

Sysselsättningen väntas öka inom maskin-
industrin, metallindustrin, byggbran-
schen samt inom transportbranschen 
fram till år 2020. Sysselsättningen väntas 
minska inom livsmedelsindustrin och 
inom den kemiska industrin fram till år 
2020, men den stora pensionsavgången 
gör att utbildningsbehovet ändå ökar. 
EU-direktiv förutsätter numera att 
yrkeschaufförer är utbildade inom bran-
schen. Inom beklädnadsbranschen väntas 
specialiseringen öka och masstillverk-
ningen minska under kommande år.  

Globaliseringen och placeringen av pro-
duktion i låglöneländer har inte minskat 
sysselsättningen i Europa eller i Finland, 
tvärtom. Inom maskin- och metallindu-
strin ger det höga tekniska kunnandet 
den finländska industrin en konkurrens-
fördel. Underleverantörer finns allt oftare 
utomlands, medan produktutveckling 
och annan kunskapsintensiv verksamhet 
förblir i Finland. Inom byggbranschen 
väntas betydelsen av renoverings- och 
rörarbeten öka under kommande 
år. Inom den kemiska industrin kan 
bio- och nanotekniken ge upphov till 
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innovationer, t.ex. nya material, som kan 
stödja utvecklingen inom andra närings-
grenar. Till den kemiska industrin hör 
oljeraffinering, tillverkning av kemiska 
produkter samt plast- och gummipro-
dukter. Inom livsmedelsindustrin ökar 
betydelsen av funktionella livsmedel. 
Energiteknologin har också potential att 
utvecklas, t.ex. energisparande teknik el-
ler teknik som gäller nya energiformer.

Inom elektronikindustrin, där den tråd-
lösa telefonin ingår, ter sig framtiden för 
närvarande oviss. Enligt optimistiska be-

dömningar väntas en ökad sysselsättning, 
men enligt en mer pessimistisk bedöm-
ning väntas en minskad sysselsättning 
fram till år 2020 11. Pensionsavgången 
kommer under de närmaste åren att vara 
stor inom de flesta tekniska branscher, 
med undantag av IT-branschen som har 
en ung arbetskraft. 

Utvecklingen inom industrin är bero-
ende av tillgången på utbildad arbetskraft. 
Alla med teknisk utbildning sysselsätts 
inte inom industrin. Många sysselsätts vid 
småföretag eller grundar ett eget företag. 

STUDIEOMRÅDE Påbörjare  Påbörjare Prognos Åland  Rekommenda-
 2001-05/år   2005 påbörjar- påbörjar- tion och kesu-
 (inkl Åland) (inkl Åland) behov 2020 mål 2012  mål 2012  12 

    (inkl Åland)  (exkl Åland)
Arkitektur och byggande 138 180 262 0 180

Maskin-, metall- och  
energiteknik 118 129 330 40 155

El- och automationsteknik 190 202 166 20 170

Grafisk teknik och  
medieteknik  0 0 24 10 0

Livsmedelsbranschen  
och bioteknik  24 18 40 0 25

Process-, kemi- och  
materialteknik 190 202 166 20 170

Textil- och beklädnads- 
branschen 0 0 24 10 0

Fordons- och transportteknik  24 18 40 0 25
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Arkitektur och byggande 
Till området hör grundexamina inom 
byggnadsbranschen, husteknik, lantmäte-
riteknik samt tapetsering och inredning. 
Träbranschen och ytbehandlingsbran-
schen hör däremot till området process-, 
kemi- och materialteknik.

Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningsökningen och pensions-
avgången inom de arbetsplatser som 
 kräver denna utbildning väntas ligga 
högt över medeltalet för alla svensksprå-
kiga sysselsatta. Sammanlagt uppstår  
2 770 arbetsplatser för nyutbildade 
inom det här området fram till år 2020 
som en följd av sysselsättningsökningen 
och pensioneringen. Av dessa platser 
uppstår 1 900 p.g.a. pensioneringen. I 
förhållande till nuvarande antagning ger 
detta ett stort ökningsbehov. I praktiken 
torde det vara svårt att snabbt kunna 
rekrytera så många till studierna. Därför 
rekommenderas en mindre ökning av 
utbildningen. En del av ökningsbehovet 
fördes över som mål till hantverk och 
konstindustri inom utbildningsområdet 
kultur, som också har inriktningar inom 
trä, restaurering och byggande. En del av 
behovet bör besvaras med vuxenutbild-
ning. Inom branschen finns det också 
mycket utländsk arbetskraft.

Utbildning för husbyggare har ordnats av 
sju svenskspråkiga utbildningsanordnare, 
VVS-utbildning av fyra anordnare, två 
i Österbotten och två i Södra Finland. 
Utbildning i fastighetsskötsel har ord-
nats av en anordnare i Södra Finland 
och lantmäteriteknik av en anordnare i 
Österbotten. En snickarutbildning har 
dessutom ordnats i Österbotten.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslöshetsprocenten bland de svensk-
språkiga utbildade inom området har un-
der de senaste åren varit låg både jämfört 
med de utbildade inom området i hela 
landet och jämfört med svenskspråkiga 
yrkesutbildades arbetslöshet i medeltal. 
Prognosen räknar med att de utbildade 
sysselsätts främst som byggnadsarbetare, 
disponenter och fastighetsarbetare, VVS-
montörer, användare av arbetsmaskiner, 
köpmän och försäljare, maskinmontörer 
och träarbetare och -experter.  

Maskin-, metall- och 
energiteknik
Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningsökningen inom arbets-
platserna som kräver denna utbildning 
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ligger över medeltalet för alla svensk-
språkiga sysselsatta. Pensionsavgången 
ligger procentuellt vid medeltalet (42,0 
procent), men frigör i antal så mycket 
som 2 600 arbetsplatser. Sammanlagt 
uppstår det nästan 3 500 arbetsplatser 
för nyutbildade svenskspråkiga fram till 
år 2020 som en följd av sysselsättnings-
ökningen och pensioneringen. Det här 
ger ett kraftigt ökat utbildningsbehov i 
förhållande till nuvarande antagning. I 
praktiken torde det vara svårt att kunna 
rekrytera så många till studierna. Därför 
rekommenderas en mindre ökning av 
utbildningen. En del av behovet bör 
besvaras med vuxenutbildning.

Utbildning för finmekaniker, maskin-
montörer, plåtslagare/svetsare, verkstads-
mekaniker och verktygstillverkare har 
ordnats av sju svenskspråkiga utbild-
ningsanordnare. Utbildning i automa-
tionsteknik och underhåll har ordnats av 
en anordnare i Österbotten. 

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
med denna utbildning har motsvarat 
medeltalet för alla svenskspråkiga 
yrkesutbildade eller varit lägre under 
de senaste åren. I hela landet har arbets-

lösheten legat betydligt högre under de 
senaste åren. Prognosen räknar med att 
de utbildade inom maskin-, metall- och 
energiteknik främst sysselsätts som me-
tallarbetare eller maskinmontörer, men 
många sysselsätts också som yrkesutövare 
och företagare inom landtrafiken, som 
processarbetare inom kemiskt arbete, 
som disponenter och fastighetsarbetare, 
köpmän och försäljare, lagerarbetare och 
speditörer, som användare av arbetsmaski-
ner, byggnadsarbetare eller som arbetare 
inom el- och elektronikbranschen.

El- och automations- 
teknik samt IKT
Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningsökningen inom 
arbetsplatserna som kräver denna 
utbildning ligger över medeltalet för 
alla svenskspråkiga sysselsatta, men pen-
sionsavgången ligger under medeltalet. 
Inom informations- och kommunika-
tionstekniken väntar man sig dock en 
sysselsättningsminskning och yrket är 
dessutom ungt och pensionsavgången 
låg. Sammanlagt uppkommer 1 840 
arbetsplatser för nyutbildade inom el- 
och automationsteknik och IKT fram 
till år 2020 som en följd av sysselsätt-
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ningsutvecklingen och pensioneringen. 
Detta ger ett minskat utbildningsbehov i 
förhållande till nuvarande antagning.

Utbildning i automationsteknik och un-
derhåll har ordnats av tre svenskspråkiga 
utbildningsanordnare, utbildning i el- 
och energiteknik av sex anordnare och 
utbildning i elektronik och datakommu-
nikation av 7 utbildningsanordnare.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslöshetsprocenten bland de svensk-
språkiga med denna utbildning har 
under de senaste åren varit låg både i 
en nationell jämförelse och i jämförelse 
med alla svenskspråkiga yrkesutbildade. 
Prognosen räknar med att de utbildade 
sysselsätts främst som montörer, repara-
törer eller experter inom el- och elek-
tronikbranschen, som maskinmontörer, 
byggnadsarbetare, försäljare, livsmedels-
arbetare eller inom andra industriyrken 
eller tekniska yrken. 

Grafisk teknik och 
medieteknik
Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningsökningen inom arbetsplat-

serna som kräver denna utbildning vän-
tas motsvara medeltalet för alla svensk-
språkiga sysselsatta. Pensionsavgången 
ligger över medeltalet för svenskspråkiga 
sysselsatta. Det är ändå en liten bransch 
och sammanlagt uppstår ungefär 250 
arbetsplatser för nyutbildade fram till år 
2020 som en följd av sysselsättningsök-
ningen och pensioneringen. Detta ger 
ett ökat utbildningsbehov i förhållande 
till nuvarande antagning. Utbildningen 
ordnas numera endast på Åland.

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 
grafiska branschen, men också inom 
handeln och inom kulturområdet eller 
som informatörer.

Livsmedelsbranschen  
och bioteknik
Väntad utveckling 
2005-2020

Både sysselsättningsökningen 
och pensionsavgången inom 
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arbetsplatserna som kräver denna 
utbildning ligger under medeltalet 
för alla svenskspråkiga sysselsatta. 
Sammanlagt väntas ändå så mycket 
som 430 arbetsplatser uppstå för 
nyutbildade fram till år 2020 som en 
följd av sysselsättningsökningen och 
pensionsavgången. Pensioneringen 
ger upphov till mer än 400 av dessa 
platser. Det här ger ett ökat utbild-
ningsbehov i relation till nuvarande 
antagning. Det har varit svårt att 
rekrytera unga till utbildningen och 
Yrke 2020 rekommenderar att en 
del av ökningsbehovet överförs som 
antagning till turism-, kosthålls- och 
ekonomiutbildningen. Utbildningen 
har ordnats i Jakobstad och på Åland.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslöshetsprocenten har ungefär 
motsvarat medeltalet för svenskspråkiga 
yrkesutbildade och den har varit låg 
i en nationell jämförelse. Prognosen 
räknar med att de utbildade sysselsätts 
främst som livsmedelsarbetare, 
packare och montörer, köpmän och 
försäljare, lagerarbetare och speditörer, 
yrkesutövare inom kosthållsbranschen, 
jordbrukare och jordbruksarbetare 
eller som processarbetare inom kemiskt 
arbete.

Process-, kemi- och 
materialteknik
Till studieområdet hör de svensksprå-
kiga utbildningarna inom kemisk teknik, 
laboratoriebranschen, ytbehandlings-
branschen, träbranschen och båtbyggnad.

Väntad utveckling 
2005-2020

Både sysselsättningsökningen och pen-
sionsavgången inom arbetsplatserna som 
kräver dessa utbildningar väntas ligga 
under medeltalet för alla svenskspråkiga 
sysselsatta fram till år 2020. Sammanlagt 
uppstår ändå 1 600 arbetsplatser för ny-
utbildade fram till år 2020 som en följd 
av sysselsättningsökningen och pen-
sioneringen. Pensioneringen frigör så 
mycket som 1 400 av dessa platser. Det 
här innebär ett ganska kraftigt öknings-
behov i relation till nuvarande antag-
ning. Den enda utbildningen till process-
skötare, laborant, målare och båtbyggare 
har ordnats i Österbotten. En flyttning 
av laborantutbildningen till Södra 
Finland planeras. Utbildningsbehov 
finns också i Södra Finland. Smidiga 
lösningar med nätbaserade studier 
och/eller läroavtal vore en fördel. Yrke 
2020 rekommenderar en mindre ökning 
av utbildningen än prognosen. Det har 
under de senaste åren varit svårt att 
rekrytera unga till utbildningen. En del 
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av arbetskraftsbehovet måste antagligen 
skötas med vuxenutbildning. 

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslöshetsprocenten bland de 
svenskspråkiga inom branschen har rört 
sig kring medeltalet för svenskspråkiga 
yrkesutbildade, ibland lite över, ibland 
lite under. I en nationell jämförelse har 
arbetslösheten hela tiden varit mycket 
lägre bland svenskspråkiga. Prognosen 
räknar med att de utbildade främst 
sysselsätts som processarbetare inom ke-
miskt arbete, träarbetare och –experter, 
byggnadsarbetare, livsmedelsarbetare, 
arbetare inom textil-, beklädnads- och 
läderbranschen och inom många andra 
industribranscher.

Textil- och  
beklädnadsteknik
Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningsökningen inom arbets-
platserna som kräver utbildning inom 
textil- och beklädnadsteknik är liten. 
Pensionsavgången ligger något över 
medeltalet. Sammanlagt uppstår det 380 
arbetsplatser för nyutbildade fram till år 
2020 som en följd av sysselsättningsök-

ningen och pensioneringen. Detta ger 
ett ökningsbehov i relation till nuvarande 
antagning till utbildningen. Utbildningen 
har ordnats endast i Jakobstad under de 
senaste åren. Yrke 2020 rekommenderar 
att en del av ökningsbehovet överförs till 
hantverk och konstindustri som även har 
textil- och beklädnadsinriktningar. Det 
här tar även målen i statsrådets utveck-
lingsplan fasta på.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslöshetsprocenten har hållit sig 
över medeltalet för svenskspråkiga 
yrkesutbildade, men betydligt lägre än 
bland finskspråkiga med denna utbild-
ning. Prognosen räknar med att de ut-
bildade sysselsätts främst som tillverkare 
och hantverkare inom textil-, bekläd-
nads- och läderbranschen, som köpmän 
och försäljare, yrkesutövare inom skön-
hetsvård eller som konstnärer och övriga 
experter inom konstbranschen.

Fordons- och 
transportteknik
Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningsökningen inom arbets-
platserna som kräver denna utbildning 
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ligger lite under medeltalet för den 
väntade sysselsättningsökningen för alla 
svenskspråkiga under åren 2005-2020. 
Pensionsavgången ligger däremot över 
medeltalet. Sammanlagt uppstår 2 800 
arbetsplatser för nyutbildade fram till 
år 2020 som en följd av sysselsätt-
ningsutvecklingen och pensioneringen. 
Pensioneringen ger upphov till så 
mycket som 2 400 av dessa platser. Det 
här ger ett kraftigt ökat utbildnings-
behov fram till år 2020 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. 
Fordonsmekanikerutbildningen har 
ordnats av fyra anordnare och bilplåt-
slagarutbildningen av en anordnare 
i Österbotten. Sjöfartsutbildning har 
ordnats på Åland och i Åbo.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
inom branschen har varit mycket låg 
både i jämförelse med andra svensk-
språkiga yrkesutbildade och i en na-
tionell jämförelse. Det har snarast varit 
fråga om tillfällig arbetslöshet bland 
enstaka individer. Prognosen räknar 

med att de utbildade sysselsätts främst 
som yrkesutövare och företagare inom 
landtrafiken, som maskinmontörer, 
manskap och befäl inom sjötransporter, 
inom lufttransporter, som lagerarbetare 
och speditörer, köpmän och försäljare, 
men också i en mängd andra yrken.

4.7.2 Yrkeshögskole-
utbildning

Utvecklingen inom industrin har varit 
god under de senaste åren, men kommer 
som en följd av den stora pensionsav-
gången att vara beroende av tillgången 
på utbildad arbetskraft. Inom industrin 
finns ett ökat behov av forskning och 
utveckling och följaktligen ett större be-
hov än tidigare av experter. Ingenjörerna 
placerar sig t.ex. ofta inom produktut-
vecklingen. Den framtida utvecklingen 
är beroende av hur produktutvecklingen 
lyckas och i vilken utsträckning som 
företag flyttar sin verksamhet utomlands. 
Globaliseringen har hittills ökat sys-
selsättningen både i Finland och i andra 
europeiska länder samt i låglöneländer-
na. De största tillväxtmöjligheterna finns 
inom tekniskt krävande produktion. I 
det fallet att företag, produktutveckling 
och expertuppgifter till största delen blir 
kvar i landet är resultatet en ökad syssel-
sättning bland experter inom branschen 
samt yrken i anknytning till försäljning 



210

och marknadsföring. Många med 
teknisk utbildning sysselsätts också vid 
småföretag eller grundar ett eget företag.

Sysselsättningen väntas öka inom 
 maskinindustrin, metallindustrin, 
byggbranschen samt inom transport-
branschen fram till år 2020. Inom 
maskin- och metallindustrin ger det 
höga tekniska kunnandet den finländska 
industrin en konkurrensfördel. Inom 
elektronikindustrin, där den trådlösa 
 telefonin ingår, ter sig framtiden mer 
oviss. Enligt optimistiska bedömningar 
väntas en ökad sysselsättning.

Inom byggnadsbranschen ökar behovet 
av renovering. Inom beklädnadsbran-
schen väntas specialiseringen öka och 
masstillverkningen minska under kom-
mande år. På senare tid har många små-
företag lyckats bra inom textil- och be-
klädnadsbranschen i vissa regioner, trots 
att utvecklingen i stort har varit negativ 
inom branschen. Sysselsättningen väntas 
minska inom livsmedelsindustrin och 
inom den kemiska industrin fram till 
år 2020, men den stora pensionsav-
gången gör att utbildningsbehovet ändå 
ökar. Inom den kemiska industrin kan 
bio- och nanotekniken ge upphov till 
innovationer, t.ex. nya material, som kan 
stödja utvecklingen inom andra industri-
näringsgrenar. Till den kemiska industrin 
hör oljeraffinering, tillverkning av 

kemiska produkter samt plast- och gum-
miprodukter. Inom livsmedelsindustrin 
ökar betydelsen av funktionella livs-
medel. Energiteknologin har potential 
att utvecklas, t.ex. energisparande teknik 
eller teknik som gäller nya energiformer.

För de offentliga tjänsterna, t.ex. hälso-
vårdsinspektörer, miljövårdssekreterare, 
byggnadsingenjörer och sakkunniga 
inom samhällsplanering, är det är svårt 
att förutspå hur sysselsättningsläget 
kommer att utvecklas, eftersom kom-
munerna just nu genomgår stora för-
ändringar. Nya kommuner bildas och 
nya samarbetsformer utarbetas. Man kan 
dock utgå från att det också i fortsätt-
ningen finns en efterfrågan på personer 
som behärskar svenska och finska inom 
den offentliga sektorn. 

Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningen i yrken som kräver en 
teknisk utbildning på yrkeshögskolenivå 
ökar med 17 procent fram till år 2020. 
På grund av pensioneringar frigörs dess-
utom ett mycket stort antal arbetsplatser 
som kräver ingenjörsutbildning under de 
kommande åren. Ett undantag är den el- 
och automationstekniska branschen och 
IT-branschen som har en förhållandevis 
ung arbetskraft. Sammanlagt uppstår 
så mycket som 1 040 arbetsplatser för 
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nyutbildade ingenjörer inom arkitektur 
och byggande, 1 050 för nyutbildade 
inom maskin-, metall- och energiteknik, 
1 160 för nyutbildade inom fordons- 
och transportteknik, 880 för nyutbildade 
inom el- och automationsteknik, 600 
för nyutbildade inom informations- och 
kommunikationsteknik, 380 för nyutbil-
dade inom process-, kemi- och materi-
alteknik, 340 för nyutbildade inom mil-
jöteknik, 100 inom produktionsekonomi 
och 50 för nyutbildade inom grafisk 
teknik och medieteknik fram till år 2020 
som en följd av sysselsättningsökningen 
och pensioneringen. 

Det här ger ett ökat utbildningsbehov 
i förhållande till nuvarande antagning 
inom maskin-, metall och energiteknik, 
process-, kemi- och materialteknik, 
fordons- och transportteknik, arkitektur 
och byggande samt inom miljöteknik.  
Ökningsbehovet inom arkitektur och 
byggande är så pass kraftigt att en del 
av ökningen överförts till hantverk och 
konstindustri inom kultur som har del-
vis överlappande inriktningar. Prognosen 
visar att nuvarande antagning till ut-
bildningen i el- och automationsteknik 
och informations- och kommunika-
tionsteknik är lämplig. Prognosen ger ett 
minskat utbildningsbehov i förhållande 
till nuvarande antagning inom grafisk 
teknik och medieteknik samt inom pro-
duktionsekonomi. 

Utbildningen inom maskin-, metall- och 
energiteknik, el- och automationsteknik 
samt inom informations- och kom-
munikationsteknik har ordnats på alla 
tre svenskspråkiga yrkeshögskoleorter 
och dessutom av Ålands yrkeshögskola. 
Utbildningen i arkitektur och byggande 
har ordnats på två orter. Utbildningen 
i process-, kemi- och materialteknik, 
produktionsekonomi, miljöteknik samt 
inom fordons- och transportteknik 
har ordnats endast i Österbotten och 
utbildning för sjökaptener i Åbo och på 
Åland. Svenskspråkig utbildning inom 
textil- och beklädnadsteknik ordnas 
inte längre. Prognosen visar på ett årligt 
behov som är så litet att det inte ger 
underlag till en ny utbildning. 

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
ingenjörerna inom de flesta områden 
har varit låg både i jämförelse med 
andra svenskspråkiga yrkeshögskoleut-
bildade och i en nationell jämförelse. 
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
laboratorieanalytikerna och bland dem 
med utbildning inom miljöteknik har 
under de senaste åren varit lägre än i 
landet i övrigt, men högre än bland 
övriga svenskspråkiga yrkeshögskoleut-
bildade. Arbetslösheten har procentuellt 
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sett varit hög bland de svenskspråkiga 
utbildade inom grafisk teknik och me-
dieteknik samt inom textil- och bekläd-
nadsteknik under de senaste åren. I antal 
är det dock fråga om enstaka individer. 

Prognosen räknar med att de utbildade 
ingenjörerna sysselsätts som experter 
inom respektive bransch. Många sys-
selsätts också som experter eller ledare 
inom övriga tekniska branscher eller 
inom industrin eller inom handelsbrans-
chen. De som utbildats inom fordons- 
och transportteknik blir också sjökap-
tener eller ledare inom landtrafiken. En 
del ingenjörer blir lärare, disponenter, 
fastighetsarbetare eller experter inom 
den offentliga sektorn. Byggbranschen 
sysselsätter också många olika slags in-
genjörer. 

4.7.3 Universitets-
utbildning

Sysselsättningen väntas öka inom 
 maskinindustrin, metallindustrin, 
byggbranschen samt inom transport-
branschen fram till år 2020. Inom 
metallindustrin ger det höga tekniska 
kunnandet den finländska industrin en 
konkurrensfördel. Underleverantörer 
finns allt oftare utomlands, medan 
produktutveckling och annan kunskaps-
intensiv verksamhet förblir i Finland. 

Sysselsättningen väntas minska inom 
livsmedelsindustrin och inom den 
kemiska industrin fram till år 2020, 
men den stora pensionsavgången gör 
att utbildningsbehovet ändå ökar inom 
livsmedelsindustrin. Inom livsmedelsin-
dustrin 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 indu-
strin hör oljeraffinering, tillverkning av 
kemiska produkter samt plast- och gum-
miprodukter. Inom elektronikindustrin, 
där den trådlösa telefonin ingår, ter sig 
framtiden för närvarande oviss, men 
utbildningsprognosen utgår från en ökad 
sysselsättning. 

Utvecklingen inom industrin har varit 
god, men kommer att vara beroende 
av tillgången på utbildad arbetskraft. 
Många med teknisk utbildning syssel-
sätts också vid småföretag, grundar egna 
företag och jobbar t.ex. som konsulter. 
En satsning på forskning och produkt-
utveckling inom den tekniska industrin 
är att vänta och samtidigt innebär detta 
en ökning av antalet ledare och experter. 
Den framtida utvecklingen är till stor 
del beroende av i vilken utsträckning 
som produktutvecklingen lyckas och 
i vilken utsträckning som företag flyt-
tar sin verksamhet utomlands. Hittills 
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har ökad produktion i låglöneländerna 
inte minskat sysselsättningen i Finland, 
utan tvärtom ökat den. De största till-
växtmöjligheterna finns inom tekniskt 
krävande produktion. I det fallet att 
företag, produktutveckling och expert-
uppgifter 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 produktsä-
kerhet och kvalitet i framtiden, liksom 
också på miljöhänsyn och detta kan 
ha en positiv effekt på sysselsättningen. 
Energiteknologin har potential att ut-
vecklas, t.ex. energisparande teknik eller 
teknik som gäller nya energiformer.

Det är svårt att förutspå sysselsättnings-
läget för de offentliga tjänsterna, t.ex. 
hälsovårdsinspektörerna, planerarna och 
andra experter inom miljövården, sam-
hällsplaneringen och inom byggnads-
frågorna. Inom den offentliga sektorn 
finns stora krav på inbesparingar och 
på produktivitetsökning. Dessutom är 
det oklart vilka konsekvenserna blir av 
kommun- och servicestrukturreformen, 
det vill säga hur sysselsättningen på-
verkas av att nya och större kommuner 
bildas och av att kommunerna inleder 
nya former av samarbete. Trots detta kan 
man utgå ifrån att det också i fortsätt-

ningen finns en efterfrågan på personer 
som behärskar både svenska och finska 
inom den offentliga sektorn, särskilt i de 
svensk- och tvåspråkiga regionerna. 
Prognosen visar på ett ökningsbehov 
inom arkitektur och byggande, maskin-, 
metall- och energiteknik, el- och auto-
mationsteknik, inom livsmedelsbrans-
chen och bioteknik samt inom produk-
tionsekonomi fram till år 2020 jämfört 
med nuvarande antagning. Prognosen 
visar däremot på ett minskningsbehov 
inom informations- och kommunika-
tionsteknik fram till år 2020 jämfört 
med nuvarande antagning. Detta gäller 
även utbildningen inom process-, kemi- 
och materialteknik, men bara en liten 
minskning från nuvarande antagning 
rekommenderas. 

Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningsökningen ligger inom 
nästan alla yrken som kräver diplom-
ingenjörsutbildning över medeltalet för 
alla svenskspråkiga sysselsatta under åren 
2005-2020. Pensioneringen bland diplom-
ingenjörerna frigör dessutom mycket 
arbetsplatser för nyutbildade, förutom 
gällande el- och automationsteknik samt 
informations- och kommunikations-
teknik. De här nämnda yrkesgrupperna 
har en ganska ung åldersstruktur och 
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pensionsavgången ligger långt under 
medeltalet för alla svenskspråkiga sys-
selsatta.

Sammanlagt väntas det uppstå 430 
arbetsplatser för nyutbildade inom el- 
automationsteknik, 380 för nyutbildade 
inom maskin-, metall- och energiteknik, 
340 för nyutbildade inom process-, 
kemi- och materialteknik, 330 för 
nyutbildade inom informations- och 
kommunikationsteknik, 300 för ny-
utbildade inom produktionsekonomi, 
290 för nyutbildade inom arkitektur 
och byggande samt 75 arbetsplatser för 
nyutbildade inom livsmedelsbranschen 
och bioteknik fram till år 2020 som en 
följd av sysselsättningsökningen och 
pensionsavgången. 

Det här ger ett något ökat utbildnings-
behov inom arkitektur och byggande, 
maskin-, metall- och energiteknik, 
el- och automationsteknik, livsmed-
elsbranschen och bioteknik samt 
produktionsekonomi i förhållande till 
nuvarande antagning, men ett minskat 
utbildningsbehov inom process-, kemi- 
och materialteknik och informations- 
och kommunikationsteknik i förhål-
lande till nuvarande antagning. Inom 
det sistnämnda området rekommenderas 
egentligen ändå inte en minskning. 
Svenskspråkiga har huvudsakligen 
utbildat sig inom dessa områden i hu-

vudstadsregionen, när det gäller process-, 
kemi- och materialteknik i Åbo.

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 sysselsätts som ledare eller ex-
perter inom respektive område. Många 
sysselsätts också inom andra områden 
inom industrin och i hög grad sysselsätts 
diplomingenjörer också inom handeln, 
den offentliga förvaltningen eller som 
forskare eller lärare. De som studerat 
livsmedelsbranschen och bioteknik sys-
selsätts främst som ledare och experter 
inom den offentliga förvaltningen, so-
cial- och hälsovårdsbranschen eller inom 
inkvarterings- och kosthållsbranschen. 
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Till utbildningsområdet hör yrkes-, yr-
keshögskole- och universitetsutbildning 
inom lantbruk, skogsbruk, natur- och 
miljöområdet samt övrig utbildning 

4.8
Naturbruk och miljöområdet     

inom naturbruk och miljöområdet. Till 
området hör även yrkes- och yrkeshög-
skoleutbildning inom trädgårdsskötsel 
och fiskeri.

Figur 56: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2001-06, behoven 
enligt prognosen år 2020 och rekommendationen fram till år 
2012 inom naturbruk och miljöområdet enligt utbildningsnivå. 
Rekommendationen är identisk med målen i utvecklingsplanen, 
men inkluderar även mål för Åland 

Påbörjade studier i medeltal 2001-06 Behov enligt prognosen till 2020 Rekommendation fram till 2012
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Utbildningsbehovet är enligt prognosen 
något ökande på yrkesutbildnings- och 
universitetsnivå och svagt minskande 
på yrkeshögskolenivå. Ökningen gäller 
alla områden, förutom trädgårdsskötsel 
samt natur- och miljöområdet på yrkes-
högskolenivå. Målen är emellertid satta 
lägre än den ökande prognoskalkylen 
för yrkes- och universitetsutbildningen 
och istället lite högre än den minskning 
som prognosen visar för yrkeshögskole-
nivån. 

4.8.1 Yrkesutbildning

Behovet av nya studerande inom 
lantbruk, trädgårdsskötsel, fiskeri och 
skogsbruk ökar i viss mån fram till år 
2020, trots att sysselsättningen väntas 
minska kraftigt inom branschen. Det här 
beror på att pensioneringen kommer 
att frigöra långt fler arbetsplatser än den 
väntade minskningen i sysselsättningen. 

Endast inom skogsbruk väntas sysselsätt-
ningen öka något under kommande år. 
Inom trädgårdsskötsel, inklusive växthus-
odlingen, minskar sysselsättningen lång-
sammare än inom lantbruk och fiskeri. 
Växthusodlingen sysselsätter redan nu en 
stor andel utländsk arbetskraft. 

Genmutation, bioenergi samt miljö- och 
klimatfrågor förändrar villkoren inom 
branschen. Lantbruken blir större och be-
höver olika former av tjänster, även anställd 
arbetskraft. Redan nu råder det brist på 
lantbruksavbytare och inom skogsbruket 
behövs fler skogsmaskinsförare. Skogsvård 
och skogens energianvändning har blivit 
mer betydelsefulla områden. 

Sysselsättningen inom naturbruket är svår 
att med säkerhet förutsäga, eftersom den i 
hög grad är beroende av internationella av-
tal och stödformer. Nya yrken och arbets-
uppgifter uppkommer som kräver mångsi-
dighet och förmåga till företagsamhet. 

STUDIEOMRÅDE Påbörjare  Påbörjare Prognos Åland  Rekommenda-
 2001-05/år   2005 påbörjar- påbörjar- tion och kesu-
 (inkl Åland) (inkl Åland) behov 2020 mål 2012  mål 2012  13 

    (inkl Åland)  (exkl Åland)
Lantbruk 109 99 121 20 105

Trädgårdsskötsel 41 35 45 0 40

Fiskeri 6 1 10 0 5

Skogsbruk 19 13 28 0 25

Natur- och miljöområdet 3 2 5 0 5
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Lantbruk
Väntad utveckling 
2005-2020

Arbetsplatserna väntas de facto minska 
med 25 procent, men andelen av de 
nu sysselsatta som pensioneras fram 
till år 2020 är rekordstor, 54 procent. 
Sysselsättningen minskar med 985 ar-
betsplatser, men pensioneringen frigör 
2 100 arbetsplatser. Sammanlagt uppstår 
det alltså 1 115 arbetsplatser för nyut-
bildade fram till år 2020 som en följd av 
sysselsättningsminskningen och pensio-
neringen. Detta ger ett ökat utbildnings-
behov i förhållande till nuvarande antag-
ning. Utbildningsprogrammet i lantbruk 
ordnas av tre anordnare och dessutom 
även på Åland. Utbildningsprogrammet 
för hästhushållning har ordnats av en 
anordnare och dessutom på Åland. 

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten har varit låg bland de 
svenskspråkiga utbildade inom lantbruk. 
Prognosen räknar med att de utbildade 
sysselsätts främst som jordbrukare och 
jordbruksarbetare inkl. djurskötare, 
trädgårdsodlare och trädgårdsarbetare, 
skogsarbetare samt som maskinmontörer 
och användare av arbetsmaskiner. Rätt 

många arbetar också som lagerarbetare 
och speditörer eller som köpmän och 
försäljare eller annars inom handels-
branschen.

Trädgårdsskötsel
Väntad utveckling 
2005-2020

Arbetsplatserna minskar med nio pro-
cent, men pensionsavgången ligger över 
medeltalet för svenskspråkiga sysselsatta. 
Sammanlagt väntas 440 arbetsplatser 
uppstå för nyutbildade fram till år 2020 
som en följd av sysselsättningsminsk-
ningen och pensioneringen. Det här ger 
ett visst ökningsbehov i förhållande till 
nuvarande antagning, men rekommen-
dationen är att nuvarande antagning är 
tillräcklig. Utbildningen har ordnats av 
två anordnare, en i Södra Finland och en 
i Österbotten.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland de svensksprå-
kiga trädgårdsmästarna har varit högre 
än medeltalet för alla svenskspråkiga 
yrkesutbildade, men betydligt lägre än 
bland finskspråkiga trädgårdsmästare. 
Prognosen räknar med att de svensksprå-
kiga trädgårdsmästarna sysselsätts främst 
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som jordbrukare och jordbruksarbetare, 
trädgårdsodlare och trädgårdsarbetare, 
köpmän och försäljare eller i övrigt 
inom handeln samt som disponenter 
och fastighetsarbetare.

Fiskeri
Väntad utveckling 
2005-2020

Arbetsplatserna minskar de facto med 
25 procent. Pensionsavgången bland fis-
karna är emellertid rekordhög, 53 pro-
cent. När sysselsättningen minskar med 
55 arbetsplatser frigör pensioneringen 
120 arbetsplatser. Sammanlagt uppstår då 
60 arbetsplatser för nyutbildade. Detta 
ger ett ökat utbildningsbehov i förhål-
lande till nuvarande antagning, som varit 
mycket liten. Utbildningsbehovet måste 
säkert också i framtiden delvis besvaras 
av vuxenutbildning. Utbildningen ges av 
en anordnare, som under de senaste åren 
eftersträvat en utlokalisering av utbild-
ningen till olika regioner.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
fiskarna har varit mycket låg, fastän den 
varit hög nationellt. Prognosen räknar 
med att fiskarna sysselsätts främst som 

fiskare och som livsmedelsarbetare. 
Fiskförädlingen har blivit en alltmer 
betydelsefull del av yrket.

Skogsbruk
Väntad utveckling 
2005-2020

Arbetsplatserna ökar något och pen-
sionsavgången är hög inom yrkesgrup-
pen. Sammanlagt väntas det uppstå 260 
arbetsplatser för nyutbildade fram till 
år 2020 som en följd av sysselsättnings-
ökningen och pensioneringen. Det här 
ger ett ökningsbehov fram till år 2020 
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 utbil-
dade sysselsätts främst som skogsarbe-
tare, skogsmaskinsförare, jordbrukare 
och jordbruksarbetare, trädgårdsodlare 
och trädgårdsarbetare, som experter 
inom jord- och skogsbruk, som ma-
skinmontörer, träarbetare, byggnads-
arbetare eller som lagerarbetare och 
speditörer.
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Natur- och miljöområdet

Väntad utveckling 
2005-2020

Arbetsplatserna minskar, men pensions-
avgången inom de arbetsplatser som 
kräver denna utbildning ligger över 
medeltalet för alla svenskspråkiga sys-
selsatta. Sammanlagt väntas 50 arbets-
platser uppstå för nyutbildade fram till 
år 2020 som en följd av sysselsättnings-
minskningen och pensioneringen. Detta 
ger ett ökat utbildningsbehov i förhål-
lande till nuvarande antagning, som 
varit mycket låg. Det är dock fråga om 
ett väldigt litet årligt utbildningsbehov. 
Tre olika anordnare har försökt erbjuda 
utbildningen under de senaste åren. 

Arbetslöshet och  
placering

De svenskspråkiga med denna utbild-
ning är mycket få och arbetslösheten 
bland dem har varit mycket varierande 
år från år. Prognosen räknar med att de 
utbildade sysselsätts främst som ledare 
och experter inom handelsbranschen, 
som trädgårdsodlare och trädgårdsarbe-
tare, jordbrukare och jordbruksarbetare, 
köpmän och försäljare, yrkesutövare 
inom turismservice eller som experter 
inom jord- och skogsbruk.

4.8.2 Yrkeshögskole-
utbildning
Inom skogsbruket kommer det att råda 
stor efterfrågan på företag som kan er-
bjuda tjänster inom skogsvård och för-
säljning av skog och virke. Skogsägare 
kommer att köpa tjänster som omfattar 
både sakkunnig rådgivning och själva 
utförandet av jobbet. Skogsvård och 
skogens energianvändning har blivit 
mer betydelsefulla områden. Inom träd-
gårdsskötsel minskar sysselsättningen 
långsammare än inom lantbruk och 
fiskeri. Sysselsättningen ökar gällande 
skötsel av parker och grönområden 
samt gällande 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 branschen och leder till en ökad 
efterfrågan på sakkunniga inom jord- 
och skogsbruk. Lantbruken blir större 
och behöver olika former av tjänster 
och anställd arbetskraft. Inom lantbru-
ket råder t.ex. efterfrågan på agrologer 
som arbetar med rådgivningsuppdrag. 
Inom skogsbruket behövs allt flera råd-
givare och experter gällande skötsel och 
skydd av natur och miljö. Dessa kan 
vara till exempel skogsbruksingenjörer 
eller miljöplanerare. 
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Sysselsättningen inom naturbruket 
är svår att med säkerhet förutsäga, 
eftersom den i hög grad är beroende 
av internationella avtal och stödformer 
samt av hur produktutvecklingen 
speciellt inom skogsbruket lyckas. Nya 
yrken och arbetsuppgifter uppkommer 
som kräver mångsidighet och förmåga 
till företagsamhet. Den framtida utveck-
lingen är också till stor del beroende av 
hur produktutvecklingen lyckas, speci-
ellt inom skogsindustrin. Skogsindustrin 
är också beroende av hur den ryska 
marknaden utvecklas. Behovet av forsk-
ning och utveckling betonas genomgå-
ende liksom behovet av experter och 
sakkunniga. 

Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningen väntas minska rätt 
kraftigt (med 13-23 procent) inom alla 
områden, utom inom skogsbruket som 
väntas ha en viss sysselsättningsökning. 
Pensionsavgången inom de arbetsplatser 
som kräver utbildning i lantbruk och 
trädgårdsskötsel är mycket hög, över 
50 procent, under åren 2005-20. Också 
inom natur- och miljöområdet ligger 
pensionsavgången över medeltalet och 
inom skogsbruk motsvarar den medelta-
let för alla svenskspråkiga sysselsatta.

Sammanlagt väntas det uppstå 455 
arbetsplatser för nyutbildade inom 

lantbruk, 100 för nyutbildade inom 
trädgårdsskötsel, 160 för nyutbildade 
inom skogsbruk och 20 för nyutbildade 
miljöplanerare fram till år 2020 som en 
följd av sysselsättningsminskningen och 
pensioneringen. 

Det här ger ett ökat utbildningsbehov 
inom lantbruk och skogsbruk, men ett 
minskat eller åtminstone icke ökande 
behov inom natur- och miljöområdet 
och inom trädgårdsskötsel fram till år 
2020 jämfört med nuvarande antagning 
till utbildningarna. 

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten har varit mycket låg 
bland de svenskspråkiga agrologerna och 
den har även för skogsingenjörerna legat 
under medeltalet för alla svenskspråkiga 
yrkeshögskoleutbildade. Arbetslösheten 
bland de svenskspråkiga hortonomerna 
har varit låg i en nationell jämförelse, 
men har under de senaste åren le-
gat en aning över medeltalet för de 
svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildade. 
Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
miljöplanerarna har varit hälften lägre 
än nationellt, men den ligger ändå 
procentuellt långt över medeltalet för 
svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildade. 
Det är dock inte fråga om många arbets-
lösa i antal räknat. 
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Prognosen räknar med att de utbildade 
agrologerna och skogsbruksingenjörerna 
sysselsätts främst som jordbrukare och 
jordbruksarbetare, som experter inom 
jord- och skogsbruk och i viss mån 
inom handelsbranschen, inom under-
visningen eller inom den offentliga 
 förvaltningen. En del skogsbruks-
ingenjörer väntas också sysselsättas inom 
trä- eller byggnadsarbete eller inom 
skogsindustrin.

De nyutbildade hortonomerna sysselsätts 
främst som yrkesutövare eller experter 
inom trädgårdsarbete, växthus och 
jordbruk, inom handel, undervisning 
eller inom den offentliga förvaltningen. 
Prognosen räknar med att miljöplane-
rarna sysselsätts främst som jordbrukare 
och jordbruksarbetare, experter inom 
jord- och skogsbruk eller inom den 
offentliga förvaltningen eller inom 
industrin. Märk att miljöplanerarna haft 
en viss svårighet att placeras och att det 
finns skäl att undvika en överdimen-
sionering av utbildningen. Det är också 
viktigt att de studerande får en realistisk 
uppfattning om sysselsättningsmöjlighe-
terna. 

Inom fiskeri visar prognosen på ett så 
litet utbildningsbehov att det inte ger 
underlag för en separat svenskspråkig 
undervisning. Visserligen är pensionsav-
gången inom yrket stor, men sysselsätt-

ningen väntas minska med 25 procent 
under åren 2005-2020.

4.8.3 Universitets-
utbildning
Genmutation, bioenergi samt miljö- 
och klimatfrågor förändrar villkoren 
inom branschen och leder överhuvud-
taget till en ökad efterfrågan på sakkun-
niga inom jord- och skogsbruket och 
till utveckling av miljösparande tekno-
logi. Lantbruken blir större och behöver 
olika former av tjänster. Inom skogsbru-
ket råder stor efterfrågan på företag som 
kan erbjuda service som omfattar skogs-
vård, försäljning av skog och virke samt 
miljöplanering. Betydelsen av skogen i 
form av energi ökar. Landsbygds- och 
gårdsturism, mångsyssleri inom turism 
samt hotell- och restaurangverksamhet 
blir allt vanligare inom lantbruket. 

Sysselsättningen inom naturbruket är 
svår att med säkerhet förutsäga, efter-
som den i hög grad är beroende av in-
ternationella avtal och stödformer. Den 
framtida utvecklingen är också till stor 
del beroende av hur produktutveck-
lingen lyckas, speciellt inom skogsin-
dustrin. Skogsindustrin är också mycket 
beroende av hur den ryska marknaden 
utvecklas. Behovet av forskning och ut-
veckling betonas genomgående liksom 
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behovet av experter och sakkunniga. 

Väntad utveckling 
2005-2020

Inom natur- och miljöområdet väntas 
arbetsplatserna hållas på nuvarande nivå 
fram till år 2020, inom skogsbruket vän-
tas de öka betydligt och inom lantbru-
ket väntas de minska med 18 procent. 
Pensionsavgången inom de arbetsplatser 
som kräver universitetsutbildning inom 
lantbruk och inom natur- och miljö-
området ligger över medeltalet bland 
svenskspråkiga sysselsatta. Inom skogs-
bruket ligger pensionsavgången däremot 
under medeltalet. Sammanlagt väntas 90 
arbetsplatser uppkomma för nyutbildade 
inom lantbruk, 50 för nyutbildade inom 
skogsbruk och 90 för nyutbildade inom 
natur-och miljöområdet fram till år 
2020 som en följd av sysselsättnings-
minskningen och pensioneringen. Detta 
ger ett ökat utbildningsbehov inom alla 
tre delområden i förhållande till nuva-
rande antagning av svenskspråkiga till 
utbildningen. Svenskspråkiga har stude-
rat huvudsakligen vid ett universitet.

Arbetslöshet och  
placering

De svenskspråkiga agronomernas arbets-
löshet har ungefär motsvarat medeltalet 

för svenskspråkiga universitetsutbildade. 
Prognosen räknar med att de universi-
tetsutbildade inom lantbruk och skogs-
bruk sysselsätts främst som jordbrukare, 
experter inom jord- och skogsbruk eller 
inom undervisningen, den offentliga 
förvaltningen eller handeln. Prognosen 
räknar med att de med natur- och mil-
jöutbildning sysselsätts inom samma yr-
ken, men dessutom inom industrin och 
som experter inom flera andra områden 
samt som informatörer och journalister.
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Till området hör yrkesutbildning inom 
social- och hälsoområdet, yrkeshögsko-
leutbildning inom socialområdet, hälso-
området och teknisk hälsoservice samt 
universitetsutbildning inom medicin 
och veterinärmedicin. Till området hör 
dessutom yrkes-, yrkeshögskole- och 

4.9
Social-, hälso- och idrottsområdet      

universitetsutbildning inom odontologi 
och tandvård samt rehabilitering och 
idrott. Till området hör yrkes- och 
universitetsutbildning inom farmaci och 
läkemedelsförsörjning samt yrkes- och 
yrkeshögskoleutbildning inom skönhets-
området. 

Figur 57: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2001-06, behoven enligt 
prognosen år 2020 och rekommendationen fram till år 2012 inom social-, 
hälso- och idrottsområdet enligt utbildningsnivå. Rekommendationen är 
identisk med målen i utvecklingsplanen, men inkluderar även mål för Åland

Påbörjade studier i medeltal 2001-06 Behov enligt prognosen till 2020 Rekommendation fram till 2012
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Utbildningsbehovet är enligt prognosen 
kraftigt ökande inom yrkes- och univer-
sitetsutbildningen och minskande inom 
yrkeshögskoleutbildningen. Ökningen 
gäller alla studieområden, förutom 
skönhetsområdet samt rehabilitering 
och idrott inom yrkes- och yrkeshög-
skoleutbildningen, socialområdet på 
yrkeshögskolenivå samt hälsovetenskap. 
Ökningsbehovet är speciellt kraftigt 
inom social- och hälsoområdet inom 
yrkesutbildningen samt inom medicin, 
veterinärmedicin, odontologi och 
 farmaci. 

Målen är emellertid satta lägre än prog-
noskalkylen för yrkes- och universitetsut-
bildningen, eftersom en så stor ökning, som 
prognosen pekar på,  inte är realistisk att 
genomföra så snabbt. För yrkeshögskoleut-
bildningen rekommenderas trots prognosen 
inte en minskning av utbildningen, eftersom 
det under de senaste åren rått brist på dessa 
yrkesgrupper. 

4.9.1 Yrkesutbildning

Utbildningsbehovet inom social-, hälso- 
och idrottsområdet är mycket stort 
under kommande år. Antalet sysselsatta 
ökade kraftigt åren 1995–2004 och 
väntas fortsätta öka lika kraftigt fram till 
år 2020 på grund av ökad efterfrågan på 

tjänster, höjd levnadsstandard samt en 
åldrande befolkning. 

Särskilt inom det sociala området ökar 
antalet arbetsplatser, t.ex. inom äldrevård, 
hemvård, mentalvård och missbrukar-
vård. En större del av vården än hittills 
kommer i framtiden att skötas av privata 
företag, t.ex. vissa former av hemservice. 
Inom barndagvården har arbetsplatserna 
ökat kraftigt under slutet av 1990-talet 
och början av 2000-talet och de väntas 
fortsätta öka fram till år 2020. 

Intresset för utbildningen inom skön-
hetsbranschen är i regel alltid stort, 
trots att antalet sysselsatta minskat åren 
1995–2004. Medelåldern bland frisörer 
och kosmetologer är så låg och pen-
sionsavgången så liten att arbetsplatser 
inte frigörs i någon högre grad under 
kommande år. Det är emellertid fråga 
om serviceyrken där tvåspråkighet ver-
kar 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 syssel-
satta inom området är emellertid låg, 
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så pensionsavgången ligger lite under 
medeltalet under de kommande åren. 
Utbildningsbehovet är därför enligt 
prognoserna minskande fram till år 2020. 

Social- och hälsovårdsområdet har 
prioriterats i prognosen p.g.a. behovet av 
vård på svenska.

STUDIEOMRÅDE Påbörjare  Påbörjare Prognos Åland  Rekommenda-
 2001-05/år   2005 påbörjar- påbörjar- tion och kesu-
 (inkl Åland) (inkl Åland) behov 2020 mål 2012  mål 2012  14 

    (inkl Åland)  (exkl Åland)
Social- och hälsoområdet 219 250 566 45 430

Rehabilitering och idrott 29 33 16 0  25

Läkemedelsförsörjning 16 17 15 0 15

Skönhetsområdet 92 91 56 0  70

Social och  
hälsoområdet

Väntad utveckling 
2005-2020

Den väntade sysselsättningsökningen 
inom arbetsplatserna som kräver denna 
utbildning är hög, 30 procent, vilket lig-
ger högt över medeltalet för alla svensk-
språkiga sysselsatta under tiden fram till 
2020. I antal är det fråga om nästan  
2 500 nya arbetsplatser som uppkommer 
bland svenskspråkiga under åren 2005-
2020. Pensionsavgången ligger också 

litet över medeltalet för svenskspråkiga 
sysselsatta. Det är fråga om 3 500 
arbetsplatser som uppkommer p.g.a. 
pensionsavgång bland svenskspråkiga 
under perioden 2005-2020. Sammanlagt 
väntas alltså 6 000 arbetsplatser för ny-
utbildade svenskspråkiga uppstå fram till 
år 2020 som en följd av sysselsättnings-
ökningen och pensioneringen. 15 Detta 
ger 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 stor del av behovet bör besvaras av 
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vuxenutbildning. Yrke 2020 rekommen-
derar att en liten del av ökningsbehovet 
överförs till rehabilitering och idrott. 
Svenskspråkig utbildning har ordnats 
av en anordnare i Österbotten och av 
två anordnare i Södra Finland samt på 
Åland. Utbildningen ordnas på flera 
orter i Österbotten och Nyland.

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 närvår-
darna sysselsätts främst som vårdare och 
handledare inom socialområdet (här 
ingår de som arbetar inom dagvården), 
primärvårdare och en mindre del som 
försäljare eller kontorsarbetare eller som 
yrkesutövare inom räddningsarbete.

Rehabilitering och idrott

Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningsökningen inom arbets-
platserna som kräver denna utbildning 
ligger visserligen över medeltalet för alla 
svenskspråkiga sysselsatta, men pensions-

avgången ligger under medeltalet för alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Sammanlagt 
väntas 165 arbetsplatser uppstå för nyut-
bildade svenskspråkiga fram till år 2020 
som en följd av sysselsättningsökningen 
och pensioneringen. Det här ger ett 
minskat utbildningsbehov i förhållande 
till nuvarande antagning. En del av 
ökningsbehovet inom social- och hälso-
vården har emellertid överförts hit, 
vilket innebär att Yrke 2020 rekommen-
derar att nuvarande antagning kan bestå. 
Svenskspråkig utbildning ordnas både i 
Södra Finland och i Österbotten.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
med denna utbildning har varit låg 
under de senaste åren. Prognosen räknar 
med att de utbildade sysselsätts inom 
hälsovården, det sociala området, inom 
handeln eller inom serviceyrken. 

Läkemedelsförsörjning

Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningsökningen inom arbets-
platserna som kräver denna utbildning 
ligger över medeltalet för alla svensk-
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språkiga sysselsatta. Pensionsavgången 
ligger under medeltalet. Sammanlagt 
väntas det uppstå 150 arbetsplatser för 
nyutbildade fram till år 2020 som en 
följd av sysselsättningsökningen och 
pensioneringen. Detta innebär att nu-
varande årliga antagning till utbildningen 
är lämplig också för de kommande åren 
fram till år 2020. Utbildningen ordnas 
av en anordnare i Österbotten, men det 
är möjligt att delvis på distans genomgå 
utbildningen även från en anordnare i 
huvudstadsregionen.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten har varit liten bland de 
svenskspråkiga läkemedelsteknikerna 
under de senaste åren. Prognosen räknar 
med att läkemedelsteknikerna sysselsätts 
främst av apotek, naturkostbutiker, som 
närvårdare, försäljare, lagerarbetare eller 
speditörer.

Skönhetsområdet
Väntad utveckling 
2005-2020
Sysselsättningsökningen inom arbets-
platserna som kräver denna utbild-
ning ligger långt över medeltalet för 
alla svenskspråkiga sysselsatta, men 

pensionsavgången är mycket låg. 
Sammanlagt väntas 615 arbetsplatser 
uppstå för nyutbildade frisörer och 
kosmetologer fram till år 2020 som 
en följd av sysselsättningsökningen 
och pensioneringen. Det här ger ett 
minskat utbildningsbehov i förhållande 
till nuvarande antagning. Svenskspråkig 
frisörsutbildning ordnas av fyra utbild-
ningsanordnare och dessutom på Åland. 
Kosmetologutbildning ordnas av tre 
anordnare. Efterfrågan på utbildningen 
har varit stor, men det råder en viss risk 
för överdimensionering inom studieom-
rådet. Svenskspråkiga frisörer har dock 
inte i någon hög grad varit arbetslösa, 
men en del av de utbildade får räkna 
med sysselsättning inom andra områden. 
Prognosen räknar med att de utbildade 
sysselsätts främst som yrkesutövare inom 
skönhetsvård eller som försäljare.

4.9.2 Yrkeshögskole-
utbildning
Särskilt inom det sociala området ökar 
antalet arbetsplatser. Det här gäller 
äldrevården, hemvården, mentalvården, 
missbrukarvården och också tand-
vården. Behovet av t.ex. röntgenskötare, 
bioanalytiker och ergoterapeuter är 
också stort. En större del av vården än 
hittills kommer i framtiden att skötas 
av privata företag, t.ex. vissa former 
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av hemservice. Den åldrande befolk-
ningen har köpkraft och ett stort 
intresse för service och tjänster i  
anknytning till hälsa och välbefinnande. 

Inom barndagvården har arbets-
platserna ökat kraftigt under slutet av 
1990-talet och början av 2000-talet 
och de väntas fortsätta öka fram till år 
2020. Under de senaste åren har det 
rått brist på personal inom dagvården 
särskilt i huvudstadsregionen. Olika 
sociala problem, såsom drogproblem 
och mentala problem i alla åldrar samt 
förebyggande arbete kräver allt mer 
resurser och personal med ett stort 
specialkunnande. Behovet av forskning 
och utveckling betonas på alla områ-
den, speciellt inom äldrevården, liksom 
behovet av experter och sakkunniga. 

Det är sannolikt att den administrativa 
personalen inom social- och hälso-
vården kommer att skäras ner när nya 
och större kommuner bildas. Man 
bör också beakta att rutinärenden i 
allt högre grad flyttas från läkarna till 
sjukskötarna och från sjukskötarna 
till närvårdarna. Trots detta kan man 
utgå från att det också i fortsättningen 
finns en efterfrågan på personer som 
behärskar både finska och svenska 
inom den offentliga sektorn, speciellt i 
de svensk- och tvåspråkiga regionerna. 

Social- och hälsoområdet har därför 
prioriterats i prognosen.

Väntad utveckling 
2005-2020

En betydande sysselsättningsökning 
väntas inom alla de yrken som krä-
ver yrkeshögskoleutbildning inom 
social- och hälsoområdet under åren 
2005-2020. Alla dessa yrken har en 
förhållandevis låg medelålder och 
pensionsavgången ligger procentuellt 
under medeltalet för alla svensksprå-
kiga sysselsatta under åren 2005-2020. 
Sammanlagt väntas 1 175 arbetsplatser 
uppstå för nyutbildade socionomer,  
2 500 för nyutbildade inom hälsoområdet, 
 80 för nyutbildade munhygienister, 445 
för nyutbildade inom rehabilitering och 
idrott, 360 för nyutbildade röntgenskötare, 
bioanalytiker och optometriker och 30 
arbetsplatser för nyutbildade estenomer 
(skönhetsområdet) under åren 2005-2020 
som en följd av sysselsättningsökningen 
och pensioneringen. 

Det här ger ett minskat utbildnings-
behov av socionomer fram till år 2020 
jämfört med nuvarande årliga antag-
ning. En minskning rekommenderas 
emellertid inte eftersom det redan nu 
råder akut brist på arbetskraft t.ex. inom 
dagvården och detta faktum har inte 
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tillräckligt beaktats av prognosmodel-
len 16. Prognosen visar att det framtida 
utbildningsbehovet inom hälsoområdet 
(dvs. olika typer av sjukskötare) ungefär 
motsvarar nuvarande årliga antagning 
till utbildningen. Detta gäller också 
röntgenskötarna, bioanalytikerna och 
optometrikerna. Prognosen visar att 
det finns ett visst utbildningsbehov 
bland svenskspråkiga inom tandvård. 
Underlaget är dock litet och den 
svenskspråkiga utbildningen har inte 
ordnats på några år. Behovet motsvarar 
en antagning vart tredje år. Prognosen 
visar på ett minskat utbildningsbehov 
inom skönhetsområdet samt inom re-
habilitering och idrott fram till år 2020 
jämfört med nuvarande antagning. 

Svenskspråkig yrkeshögskoleutbildning 
inom social- och hälsoområdet har ord-
nats på tre olika orter. Idrottsutbildning 
har ordnats av en svenskspråkig yrkes-
högskola. Svenskspråkig utbildning 
till estenom har också ordnats av en 
yrkeshögskola.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten har bland alla dessa 
utbildningsyrken varit mycket låg bland 
svenskspråkiga 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 upp-
kommer som kräver mångsidighet och 
förmåga till företagsamhet. 

Prognosen räknar med att de utbildade 
socionomerna sysselsätts främst som 
vårdare, handledare eller experter 
inom socialområdet (inkl. dagvården) 
eller som ledare eller experter inom 
hälsovården. Prognosen räknar med att 
de utbildade sjukskötarna sysselsätts 
främst som sjukskötare och som andra 
experter eller ledare inom hälsovården, 
som vårdare, handledare eller experter 
inom socialområdet. Några sysselsätts 
som närvårdare eller inom räddnings-
väsendet. Prognosen räknar med att de 
utbildade tandhygienisterna sysselsätts 
främst som experter inom tandvården 
eller hälsovården, inom vissa former 
av metallarbete eller inom försäljning. 
Prognosen räknar med att de utbildade 
idrottsinstruktörerna sysselsätts främst 
som vårdare eller experter inom vården 
eller inom servicebranschen. Prognosen 
räknar med att de utbildade este-
nomerna sysselsätts främst som yrkes-
utövare inom skönhetsvård. Alla dessa 
utbildningsyrken sysselsätts dessutom 
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som lärare, inom försäljning eller inom 
den offentliga förvaltningen. 

4.9.3 Universitets-
utbildning
Många nya arbetsplatser uppkommer 
inom social- och hälsovården fram till år 
2020. Ökningen av arbetsplatser beror 
på ökad efterfrågan på tjänster, höjd lev-
nadsstandard samt en åldrande befolk-
ning. Arbetslösheten är redan nu mycket 
liten och sysselsättningsmöjligheterna 
för svensk- och tvåspråkiga är stora. 

En större del av vården än hittills kom-
mer att skötas av privata företag. Olika 
sociala problem, såsom drogproblem och 
mentala problem i alla ålderskategorier 
samt förebyggande arbete, kräver allt 
mer resurser och personal med ett stort 
specialkunnande. Behovet av forskning 
och utveckling betonas genomgående, 
och speciellt inom äldrevården, liksom 
behovet av experter.

Nya och större kommuner bildas och 
kommunerna inleder nya former av 
samarbete, vilket leder till att arbetet 
inom social- och hälsovården om-
organiseras. Exakt vilka följderna blir för 
yrkesgrupperna med universitetsutbild-
ning på området är svårt att förutsäga. 
Rutinärenden kommer åtminstone 

sannolikt att flyttas från läkarna till sjuk-
skötarna. Trots detta kan man ändå utgå 
från att det också i fortsättningen finns 
efterfrågan på personer som behärskar 
svenska inom den offentliga sektorn, 
speciellt i de svensk- och tvåspråkiga 
regionerna. 

Väntad utveckling 
2005-2020

Bara inom idrott och rehabilitering 
 väntas nuvarande sysselsättningsnivå 
bestå fram till år 2020. Inom alla andra 
områden väntas en kraftig ökning av sys-
selsättningen. Inom odontologi, medicin 
och veterinärmedicin väntas sysselsätt-
ningen öka med omkring 40 procent 
under åren 2005-2020. Samma tre 
områden drabbas samtidigt av en mycket 
stor pensionsavgång, vilket resulterar i 
ett kraftigt ökande utbildningsbehov. 
Inom hälsovetenskap, rehabilitering och 
idrott samt inom farmaci är medelåldern 
rätt ung och pensionsavgången är därför 
betydligt lägre. Sammanlagt väntas 375 
arbetsplatser uppstå för nyutbildade 
farmaceuter, 680 för nyutbildade läkare, 
80 för nyutbildade veterinärer, 250 för 
nyutbildade hälsovetare, 250 för nyutbil-
dade odontologer (tandläkare) och 115 
för de nyutbildade inom rehabilitering 
och idrott 17 under åren 2005-2020 som 
en följd av sysselsättningsökningen och 
pensioneringen. 
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Det här ger ett nästan dubblerat utbild-
ningsbehov fram till år 2020. Speciellt 
gäller ökningen odontologi (tandläkare), 
rehabilitering och idrott, farmaci 
(läkemedelsområdet), medicin och 
veterinärmedicin. Utbildningsbehovet 
inom hälsovetenskap är minskande till 
och med år 2020, medan utbildningsbe-
hovet av idrottslärare ökar nästan till det 
dubbla. En alltför stor minskning är ändå 
inte att rekommendera inom hälsove-
tenskapen heller, eftersom hälsovårds-
lärare utbildas inom detta område och 
behovet av dem ökar under de kom-
mande åren. Svenskspråkig utbildning 
i hälsovetenskap ges av ett universitet. 
Svenskspråkiga tandläkare, läkare och 
veterinärer har huvudsakligen utbildat 
sig vid ett universitet. Ett finskspråkigt 
universitet erbjuder idrottsvetenskap. 
Två universitet ordnar svensk- eller 
tvåspråkig utbildning i farmaci, ett 
 universitet utbildar provisorer.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten har varit så gott som 
obefintlig inom alla dessa yrkesgrupper 
bland svenskspråkiga. Ett undantag ut-
gör hälsovetarna som haft en lite högre 
arbetslöshetsprocent. Den är dock inte 
alarmerande hög. Prognosen räknar 

med att de utbildade hälsovetarna sys-
selsätts som ledare eller experter inom 
social- och hälsovården, som lärare 
eller inom den offentliga förvaltningen. 
Prognosen räknar med att de utbildade 
inom idrott sysselsätts som lärare eller 
inom övrigt servicearbete. Prognosen 
räknar med att de utbildade farmaceu-
terna och provisorerna sysselsätts som 
experter inom hälsovård, vid apotek 
eller annan försäljning och i viss mån 
som lärare och experter inom offentlig 
förvaltning eller som processexperter 
inom kemiskt arbete. Läkarna sysselsätts 
i mycket hög grad som läkare, men i 
viss grad som ledare och experter inom 
hälsovården eller inom den offentliga 
förvaltningen. Veterinärerna sysselsätts i 
motsvarande yrken och dessutom som 
experter inom jord- och skogsbruk.



232

Till utbildningsområdet hör yrkes- och 
yrkeshögskoleutbildning inom turism, 
inkvarterings- och kosthållsbranschen, 
huslig ekonomi och konsumentservice 

4.10
Turism-, kosthålls- och 
ekonomibranschen    

samt yrkesutbildning inom rengörings-
service. Dessutom hör universitets-
utbildningen inom livsmedels- och 
näringsvetenskap hit. 

Figur 58: Påbörjade studier i medeltal/år åren 2001-06, behoven  
enligt prognosen år 2020 och rekommendationen fram till år 2012 
inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen enligt utbildningsnivå. 
Rekommendationen är identisk med målen i utvecklingsplanen,  
men inkluderar även mål för Åland

Påbörjade studier i medeltal 2001-06 Behov enligt prognosen till 2020 Rekommendation fram till 2012
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Utbildningsbehovet är enligt prognosen 
ökande inom yrkesutbildningen och 
minskande inom yrkeshögskoleutbild-
ningen. Ökningen gäller inkvarterings- 
och kosthållsbranschen och rengörings-
servicen, medan turismutbildningen 
enligt prognosen borde minska. Trots 
detta föreslås ingen ökning inom yrkes-
utbildningen. En del av ökningsbehovet 
inom yrkesutbildningen beaktas istället 
som mål för yrkeshögskoleutbildningen 
som är högre än prognoskalkylen.  

4.10.1 Yrkesutbildning

Utbildningsbehovet inom utbildnings-
området för turism-, kosthålls- och 
ekonomibranschen består på nuvarande 
nivå, men inom rengöringsservice ökar 
utbildningsbehovet. Inom turism och 
hotell- och restaurangbranschen väntas 
sysselsättningen öka under de komman-
de åren som en följd av ökad efterfrågan 
på turisttjänster, höjd levnadsstandard 
och en större andel pensionärer. Den 
nuvarande arbetskraften inom branschen 
är emellertid ung och kommer att finnas 
kvar på arbetsmarknaden länge ännu. 
Därför ökar inte utbildningsbehovet från 
nuvarande nivå under de kommande 
åren. 

Trots att sysselsättningen väntas minska 
under de kommande åren inom rengö-

ringsservice, så ökar utbildningsbehovet. 
Detta beror på att så många städare 
pensioneras. Kompetenskraven ökar hela 
tiden inom städningen, på grund av alla 
de maskiner och kemikalier som numera 
används i yrket samtidigt som det blir 
allt vanligare med allergier.  

På det stora hela är sysselsättningsläget 
gott för de svenskspråkiga i branschen, 
kanske på grund av det stora behovet av 
språkkunskaper i dessa yrken. I många 
fall kombineras turismen med någon an-
nan näringsgren och i många fall krävs 
mångsidighet, kreativitet och förmåga 
till företagsamhet. Gårdsturismen har 
t.ex. utvecklats betydligt den senaste ti-
den. Branschen är dock konjunkturkäns-
lig och behoven kan variera regionalt.

Den åldrande befolkningen har köp-
kraft och ett stort intresse för service 
i anknytning till turism- och restau-
rangbranschen, vilket resulterar i en 
ökad efterfrågan. Speciellt logi- och 
resebyråverksamheten väntas få en ökad 
betydelse. Inom restaurangbranschen be-
tonas sakkunskap om specialdieter och 
de matvanor som blir alltmer specifika 
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 upp-
levelse.
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STUDIEOMRÅDE Påbörjare  Påbörjare Prognos Åland  Rekommenda-
 2001-05/år   2005 påbörjar- påbörjar- tion och kesu-
 (inkl Åland) (inkl Åland) behov 2020 mål 2012  mål 2012  18 

    (inkl Åland)  (exkl Åland)
Turism 32 33 16 0 35

Inkvarterings- och  
kosthållsbranschen 304 304 250 45 255

Huslig ekonomi och  
konsumentservice 9 5 10 0 10

Rengöringsservice 0 0 86 0 0

Turism samt 
inkvarterings- och 
kosthållsbranschen
Väntad utveckling 
2005-2020
Sysselsättningsökningen inom arbets-
platserna som kräver denna utbildning 
ligger visserligen över medeltalet för alla 
svenskspråkiga sysselsatta, men medel-
åldern inom dessa yrken är låg och pen-
sionsavgången ligger procentuellt under 
medeltalet för alla svenskspråkiga syssel-
satta. Sammanlagt väntas 160 arbetsplat-
ser uppstå för nyutbildade inom turism 
och 2 600 arbetsplatser för nyutbildade 
inom inkvarterings- och kosthållsbran-
schen under åren 2005-2020 som en 
 följd av sysselsättningsökningen och 

 pensioneringen. Detta ger ett minskat  
 utbildningsbehov i förhållande till nu-
varande antagning både inom turism 
och inkvarterings- och kosthållsbran-
schen. En minskning rekommenderas 
trots detta egentligen inte, bl.a. för att 
en del av utbildningsbehovet inom 
livsmedelsbranschen inom teknik samt 
inom huslig ekonomi överförs hit. Tre 
anordnare har ordnat svenskspråkig 
utbildning inom turism, medan utbild-
ning inom inkvarterings- och kost-
hållsbranschen ordnats i alla regioner av 
Svenskfinland under de senaste åren.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
turisttjänstemännen med denna utbild-
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ning var låg i nationell jämförelse och 
låg även under medeltalet bland alla 
svenskspråkiga med en yrkesutbildning. 
Arbetslösheten bland dem med inkvar-
terings- och kosthållsutbildning har 
legat lite över medeltalet för svensksprå-
kiga yrkesutbildade. Prognosen räknar 
med att de utbildade turisttjänstemän-
nen sysselsätts främst som turisttjänste-
män, försäljare, inom trafikarbete eller 
inom inkvarterings- och kosthållsbran-
schen. De som har en utbildning inom 
inkvarterings- och kosthållsbranschen 
blir servitörer, receptionister, kockar i 
storhushåll och restaurangkockar. De 
sysselsätts främst i olika uppgifter i 
inkvarterings- och kosthållsbranschen, 
men också inom turism, livsmedels-
industri, handel, jordbruk eller inom det 
sociala området.

Huslig ekonomi och 
konsumentservice

Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningen inom arbetsplatserna 
som kräver denna utbildning väntas nå-
got minska och pensionsavgången ligger 
procentuellt under medeltalet för alla 
svenskspråkiga sysselsatta. Sammanlagt 
väntas 105 arbetsplatser uppkomma för 
nyutbildade under åren 2005-2020 som 

en följd av sysselsättningsminskningen 
och pensioneringen. Detta ger ett ökat 
utbildningsbehov i förhållande till nu-
varande antagning, men utbildningen 
skulle fortfarande ha en liten volym. 
Utbildningen har ordnats av en anord-
nare under de senaste åren. Dessutom 
har det funnits en anpassad utbildning.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
utbildade på området har legat över 
medeltalet för svenskspråkiga yrkesut-
bildade under de senaste åren. Prognosen 
räknar med att de utbildade sysselsätts 
främst i olika yrken inom städbranschen, 
kosthållsbranschen och inom försäljning.

Rengöringsservice
Väntad utveckling 
2005-2020
Sysselsättningen inom de arbetsplatser 
som kräver utbildning inom rengörings-
service väntas minska mycket, med 24 
procent. Pensionsavgången är däremot 
hög, hälften av de svenskspråkiga syssel-
satta kommer att pensioneras under 
åren 2005-2020. Sammanlagt väntas 
830 arbetsplatser för nyutbildade städare 
uppstå under åren 2005-2020 som en 
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följd av sysselsättningsminskningen 
och pensioneringen. Eftersom ingen 
svenskspråkig utbildning erbjudits för 
unga under de senaste åren innebär 
detta ett stort utbildningsbehov. Enligt 
prognosen borde fler än 80 svensksprå-
kiga per år antas till denna utbildning. 
Det är emellertid inte realistiskt och 
man får räkna med att en del av detta 
utbildningsbehov överförs till de övriga 
studieområdena inom turism, kosthålls- 
och ekonomibranschen. Dessutom bör 
utbildningsbehovet inom rengörings-
servicen besvaras av vuxenutbildning.

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland dem med denna 
utbildning har legat lite över medeltalet 
för svenskspråkiga sysselsatta. Prognosen 
räknar med att de utbildade sysselsätts 
främst inom städbranschen och några 
som fastighetsarbetare.

4.10.2 Yrkeshögskole-
utbildning

Sysselsättningen väntas på sikt öka på 
grund av ökad efterfrågan på turist-
tjänster och höjd levnadsstandard. Den 
åldrande befolkningen har köpkraft och 
ett stort intresse för service i anknytning 

till turism- och restaurangbranschen. 
Speciellt logi- och resebyråverksam-
heten väntas få en ökad betydelse. Inom 
turismen ökar efterfrågan på program-, 
paket- och kulturservice samt överhu-
vudtaget på service i anknytning till kul-
tur och upplevelser. Behovet av experter 
betonas genomgående inom branschen. 
I många fall kombineras turismen med 
någon annan näringsgren, vilket kräver 
mångsidighet, kreativitet och förmåga 
till företagsamhet. Gårdsturismen har 
t.ex. utvecklats betydligt den senaste ti-
den. Branschen är dock konjunkturkäns-
lig 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 restaurangbranschen betonas sak-
kunskapen om specialdieter och alltmer 
specifika matvanor. 

Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningsökningen inom de 
arbetsplatser som kräver denna ut-
bildning ligger över medeltalet för 
alla svenskspråkiga sysselsatta, men 
medelåldern inom yrket är låg och pen-
sionsavgången ligger under medeltalet 
för alla svenskspråkiga sysselsatta under 
åren 2005-2020. Sammanlagt väntas 
195 arbetsplatser uppstå för nyutbildade 
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inom turism och 275 för nyutbildade 
inom inkvarterings- och kosthållsbran-
schen under åren 2005-2020 som en 
följd av sysselsättningsökningen och 
pensioneringen. Detta ger ett minskat 
utbildningsbehov i förhållande till nu-
varande antagning. Minskningen gäller 
turismområdet. Yrke 2020 rekommen-
derar dock en lite mindre minskning 
än prognoskalkylen.  Svenskspråkig 
utbildning inom turism kommer 
enligt Samordningsdelegationen för 
svenskspråkig högskoleutbildning att 
koncentreras till Helsingfors, Åbo och 
Vasa (2008). 

Arbetslöshet och  
placering

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
restonomerna i turism har ungefär mot-
svarat arbetslösheten bland svensksprå-
kiga yrkeshögskoleutbildade i medeltal. 
Arbetslösheten bland de övriga svensk-
språkiga restonomerna har varit låg. 
Prognosen räknar med att de utbildade 
inom turismen sysselsätts främst som 
yrkesutövare inom turismen, handeln 
eller inom den offentliga förvaltningen. 
Prognosen räknar med att de övriga ny-
utbildade restonomerna sysselsätts främst 
som ledare och experter inom inkvar-
terings- och kosthållsbranschen och en 
del inom handels- eller turismbranschen. 

En del blir lärare. Fram till år 2020 be-
räknas det totala behovet av nyutbildade 
svenskspråkiga lärare i huslig ekonomi 
vara 30 inom svenskspråkig grundläg-
gande utbildning och gymnasieutbild-
ning (Lärarutbildning 2020, 2007). 

4.10.3 Universitets-
utbildning

Det sker inga större förändringar i 
behovet av påbörjade studier inom 
livsmedels- och näringsvetenskaperna som 
är det enda studieområdet inom turism, 
kosthålls- och ekonomibranschen på 
universitetsnivå. 

Utbildningen är inriktad på forskning 
inom livsmedelsbranschen, ledning av 
produktionsprocesser, produktutveckling 
och marknadsföring. Sysselsättningen 
är beroende av hur livsmedelsframställ-
ningen som helhet kommer att utvecklas 
under de kommande åren. En minsk-
ning i produktionen är att vänta, men 
frågetecknen gäller bl.a. hur väl man 
lyckas med utvecklingen av livsmedel 
med hälsofrämjande effekter (funktio-
nella livsmedel och bioteknik) eller hur 
väl man lyckas utveckla livsmedel som 
produceras av finländska råvaror. Etiska 
värderingar påverkar konsumenternas 
val i större utsträckning än tidigare, 
vilket innebär att det också kommer att 
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finnas en större efterfrågan på sakkunnig 
information om produkterna. 

Väntad utveckling 
2005-2020

Den väntade sysselsättningsökningen 
inom arbetsplatserna som kräver 
denna utbildning ligger över medel-
talet för alla svenskspråkiga sysselsatta. 
Pensionsavgången ligger däremot under 
medeltalet. Sammanlagt väntas 45 
arbetsplatser uppstå för nyutbildade 
under åren 2005-2020 som en följd av 
sysselsättningsökningen och pensione-
ringen. Detta ger ett ökande utbild-
ningsbehov i förhållande till nuvarande 
antagning, men det är fortfarande fråga 
om en mycket liten årlig antagning. 
Utbildningen ingår i den agro-forst-
vetenskapliga utbildningen.

Arbetslöshet och  
placering

Det har inte under de senaste åren fun-
nits arbetslöshet bland de svenskspråkiga 
utbildade på området. Prognosen räknar 
med att de utbildade sysselsätts inom 
försäljning, kosthållsbranschen, inom 
den offentliga förvaltningen eller som 
lärare eller informatörer.
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Till utbildningsområdet hör försvaret 
och gränsbevakningen, brand- och rädd-
ningsväsendet, polisväsendet, fångvård, 
annan utbildning utanför undervisnings-
ministeriets förvaltningsområde samt 
annan utbildning inom undervisnings-
ministeriets förvaltningsområde.

Väntad utveckling 
2005-2020

Sysselsättningen väntas svagt minska 
 under åren 2005-2020. Pensionsavgången 
 väntas procentuellt vara något högre 
än medeltalet för alla svenskspråkiga 
sysselsatta under dessa år. Sammanlagt 
väntas 475 arbetsplatser uppstå för ny-
utbildade under åren 2005-2020 som en 
följd av sysselsättningsminskningen och 
pensioneringen. Inom yrkesutbildningen 
är behovet 320 nyutbildade (60 inom 
försvaret och gränsbevakningen, 160 
inom räddningsväsendet och 100 inom 
polisväsendet), på institutnivå 125 (60 
inom försvaret och gränsbevakningen 

4.11
Övrig utbildning    

och 65 inom polisväsendet) och på 
universitetsnivå 30 nyutbildade (inom 
försvaret och gränsbevakningen). 

Arbetslösheten bland de svenskspråkiga 
utbildade på området har varit så gott 
som obefintlig åren 2006-2007. 
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1 Med kesu avses utvecklingsplanen för 
utbildning och forskning 2008-2012, 
som fastställdes av statsrådet i december 
2007. 

2 Yrke 2020 skiljer sig från de lärarprog-
noser som ställs, t.ex. Lärarutbildning 
2020, genom att alla kategorier av lärare 
ingår, även lärare inom den privata 
sektorn. Dessutom räknar Yrke 2020 
med att det finns en stor yrkesmobilitet 
som gör att alla utbildade lärare inte 
förblir lärare. 

3 Enligt Lärarutbildning 2020 kommer 
det fram till år 2020 att behövas 870 
nyutbildade svenskspråkiga klass- och 
specialklasslärare. Lärarutbildning 2020 
beaktar inte barnträdgårdslärarbehovet. 
I en utredning av Sydkustens land-
skapsförbund framgick det dock att det 
inom huvudstadsregionen behövs totalt 
ca 105 nyutbildade barnträdgårdslärare 
under åren 2008-2011, varav 75 för att 
ersätta obehöriga och 30 för att ersätta 
dem som pensioneras under dessa år. 
(Lärarutbildning 2020, 2007, Sydkustens 
landskapsförbund nov 2008.)

4 En del av språkvetarna blir ämneslä-
rare i olika språk inom grundläggande 
utbildning och gymnasieutbildning. 

Fotnoter

Enligt Lärarutbildning 2020 kommer 
det fram till år 2020 att behövas 35 
nyutbildade ämneslärare i modersmålet 
och litteratur, 90 nya ämneslärare i 
andra inhemska språket samt 90 nya 
ämneslärare i främmande språk. Dessa 
behov täcks alltså mer än väl av Yrke 
2020-prognosen. (Lärarutbildning 2020, 
2007.)

5 En del av dem som studerar filosofi, 
psykologi, historia och teologi blir 
ämneslärare inom grundläggande 
utbildning och gymnasieutbildning. 
Enligt Lärarutbildning 2020 kommer 
det fram till år 2020 att behövas 5 
nyutbildade svenskspråkiga filosofi- och 
psykologilärare, 5 nyutbildade svensk-
språkiga historielärare, 5 nyutbildade 
svenskspråkiga religionslärare (ev.lut.) 
och 5 nyutbildade lärare inom övriga 
religioner. Dessa behov täcks alltså 
mer än väl av Yrke 2020-prognosen. 
(Lärarutbildning 2020, 2007.)

6 Bara i huvudstadsregionen fanns det 
i november 2008 ca 75 obehöriga 
barnträdgårdslärare (Sydkustens land-
skapsförbund 2008). Andelen obehöriga 
klass- och specialklasslärare har beaktats 
av Yrke 2020 enligt de beräkningar som 
gjordes i Lärarutbildning 2020.
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7 Med kesu avses utvecklingsplanen för 
utbildning och forskning 2008-2012, 
som fastställdes av statsrådet i december 
2007.

8 I dessa siffror ingår de som ska bli 
slöjdlärare. Behovet är 40 nyutbil-
dade slöjdlärare fram till år 2020. 
(Lärarutbildning 2020, 2007.)

9 Med kesu avses utvecklingsplanen för 
utbildning och forskning 2008-2012, 
som fastställdes av statsrådet i december 
2007. 

10 Fram till år 2020 behövs det 25 
nyutbildade IT-lärare, 190 matematik-, 
fysik- och kemilärare och 40 biologi- 
och geografilärare inom svenskspråkig 
grundläggande och gymnasieutbildning. 
Dessa ryms väl inom den prognos-
kalkyl som Yrke 2020 tagit fram. 
(Lärarutbildning 2020, 2007.)

11 Prognosen som gäller sysselsättnings-
utvecklingen på arbetsmarknaden slogs 
av arbetsministeriet fast i januari 2007.

12 Med kesu avses utvecklingsplanen för 
utbildning och forskning 2008-2012, 
som fastställdes av statsrådet i december 
2007. 

13 Med kesu avses utvecklingsplanen för 
utbildning och forskning 2008-2012, 
som fastställdes av statsrådet i december 
2007. 

14 Med kesu avses utvecklingsplanen för 
utbildning och forskning 2008-2012, 
som fastställdes av statsrådet i december 
2007. 

15 I huvudstadsregionen (från Kyrkslätt 
i väster till Sibbo i öster) behövs 
under åren 2008-2011 totalt 187 
nya barnskötare som en följd av dels 
pensionering, dels obehörig personal. 
Detta ger ett årligt antagningsbehov på 
62 påbörjare/år för bara huvudstads-
regionens del. Denna undersökning 
beaktade inte eventuella sysselsättnings-
ökningar. (Sydkustens landskapsförbund 
nov 2008.) Behörigheten bland den 
nuvarande dagvårdspersonalen har 
inte beaktats av Yrke 2020, eftersom 
uppgifter om detta inte funnits.

16 I huvudstadsregionen (från Kyrkslätt 
i väster till Sibbo i öster) fanns det ca 
150 obehöriga barnskötare. (Sydkustens 
landskapsförbund nov 2008.) 

17 Fram till år 2020 beräknas det totala 
behovet av nyutbildade svenskspråkiga 
idrottslärare vara 70 inom svenskspråkig 
grundläggande och gymnasieutbildning 
(Lärarutbildning 2020, 2007).  Detta 
behov fylls alltså av Yrke 2020-projektets 
prognoskalkyl.

18 Med kesu avses utvecklingsplanen för 
utbildning och forskning 2008-2012, 
som fastställdes av statsrådet i december 
2007. 





243

Projektet Yrke 2020 har prognostiserat 
behoven av svenskspråkig arbetskraft 
och behoven av yrkes-, yrkeshögskole- 
och universitetsutbildning för svensk-
språkiga. Yrke 2020 tog även fram kal-
kyler för regionala behov och för den 
examensinriktade vuxenutbildningen. 
Prognostiseringen av högskoleutbild-
ningen var ESF-finansierad. 

Utgångspunkterna i prognosen Yrke 
2020 är det globala och det nationella 
perspektivet, dvs hur den finländska 
arbetskraften bör utvecklas så att vårt 
land kan svara mot global konkurrens, så 
att full sysselsättning garanteras och att 
en hållbar finansieringsbas skapas för väl-
färdssamhället. Yrke 2020 utgick särskilt 
från hur den svenskspråkiga arbetskraften 
bör utvecklas så att svenskspråkiga syssel-
sätts, så att de finlandssvenska regionerna 
kan utvecklas framgångsrikt och så att 
språkliga och kulturella behov tillfreds-
ställs. Det här innebär också att ett brett 
utbildningsutbud på svenska ska erbjudas 
hela den svenskspråkiga årsklassen. 

Den globaliserade arbetsmarknaden och 
förändringarna i den finländska befolk-
ningens åldersstruktur utgör stora utma-
ningar i framtiden. Så småningom kom-
mer de personer som lämnar arbetslivet 
att vara fler än de unga som kommer in 
på arbetsmarknaden. Därför är det vik-
tigt att utbud och efterfrågan på utbild-
ning och arbetskraft så långt som möj-
ligt möter varandra. 

Prognosen är ställd på makronivå med 
ett långsiktsperspektiv. I prognosen ingår 
alla 28 näringsgrenar, 11 grova yrkes-
grupper, 59 mindre yrkesgrupper och 
466 yrken samt 9 utbildningsområden, 
dvs. 71 studieområden på 3 olika nivåer. 
I arbetet användes statistikkörningar be-
ställda av Statistikcentralen och arbets-
ministeriet samt material från undervis-
ningsministeriets och Utbildningssty-
relsens egna databaser. Det är alltså fråga 
om ett stort statistiskt material och ett 
komplext arbete. De svenska uppgifter-
na har under arbetets lopp relaterats till 
hela landets motsvarande. En stor del av 
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materialet fanns tillgängligt både enligt 
språkgrupp och enligt landskap. Två al-

ternativa scenarier för arbetskrafts- och 
utbildningsbehoven utarbetades. 

Prognosen Yrke 2020 utgör en svensk-
språkig del av en riksomfattande utbild-
ningsprognos. Den bygger på arbetsmi-
nisteriets prognos över behovet av arbets-
kraft enligt näringsgren (bransch) år 2025, 
Arbetskraft 2025 (Työvoima 2025). Ar-
betskraft 2025 har ställts av ett stort antal 
experter och utgår från deras visioner om 
framtiden, numerärt definierade. Progno-
sen Yrke 2020 har ställts vid Utbildnings-
styrelsen med en datorbaserad kalkyl-
modell för både nationell och regional 
prognostisering. De trender som förväntas 
i landet som helhet har anpassats till fin-
landssvenska förhållanden. De svensksprå-
kigas yrkesstruktur skiljer sig något från 

den övriga befolkningens. Svenskspråkiga 
är också i lägre grad arbetslösa än finsk-
språkiga och pensionsåldern är högre 
bland svenskspråkiga. Sådana här särdrag 
har beaktats av Yrke 2020. 

Under processens gång har sakkunniga 
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 2020. Rekommendationen fast-
slogs i december 2007 som kvantitativa 
mål i statsrådets utvecklingsplan för ut-
bildning och forskning 2007-2012.
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Den svenskspråkiga näringsgrensprog-
nosen bygger på det arbete som ut-
förts inom ramen för arbetsministeriets 
projekt Arbetskraft 2025 (Työvoima 
2025, TV 2025) under ledning av kon-
sultative tjänstemannen Pekka Tiainen. 
Arbetskraft 2025 är den femte rappor-
ten i en serie som första gången utkom 
år 1991. Den prognos som Yrke 2020 
bygger på utkom i januari 2007. I ar-
betet har de flesta ministerierna varit 

företrädda samt en mängd andra organi-
sationer och prognos- och forsknings-
institut. Fem arbetsgrupper har arbetat 
med olika frågor: 1) världsekonomin 
och integrationen, 2) tillväxten, pro-
duktiviteten och sysselsättningen enligt 
näringsgren och yrke, 3) förändring-
arna i arbetslivet, 4) arbetskraftsreserver, 
arbetslöshet och avgång samt 5) regio-
nalisering av scenarierna grundutveck-
ling och målutveckling.

60.

Den svenskspråkiga näringsgrensprog-
nosen bygger på det arbete som ut-
förts inom ramen för arbetsministeriets 
projekt Arbetskraft 2025 (Työvoima 
2025, TV 2025) under ledning av kon-
sultative tjänstemannen Pekka Tiainen. 
Arbetskraft 2025 är den femte rappor-
ten i en serie som första gången utkom 
år 1991. Den prognos som Yrke 2020 
bygger på utkom i januari 2007. I ar-
betet har de flesta ministerierna varit 

företrädda samt en mängd andra organi-
sationer och prognos- och forsknings-
institut. Fem arbetsgrupper har arbetat 
med olika frågor: 1) världsekonomin 
och integrationen, 2) tillväxten, pro-
duktiviteten och sysselsättningen enligt 
näringsgren och yrke, 3) förändring-
arna i arbetslivet, 4) arbetskraftsreserver, 
arbetslöshet och avgång samt 5) regio-
nalisering av scenarierna grundutveck-
ling och målutveckling.



246

Undervisningsministeriet har lett ut-
bildningsprognostiseringen inom ramen 
för arbetsgruppen Utbildningsbehovet 
2012 (Koulutustarjonta 2012, KT 2012) 
under ledning av konsultative tjäns-
temannen Heikki Mäenpää. Gruppen 
beredde de kvantitativa målen i statsrå-
dets utvecklingsplan för utbildning och 
forskning 2007-2012. I gruppen ingick 
deltagare från arbets- och inrikesminis-
teriet, Utbildningsstyrelsen, länsstyrelser, 
landskapsförbund samt Finlands kom-
munförbund. Svenskspråkig representant 
i gruppen var Heidi Backman. Regel-
bundet informerades och hördes även 
de centrala arbetsmarknadsorganisatio-
nerna och vissa centrala forskningsin-
stitut. Både yrkes- och högskoleutbild-
ningen var representerad i gruppen.

Det nationella prognosarbetet utfördes 
i praktiken av prognostiseringsenheten 
vid Utbildningsstyrelsen under ledning 
av undervisningsrådet Matti Kimari 
med den s.k. Mitennamodellen som 
först utvecklades i mitten av 1990-ta-
let och som sedan dess vidareutvecklats 
i flera repriser. Under de två senaste 
prognosperioderna har prognoser över 
svenska utbildningsbehov ställts, liksom 

även regionala prognoser i samarbete 
med landskapsförbunden. Den svensk-
språkiga prognostiseringen gjordes vid 
enheten för svenskspråkig utbildning, 
men i ett nära samarbete med prognos-
tiseringsenheten. 

Den svenskspråkiga prognostiseringen 
utfördes inom ramen för ESF-projek-
tet Yrke 2020 Högskola till den del det 
gällde att utveckla prognostisering av 
svenskspråkiga behov av högskoleut-
bildning. Till övriga delar gjordes ar-
betet inom den normala verksamheten. 
Yrke 2020 byggde upp ett omfattande 
nätverk som deltog i hela prognospro-
cessen. I styrgruppen för ESF-projektet 
ingick representanter för alla svensk-
språkiga yrkeshögskolor och universitet 
samt de största tvåspråkiga högskolorna, 
Finlands Kommunförbund, länsstyrelser 
och landskapsförbund. Under arbetets 
gång hördes flera gånger representanter 
för yrkesutbildningen inom ramen för 
gruppen för svenskspråkig utbildning på 
det andra stadiet.

I bilaga 1 listas alla de personer och or-
ganisationer som deltagit i alla dessa för 
Yrke 2020 centrala arbetsgrupperna.  
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Prognosen gäller behovet av svensksprå-
kig utbildning i yrkesutbildning och yr-
keshögskoleutbildning, men behovet av 
svenskspråkiga studerande enligt studie-
område inom universiteten oberoende 
av undervisningsspråket. Inom universi-
tetsutbildningen kan den svenskspråkiga 
undervisningen bara delvis avgränsas från 
den finskspråkiga. Det finns olika gra-
der av tvåspråkig undervisning och pga. 
småskaligheten finns det många områden 
som ordnas enbart på finska.   

Prognosen Yrke 2020 utgår från att ut-
bildningsbehovet bland svenskspråkiga 

skall tillgodoses på jämbördiga grunder, 
vilket innebär att den svenskspråkiga 
årsklassen skall erbjudas yrkes- och hög-
skoleutbildning på samma grunder som 
i landet som helhet. I regel har detta 
inneburit att för den svenskspråkiga 
befolkningen dimensioneras 1,3-1,4 på-
började studier per individ i årsklassen, 
precis som i landet i övrigt. 

Den årsklass som används inom Yrke 
2020 gäller antalet 16-21-åringar i 
medeltal. Utgångspunkten är dock 
inte Statistikcentralens officiella statis-
tik över svenskregistrerade, utan anta-
let elever som avslutar svenskspråkig 
grundläggande utbildning. Årsklassen 
som avslutar svenskspråkig grundläg-
gande utbildning är nämligen betydligt 
större än antalet svenskregistrerade en-
ligt Statistikcentralen. Det här överskot-
tet består till största delen av elever från 
tvåspråkiga familjer som är officiellt 
finskregistrerade, men som valt svensk 

p.g.a.
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skolgång. Överskottet har i medeltal 
varit 8,3 procent under de senaste åren, 
om man exkluderar Åland. Sannolik-
heten att man efter svensk grundskola 
söker sig till svensk fortsatt utbildning 
är stor.1

Årsklassen gjordes som en framskriv-
ning av dem som påbörjat svensksprå-

kig grundläggande utbildning. För att 
få en årsklassprognos som gäller ända 
fram till år 2020 har en framskrivning 
gjorts även av antalet födda som svensk-
registrerats (enligt Statistikcentralen 
31.12.2005) med ett tillägg på 8,3 pro-
cent för den beräknade överinskriv-
ningen till svenskspråkig grundläggande 
utbildning.2  3

(Se närmare bilaga 4.)

61.

skolgång. Överskottet har i medeltal 
varit 8,3 procent under de senaste åren, 
om man exkluderar Åland. Sannolik-
heten att man efter svensk grundskola 
söker sig till svensk fortsatt utbildning 
är stor.1

Årsklassen gjordes som en framskriv-
ning av dem som påbörjat svensksprå-

kig grundläggande utbildning. För att 
få en årsklassprognos som gäller ända 
fram till år 2020 har en framskrivning 
gjorts även av antalet födda som svensk-
registrerats (enligt Statistikcentralen 
31.12.2005) med ett tillägg på 8,3 pro-
cent för den beräknade överinskriv-
ningen till svenskspråkig grundläggande 
utbildning.2  3



249

Alla yrken är viktiga för den svensksprå-
kiga befolkningen och för de svensk- 
och tvåspråkiga regionerna. Detta bör 
vara innebörden av att svenskan är ett 
nationalspråk eller ett samhällsbärande 
språk i Finland. Språkkompetensens 
och kulturens betydelse i olika yrken 
varierar ändå och bör i prognosen om 
svenskspråkiga utbildningsbehov, Yrke 
2020, beaktas på olika sätt. 

Kunskaperna i svenska inom olika funk-
tioner och yrken bör ställas i relation till 
de språkliga rättigheterna enligt grundla-
gen4 och språklagen5, men också till de 
kulturella och samhälleliga behoven hos den 
svenskspråkiga befolkningen, som också 
nämns i grundlagen.  

Stadgandet om de språkliga rättigheter-
na omfattar rätten att använda svenska 
och finska i kontakter med myndig-
heter, t.ex. domstolar samt statliga och 
tvåspråkiga kommunala myndigheter. 
Utbildningsprognostiseringen bör ge 
myndigheterna förutsättningar att ga-
rantera detta. 

Stadgandet om att de kulturella och 
samhälleliga behoven skall tillgodoses 

på lika grunder både för den svensk-
språkiga och finskspråkiga befolkningen 
innebär att man skall kunna leva ett rikt 
liv på svenska eller finska i Finland. Ett 
nationalspråk bör kunna användas inom 
alla delar av samhället och därigenom 
vara ett komplett och samhällsbärande 
språk, d.v.s. det är inte endast ett språk 
för privat kommunikation med familj 
och vänner, utan ett språk som används 
inom förvaltningen, rättsväsendet, un-
dervisningsväsendet, 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 möjlighe-
ter att verka inom alla eller åtminstone 
inom de flesta yrken. Grundlagens § 17 
förutsätter även att ett brett utbud på 
utbildning skall erbjudas på svenska. 

För att i utbildningsprognostiseringen 
kunna fastslå svenskspråkiga särdrag i ar-
betskraftsbehovet har ett s.k. språkverk-
tyg utarbetats. Det här utvecklingsarbe-
tet utgick från tankar som samordnings-
delegationen för den svenskspråkiga 
högskoleutbildningen (SOD) förde fram 
i två av sina rapporter som gavs ut åren 
2003 och 2005. Yrke 2020 utarbetade 
emellertid ett verktyg som inbegriper 
alla yrken som finns företrädda i landet 
och bland svenskspråkiga.

Verktyget utgår från tre dimensioner: 
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beakta att svenskspråkiga får möjlighe-
ter att verka inom alla eller åtminstone 
inom de flesta yrken. Grundlagens § 17 
förutsätter även att ett brett utbud på 
utbildning skall erbjudas på svenska. 

För att i utbildningsprognostiseringen 
kunna fastslå svenskspråkiga särdrag i ar-
betskraftsbehovet har ett s.k. språkverk-
tyg utarbetats. Det här utvecklingsarbe-
tet utgick från tankar som samordnings-
delegationen för den svenskspråkiga 
högskoleutbildningen (SOD) förde fram 
i två av sina rapporter som gavs ut åren 
2003 och 2005. Yrke 2020 utarbetade 
emellertid ett verktyg som inbegriper 
alla yrken som finns företrädda i landet 
och bland svenskspråkiga.

Verktyget utgår från tre dimensioner: 



250

1) krav på språkkompetens i yrket, 
2) yrkets kulturella betydelse och 
3) övriga samhälleliga behov av olika 
yrken. De tre dimensionerna har sys-
tematiskt testats på samtliga yrken 
klassificerade enligt en nivå av 466 
yrken6. Vid en genomgång av alla dessa 

yrken utkristalliserades fyra grova 
yrkesgrupper. I de fyra yrkesgrup-
perna ingår samtliga yrken i enlighet 
med tanken om att svenskan bör vara 
ett samhällsbärande språk, dvs att alla 
yrken är viktiga för den svensksprå-
kiga befolkningen.

I yrken ingår ofta flera av dessa dimen-
sioner. Dimensionerna utesluter inte 
varandra, utan de går in i varandra. Det-
samma gäller också de fyra grupperna av 
yrken. Många yrken kan höra till flera 

grupper och inom samma yrken kan 
finnas uppgifter med varierande behov 
av språkkunskaper. Språkbehovet inom 
olika yrken varierar också regionalt. 
Inom ett yrke kan det t.ex. både finnas 
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sysselsatta med mycket kundbetjäning 
och sådana som inte alls har en direkt 
kontakt med kunder eller som betjänar 
huvudsakligen finskspråkiga kunder.
Språkverktyget användes som ett un-
derlag i den kvalitativa bedömningen av 
behovet av svenskspråkig arbetskraft och 
fungerade endast riktgivande och för 
att skapa en gemensam tankemodell för 
alla dem som deltog i prognosprocessen. 
Yrken har inte rangordnats och språk-
verktyget byggdes inte in i den datorba-
serade kalkylmodellen och avgjorde inte 
automatiskt den svenskspråkiga progno-
sens resultat.

Till myndighetsyrkena hör uppgifter där 
fungerande service skall ges på svenska 
enligt lagstiftningens bestämmelser om 
rätten att använda något av de två na-
tionalspråken (GrundL 17§ och Språk-
lagen). Detta gäller domstolar, statliga 
myndigheter, svenska och tvåspråkiga 
kommuner samt till en del arbete inom 
kyrka och församling. Lagen omfattar 
också situationer där offentliga förvalt-
nings- eller serviceuppgifter överförs 
från myndigheterna på privata tjänste-
producenter. 

Prognosen utgår från att det är viktigt att 
svenskspråkiga i hög grad finns företrädda 

i dessa yrken, men att både de finsk- och 
svenskspråkiga verksamma i dessa yrken 
också i hög grad bör behärska bägge natio-
nalspråken.7

Till gruppen hör yrken där språket är ett 
centralt arbetsredskap och där språket bör 
vara på en föredömlig nivå, d.v.s. yrken 
inom vilka det finns 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 journa-
lister och skådespelare, som bör ha ett 
föredömligt gott språk och en kulturell 
kompetens. Med kulturell kompetens av-
ses både nyskapande, identitetsskapande 
och förmedling av kulturarv inom den 
svenskspråkiga befolkningen, d.v.s. en 
kulturbunden verksamhet som kräver 
djup kunskap om kultur eller kulturer 
bland svenskspråkiga.

Prognosen utgår från att de flesta sysselsatta 
inom denna grupp har svenska som moders-
mål, men det är inte uteslutet att personer 
med en annan språkbakgrund kan verka 
inom dessa yrken.

 dvs. yrken

 dvs. en
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Till gruppen hör yrken med kundkontakt
samt en stor andel ledar- och expertyrken 
inom den privata sektorn. Det här är om-
råden där det är viktigt att det svenska 
språket är företrätt och levande även om 
detta inte förutsätts i lag. Finlands nä-
ringslivs, EK:s, undersökning visade att 
vid 65 procent av företagen var kompe-
tens i svenska ett anställningskriterium 
år 2005. Andelen har ökat. Den var en-
dast 50 procent år 2004. 

Yrken som tillhör den här gruppen är 
sinsemellan mycket olika och den ge-
mensamma nämnaren är språkets instru-
mentella betydelse. Behovet finns dels 
för att kunna betjäna svenskspråkiga i 
Finland, dels för att klara av nordiska 
kontakter i allmänhet eller inom sam-
nordiska företag. I gruppen ingår an-
ställda, ledare och experter och i hög 
grad även småföretagare som behöver 
bred kompetens, inkl. språkkompetens. 
Till gruppen hör även traditionella ni-
scher 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 finns företrädda 
i yrkena, även om det också till stor del är 

fråga om finskspråkiga sysselsatta som be-
härskar bägge nationalspråken.

Till gruppen hör alla övriga yrken där 
kunskaper i svenska och utbildning på 
svenska behövs för att svara mot arbets-
kraftsbehoven i de svensk- och tvåspråkiga 
regionerna, efterfrågan bland svenskspråkiga 
utbildningssökande och mot övriga samhäl-
leliga behov. Det är fråga om yrken där 
språket i sig inte är det centrala arbets-
redskapet inom arbetsområdet, d.v.s. 
språket innehar inte en central funktion 
som arbetsredskap. I gruppen kan ingå 
t.ex. industriyrken, som är väsentliga för 
en regions arbetsmarknad och utveck-
lingsmöjligheter och för befolkningens 
sysselsättningsmöjligheter i regionen. 
Exempelvis kan nämnas att i Österbot-
ten, där en betydande andel av landets 
exportindustri finns, utgör de svensk-
språkiga 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 syssel-
sättning. 

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 områ-

 dvs. 
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den, 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 sjö-
fartsyrken. Slutligen är det viktigt att 
svenskspråkiga har jämbördiga möjlig-
heter 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, 
fiske. 

Svenskspråkiga finns företrädda i alla 
fyra yrkesgrupper och egentligen i alla 
466 yrken, som användes vid testningen 
av språkverktyget 8. Detta visar att perso-
ner 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 finska befolkningen

2)	 garantera svenskans ställning som ett
samhällsbärande språk enligt rådande
lagstiftning

3)	 myndigheterna ska kunna uppfylla sina
skyldigheter enligt språklagstiftningen

4)	 svenskspråkiga ska ha breda utbild-
ningsmöjligheter och möjligheter att
verka inom alla yrken.
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För att kunna ställa en prognos över ut-
bildningsbehovet bland den kommande 
svenskspråkiga arbetskraften behövs en 
uppfattning om den svenskspråkiga ar-
betskraftens totala volym år 2020. Ar-
betskraftens volym har räknats ut för två 
alternativa framtidsscenarier: mål- och 
grundscenariet (se beskrivning av scena-
rierna nedan). 

Enligt Yrke 2020 ökar antalet svensk-
språkiga sysselsatta med 8,7 procent 
enligt målscenariet och hela landets 
sysselsatta med 8,3 procent under åren 
2005-2020. Enligt grundscenariet är 
motsvarande andel 2,8 procent både för 
de svenskspråkiga och för hela landet. 
Den framtida svenskspråkiga arbetskraf-
ten påverkas huvudsakligen av

1)	 hur många av de nuvarande sysselsatta
som pensioneras åren 2005-2020

2)	 hur många nyutbildade som under sam-
ma tid kommer ut på arbetsmarknaden

3)	 hur stor flyttningen in och ur landet är
under denna tid

4)	 hur stor sysselsättningen respektive ar-
betslösheten är

Yrke 2020 räknar med att pensions-
åldern kommer att vara 63 år bland 
svenskspråkiga enligt målscenariet och 
62 år enligt grundscenariet. Enligt Pen-
sionsskyddscentralen infaller svensksprå-
kigas pensionsålder 0,7 år senare än i 
hela landet. Arbetskraft 2025 utgår från 
en pensionsålder på 62 år enligt målsce-
nariet och 61 år enligt grundscenariet 
för hela landet år 2050.9

När Yrke 2020 räknat ut hur många 
svenskspråkiga nyutbildade som avslutar 
yrkes- eller högskoleutbildning och som 
blir arbetskraft under åren 2005-2020 har 
årsklassökningen under dessa år beaktats. 
Eftersom de unga svenskspråkiga årsklas-
serna allt som allt ökar under denna tids-
period är faktiskt de svenskspråkiga som 
kommer ut på arbetsmarknaden fler än 
de svenskspråkiga som pensioneras. 

Yrke 2020 utgår i grundscenariet från 
att ett flyttningsunderskott är troligare 
bland svenskspråkiga än ett överskott, 
men i målutvecklingen räknar Yrke 
2020 med att det goda sysselsättnings-
läget leder till att utflyttning och in-
flyttning tar ut varandra. Fjalar Finnäs 
räknade år 2002 med ett flyttningsun-
derskott gällande hela den svenskspråki-
ga befolkningen på ca 320 personer/år 
utgående från utvecklingen under de 
senaste åren. Arbetskraft 2025 räknar 
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med ett flyttningsöverskott på ca 7 500 
individer/år för hela landet. 

Yrke 2020 räknar pga. kommande ar-
betskraftsbrist och pensionsavgång med 
en mycket låg arbetslöshetsprocent: 
bara 2,0 procent för den svenskspråkiga 
arbetskraften enligt målscenariet och 
2,5 procent enligt grundscenariet för 
år 2020. Dessa är mycket låga andelar, 
men kan jämföras med den åländska 
arbetslösheten som redan år 2004 låg 
under 2 procent. En del långtidsarbets-
löshet kommer säkert att bestå, men 
minskar betydligt från nuvarande nivå 
pga. att en så stor andel av de arbets-
lösa uppnår pensionsålder. Arbetskraft 
2025 räknar med en arbetslöshet på 3,5 
procent inom hela befolkningen en-
ligt målscenariet och 5,3 procent enligt 
grundscenariet. Arbetslöshetsgraden 
bland svenskspråkiga har under 2000-
talet varit hälften mindre än hela landets 
arbetslöshet. I juni 2007 var 8,5 procent 
av hela landets arbetskraft arbetslös, men 
bara 4,1 procent av de svenskspråkiga.10  
(Statistikcentralen).

Utgångspunkterna i arbetsministeriets 
prognos Arbetskraft 2025, och således 

också i den svenskspråkiga prognosen 
Yrke 2020, var hur den finländska ar-
betskraften ska fördelas på olika närings-
grenar 

•	 för att det finländska näringslivet ska
klara av att svara mot den globala kon-
kurrensen,

•	 för att vårt land ska uppnå full sys-
selsättning, hög produktivitet och goda
arbetsplatser och

•	 för att finansieringen av välfärdssam-
hället också i framtiden skall vara stabil.

Faktorer som varit väsentliga i prog-
nosen är därför t.ex. effekterna av hur 
organisationer och ledarskap förändras, 
effekterna av nya produkter, innovatio-
ner, produktionsmetoder och teknologi, 
effekterna av verksamhet som läggs ut 
och givetvis effekterna av de stora för-
ändringarna i befolkningsstrukturen 
samt effekterna av ökade krav på hållbar 
utveckling. De här effekterna varierar 
i olika näringsgrenar. Den nationella 
arbetskraftsprognosen Arbetskraft 2025 
slogs fast i december 2006.

Den svenskspråkiga prognosen appli-
cerade de väntade nationella sysselsätt-
ningsförändringarna fram till år 2020 
på de svenskspråkiga sysselsatta inom 
näringsgrenarna år 2004. Det innebär 
att de näringsgrenar som haft en större 
tyngdpunkt bland svenskspråkiga än i 
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det övriga landet har det även i framti-
den enligt prognosen. Det här resone-
manget har en viss höjande effekt på de 
näringsgrenar, inom vilka svenskspråkiga 
i högre grad varit sysselsatta än den öv-
riga befolkningen. 

Trots vissa skillnader i näringsstruktu-
ren mellan språkgrupperna, finns alla 
näringsgrenar företrädda bland svensk-
språkiga och alla kan anses vara viktiga 
för svenskspråkiga och för de finlands-
svenska regionerna. Men det finns också 
näringsgrenar som är särskilt strategiskt 
viktiga ur språklig, kulturell eller sam-
hällelig synvinkel (se kapitel 5.3.3). Yrke 
2020 har därför för vissa näringsgrenar 
utgått från en mer positiv sysselsättnings-
utveckling bland svenskspråkiga under 
åren 2005–2020 än för landet i övrigt 
enligt Arbetskraft 2025. Till denna del 
skiljer sig Yrke 2020 från den nationella 
arbetskraftsprognosen som ställts vid 
arbetsministeriet. De strategiskt viktiga 
näringsgrenarna är ur språklig, kulturell 
eller samhällelig synvinkel följande:

•	 offentlig förvaltning
•	 utbildning och forskning
•	 hälsovård och sjukvård
•	 rekreation, kultur och idrott

För den offentliga förvaltningen, utbild-
ningen, vården och delvis inom kultu-
ren och idrotten är utgångspunkten att 

myndigheter bör kunna ge svensksprå-
kig service och att svenskspråkiga därför 
är viktiga på dessa arbetsplatser och bör 
vara väl företrädda inom näringsgrenen. 
Inom utbildning och kultur finns det 
dessutom kulturella behov och en iden-
titetssynvinkel som är viktig. Inom dessa 
områden finns det också en hel del helt 
svenskspråkiga arbetsplatser: skolor, hög-
skolor, tidnings-, TV- och radioredak-
tioner, teatrar och andra organisationer. 
Dessutom har Yrke 2020 räknat med 
en något positivare sysselsättningsut-
veckling inom jordbruket. Detta bygger 
dock inte på språkliga eller kulturella 
behov utan på att svenskspråkiga är 
verksamma inom sådana grenar av jord-
bruket (växthusnäringen), som väntas ha 
en något positivare framtid än jordbru-
ket i genomsnitt. 

Arbetsministeriets prognos ställde två 
alternativa scenarier, grund- och mål-
scenariet, som beskrivs nedan. Dessutom 
gjorde arbetsministeriet ett riskscena-
rium, som går ut på att utvecklingen 
blir långsammare eller att externa kriser 
uppstår.

Enligt grundscenariet utvecklas syssel-
sättningen på det sätt som i början av år 
2007 sågs som det mest sannolika enligt 
den information vi hade då. Framtida 



258

utmaningar identifierades i detta sce-
narium, t.ex. arbetskraftsbrist, låg sys-
selsättningsgrad och fortsatt långtids-
arbetslöshet. Arbetsministeriet räknade 
för hela landet med en tillväxtökning 
på 2 procent under åren 2010-2025 och 
en sysselsättningsökning på 2,8 procent 
enligt grundscenariet fram till år 2020. 
Yrke 2020 kom också genom sina egna 
kalkyler fram till en sysselsättningsök-
ning på 2,8 procent för den svensksprå-
kiga befolkningen11.

I målscenariet ingick ett aktivare grepp 
och försök att svara mot de samhälle-
liga utmaningarna som identifierades i 
grundscenariet. Målscenariet utgår t.ex. 
från att man lyckas förena full syssel-
sättning och höjd produktivitet. I hela 
landet räknade arbetsministeriet med 
en tillväxtökning på 2,5 procent under 
åren 2010-2025 12 och en sysselsätt-
ningsökning på 8,3 procent enligt mål-
scenariet fram till år 2020. Yrke 2020 
räknade för den svenskspråkiga befolk-
ningen med en sysselsättningsökning på 
8,7 procent 13. För att finna lösningar 
på de samhälleliga utmaningarna under 
kommande år är centrala komponenter i 
målscenariet:

•	 forskning och utveckling samt innovatio-

ner som ökar sysselsättningen, t.ex. bio-
och nanoteknik som skapar nya material
som inverkar positivt på sysselsättningen
inom andra näringsgrenar

•	 internationell konkurrenskraft samt
export av produkter, tjänster och
sakkunskap

•	 kunskapsintensiv produktion och hög-
klassigt kunnande

•	 en satsning på formgivning och kommu-
nikation

•	 koncentration på kärnuppgifter både
inom den privata och offentliga sektorn,
alltmer köpta tjänster samt en privatise-
ring av offentliga tjänster

•	 hållbar utveckling

Målscenariet valdes som utgångspunkt 
för både den nationella utbildnings-
prognosen och för den svenskspråkiga 
prognosen Yrke 2020. Kalkyler gjordes 
emellertid både enligt grund- och mål-
scenariet. Skillnaderna mellan scena-
rierna enligt näringsgren presenteras i 
kapitel 2. Skillnaderna är inte väldigt 
stora i de kalkyler som gäller utbild-
ningsbehovet. Grundscenariet beto-
nar dock ännu mer än målscenariet 
behovet av yrkesutbildning och speci-
ellt inom företagsekonomi, men också 
inom naturbruk och turism, kosthålls- 
och ekonomibranschen. I rapporten 
presenteras utbildningsbehovet endast 
enligt målscenariet.
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En väsentlig utgångspunkt i prognosen 
är hur yrkesstrukturen väntas förändras 
inom de olika näringsgrenarna, det vill 
säga hur struktureras arbetet på arbets-
platserna inom de olika branscherna och 
vilka konsekvenser har detta för behovet 
av olika yrken. Vissa yrken ökar och an-
dra minskar. Helt nya yrken uppkommer 
och vissa försvinner. Arbetsfördelningen 
mellan yrken förändras. Den här typen 
av förändringar har prognosen beaktat 
genom att branschexperter bedömt ut-
vecklingen inom alla yrkesgrupper och 
näringsgrenar.  

Den svenskspråkiga prognosen Yrke 
2020 har särskilt studerat särdragen i de 
svenskspråkigas 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 närings-
grenen transport är och förblir t.ex. 
femdubbelt större än i landet i övrigt. 

Materialet finns enligt 11 grova yrkes-
grupper och 59 mer detaljerade yr-
kesgrupper. En del av materialet finns 
enligt en klassificering med 466 yrken. 

I kapitel 3 beskrivs de olika yrkesgrup-
perna närmare: 

•	 de yrken som ingår i yrkesgrupperna
•	 de näringsgrenar som yrkesgrupperna är

verksamma inom
•	 de utbildningar som ger sysselsättnings-

möjligheter inom yrkena
•	 hur väl företrätt yrket är bland svensk-

språkiga jämfört med landet i övrigt
•	 hur väl företrätt yrket är i olika regioner

av Svenskfinland
•	 medianåldern14 inom yrket och den

kommande pensionsavgången
•	 sysselsättningsutvecklingen inom yrket

sedan 1995 och hur den väntas fortsätta
under åren fram till år 2020

•	 antalet nyuppkomna arbetsplatser för
nyutbildade svenskspråkiga under åren
2005-2020

Prognosen utgår från att sysselsättning-
en allt som allt ökar med 8,6 procent 
under åren 2004–2020 enligt målsce-
nariet, medan pensionsavgången fri-
gör 42,0 procent av arbetsplatserna (år 
2004) för nyutbildade fram till år 2020. 
Pensionsavgången är alltså med tanke 
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på utbildningsbehovet ett fem gånger 
större fenomen än sysselsättningsför-
ändringen. För de olika yrkesgrupperna 
varierar dessa andelar givetvis mycket. 
Inom de flesta yrkesgrupper ökar både 
sysselsättningen och dessutom frigörs 
mycket arbetsplatser pga. pensions-

avgång. Inom t.ex. lantbruk minskar 
sysselsättningen, men ännu fler arbets-
platser uppkommer pga. pensionering 
än de som försvinner pga. minskad sys-
selsättning. Därför finns det ett fortsatt 
utbildningsbehov inom lantbruk trots 
minskad sysselsättning.

Prognosen visar inte bara hur många 
sysselsatta vi behöver i framtiden, utan 
även hur många som bör utbildas för de 
arbetsplatser som uppkommer i framti-
den på grund av sysselsättningsföränd-

ringar och pensionsavgång. Detta ger 
upphov till ett behov av nyutbildade. 
Detta behov kan relateras till den nu-
varande antagningen till olika utbild-
ningar.

64.
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p.g.a. pensions-

p.g.a. pensionering
p.g.a. minskad sys-



261

Bransch- och utbildningsexperter har 
utgående från historiska data och kvali-
tativ prognostisering gjort bedömningar 
om 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 de regionala 
skillnaderna och de skillnader som finns 
mellan språkgrupperna i den grövre yr-
kesstrukturen. 

Eftersom yrken och utbildningar rela-
teras till varandra i prognostiseringen 
är det möjligt att se hur stor sysselsätt-
ningsutvecklingens respektive pensions-
avgångens effekt är på det kommande 
utbildningsbehovet inom olika studie-
områden. Se t.ex. figur x i kapitel 3.

Prognosen har också räknat med hur ef-
fektivt 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 förfogande med en 
annan utbildning än den första. 

Utbildningsbehovet relateras slutligen 
för ungdomsutbildningens del till den 
befintliga årsklassen 16-21-åringar. Det 
innebär att prognosen utgör ett relativt 
behov. Ungdomsutbildningen och den 
unga årsklassen täcker inte det totala 
behovet av arbetskraft. Beroende på hur 
positiv sysselsättningsutvecklingen kom-
mer att vara täcker ungdomsårsklassen 
arbetskraftsbehovet till 90 procent enligt 
grundscenariet och till bara 80 procent 
enligt målscenariet, som följts i denna 
prognos. Det innebär att resten av beho-
vet bör täckas med vuxenutbildning och 
framförallt med invandring. 

Eftersom prognoskalkylen för påbörjade 
studier relateras till årsklassen innebär 
det att det svenskspråkiga utbildningsut-
budet är lika stort i relation till årsklas-
sen som det nationella, men det finns 
strukturella skillnader inom utbildnings-
utbudet mellan språkgrupperna. För 
både finsk- och svenskspråkiga finns det 
ca 1,3-1,4 påbörjade studier per individ 
i årsklassen. Se t.ex. figur x i kapitel 4.

Prognosen beaktar också antagningen 
till utbildning under de senaste åren. 
Det innebär att även om ett arbets-
kraftsbehov är kraftigt ökande inom ett 
yrke kan utbildningsbehovet vara mins-

dvs.

annan utbildning än den första. (Se bilaga 3.)

48

33 i kapitel 3
och bilaga 6.
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kande, ifall tillströmningen och antag-
ningen till utbildningen ifråga varit stor 
de senaste åren.

Prognosen har utnyttjats i beredningen 
av målen för utbildning för svensksprå-
kiga i den utvecklingsplan för utbild-
ning och forskning för åren 2007–2012 
som statsrådet fastställde i december 
2007. Dessa mål bereddes av projektet 
Yrke 2020 och omfattades av samord-
ningsdelegationen för svenskspråkig 
högskoleutbildning. 

Prognosen visar på ett behov. Behovet 
kan dock besvaras på olika sätt. Det är 
delvis möjligt att finna andra lösningar 
än dem som den kalkylbaserade prog-
nosmodellen utgått från. Det finns också 
realiteter som prognosmodellen i sin 
kalkylmässighet inte kunnat beakta. Där-
för är prognoskalkylerna och målen eller 
rekommendationerna för utbildningen 
inte identiska. När målen i utvecklings-
planen beretts utgående från prognoskal-
kylen har följande principer beaktats

•	 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 finnas
större kast från år till år.

•	 möjligheter att snabbt öka eller minska
en utbildning, t ex lyckas man hitta lä-
rare 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 yrkeshögskole-
nivå överföras till universitetsnivå inom
samma område. Det är kanske inte än-
damålsenligt att kraftigt minska utbild-
ning på universitetsnivå och istället öka
på yrkeshögskolenivå från ett år till ett
annat. Ett ökningsbehov inom trä- eller
textilinriktning inom teknik och kom-
munikation kan tänkas överföras till
motsvarande hantverksinriktningar inom
kultur.

•	 det finns en viss minimivolym på den
årliga antagningen, som man inte kan
gå under, eftersom det i praktiken skulle
innebära att en inriktning försvinner.

•	 akut arbetskraftsbrist har inte alltid till
fullo beaktats av prognoskalkylen. Detta
har istället beaktats i målen för år 2012.

dvs.
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Målen gäller för svenskspråkig yrkesut-
bildning och yrkeshögskoleutbildning. 
Målen för universitetsutbildningen gäl-
ler däremot universitetsutbildning för 
svenskspråkiga oberoende av undervis-
ningsspråk. Med svenskspråkiga avses de 
som valt svenska som skolspråk. Målen 
presenteras i den här rapporten som en 
rekommendation för utbildningsanord-
narna och högskolorna. 

I prognosen ingick utbildningsbehovet 
på Åland, i målen i utvecklingsplanen är 
de åländska målen exkluderade genom 
ett samarbete med Ålands landskapsre-
gering. 

Målen 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 flera olika 
alternativ eller önskemål i ansökan. 

I kapitlet om utbildningsbehovet pre-
senteras hur mycket sysselsättningen 
ökar inom de yrken som kräver ifråga 
varande utbildning och hur mycket ar-
betsplatser som frigörs för nyutbildade 
inom olika studieområden utgående 
från pensioneringen. Detta behov rela-
teras 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 officiella utbildnings-
klassificeringen (bilaga x) som gäller 
både yrkes- och högskoleutbildning 
med 9 utbildningsområden och 71 stu-
dieområden. 

2)
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Syftet med de regionala riktgivande 
målen var   

•	 att se till regionens behov, eftersom nä-
ringsstrukturen och arbetskraftsbehovet
varierar mycket mellan regionerna

•	 att identifiera regional snedrekrytering
för att kunna finna lösningar

•	 att ge diskussionsunderlag i regionerna
och för diskussioner mellan regionerna

De regionala målen gjordes på fri-
villig basis av Utbildningsstyrelsen i 
samarbete med länsstyrelserna och 
landskapsförbunden samt Ålands land-
skapsstyrelse. Målen har inte fastslagits 
av någon instans, utan de utarbetades 
för att vara till stöd i regionala diskus-
sioner. De kompletterar de mål som 
landskapsförbunden fastslår för hela 
landskapet.

65.
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Med region avses landskap. De regionala 
målen har uppkommit som en kvalitativ 
bedömning utgående från tre synvinklar: 
1) landskapets nuvarande utbildningsut-
bud anpassat enligt de allfinlandssvenska 
förändringstrenderna i Yrke 2020. Det 
innebär att målen i utvecklingsplanen 
för utbildning och forskning 2012 ut-
gjorde ramen för de regionala målen. 
Utgångspunkten är alltså att i regel inte 
flytta på befintliga utbildningar utan 
att finna andra lösningar, t.ex. nät- och 
distansstudier, ifall regional snedre-
krytering finns. 2) Utbudet anpassades 
också till landskapets arbetskraftsbehov. 
Analyser gjordes om närings- och yr-
kesstrukturen bland svenskspråkiga i 
olika landskap. Analyser gjordes också 
om skillnaderna i arbetslöshet enligt ut-
bildningsbakgrund mellan regionerna. 
Slutligen anpassades ännu målen till 3) 
landskapets elevunderlag. Årsklassen 
per region räknades för ändamålet ut på 
motsvarande sätt som hela den svensk-
språkiga årsklassen.
  
Ålands landskapsregering slog fast må-
len för den utbildning som ordnas på 
Åland. I bilaga x framgår de regionala 
riktgivande målen samt central regional 
statistik.
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Utbildningsbehovet för vuxna prognos-
tiserades genom en enkel prognosmodell 
som bygger på    

•	 det arbetskraftsbehov som ungdomsut-
bildningsprognosen också bygger på, men
som ungdomsårsklassen inte svarar mot
(ca 20 procent av det totala arbetskrafts-
behovet),

•	 att var tionde av de sysselsatta som sak-
nar yrkesinriktad utbildning kommer att
utbilda sig och

•	 att en viss andel av de svenskspråkiga
som byter yrke utbildar sig (andelarna
är yrkesspecifika).

Med vuxenutbildning avses i detta fall: 

•	 Andra stadiet: grund- och yrkesexamina
för vuxna samt all läroavtalsutbildning

•	 Yrkeshögskoleutbildningen: examensin-
riktad vuxenutbildning och högre yrkes-
högskoleutbildning

•	 Universitetsutbildningen: magisterspro-
gram och examensinriktad fortbildning
(muuntokoulutus).

I definitionen av vuxenutbildningen in-
går alltså inte fortbildning och speciali-
seringsutbildning, utan endast utbildning 
som leder till examen.

Prognosen är relativ vilket har sina be-
gränsningar. Den visar behoven av de 
olika studieområdena i förhållande till 
varandra. Den totala volymen av vux-
enutbildningen slås fast som ett politiskt 
beslut. Därför går det inte i denna rap-
port att relatera behoven av ungdoms-
utbildning till behoven av vuxenutbild-

 år 2012
ning. I arbetet fastslogs dock att 5,4 pro-
cent av hela landets vuxenutbildning bör 
vara svenskspråkig. De svenskspråkigas 
andel av alla sysselsatta i landet var 5,4 

procent år 2004. Tanken är att modellen 
för prognostisering av nationella vuxen-
utbildningsbehov kommer att vidareut-
vecklas.

ning. I arbetet fastslogs dock att 5,4 pro-
cent av hela landets vuxenutbildning bör 
vara svenskspråkig. De svenskspråkigas 
andel av alla sysselsatta i landet var 5,4 

procent år 2004. Tanken är att modellen 
för prognostisering av nationella vuxen-
utbildningsbehov kommer att vidareut-
vecklas.

Figur 66. Modellen för prognostisering av examensinriktad 
vuxenutbildning 
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Utbildningsbehovet för vuxna prognos-
tiserades genom en enkel prognosmodell 
som bygger på 

•	 det	arbetskraftsbehov	som	ungdomsutbild-
ningsprognosen	också	bygger	på,	men	som	
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(muuntokoulutus).	

I definitionen av vuxenutbildningen in-
går alltså inte fortbildning och speciali-
seringsutbildning, utan endast utbildning 
som leder till examen.

Prognosen är relativ vilket har sina 
begränsningar. Den visar behoven av 

de olika studieområdena i förhållande 
till varandra. Den totala volymen av 
vuxenutbildningen slås fast som ett 
politiskt beslut. Därför går det inte i 
denna rapport att relatera behoven av 
ungdomsutbildning till behoven av 
vuxenutbildning. I arbetet fastslogs dock 
att 5,4 procent av hela landets vuxen-
utbildning bör vara svenskspråkig. De 
svenskspråkigas andel av alla sysselsatta i 
landet var 5,4 procent år 2004. Tanken 
är att modellen för prognostisering av 
nationella vuxenutbildningsbehov kom-
mer att vidareutvecklas.

I utvecklingsplanen för utbildning och 
forskning (Kesu) åren 2007–2012 ingår 
mål för vuxenutbildningen. Den procen-
tuella fördelningen enligt utbildnings-
område framgår i utvecklingsplanen för 
hela landet och de svenska särdragen och 
tyngdpunkterna framkommer i texten: 

I	jämförelse	med	genomsnittet	uppskat-
tar	man	att	behovet	av	vuxenutbildning	
inom	den	svenskspråkiga	utbildningen	är	
något	mera	uttalat	inom	det	humanistiska	
och	pedagogiska	området,	inom	samhälls-
vetenskaperna,	inom	företagsekonomi	och	
förvaltning,	inom	naturbruk	och	miljö	samt	
inom	social-	och	hälsovård.	Detsamma	gäl-
ler	motion	och	idrott.	Enligt	prognoserna	
finns	det	ett	mindre	behov	av	att	utbilda	
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vuxna	inom	teknik	och	kommunikation	
samt	inom	turism-,	kosthåll-	och	ekonomi-
branschen.	När	man	beaktar	den	sektorsvisa	
utbildningen	uppskattar	man	att	behovet	att	
utbilda	svenskspråkiga	vuxna	är	något	större	
än	i	genomsnitt	inom	yrkeshögskole-	och	
universitetssektorn	och	något	mindre	än	i	
genomsnitt	inom	yrkesutbildningen.
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1 Så mycket som 99 procent av de 
svenska daghemsbarnen fortsätter i en 
svenskspråkig skola. Ungefär 80 pro-
cent 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 fortsätter i en helt svenskspråkig 
högskoleutbildning. Många söker också 
till helt svenskspråkig utbildning vid en 
tvåspråkig yrkeshögskola eller vid ett 
tvåspråkigt universitet. Vid Helsingfors 
universitet som är tvåspråkigt studerar 
t.ex. 2 av 3 svenskspråkiga på svenska. 

Val av studier över språkgränsen är 
alltså inte så vanliga som man kunde 
tro med tanke på mängden tvåspråkiga 
familjer i Svenskfinland. Bara ca 300 
svenskregistrerade har de senaste åren 
sökt till finsk yrkesutbildning efter 
grundskolan, men valen sker i bägge 
riktningarna över språkgränsen; 220 
finskregistrerade sökte till svenskspråkig 
yrkesutbildning.(Gemensam elevansö-
kan). Av de totala ansökningarna (inklu-
derar alla andrahandsval) till högskolor 
åren 2003-2005 riktades 11 procent 
av alla ansökningar från studenter vid 
svenskspråkiga gymnasier till helt finsk-

Fotnoter

språkiga yrkeshögskolor och universitet. 
Denna andel beskriver dock inte 
verkligheten riktigt väl, eftersom ett 
vanligt mönster bland de svensksprå-
kiga 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 
finskspråkig universitetsutbildning. Det 
är tyvärr inte möjligt att undersöka en-
dast förstahandsvalet till universiteten, 
eftersom alla alternativ är jämställda i 
antagningen till universitet. (Catharina 
Lojander-Visapää 2007).

2 Överinskrivningen var tidigare 
omkring 9,5 procent. Minskningen 
kan vara en verklig minskning, men 
kan eventuellt också bero på att man 
numera är mera medvetna om regist-
reringen och vilken betydelse den har 
och i högre grad från början registrerar 
barn som svenskspråkiga i tvåspråkiga 
familjer än förr. År 2007 hade dock 
överskottet igen stigit till nästan 12 
procent.

3 Uppgifterna motsvarar de upp-
gifter som Fjalar Finnäs och Göran 
Djupsund använt i sin årsklasskurva 
i ett debattlinlägg i Hbl år 2006. De 
hade dock följt årsklassen svenskre-
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gistrerade 20-åringar och nådde därför 
fram ända till år 2025. 

4 Finlands grundlag 17 §:  ”Finlands 
nationalspråk är finska och svenska. Vars 
och ens rätt att hos domstol och andra 
myndigheter i egen sak använda sitt 
eget språk, antingen finska eller svenska, 
samt att få expeditioner på detta språk 
skall tryggas genom lag. Det allmänna 
skall tillgodose landets finskspråkiga och 
svenskspråkiga befolknings kulturella och 
samhälleliga behov enligt lika grunder.” 

5 Språklagen, som gäller Finlands natio-
nalspråk finska och svenska, trädde i kraft 
år 2004. Den preciserar den rättighet 
som enligt 17 § i grundlagen tillkommer 
alla och tryggar således befolkningens 
grundläggande språkliga rättigheter.

6 Den statistik som använts i test-
ningen är antalet sysselsatta svensksprå-
kiga år 2004 enligt yrkesklass (Källa: 
Statistikcentralen). Statistiken utgår alltså 
ifrån dem som har svenska som moders-
mål. Enligt befolkningsdatasystemet 
kan var och en endast ha ett registrerat 
modersmål även om en person i prak-
tiken kan uppleva sig vara två- eller 
flerspråkig.

7 Utbildningsstyrelsens nationalspråks-
utredning analyserar undervisningen i 

det andra inhemska språket utgående 
från det sistnämnda (färdigställs under år 
2009). 

8 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 och 19 procent inom 
yrken som annars behövs i de finlands-
svenska regionerna. Dessa andelar är 
endast riktgivande.

9 Om man utgår från en finlandssvensk 
genomsnittlig pensionsålder på 63 år ger 
detta 52 900 svenskspråkiga pensione-
rade åren 2005-20, med en pensionsålder 
på 62 år blir antalet 55 900. Om pen-
sionsåldern blir bara 61 år pensioneras 
ytterligare 4 000 svenskspråkiga under 
denna period. Dessutom pensioneras  
2 700-2 800 av de arbetslösa under 
samma period.

10 Arbetslösheten bland svenskspråkiga 
har varierat mycket enligt samhällskon-
junkturerna, från 2,7 procent år 1990 till 
11,8 procent år 1995. Till år 2001 sjönk 
andelen till 5,2 procent. Åren 2003-2004 
var sysselsättningen tidvis svårare och då 
steg arbetslösheten till 5,8 procent för 
svenskspråkiga. Efter det har arbetslös-
heten sjunkit fram till finanskrisen 2008 
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I augusti 2009 är arbetslöshetsprocenten 
bland svenskspråkiga fortfarande un-
der nivån 2003-04, enligt arbets- och 
näringsministeriet. (Statistikcentralen). 
I hela landet beräknas den arbetsföra 
befolkningens volym minska fr.o.m. 
2010-2012, eftersom de som pensioneras 
då blir fler än de som kommer ut på 
arbetsmarknaden. Därför torde en even-
tuell arbetslöshetsvåg minska senast då. 
OECD räknade 25.11.2008 med att ar-
betslösheten stiger något i Finland under 
år 2009 för att avstanna år 2010.

11 Sysselsättningsökningen bland 
svenskspråkiga bygger på att svensk-
språkiga har högre pensionsålder (62 
år) och lägre arbetslöshetsgrad (2,5 
procent) än den övriga befolkningen. 
Sysselsättningsökningen bygger också 
på kalkyler om andelen svenskspråkiga 
utexaminerade som blir arbetskraft och 
på ett visst flyttningsunderskott, fastän 
landet som helhet väntas få ett litet flytt-
ningsöverskott.

12 Efter kriget var den ekonomiska till-
växten i Finland 5 procent per år. Under 
åren 1975-2010 var medeltillväxten ca 
2,5 procent. Den långsiktiga medeltill-
växten 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 
kraftigt. Etla räknar med en nolltill-
växt ännu år 2010. (Arbetskraft 2025). 
Suhdanne 1/2009 Etla

13 Sysselsättningsökningen i målscena-
riet bygger på att svenskspråkiga har 
högre pensionsålder (63 år) och lägre 
arbetslöshetsgrad (2,0 procent) än enligt 
grundscenariet och även jämfört med 
den övriga befolkningen. Målscenariet 
utgår från att in- och utflyttningen 
bland svenskspråkiga tar ut varandra. 
Sysselsättningsökningen bygger också 
på kalkyler om andelen svenskspråkiga 
utexaminerade som blir arbetskraft.

14 Medianåldern är den ålder som skiljer 
två lika stora grupper, dvs det finns lika 
många som är yngre än medianåldern 
som det finns äldre än medianåldern.
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Sammandrag

Prognosen Yrke 2020 kan ses som en 
gemensam viljeyttring och som ett 
underlag för beslut om grundläggande 
yrkesinriktad ungdomsutbildning. 
Prognosen kan inte jobba bort tillfäl-
liga konjunkturer, eftersom utbildning 
inte är den enda faktorn i recessioner. 
Utbildningsprognosen är därför inställd 
på långsiktiga behov, på arbetskraftsbe-
hoven år 2020-2025. Arbetsministeriets 
erfarenheter visar att tillväxten på sikt 
ökar ungefär i den takt som denna prog-
nos utgår från, även om det finns djupa 
konjunkturer emellan.   

Den mest avgörande faktorn i utbild-
ningsprognostiseringen är pensionsav-
gången som kommer att vara mycket 
stor under tiden fram till år 2020 och 
som speciellt från åren 2010-2012 kom-
mer att ge mer utrymme för nyutbildade 
på arbetsmarknaden. Prognosen visade 
att pensionsavgången är ett fem gånger 
större fenomen än den förväntade sys-
selsättningsförändringen med tanke på 
utbildningsbehoven i framtiden.

Utgångspunkterna i prognosen Yrke 
2020 är det globala och det nationella 
perspektivet, dvs. hur den finländska 
arbetskraften ska utvecklas så att vårt 
land kan svara mot global konkurrens, 
så att full sysselsättning garanteras och 
att en hållbar finansieringsbas skapas för 
välfärdssamhället, för vård och utbild-
ning. Yrke 2020 utgår särskilt från hur 
den svenskspråkiga arbetskraften ska 
utvecklas så att svenskspråkiga sysselsätts, 
så att de finlandssvenska regionerna 
kan utvecklas framgångsrikt och så att 
språkliga och kulturella behov tillfreds-
ställs. Det här innebär också att ett brett 
utbildningsutbud på svenska ska erbjudas 
hela årsklassen. Det som tydligt framgår 
i prognosen är att Svenskfinland behöver 
de flesta yrken och utbildningar och att 
alla svenskspråkiga behöver ett yrke och 
en utbildning!

Projektet Yrke 2020 har prognostiserat 
behoven av svenskspråkig arbetskraft 
och av yrkes-, yrkeshögskole- och uni-
versitetsutbildning för svenskspråkiga. 
Yrke 2020 tog även fram kalkyler för 
regionala behov.
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Sysselsättningsutvecklingen 
enligt näringsgren

Företag och den offentliga sektorn 
koncentrerar sig allt mer på kärnupp-
gifter och köper istället stödfunktioner 
av andra företag. Näringsgrenar som er-
bjuder sådana tjänster växer alltså. Den 
åldrande befolkningen och den ökande 
köpkraften bidrar på sikt till en sys-
selsättningsökning inom sociala tjänster, 
hälso- och sjukvård, idrott, rekreation 
och kultur, inom turism, hotell- och 
restaurangbranschen samt inom detalj-
handeln. Den exportindustri som väntas 
fortsätta öka sysselsättningen i Finland 
på sikt är metallbranschen samt tillverk-
ningen av maskiner och transportmedel. 
Byggbranschen väntas på sikt ha kraftigt 
fortsatt sysselsättningsökning både 
på grund av ökad nybyggnation och 
på grund av renovering av äldre hus. 
Dessutom väntas transportbranschen till 
vissa delar öka sysselsättningen. Bland 
svenskspråkiga väntas sysselsättningen 
öka inom utbildning och forskning 
samt organisationsverksamhet fram till 
år 2020. 

Sysselsättningen inom en del bran-
scher är beroende av om satsningen på 
innovationer, produktutveckling, högre 
förädlingsgrad och marknadsföring 
lyckas. Det här gäller t.ex. skogsbruket 
och skogsindustrin samt tillverkningen 
av elektronik. 

Inom de sociala tjänsterna är det i hög 
grad dagvården som fungerar mycket 
sysselsättande bland svenskspråkiga. 
Inom utbildning och forskning är det 
lärarbehovet i de svenska skolorna som 
skapar sysselsättningsmöjligheter. Den 
offentliga förvaltningen kommer fort-
sättningsvis att sysselsätta proportionellt 
fler svenskspråkiga på grund av behovet 
av svenskspråkig service. 

Inom transporten kommer sjöfarten och 
inom jordbruket kommer växthusnä-
ringen och fisket att fortsätta dominera 
svenskspråkigas sysselsättning mer än på 
finskt håll. Tillverkningen av transport-
medel kommer i hög grad att sysselsätta 
svenskspråkiga inom ifrågavarande nä-
ringsgren, liksom särskilt de juridiska 
och ekonomiska tjänsterna kommer att 
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dominera bland svenskspråkiga inom 
merkantila och administrativa tjänster till 
företag. Också i fortsättningen kommer 
speciellt de kulturella och ideella orga-
nisationerna att sysselsätta de svensksprå-
kiga inom organisationsverksamheten 
och inte i så hög grad branschorgani-
sationerna som är mer framträdande på 
finskt håll.

Sysselsättningsutvecklingen 
enligt yrke 2005–2020 

Sysselsättningen bland svenskspråkiga 
väntas öka procentuellt mest inom 
social- och hälsovårdsarbete, byggnads-
arbete, kultur- och informationsarbete 
och inom övrigt ledar- och expertar-
bete. Ökningen inom dessa yrkesgrup-
per ligger mellan 22 och 33 procent. 
Sysselsättningen minskar endast inom 
jord- och skogsbruksarbete, kontorsar-
bete och inom säkerhetsarbete, inom 
vilka sysselsättningen minskar med 7–21 
procent. 

Prognosen utgår från att sysselsättningen 
allt som allt ökar med 8,6 procent under 
åren 2005–2020, medan pensionsav-
gången frigör 42,0 procent av arbets-

platserna för nyutbildade under åren 
2005-2020. De här andelarna varierar 
mycket enligt yrkesgrupp. 

Inom kontorsarbete samt inom lant- 
och skogsbruksarbete väntas sysselsätt-
ningen minska, men inom bägge yrkes-
grupperna frigör pensionsavgången fler 
arbetsplatser än dem som försvinner, 
vilket ger ett utbildningsbehov. Det 
samma gäller arbete inom säkerhets-
branschen. Inom övriga yrkesgrupper 
bidrar både sysselsättningsökningen och 
pensionsavgången till att det uppkom-
mer arbetsplatser för nyutbildade under 
åren 2005–2020.

De flesta arbetsplatserna för nyutbildade 
uppstår inom social- och hälsovårds-, 
service- och industriarbete. Det här gäl-
ler särskilt vårdare och handledare inom 
den sociala sektorn, köpmän och försäl-
jare, lärare, sjukskötare och yrkesutövare 
inom landtrafik. Det uppkommer ar-
betsplatser inom alla yrkesgrupper, men 
variationen är stor: från 30 arbetsplatser 
för packare och montörer till 5 500 
arbetsplatser för vårdare och handledare 
inom den sociala sektorn under åren 
2005–2020.



275

Totalt sett hade ungefär 57 procent av 
de svenskspråkiga år 2007 arbetsplatser 
som kräver yrkesutbildning. Enligt prog-
nosen minskar denna andel till 52 pro-
cent till år 2020. I stället ökar andelen 
arbetsplatser som kräver högskolestudier. 

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 
och behovet av yrkesutbildning är klart 
större fram till år 2020. Detta gäller 
särskilt social- och hälsovården samt 
många områden inom industrin och 
byggbranschen. 

Sysselsättningen inom sådana yrken som 
kräver yrkeshögskoleutbildning ökar 
fram till år 2020 och pensioneringen 
inom dessa yrken är också rätt stor un-
der kommande år. Därför är behovet av 

ny arbetskraft med yrkeshögskoleutbild-
ning lika stort som hittills. Detta gäller 
särskilt det företagsekonomiska området, 
många områden inom industrin, bygg-
branschen samt social- och hälsovården. 

Utbildningsbehovet på universitetsnivå 
minskar något fram till år 2020, trots att 
sysselsättningen inom dessa yrken väntas 
öka ganska kraftigt. Pensioneringen 
inom universitetsyrkena är dock inte 
så stor under de kommande åren. 
Utbildningsbehovet är trots detta klart 
ökande speciellt när det gäller läkare, 
tandläkare, veterinärer, jurister och be-
hovet är även stort av socialarbetare. 

Om prognosen

Prognosen har ställts i ett omfat-
tande samarbetsnätverk inom ramen 
för ett ESF-finansierat projekt under 
åren 2006-08. Arbetet har utförts av 
undervisningsrådet Heidi Backman 
och av planerare Annika Westerholm. 
Resultaten presenteras också på webb-
sidorna www.edu.fi/svenska/yrkesutbild-
ning/yrke2020.
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Prognosen Yrke 2020 bygger på ar-
betsministeriets arbetskraftsprognos 
Arbetskraft 2025 från december 2006 
och användes som beslutsunderlag när 
de kvantitativa målen för utbildning för 
svenskspråkiga i december 2007 slogs 
fast av statsrådet i utvecklingsplanen för ut-
bildning och forskning 2007-2012. Siffrorna 
arbetades fram i en tid av högkonjunk-
tur och under år 2009 görs därför, i en 
arbetsgrupp tillsatt av undervisningsmi-
nisteriet, en bedömning av den ekono-
miska krisens effekter på prognosen på 
längre sikt.

Den nationella prognostiseringen av 
utbildningsbehov kommer att fortsätta 
i förnyad form i samarbete med det 
nya arbets- och näringslivsministeriet 
(TEM) och med Statens ekonomiska 
forskningscentral (VATT). Arbetet 
med Yrke2025 har redan påbörjats. 
Utbildningsstyrelsen har under hösten 
2008 startat ett ESF-finansierat prognos-
projekt VOSE som utvecklar prognosti-
seringen av kompetensbehov under åren 
2008-2011. Projektet är nationellt och 
tvåspråkigt.
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Yhteenveto

Ennuste Ammatti 2020 (Yrke 2020) 
voidaan nähdä sekä yhteisenä tahdonil-
mauksena että pohjana ruotsinkielisten 
nuorten ammatillisesti eriytyvää kou-
lutusta koskeville päätöksille. Ennuste 
ei voi poistaa taloussuhdanteita, koska 
koulutus ei ole ainoa merkittävä tekijä 
taantumissa. Koulutusennakointi pyr-
kiikin tästä syystä tarkastelemaan pitkän 
tähtäimen tarpeita eli työvoiman tarvetta 
2020–2025. Työministeriön kokemukset 
osoittavat, että kasvu jatkuu pitkällä ai-
kavälillä suunnilleen samaa vauhtia kuin 
tämän ennusteen lähtökohdissakin on 
oletettu, vaikka välillä esiintyisi suuria-
kin suhdanne-eroja. 

Ratkaisevin tekijä koulutustarpeiden 
ennakoinnissa on eläkepoistuma, joka 
tulee olemaan erittäin suuri vuoteen 
2020 saakka ja joka erityisesti vuosina 
2010–2012 antaa mahdollisuuksia 
vastavalmistuneille sijoittua työmark-
kinoille. Ennuste osoitti, että eläkkeelle 
siirtyminen on viisi kertaa suurempi 
ilmiö tulevaisuuden koulutustarpeiden 
kannalta ajateltuna kuin odotettavissa 
oleva työllisyyden muutos.

Lähtökohtana ennusteessa Ammatti 
2020 on käytetty sekä globaalia että 
kansallista näkökulmaa, eli millä tavoin 
suomalaista työvoimaa on kehitettävä, 
jotta maamme kykenisi vastaamaan 
globaaliin kilpailuun, jotta pystyttäisiin 
takaamaan täystyöllisyys  ja jotta kyet-
täisiin luomaan kestävä rahoituspohja 
hyvinvointiyhteiskunnalle, hoitoalalle ja 
koulutukseen. Ammatti 2020 -ennusteessa 
kiinnitetään erityistä huomiota siihen, 
miten ruotsinkielistä työvoimaa olisi 
kehitettävä, jotta ruotsinkielinen väestö 
työllistyisi, suomenruotsalaisia alueita 
kehittyisi menestyksellisesti ja väestön 
kielelliset ja kulttuuriset tarpeet saatai-
siin tyydytettyä. Koko ikäluokalle tulisi 
voida tarjota laajat koulutusmahdollisuu-
det ruotsin kielellä. Erityisen selkeästi 
ennusteesta käy ilmi, että myös ruot-
sin- ja kaksinkielisissä alueissa Suomessa 
tarvitaan useimpien ammattien osaajia ja 
koulutusmahdollisuuksia, ja että kaikki 
ruotsinkieliset tarvitsevat ammatin ja 
koulutuksen!

Ammatti 2020 -hankkeen avulla on enna-
koitu ruotsinkielisen työvoiman tarvetta 
sekä ammatillisen koulutuksen että 
ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulu-
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tuksen tarvetta ruotsinkieliselle väestölle. 
Ammatti 2020:n puitteissa tehtiin myös 
alueellisten tarpeiden laskelmia.

Työllisyyskehitys toimialojen 
mukaan

Yritykset ja julkinen sektori tulevat 
keskittymään yhä enemmän omiin 
ydintehtäviinsä ja ostamaan tarvitse-
mansa tukitoiminnot muilta yrityksiltä. 
Tällaisia palveluita tarjoavat toimialat 
tulevat siis kasvamaan. Ikääntyvä 
väestö ja ostovoiman kasvaminen 
myötävaikuttavat pitkällä tähtäimellä 
työllisyyden kasvamiseen sosiaalipal-
veluiden, terveydenhuoltopalveluiden, 
virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoimin-
nan, matkailu-, majoitus- ja ravitsemis-
toiminnan sekä vähittäiskaupan aloilla. 
Vientiteollisuuden osalta odotetaan 
työllisyyden kasvun jatkuvan Suomessa 
metalliteollisuudessa sekä kone- ja kul-
kuneuvoteollisuudessa.  Rakennusalalla 
työllisyyden kasvun odotetaan jatkuvan 
voimakkaana sekä uudisrakentamisen 
että korjausrakentamisen lisääntyvän 
johdosta. Tämän lisäksi odotetaan työl-
lisyyden tietyiltä osin lisääntyvän myös 
kuljetusalalla. Ruotsinkielisen väestön 
osalta työllisyyden odotetaan lisääntyvän 

vuoteen 2020 mennessä koulutus- ja 
tutkimusalalla sekä erilaisissa organisaa-
tioissa. 

Osassa toimialoja työllisyys riippuu siitä, 
onnistuuko panostus innovaatioihin, 
tuotekehittelyyn, jalostusasteen nosta-
miseen ja markkinointiin. Tämä koskee 
esim. metsätaloutta ja metsäteollisuutta 
sekä elektroniikkatuotteiden valmistusta. 

Sosiaalipalveluissa ennen kaikkea päivä-
hoito työllistää runsaasti ruotsinkielistä 
väestöä. Koulutuksen ja tutkimuksen 
alalla ruotsinkielisten koulujen opettaji-
en tarve luo työllistämismahdollisuuksia. 
Julkishallinto tulee myös tulevaisuu-
dessa työllistämään suhteessa enemmän 
ruotsinkielisiä ruotsinkielisen palvelun 
tarpeen kasvaessa. 

Kuljetusalalla merenkulku ja maatalou-
dessa kasvihuoneviljely ja kalastus tule-
vat edelleen olemaan hallitsevammassa 
asemassa ruotsinkielisten työllistämisessä 
kuin suomenkielisten keskuudessa. 
Kulkuneuvojen valmistus tulee työllis-
tämään ruotsinkielistä väestöä suuressa 
määrin kyseisellä toimialalla, kuten 
myös liike-elämän kaupallis-hallinnol-
lisilla alalla lainopillisten ja taloudel-
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listen  palveluiden työllistävä vaikutus 
tulee olemaan hallitsevassa asemassa 
ruotsinkielisen väestön keskuudessa. 
Myös tulevaisuudessa tulevat erityisesti 
kulttuuriset ja aatteelliset järjestöt työl-
listämään järjestötoiminnan puitteissa 
ruotsinkielisiä, kun taas elinkeino- ja 
ammattijärjestöt ovat merkittävämpiä 
kaikkien suomalaisten keskuudessa.

Työllisyyskehitys ammatin 
mukaan 2005–2020 

Ruotsinkielisen väestön työllisyyden 
odotetaan kasvavan prosentuaalisesti 
eniten sosiaali- ja terveysalan työssä, 
rakennusalan työssä, kulttuuri- ja tie-
dotustyössä sekä muun johto- ja asian-
tuntijatyössä. Näiden ammattiryhmien 
kasvuprosentti on 22:n ja 33:n välillä. 
Työllisyys tulee laskemaan ainoastaan 
maa- ja metsätaloustyössä, toimistotyössä 
ja turvallisuusalan työssä. Näiden am-
mattiryhmien työllisyyden odotetaan 
laskevan 7–21 prosenttia. 

Ennusteen mukaan työllisyys tulee 
kaiken kaikkiaan kasvamaan 8,6 pro-
sentilla vuosien 2005–2020 kuluessa 
samalla kun 42,0 prosenttia työpaikoista 
vapautuu eläkkeelle siirtymisen johdosta 

vastavalmistuneiden käyttöön vuosina 
2005–2020. Osuudet vaihtelevat suuresti 
ammattiryhmittäin. 

Toimistotyön sekä maa- ja metsätalous-
työn työllisyyden odotetaan vähenevän, 
mutta näissä molemmissa ammatti-
ryhmissä myös vapautuu enemmän 
työpaikkoja eläkkeelle siirtymisen joh-
dosta kuin niitä poistuu, mikä merkitsee 
koulutuksen tarpeen lisääntymistä. Sama 
koskee myös turvallisuusalan työpaikko-
ja. Muissa ammattiryhmissä vaikuttavat 
sekä työllisyyden lisääntyminen että 
eläkkeelle siirtyminen niin, että vastaval-
mistuneille syntyy työpaikkoja vuosina 
2005–2020.

Useimmat vastavalmistuneiden työpaikat 
syntyvät sosiaali- ja terveysalan työssä 
ja palvelutyössä sekä teollisessa työssä. 
Tämä kehitys koskee erityisesti sosiaa-
lialan työntekijöitä ja ohjaajia, kauppiaita 
ja myyjiä, opettajia, sairaanhoitajia ja 
maaliikenteen ammatinharjoittajia. 
Työpaikkoja syntyy kaikissa ammattiryh-
missä, mutta vaihtelu eri ryhmien välillä 
on suurta: alkaen 30 työpaikasta pakka-
us- ja kokoonpanotyöntekijöille 5 500 
työpaikkaan sosiaalialan työntekijöille ja 
ohjaajille vuosina 2005–2020.
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Kaiken kaikkiaan noin 57 prosen-
tilla ruotsinkielisestä väestöstä oli 
vuonna 2007 ammatillista koulutusta 
edellyttävä työpaikka. Ennusteen mu-
kaan tämä osuus tulee laskemaan 52 
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 
Korkeakoulukoulutusta vaativien työ-
paikkojen määrä tulee sen sijaan kasva-
maan. 

Koulutuksen tarve 

Uuden työvoiman tarve lisääntyy lä-
hivuosien kuluessa, koska hyvin suuri 
osa tällä hetkellä työelämässä olevista 
tulee jäämään eläkkeelle. Erityisen 
suurta eläkkeelle siirtyminen tulee ole-
maan ammatillista koulutusta vaativissa 
ammateissa. Tästä syystä uuden toisen 
asteen ammatillisen koulutuksen saaneen 
työvoiman tarve on suuri ja ammatilli-
sen koulutuksen tarve tulee kasvamaan 
huomattavasti vuoteen 2020 mennessä. 
Tämä koskee erityisesti sosiaali- ja ter-
veysalaa sekä useita alueita teollisuudessa 
ja rakentamisessa. 
Työllisyys ammattikorkeakoulutusta 
vaativissa ammateissa tulee kasvamaan 
vuoteen 2020 mennessä. Myös eläk-
keelle siirtyminen on runsasta näissä 
ammateissa seuraavien vuosien kuluessa. 

Tästä syystä tulee uuden, korkeakoulu-
koulutuksen omaavan työvoiman tarve 
pysymään yhtä suurena kuin tähänkin 
asti. Tämä koskee erityisesti liiketa-
louden alaa, monia teollisuuden aloja, 
rakennusalaa sekä sosiaali- ja terveysalaa. 

Yliopistotason koulutuksen tarve laskee 
hieman vuoteen 2020 mennessä siitä 
huolimatta, että työllisyyden odotetaan 
kasvavan melko voimakkaasti näillä 
ammattialueilla. Eläkkeelle siirtyminen 
ei kuitenkaan tule olemaan erityisen 
suurta yliopistoammateissa seuraavien 
vuosien kuluessa. Koulutuksen tarve 
kasvaa tästä huolimatta huomattavasti 
erityisesti lääkäreillä, hammaslääkäreillä, 
eläinlääkäreillä ja lakimiehillä. Myös 
sosiaalityöntekijöiden koulutuksen tarve 
on melko suurta. 

Ennusteesta

Ennuste on laadittu laajan yhteistyöver-
kon toimesta ESR-rahoitetun hankkeen 
puitteissa vuosina 2006-08. Työn suo-
rittivat opetusneuvos Heidi Backman 
ja suunnittelija Annika Westerholm. 
Tulokset on esitelty myös verkkosivuilla 
www.edu.fi/svenska/yrkesutbildning/
yrke2020.
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Ammatti 2020 -ennuste perustuu työmi-
nisteriön joulukuussa 2006 laatimaan 
työvoimaennusteeseen Työvoima 2025 ja 
sitä käytettiin lähtökohtana kun valtio-
neuvosto hyväksyi ruotsinkieliset mää-
rälliset koulutustavoitteet koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 
2007–2012 joulukuussa 2007. Nämä 
luvut ovat kuitenkin tulosta korkeasuh-
danteen aikana tehdyistä ennusteista ja 
tästä syystä opetusministeriön nimittämä 
työryhmä tekeekin vuoden 2009 ku-
luessa arvion talouskriisin vaikutuksista 
ennusteeseen pidemmällä aikavälillä.

Kansallista ennusteiden laatimista tul-
laan jatkamaan uudistetussa muodossa 
yhteistyössä uuden työ- ja elinkeinomi-
nisteriön (TEM) ja Valtion taloudellisen 
tutkimuskeskuksen (VATT) kanssa. 
Ammatti 2025 -hanke on jo aloitettu. 

Opetushallitus on aloittanut syksyllä 
2008 ESR-rahoitetun ennakointihank-
keen VOSE, joka kehittää osaamistar-
peiden ennakointia vuosina 2008–2011. 
Hanke on kansallinen ja kaksikielinen.
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Abstract

The anticipation project Vocation 2020 
(Yrke 2020) can be thought of as a 
sign of the desire and the foundation 
of decisions on Swedish speaking 
basic vocational youth education and 
basic education in Polytechnics and 
Universities. The anticipation project 
cannot do away with passing economic 
trends as education is not the only factor 
contributing to recessions. Therefore the 
education forecast is programmed for 
long-term increases, the labour needs 
in 2020-2025. The experiences of the 
Ministry of Labour show that the long 
term increases will expand at the pace 
that this forecast has predicted, even if 
there are intervening deep recessions. 

The crucial factor in forecasts of educa-
tional needs is the natural wastage due 
retirement, which will be very consi-
derable for the period peaking in 2020, 
and that especially the years between 
2010 and 2012 will call for more newly-
qualified labour. The forecast shows that 
the natural wastage due to retirement 
will be 5 times greater than the expec-
ted change in employment in the labour 

market, reflecting the future needs for 
education.

The baseline of the forecast Vocation 2020 
takes a global and a national perspective, 
examining how the Finnish labour force 
needs to develop in order for Finland to 
be able to meet global competition so as 
to be better able to guarantee full em-
ployment and to create a durable basis 
for financing the welfare society, social 
security and education. The specific 
starting point of Vocation 2020 is on the 
development of the Swedish speaking 
labour force and the employment of 
Swedish speakers in order to further the 
successful development of the Swedish 
speaking regions to meet their linguistic 
and cultural needs. This means that a 
wide choice of education needs to be 
offered to the entire age group. Vocation 
2020 very clearly shows that Swedish-
speaking Finland needs most of the 
professions and vocations and that all 
Swedish speakers in Finland need a pro-
fession and an education! 

The project Vocation 2020 has anticipated 
the needs of vocational education and 
education in polytechnics and  univer-
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sities for the Swedish speaking popu-
lation. Vocation 2020 has also produced 
calculations for regional requirements.

The development of 
employment by industrial group

Companies and the public sector in-
creasingly concentrate on core tasks and 
instead buy supporting functions from 
other companies. Consequently, the 
industrial groups offering such services 
are growing. The ageing population and 
the increasing purchasing power are 
contributing to a long term increase of 
employment in the social services, the 
health and medical services, recreation 
and culture, in the hotel and catering 
industry and retail trade. The export 
industries expected in the long term to 
continue their increase in their employ-
ment in Finland are the metal industry 
and the manufacture of machinery and 
forms of transportation. In the long 
term the construction is expected to see 
a strong increase in employment due to 
both increased new building activities 
and to the renovation of older houses. 
In addition, certain parts of the transport 
sector will see an increase in employ-
ment. Amongst Swedish speakers the 

employment in education and research 
and in organisations is expected to in-
crease until 2010. 

The employment in certain industries 
depends on successful investments in 
innovation, product development, 
higher quality grades and marketing. 
This applies for example to agriculture 
and the forest industry, as well as to the 
manufacture of electronics. 

Among the social services, especially 
day care employs a significant number 
of Swedish speakers. In education and 
research the need for teachers in the 
Swedish schools also creates employ-
ment possibilities. The Government 
services will also in the future employ 
a proportionally higher number of 
Swedish speakers due to the need for 
services in Swedish. 

Shipping in the transport sector and 
horticulture and fishing in the agricul-
tural sector will play a more dominant 
role in the employment of the Swedish 
speaking population than of the Finnish 
speaking. The manufacture of the means 
of transport will to a large extent employ 
Swedish speakers in the particular sector, 
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and legal and financial services will also 
dominate amongst the Swedish speakers 
in mercantile and administrative services 
to companies. Also in future especially 
the cultural and non-profit organisations 
will employ Swedish speakers in organi-
sational functions but to a lesser extent 
in the industry organisations, which are 
more dominant on the Finnish side.

The development of 
employment by occupational 
group from 2005 to 2020 

Employment among Swedish speakers 
expressed as a percentage is expected to 
increase most in health care and social 
work, construction work, culture and 
information work and other executive 
and expert work. The increase within 
these occupational groups is between 22 
and 33 percent. Employment is expec-
ted to decrease only in agricultural and 
forestry work, office work and in rescue 
and security work, where employment 
will decrease by 7 to 21 percent. 

The forecast presupposes that the total 
increase of employment will be 8.6 
percent from 2005 to 2020, whereas the 

natural wastage will free 42.0 percent of 
the jobs for newly-qualified from 2005 
to 2020. These percentage figures vary 
considerably according to the occupa-
tional group. 

Employment in office work as well as 
agricultural and forestry work is expec-
ted to decrease, but the natural wastage 
through retirement will free more jobs 
than the disappearing jobs, which will 
create a demand for education. This will 
also be true of the rescue and security 
sector. In other occupational groups 
both employment and natural wastage 
will contribute to jobs for newly-quali-
fied emerging from 2005 to 2020. 

Most of the jobs will emerge in social 
work and healthcare, service work and 
in manufacturing work. This is also 
especially the case for care workers and 
advisors in the social sector, nurses in 
health care, for merchants and salesmen, 
teachers and professionals in land trans-
port. Jobs will emerge in all occupa-
tional groups, but the variation will be 
great: from 30 jobs for packers to 5,500 
jobs for care workers and advisors in the 
social sector from 2005 to 2020.
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Seen as a whole, approximately 57 
percent of the Swedish speakers in 
2007 held jobs that require a vocational 
education. According to the forecast, this 
proportion will decrease to 52 percent 
by 2020. Instead the proportion of jobs 
requiring polytechnic or university edu-
cation will increase. 

The need for education

The demand for new labour will in-
crease in the coming years, as a very lar-
ge part of those professionally active will 
go into retirement. The natural wastage 
due retirement will be particularly great 
in professions requiring vocational 
education. The need for new vocational 
secondary level educated labour is there-
fore great, and the need for vocational 
education will be significantly greater 
up to 2020. This is particularly the case 
in the social and health care sector, as 
well as in many areas within industry 
and the construction sector. 

Employment in professions that require 
an education at polytechnics will in-
crease up to 2020 and the number of 
retirees from these professions will also 
be considerably great in the coming 

years. The need for new labour with an 
education at polytechnics is therefore as 
great as hitherto. This applies especially 
to the area of economics, many areas in 
industry and construction and the social 
and health care sector. 

The need for education on the univer-
sity level decreases slightly up to 2020, 
even if employment in these profes-
sions is expected to strongly increase. 
Retirement in the university professions 
will however not be as great in the 
coming years. The need for education is 
however clearly increasing especially in 
the case of doctors, dentists, veterinari-
ans, and lawyers and the need for social 
workers will also be great. 

Concerning the Forecast

The Forecast has been made within a 
large cooperation network within the 
framework of an European Social Fund 
financed project from 2006 to 2008. 
The work has been executed by Heidi 
Backman, Counsellor of Education, and 
Annika Westerholm, Planner. The results 
are also presented on the following web 
site: www.edu.fi/svenska/yrkesutbildning/
yrke2020.
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The anticipation project Vocation 2020 
is based on the labour force forecast 
Labour Force 2025 of the Ministry 
of Labour, of December 2006, and 
was used as a decision basis when the 
quantitative targets of education for 
Swedish speakers were decided by the 
Government in December 2007 in 
the Development Plan for Education 
and Research (2007-2012). The figures 
were compiled during a period of 
prosperity and therefore an assessment 
of the long term effects of the current 
economic crisis will be made in 2009 by 
a work group set up by the Ministry of 
Education.

The national forecasting of the edu-
cational needs will continue in a 
renewed form in cooperation with the 
new Ministry of Employment and the 
Economy (TEM) and the Government 
Institute for Economic Research 
(VATT). The work on Vocation 2025 
has already started. The Finnish National 
Board of Education started in au-
tumn 2008 an ESF financed National 
Qualitative Anticipation Project of 
Professional Competence Needs (the 
VOSE project) that will develop the 

forecasting of professional competence 
needs in the years from 2008 to 2001. 
The project is national and bilingual.
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2008. Utbildningsstyrelsen.  
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De arbetsgrupper som 
står bakom prognosen 
Yrke 2020 

Arbetskraft 2025 
(Työvoima 2025)

Pekka Tiainen, arbetsministeriet (ordförande)
Heli Saijets, arbetsministeriet 
Matti Sihto, arbetsministeriet 
Ilkka Mella, inrikesministeriet 
Heikki Mäenpää, undervisningsministeriet 
Matti Kimari, Utbildningsstyrelsen 
Lauri Taro, finansministeriet 
Antti Romppanen, statens ekonomiska forsk-
ningscentral 
Hannu Lipponen, handels- och industriminis-
teriet 
Eila Tuominen, Pensionsskyddscentralen 
Heikki Lehtonen, forskningscentralen för jord-
bruk och livsmedelsekonomi 
Mikko Kautto, statsrådskansliet 
Riitta Virén, kommunikationsministeriet 
Marja-Liisa Parjanne, social- och hälsovårds-
ministeriet 
Timo Parkkinen, miljöministeriet 
Päivi Keinänen, Statistikcentralen 
Matti Salmenperå, arbetsministeriet 
+ experter och temagrupper 

Följande temagrupper har arbetat inom 
Arbetskraft 2025:
• världsekonomin och integrationen  

(Pekka Tiainen)
• tillväxt, produktivitet, sysselsättning enligt 

näringsgren och yrke (Pekka Tiainen)
• förändringar i arbetslivet (Matti Salmenperä)
• arbetskraftsreserver, arbetslöshet och avgång 

(Heli Saijets)
• regionalisering av scenarierna grundutveckling 

och målutveckling (Ilkka Mella)

Utbildningsbehovet 2012 
(Koulutustarjonta 2012, KT2012)

Heikki Mäenpää, undervisningsministeriet 
(ordförande) 
Kirsi Kangaspunta, undervisningsministeriet
Jukka Lehtinen, undervisningsministeriet 
Ari Saarinen, undervisningsministeriet 
Tarmo Mykkänen, undervisningsministeriet 
Heikki Blom, undervisningsministeriet 
Turja Pesonen, undervisningsministeriet 
Ville Peltonen, undervisningsministeriet 
Tomi Halonen, undervisningsministeriet
Matti Kimari, Utbildningsstyrelsen
Ilpo Hanhijoki, Utbildningsstyrelsen
Heidi Backman, Utbildningsstyrelsen
Pekka Tiainen, arbetsministeriet
Heli Saijets, arbetsministeriet 

Bilaga 1
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Ilkka Mella, inrikesministeriet
Kari Stendahl, länsstyrelsen i Södra Finlands län
Carola Bryggman, länsstyrelsen i Västra 
Finlands län
Eero Aarnio, Etelä-Savon liitto:
Johan Hahkala, Finlands Kommunförbund 
+ arbetslivsorganisationer

Yrke 2020, 
ESF-styrgruppen

Renata Svedlin, Utbildningsstyrelsen (ordfö-
rande)
Heidi Backman, Utbildningsstyrelsen (sekrete-
rare och projektchef)
Turja Pesonen, undervisningsministeriet
Maarit Palonen, undervisningsministeriet
Jan Kraufvelin, Åbo Akademi
Marion von Etter, Helsingfors universitet
Gunnar Rosenqvist, Hanken
Jan-Erik Krusberg,  Arcada 
Anita Saaristo, Yrkeshögskolan Sydväst
Bror Nordman, Svenska yrkeshögskolan
Catharina Lojander-Visapää, 
Samordningsdelegationen för den svensksprå-
kiga högskoleutbildningen
Pekka Kauppinen, Österbottens förbund 
(ersättare: Ingeborg Rask, Sydkustens land-
skapsförbund)
Carola Bryggman, länsstyrelsen i Västra 
Finlands län (ersättare: Sonja Ollas-Airinen, 
länsstyrelsen i Södra Finlands län) 

I projektet arbetade dessutom Annika 
Westerholm, Ingeborg Rask (Sydkustens land-
skapsförbund) och praktikanter Christian 
Dahlkvist samt Carola Rewell.

Den allfinlandssvenska gruppen för yrkesutbild-
ning och senare gruppen för svenskspråkig utbild-
ning på det andra stadiet hördes särskilt under 
projektets gång och två arbetsseminarier ordnades 
under arbetets gång dit fler var inbjudna.

Gruppen för svenskspråkig 
utbildning på det andra stadiet

Renata Svedlin, ordförande
Heidi Backman, föredragande
Erik Geber, föredragande
Ingeborg Rask, sekreterare (fr.o.m. 1.10.2007) 
Gustav Wikström, Finlands Kommunförbund 
Tarja Koskimäki, Undervisningsministeriet 
Olav Jern, Österbottens förbund (ersättare: 
Pekka Kauppinen) 
Camilla Eklöf, Södra Finlands län (ersättare: 
Etel Strömberg, Västra Finlands län) 
Johan Söderberg, Samkommunen för yrkesut-
bildning i Östra Nyland
Ove Lindström, Kotka svenska samskola
Harriet Ahlnäs, Svenska framtidsskolan i 
Helsingforsregionen Ab
Magnus Westerlund, Helsinge gymnasium 
Bob Karlsson, Ekenäs stad, bildningsväsendet
Kerstin Romberg, Västra Nylands folkhögskola 



291

Annika Bussman, Västra Finlands yrkesinstitut 
ab (ersättare: Matts Granö)
Sven-Erik Bernas, Korsnäs kurscenter 
Lars Varstala, Gymnasiet i Petalax
Hasse Stagnäs, Svenska Österbottens förbund 
för utbildning och kultur (ersättare: Christina 
Wilson-Streng)
Timo Kantokari, Vasa yrkesinstitut 
Erland Slotte, Kronoby gymnasium (ersättare: 
Leif Jakobsson)
Rabbe Ede, Optima samkommun
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De klassificeringar  
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 

Bilaga 2
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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

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 
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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 

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 
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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

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

Yrkesgrupper



296

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

5. Servicearbete 1. Disponenter och fastighetsarbetare
 2. Yrkesutövare inom städbranschen
 3. Köpmän och försäljare
 4. Chefer och experter inom handelsbranschen
 5. Yrkesutövare inom kosthållsbranschen
 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 hälso- 
vårdsbranschen 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
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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 ekonomiska 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

Utbildnings- och studieområden

1 Det humanistiska och  1. Fritidsverksamhet och ungdomsarbete 
pedagogiska området 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 
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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 

3 Det samhällsvetenskapliga, företags- 
ekonomiska och administrativa området 1. Företagsekonomi och handel 
 2. Nationalekonomi
 3. Administration
 4. Statistik
 5. Socialvetenskap
 6. Politikvetenskap
 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
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 6. Livsmedelsbranschen
 7. Process-, kemi- och materialteknik
 8. Textil- och beklädnadsteknik 
 9. Fordons- och transportteknik
 10. Produktionsekonomi 
 11. Övrig utbildning inom teknik och  
 kommunikation

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  1. Turism 
ekonomibranschen 2. Inkvarterings- och kosthållsbranschen 
 3. Huslig ekonomi och konsumentservice
 4. Rengöringsservice 
 5. Övrig utbildning inom turism-, kosthålls-  
 och ekonomibranschen 
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9 Övrig utbildning 1. Militär- och gränsbevakningsbranschen
 2. Brand- och räddningsbranschen
 3. Polisbranschen
 4. Fångvård
 5. Annan utbildning utanför undervisnings- 
 ministeriets förvaltningsområde
 6. Annan utbildning inom undervisnings-
 ministeriets förvaltningsområde

Källa: Statistikcentralen, Utbildningsstyrelsen.
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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 arbets-
marknaden till förfogande med en annan utbildning än den första. 

Genomströmning Hur stor andel av dem som påbörjar studierna avlägger examen på 4 år 
inom yrkesutbildningen, på 5 år inom yrkeshögskoleutbildningen och på  
8 år inom universitetsutbildningen.

Graden av fort- Hur stor andel av dem som avlägger examen fortsätter
satta studier studera och avlägger en annan yrkesinriktad examen senare

Andelen som blir  Hur stor andel av dem
arbetskraft efter  som avlägger examen blir
examen   arbetskraft

Parametrarna presenteras som mål i procent över dels genomströmningen i utbildningen, 
graden av fortsatta studier efter examen och andelen som blir arbetskraft efter examen.

Bilaga 3
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  Utbildningens  Fortsatta Arbetskrafts- 
  genomströmning studier andelen
  2004-2005 1997-2004 2004
Studieområde
- Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

DET HUMANISTISKA OCH  
PEDAGOGISKA OMRÅDET   
Fritidsverksamhet och ungdomsarbete   
- Grundläggande yrkesutbildning 82,1 23,0 91
- Yrkeshögskola 80,0 5,0 92
Språkvetenskaperna   
- Grundläggande yrkesutbildning 90,7 23,0 91
-  Yrkeshögskola 86,4 5,0 92
- Universitet 77,7 3,0 93
Historia och arkeologi   
- Universitet 84,5 3,0 93
Filosofi   
- Universitet 77,1 3,0 93
Pedagogiska vetenskaper och psykologi   
- Universitet 85,2 3,0 93
Undervisning och fostran   
- Grundläggande yrkesutbildning 84,6 23,0 91
- Universitet 86,4 3,0 93
Teologi   
- Universitet 82,4 3,0 93
Övrig utbildning inom det humanistiska  
och pedagogiska området   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Universitet 87,4 3,0 93

KULTUR   
Hantverk och konstindustri   
- Grundläggande yrkesutbildning 77,0 23,0 91
- Yrkeshögskola 83,8 5,0 92
- Universitet 69,9 3,0 93

Utbildningsnivå
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  Utbildningens  Fortsatta Arbetskrafts- 
  genomströmning studier andelen
  2004-2005 1997-2004 2004
Studieområde
- Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Utbildningsnivå

Mediekultur och informationsvetenskaper   
- Grundläggande yrkesutbildning 80,5 23,0 91
- Yrkeshögskola 81,9 5,0 92
- Universitet 77,6 3,0 93
Litteratur   
- Universitet 78,2 3,0 93
Teater och dans   
- Grundläggande yrkesutbildning 85,9 23,0 91
- Yrkeshögskola 83,5 5,0 92
- Universitet 93,5 3,0 93
Musik   
- Grundläggande yrkesutbildning 74,4 23,0 91
- Yrkeshögskola 81,2 5,0 92
- Universitet 73,8 3,0 93
Bildkonst   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola 89,4 5,0 92
- Universitet 91,1 3,0 93
Kultur- och konstforskning   
- Universitet 77,0 3,0 93
Övrig utbildning inom kultur   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola 80,4 5,0 92
- Universitet - 3,0 93

DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA,  
FÖRETAGSEKONOMISKA OCH  
ADMINISTRATIVA OMRÅDET   
- Grundläggande yrkesutbildning 77,0 23,0 91
- Yrkeshögskola 83,8 5,0 92
- Universitet 69,9 3,0 93
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  Utbildningens  Fortsatta Arbetskrafts- 
  genomströmning studier andelen
  2004-2005 1997-2004 2004
Studieområde
- Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Utbildningsnivå

Företagsekonomi och handel   
- Grundläggande yrkesutbildning 79,7 23,0 91
- Yrkeshögskola 78,9 5,0 92
- Universitet 82,0 3,0 93
Nationalekonomi   
- Universitet 71,1 3,0 93
Administration   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola 87,0 5,0 92
- Universitet 81,2 3,0 93
Statistik   
- Universitet 67,9 3,0 93
Socialvetenskap   
- Universitet 79,3 3,0 93
Politikvetenskap   
- Universitet 79,7 3,0 93
Juridik   
- Universitet 87,3 3,0 93
Övrig utbildning inom det samhälls- 
vetenskapliga, företagsekonomiska  
och administrativa området   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola 78,7 5,0 92
- Universitet 70,0 3,0 93

DET NATURVETENSKAPLIGA  
OMRÅDET   
Matematik   
- Universitet 67,4 3,0 93
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  Utbildningens  Fortsatta Arbetskrafts- 
  genomströmning studier andelen
  2004-2005 1997-2004 2004
Studieområde
- Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Utbildningsnivå

Databehandling   
- Grundläggande yrkesutbildning 75,9 23,0 91
- Yrkeshögskola 72,4 5,0 92
- Universitet 65,0 3,0 93
Geovetenskap, rymdvetenskap och  
astrologi   
- Universitet 73,2 3,0 93
Fysik   
- Universitet 64,4 3,0 93
Kemi   
- Universitet 69,2 3,0 93
Biologi   
- Universitet 83,6 3,0 93
Geografi   
- Universitet 84,8 3,0 93
Övrig utbildning inom det  
naturvetenskapliga området   
- Universitet - 3,0 93

TEKNIK OCH 
KOMMUNIKATION   
Arkitektur och byggande   
- Grundläggande yrkesutbildning 82,9 23,0 91
- Yrkeshögskola 74,0 5,0 92
- Universitet 77,3 3,0 93
Maskin-, metall - och energiteknik   
- Grundläggande yrkesutbildning 82,6 23,0 91
- Yrkeshögskola 71,7 5,0 92
- Universitet 71,0 3,0 93
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  Utbildningens  Fortsatta Arbetskrafts- 
  genomströmning studier andelen
  2004-2005 1997-2004 2004
Studieområde
- Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Utbildningsnivå

El- och automationsteknik   
- Grundläggande yrkesutbildning 87,3 3,0 93
- Yrkeshögskola 74,4 5,0 92
- Universitet 76,9 3,0 93
Informations- och kommunikationsteknik  5,0 92
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola 68,5 5,0 92
- Universitet 71,9 3,0 93
Grafisk teknik och medieteknik   
- Grundläggande yrkesutbildning 80,4 3,0 91
- Yrkeshögskola 71,4 5,0 92
Livsmedelsbranschen och bioteknik   
- Grundläggande yrkesutbildning 83,3 23,0 91
- Yrkeshögskola 72,3 5,0 92
- Universitet 78,7 3,0 93
Process-, kemi- och materialteknik   
- Grundläggande yrkesutbildning 79,6 23,0 91
- Yrkeshögskola 72,4 5,0 92
- Universitet 78,3 3,0 93
Textil- och beklädnadsteknik   
- Grundläggande yrkesutbildning 79,3 23,0 91
- Yrkeshögskola 73,5 5,0 92
- Universitet 94,5 3,0 93
Fordons- och transportteknik   
- Grundläggande yrkesutbildning 78,9 23,0 91
- Yrkeshögskola 73,1 5,0 92
Produktionsekonomi   
- Yrkesutbildning 74,8 5,0 92
- Universitet 79,6 3,0 93
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  Utbildningens  Fortsatta Arbetskrafts- 
  genomströmning studier andelen
  2004-2005 1997-2004 2004
Studieområde
- Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Utbildningsnivå

Övrig utbildning inom teknik  
och kommunikation   
- Grundläggande yrkesutbildning 74,7 3,0 93
- Yrkeshögskola 78,8 5,0 92
- Universitet 80,7 3,0 93

NATURBRUK OCH 
MILJÖOMRÅDET   
Lantbruk   
- Grundläggande yrkesutbildning 73,3 23,0 91
- Yrkeshögskola 79,2 5,0 92
- Universitet 71,9 3,0 93
Trädgårdsskötsel   
- Grundläggande yrkesutbildning 74,7 23,0 91
- Yrkeshögskola 60,2 5,0 92
Fiskeri   
- Grundläggande yrkesutbildning 52,8 23,0 91
- Yrkeshögskola 73,3 5,0 92
Skogsbruk   
- Grundläggande yrkesutbildning 74,2 23,0 91
- Yrkeshögskola 80,3 5,0 92
- Universitet 78,7 3,0 93
Natur- och miljöområdet   
- Grundläggande yrkesutbildning 75,8 23,0 91
- Yrkeshögskola 76,4 5,0 92
- Universitet 82,1 3,0 93
Övrig utbildning inom naturbruk  
och miljöområdet   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola - 5,0 92
- Universitet - 3,0 93
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  Utbildningens  Fortsatta Arbetskrafts- 
  genomströmning studier andelen
  2004-2005 1997-2004 2004
Studieområde
- Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Utbildningsnivå

SOCIAL-, HÄLSO- OCH  
IDROTTSBRANCHEN   
Socialområdet   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola 79,3 5,0 92
Hälsoområdet   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkesutbildning 84,8 5,0 92
- Universitet 81,4 3,0 93
Social- och hälsoområdet   
- Grundläggande yrkesutbildning 83,2 3,0 93
- Yrkeshögskola 76,9 5,0 92
Odontologi och annan tandvård   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola 83,6 5,0 92
- Universitet 88,3 3,0 93
Rehabilitering och idrott   
- Grundläggande yrkesutbildning 83,5 23,0 91
- Yrkeshögskola 88,6 5,0 92
- Universitet 75,0  
Teknisk hälsoservice   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola 82,5 5,0 92
Farmaci och annan läkemedels- 
försörjning   
- Grundläggande yrkesutbildning 74,7 23,0 91
- Universitet 94,3 3,0 93
Medicin   
- Universitet 92,9 3,0 93
Veterinärmedicin   
- Universitet 92,1 3,0 93
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  Utbildningens  Fortsatta Arbetskrafts- 
  genomströmning studier andelen
  2004-2005 1997-2004 2004
Studieområde
- Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Utbildningsnivå

Skönhetsområdet   
- Grundläggande yrkesutbildning 84,6 23,0 91
- Yrkeshögskola 83,4 5,0 92
Övrig utbildning inom 
social-, hälso- och idrottsområdet   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola - 5,0 92
- Universitet - 3,0 93

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH  
EKONOMIBRANSCHEN   
Turism   
- Grundläggande yrkesutbildning 77,7 23,0 91
- Yrkesutbildning 78,8 5,0 92
- Universitet 80,4 3,0 93
Inkvarterings- och kosthållsbranschen   
- Grundläggande yrkesutbildning 80,2 23,0 91
- Yrkeshögskola 70,9 5,0 92
Huslig ekonomi och konsumentservice   
- Grundläggande yrkesutbildning 81,8 23,0 91
- Yrkeshögskola 72,0 5,0 92
- Universitet 91,1 3,0 93
Rengöringsservice   
- Grundläggande yrkesutbildning 75,8 23,0 91
Övrig utbildning inom turism-, kosthålls-  
och ekonomibranschen 88,6 5,0 92
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola 79,9 5,0 92
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  Utbildningens  Fortsatta Arbetskrafts- 
  genomströmning studier andelen
  2004-2005 1997-2004 2004
Studieområde
- Stadie Mål i procent Mål i procent Mål i procent

Utbildningsnivå

ÖVRIG UTBILDNING   
Militär- och gränsbevakningsbranschen   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Universitet - 3,0 93
Brand- och räddningsbranschen   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
Polisbranschen   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkeshögskola - 5,0 92
Fångvård   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
Annan utbildning utanför undervisnings- 
ministeriets förvaltningsområde   
- Grundläggande yrkesutbildning - 23,0 91
- Yrkesutbildning - 5,0 92
- Universitet - 3,0 93

Källa:  Hanhijoki, I., Katajisto, J., Kimari, M. & Savioja, H. 2009. Koulutus ja työvoiman 
 kysyntä 2020. Tulevaisuuden työpaikat – osaajia tarvitaan. Helsinki: Opetushallitus. 
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Den svenskspråkiga 
 årsklassen 16–18-åringar 
och 16–21-åringar åren 
1995-2020 

(Åland ingår)

De här redovisade årsklasserna följer 
inte Statistikcentralens officiella statistik. 
Antalet nya elever i åk 1 inom den 
svenskspråkiga grundläggande utbild-
ningen har de senaste åren överskridit 
antalet registrerade svenskspråkiga 
7-åringar med omkring 8,0 procenten-
heter. Det årliga överskottet beror på det 
stora antalet barn som placeras i svensk 
skola även om de har registrerats som 
finskspråkiga (t.ex. i tvåspråkiga famil-
jer). 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 gråa fältet är antalet elever 
i årskurs 9, och en framskrivning av des-
sa. Siffrorna i det vita fältet är en fram-
skrivning av antalet födda och svensk-
registrerade (enligt Statistikcentralen 

31.12.2004) personer med ett tillägg 
på 8,0 procentenheter. Elevtillskottet, 
skillnaden mellan eleverna i årskurs 1 
och antalet 7-åringar som är svensk-
registrerade enligt Statistikcentralen, har 
under de senaste sju åren i medeltal varit 
knappt 300 elever eller 8,0 % (Åland 
ingår).

Bilaga 4
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 16-21 år 16-18 år  
         i genom- i genom-
År   16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år   snitt snitt

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  4 084 3 883 3 895 3 654 3 534 3 758  3 801 3 954
2006  4 114 4 084 3 883 3 895 3 654 3 534  3 861 4 027
2007  4 051 4 114 4 084 3 883 3 895 3 654  3 947 4 083
2008  4 081 4 051 4 114 4 084 3 883 3 895  4 018 4 082
2009  4 063 4 081 4 051 4 114 4 084 3 883  4 046 4 065
2010  4 040 4 063 4 081 4 051 4 114 4 084  4 072 4 061
2011  3 904 4 040 4 063 4 081 4 051 4 114  4 042 4 002
2012  3 630 3 904 4 040 4 063 4 081 4 051  3 962 3 858
2013  3 693 3 630 3 904 4 040 4 063 4 081  3 902 3 742
2014  3 535 3 693 3 630 3 904 4 040 4 063  3 811 3 619
2015  3 623 3 535 3 693 3 630 3 904 4 040  3 737 3 617
2016  3 452 3 623 3 535 3 693 3 630 3 904  3 639 3 537
2017  3 374 3 452 3 623 3 535 3 693 3 630  3 551 3 483
2018  3 369 3 374 3 452 3 623 3 535 3 693  3 507 3 398
2019  3 413 3 369 3 374 3 452 3 623 3 535  3 461 3 385
2020   3 424 3 413 3 369 3 374 3 452 3 623   3 442 3 402
Tot 1995-2020 96 858 97 011 97 122 97 372 97 657 97 756  97 296 96 997
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        Förändring    Förändring  
        2004-   2004-

  1995 2000 2004 2010 2015 2020 2020 % 2010 2015 2020 2020 %
 

1 Jordbruk, jakt  
och fiske 9 908 8 598 7 273 6 618 6 071 5 525 -24.0 % 6 717 6 253 5 790 -20.4 %

2 Skogsbruk  
och -industri 2 210 2 284 2 267 2 221 2 183 2 145 -5.4 % 2 270 2 273 2 275 0.4 %

3 Livsmedels-,  
dryckesvaru-  
och tobaksvaru- 
framställning 2 386 2 287 2 212 2 041 1 898 1 755 -20.7 % 2 101 2 008 1 915 -13.4 %

4 Framställning  
av metaller och  
tillverkning av  
metallvaror 2 666 3 058 2 832 2 955 3 058 3 160 11.6 % 3 066 3 260 3 455 22.0 %

5 Tillverkning av  
kemiska produkter  
o. dyl. 2 176 2 329 2 225 2 086 1 971 1 855 -16.6 % 2 143 2 074 2 005 -9.9 %

6 Tillverkning av maskiner  
och utrustning samt  
transportmedel 3 767 4 281 4 593 4 757 4 893 5 030 9.5 % 4 948 5 244 5 540 20.6 %

7 Tillverkning av  
elektronik och  
elprodukter 1 961 2 257 2 058 2 003 1 956 1 910 -7.2 % 2 117 2 166 2 215 7.6 %

8 Övrig  
industri 2 304 2 294 2 371 2 288 2 219 2 150 -9.3 % 2 388 2 401 2 415 1.9 %

9 El-, gas- och  
vattenförsörjning 1 135 980 813 758 711 665 -18.2 % 767 728 690 -15.1 %

10 Byggverk- 
samhet 4 366 5 763 6 135 6 324 6 482 6 640 8.2 % 6 459 6 730 7 000 14.1 %

Antal svenskspråkiga sysselsatta enligt 
näringsgren 1995-2004, prognos för åren 
2010-2020 enligt grund- och målscenariet

Bilaga 5
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        Förändring    Förändring  
        2004-   2004-

  1995 2000 2004 2010 2015 2020 2020 % 2010 2015 2020 2020 % 

11 Parti- och  
agenturhandel 6 873 7 425 7 124 6 757 6 451 6 145 -13.7 % 6 961 6 826 6 690 -6.1 %

12 Detaljhandel 7 874 8 527 8 709 9 159 9 535 9 910 13.8 % 9 298 9 789 10 280 18.0 %

13 Turism-, hotell-  
och restaurang- 
verksamhet 2 433 3 236 3 288 3 576 3 815 4 055 23.3 % 3 651 3 953 4 255 29.4 %

14 Transport 9 269 9 983 9 638 9 853 10 031 10 210 5.9 % 9 941 10 193 10 445 8.4 %

15 Post- och  
telekommunika- 
tioner 2 130 2 135 2 147 2 075 2 015 1 955 -8.9 % 2 118 2 094 2 070 -3.6 %

16 Finansiell  
verksamhet  
och försäkrings- 
verksamhet 3 868 4 003 3 724 3 456 3 233 3 010 -19.2 % 3 537 3 381 3 225 -13.4 %

17 Fastighets- 
förvaltning på  
uppdrag samt  
städning och  
miljöhygien 1 571 1 667 1 948 2 088 2 204 2 320 19.1 % 2 106 2 238 2 370 21.7 %

18 Tekniska tjänster  
för företag 3 111 4 413 4 709 5 041 5 318 5 595 18.8 % 5 233 5 669 6 105 29.6 %

19 Merkantila- 
administrativa  
tjänster för  
företag 3 441 4 796 4 855 5 119 5 340 5 560 14.5 % 5 313 5 694 6 075 25.1 %

20 Offentlig  
förvaltning  
och obligatorisk  
socialförsäkring 4 347 4 631 4 495 4 420 4 358 4 295 -4.4 % 4 441 4 395 4 350 -3.2 %

21 Rikets försvar  
och ordnings- 
väsendet 1 771 1 965 2 058 2 057 2 056 2 055 -0.1 % 2 070 2 080 2 090 1.6 %

Näringsgren   Antalet sysselsatta   Grundscenariet    Målscenariet  
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        Förändring    Förändring  
        2004-   2004-

  1995 2000 2004 2010 2015 2020 2020 % 2010 2015 2020 2020 % 

22 Utbildning  
och forskning 9 063 10 826 11 278 11 316 11 348 11 380 0.9 % 11 532 11 743 11 955 6.0 %

23 Hälso- och  
sjukvård 7 811 8 339 8 291 8 744 9 122 9 500 14.6 % 8 851 9 318 9 785 18.0 %

24 Sociala  
tjänster 7 645 9 822 10 731 11 584 12 294 13 005 21.2 % 11 790 12 673 13 555 26.3 %

25 Organisations- 
verksamhet 2 052 2 403 2 737 2 746 2 753 2 760 0.8 % 2 828 2 904 2 980 8.9 %

26 Rekreations-,  
kultur- och idrotts- 
verksamhet samt  
förlagsverksamhet 3 959 4 507 4 567 4 840 5 068 5 295 15.9 % 4 902 5 181 5 460 19.6 %

27 Övrig verk- 
samhet 1 872 1 879 2 012 2 120 2 210 2 300 14.3 % 2 236 2 423 2 610 29.7 %

28 Näringsgrenen  
okänd 3 911 3 237 2 809 2 238 1 761 1 285 -54.3 % 2 268 1 816 1 365 -51.4 %

Sammanlagt 115 880 127 925 127 899 129 240 130 354 131 470 2.8 % 132 052 135 507 138 965 8.7 %

Näringsgren   Antalet sysselsatta   Grundscenariet    Målscenariet  

26 Rekreations-, 
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1 Lantbruks- och skogsbruksarbete 47 -1 810 4 439 2 629 -21.6 % 52.9 % 31.3 %

2 Industriarbete 41 2 265 8 167 10 432 11.4 % 41.2 % 52.7 %

3 Arbete inom byggbranschen 43 1 658 2 724 4 382 27.8 % 45.7 % 73.6 %

4 Arbete inom trafik och logistik 43 620 3 700 4 320 7.6 % 45.5 % 53.1 %

5 Servicearbete 41 2 010 10 922 12 932 7.2 % 39.4 % 46.6 %

6 Kontorsarbete 45 -3 058 6 755 3 698 -20.5 % 45.2 % 24.7 %

7 Arbete inom social- och hälsovårdsbranschen 43 5 745 7 231 12 976 33.5 % 42.2 % 75.6 %

8 Undervisnings- och fostringsarbete 41 572 3 100 3 673 6.2 % 33.6 % 39.8 %

9 Kultur- och informationsbranschen 44 698 1 179 1 877 24.9 % 41.9 % 66.8 %

10 Övrigt ledar- och expertarbete 44 1 845 3 369 5 214 23.0 % 42.0 % 65.0 %

11 Arbete inom säkerhetsbranschen 36 -134 739 605 -7.2 % 39.8 % 32.6 %

12 Okänd 37 654 1 357 2 011 16.9 % 35.2 % 52.1 %

Sammanlagt 43 11 066 53 681 64 747 8.7 % 42.0 % 50.6 %

       

Arbetsplatser som enligt målscenariet 
beräknas uppkomma för svensk-
språkiga nyutbildade p.g.a. syssel- 
sättningsförändringen och pensions-
avgången under åren 2004-2020

Bilaga 6
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1.1 Jordbrukare och trädgårdsarbetare 48 -2 155 4 111 1 957 -28.8 % 55.0 % 26.2 %

1.2 Trädgårdsmedhjälpare 18 240 30 270 107.0 % 13.6 % 120.6 %

1.3 Skogsarbetare 45 43 147 189 14.9 % 51.2 % 66.1 %

1.4 Experter inom jord- och skogsbruk 43 62 150 213 15.3 % 36.8 % 52.1 %

2.1 Livsmedelsarbetare 38 50 403 453 4.7 % 38.0 % 42.6 %

2.2 Tillverkare och hantverkare inom  
textil- och beklädnadsbranschen 47 -42 300 258 -7.0 % 50.8 % 43.8 %

2.3 Metallarbetare 40 590 1 164 1 754 20.9 % 41.2 % 62.1 %

2.4 Maskinmontörer 41 327 1 108 1 435 11.7 % 39.7 % 51.4 %

2.5 Experter inom maskinteknik 45 381 842 1 223 20.0 % 44.3 % 64.3 %

2.6 Maskinoperatörer 45 -15 417 402 -1.8 % 49.4 % 47.6 %

2.7 Träarbetare och -experter 43 47 457 504 4.7 % 46.1 % 50.8 %

2.8 Processarbetare inom kemiskt arbete 40 21 872 893 0.9 % 38.1 % 39.0 %

2.9 Processexperter inom kemiskt arbete 45 95 248 343 17.4 % 45.4 % 62.9 %

2.10 Montörer och reparatörer inom el-  
och elektronikbranschen 41 148 742 890 8.1 % 40.4 % 48.4 %

2.11 Experter inom el- och elektronik- 
branschen 40 237 529 765 15.7 % 35.1 % 50.9 %

2.12 Yrkesutövare inom den grafiska  
branschen 44 47 264 310 8.0 % 45.3 % 53.3 %

2.13 Packare och montörer 34 -184 214 30 -28.6 % 33.3 % 4.7 %

2.14 Chefer och övriga experter inom  
industrin 44 565 606 1 171 40.3 % 43.3 % 83.6 %

3.1 Byggnadsarbetare 41 1 031 1 518 2 549 29.8 % 43.9 % 73.7 %

3.2 VVS-montörer 44 303 234 536 63.1 % 48.7 % 111.7 %

3.3 Byggnadsmålare 44 -6 128 122 -2.2 % 46.6 % 44.4 %

3.4 Chefer och experter inom byggbranschen 47 330 844 1 174 18.9 % 48.5 % 67.4 %

Yrkesgrupp Median-
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sättnings-
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2004-2020

Pensions-
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2004-2020
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sättnings-
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2004-2020
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2004-2020
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som
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mer  för ny-

utbildade
2004-2020
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4.1 Yrkesutövare och företagare inom landtrafik 45 637 2 177 2 814 14.8 % 50.5 % 65.4 %

4.2 Manskap och befäl inom sjötrafik 44 -4 599 595 -0.3 % 51.6 % 51.3 %

4.3 Chefer och experter inom lufttrafik 38 65 12 77 140.6 % 26.6 % 167.1 %

4.4 Lagerarbetare och speditörer 37 -78 912 834 -3.0 % 34.8 % 31.8 %

5.1 Disponenter och fastighetsarbetare 47 -163 814 651 -11.0 % 54.7 % 43.7 %

5.2 Yrkesutövare inom städbranschen 46 -939 1 838 899 -26.1 % 51.2 % 25.0 %

5.3 Köpmän och försäljare 40 1 477 3 933 5 409 13.4 % 35.8 % 49.3 %

5.4 Chefer och experter inom handels- 
branschen 45 845 1 769 2 614 20.9 % 43.7 % 64.6 %

5.5 Yrkesutövare inom kosthållsservice 34 371 1 090 1 460 9.9 % 29.2 % 39.1 %

5.6 Chefer och experter inom inkvarterings-  
och kosthållsbranchen 42 489 411 900 50.0 % 42.1 % 92.1 %

5.7 Yrkesutövare inom turismservice 42 55 197 252 10.0 % 36.0 % 46.0 %

5.8 Yrkesutövare inom skönhetsvård 39 290 227 517 43.4 % 33.9 % 77.3 %

5.9 Övriga servicearbetare 37 -413 642 229 -24.6 % 38.2 % 13.6 %

6.1 Kontorspersonal inom ekonomiförvaltning 47 -1 682 3 536 1 854 -23.0 % 48.3 % 25.3 %

6.2 Övrig kontorspersonal 42 -1 331 2 152 821 -25.6 % 41.4 % 15.8 %

6.3 Chefer och experter inom kontorsarbete 45 -45 1 067 1 022 -1.8 % 44.0 % 42.2 %

7.1 Primärskötare, närvårdare 42 1 216 1 288 2 504 37.5 % 39.7 % 77.2 %

7.2 Sjukskötare och andra experter inom  
hälsovård 42 1 346 1 608 2 954 30.6 % 36.6 % 67.1 %

7.3 Läkare och andra experter inom hälsovård 47 532 528 1 060 46.9 % 46.6 % 93.4 %

7.4 Vårdare och handledare inom socialsektorn 44 2 228 3 291 5 519 31.0 % 45.8 % 76.7 %

7.5 Specialister inom socialsektorn 43 427 297 724 58.1 % 40.4 % 98.5 %

7.6 Verksamhetschefer inom social- och  
hälsovården 48 -3 219 215 -0.7 % 48.7 % 48.0 %
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8.1 Lärare och övriga specialister inom  
undervisningsbranschen 41 572 3 100 3 673 6.2 % 33.6 % 39.8 %

9.1 Hantverkare och konsthantverkare 45 72 28 99 130.4 % 50.4 % 180.8 %

9.2 Konstnärer och övriga experter inom  
konstbranschen 40 340 192 532 56.2 % 31.7 % 87.9 %

9.3 Chefer och producenter inom konst-  
och kulturbranschen 48 -12 294 282 -2.2 % 52.9 % 50.7 %

9.4 Experter inom biblioteks-, arkiv- och  
museibranschen 49 77 168 245 24.5 % 53.4 % 77.9 %

9.5 Informatörer och journalister 43 222 497 719 17.3 % 38.9 % 56.2 %

10.1 Experter inom matematik och  
naturvetenskaper 47 200 123 323 75.7 % 46.7 % 122.4 %

10.2 Experter inom det samhällsvetenskapliga,    
humanistiska och ekonomiska området 47 314 1 419 1 733 10.6 % 47.9 % 58.5 %

10.3 Juridiska experter 47 165 372 538 21.9 % 49.2 % 71.1 %

10.4 Chefer och experter inom den offentliga  
förvaltningen 44 260 980 1 240 11.2 % 42.3 % 53.5 %

10.5 Chefer och experter inom datateknik 36 769 340 1 109 52.3 % 23.2 % 75.5 %

10.6 Forsknings- och utvecklingschefer 49 136 134 270 54.4 % 53.5 % 107.9 %

11.1 Poliser, brandmän och fångvaktare 38 -35 507 472 -2.9 % 41.9 % 39.0 %

11.2 Militärer 38 -35 155 120 -12.0 % 53.0 % 41.1 %

11.3 Övrig personal inom säkerhetsbranschen 28 -64 77 14 -17.9 % 21.7 % 3.8 %

12 Okänd 37 654 1 357 2 011 16.9 % 35.2 % 52.1 %

Sammanlagt 43 11 066 53 681 64 747 8.7 % 42.0 % 50.6 %

Yrkesgrupp Median-
ålder

Syssel-
sättnings-
förändring
2004-2020

Pensions-
avgång

2004-2020

Arbets-
platser
som

uppkom-
mer  för ny-

utbildade
2004-2020

Syssel-
sättnings-
förändring
2004-2020

Pensions-
avgång

2004-2020

Arbets-
platser
som

uppkom-
mer  för ny-

utbildade
2004-2020
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        Förändring    Förändring  
        2004-   2004-
  1995 2000 2004 2010 2015 2020 2020 % 2010 2015 2020 2020 %

 

1 Lantbruks- och  
skogsbruksarbete 10 847 9 291 8 394 7 672 7 057 6 431 -23.4 % 7 763 7 193 6 584 -21.6 %

2 Industriarbete 19 827 20 677 19 811 20 092 20 327 20 564 3.8 % 20 650 21 359 22 076 11.4 %

3 Arbete inom  
byggbranschen 4 344 5 057 5 955 6 387 6 752 7 123 19.6 % 6 555 7 075 7 613 27.8 %

4 Arbete inom trafik  
och logistik 7 916 8 459 8 131 8 321 8 481 8 642 6.3 % 8 365 8 559 8 751 7.6 %

5 Servicearbete 24 547 27 732 27 723 27 919 28 080 28 240 1.9 % 28 485 29 111 29 733 7.2 %

6 Kontorsarbete 15 646 15 864 14 949 14 261 13 674 13 074 -12.5 % 13 884 12 921 11 891 -20.5 %

7 Arbete inom  
social- och hälso- 
vårdsbranschen 13 562 15 835 17 154 18 585 19 798 21 028 22.6 % 19 229 21 031 22 899 33.5 %

8 Undervisnings-  
och fostrings- 
arbete 5 735 8 040 9 231 9 219 9 207 9 193 -0.4 % 9 450 9 628 9 803 6.2 %

9 Kultur- och  
informations- 
branschen 2 556 2 782 2 810 2 899 2 974 3 051 8.6 % 3 064 3 282 3 508 24.9 %

10 Övrigt ledar-  
och expertarbete 5 788 7 395 8 024 8 102 8 168 8 233 2.6 % 8 695 9 273 9 869 23.0 %

11 Arbete inom  
säkerhets- 
branschen 1 408 1 689 1 858 1 803 1 756 1 708 -8.1 % 1 813 1 771 1 724 -7.2 %

12 Okänd 3 704 5 104 3 859 3 979 4 080 4 183 8.4 % 4 098 4 303 4 513 16.9 %

Sammanlagt 115 880 127 925 127 899 129 240 130 354 131 470 2.8 % 132 052 135 507 138 965 8.7 %

Antal svenskspråkiga sysselsatta enligt 
yrkesgrupp 1995-2004, prognos för åren 
2010-2020 enligt grund- och målscenariet

Bilaga 7

Huvudyrkesgrupp 

    Antalet sysselsatta   Grundscenariet    Målscenariet  
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        Förändring    Förändring  
        2004-   2004-
  1995 2000 2004 2010 2015 2020 2020 % 2010 2015 2020 2020 %

 

 

1.1 Jordbrukare och  
trädgårdsarbetare 9 552 8 406 7 476 6 661 5 968 5 262 -29.6 % 6 720 6 043 5 321 -28.8 %

1.2 Trädgårds- 
medhjälpare 36 106 224 292 349 408 82.0 % 310 385 464 107.0 %

1.3 Skogsarbetare 325 295 286 300 312 324 13.4 % 302 315 329 14.9 %

1.4 Experter inom  
jord- och skogs- 
bruk  934 484 408 419 428 437 7.0 % 431 450 470 15.3 %

2.1 Livsmedels- 
arbetare 1 139 1 109 1 062 1 074 1 084 1 094 3.0 % 1 081 1 097 1 112 4.7 %

2.2 Tillverkare och  
hantverkare inom  
textil- och bekläd- 
nadsbranschen 790 706 590 568 550 531 -9.9 % 576 563 548 -7.0 %

2.3 Metallarbetare 2 396 2 783 2 824 2 994 3 137 3 283 16.2 % 3 039 3 223 3 414 20.9 %

2.4 Maskinmon- 
törer  2 728 2 778 2 790 2 871 2 939 3 008 7.8 % 2 911 3 013 3 117 11.7 %

2.5 Experter inom  
maskinteknik 2 288 2 100 1 902 1 898 1 894 1 890 -0.6 % 2 041 2 160 2 283 20.0 %

2.6 Maskin- 
operatörer 1 379 1 204 845 867 886 905 7.1 % 841 836 830 -1.8 %

2.7 Träarbetare och  
-experter 787 870 992 979 967 955 -3.7 % 1 010 1 025 1 039 4.7 %

2.8 Processarbetare  
inom kemiskt  
arbete 1 652 2 265 2 292 2 253 2 220 2 186 -4.6 % 2 303 2 309 2 313 0.9 %

2.9 Processexperter  
inom kemiskt  
arbete 630 569 545 535 527 518 -4.9 % 580 610 640 17.4 %

Yrkesgrupp 

    Antalet sysselsatta   Grundscenariet    Målscenariet  
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        Förändring    Förändring  
        2004-   2004-
  1995 2000 2004 2010 2015 2020 2020 % 2010 2015 2020 2020 %

 

 

2.10 Montörer och  
reparatörer inom  
el- och elektronik- 
branschen 2 164 2 260 1 838 1 877 1 909 1 942 5.6 % 1 894 1 940 1 986 8.1 %

2.11  Experter  
inom el- och  
elektronik- 
branschen 1 878 1 750 1 505 1 473 1 445 1 416 -5.9 % 1 592 1 666 1 742 15.7 %

2.12 Yrkesutövare  
inom den grafiska  
braschen 850 740 582 605 625 645 10.8 % 600 614 629 8.0 %

2.13 Packare och  
montörer 407 704 643 580 527 473 -26.5 % 578 521 459 -28.6 %

2.14 Chefer och  
övriga experter  
inom industrin 739 839 1 401 1 518 1 617 1 718 22.6 % 1 605 1 782 1 966 40.3 %

3.1 Byggnads- 
arbetare 1 888 2 606 3 458 3 796 4 082 4 373 26.5 % 3 831 4 155 4 489 29.8 %

3.2 VVS-montörer 379 456 480 546 602 659 37.3 % 589 684 783 63.1 %

3.3 Byggnads- 
målare 216 249 275 279 283 286 4.2 % 273 271 269 -2.2 %

3.4 Chefer och  
experter inom  
byggbranschen 1 861 1 746 1 742 1 765 1 785 1 804 3.6 % 1 862 1 965 2 072 18.9 %

4.1 Yrkesutövare  
och företagare inom  
landtrafik 4 406 4 427 4 306 4 468 4 605 4 744 10.2 % 4 540 4 740 4 943 14.8 %

4.2 Manskap  
och befäl inom  
sjötrafik 1 441 1 261 1 160 1 145 1 132 1 119 -3.6 % 1 161 1 159 1 156 -0.3 %

Yrkesgrupp 

    Antalet sysselsatta   Grundscenariet    Målscenariet  
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        Förändring    Förändring  
        2004-   2004-
  1995 2000 2004 2010 2015 2020 2020 % 2010 2015 2020 2020 %

 

 

4.3 Chefer och  
experter inom  
lufttrafik 55 54 46 67 85 104 125.2 % 69 89 111 140.6 %

4.4 Lagerarbetare  
och speditörer 2 014 2 717 2 619 2 641 2 658 2 676 2.2 % 2 595 2 570 2 541 -3.0 %

5.1 Disponenter  
och fastighets- 
arbetare 1 313 1 482 1 489 1 491 1 492 1 493 0.3 % 1 433 1 382 1 326 -11.0 %

5.2 Yrkesutövare inom  
städbranschen 2 789 3 486 3 594 3 391 3 217 3 040 -15.4 % 3 265 2 970 2 655 -26.1 %

5.3 Köpmän och  
försäljare 10 149 11 374 10 983 11 235 11 446 11 660 6.2 % 11 527 11 989 12 460 13.4 %

5.4 Chefer och  
experter inom  
handelsbranschen 3 448 3 835 4 048 4 103 4 149 4 196 3.6 % 4 356 4 621 4 893 20.9 %

5.5 Yrkesutövare inom  
kosthållsservice 3 394 3 916 3 736 3 763 3 785 3 806 1.9 % 3 874 3 990 4 107 9.9 %

5.6 Chefer och  
experter inom  
inkvarterings- och  
kosthållsbranschen 907 863 977 1 107 1 216 1 328 35.9 % 1 153 1 306 1 466 50.0 %

5.7 Yrkesutövare  
inom turismservice 646 667 547 560 572 583 6.6 % 567 585 602 10.0 %

5.8 Yrkesutövare  
inom skönhetsvård 753 652 669 723 769 815 21.8 % 774 865 959 43.4 %

5.9 Övriga service- 
arbetare 1 148 1 457 1 680 1 547 1 434 1 319 -21.5 % 1 535 1 405 1 267 -24.6 %

6.1 Kontorspersonal  
inom ekonomi- 
förvaltning 7 600 7 330 7 323 6 977 6 683 6 382 -12.9 % 6 736 6 206 5 641 -23.0 %

Yrkesgrupp 

    Antalet sysselsatta   Grundscenariet    Målscenariet  
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        Förändring    Förändring  
        2004-   2004-
  1995 2000 2004 2010 2015 2020 2020 % 2010 2015 2020 2020 %

 

 

6.2 Övrig kontors- 
personal 5 813 5 741 5 204 4 836 4 523 4 204 -19.2 % 4 738 4 319 3 873 -25.6 %

6.3 Chefer och  
experter inom  
kontorsarbete 2 233 2 793 2 422 2 447 2 468 2 488 2.7 % 2 410 2 396 2 377 -1.8 %

7.1 Primärskötare,   
närvårdare 2 571 2 752 3 244 3 587 3 878 4 174 28.7 % 3 683 4 064 4 460 37.5 %

7.2 Sjukskötare och  
andra experter inom  
hälsovård 3 755 3 953 4 400 4 687 4 930 5 177 17.7 % 4 887 5 309 5 746 30.6 %

7.3 Läkare och  
andra experter inom  
hälsovård 1 038 1 114 1 134 1 256 1 359 1 464 29.1 % 1 325 1 492 1 666 46.9 %

7.4 Vårdare och  
handledare inom  
socialsektorn 4 984 6 681 7 192 7 845 8 399 8 961 24.6 % 7 998 8 696 9 420 31.0 %

7.5 Specialister  
inom socialsektorn 710 893 735 747 757 767 4.3 % 888 1 023 1 162 58.1 %

7.6 Verksamhetschefer  
inom social- och  
hälsovården 504 442 449 463 475 487 8.4 % 449 447 446 -0.7 %

8.1 Lärare och  
övriga specialister  
inom undervisnings- 
branschen 5 735 8 040 9 231 9 219 9 207 9 193 -0.4 % 9 450 9 628 9 803 6.2 %

9.1 Hantverkare och  
konsthantverkare 108 87 55 65 74 83 50.7 % 81 103 127 130.4 %

9.2 Konstnärer och  
övriga experter inom  
konstbranschen 729 616 605 669 722 777 28.4 % 727 834 945 56.2 %

Yrkesgrupp 

    Antalet sysselsatta   Grundscenariet    Målscenariet  
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        Förändring    Förändring  
        2004-   2004-
  1995 2000 2004 2010 2015 2020 2020 % 2010 2015 2020 2020 %

 

 

9.3 Chefer och  
producenter inom  
konst- och kultur- 
branschen 198 344 556 513 476 438 -21.2 % 553 549 544 -2.2 %

9.4 Experter inom  
biblioteks-, arkiv- och  
museibranschen 327 364 315 331 345 359 14.1 % 343 367 392 24.5 %

9.5 Informatörer och  
journalister 1 194 1 371 1 279 1 321 1 357 1 393 8.9 % 1 360 1 429 1 501 17.3 %

10.1 Experter inom  
matematik och  
naturvetenskaper 383 335 264 271 276 282 6.8 % 336 398 464 75.7 %

10.2 Experter inom  
det samhällsvetenskapliga,    
humanistiska och eko- 
nomiska området 2 314 2 825 2 964 2 915 2 874 2 831 -4.5 % 3 081 3 179 3 278 10.6 %

10.3 Juridiska  
experter 589 787 756 745 735 725 -4.1 % 816 868 921 21.9 %

10.4 Chefer och  
experter inom  
de offentliga  
förvaltningen 1 702 2 000 2 320 2 347 2 370 2 393 3.1 % 2 417 2 498 2 580 11.2 %

10.5 Chefer och  
experter inom  
datateknik 604 1 144 1 470 1 579 1 672 1 765 20.1 % 1 746 1 988 2 239 52.3 %

10.6 Forsknings-  
och utvecklings- 
chefer 196 304 250 245 241 237 -5.3 % 299 342 386 54.4 %

11.1 Poliser,  
brandmän och  
fångvaktare 897 1 109 1 210 1 179 1 152 1 124 -7.1 % 1 200 1 188 1 175 -2.9 %

Yrkesgrupp 

    Antalet sysselsatta   Grundscenariet    Målscenariet  
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        Förändring    Förändring  
        2004-   2004-
  1995 2000 2004 2010 2015 2020 2020 % 2010 2015 2020 2020 %

 

 

11.2 Militärer 241 244 292 284 278 271 -7.2 % 280 269 257 -12.0 %

11.3 Övriga  
personal inom  
säkerhetsbranschen 270 336 356 340 327 313 -12.1 % 334 314 292 -17.9 %

12 Okänd 3 704 5 104 3 859 3 979 4 080 4 183 8.4 % 4 098 4 303 4 513 16.9 %

Sammanlagt 115 880 127 925 127 899 129 240 130 354 131 470 2.8 % 132 052 135 507 138 965 8.7 %

Yrkesgrupp 

    Antalet sysselsatta   Grundscenariet    Målscenariet  
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  Påbörjare  Yrke 2020   
  2001-2005  prognos Mål för Mål för
  medeltal/år målscenariet 2020 Åland kesu 2012
  (Åland ingår)  (Åland ingår) 2012 2) (utan Åland) 1)

1 Det humanistiska och  
pedagogiska området 399 310 0 380

 grundläggande yrkesutbildning 45 60 0 55
 yrkeshögskola 13 18 0 15
 universitet 341 232 0 310
2 Kultur 442 249 0 410
 grundläggande yrkesutbildning 183 100 0 180
 yrkeshögskola 148 66 0 130
 universitet 111 83 0 100
3 Det samhällsvetenskapliga,  

ekonomiska och administrativa  
området 966 986 65 940

 grundläggande yrkesutbildning 260 347 45 255
 yrkeshögskola 225 374 20 260
 universitet 481 265 0 425
4 Det naturvetenskapliga området 278 216 0 245
 grundläggande yrkesutbildning 109 33 0 70
 yrkeshögskola 25 66 0 35
 universitet 144 117 0 140
5 Teknik och kommunikation 1350 1977 210 1455
 grundläggande yrkesutbildning 786 1309 130 885
 yrkeshögskola 397 488 80 395
 universitet 167 180 0 175

Utbildningsområde/
nivå

Behov av svenskspråkiga påbörjare/år  
enligt utbildningsområde och -nivå 2005-
2020, mål för utvecklingsplanen (kesu) 2012

Bilaga 8
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  Påbörjare  Yrke 2020   
  2001-2005 studier prognos Mål för Mål för
  medeltal/år målscenariet 2020 Åland kesu 2012
  (Åland ingår)  (Åland ingår) 2012 2) (utan Åland) 1)

6 Naturbruk och miljöområdet 254 294 15 265
 grundläggande yrkesutbildning 178 209 15 180
 yrkeshögskola 72 66 0 70
 universitet 4 19 0 15
7 Social-, hälso- och idrotts- 

branschen 827 1126 55 1050
 grundläggande yrkesutbildning 373 656 35 540
 yrkeshögskola 390 347 20 405
 universitet 64 123 0 105
8 Turism-, kosthålls- och  

ekonomibranschen 452 420 60 380
 grundläggande yrkesutbildning 345 363 45 300
 yrkeshögskola 102 52 15 75
 universitet 5 5 0 5
9 Övrig utbildning 0 119 0 0
 grundläggande yrkesutbildning 0 20 0 0
 yrkeshögskola 0 8 0 0
 universitet 0 2 0 0
Annan utbildning eller ingen examen 0 90 0 0

SAMMANLAGT 4968 5695 405 5125
grundläggande yrkesutbildning 2279 3097 270 2465
yrkeshögskola 1372 1485 135 1385
universitet 1317 1027 0 1275

Högskoleutbildning TOTALT 2689 2511 135 2660

    
1) Målen för yrkes- och yrkeshögskoleutbildningen gäller svenskspråkig undervisning. Målen 
för universitetsutbildning gäller studerande som gått i svenskspråkig grundskola oberoende av 
universitetsutbildningens undervisningsspråk. Den totala volymen är uträknad enligt dem som 
avlagt svenskspråkig grundskola.    
2) Enligt Ålands landskapsregering    

Utbildningsområde/
nivå



329

   Påbörjare  Yrke 2020   
   2001-2005  prognos
   medeltal/år målscenariet 2020
   (Åland ingår)  (Åland ingår) 

Fritidsverksamhet och ungdomsarbete  34 29
Undervisning och fostran  11 28
Hantverk och konstindustri  99 72
Mediekultur och informationsvetenskaper 73 22
Musik  11 5
Företagsekonomi och handel  244 347
Databehandling  109 33
Arkitektur och byggande  138 262
Maskin-, metall- och energiteknik  118 330
El- och automationsteknik  190 166
Grafisk teknik och medieteknik  0 24
Livsmedelsbranschen och bioteknik  24 40
Process-, kemi- och materialteknik  58 157
Textil och beklädnadsteknik  20 36
Fordons- och transportteknik  238 279
Övrig utbildning inom teknik och kommunikation 0 14
Lantbruk  109 121
Trädgårdsskötsel  41 45
Fiskeri  6 10
Skogsbruk  19 28
Natur- och miljöområdet  3 5
Social- och häsloområdet   219 566
Rehabilitering och idrott  29 16
Farmaci och annan läkemedelsförsörjning 16 15
Skönhetsbranschen  92 56
Turism  32 16
Inkvarterings- och kosthållsbranschen  287 250
Huslig ekonomi och konsumentservice 9 10
Rengöringsservice  0 86

Studieområde inom 
yrkesutbildningen

Behov av svenskspråkiga påbörjare/år enligt 
 studieområde inom yrkesutbildningen 2005-2020

Bilaga 9
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Naturbruk  0 95 60 0 25 15 180

Teknik och kommunikation 0 500 110 120 155 130 885

Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska  
och administrativa området 35 80 25 30 85 45 255

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 0 130 45 30 95 45 300

Social- och hälsoområdet 0 275 15 65 185 35 540

Det naturvetenskapliga området 0 25 10 0 35 0 70

Kultur 0 85 0 30 65 0 180

Det humanistiska och pedagogiska området 0 40 0 0 15 0 55

Totalt 35 1230 265 275 660 270 2465

Yrkeshögskoleutbildning
 

Naturbruk  0 0 0 0 70 0 70

Teknik och kommunikation 0 220 30 0 145 80 395

Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska  
och administrativa området 0 55 35 25 145 20 260

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 0 20 15 15 25 15 75

Social- och hälsoområdet 0 135 115 0 155 20 405

Det naturvetenskapliga området 0 35 0 0 0 0 35

Kultur 0 50 30 0 50 0 130

Det humanistiska och pedagogiska området 0 0 15 0 0 0 15

Totalt 0 515 240 40 590 135 1385

Riktgivande påbörjarmål för den 
svenskspråkiga utbildningen enligt 
landskap 2012    

Bilaga 10

Yrkesutbildning
Mellersta

Österbotten
Öster-
botten

Egentliga 
Finland

Påbörjarmål enligt landskap
Östra 

Nyland Åland
Mål i kesu 

2012 1)

  
Nyland
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Naturbruk  0 0 0 0 15 0 15

Teknik och kommunikation 0 10 75 0 90 0 175

Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska  
och administrativa området 0 100 100 0 225 0 425

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 0 0 0 0 5 0 5

Social- och hälsoområdet 10 20 20 0 55 0 105

Det naturvetenskapliga området 0 0 85 0 55 0 140

Kultur 0 0 45 0 55 0 100

Det humanistiska och pedagogiska området 0 165 95 0 50 0 310

Totalt 10 295 420 0 550 0 1275

Alla stadier totalt 45 2040 925 315 1800 405 5125

1) kesu = statsrådets utvecklingsplan för utbildning och forskning 2007-2012
 

Målen i tabellen är inte fastställda, utan kan vid behov fungera riktgivande. Som ram för de regionala riktgivande målen fungerar de 
 svenskspråkiga påbörjarmålen som är fastslagna i utvecklingsplanen (kesu) för år 2012 samt de mål som Ålands landskapsstyrelse angett.   
Landskapens andelar av det totala svenskspråkiga utbildningsutbudet under åren 2000-2005 har fungerat som utgångspunkt. Målen har  
gjorts upp i samarbete med länsstyrelserna, Österbottens förbund samt med Ålands landskapsregering. Målen är avrundade.  

      

       

          
          

Universitetsutbildning Jyväskylä
Öster-
botten

Egentliga 
Finland

Påbörjarmål enligt landskap
Östra 

Nyland Åland
Mål i kesu 

2012 1)

  
Nyland

 

Yrkesutbildning   0.9 0.5 0.7 

Yrkeshögskoleutbildning  0.4 0.4 0.4 

Universitetsutbildning   0.2 0.4 0.3 

    

      

       

          
          

Påbörjare/årsklass 
Öster-
botten

Södra 
Finland

Antal mål för påbörjare enligt individ i årsklassen 16-21-åringar 2007-2012 
  

Totalt
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Totalt 127 899 48 476 10 837 41 598 10 879 12 570 3 539

Jordbrukare och trädgårdsarbetare 7 476 902 514 4 539 736 629 156

Yrkesutövare och arbetare inom  
trädgårdsbranschen 224 51 16 126 19 7 5

Skogsarbetare 286 40 13 161 42 27 3

Experter inom jord- och skogsbruk 408 112 40 142 44 58 12

Livsmedelsarbetare 1 062 167 63 559 87 162 24

Montörer och reparatörer inom el- och  
elektronikbranschen 1 838 559 177 633 219 220 30

Experter inom el- och elektronikbranschen 1 505 704 107 435 99 108 52

Yrkesutövare inom den grafiska branschen 582 201 24 205 85 58 9

Packare och montörer 643 160 41 350 51 32 9

Chefer och övriga experter inom industrin 1 401 693 192 289 96 57 74

Tillverkare och hantverkare inom textil-,   
beklädnads- och läderbranschen 590 153 30 307 32 45 23

Metallarbetare 2 824 762 266 1 316 311 107 62

Maskinmontörer 2 790 781 203 1 215 321 214 56

Experter inom maskinteknik 1 902 650 182 769 121 103 77

Maskinoperatörer 845 228 64 329 117 86 21

Träarbetare och -experter 992 174 49 565 107 68 29

Processarbetare inom kemiskt arbete 2 292 486 229 1 225 173 131 48

Experter inom kemiskt arbete 545 186 100 168 32 7 52

Byggnadsarbete 3 458 995 224 1 285 445 418 91

VVS-montörer 480 141 35 173 59 63 9

Svenskspråkiga sysselsatta år 2004 
enligt yrkesgrupp och det landskap där 
arbetsplatsen finns

Bilaga 11

Yrkesgrupp Totalt Nyland
Egentliga 
Finland

Österbotten,
Mellersta 

Österbotten
Östra 

Nyland Åland

Svenskspråkiga
i övriga 
landskap
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Byggnadsmålare 275 46 11 117 38 59 4

Chefer och experter inom byggbranschen 1 742 651 117 651 120 142 61

Yrkesutövare och företagare inom landtrafik 4 306 1 465 335 1 500 530 363 113

Manskap och befäl inom sjötrafik 1 160 162 275 43 45 631 4

Chefer och experter inom lufttrafik 46 32 2 3 0 7 2

Lagerarbetare och speditörer 2 619 1 249 161 701 277 172 59

Disponenter och fastighetsarbetare 1 489 504 130 436 199 192 28

Yrkesutövare inom städbranschen 3 594 1 034 395 1 316 285 477 87

Köpmän och försäljare 10 983 4 973 760 2 971 976 959 344

Chefer och experter inom handelsbranschen 4 048 2 620 269 653 170 143 193

Yrkesutövare inom kosthållsbranschen 3 736 1 144 288 1 124 341 754 85

Chefer och experter inom inkvarterings-  
och kosthållsbranschen 977 341 95 254 87 163 37

Yrkesutövare inom turismservice 547 357 38 63 11 66 12

Yrkesutövare inom skönhetsbranschen 669 229 41 253 66 72 8

Övriga servicearbetare 1 680 632 120 403 177 288 60

Kontorspersonal inom ekonomiförvaltning 7 323 3 405 599 1 874 604 715 126

Övrig kontorspersonal 5 204 2 442 492 1 268 346 547 109

Chefer och experter inom kontorsarbete 2 422 1 333 189 529 128 181 62

Primärskötare, närvårdare 3 244 916 222 1 278 396 400 32

Sjukskötare och andra experter inom  
hälsovård 4 400 1 463 363 1 713 359 379 123

Läkare och andra experter inom hälsovård 1 134 566 94 251 65 68 90

Vårdare och handledare inom socialsektorn 7 192 2 448 619 2 452 769 751 153

Specialister inom socialsektorn 735 380 59 151 70 54 21

Verksamhetschefer inom social- och  
hälsovården 449 151 33 152 45 62 6

Lärare och övriga specialister inom  
undervisningsbranschen 9 231 3 300 1 001 3 127 715 769 319

Yrkesgrupp Totalt Nyland
Egentliga 
Finland

Österbotten,
Mellersta 

Österbotten
Östra 

Nyland Åland

Svenskspråkiga
i övriga 
landskap
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Hantverkare och konsthantverkare 55 20 6 19 3 5 2

Konstnärer och övriga experter inom  
konstbranschen 605 369 43 103 23 35 32

Chefer och producenter inom konst- och  
kulturbranschen 556 327 30 109 37 40 13

Experter inom biblioteks-, arkiv- och  
museibranschen 315 134 62 58 19 33 9

Informatörer och journalister 1 279 845 72 206 60 75 21

Experter inom matematik och  
naturvetenskaper 264 152 39 29 14 14 16

Experter inom det samhällsvetenskapliga,  
humanistiska och ekonomiska branschen 2 964 1 713 233 535 154 226 103

Juridiska experter 756 425 65 141 34 72 19

Chefer och experter inom den offentliga  
förvaltningen 2 320 1 169 338 485 101 158 69

Chefer och experter inom dtatteknik 1 470 843 147 273 40 120 47

Forsknings- och utvecklingschefer 250 126 29 61 7 3 24

Poliser, brandmän och fångvaktare 1 210 342 96 461 83 200 28

Militärer 292 162 36 35 1 21 37

Övrig personal inom säkerhetsbranschen 356 190 23 79 25 35 4

Okänd 3 859 1 671 341 930 263 519 135

       

Källa: Statistikcentralen       

Yrkesgrupp Totalt Nyland
Egentliga 
Finland

Österbotten,
Mellersta 

Österbotten
Östra 

Nyland Åland

Svenskspråkiga
i övriga 
landskap
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     De svensk- 
  Svensk- Hela  språkigas andel
  språkiga landet av hela landets
    sysselsatta

Sammanlagt 127 899 2 262 359 5.7 %
01 Jordbruk, jakt och fiske 7 273 80 489 9.0 %
    01.1 Jordbruk och jakt 6 946 79 229 8.8 %
    01.2 Fiske 327 1 260 26.0 %
02 Skogsbruk och -industri 2 267 76 107 3.0 %
    02.1 Skogsbruk 557 14 966 3.7 %
    02.2 Trävarutillverkning 851 27 339 3.1 %
    02.3 Massa- och papperstillverkning 859 33 802 2.5 %
03 Livsmedels-, dryckesvaru- och  
tobaksvaruframställning 2 212 38 372 5.8 %
    03.0 Livsmedels-, dryckesvaru- och  
    tobaksvaruframställning 2 212 38 372 5.8 %
04 Framställning av metaller och  
tillverkning av metallvaror 2 832 61 180 4.6 %
    04.1 Mineralutvinning 136 4 506 3.0 %
    04.2 Mineralframställning 651 15 727 4.1 %
    04.3 Tillverkning av metallvaror 2 045 40 947 5.0 %
05 Tillverkning av kemiska produkter o.dyl. 2 225 36 889 6.0 %
    05.0 Tillverkning av kemiska produkter 2 225 36 889 6.0 %
06 Tillverkning av maskiner och utrustning  
samt transportmedel 4 593 77 937 5.9 %
    06.1 Tillverkning av maskiner och  
    utrustning 2 624 58 891 4.5 %
    06.2 Tillverkning av transportmedel 1 969 19 046 10.3 %

Näringsgren

Antalet sysselsatta enligt 
näringsgren i hela landet 
och svenskspråkiga 2004

Bilaga 12
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     De svensk- 
  Svensk Hela  språkigas andel
  -språkiga landet av hela landets
    sysselsatta

07 Tillverkning av elektronik och elprodukter 2 058 63 416 3.2 %
    07.1 Tillverkning av maskiner och artiklar 1 042 15 977 6.5 %
    07.2 Tillverkning av teleprodukter 659 35 477 1.9 %
    07.3 Tillverkning av medicinska instrument   
    instrument och apparater för mätning o.dyl. 357 11 962 3.0 %
08 Övrig industri 2 371 46 617 5.1 %
    08.1 Tillverkning av textiler, kläder och  
    lädervanor 521 13 556 3.8 %
    08.2 Tillverkning av lergods, glas- och  
    stenprodukter 1 177 15 204 7.7 %
    08.3 Tillverkning av möbler 331 12 006 2.8 %
    08.4 Övrig tillverkning 342 5 851 5.8 %
09 El-, gas- och vattenförsörjning 813 15 459 5.3 %
    09.0  El-, gas- och vattenförsörjning 813 15 459 5.3 %
10 Byggverksamhet 6 135 136 916 4.5 %
    10.1 Uppförande av hus 3 976 90 293 4.4 %
    10.2 Jord- och vattenbyggnadsverksamhet 1 772 39 601 4.5 %
    10.3 Övrig byggverksamhet 387 7 022 5.5 %
11 Parti- och agenturhandel 7 124 94 488 7.5 %
    11.0 Parti- och agenturhandel 7 124 94 488 7.5 %
12 Detaljhandel 8 709 161 064 5.4 %
    12.0 Detaljhandel 8 709 161 064 5.4 %
13 Turism-, hotell- och restaurangverksamhet 3 288 74 184 4.4 %
    13.1 Hotell och övrig logiverksamhet 651 13 337 4.9 %
    13.2 Restaurangverksamhet 2 140 52 738 4.1 %
    13.3 Turism och stödtjänster 324 5 200 6.2 %
    13.4 Turism-, hotell och restaurangverksam- 
    het som inte är klart definierad 173 2 909 5.9 %

Näringsgren
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     De svensk- 
  Svensk- Hela  språkigas andel
  språkiga landet av hela landets
    sysselsatta

14 Transport 9 638 117 004 8.2 %
    14.1 Landtransport; transporter i rörsystem 4 141 76 878 5.4 %
    14.2 Sjötransport 3 099 8 972 34.5 %
    14.3 Lufttransport 433 4 214 10.3 %
    14.4 Stödtjänster till transport 1 965 26 940 7.3 %
15 Post- och telekommunikationer 2 147 48 555 4.4 %
    15.1 Post- och kurirverksamhet 1 259 29 245 4.3 %
    15.2 Telekommunikation 888 19 310 4.6 %
16 Finansiell verksamhet och försäkrings- 
    verksamhet 3 724 43 561 8.5 %
    16.1 Finansiell verksamhet 2 770 31 415 8.8 %
    16.2 Försäkringsverksamhet 954 12 146 7.9 %
17 Fastighetsförvaltning på uppdrag samt  
städning och miljöhygien 1 948 63 432 3.1 %
    17.1 Fastighetsförvaltning på uppdrag,   
    miljöhygien 1 207 30 889 3.9 %
    17.2 Städning 741 32 543 2.3 %
18 Tekniska tjänster för företag 4 709 103 944 4.5 %
    18.1 Exploatering och uthyrning av fastig- 
    heter, uthyrning av fordon o. dyl. 616 13 583 4.5 %
    18.2 Databehandlingstjänster 1 514 39 445 3.8 %
    18.3 Tekniska tjänster 2 579 50 916 5.1 %
19 Merkantila-administrativa tjänster 4 855 93 758 5.2 %
    19.1 Fastighetsförmedling,  
    reklamverksamhet 528 11 802 4.5 %
    19.2 Juridisk och ekonomisk konsult- 
    verksamhet 2 109 27 149 7.8 %
    19.3 Arbetsförmedling och rekrytering 834 26 897 3.1 %
    19.4 Övriga tjänster för företag 1 384 27 910 5.0 %

Näringsgren
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     De svensk- 
  Svensk- Hela  språkigas andel
  språkiga landet av hela landets
    sysselsatta

20 Offentlig förvaltning och obligatorisk  
socialförsäkring 4 495 75 028 6.0 %
    20.0 Offentlig förvaltning och  
    obligatorisk socialförsäkring 4 495 75 028 6.0 %
21 Rikets försvar och ordningsväsendet 2 058 49 377 4.2 %
    21.1 Rikets försvar och befolkningsskydd 491 19 683 2.5 %
    21.2 Den allmänna ordningen och  
    säkerheten 1 567 29 694 5.3 %
22 Utbildning och forskning 11 278 173 261 6.5 %
    22.1 Forskning och utveckling 533 14 958 3.6 %
    22.2 Utbildning 10 745 158 303 6.8 %
23 Hälso- och sjukvård 8 291 165 635 5.0 %
    23.0 Hälso- och sjukvård 8 291 165 635 5.0 %
24 Sociala tjänster 10 731 162 983 6.6 %
    24.1 Barndagvård 4 408 58 522 7.5 %
    24.2 Övriga sociala tjänster 6 323 104 461 6.1 %
25 Organisationsverksamhet 2 737 39 080 7.0 %
    25.1 Branschorganisationer och  
    fackföreningar 344 6 712 5.1 %
    25.2 Ideella och kulturella föreningar,   
    internationella organisationer 2 393 32 368 7.4 %
26 Rekreations-, kultur- och idrotts- 
verksamhet samt förlagsverksamhet 4 567 75 843 6.0 %
    26.1 Film-, radio-, televisions-, scen-  
    och konstnärsverksamhet; nyhetsservice 1 387 17 029 8.1 %
    26.2 Förlagsverksamhet, tryckning och  
    reproduktion av inspelningar 1 650 30 301 5.4 %
    26.3 Bibliotek, arkiv, museer och andra  
    kulturinstitutioner 617 10 031 6.2 %

Näringsgren
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     De svensk- 
  Svensk- Hela  språkigas andel
  språkiga landet av hela landets
    sysselsatta

    26.4 Övrig idrotts-, nöjes- och  
    rekreationsverksamhet 886 17 997 4.9 %
    26.5 Rekreations-, kultur- och idrotts- 
    verksamhet samt förlagsverksamhet som  
    inte är klart definierad 27 485 5.6 %
27 Övrig verksamhet 2 012 41 686 4.8 %
    27.1 Reparation av hushållsartiklar 1 089 20 915 5.2 %
    27.2 Privat serviceverksamhet och  
    tjänster för privathushåll 923 20 771 4.4 %
28 Näringsgrenen okänd 2 809 46 094 6.1 %
    28.1 Exploatering och handel med egna  
    fastigheter 37 1 133 3.3 %
    28.2 Uthyrning och förvaltning av  
    egna bostäder och fastigheter 421 8 034 5.2 %
    28.3 Fastighetsförmedling 211 4 548 4.6 %
    28.4 Fastighetsförvaltning på uppdrag 745 22 324 3.3 %
    28.5 Uthyrning av fordon, maskiner och  
    utrustning utan bemanning samt uthyrning  
    av hushållsartiklar 158 4 416 3.6 %
    28.6 Reklamverksamhet 317 7 254 4.4 %
    28.7 Miljöhygien 462 8 565 5.4 %

Källa: Statistikcentralen   

Näringsgren
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