
Undersökning om lediga arbetsplatser
2013, 1:a kvartalet

Under det första kvartalet 45 300 lediga arbetsplatser
Enligt Statistikcentralen fanns det 45 300 lediga jobb under första kvartalet 2013.
Referenstidpunkten för uppgifterna för första kvartalet var den 1 mars.

Lediga arbetsplatser 2013/I

År/KvartalÅr/Kvartal

2013/I2013/I

Andel, %Antal

45 300Lediga arbetsplatser

3013 400På deltid

5926 600På viss tid

3114 300Svårbesatta arbetsplatser

Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan
av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Under första kvartalet år 2013 erbjöds 33 500 av de lediga jobben, dvs. 74 procent, av privata företag.
Lediga jobb var tillgängliga särskilt på arbetsställen som hörde till näringsgrenarna handel, transport och
magasinering, hotell- och restaurangverksamhet (11 800), offentlig förvaltning, utbildning, vård, omsorg
och sociala tjänster (9 600), juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster (8 800). Regionalt sett fanns det flest lediga jobb vid arbetsställen i
Helsingfors-Nyland (14 800).

Under årets första kvartal var 30 procent av de lediga jobben deltidsjobb, 59 procent visstidsjobb och
31 procent svårbesatta jobb. Inom näringsgrenarna tillverkning och handel låg tonvikten för de lediga
jobben på visstidsanställning. Till arbetsställena inom de här näringsgrenarna sökte man särskilt
sommararbetare för uppgifter inom produktionsarbete och som kassasäljare.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om lediga arbetsplatser kvartalsvis sedan år 2002. Enkäten riktas
till personer som ansvarar för rekryteringen vid arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn.
Uppgiftslämnaren besvarar enkäten antingen via en webblankett eller en telefonintervju. Datainsamlingen
omfattar 2 500 olika arbetsställen varje kvartal. Framställningen av statistiken grundar sig på
Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter
om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 29.8.2013
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Urvalsdesignen i statistiken över lediga arbetsplatser ändrades gällande statistikåret 2013 på så sätt att
urvalsobjekten och strata bättre motsvarar uppgiftsanvändarnas informationsbehov. Förnyelserna i fråga
har en betydande effekt på resultaten, och dessa kan därför inte jämföras med tidigare publicerade uppgifter.
Uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser som baserar sig på den nya urvalsdesignen publiceras
fr.o.m. första kvartalet år 2013. Tidigare producerade tidsserier uppdateras inte längre. Mera information
finns i metodbeskrivningen som ingår i den finskspråkiga statistikpublikationens kvalitetsbeskrivning
http://www.stat.fi/til/atp/2013/01/atp_2013_01_2013-08-29_laa_001_fi.html.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Lediga arbetsplatser 2013/I

År/Kvartal

2013/I

Lediga arbetsplatser

45 300Totalt

19 900Obesatta

13 400På deltid

26 600På viss tid

14 300Svåra att besätta

Tabellbilaga 2. Lediga arbetsplatser efter antalet anställda på arbetsstället 2013/I

År/Kvartal

2013/I

Antal anställda

45 300Totalt

9 0001-4 personer

6 6005-9 personer

13 40010-49 personer

16 20050 eller fler

Tabellbilaga 3. Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället 2013/I

År/Kvartal

2013/I

Ägarform

45 300Totalt

33 500Privat företag

6 200Kommun eller samkommun

700Staten

3 300Organisation, förening eller stiftelse

1 600Någon annan

Tabellbilaga 4. Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge (storområde 2012) 2013/I

År/Kvartal

2013/I

Storområde

45 300Totalt

14 800Helsinki - Nyland

9 000Södra Finland

13 100Västra Finland

7 700Norra och Östra Finland
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Tabellbilaga 5. Lediga arbetsplatser efter näringsgren (TOL 2008) på arbetsstället 2013/I

År/Kvartal

2013/I

Näringsgren (TOL 2008)

45 300Totalt

1 000A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01–03)

6 900B-E Tillverkning; Utvinning av mineral; Övriga industriell verksamhet (05–39)

2 000F Byggverksamhet (41–43)

11 800G-I Handel; Transport och magasinering; Hotell- och restaurangverksamhet (45–56)

2 200J Informations- och kommunikationsverksamhet (58–63)

1 100K,L Finans- och försäkringsverksamhet; Fastighetsverksamhet (64–68)

8 800M,N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Andra stödtjänster(69–82)

9 600O-Q Offentlig förvaltning; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster (84–88)

1 800R,S Annan serviceverksamhet (90–96)
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