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Yrke och socioekonomisk ställning

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare
I slutet av år 2007 var andelen löntagare som fyllt 55 år 17 procent (355 000), medan den var sex procentenheter
mindre, dvs. 11 procent år 2008. Det finns stora skillnader mellan yrkesgrupperna när det gäller andelen personer
som fyllt 55 år. I mer än 50 yrkesgrupper hade fler än var fjärde löntagare fyllt 55 år . Uppgifterna framgår av
Statistikcentralens uppgifter om yrke och socioekonomisk ställning i sysselsättningsstatistiken.

Flest 55 år fyllda fanns det i högre tjänstemannayrken. Av statens och kommunernas högre tjänstemän hade
nästan hälften fyllt 55 år. Dessutom hade fler än var tredje av professorerna, överläkarna, översköterskorna,
domstolsjuristerna och undervisningsdirektörerna passerat 55-årsåldern (figur 1).

Figur 1. Yrkesgruppen högre tjänstemän med flest (%) 55 år fyllda år 2007. Omfattar yrkesgrupper med
minst 400 löntagare

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 21.12.2009
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Av de lägre tjänstemännen och arbetarna arbetade relativt sett flest 55 år fyllda som rättegångsombud och
utmätningsmän (inkl. nämndemän), maskinchefer och -mästare på fartyg samt som arbetsskyddsinspektörer
(figur 2). Näst mest fanns det av dem som maskinskötare vid avfallsbrännings- och vattenreningsverk,
skogsarbetare samt som sjukhus- och vårdbiträden. I de stora yrkesgrupperna med över 10 000 löntagare fanns
det klart fler 55 år fyllda än i genomsnitt i yrkesgruppen familjedagvårdare o.dyl., som hemvårdare och
hemhjälpare samt som fastighetsservicemän. I dessa yrkesgrupper hade fler än var fjärde fyllt 55 år.

Figur 2. Yrkesgrupperna lägre tjänstemän och arbetare med flest (%) 55 år fyllda år 2007. Omfattar
yrkesgrupper med minst 400 löntagare

I över 40 yrkesgrupper fanns det mindre än 10 procent löntagare som fyllt 55 år (bilaga 2). Särskilt liten var
andelen 55 år fyllda blandmilitärpersonal i arméns tjänst, gränsbevaknings- och sjöbevakningsmän, kosmetologer,
dansare och frisörer (figur 3). Också av bingo- och kasinofunktionärerna samt reklamredaktörerna hade bara
var tjugonde arbetare fyllt 55 år. I dess yrkesgrupper var arbetstagarnas medelålder något över 30 år, medan
medelåldern för alla löntagare var 41 år. Allmänt taget var antalet äldre arbetstagare klart lägre i yrken med
anknytning till datateknik (t.ex. specialister och stödpersoner inom datateknik) än i andra yrkesgrupper. När
det gäller andra stora yrkesgrupper, särskilt servitriser samt väktare och ordningsvakter, var över hälften unga
personer under 35 år och mindre än var tionde hade fyllt 55 år.

Uppgifter om yrke har bildats gällande alla 18 år fyllda personer som hörde till den sysselsatta arbetskraften
den sista veckan i året enligt deras huvudsakliga anställningsförhållande. Uppgiften har huvudsakligen producerats
med hjälp av yrkesbenämningsuppgifter som finns i administrativt material. Yrkesbenämningarna har indelats
i yrkesgrupper med hjälp av Statistikcentralens yrkesklassificering år 2001, klassificeringen efter socioekonomisk
ställning är från år 1989. Uppgifterna har publicerats i sysselsättningsstatistiken årligen fr.o.m. år 2004.
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Figur 3. Yrkesgrupper, där det fanns minst (%) 55 år fyllda år 2007. Omfattar yrkesgrupper med minst
400 löntagare
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Yrkesgrupper med löntagare, där andelen 55 år fyllda var minst 25 procent år 2007
ÅlderYrkesgrupper (över 400 löntagare)

Medel-
ålder

55–
%

35–54
%

–34
%

Totalt

411750342128254Alla löntagare
52543792 5323432 Rättegångsombud och utsökningsmän
535048196411102 Högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning
524946565511103 Direktörer inom stads- och kommunförvaltning
52475031 85911101 Högre tjänstemän inom statens centralförvaltning
53475222 46923101 Professorer
493846156393141 Maskinchefer och -mästare på fartyg
4938481445231521 Arbetarskyddsinspektörer
51376213 10022211 Överläkare
513761253722301 Överskötare
473644201 6292422 Domare
493455111 0138163 Driftmaskinister vid avfallsbrännings- och vattenreningsverk
50346434 03912291 Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning
4832541480024311 Arkivarier
49326081 282114 Chefer i organisationer
483154153 4596140 Skogsbrukare och skogsarbetare
483156131 56012294 Verksamhetschefer inom kulturverksamhet
4531472325 10091321 Sjukhus- och vårdbiträden
473152182 8052460 Präster m.fl. specialister inom religion
4630492017 30451312 Familjedagvårdare m.fl.
453046241 638931 Medhjälpare i gruv- och byggbranschen m.fl.
49306372 56912299 Övriga drift- och verksamhetschefer
482961102 15351327 Instrumentvårdare
472956154 1763442 Skatteberedare och -inspektörer
482960111 76434132 Disponenter
442942301 6489152 Dörrvakter och vaktmästare
49286576 41622302 Avdelningsskötare
49286664 36412292 Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster
4628541813 91251331 Hemvårdare och hemhjälpare
48286399 1041231 Ekonomichefer och administrativa chefer
492863948241331 Spårtrafikledare
472860125 99223221 Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor
472756172 1312432 Bibliotekarier, informatiker m.fl.
48276587 3261210 Generaldirektörer och verkställande direktörer
452752213 82941422 Kontorsvaktmästare
45275121542615 Fiskodlare, fiskare och jägare
442747265172122 Specialister inom statistik
472758154 6752142 Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad
462755194 8483443 Socialskyddstjänstemän
442747275 59334809 Övriga församlingsarbetare
4727611216 55523222 Lektorer vid yrkesläroanstalter
462749244622114 Geologer och geofysiker
4527512222 9359141 Fastighetsskötare
472664101 4431232 Personalchefer
472662111 5033151 Byggnads- och brandinspektörer
4626551910 2664121 Löneräknare, kassörer m.fl.
472662123 66023102 Lektorer och överassistenter
4626581714 4233431 Ledningssekreterare, avdelningssekreterare
462557181 48832122 Skogsbrukstekniker
4425472710 8102323 Lärare vid övriga läroanstalter samt privatlärare
472561141 3861312 Chefer för småföretag inom tillverkning
462560155 66634194 Kontorschefer
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Tabellbilaga 2. Yrkesgrupper med löntagare, där andelen 55 år fyllda var högst 10 procent år 2007
ÅlderYrkesgrupper (över 400 löntagare)

Medel-
ålder

55–
%

35–54
%

– 34
%

Totalt

411750342128254Alla löntagare
34043571 82334412 Gräns- och sjöbevakare
371594010 1800110 Militärer
30226721 12751412 Skönhetsvårdare
32331656402454 Danskonstnärer
31427701 0694213 Bingo- och kasinospelsskötare
31429673 43851411 Herr- och damfrisörer
33431651 84372421 Datamontörer och -reparatörer
384573911 5502144 Specialister inom elektronik och informationsteknik
354395676724514 Reklamredaktörer
345375880972422 Automationsmontörer och -reparatörer
38555401 0342224 Provisorer
36544515 6575162 Poliser
32631635319142 Fordons- och fönsterputsare m.fl.
33730644 9323475 Idrottare, idrottstränare, idrottsinstruktörer m.fl.
36738553 3122452 Skulptörer, planerare inom den konstindustriella branschen m.fl.
3976033905724 El-, tele- och elektronikmontörer och -reparatörer
39756371 0233143 Piloter och styrmän
40757366 9673226 Fysioterapeuter och ergoterapeuter m.fl.
387464710 6203114 Experter inom elektronik och informationsteknik
417642813 5872332 Barnträdgårdslärare
33828659 3825169 Väktare och ordningsvakter
398504238 605213 Dataspecialister
38849434 3985161 Brandmän
38848442 05751323 Medikalvaktmästare - ambulansförare
338306228 2775123 Serveringspersonal
35837552 77072423 Elektronikmontörer och -reparatörer
38947456572111 Fysiker och astronomer
38945466243414 Turistombud och researrangörer
37942491 5863131 Fotografer, bild- och ljudinspelare
32924672 679911 Gatu- och hemförsäljare m.fl.
399484215 4703120 Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl.
39950411 9603232 Barnmorskor
39953373 0524221 Resebyråtjänstemän
331030611 0669210 Medhjälpare inom jord- och skogsbruk
331027642 769721 Gjuteriarbetare, svetsare, plåtslagare m.fl.
361035561 5823473 Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
411057331 3213225 Tandhygienister
4010563453342232 Larmjourhavare
341028629055113 Guider och reseledare
371043472 5647412 Bagare och konditorer
371040502 76723103 Assistenter och timlärare
391049418927131 Takmontörer och -reparatörer
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