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Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher
År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent av alla jobb. Andelen var på
samma nivå som året innan. Andelen jobb inom primärproduktionen, dvs. inom jordbruk, skogsbruk
och fiske, hade sjunkit till 3,7 procent. Av dem som arbetade inom servicebranschen var 37,3
procent anställda inom den offentliga sektorn (kommunen, staten). Medelåldern för anställda
inom servicebranscher var 42 år. Den högsta medelåldern, 46 år, hade fastighetsverksamhet.

Jobb inom servicebranchen efter arbetsgivarsektor 2010 (1 000 jobb)

Servicebranschens sysselsättningsförmåga inom offentlig och privat sektor
Andelen jobb inom servicebranschen av alla jobb har stigit under åren 2001–2010med 5,6 procentenheter,
dvs. från 67,3 procent till 72,9 procent. År 2010 arbetade totalt omkring 1,7 miljoner personer inom
servicebranschen och av dem var 37,3 procent anställda inom den offentliga sektorn, dvs. av kommunen
eller staten.

Av alla servicebranscher var vård och omsorg samt sociala tjänster den näringsgren som sysselsatte flest
antal personer, 371 000 sysselsatta. Näringsgrenen hade 91 000 fler sysselsatta än den näst största
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näringsgrenen, dvs. handeln. Antalet anställda inom vård och omsorg samt sociala tjänster ökade med
1,5 procent jämfört med år 2009.

Som en jämförelse kan nämnas att 336 000 personer arbetade inom tillverkning (C), dvs. omkring 35 000
färre än inom vård och omsorg samt sociala tjänster. När man inte beaktar näringsgrenen offentlig
förvaltning och försvar, producerades största delen av servicebranschernas verksamheter inom den offentliga
sektorns utbildning (85,1 procent) och vård och omsorg samt sociala tjänster (74,1 procent).

Skillnader i ålders- och könsstruktur mellan näringsgrenar
Av alla anställda inom servicebranscherna var 40,0 procent män. De mest kvinnodominerade
servicebranscherna av dem som var mest sysselsättande var vård och omsorg samt sociala tjänster, där
andelen kvinnor var 88,4 procent, samt hotell- och restaurangverksamhet (72,1 procent). Männens andel
var störst inom transport och magasinering (77,6 procent) samt inom informations- och
kommunikationsverksamhet (64,0 procent).

Av de mest sysselsättande näringsgrenarna arbetade flest unga under 30 år inom hotell- och
restaurangverksamhet, där deras andel var 36,4 procent. Inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster var den yngsta åldersgruppens andel 37,5 procent. Fastighetsverksamhet hade den
högsta andelen sysselsatta som fyllt 55 år, dvs. 45,5 procent, och näringsgrenen hade också den högsta
medelåldern inom servicebranscherna, dvs. 46 år. Informations- och kommunikationsverksamhet hade
den lägsta andelen 55 år fyllda (21,9 procent) av alla sysselsatta inom näringsgrenen

Inom så gott som alla servicebranscher var medelåldern för de sysselsatta inom den offentliga sektorn
några år högre än för den privata sektorns sysselsatta jämfört med samma näringsgrenar. Inom hotell- och
restaurangverksamhet var skillnaden rentav 11 år. När man ser till alla servicebranscher var skillnaden i
medelålder fem år: inom den privata sektorn var medelåldern 40 år och inom den offentliga sektorn 45 år.

Nyckeltal om näringsstrukturen efter landskap
Sett till landskap var andelen tjänster av alla näringar störst i Nyland (81,5 procent), på Åland (81,0 procent)
och i Lappland (72,7 procent). Landskap med den största andelen primärproduktion var Södra Österbotten
och Mellersta Österbotten, där andelen jobb inom jord- och skogsbruk samt fiske var 9,5 och 9,2 procent
av alla jobb. Andelen jobb inom näringsgrenar inom förädling av alla jobb var störst i Satakunta
(30,6 procent) och Österbotten (29,9 procent).

I hela landet var totalt 37,3 procent av jobben inom servicebranscher inom den offentliga sektorn
(kommunen, staten).Den offentliga sektorns andel av tjänsterna var störst i Norra Karelen (47,6 procent)
och i Lappland (46,2 procent). Den offentliga sektorns andel av tjänsterna var lägst i Nyland (29,6 procent).

I Nyland producerades 30,5 procent av hälso- och socialvårdtjänster inom den privata sektorn. I
Kymmenedalen var andelen näst störst av landskapen (28,8 procent). I hela landet var den privata sektorns
andel av hälso- och socialvårdstjänsterna 25,9 procent.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Jobb efter näringsgren, andelen åldersgrupper och män (%) 2010

Män (%)Åldersgrupper (%)JobbNäringsgrenar

60+50-5940-4930-3918-29

49,97,424,225,522,520,52 325 679Total

69,612,431,928,015,612,185 030Primärproduktion A Jordbruk, skogsbruk och fiske

79,26,424,527,023,818,3514 943Förädling B-F
88,47,824,423,721,522,65 219B Utvinning av mineral

73,75,924,627,725,516,3335 966C Tillverkning

74,211,031,325,118,913,712 610D Försörjning av el, gas, värme och kyla

82,98,525,826,421,817,510 097E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

91,56,923,526,020,722,9151 051F Byggverksamhet

40,07,423,724,922,421,61 695 393Service G-U
48,65,718,023,523,029,8280 062G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

77,67,924,725,720,721,0141 248H Transport och magasinering

27,95,117,020,920,636,480 071I Hotell- och restaurangverksamhet

64,04,217,725,735,217,285 986J Informations- och kommunikationsverksamhet

32,96,727,726,621,717,446 663K Finans- och försäkringsverksamhet

52,513,931,626,715,212,720 812L Fastighetsverksamhet

55,28,423,624,925,317,7127 953M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

46,45,918,919,218,637,5143 527N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

43,99,729,228,421,311,4121 141O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

33,68,426,127,924,513,1166 803P Utbildning

11,68,028,726,120,916,2370 875Q Vård och omsorg; sociala tjänster

44,37,519,521,721,929,440 881R Kultur, nöje och fritid

29,510,425,425,319,819,168 719S Annan serviceverksamhet

14,65,416,116,614,647,3205
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor
och tjänster för eget bruk

39,68,122,128,228,013,6447
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska
ambassader o.d.

49,811,124,021,921,421,630 313X Näringsgrenen okänd
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