
Sysselsättning 2008
Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera
medborgarskapsgrupper än bland finländare
Sett efter medborgarskap var de kenyanska (67,7 procent), holländska (60,2 procent) och
nigerianska (59,4 procent) medborgarna relativt sett mest sysselsatta av den fast bofasta
befolkningen i Finland i slutet av 2008. Andelen har räknats av alla medborgare från landet i
fråga. Enlig Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var 44,6 procent av de finska medborgarna
sysselsatta. Medborgarskap med fler än 500 personer har tagits med i granskningen.

Relativt sett sysselsatta av befolkningen efter medborgarskap
31.12.2008

Indelade efter huvudsaklig verksamhet var av hela befolkningen, från vaggan till graven, 44,6 procent
sysselsatta, 4,4 procent arbetslösa, 24,4 procent studerande och barn samt 26,6 procent övriga personer
utanför arbetskraften (bl.a. pensionärer och beväringar). Bl.a. den stora andelen pensionärer eller barn i
befolkningsstrukturen som varierar betydligt efter medborgarskap inverkar på andelen sysselsatta.

År 2008 fanns det något över 40 medborgarskapsgrupper med fler än 500 personer. Alla personer som är
fast bosatta i Finland är med i sysselsättningsstatistiken.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.04.2010
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Flest arbetslösa fanns bland irakierna (21,9 procent), marockanerna (19,9 procent) och afghanerna (18,4
procent). Av medborgarna från Sudan, Myanmar och Demokratiska republiken Kongo var över hälften
antingen studerande eller barn. Andelen barn och studerande var minst bland de australiensiska (8,7
procent), brittiska (9,4 procent) och spanska (10,5 procent) medborgarna. Fler än 40 procent avmedborgarna
från Australien, Förenta staterna och Sverige hörde till gruppen övriga utanför arbetskraften, dvs. i huvudsak
till pensionärerna.

Det relativa arbetslöshets- och sysselsättningstalet efter medborgarskap
Det egentliga relativa arbetslöshetstalet räknas som andelen arbetslösa av arbetskraften. Sett efter
medborgarskap var arbetslöshetstalet lägst bland kenyanerna (4,0 procent), nepaleserna (6,7 procent) samt
indierna och holländarna (7,2 procent). Arbetslöshetstalet för finska medborgare var elfte lägst, dvs. 8,6
procent, och för alla totalt 8,9 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för medborgare från Sudan, Somalia, Irak, Afghanistan och Myanmar var
över 50 procent.

Det relativa sysselsättningstalet räknas som den procentuella andelen sysselsatta av befolkningen i åldern
18–64 år. År 2008 var det relativa sysselsättningstalet högst bland kenyanerna (72,9 procent), finländarna
(71,3 procent) och estländarna (69,0 procent). Det relativa sysselsättningstalet för hela landet var 70,7
procent. Sysselsättningstalet var lägst bland medborgarna från Myanmar (9,0 procent), Afghanistan (17,8
procent) och Irak (19,7 procent).

Granskning av de största medborgarskapsgrupperna efter yrkesställning
Yrkesställning anger de sysselsattas ställning i arbetslivet. Som klassificering har använts en indelning i
löntagare och företagare. I medborgarskapsgrupperna med fler än 500 personer fanns relativt sett mest
företagare av de sysselsatta blandmedborgarna från Turkiet (30,9 procent), Irak (18,2 procent) och Thailand
(16,5 procent). Av finska medborgare var andelen företagare av alla sysselsatta 10,1 procent.

Andelen företagare av de sysselsatta var lägst bland kenyanerna (1,2 procent), etiopierna (1,4 procent)
och somalierna (1,5 procent).

Sysselsatta efter yrkesställning, medborgarskap och andelen företagare 31.12.2008

UppgifterMedborgarskap

andelen företagare (%)företagarelöntagaresysselsatta

10,1240 1542 137 0272 377 181Totalt

30,94721 0571 529Turkiet

18,283372455Irak

16,52541 2861 540Thailand

16,088463551Iran

15,063358421Bangladesh

14,549290339Danmark

13,42511 6171 868Storbritannien

11,92181 6081 826Tyskland

11,544340384Japan

11,42251 7501 975Kina

10,1235 0872 083 2322 318 319Finland
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Tabellbilagor

Huvudsaklig verksamhet efter medborgarskap år 31.12. 2008 (inkl. medborgarskapmed fler än 500
fast bosatta i landet)

UppgifterMedborgarskap

relativt
arbetslöshetstal

relativt
sysselsättningstal

övriga utanför
arbetskraften

0-14-åringar
och
sturerande

arbetslösasysselsattatotalt

8,970,71 418 5211 297 125233 4872 377 1815 326 314Totalt

8,771,31 382 9341 262 269219 5362 318 3195 183 058Finland

27,847,76 6896 9223 6979 60126 909Ryssland

10,769,04 3374 7751 44612 04622 604Estland

11,861,23 3899394873 6248 439Sverige

55,221,71 3472 1947606184 919Somalia

8,548,11 1691 2931831 9754 620Kina

22,946,69699654581 5403 932Thailand

7,362,01 0175161431 8263 502Tyskland

22,053,27687014311 5293 429Turkiet

60,919,79011 1727104553 238Irak

10,164,48353012091 8683 213Storbritannien

7,252,7869585921 1902 736Indien

35,042,84801 0303947332 637
F.d. Serbien och
Montenegro

43,630,65349974265512 508Iran

11,548,99772501219342 282
Förenta staterna
(USA)

30,843,34587683227222 270Vietnam

61,017,84811 0494022572 189Afghanistan

11,063,43653831251 0151 888Polen

17,759,93424531788251 798Ukraina

20,155,84195071606371 723
Bosnien och
Hercegovina

8,355,8477202677441 490Frankrike

11,560,43841801007681 432Italien

10,052,0423125645771 189Spanien

9,964,3209249655941 117Ungern

50,921,51257361131091 083Sudan

7,268,4252115496291 045Nederländerna

8,867,4187224565781 045Rumänien

74,79,0186659148501 043Myanmar

10,063,3155192676061 020Nigeria

10,062,420516960543977Filippinerna

38,032,9133506103168910
Demokratiska
republiken Kongo

9,647,432315741384905Japan

9,558,718519044421840Bangladesh

25,645,515733583241816Serbien

36,936,9222136154263775Marocko

12,951,416320349331746Pakistan

8,064,511615734393700Ghana

10,860,419610942348695Norge
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UppgifterMedborgarskap

relativt
arbetslöshetstal

relativt
sysselsättningstal

övriga utanför
arbetskraften

0-14-åringar
och
sturerande

arbetslösasysselsattatotalt

12,956,315517245305677Lettland

6,762,16621326362667Nepal

8,259,613214131347651Etiopien

4,072,97711218433640Kenya

8,966,21788533339635Danmark

12,262,513211046330618Bulgarien

12,560,812213245316615Litauen

15,846,119211046246594Brasilien

8,854,82028226271581Kanada

8,050,12254419219507Australien
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