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År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade av de personer som hade utländsk
härkomst kvantitativt sett flest som kontorsstädare (omkring 8 400) år 2011. Övriga typiska
yrkesgrupper bland personer med utländsk bakgrund1) var försäljare, byggnadsarbetare,
restaurangföreståndare och skiftledare. Av kontorsstädarna och byggnadsarbetarnamed utländsk
bakgrund hade största delen estnisk bakgrund, medan det vanligaste bakgrundslandet bland
försäljare var Ryssland2). Bland restaurangföreståndare och skiftledare var det vanligaste
bakgrundslandet Turkiet. Av de utländska restaurangföreståndarna och skiftledarna var omkring
84 procent företagare och av byggnadsarbetarna omkring 16 procent.

De vanligaste yrkesgrupperna bland sysselsatta med utländsk
härkomst efter bakgrundsland år 2011

I figuren visas de fem vanligaste yrkesgrupperna bland sysselsatta med utländsk bakgrund och de fem vanligaste bakgrundsländerna.

År 2011 var antalet sysselsatta med utländsk bakgrund totalt 101 300 och deras andel av alla sysselsatta
var omkring fyra procent. Av alla sysselsatta med utländsk bakgrund var andelen företagare omkring 11
procent. Företagarnas andel var störst bland dem med turkisk bakgrund (40,2 %). Av de sysselsatta med

Med personer med utländsk bakgrund avses här samma som personer med utländsk härkomst. Begreppen härkomst och
bakgrundsland har definierats under Begrepp och definitioner.

1)

Ryssland och det forna Sovjetunionen.2)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 6.11.2013
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utländsk härkomst var 42 procent under 35 år, dvs. 10 procentenheter fler jämfört med de sysselsatta i
samma ålder med finländsk härkomst.

Flest sysselsatta med utländsk bakgrund var från Ryssland och områden inom det forna Sovjetunionen,
omkring 27 400. De näst största bakgrundsländerna sett till antalet sysselsatta var Estland (omkring 16 400
personer), tidigare Jugoslavien (3 300), Kina (3 100) och Turkiet (2 700). Av läkarna med utländsk
bakgrund hade omkring två av fem rysk bakgrund eller kom från områden inom det forna Sovjetunionen.
Av byggnadsarbetarna med utländsk bakgrund hade omkring varannan estnisk bakgrund.

Jämfört med personer med finländsk härkomst hörde relativt sett fler av dem med utländsk bakgrund till
service- och försäljningspersonal eller arbetade som byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare
samt inom yrkesklassificeringens huvudgrupp övriga arbetstagare (se figuren nedan). Till övriga arbetstagare
räknas utöver städare bl.a. godshanterare, sjukhus- och vårdbiträden, köksbiträden samt tidningsutdelare,
bud o.d.

Yrkestruktur hos sysselsatta efter härkomst år 2011, %

Bland personer med bl.a. turkisk och brittisk bakgrund var yrkesgrupperna chefsyrkesgrupper på
3-siffernivån bland de tio vanligaste enligt Yrkesklassificeringen 2010. Personer med brittisk bakgrund
arbetade bl.a. som försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingschefer, medan personer med turkisk
bakgrund var hotell- och restaurangchefer. Bland dem med tysk och brittisk bakgrund fanns det bland de
tio vanligaste yrkesgrupperna flera olika yrkesgrupper på expertnivå. Inom specialistyrken arbetade
personer med utländsk bakgrund bl.a. som universitets- och högskolelärare, som specialister inom
systemarbete och som läkare. Till yrkesgrupper gemensamma för flera bakgrundsländer hörde t.ex.
närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare samt godshanterare och lagerarbetare. (Tabellbilaga 2.)

I Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för år 2011 har yrken i huvudsysslan för löntagare och företagare
i åldern 18–74 år årets sista vecka klassificerats i yrkesgrupper enligt standarden för den nationella
Yrkesklassificeringen 20103).

I materialet saknades yrkesuppgift för ungefär 3,3 procent av alla sysselsatta och för ungefär 6,9 procent av de sysselsatta med
utländsk bakgrund.

3)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. De vanligaste yrkesgrupperna bland sysselsatta med utländsk härkomst i åldern
18–74 år 20111)

Andel sysselsatta efter bakgrundsland, %2)3)Sysselsatta med
utländsk bakgrund

YrkesgruppYrkeskod

Övriga
sammanlagt4)

KinaDet forna
Jugoslavien

EstlandRyssland / Det
forna
Sovjetunionen

49,72,53,025,819,08 377Kontorsstädare m.fl.91121

34,32,24,115,543,94 012Försäljare5223

23,40,14,651,920,02 808Byggnadsarbetare7111

77,19,35,52,35,92 481
Restaurangföreståndare
och skiftledare51202

46,60,46,616,430,02 240
Godshanterare,
lagerarbetare m.fl.9333

67,49,12,36,115,11 953
Kockar, kokerskor och
kallskänkor51201

35,30,59,528,426,31 944Buss- och spårvagnsförare8331

55,22,34,012,026,51 935Vårdare inom socialsektorn53213

63,610,22,29,514,51 877Servitörer5131

40,32,03,622,032,21 639Sjukhus- och vårdbiträden91123

42,86,71,58,940,21 398Försäljningsrepresentanter3322

65,62,94,38,319,01 353Köksbiträden9412

....2,335,439,51 295
Lastbils- och
specialfordonsförare8332

43,71,71,623,130,01 271Sjukskötare32211

70,73,23,58,314,31 211Försäljare, kaféer och barer5246

Yrkesgrupperna är på yrkesklassificeringens mest detaljerade nivå (YKL 2010). I materialet saknade ungefär 6,9 procent av de
sysselsatta med utländsk bakgrund en yrkesuppgift.

1)

De största bakgrundsländerna efter antalet sysselsatta.2)

..= Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller sekretessbelagd.3)

Annat bakgrundsland än Ryssland eller det forna Sovjetunionen, Estland, f.d. Jugoslavien, Kina eller Finland.4)

Tabellbilaga 2. De vanligaste yrkesgrupperna bland sysselsatta med utländsk härkomst i åldern
18–74 år efter bakgrundsland år 20111)

Av alla
sysselsatta, %

Av sysselsatta
med utländsk
bagrund, %

Män, %2)SysselsattaYrkesgrupper (3-siffernivå)

3,121,313,82 400911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.Ryssland / Det
forna
Sovjetunionen

1,542,120,61 952522 Försäljare och butiksinnehavare

1,027,75,31 119
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och
hemvårdare

1,931,692,21 023833 Förare av tunga motorfordon

1,421,092,2848711 Byggnadsarbetare m.fl.

1,139,346,4692332 Inköps- och försäljningsagenter

1,929,966,4681933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl.

3,240,932,7606221 Läkare

2,960,740,2555333 Förmedlare av företagstjänster

1,148,08,8532412 Kontorssekreterare
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Av alla
sysselsatta, %

Av sysselsatta
med utländsk
bagrund, %

Män, %2)SysselsattaYrkesgrupper (3-siffernivå)

3,624,89,22 800911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.Estland

3,449,695,02 001711 Byggnadsarbetare m.fl.

1,931,296,51 011833 Förare av tunga motorfordon

0,514,620,0675522 Försäljare och butiksinnehavare

0,512,93,6522
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och
hemvårdare

1,842,297,7473712 Byggnadshantverkare

1,116,667,5378933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl.

1,634,748,9356612 Djuruppfödare

0,522,52,9306322 Sjukskötare, barnmorskor m.fl.

1,022,547,2303
515 Arbetsledare inom städning och
fastighetsskötsel

0,53,137,2352911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.Det forna
Jugoslavien 0,46,697,7214833 Förare av tunga motorfordon

0,44,181,4183512 Restaurang- och storhushållspersonal

0,13,842,4177522 Försäljare och butiksinnehavare

0,34,397,7175711 Byggnadsarbetare m.fl.

0,14,16,7164
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och
hemvårdare

0,46,592,5147933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl.

0,27,397,099723 Maskinmontörer och reparatörer

0,59,146,291611 Åker- och trädgårdsodlare

0,36,780,090
515 Arbetsledare inom städning och
fastighetsskötsel

1,09,271,1408512 Restaurang- och storhushållspersonalKina

0,32,330,9256911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.

1,29,953,9193513 Serveringspersonal

0,812,360,8158215 Specialister inom elektroteknik

0,86,963,5137231 Universitets- och högskollärare

0,27,758,5130311 Experter inom fysik, kemi och teknik

0,27,143,7126332 Inköps- och försäljningsagenter

0,36,359,6114251 Specialister inom systemarbete

0,12,438,7111522 Försäljare och butiksinnehavare

0,11,915,478
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och
hemvårdare

2,624,496,01 085512 Restaurang- och storhushållspersonalTurkiet

0,610,083,5164524 Annan försäljningspersonal

0,97,189,2139513 Serveringspersonal

0,67,186,8114941 Köks- och restaurangbiträden

0,11,673,074522 Försäljare och butiksinnehavare

0,12,1..67833 Förare av tunga motorfordon

0,10,550,861911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.

2,219,793,345141 Hotell- och restaurangchefer

0,11,8..42933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl.

0,11,9..34332 Inköps- och försäljningsagenter
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Av alla
sysselsatta, %

Av sysselsatta
med utländsk
bagrund, %

Män, %2)SysselsattaYrkesgrupper (3-siffernivå)

0,69,778,7221933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl.Vietnam

0,54,753,3210512 Restaurang- och storhushållspersonal

0,21,426,3160911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.

0,12,931,1135522 Försäljare och butiksinnehavare

0,58,554,5110821 Hopsättare, industriprodukter

0,610,963,0108611 Åker- och trädgårdsodlare

0,69,915,7102514 Frisörer, kosmetologer m.fl.

0,65,039,898513 Serveringspersonal

0,34,834,279524 Annan försäljningspersonal

0,57,845,679816 Processoperatörer, livsmedelsindustri

0,14,114,6164
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och
hemvårdare

Sverige

0,12,647,1121522 Försäljare och butiksinnehavare

0,11,026,3114911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.

0,26,824,5102531 Barnskötare och skolgångsbiträden

0,11,992,176711 Byggnadsarbetare m.fl.

0,17,630,559234 Lågstadie-och barnträdgårdslärare

0,23,384,759251 Specialister inom systemarbete

0,11,352,657512 Restaurang- och storhushållspersonal

0,13,813,552322 Sjukskötare, barnmorskor m.fl.

0,32,674,551231 Universitets- och högskollärare

0,74,91,1552911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.Thailand

0,25,6..227
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och
hemvårdare

0,43,823,8168512 Restaurang- och storhushållspersonal

0,86,716,9130513 Serveringspersonal

0,12,66,6121522 Försäljare och butiksinnehavare

0,67,611,6121941 Köks- och restaurangbiträden

0,58,07,481816 Processoperatörer, livsmedelsindustri

0,47,518,775611 Åker- och trädgårdsodlare

0,34,416,772524 Annan försäljningspersonal

0,46,0..62514 Frisörer, kosmetologer m.fl.

0,98,067,1158231 Universitets- och högskollärareTyskland

0,45,761,984221 Läkare

0,14,977,183311 Experter inom fysik, kemi och teknik

0,24,957,864235 Andra specialister inom undervisning

0,23,595,263251 Specialister inom systemarbete

0,13,559,061332 Inköps- och försäljningsagenter

0,27,072,959242 Specialister inom administration

0,15,582,557214 Specialister inom teknik (utom elektroteknik)

0,17,219,656234 Lågstadie-och barnträdgårdslärare

0,26,076,551
243 Specialister inom försäljning, marknadsföring
och information
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Av alla
sysselsatta, %

Av sysselsatta
med utländsk
bagrund, %

Män, %2)SysselsattaYrkesgrupper (3-siffernivå)

0,97,377,1144231 Universitets- och högskollärareStorbritannien

0,48,178,1105235 Andra specialister inom undervisning

0,35,191,392251 Specialister inom systemarbete

0,11,3..59512 Restaurang- och storhushållspersonal

0,45,777,453264 Journalister, författare och språkvetare

0,412,1100,052
122 Försäljnings-, marknadsförings- och
utvecklingschefer

0,16,631,451234 Lågstadie-och barnträdgårdslärare

0,25,892,050
243 Specialister inom försäljning, marknadsföring
och information

0,10,457,149911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.

0,14,493,546214 Specialister inom teknik (utom elektroteknik)

I tabellen ingår de tio största bakgrundsländerna efter antalet sysselsatta med utländsk bakgrund och från varje bakgrundsland
ingår de tio vanligaste yrkesgrupperna enligt Yrkesklassificeringen 2010 (3-siffernivå). I materialet saknade ungefär 6,9 procent
av de sysselsatta med utländsk bakgrund en yrkesuppgift.

1)

..= Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller sekretessbelagd.2)

Tabellbilaga 3. Sysselsatta i åldern 18–74 år, företagarnas andel av sysselsatta och arbetslösas
andel av arbetskraften efter bakgrundsland år 20111)

Arbetslösas andel av
arbetskraften, %

Företagarnas andel av
sysselsatta, %

Sysselsatta totaltBakgrundsland

9,210,62 253 122Finland

23,59,027 351Ryssland / Det forna Sovjetunionen

11,17,016 412Estland

24,511,03 340Det forna Jugoslavien

10,915,83 096Kina

22,940,22 678Turkiet

23,212,52 550Vietnam

8,410,12 526Sverige

24,317,72 485Thailand

8,313,12 021Tyskland

12,117,81 876Storbritannien

20,910,5101 300Personer med utländsk bakgrund tot.

De tio största bakgrundsländerna efter antalet sysselsatta med utländsk bakgrund och sysselsatta med finländsk härkomst.1)
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