
Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2016 Lahdessa 

Vuoden 2016 lopussa Lahdessa oli 50 483 työpaikkaa  
ja lahtelaisia työllisiä 46 717. Lahti oli neljäntenä 
työpaikkojen suhteellisen lukumäärän nousussa 
vuoden aikana.  

Vuoden 2016 lopussa Lahdessa oli 50 483 työpaikkaa 
(Kuva 3.) ja työllisiä 46 717. Työpaikkojen määrä nousi 
Lahdessa 722 kappaletta eli 1,4 %. Työpaikkojen suh-
teellinen lukumäärä nousi Lahdessa vuodessa neljän-
neksi eniten suurista kaupungeista.  

Työpaikkojen määrä kasvoi vuodessa kaikissa muissa 
suurimmissa kunnissa, paitsi Kouvolassa vähentyi 166 
työpaikkaa (-0,5 %). Kolmen kärjessä lisääntyneillä 
työpaikoillaan olivat Helsinki 8 487 (2,2 %), Turku 1 
852 (2,0 %) ja Oulu 1 350 (1,6 %). (Kuva 1.)  

Katja Karevaara 27.9.2018, Tilasto– ja tietopalvelut.  Lahden kaupunki.   

Kuva 1. Työpaikkojen muutos 2015-2016 suurimmissa kaupungeissa. Lähde: Tilastokeskus.  

2000-2016 työpaikkojen määrä kasvoi Lahdessa yh-
teensä 1 918 työpaikalla (3,9 %). Eniten työpaikkojen 
määrä kasvoi Jyväskylässä (20,5 %), Oulussa (21,7 %) 
ja Tampereella (19,1 %).  

Pidemmällä aikavälillä Lahdessa kasvu oli hitaampaa 
kuin muissa suurimmissa kaupungeissa lukuun otta-
matta Kouvolaa (-14,6 %).  

Työpaikoilla tarkoitetaan Lahdessa työskentelevien 
lukumäärää. Luku sisältää myös ulkopaikkakuntalai-
set. Työllinen tarkoittaa työssäkäyviä henkilöitä, jotka 
voivat palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudes-
sa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työs-
kenteleviä. Luvut ovat vuoden 2018 alueluokituksen 
mukaisia.  
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Sekä työpaikkojen että työssäkäyvien määrät  
kasvoivat 

Pendelöinti on lisääntynyt tasaisesti 2000-luvulla. 
Lahdessa 50 483  työssäkäyvästä henkilöstä oli lahte-
laisia 36 387 (72 %) ja ulkopaikkakuntalaisia 14 096 
(28 %).  

Sekä työpaikkojen että työssäkäyvien määrät kasvoi-
vat Lahdessa. Lahdessa työssäkäyvien ulkopaikkakun-
talaisten määrä on suurempi kuin lahtelaisten ulko-
paikkakunnalla työssäkäyvien määrä.   

Lahden 46 717 työllisestä työvoimasta 10 330 (22 %) 
kävi töissä kotikuntansa ulkopuolella. Vuodesta 2000 
vuoteen 2016 Lahdessa työssäkäyvien lahtelaisten  
määrä pieneni 2 897 henkilöllä eli noin 7 %. (Kuva 2). 

Lahdessa työssäkäyvien ulkopaikkakuntalaisten määrä kasvoi 2000-luvulla 31 % eli yli 3 350 henkilöllä. Ulkopaik-
kakunnalla töissä käyvien lahtelaisten määrä kasvoi 38 % eli 2 829 työllisellä. Vuonna 2016 Lahdessa työssä-
käyvien ulkopaikkakuntalaisten määrä  kasvoi 316 henkilöllä eli 2,3 %. Kotikuntansa ulkopuolella töissä käyvien 
lahtelaisten määrä kasvoi 2,6 %  eli 264 henkilöllä. Lahden työpaikkaomavaraisuus oli 108,1. Suhdeluku on pysy-
nyt samana edellisestä vuodesta. Suhdeluku ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvien työllisten välistä 
suhdetta.  

Lahti työssäkäyntikaupunkina houkuttelee ulkopaikkakuntalaisia, mutta myös lahtelaiset pendelöivät aktiivisesti 
muihin kuntiin.  
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Tilastotiedote 27.9.2018. Työpaikat ja työssäkäyvät 2016 Lahdessa. Katja Karevaara 27.9.2018, Tilasto– ja tietopalvelut.  
Lahden kaupunki.   

Kuva 2. Lahden työpaikat, alueella työssäkäyvät lahtelaiset ja 
ulkopaikkakuntalaiset sekä ulkopaikkakunnalla työssäkäyvät 
lahtelaiset.  Lähde: Tilastokeskus.  

Kuva 3. Lahden työpaikat vuosina 2000-2016. Lähde: Tilastokeskus 


