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H e l s i n g i n  k a u p u n g i n  t i e t o k e s k u s  l y h y e s t i
Helsingin kaupungin tietokeskus on kaupunkitiedon asiantuntija- ja vastuuorganisaatio, 

joka tuottaa, hankkii, tutkii ja välittää sekä säilyttää tietoa Helsingistä ja sen osista. 

Teemme yhteistyötä Helsingin metropolialueella, tiedeyhteisössä sekä kansallisissa ja 

kansainvälisissä verkostoissa. Palvelemme asiakkaitamme kaupunkilaisista päättäjiin.

TOIMINTA-AJATUS

Tietokeskuksen tehtävä on tietotuotannollaan huolehtia siitä, että Helsinki on omasta 

tilastaan ja kehitysvaiheistaan tietoinen, strategisesti ohjauskykyinen kaupunki.

VISIO

Tietokeskus on kaupunkitiedon edelläkävijä.

ARVOT

• Avoimuus

• Keskinäinen arvostus

• Ammattieettisten periaatteiden noudattaminen

• Luotettavuus ja oikeudenmukaisuus

• Osaaminen ja uudistuminen

• Palvelukykyisyys
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TIETOKESKUKSEN SIDOSRYHMÄT

Kaupunkitilastot, kaupunkitutkimus ja kaupunginarkisto verkossa  

www.hel.fi/tietokeskus

Avaamme julkista tietoa kaikkien käyttöön – Helsinki Region Infoshare  

www.hri.fi
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J o h t a j a n  k a t s a u s

SUURKAUPUNKI ON AINA  LIIKKEESSÄ  
HAASTAEN TIEDON TUOTTAJAT

Helsinki ja Helsingin seutu kasvavat nopeasti. Helsingin väestö on kasvanut yhtäjaksoi-

sesti vuodesta 2005 alkaen. Kaupungin väestö kasvoi 8 600 uudella asukkaalla vuonna 

2013, ja kasvu jatkuu. Vuoteen 2023 saakka laaditun alueittaisen väestöennusteen 

tärkeimmät kasvualueet ovat asuntorakentamiseen vapautuneilla satama-alueilla Jät-

käsaaressa, Kalasatamassa ja Sompasaaressa sekä Kruunuvuorenrannassa.

Helsingin väestö eroaa rakenteeltaan selvästi koko Suomen väestöstä. Erityisesti 

nuoria aikuisia on täällä muuta maata huomattavasti enemmän ja kouluikäisiä lapsia 

on vähemmän. Helsingissä suurimmat ikäluokat ovat 23–33-vuotiaat, koko maassa 

52–62-vuotiaat. Myös ikääntyneiden osuus väestöstä on jonkin verran alhaisempi 

kuin koko maassa. Helsingissä vieraskielisen väestön osuus on kasvanut voimakkaasti 

vuodesta 1990 lähtien.

H
elsingin kaupungin aineistopankki / M

ika Lappalainen, 2010
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Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa 2013–2016 painotetaan hyvinvoivaa 

helsinkiläistä, elinvoimaista ja toimivaa Helsinkiä, demokratiaa ja osallisuutta sekä 

avointa tietoa. Lisäksi talous on ohjelman keskiössä. Paljon huomiota kiinnitetään 

kaupunginosien kehittymiseen houkuttelevina ja eloisina sekä kaupunkirakenteen 

eheyteen, hyvään saavutettavuuteen ja monipuolisiin asumisen vaihtoehtoihin kas-

vavassa kaupungissa. Strategiaohjelman toimeenpano ja toteuttaminen muuttuvassa 

EU myönsi avoimen datan palvelulle HRI:lle innovaatiopalkinnon, 
 jonka  vastaanottivat Ville Meloni Forum Viriumista ja Asta Manninen 
 tietokeskuksesta. Kuvassa oikealla komissaari Máire Geoghegan-Quinn.

E
U

-kom
issio



JOHTAJAN KATSAUS 8

toimintaympäristössä vaatii paljon hyvää tietoa. Vuonna 2013 tämä kysyntä näkyi tieto-

keskuksen toiminnassa monin tavoin. Erityisiä painopisteitä ovat olleet nuoret, ikäänty-

neet, maahanmuuttajat, alueet ja lähiöt, talous ja eritoten kunnallistalous, muuttoliike 

ja sen yhteys kunnan talouteen, työmarkkinoiden muutosten seuranta sekä yritysten 

ja työpaikkojen muutosten seuranta. Helsingin kehitystä seurattiin myös kansainvä-

listen kaupunkivertailujen alulla. Uutta tietokeskuksessa oli hyvinvointitutkimuksen 

vahvistaminen ja Suomen kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen 

vertailu. Kaupungin Tilasto- ja tutkimusohjelma Tietoa Stadista ajantasaistettiin muut-

tuvia tietotarpeita vastaavaksi.

Kehittäminen tietokeskuksessa kohdistui digitaalisen tietoperustan vahvista-

miseen, sähköisen arkistoinnin kehittämiseen, verkkotiedottamiseen ja verkkopalve-

luihin sekä avoimen tiedon vakiinnuttamiseen. Yhteinen tavoite oli asiakaslähtöisyys 

ja myös tuottavuuden parantaminen. Avoimen tiedon vakiinnuttamisessa tehtiin 

tiivistä yhteistyötä kaupungin hallintokuntien, Forum Virium Helsingin, Espoon, 

Vantaan ja Kauniaisten sekä Sitran ja valtionhallinnon kanssa. Korkeakouluyhteistyö 

oli monialaista.

Parhaat kiitokset koko henkilökunnalle erinomaisesti sujuneesta vuo-

desta. Erikseen haluan kiittää eläkkeelle siirtynyttä erikoistutkija Heikki Heliniä, 

kunnallistalouden uraauurtavaa tutkijaa ainutlaatuisesta tuotannostaan. Vuoden 

päätteeksi oli ilo saada palkita henkilöstöä kertapalkkioin ja koko henkilökuntaa 

tulospalkkiolla. Vuoden kohokohta oli EU:n Helsinki Region Infosharelle myöntä-

mä julkishallinnon innovaatiopalkinto. HRI kilpaili ”kansalaiset”-sarjassa hake-
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muksella ”Helsingin pääkaupunkiseutu – avoimen datan avaaminen kansalaisten 

ottamiseksi mukaan päätöksentekoon”. Haluan myös osoittaa kiitokseni asiakkaille, 

yhteistyökumppaneille ja kaikille sidosryhmille. Hyvä ja innostava yhteistyö on 

mahdollistanut hyvät tulokset. 

Asta Manninen | Johtaja

Väkiluvun muutos 2013-2023
Väestö yhteensä

17 000

8 500

1 700
-1 700

-8 500

Ennustettu väestönkasvu osa-alueittain 2013–2023. (Kuvio: Pekka Vuori)
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D i r e k t ö r e n s  ö v e r s i k t

EN STORSTAD ÄR ALLTID I  RÖRELSE  
OCH UTMANAR INFORMATIONSPRODUCENTERNA 

Helsingfors och Helsingforsregionen växer snabbt. Helsingfors befolkning har vuxit 

oavbrutet sedan år 2005. År 2013 växte stadens folkmängd med 8 600, och ökningen 

fortsätter. I den befolkningsprognos som gjorts upp områdesvis fram till 2023 sker den 

märkbaraste folkökningen i de gamla hamnområden i Busholmen, Fiskhamnen och 

Sumparn som nu har planlagts om för bostadsbygge.

Helsingfors befolkning avviker till strukturen klart från Finlands befolkning som 

helhet. I synnerhet finns här klart flera unga vuxna än i övriga Finland, och färre barn 

i skolåldern. De största åldersklasserna i Helsingfors är 23–33-åringarna, i hela landet 

52–62-åringarna. De äldres andel av befolkningen är något mindre än i landet som 

helhet. I Helsingfors har andelen invånare med främmande modersmål vuxit starkt 

allt sedan år 1990.
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I Strategiprogrammet för Helsingfors stad 2013–2016 betonas en välmående 

helsingforsbo, ett livskraftigt och funktionellt Helsingfors, demokrati och delaktighet 

samt öppen data. Även ekonomin står i centrum. Mycken fokus sätts på stadsdelarnas 

utveckling som attraktiva och vitala samt på enhetlig stadsstruktur, god nåbarhet och 

mångsidiga boendealternativ i en växande stad. Verkställandet och genomförandet av 

strategiprogrammet i en föränderlig verksamhetsmiljö kräver en myckenhet god infor-

mation. År 2013 märktes denna efterfrågan på många vis i Faktacentralens verksamhet. 

Asta Manninen, Katja Vilkama 
och Ari Jaakola i Hong Kong på 
WSC 2013, en världskongress för 
statistiker.

A
ri Jaakola



Särskild tyngd har lagts på unga, äldre, invandrare, områden och förorter, ekonomi och 

särskilt kommunekonomi, migration och dess samband med kommunens ekonomi, 

följning av förändring på arbetsmarknaden samt följning av förändringarna bland fö-

retag och arbetsplatser. Utvecklingen i Helsingfors följdes också med hjälp av interna-

tionella stadsjämförelser. Nytt på Faktacentralen var stärkandet av välfärdsforskningen 

samt jämförelserna av social- och hälsoservicen i de sex största städerna i Finland. 

Stadens program Tietoa Stadista för statistik- och forskningsväsendet uppdaterades 

så det motsvarade de föränderliga informationsbehoven.

Utvecklingsarbetet på Faktacentralen riktade sig på stärkande av grunden för 

digital information, utvecklande av den elektroniska arkiveringen, informeringen på 

webben och på webbtjänster, samt etablering av den öppna datan. Ett gemensamt mål 

var att utgå från kundernas behov, liksom också att förbättra produktiviteten. Inom 

etablerandet av den öppna datan bedrevs nära samarbete med stadens förvaltningar, 

Forum Virium Helsinki, Esbo, Vanda och Grankulla städer samt Sitra och statsförvalt-

ningen. Med högskolorna skedde samarbete på många områden.

Hjärtligt tack till hela personalen för ett år som gott väldigt bra! Ett särskilt tack 

vill jag rikta till nypensionerade specialforskaren Heikki Helin, vår banbrytande expert 

på kommunalekonomi, för hans unika produktion. Som avrundning på året var det 

ett nöje att få belöna en del anställda med engångspremier och hela personalen med 

resultatpremier. Årets höjdpunkt var det innovationspris för offentlig förvaltning som 

EU beviljat Helsinki Region Infoshare. HRI tävlade i serien ”medborgare” med bidraget 

”Helsingin pääkaupunkiseutu – avoimen datan avaaminen kansalaisten ottamiseksi 
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mukaan päätöksentekoon” (Helsingfors huvudstadsregion – öppnande av öppen data 

för att ta med medborgarna i beslutsfattandet). Jag vill också rikta ett varmt tack till alla 

våra kunder och samarbetsinstanser. Gott och inspirerande samarbete gör det möjligt 

att nå goda resultat.

 

Asta Manninen | Direktör
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To i m i n t a  o s a s t o i t t a i n

KAUPUNGINARKISTO

Kaupunginarkisto johtaa kaupungin arkistotointa ja toimii kaupungin keskusarkistona. 

Keskusarkistona huolehditaan virastojen ja laitosten yli 20 vuotta vanhoista pysyvästi 

säilytettävistä asiakirjoista sekä niitä koskevasta tieto- ja tutkijapalvelusta. Lisäksi 

kaupunginarkisto vastaanottaa Helsinkiä koskevaa yksityistä arkistoaineistoa sekä 

toimii Ahjo-järjestelmän väliarkistona ja historiatoimikunnan sihteeristönä. 

Kaupunginarkiston toimintaa ohjaa Helsingin kaupungin arkistotoimen suunta vuoteen 

2015 -kehittämisohjelma.

Vuonna 2013 kaupunginarkisto osallistui aktiivisesti kaupunkiyhteiseen Sähköi-

nen arkistointi -työryhmän ja sen alatyöryhmien toimintaan. Uuden arkistotietojärjes-

telmän hankkimista valmisteltiin vuoden aikana. Tavoitteena on kaupunginarkiston 

asiakkaiden itsepalvelun lisääminen sekä kaupunginarkiston aineistojen parempi 

näkyvyys. Keskeisiä painettuja Helsinkiä ja sen historiaan liittyviä painettuja asiakirjoja 

digitoitiin. Tietopalvelu organisoitiin uudelleen.

SÄHKÖISEEN ARKISTOINTIIN TÄHTÄÄVÄ KEHITYSTYÖ

Kaupunginjohtajan asettaman Sähköinen arkistointi -työryhmän tehtävänä on 

linjata ja koordinoida kaupungin yhteisiä periaatteita sähköisten aineistojen tallen-

H
elsingin kaupungin aineistopankki / K

im
m

o B
randt, 2013
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tamisessa ja säilyttämisessä. Työryhmän toiminta jakaantui alatyöryhmiin, joista 

toinen keskittyi kaupungin sähköiseen arkistointipolitiikkaan ja toinen kaupunki-

yhteiseen tiedonohjaussuunnitelmaan. Näissä alatyöryhmissä kaupunginarkistolla 

oli vetovastuu. Työryhmän työhön liittyi Ahjon alustava katselmointi sähköisen ar-

kistoinnin luvan hakemista varten. Katselmoinnin suoritti Kansallisarkisto. Samoin 

työryhmään liittyi selvitys paperiaineiston kokonaismäärästä hallintokunnissa. Työ-

ryhmän loppuraportin viimeistely siirtyi vuodelle 2014. Kaupunginarkisto osallistui 

myös työryhmän toimintaan, jonka tarkoituksena oli päättää Ahjon arkistointi- ja 

hävittämistoiminnallisuuksista. Kaupunginarkisto on ylläpitänyt Ahjon tiedonoh-

jaussuunnitelmaa.

Sähköisen arkistoinnin toimintamallien testaamisen pilottihankkeena oli World 

Design Capital 2012 -säätiön aineisto. Hankkeessa pyrittiin selvittämään käytännön 

tasolla sähköisen aineiston luettelointia, metatietoja ja säilytysratkaisuja.

TIETOPALVELUA KEHITETTI IN

Uuden arkistotietojärjestelmän hankkiminen vanhan arkistotietokanta Sinetin tilalle 

aloitettiin tekemällä vaatimusmäärittelyt ja tavoitetilan kuvaus uuden tietojärjestelmän 

kilpailutusta varten. Vaatimusmäärittelyä ja tavoitetilan kuvausta varten käytiin läpi 

kaupunginarkiston toimintaprosessit ja mietittiin, kuinka uusi tietojärjestelmä voisi 

niitä helpottaa ja tehostaa. Keskeinen tavoite hankinnalle on kaupunginarkiston asiak-

kaiden itsepalvelun lisääminen sekä kaupunginarkiston aineistojen parempi näkyvyys. 

Hankinta meni kilpailutukseen vuoden 2013 lopulla. 
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Osa käytetyimmistä Helsingin kaupunginarkiston historiallisista kartoista on 

digitoitu ja varustettu paikkatiedoin vuoden 2013 aikana. Kartat ovat nähtävissä kiin-

teistöviraston kaupunkimittausosaston paikkatietopalvelussa sekä HRI:ssä. Lisäksi 

Helsingin kaupungin painettuja asiakirjoja on vuoden 2013 aikana digitoitu 170 000 

sivua. Digitointi on koostunut seuraavista kokonaisuuksista:

– Kaupunginvaltuuston päätösasiakirjat (1912–1965) sisältävät kaupun-

ginhallituksen tekemät esitykset ja kaupunginvaltuuston päätökset näihin 

asioihin.

– Kaupunginhallituksen mietinnöt (1919–1965) muodostuvat hallintokun-

tien ja asiantuntijoiden lausunnoista, joita kaupunginvaltuusto on käyttänyt 

päätöksentekonsa tukena.

– Helsingin kaupungin kunnallisesta asetuskokoelmasta löytyvät kaupungin 

omat säännöt ja asetukset jo vuodesta 1569 vuoteen 1978.

– Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat (1978–2008) sisältävät laajan 

kokoelman tilastoja Helsingistä sekä vertailutietoja Helsingin seudulta ja 

muualta Suomesta.

Laajojen tietopalveluselvitysten määrä kasvoi selvästi lähes tuhanteen. Samoin li-

sääntyi tutkijoiden tilaamien asiakirjojen määrä, vaikka tutkijakäyntejä olikin hieman 

vähemmän kuin 2012. Arkistotietokannan käyttäjämäärät verkossa olivat edelleen 

korkealla tasolla. Kaupunginarkiston tietopalvelu organisoitiin uudelleen. 
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OHJAUS,  NEUVONTA JA KOULUTUS

Kaupunginarkisto uudisti Asiakirjahallinto- ja arkisto-oppaan. Se löytyy kaupungin 

Helmi-verkkosivuilta. Opas antaa perustiedot kaupungin työntekijöille asiakirjahal-

linnon ja arkistotoimen eri osa-alueilta ja toimii pohjana laadittaessa hallintokunnan 

omaa vastaavaa ohjeistusta.

Hallintokuntien asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaus ja neuvonta on 

toteutunut paitsi puhelimitse ja sähköpostitse myös virastokäynnein ja katselmuksin. 

Myös virastoarkistosiirrot ovat edellyttäneet ohjausta, neuvontaa ja paikalla käyntiä 

hallintokunnissa. Tiedonohjaus- ja arkistonmuodostussuunnitelmien laatimisen ohjaus 

on ollut keskeisellä sijalla. Virastoarkistonhoitajien verkosto on kokoontunut viisi kertaa.

Virastoarkistonhoitajien verkostotapaamisella 8.12.2013 nautittiin myös jouluglögiä.

Raija Björkbacka
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ASIAKASPALVELU JA LUENNOT 2012 2013

Tutkijakäyntejä 1 840 1 775

Tutkijoiden käyttöönsä tilaamat asiakirjat 5 318 7 776

Laajat tietopalveluselvitykset 670 963

SINETTI-KOKOELMATIETOKANNAN TIEDOT

Arkistonmuodostajia 1 536 1 557

Karttoja 2 500 2 500

Rakennuspiirustuksia 16 000 16 000

SINETTI-TIETOKANTOJEN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT

Arkistotietokanta 7 349 7 295

Karttarekisteri 6 254 5 189

Piirustusrekisteri 2 775 3 096

TIETOVARANTOJEN KASVU 2013 (HYLLYMETRIÄ)

Vastaanotetut asiakirjat 575 168

– josta yksityisarkistoja 9 15

Hävitetyt asiakirjat 46 33

Asiakirja-aineiston kokonaismäärä vuoden lopussa 
(hyllykilometriä)

14 14

Asiakirjoja luovuttaneet arkistonmuodostajat 37 19

Vastaanotetut mikrofilmit

– mikrofilmirullaa 375 150

– ikkunakorttia 1 299 118

– mikrofilmikorttia – 6 389

KAUPUNGINARKISTON KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT JA TIETOVARANNOT 2012–13
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Toimintavuonna jatkettiin yhteistyötä opetusviraston kanssa koulurekisterityö-

ryhmässä, jonka tarkoituksena on koota rekisteriin tiedot kaikista Helsingin alueella 

toimivista ja toimineista kouluista. Kaupunginarkiston asiantuntijat ovat lisäksi osal-

listuneet useiden kaupungin sisäisten työryhmien toimintaan.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen peruskurssi toteutettiin sekä keväällä että 

syksyllä. Kursseilla oli yhteensä 38 osallistujaa.

AINEISTONHALLINTA

Uusia arkistoja vastaanotettiin vajaat 70 hm, joista yksityisarkistoja oli noin 15 hm. Lisäksi 

Ahjo-aineistoa vuosilta 2011–2012 siirrettiin väliarkistoon noin 100 hm. Arkistoja järjestet-

tiin, luetteloitiin ja kuvailtiin yhteensä lähes 80 hm. Arkistotieto-järjestelmään tallennet-

tiin ja päivitettiin lähes 700 asiakirjasarjan tiedot. Meritalon kiinteistön remontti aiheutti 

väliarkiston henkilökunnan väliaikaisen siirtymisen kaupunginarkiston muihin tiloihin.

Konservoinnin tilan selvittämiseksi käynnistettiin kartoitus, jonka pohjalta laaditaan 

konservointisuunnitelma. 

HELSINGIN HISTORIATOIMIKUNTA

Kaupunginarkisto toimii Helsingin kaupungin historiatoimikunnan sihteeristönä. 

Kertomusvuonna valmistui kolme käännöstä:

– Seppo Aalto: Krigsstaden. Helsingfors gammelstads historia 1550–1639.

– Anja Kervanto-Nevanlinna: Krafterna som byggde Helsingfors 1945–2010.

– Matti Klinge: Pääkaupunki ja Suomen valtio 1808–1863 (venäjäksi).
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Historiatoimikunta hyväksyi Helsingin historian osan 5 käsikirjoitukset, jotka Anna-

Maria Åström ja Laura Kolbe olivat laatineet. Lisäksi toimikunta käsitteli Martti Häikiön 

käsikirjoitusta osaan 6. Helsingin historian Ruotsin vallan vanhimman osan kirjoitta-

minen eteni. Helsingin sotasurmat 1914–1922 -tutkimushanke jatkui.

NÄYTTELYT,  TAPAHTUMAT JA YHTEISTYÖTAHOT

Pohjoismaista arkistojen päivää vietettiin kaupunginarkistossa 14.11.2013 teemana Matka 

arkistoissa. Päivän vietto koostui teemaan liittyvistä luennoista ja matkailuaiheisesta 

näyttelystä. Samana päivänä vietetyssä tietokeskuksen avoimet ovet -tilaisuudessa 

kaupunginarkisto esitteli sähköisen arkiston tilaa, verkkopalveluaan ja koulurekisteri-

hanketta.

Kaupunginarkisto osallistui myös esim. ”Teuvo Aura 100 vuotta” -näyttelyyn ja 

seminaarin tammikuussa 2013 kaupungintalolla. Tietokeskuksen julkaisuun perustuva 

näyttely ”Karttojen Helsinki” oli esillä heinä-elokuussa näyttelytila Laiturilla. Lisäksi 

kaupunginarkiston edustajat ovat pitäneet luentoja ja esitelmiä eri sidosryhmien tilai-

suuksissa, muun muassa Taiteiden yönä 22.8. Laiturilla.

Kaupunginarkiston edustajat ovat osallistuneet asiantuntijoina kahteen Julkisen 

hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JHS-työryhmään (Tiedonohjaussuunni-

telman rakenne ja yhteisten tukitehtävien tiedonohjaussuunnitelma). Pohjoismaiden 

pääkaupunkien asiakirjahallintopäälliköiden tapaaminen toteutui Helsingissä 25.–26.9. 

Teemoina olivat yhteisen viitekehyksen luominen kulttuuriperinnön digitoimiseen 

avoimen lähdekoodin, kumppanuuksien ja joukkoistamisen avulla, sähköinen arkis-



KAUPUNGINARKISTO 21

tointi, avoin data, arkistoinstituutioiden tulevaisuus ja osaamistarpeet sekä kasvaneet 

vaatimukset arkistoinstituutioille. 

Kaupunginarkisto on jatkanut yhteistyötä Espoon, Vantaan, Tampereen,  Turun, 

Oulun ja Jyväskylän kaupunkien kanssa asiakirjahallinnon ja -hallinnan osalta. Kes-

keiset aiheet ovat olleet suhtautuminen arkistolain uudistamiseen ja eteneminen 

sähköiseen arkistointiin. 

Kaupunginarkisto osallistui syksyllä jo neljättä kertaa Helsinki Region Welcome 

Weeks tapahtumakokonaisuuteen kuuluvaan Hidden Helsinki City Race 2013 -kaupun-

kisuunnistukseen.

Pohjoismaiden pääkaupunkien asiakirjahallintopäälliköt kokoontuivat Helsingissä 25.–26.9.  
Vas. kaupunginarkiston erikoistutkija Carl-Magnus Roos, Kööpenhaminan Kristian Bak, Reykjavikin 
Svanhildur Bogadóttir, Tukholman Lennart Ploom ja Helsingin Jussi Jääskeläinen.

R
aija B

jörkbacka
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Kaupunginarkiston työhyvinvointi- ja kehittämispäivän kohteeksi valittiin Tam-

pere. Matkalla tutustuttiin Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitokseen ja 

museokeskus Vapriikissa Terrakotta-armeija-näyttelyyn. Kaupunginarkiston edustajat 

osallistuivat Arkistoyhdistyksen opintomatkalle Madridiin sekä Kunnallisarkistoyhdis-

tyksen keväällä ja syksyllä pitämille opintopäiville.

Pohjoismaisena arkistojen päivänä 14.11. yleisöä kuuntelemassa erikoistutkija 
Martti Helmisen luentoa ”Kylpylä vieraita Pietarista”. 

Tero Lahti
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KAUPUNKITUTKIMUSOSASTO

Kaupunkitutkimusosastossa tehtävän tutkimuksen tavoitteena on pitää Helsinki toimin-

taympäristöstään tietoisena kaupunkina, edesauttaa kaupungin erilaisten ilmiöiden 

ymmärtämistä ja tuottaa tutkimustietoa, jota voidaan soveltaa koko Helsingin metro-

polialueen kehittämistyössä.

Osastolla on erityinen asema kaupungin oman tutkimustoiminnan ja tiedeyhteisöjen 

välissä. Kaupunkitutkimusosaston tutkijat ovat mukana yhteishankkeissa yliopistotutkijoi-

den kanssa ja osastossa vierailee kaupunkiaiheisia opinnäytteitä tekeviä yliopistotutkijoita.

TUTKIMUSOHJELMAKAUDEN KOLMAS VUOSI

Vuonna 2013 toteutettiin Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelmakauden 

2011–2015 kolmannen vuoden hankkeita. Tutkimusohjelmaan on kirjattu kaikkiaan 65 

hanketta.

Hankkeet jäsentyvät seuraavien teemojen alle:

1. asuminen, ympäristö ja kaupunkirakenne

2. demokratia ja hallinto

3. hyvinvointi, terveys ja palvelut

4. kaupunkikulttuuri

5.  kuntatalous, työmarkkinat ja kilpailukyky.

Nämä teemat kuvastavat samalla tutkimustoiminnan painopisteitä tietokeskuksessa.

H
elsingin kaupungin aineistopankki / M

ika Lappalainen, 2010
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ESIMERKKEJÄ VUODEN 2013  TUTKIMUSTOIMINNASTA

Heikki Helin jatkoi kuntatalouden kysymysten parissa. 

Kaikkein painavin – kokonaista kaksi kiloa – julkaisu 

vuonna 2013 oli Heikki Helinin itsensä toimittama teos 

Kuntatalousjournalismia. Kirjoituksia kuntataloudes-

ta vuosilta 1980–2013, johon hän keräsi yhteen laajan 

valikoiman lehtikirjoituksiaan. Tämä kirja oli samalla 

eräänlainen väliyhteenveto, sillä Heikki jäi eläkkeelle 

kesällä. Kiitokset kaikista näistä vuosista! Hän kuitenkin 

aikoo jatkaa yhteistyötä tietokeskuksen kanssa, joten 

raportteja kuntien talousarvioista ja tilinpäätöksissä on 

luvassa tulevinakin vuosina.

Martti Tuominen yhdessä Eija Laihisen kanssa 

sai valmiiksi Helsingin turvallisuustutkimuksen otsikolla 

”Stadiin kuuluu pieni rosoisuus”. Kyse on jo neljännestä 

vastaavasta tutkimuksesta. Helsingissä on kerätty kol-

men vuoden välein aineistoja, joissa on tiedusteltu kau-

punkilaisten kokemuksia ja tunteita omaisuusrikoksista, 

väkivallan uhriksi joutumisesta, turvallisuudesta sekä 

poliisin palvelukyvystä. Kaupunkiturvallisuus on klas-

sinen tutkimuskohde. Helsinki on turvallinen kaupunki 

ja helsinkiläisten kokema turvallisuus on kohentunut. 

KUNTATALOUSJOURNALISMIA

Heikki Helin

Kirjoituksia kuntataloudesta
vuosilta 1980–2013

TU
TK
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  2

01
3

”STADIIN KUULUU PIENI ROSOISUUS”
Helsingin turvallisuustutkimus 2012

EIJA LAIHINEN & MARTTI TUOMINEN

4
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Kuntademokratia ja siihen liittyvät tarkastelut olivat myös esillä vuoden 2013 

toiminnassa. Edellisen kaupunginvaltuuston (2009–2012) lopettaessa kaikille valtuu-

tetuille ja ensimmäisille varavaltuutetuille lähetettiin kysely, jossa tehtiin itsearviointia 

päättyvästä valtuustokaudesta. Sen tuloksia raportoitiin keväällä ja raportin tuloksia 

hyödynnettiin uuden valtuuston toiminnassa. Samassa yhteydessä tehtiin tutkimus 

helsinkiläisten näkemyksistä kaupungin toiminnasta ja päätöksenteosta. Molemmista 

tutkimuksista vastasivat Tanja Lahti ja Markus Laine.

Vesa Keskinen puolestaan raportoi helsinkiläisten tyytyväisyydestä kuntapal-

veluihin. Tutkimusaineistona oli vuosina 2008 ja 2012 tehdyt kyselyaineistot.

TIEDEPALKINTO JA TUTKIMUSAPURAHAT

Tutkimusosastossa valmisteltiin Helsingin kaupungin tiedepalkinnon ja tutkimus-

apurahojen saajien valintoja. Helsingin tiedepalkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja 

tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Vuoden 2013 tiedepalkinnon sai eläinten 

DNA-diagnostiikan kehittäjä, professori Hannes Lohi Helsingin yliopistosta.

Helsinki myöntää vuosittain tutkimusapurahoja väitöskirjatöiden ja ns. post 

doc -tutkimusten tekijöille. Etusijalla ovat kaupunkitalouteen ja elinkeinotoiminnan 

edellytyksiin liittyvät tutkimukset, kaupungin tilaamien tai tuottamien palvelujen 

järjestämistä ja arviointia tukevat tutkimukset sekä tutkimukset, joissa käsitellään 

helsinkiläistä elinympäristöä ja arkielämää, mukaan lukien maahanmuuttoon 

ja kaupungin kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt. Vuonna 2013 apurahan sai 14 

tutkijaa.
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Joulukuussa palkittiin kuusi ansioitunutta opiskelijaa tunnustuspalkinnolla 

Helsinkiin liittyvistä pro gradu -tutkielmista ja vastaavista opinnäytetöistä.

VAIKUTTAMINEN TIEDEYHTEISÖSSÄ JA YHTEISKUNNASSA

Tutkimustoiminnan lisäksi kaupunkitutkimusosaston työntekijät osallistuivat asian-

tuntijoina erilaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Kaupunkitutkimus- ja metro-

polipolitiikkaohjelma, eli ns. KatuMetro, on kaikkein laaja-alaisin kokonaisuus. 

KatuMetro-ohjelmassa ovat mukana metropolialueen kaupungit, yliopistoja 

ja korkeakouluja sekä valtionhallinnon ministeriöitä. KatuMetro-ohjelma rakentuu 

neljän temaattisen painopistealueen ympärille tukien kansallista metropolipolitiik-

Vuosittain jaetaan palkintoja hyvistä pro gradu -töistä. Yleensä opiskelijalle tulee yllätyksenä 
kutsu tietokeskukseen. Tässä on pieni juhlahetki tallennettuna.

Teem
u Vass
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kaa ja sen toteuttamista: 

kaupunkirakenne ja elin-

ympäristö; monikulttuu-

risuus ja maahanmuutto; 

hyvinvointipolitiikat ja 

-palvelut sekä talous ja 

kilpailukyky. Tietokeskus 

edustaa tässä ohjelmassa 

Helsingin kaupunkia ja 

on alusta saakka osallis-

tunut ohjelman valmis-

telutyöhön. 

Tietokeskuksen 

tutkijoita on lisäksi mu-

kana asiantuntijoina erilaisten tutkimushankkeitten ohjausryhmissä niin Helsingin 

kaupungin eri virastojen kanssa kuin yliopistojen kanssa. Lisäksi tutkijat ovat mukana 

tukemassa kehityshankkeita, joissa tarvitaan tutkimustietoa. 

Erilaisten ajankohtaisten yhteiskunnallisten kysymysten myötä kaupunkitut-

kimusosaston tutkijoiden asiantuntemus näkyy myös julkisuudessa. Kun Ruotsissa oli 

kesällä 2013 ns. lähiömellakoita, erikoistutkija Katja Vilkama sai runsaasti haastatte-

lupyyntöjä kommentoida tilannetta Helsingissä ja Suomessa. Näkyvin haastattelu oli 

kutsu asiantuntijaksi TV1:n pääuutisiin.

Kaupunkitutkimuksen väki tutustui kehittämispäivänään muun 
muassa Sipoonrannan uuteen asuinalueeseen. 

Teem
u Vass
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TILASTO- JA TIETOPALVELUOSASTO
Tilastotuotannon ja tilastotietoihin perustuvan tietopalvelun avulla tarjotaan kaupungin 

hallinnon, kuntalaisten ja elinkeinoelämän käyttöön monipuolinen kuva Helsingin ja sitä 

ympäröivän kaupunkiseudun toimintaympäristöstä, siinä tapahtuvista muutoksista sekä 

helsinkiläisten elinoloista, terveydestä ja hyvinvoinnista. Tiedoin ja tietopalvelun avulla 

tuetaan toimia, joilla lisätään Helsingissä asuvien hyvinvointia ja työllisyyttä, vahvis-

tetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä edistetään kaupungin kestävää kehitystä. 

Tilasto- ja tietopalveluosaston toimintaa ohjaa vuonna 2010 hyväksytty Tietoa Stadista, 

Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelma 2011–2015. Ohjelmassa on määritelty 

kehittämishankkeet, joiden avulla parannetaan perustilastojen laatua, tuotetaan tilas-

totietoja uusista, ennen tilastoimattomista ilmiöistä sekä parannetaan kaupunki-ilmi-

öiden kuvausta niin, että Helsingin toimintaympäristön ja siinä havaittavien muutosten 

olennaiset piirteet saadaan kuvattua riittävällä tarkkuudella. Kaupungin osa-alueita 

kuvaavat tilastotiedot ja kehitystä kuvaavat aikasarjatiedot ovat tässä keskeisiä.

Vuonna 2013 vietettiin kansainvälistä tilastovuotta, jonka 

aikana tuotiin esiin tilastoalan yhteiskunnallista merkitystä ja vii-

meaikaista kehitystä. Tilastovuoden tapahtumiin osallistui lähes 

2500 organisaatiota yli sadasta maasta. Tietokeskus osallistui juh-

lavuoden tapahtumiin mm. järjestämällä yhdessä kumppaneiden 

(mm. Suomen tilastoseura, Tilastokeskus ja Maa- ja metsätalous-

ministeriön tietopalvelukeskus) kanssa kolme seminaaria, joissa 

H
elsingin kaupungin aineistopankki / M

ika Lappalainen, 20
01
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keskityttiin nuoria ja nuorten tilannetta kuvaaviin tilastotietoihin, tilastojen lukutaitoon 

ja visualisointiin sekä sähköisiin tilastojulkaisuihin ja -palveluihin. Lisäksi tietokes-

kuksen asiantuntijat esittelivät tietokeskuksen toimintaa ja palveluja eri tilaisuuksissa.

TILASTOTUOTANTO TIETOHUOLLON TUKIPILARINA

Tilasto- ja tietopalveluosaston toiminnan näkyvin osa on vakiintunut ja laaja tilastojul-

kaisutuotanto. Vuonna 2013 Tilastoja-sarjassa julkaistiin kaikkiaan 42 tilastojulkaisua. 

Julkaisut jaettiin käyttäjille maksuttomasti tietokeskuksen internet-sivujen kautta. 

Julkaisujen pääkielenä on suomi, mutta tietyt julkaisut julkaistiin myös ruotsin- tai 

englanninkielisinä. Lisäksi Tilastotietoja Helsingistä -taskutilasto julkaistiin kolmella 

kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Helsingin tilastollinen vuosikirja kuvaa tietokeskuk-

sen tietotuotannon laaja-alaisuutta. Vuoden 2013 vuosikirja 

esittelee Helsinkiä ja helsinkiläisiä viidentoista pääteeman 

ja 264 eri tilastotaulukon kautta. Helsinki-tiedon ohella 

vuosikirjassa esitetään tietoja pääkaupunkiseudulta, Hel-

singin seudulta ja koko maasta. Lisäksi vuosikirjaan sisälty-

vät erilliset osiot Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista 

sekä Baltian maiden pääkaupungeista ja Pietarista. Vuonna 

2013 tilastollinen vuosikirja julkaistiin 101. kerran.

Tietokeskuksen tilastotuotanto koostuu säännöllisesti vuosittain tai useamman 

kerran vuodessa julkaistavista vakiotilastoista ja toisaalta eri ilmiöalueisiin keskittyvistä 
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erikoistilastoista. Säännöllisesti ilmestyviä vakiotuotteita julkaistaan mm. väestökehi-

tyksestä, työllisyydestä, rakentamisesta ja asumisesta sekä asukkaiden terveydestä ja 

hyvinvoinnista. Neljännesvuosittain julkaistaan tilastot väkiluvun ja väestörakenteen 

muutoksista, asunto- ja työmarkkinoiden muutoksista sekä rakentamisesta. Erikoistilas-

toja julkaistiin mm. koulutukseen ja rakentamiseen sekä nuoriin liittyvistä aihepiireistä.

Tilasto- ja tietopalveluosaston asiantuntijajoukko vahvistui entisestään, kun 

kuuden suuren kaupungin (ns. Kuutoskaupungit) sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan 

vertailun koordinointi siirtyi tietokeskukseen. Tässä yhteydessä tietokeskukseen siirtyi 

kaksi tutkijaa aiemmasta sosiaalivirastosta.

SÄHKÖISET PALVELUT KESKEINEN KEHITTÄMISKOHDE

Tietokeskus jatkoi sähköisten palvelujen 

kehittämistä. Helsingin Seudun Suunnat -julkai-

suun tukeutuvan verkkopalvelun tietosisältöjä 

laajennettiin ja palvelua kehitettiin edelleen osana 

seudullista tietovarantoa. Verkkopalvelun kautta 

käyttäjät saavat ajankohtaista tietoa toimintaym-

päristön muutoksista, mutta voivat lisäksi ladata 

tilastokuvioita ja -dataa omaan käyttöönsä. Helsingin Seudun Suunnat -sivuston ohella 

seudullisia tilastotietoja julkaistiin Helsingin seutuportaalin kaupunkitieto-osassa. Sivus-

ton rakenne uudistettiin ja tietosisällöt päivitettiin uusimmilla seututiedoilla.

Tietokeskuksen internet-sivuja kehitettiin Helsinki-tiedon portaalina. Tiedotus-

tehtävän lisäksi nettisivuilta on saatavissa maksutta valtaosa tietokeskuksen julkaisuista. 
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Nettisivujen kautta on myös pääsy avoimiin tietoaineistoihin ja historiallisiin asiakir-

joihin, joiden digitointihanketta jatkettiin vuonna 2013. Vuoden 2013 aikana aloitettiin 

vanhojen Helsingin tilastollisten vuosikirjojen digitointi.

Kaikille avoimien nettisivujen ohella tärkeä tiedon jakelukanava on Helsingin 

kaupungin Helmi-intranetsivusto. Tietokeskus vastaa Helmen ”Arkistopalvelut”-, 

”Kirjasto- ja tietopalvelut”- sekä ”Tilastot ja tutkimukset” -sivuista. Tilasto- ja tieto-

palveluosasto huolehtii kahden jälkimmäisen sivuston ylläpidosta. Ajankohtaisten 

tilasto- ja tutkimusjulkaisujen lisäksi ”Tilastot ja tutkimukset” -osiosta löytyy näiden 

pohjalta laadittuja PowerPoint-esityksiä ja tilastotaulukoita muiden hallintokuntien 

käyttöön. Tilastot ja tutkimukset -sivuilla on 12 teemakokonaisuutta, joiden tietosisältöjä 

täydennettiin vuoden 2013 aikana. 

Vuoden 2013 aikana jatkettiin sähköisten julkaisujen kehittämistyötä. Vuoden 

aikana luotiin perusta Kvartti-lehden sähköiselle versiolle sekä selvitettiin erilaisia 

vaihtoehtoja Helsinki alueittain -julkaisun nettiversion toteuttamiselle. Lisäksi aloitet-

tiin nuorten hyvinvointia kuvaavan tietopalvelun kehittäminen. Tietokeskus osallistui 

myös Helsingin kaupungin nettisivujen uudistustyöhön.

REKISTERIT,  TILASTOTIETOKANNAT JA PAIKKATIEDOT

Tietokeskus toimii Helsingin väestörekisterin ylläpidon ja hyödyntämisen vastuuvirastona. 

Tietokeskus hyödyntää kaupungin perusrekistereitä tilasto- ja tutkimustyössä ja toimii 

aktiivisesti kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien ja niiden varaan rakentuvien palvelujen 

kehittämistyössä. Vuonna 2013 perustettiin eri hallintokuntien edustajista koostuva yhteis-

työryhmä, joka edistää erityisesti rakentamisen ja asumisen rekisteritietojen hyödyntämistä.
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Tietokeskus osallistui aktiivisesti seudullisten tietovarantojen kehittämistyöhön. 

Vuoden 2013 aikana jatkettiin mm. Aluesarjat-tilastotietokannan kehittämistyötä. Työ 

pitää sisällään paitsi tietosisältöjen laajentamisen, myös toiminnallisia uudistuksia. 

Seudullisen Aluesarjat-tilastotietokannan ohella Helsinki-tietoa ylläpidettiin poh-

joismaisessa Nordstat-tietokannassa sekä Global City Indicators (GCIF) -palvelussa 

www.cityindicators.org.

KIRJASTO JA TIETOPALVELU

Tietokeskuksen kirjasto on kaikille avoin Helsinkiä koskevien tilastojen ja tutkimusten 

erikoiskirjasto, joka tarjoaa palveluja sekä paikan päällä kirjaston tiloissa että verkon 

kautta. Helsinki-tietoon perustuva tietopalvelu ja neuvonta ovat keskeinen osa kirjaston 

toimintaa. Lisäksi kirjaston työntekijät osallistuvat erilaisten tilastollisten tietokantojen 

sekä näihin perustuvien palvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen. Kirjaston voimavarat 

vahvistuivat yhdellä hengellä, kun kirjastoon siirtyi informaatikko sosiaalivirastosta.

Uusia sähköisiä aineistoja kirjastoon ei vuonna 2013 hankittu. Käytössä oli edel-

leen FinELibin kautta hankittu Ebsco Academic Search Elite -tietokanta. Osa kokoelmiin 

hankituista julkaisuista sijoitettiin kaupunginarkiston käsikirjastoon. Kirjaston kokoel-

maan hankittiin vuonna 2013 yhteensä 693 uutta nimikettä ja 85 nimikettä poistettiin.

Kokoelmista annettiin kaikkiaan 1 210 lainaa. Kaukolainoja muista kirjastoista 

tietokeskuksen henkilökunnalle kirjasto välitti kaikkiaan 48 kpl, mikä on edellisen 

vuoden kanssa samaa suuruusluokkaa. Erilaisia tiedonhakutehtäviä kirjasto toteutti 

686, joista laajoja tai laajahkoja tietopalvelutehtäviä oli kaikkiaan noin 300. Suurin 

http://www.cityindicators.org
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osa tietopalvelutehtävistä saatiin edellisvuosien tapaan sähköpostilla ja puhelimitse. 

Tietopyyntöjä tuli sekä Suomesta että ulkomailta.

KIRJASTON TOIMINTA 2013 2012 2013

Uusia nimikkeitä 891 693

Poistettuja nimikkeitä 176 85

Lainat yhteensä 2 018 1 210

Kaukolainat tietokeskuksen henkilökunnalle 50 48 

Tiedonhakutehtäviä
– näistä laajoja tai laajahkoja

748
n. 260

689
n. 300

Tietokeskuksen kirjaston väki 
 esitteli toimintaansa Avoimien 
ovien päivänä. 

Tanja Lahti näytti vieraalleen 
HRI:n mahdollisuuksia.

Pienten suolaisten ja makeiden 
äärellä vaihdettiin kuulumisia.

H
elsingin kaupungin tietokeskus

H
elsingin kaupungin tietokeskus

H
elsingin kaupungin tietokeskus
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KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA,  ASIANTUNTIJATYÖTÄ JA KEHITTÄMISTEHTÄVIÄ

Tilasto- ja tietopalveluosaston työntekijät toimivat 

asiantuntijoina erilaisissa kansallisissa ja kansain-

välisissä hankkeissa ja tilaisuuksissa. Vuonna 2013 

tietokeskuksen asiantuntemusta hyödynnettiin 

mm. valtiovarainministeriön johdolla käynniste-

tyssä laajamittaisessa kuntatieto-ohjelmassa, jossa 

tavoitteena on tehostaa kuntien talous- ja toiminta-

tietojen keruuta ja edistää tietojen hyödyntämistä. 

Tämän lisäksi tietokeskuksen osaamista käytettiin 

Ari Jaakolan puheenvuoro  
Hongkongissa kansainvälisessä 
tilastoalan konferenssissa.

Viipurissa tilastoyhteistyön merkeissä olivat  
Asta  Manninen ja kuvan ottanut Ari Jaakola.

Lieselotte B
icknese

A
ri Jaakola
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monissa kaupungin omissa kehittämishankkeissa. Tärkeitä toiminnan muotoja olivat 

mm. laajojen tietokoosteiden laatiminen erilaisten työryhmien käyttöön sekä erilaisiin 

tieto- ja kehittämishankkeisiin liittyvien asiantuntijalausuntojen laatiminen.

Tietokeskus osallistui aktiivisesti seudulliseen tietoyhteistyöhön. Tärkeitä seu-

dullisia yhteistyöryhmiä olivat Seudullinen rekisteriyhteistyöryhmä ja Seututietoryhmä, 

jossa tietokeskuksella on puheenjohtajuus. Lisäksi tietokeskus oli jäsenenä Uudenmaan 

liiton tietoyhteistyöryhmässä. Kansallisessa tietoyhteistyössä ja kehittämisessä oltiin 

mukana mm. TEM:n kaupunkitutkimusjaoston, JUHTA:n toiminnassa ja VM:n johta-

massa kansallisessa Avoimen tiedon ohjelmassa.

Kansainvälinen kaupunkitilaston seminaari järjestettiin Kiinassa, Guangzhoussa syyskuussa 
2013. Tietokeskusta siellä edustivat Asta Manninen ja Ari Jaakola.
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Tietokeskus on jo pitkään osallistunut kansainväliseen tilastoyhteistyöhön. 

Kansainvälisen Tilastoinstituutin yhteydessä toimiva IAOS (International Association 

for Official Statistics) ja erityisesti sen kaupunki- ja aluetilastoihin keskittynyt SCORUS-

järjestö ovat olleet tärkeitä osallistumiskanavia. Kansainvälisen yhteistyön tärkeitä 

muotoja ovat olleet lisäksi Helsingin ja Pietarin tilastoyhteistyö sekä EU:n Urban Audit 

-yhteistyö. Vuonna 2013 käynnistettiin yhteinen tilastohanke Tallinnan kaupungin 

kanssa. 

Tilasto- ja tietopalveluosaston kehittämishankkeet liittyivät pääosin tietojärjes-

telmien sekä niiden varaan rakentuvien tilastotietojen ja tietopalvelujen kehittämiseen. 

Näiden lisäksi osasto kokoontui noin kuukauden välein osastokokouksiin pohtimaan 

yhteisiä asioita. Kesän kynnyksellä järjestettiin yhteinen kehittämispäivä, johon liittyi 

tutustuminen Luoteis-Helsingin asuinalueisiin ja niiden kehittämishankkeisiin. 

HRI-PALVELU VAKIINNUTETTIIN

Helsinki Region Infoshare -palvelu vakiinnutettiin osaksi pääkaupunkiseudun kau-

punkien normaalitoimintaa. Palvelun operatiivinen vastuu siirtyi vuoden lopussa 

Forum Virium Helsingiltä tietokeskukseen.

HRI-verkkopalvelun kaksivuotista taivalta juhlistettiin Helsingin kaupungin-

talolla huhtikuussa järjestetyssä seminaarissa. Merkkipäivänsä kunniaksi HRI julkaisi 

avoimen tiedon oppaan, joka kertoo tiedon avaajien kokemuksista ja avoimen tiedon 

läpimurrosta julkishallinnossa. Opas löytyy osoitteesta www.hri.fi/2vuotta ja se on 

saatavissa myös englanniksi.

http://www.hri.fi/2vuotta
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HRI sai myös kansainvä-

listä näkyvyyttä ja tunnustusta. 

Kesäkuussa HRI palkittiin EU:n 

julkishallinnon innovaatiokil-

pailun kansalaisia hyödyttävi-

en palvelujen sarjassa 100 000 

eurolla. Palkintorahoilla tullaan 

edistämään mm. kaupunkilais-

ten tiedonsaantia kaupunkien 

päätöksenteosta. Lisäksi mar-

raskuussa HRI sijoittui kolmen parhaan joukkoon Eurocities-järjestön vuosittaisen 

Awards-kilpailun Älykäs hallintatapa -sarjassa. 

PAIKKATIETO KI INNOSTAA ENITEN

Vuoden 2013 aikana tehtiin 92 uutta data-avausta. Tuhannen data-avauksen raja 

rikkoutui maaliskuussa, ja vuoden lopussa HRI:ssä oli avattuna 1 053 tietoaineistoa. 

Perustilastoja avattiin nyt suurempina kokonaisuuksina kuin aiemmin, ja muutenkin 

keskityttiin laajempien tietokokonaisuuksien avaamiseen. Merkittävimpiä yksittäisiä 

data-avauksia olivat avoimet rajapinnat Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmä 

Ahjoon (OpenAhjo) sekä palautejärjestelmään. 

Koko pääkaupunkiseudun laajuisesti avattiin mm. osoiteluettelot sekä kaupun-

kien tulot ja menot tilinpäätöksen mukaan. Espoo ja Vantaa avasivat rakennustietojaan 

Helsingin toissavuotisen mallin mukaan. 

HRI:n 2-vuotisjuhlassa oli tyytyväistä väkeä. Edessä 
Asta Manninen ja Jarmo Eskelinen.

Pertti N
isonen
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Vuonna 2013 www.hri.fi-verkkopalvelussa vieraili lähes 45 200 ihmistä. Käyntejä 

oli yhteensä noin 67 600 ja sivukatseluja 210 000.

Suurta yleisöä ylivoimaisesti eniten kiinnostanut data-avaus oli Helsingin 

ortoilmakuva vuodelta 1943. Myös muilta vuosikymmeniltä avatut ilmakuvat sekä 

historialliset kartat olivat suosituimpien datojen joukossa – samoin kuin muutkin 

sijaintitiedoilla varustetut datat, kuten kaupunkien rakennukset, palvelupisteet ja 

erilaiset aluejaot. 

Paikkatieto nousi kiinnostavimmaksi aihealueeksi myös HRI:n loppuvuodesta 

Open Knowledge Finlandin kanssa tekemässä kyselyssä, jossa kartoitettiin datojen 

kiinnostavuutta kategorioittain. Kyselyn tulokset löytyvät osoitteesta fi.okfn.org/

datakysely/.

HRI:n verkkopalvelukokonaisuuden ylläpito ja jatkokehittäminen kilpailutettiin 

vuoden 2013 aikana. Uudeksi palveluntarjoajaksi valittiin HiQ Finland Oy.

AVOIMEN DATAN ILMIÖ LAAJENI

Avoimen datan ilmiö laajeni Suomessa vuoden 2013 aikana. Syksyllä HRI osallistui 

OKF Finlandin järjestämälle, kuusi kaupunkia käsittäneelle avoimen tiedon kunta-

kiertueelle kertomalla omasta toiminnastaan. Kiertueen tavoitteena oli käynnistää ja 

tukea paikallista toimintaa sekä vahvistaa avoimen tiedon verkostoa maanlaajuisesti. 

Kansainvälisiin kuulumisiin HRI-tiimi kävi tutustumassa syyskuussa Open Knowledge 

Conferencessa Genevessä.

HRI jatkoi edellisvuonna pilotoitua avoimen datan koulutusta järjestämällä 

kaksi koulutustilaisuutta pääkaupunkiseudun kaupunkien työntekijöille.

http://www.hri.fi
http://fi.okfn.org/datakysely/
http://fi.okfn.org/datakysely/
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HALLINTO-OSASTO

Hallinto-osasto vastaa yhteisistä palveluista, kuten talous- ja henkilöstöhallinnosta, 

materiaalipalveluista, viestinnästä, tietotekniikasta ja julkaisuprosessista sekä johdon 

tuesta. Yhteistyössä ja kumppanina muiden osastojen kanssa kehitetään yhteisiä pal-

veluja siten, että osastoilla on hyvät edellytykset onnistua tehtävissään. 

JOHTORYHMÄ,  HENKILÖSTÖKOKOUKSET JA KEHITTÄMINEN 

Johtoryhmä kokoontui vuoden mittaan 17 kertaa, joista 9 kertaa laajennettuna. Laa-

jennettu johtoryhmä toimii virastotasoisena yhteistoimintaelimenä, ja siinä on neljä 

henkilöstön edustajaa henkilöstöjärjestöjen ja työsuojelun nimeämänä, yksi henkilö 

jokaisesta osastosta.

Henkilöstökokouksia järjestettiin 4 kertaa, keväällä ja syksyllä 2 kertaa. Vakio-

teemoina henkilöstökokouksissa ovat talousasiat, toimintasuunnitelma, henkilöstö-

muutokset sekä osastojen tai tiekeläisten esille tuomat asiat. Erityisinä teemoina olivat 

ristiriitojen käsittely -toimintaohjeen, työsuojelun toiminnan, sairauspoissaolojen sekä 

VATU- ja PATU-mallien esittelyt. Lisäksi järjestettiin kaksi strategia- ja toimintasuun-

nitelmatyöpajaa koko henkilöstölle.

Henkilöstöohjelmaa vuosille 2011–2013 toteutettiin vuoden aikana mm. seu-

raavasti:

– Tietokeskuksen yhteisenä tyhy-toimenpiteenä projektien itsearviointi -mallin 

laadinta.

H
elsingin kaupungin aineistopankki / K

im
m

o B
randt, 2013
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– Mentorointi-kokeilun aloittaminen 

tietokeskuksessa.

– Ovi-valmennukseen valittiin kolme tie-

tokeskuksen asiantuntijaa. Koulutus 

antaa eväitä toimia jatkossa esimies- tai 

vaativien projektien vastuutehtävissä.

Lokakuussa järjestettiin ryhmälle asiantun-

tijoita mediavalmennus, jossa paneuduttiin lehdis-

tösuhteiden lisäksi käytännön yhteistyöhön radion 

ja tv:n kanssa. Osallistujia oli kaikkiaan yhdeksän. 

Osa heistä pääsi myös harjoitusosuuteen, jossa 

tehtiin haastatteluja tv-kameran edessä. Valmennus 

kesti kaksi puolikaspäivää.

Tietokeskuksen työntekijät kehittivät osaa-

mistaan osallistumalla oman alansa koulutuksiin, 

mm. IT-koulutuksiin, Aalto-yliopiston järjestämään 

yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelmaan, Kunnallisarkistoyhdistyksen järjestämille 

arkistoalan opintopäiville. Lisäksi henkilöstöä osallistui englannin kielen ammattisanas-

tokoulutukseen, controller-valmennukseen ja työhyvinvointivalmentaja-koulutukseen. 

Viraston yhteisiä kehittämispäiviä eli Hiirenkorvapäiviä vietettiin 22.–23.5.2013 

Pajulahden urheiluopistolla. Teemana oli eri-ikäisten johtaminen. Syysulkoilupäivä 

oli 17.9.2013. Silloin tutustuttiin Nuuksion kupeessa olevaan Haltian luontokeskukseen. 

Pajulahden iltamaisema Hiirenkorva-
päivien aikaan 22. toukokuuta.

A
ri Jaakola
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2012 2013

HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 80 84

Tilasto- ja tietopalveluosasto 25 26

Kaupunkitutkimusosasto 20 23

Kaupunginarkisto 22 22

Hallinto-osasto 13 13

Tehtäväkierrossa 1 1

Henkilötyövuosia yhteensä 72,4 72,3

Uudet työsopimukset 23 23

– joista vakinaisia 5 8

Ma. projektitehtävät ja sijaisuudet* 15 9

Työllistämisvaroin palkattuja* 3 2

Korkeakouluharjoittelijat ja kesätyöntekijät* 6 3

*) lukuihin sisältyy vuonna 2012 alkaneita työsopimuksia

Osa-aikaeläke 4 4

Lyhennetty työaika, hlö 3 –

Opintovapaalla – 1

TIETOKESKUKSESTA POIS SIIRTYNYT  HENKILÖSTÖ

Kaupungin toiseen virastoon 1 1

Kaupungin ulkopuoliseen tehtävään 2 –

Vanhuuseläkkeelle 1 3

HENKILÖSTÖ,  POISSAOLOT JA PALKITSEMINEN

Tietokeskuksessa järjestettiin Avoimet ovet -päivä 14.11., vieraita oli noin 150 

henkilöä.
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POISSAOLOT 2012 2013

Vuorotteluvapaa, hlö 2 3

Isyysvapaa, hlö 3 –

Äitiysloma, hoito- ja vanhempainvapaa, hlö 3 8

Kaikki perhevapaat yhteensä, päivä 668 1 422

Sairauslomapäivät, ml. työtapaturmapäivät 1 044 954

Poissaolopäivät lapsen sairauden takia 39 18

Kuntoremonttipäivät 16 23

PALKITSEMINEN 2013

Kertapalkitseminen, hlö 39 31

Kertapalkitseminen, euro 21 610 22 220

Tulospalkkiot, hlö 78 81

Tulospalkkiot, euro 130 999 142 760

Ulla Nummio  
kukitettiin  läksiäisissään  
yli 30 vuoden palveluksesta 
tietokeskuksessa.

H
elsingin kaupungin tietokeskus
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Hallinto-osasto 
vieraili huhtikuus-
sa Brysselissä ja 
 tutustui mm. EU:n 
toimintaa esittele-
vään Parlamenta-
rium-keskukseen. 

TIEDOTTAMINEN,  JULKAISUT JA VERKKOPALVELUT

2012 2013

TIEDOTTEET, VERKKOTIEDOTTEET JA  UUTISKIRJEET 55 77

JULKAISUT

Julkaisut yhteensä, tavoite 60 62

Julkaisut yhteensä, toteutunut 66 77

Julkaisut pelkästään verkossa 40 40

Julkaisut verkossa ja painettuna 20 37

INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÖ

Kävijöitä viraston Internet-sivuilla 33 631 49 223

Sivulatauksia viraston Internet-sivuilla 89 456 96 236

Kävijöitä HRI-palvelussa (www.hri.fi) 44 530 45 184

Seuraajia tietokeskuksen Facebook-tilillä 282 425

H
elsingin kaupungin tietokeskus

http://www.hri.fi
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Y m p ä r i s t ö  j a  t i e t o k e s k u s
• Tietokeskus jatkaa edelleen verkkojulkaisujen ja -palvelujen osuuden kas-

vattamista suhteessa painettujen julkaisujen määrään. Verkkotuotteet sääs-

tävät aikaa ja rahaa niin käyttäjän kuin myös tuottajan näkökulmasta. Tieto 

sähköisissä palveluissa on ajantasaisempaa kuin painetuissa julkaisuissa.

• Sähkölaskua kertyi vuoden 2013 aikana 8 729,67 euroa, jossa on reilu kasvu 

verrattuna edellisen vuoden summiin. Sähkön hinta on kallistunut edelli-

sestä vuodesta 8,31 prosenttia ja samalla tietokeskuksen henkilöstömäärä 

on kasvanut noin 7 prosenttia.

• Helsinki Region Infoshare -verkkopalvelu on jatkanut menestyksekkäästi 

tietoaineistojen avaamista maksutta kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. 

• Paperinkeräyksen kustannukset olivat 874 euroa vuonna 2013. 

H
elsingin kaupungin aineistopankki / A

leksi S
alonen, 2012
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Ta l o u s  j a  t u l o k s e l l i s u u s

TALOUS 2013

Tietokeskuksen käyttömenot vuonna 2013 olivat 4,4 % suuremmat kuin vuonna 2012. 

Kokonaistuotot olivat 9 % enemmän kuin talousarviossa. Toimintatuottojen toteutu-

maprosentiksi muodostuu 109 % kaikkien hankkeiden osalta. 

Tietokeskukselle tuloutuneet 488 404 euron kokonaistuotot kertyivät pääasias-

sa seudullisista yhteishankkeista, kuten Helsinki Region Infoshare (HRI) ja Helsingin 

seudun suunnat -hankkeista. Sen sijaan julkaisujen myyntituotot olivat vähäisiä, koska 

kaupungin tietopolitiikka korostaa avointa maksutonta tietoa.

Tietokeskus osallistui yhteistyössä Forum Virium Helsingin kanssa vuonna 

2013 Helsinki Region Infoshare -palvelulla EU:n komission innovaatiokilpailuun ja HRI 

palkittiin 100 000 eurolla.

TULOKSELLISUUS

Tietokeskuksen kokonaistuottavuus vuonna 2013 oli 111,3 (2010:100). Tuottavuutta 

lisäsivät muun muassa tietokeskuksen verkkosivujen kävijämäärän merkittävä lisään-

tyminen sekä kaupunginarkiston tutkijakäyntien ja tietokeskuksen julkaisujen määrän 

lisääntyminen 17 julkaisulla. 

H
elsingin kaupungin aineistopankki / M
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Tietokeskuksen käyttömenot olivat 7,3 milj. euroa eli 4,4 prosenttia enemmän 

kuin vuonna 2012. Henkilöstökuluja oli käyttömenoista 4,7 milj. euroa. Viraston käyttö-

menojen nousuun vaikutti viiden sosiaali- ja terveysvirastosta tietokeskukseen tulleen 

henkilön palkkamenot.

1 000 euroa TALOUSARVIO TOTEUTUNUT POIKKEAMA

Tulot 444 488 44

Menot –7 428 –7 265 163

Toimintakate –6 948 –6 777 171

Poistot –50 –28 22

Tilikauden tulos –7 014 –6 805 209

TUOTTAVUUS

Tietokeskuksen kokonaistuottavuus nousi edellisvuoteen verrattuna 1,5 % ja työn tuot-

tavuus nousi edellisvuoteen verrattuna 2,8 %. Vuoden 2013 kokonaistuottavuusindeksi 

oli 111,3 ja työn tuottavuusindeksi 113,2 (perusvuosi 2010). Henkilötyöpanos oli 72,3 

henkilötyövuotta.

SITOVAT TAVOITTEET

Tietokeskuksen sitovana tavoitteena vuonna 2013 oli tuottaa vähintään 62 verkkojulkai-

sua (esim. pdf-julkaisuja) ja 37 painettua julkaisua, sekä toimiva, palveleva, ajantasainen 

tuotekalenteri. Lisäksi tietokeskuksessa seurattiin muita tunnuslukuja ja sähköisten 

palveluiden käyttöä. Tavoitteet toteutuivat (ks. taulukko). 

KÄYTTÖTALOUS 2013
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2009 2010 2011 2012 2013  
tavoite

2013  
toteutunut

Julkaisuja, kpl 70 71 67 66 62 77

Laaja tietopalvelutehtävä, 
kpl

1 476 1 299 2 003 1 307 1 380 1 591

Luennot, koulutuspalvelut 1 200 1 259 256 1 307 1 680 1 310

Arkiston tutkijakäynnit 1 328 1 545 7 737 7 418 1 700 7 697

Verkkopalvelut 40 273 59 046 270 326 115 317 50 000 156 891

Näyttelyt, messut, kpl 4 4 5 5 4 10

Tuotekalenteri 4 4 4 8

VUODEN 2013  TALOUSARVIOON MERKITTYJEN SUORITTEIDEN JA  
TUNNUSLUKUJEN TOTEUTUMINEN
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L i i t t e e t

TIETOKESKUKSEN JULKAISUT VUONNA 2013

TILASTOJA – HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

2013:1 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2012 (verkossa 14 s.)
2013:2 Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2012 (verkossa ja painettu 31 s.)
2013:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi–joulu-

kuussa 2012 (verkossa 10 s.)
2013:4 Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 4. vuosineljänneksellä 2012 (verkossa 5 s.)
2013:5 Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2013–2050 (verkossa ja painettu 83 s.)
2013:6 Asuntojen hinnat Helsingissä loka–joulukuussa 2012 (verkossa 9 s.)
2013:7 Ennakkotietoja Helsingin väestömuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihtees-

sa 2012/2013 (verkossa 14 s.)
2013:8 Naiset ja miehet Helsingissä (verkossa)
2013:9 Työpaikat Helsingissä 2010 (verkossa 10 s.)
2013:10 Väestönmuutokset Helsingissä 2008–2011 (verkossa ja painettu 96 s.)
2013:11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2012 (verkossa 6 s.)
2013:12 Nuoret toimeentulotuen saajat. Pitkittäistarkastelu 

18–20-vuotiaista helsinkiläisistä toimeentulotuensaajista 
vuosina 2006–2011 (verkossa ja painettu 34 s.)

2013:13 Rakentaminen Helsingissä 2012 sekä rakentamisen aika-
sarjoja (verkossa 11 s.)

2013:14 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä 
neljänneksellä (verkossa 15 s.)

2013:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin 
seudun kunnista tammi–maaliskuussa 2013 (verkossa 10 
s.)

2013:16 Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 1. vuosineljänneksellä 
2013 (verkossa 5 s.)

H
elsingin kaupungin aineistopankki / Tuom
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NUORET TOIMEENTULOTUEN 
SAAJAT
Pitkittäistarkastelu 18–20-vuotiaista 
helsinkiläisistä toimeentulotuensaajista 
vuosina 2006–2011

Julkaisutilaukset
p. 09 310 36293

Internet
www.hel.fi /tietokeskus

NUORET TOIMEENTULOTUEN 
SAAJAT

Tilastoraportissa Nuoret toimeentulotuen 
saajat – pitkittäistarkastelu 18–20-vuotiaista 
helsinkiläisistä toimeentulotuensaajista 
vuosina 2006–2011 tarkastellaan 
toimeentulotukea saaneita helsinkiläisiä 
nuoria Helsingin sosiaaliviraston (nykyisin 
Sosiaali- ja terveysvirasto) toimeentulotuen 
asiakasrekisterin kautta. Tarkastelun pääpaino 
on 18–20-vuotiaissa nuorissa aikuisissa, joita 
seurataan toimeentulotuen asiakkaina vuodesta 
2006 vuoteen 2011. Raportissa tarkastellaan 
sitä, keitä ovat toimeentulotukea saavat 
nuoret Helsingissä ja mitä muutoksia nuoren 
elämäntilanneessa on tapahtunut tuen jatkuessa 
useamman vuoden ajan. Kolmen toisiaan 
täydentävän tutkimusasetelman kautta pystytään 
käsittelemään sekä nuorten toimeentulotuen 
jatkuvuutta että nuoren aikaisempaa asumista 
toimeentulotukea saaneessa perheessä.

ELISE HAAPAMÄKI
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2013:17 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi–
maaliskuussa 2013 (verkossa 10 s.)

2013:18 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi– 
maaliskuussa 2013 (verkossa 5 s.)

2013:19 Helsingin väestö vuodenvaihteessa 
2012/2013 ja väestönmuutokset vuonna 2012 
(verkossa ja painettu 55 s.)

2013:20 Työmarkkinat Helsingissä 2010–2012  
(verkossa 29 s.)

2013:21 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä  
huhti–kesäkuussa 2013 (verkossa 9 s.)

2013:22 Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000–2012 (verkossa 7 s.)
2013:23 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti–kesäkuussa 2013 (verkossa 5 s. )
2013:24 Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 2. vuosineljänneksellä 2013 (verkossa 5 s.)
2013:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista  

tammi–kesäkuussa 2013 (verkossa 17 s.)
2013:26 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 toisella neljänneksellä (verkossa 15 s.)
2013:27 Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2012 (verkossa 18 s.)
2013:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2011 (verkossa 6 s.)
2013:29 Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2014–2050.  

Ennuste alueittain 2014–2023  
(verkossa ja painettu 105 s.)

2013:30 Helsinkiläisten työttömyys alueittain vuoden 2012 
 lopussa (verkossa 15 s.)

2013:31 Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2013  
(verkossa 48 s.)

2013:32 Nuoret alueittain (verkossa 51 s.)
2013:33 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella 

neljänneksellä (verkossa 7 s.)
2013:34 Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 3. vuosineljännek-

sellä 2013 (verkossa 5 s.)
2013:35 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä–syyskuussa 
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Rakentaminen Helsingissä
vuoden 2013 kolmannella
neljänneksellä

� Myönnetyt luvat
asuinrakentaminen 56 635 k-m

2
577 asuntoa

toimitilarakentaminen 105 489 k-m
2

� Aloitetut rakennukset
asuinrakentaminen 54 779 k-m

2
701 asuntoa

toimitilarakentaminen 31 898 k-m
2

� Keskeneräiset talonrakennustyöt
asuinrakentaminen 408 088 k-m

2
4 864 asuntoa

toimitilarakentaminen 224 550 k-m
2

� Valmistuneet rakennukset
asuinrakentaminen 92 708 k-m

2
1 165 asuntoa

toimitilarakentaminen 39 751 k-m
2

� Käyttötarkoituksen muutokset
aloitetut 60 asuntoa

valmistuneet 53 asuntoa

Valokuva: Jätkäsaari Virva Kuparinen
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perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin 
eriytymiskehitystä (verkossa ja painettu 223 s.)

2013:2 Seppo Laakso: Muuttoliikkeen vaikutuksista väestön tulotasoon 
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2013:4 Martti Tuominen & Eija Laihinen: ”Stadiin kuuluu pieni rosoi-
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nettu 70 s.)

2013:5 Eeva Kostiainen & Jenni Koskinen: Sukupuolten välinen tasa-
arvo Helsingin kaupungin työpaikoilla (Ilmestyy tammikuussa 
2014, verkossa ja painettu 86 s.)
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(verkossa ja painettu 66 s.)
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SOSIAALIPALVELUT HELSINGISSÄ VUONNA 2012

Sosiaalipalvelut eri elämäntilanteissa

Suomalaisen sosiaaliturvan tavoitteena on turvata ihmi-
sille riittävä perusturva kaikkiin elämäntilanteisiin. Elä-
män riskitilanteissa henkilöä tuetaan sekä rahallisesti että 
tarjoamalla hänelle tarpeellisia palveluita. Sosiaaliturva-
järjestelmä on laaja kokonaisuus, joka koostuu sosiaaliva-
kuutuksesta, sosiaaliavustuksista sekä sosiaali- ja terveys-
palveluista1. Tässä tilastoraportissa tarkastelun kohteena 
ovat Helsingin kaupungin järjestämät sosiaalipalvelut. 
Palveluita pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
tarkastelemaan kokonaisuuksina aina kun tämä on mah-
dollista. Kaupungin järjestämät sosiaalipalvelut ovat laaja 
kokonaisuus, eikä raportissa ole mahdollista tehdä täysin 
kattavaa tarkastelua. Tarkastelun pääpaino on vuodessa 
2012 sekä siinä, miten palvelurakenne ja palvelujen käyt-
tö on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Aineis-
tona käytetään ensisijaisesti Helsingin kaupungin sosiaa-

li- ja terveysviraston ja varhaiskasvatusviraston omia ti-
lastoja. Tarkasteltavat palvelut on tiivistetty kuvaan 1.
Kunnan sosiaalihuollon tehtävänä on ehkäistä sosiaalisia 
ongelmia, ylläpitää sosiaalista turvallisuutta sekä tukea 
ihmisten omatoimisuutta. Kuntien vastuulla on huolehtia 
sosiaalipalvelujen järjestämisestä, toimeentulotuen anta-
misesta, sosiaalisen luoton myöntämisestä, sosiaaliturva-
etuuksia ja niiden käyttöä koskevasta ohjauksesta ja neu-
vonnasta sekä sosiaalisten olojen kehittämisestä ja sosi-
aalisten epäkohtien poistamisesta.2 

Sosiaalipalvelut ovat merkittävä osa kunnan tarjoa-
mista palveluista.  Osa palveluista on suunnattu lapsiper-
heille, osa ikäihmisille, toisissa taas tarpeeseen vaikuttaa 
väliaikainen tai pysyvämpi elämäntilanne, tai sairaus tai 
vamma. Varmasti iso osa helsinkiläisiä käyttää kunnan 
järjestämiä sosiaalipalveluita ainakin jossain vaiheessa 
elämäänsä.

Palveluista universaalein on päivähoito, jonka piiris-
sä on 64 prosenttia kaupungin 1-6-vuotiaista lapsista, 
6-vuotiaiaista kunnan järjestämässä päivähoidossa on jo 
86 prosenttia. Kunnallista päivähoitoa täydentää hoidon 
vaihtoehtoista järjestämistä tukevat lastenhoidon tuet, 
joiden käyttöä kaupunki tukee Helsinki-lisin. 

Kaupungin hoitama perusturva on toimeentulotu-
ki, joka on tarkoitettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi toi-
meentulon lähteeksi. Ensisijaisena perusturvana ansiotu-
lojen jälkeen ovat mm. työttömyysturvaetuudet ja esimer-
kiksi vanhuuden tai työkyvyttömyyden vuoksi maksettavat 
eläkkeet. Käytännössä toimeentulotuen saannin kesto on 
kuitenkin kasvanut jatkuvasti ja monelle tuki on ainoa toi-
meentulo. Tuen käyttö kasvaa vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa. Asumisen kalleudesta johtuen Helsingin eri-
tyispiirre myös on toimeentulotuen käyttö asumismeno-
jen kattamiseksi. 

Lastensuojelu nähdään monesti perheiden huono-
vointisuuden mittarina, mutta voidaanko myös nähdä, 
että lastensuojelun avohuollon palvelujen käyttö tukee 

0 10000 20000 30000 40000

Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 31.12.

Lastensuojelussa lapsia/nuoria

Perheneuvoloiden asiakkaita (myös osalliset)

Lapsiperheiden kodinhoitoapua saaneet
taloudet

Toimeentulotukea saaneet taloudet

Päihdehuollon palveluasumisen ja
laitospalvelun asiakkaita

Vammaisten henkilökohtaiset palvelut ja
taloudellinen tuki

Kehitysvammaisten toimintayksiköiden
palveluja saaneet

Omaishoidon tukea saaneet

Vanhusten palveluasumisen asiakkaat

Vanhusten laitosasumisen asiakkaat

Henkilöt/kotitaloudet

2008
2012

Kuva 1.1 Yhteenveto raportissa käsiteltävistä 
sosiaalipalveluista Helsingissä 2012 ja 2008 
vuoden aikana (päivähoito vuoden lopussa)

Lähde: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatusvirasto

1 Sosiaali- ja terveysministeriö 2007:  Toimeentuloturva kehdosta keinutuo-
liin. http://www.stm.fi /c/document_library/get_fi le?folderId=28707&na
me=DLFE-3804.pdf

2 Sosiaali- ja terveysministeriön internetsivut (http://www.stm.fi /sosiaali_
ja_terveyspalvelut/sosiaalipalvelut)
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2013:3 Tanja Lahti & Markus Laine: Pääkaupungin asioista päättä-
mässä. Helsingin kaupunginvaltuuston 2009–2012 itsearvi-
ointikyselyn tulokset (verkossa 75 s.)

2013:4 Heikki Helin: Valtio velkaannuttaa kunnat. Suurten kaupun-
kien tilinpäätökset 2012 (verkossa 35 s.)

2013:5 Dana Kobak: Russian-speaking professionals in the 
Helsinki Metropolitan Area: Prospects and Challenges 
(verkossa ja painettu 59 s.)

2013:6 Heikki Helin: Hyvä vai huono – halpa vai kallis? Suurten 
kaupunkien palvelukustannukset 2012 (verkossa 67 s.)

2013:7 Heikki Helin: Kuntien kujanjuoksu. Suurten kaupunkien 
talousarviot 2014 (verkossa 61 s.)

HELSINGIN SEUDUN SUUNNAT

1/2013 Helsingissä toiminnan perusedellytykset huippuluokkaa 
(verkossa ja painettu 12 s.)

2/2013 Helsinki-Vantaalla 15 miljoonaa matkustajaa (verkossa ja 
painettu 12 s. )

3/2013 Ulkomaalaisia noin 7 prosenttia väestöstä (verkossa ja pai-
nettu 12 s.)

4/2013 Helsingissä elinolosuhteet huippuluokkaa (verkossa ja pai-
nettu 12 s.)

2013 Helsinki Region Trends 2013 (verkossa ja painettu 12 s.)

KVARTTI – HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN 

NELJÄNNESVUOSIJULKAISU

1/2013 Kvartti (verkossa ja painettu 76 s.)
2/2013 Kvartti (verkossa ja painettu 108 s.)
3/2013 Quarterly (verkossa ja painettu 89 s.)
4/2013 Kvartti (ilmestyy tammikuussa 2014, verkossa ja painettu)

ALUETALOUS

Tuotannon trendi loivaan 
nousuun

Talouden alakulo jatkuu

TOIMITILAMARKKINAT

Tyhjien toimistotilojen 
määrä kasvussa

HYVINVOINTI

Yleisen asumistuen saajien 
määrä kasvaa voimakkaasti

LIIKENNE

Sataman tavaraliikenne 
supistui

TYÖMARKKINAT

Julkishallinnon 
työntekijöiden  määrä laski

VÄESTÖ

Muuttovoittoa hieman 
aiempaa vähemmän

VALOKIILASSA

Vilja Tähtinen          
Helsingin seudun 
yritystoiminta on 
keskittynyt ratojen varteen

Helsingissä elinolosuhteet huippuluokkaa
Helsinki sijoittui toiseksi eurooppalaisten kaupunkien elinolosuhteita arvioivassa 

tutkimuksessa. Eurooppalaisista kaupungeista elinolosuhteiltaan parhaaksi arvioitiin 
Wien ja kolmanneksi sijoittui Zürich.  Seuraavilla sijoilla olivat Hampuri, Tukholma ja 
Pariisi. Myös Berliini ja Kööpenhamina mahtuivat kymmenen parhaan joukkoon. 

Maailmanlaajuisessa tarkastelussa Helsinki sijoittui viime vuonna seitsemännek-
si ja tänä vuonna kahdeksanneksi. Parhaat elinolosuhteet olivat Melbournessa. Wien, 
Vancouver, Toronto ja  Adelaide olivat seuraavilla sijoilla. 

Tulokset perustuvat viiden osa-alueen arviointiin: terveydenhuolto, vakaus, infrastruk-
tuuri, koulutus ja kulttuuri sekä ympäristö. Näistä koottiin yleinen elinolosuhteita kuvaava 
vertailuluku. Korkein vertailuluku kaikilla osa-alueilla oli 100. Terveydenhuollon osalta 
Helsinki sai vertailuluvukseen 100, kun kaikkien eurooppalaisten kaupunkien keskiarvo 
oli hieman alle 92. Myös poliittinen vakaus arvioitiin Helsingissä parhaaksi mahdollisek-
si, kun eurooppalaisissa kaupungeissa se oli keskimäärin 86. Helsingin infrastruktuuri 
sai vertailuluvukseen 96 – keskiarvo oli 90. Koulutuksen ja kulttuurin sekä ympäristön 
arvioinneissa Helsingin saamat arvot vastasivat eurooppalaista keskitasoa eli ne olivat 
noin 90. Koulutuksen osalta arvioinnin kohteena oli vain yksityisen koulutuksen saata-
vuus ja laatu. Arvioinnin suoritti The Economist Intelligence Unit.

Lisää aihealueita ja aineistoa:
www.helsinginseudunsuunnat.fi

Ajankohtaiskatsaus  seudu n  keh ityk seen  4.12.20134/2013
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KUNTIEN KUJANJUOKSU
Suurten kaupunkien talousarviot 2014
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HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN 

VUOSIKIRJA

2013 Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 (verkossa 
ja painettuna 314 s.)

STATISTICAL YEARBOOK OF HELSINKI

2013 Statistical Yearbook of Helsinki  
(verkossa tammikuussa 2014)

TILASTOTIETOJA HELSINGISTÄ 2013

2013 Suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen  
(verkossa ja painettu 22 s.)

ERITYISJULKAISUJA –  

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

2013 Helsinki Region Infoshare. 2 vuotta avointa julkista dataa 
(verkossa ja painettu, 47 s.)

2013 Helsinki Region Infoshare. 2 Years of Open Data  
(verkossa ja painettu, 51 s.)

2013 Helsingfors tillstånd och utveckling (verkossa ja  
painettu 30 s.)

2013 Helsinki alueittain 2012 (verkossa 200 s.)
2013 Heikki Helin: Kuntatalousjournalismia. Kirjoituksia 

 kuntataloudesta vuosilta 1980–2013. (verkossa ja  
painettu 738 s.)

KUUSIKKO-TYÖRYHMÄN JULKAISUT

1/2013 Kuuden suurimman kaupungin sosiaalipalvelujen  vertailutoiminnan arviointi  
(verkossa ja painettu)

2/2013 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon  palvelujen ja kustannusten vertailu 
vuonna 2012  
(verkossa ja painettu)

Facts about Helsinki

Helsinki Region 
Infoshare
2 vuotta avoInta julkIsta dataa

vIRIkkeItä  
tIetovaRantojen 
avaajIlle
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