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Helsinki–Vantaalla lentomatkustajia
lähes 13 miljoonaa viime vuonna
Helsinki–Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli viime vuonna 12 844 500 matkustajaa, josta
kansainvälisen liikenteen matkustajia oli 10,7 miljoonaa. Kotimaan liikenteen matkustajamäärä oli
2,2 miljoonaa eli vajaa viidesosa. Helsinki–Vantaalta lähti vuorokaudessa 230 lentoa. Keskimäärin
matkustajia oli päivittäin 35 400 ja viikonpäivistä vilkkain oli perjantai. Eniten matkustajia lähti Tukholmaan, sillä heitä oli 824 700. Toiseksi eniten matkaajia oli Lontooseen ja kolmanneksi eniten
Kööpenhaminaan. Lontooseen matkusti 652 400 henkilöä ja Kööpenhaminaan 573 100. Myös Pariisiin ja Frankfurtiin lähti Helsinki–Vantaalta viime vuonna lähes puoli miljoonaa lentomatkustajaa
kumpaankin.
Helsinki–Vantaa on vuodesta 1997 alkaen valittu Euroopan ja maailmankin parhaimpien lentokenttien joukkoon. Se on Pohjois–Euroopan johtava kaukoliikennekenttä, ja sen suosio Euroopan ja
Aasian välisessä liikenteessä kasvaa voimakkaasti koko ajan. Kentän kautta kulkee suorin ja nopein reitti Euroopan ja Aasian välillä. Lentoaseman uudet kaukolentojen tilat otettiin käyttöön
loppuvuonna 2009.
Tällä hetkellä käynnissä on useita mittavia uudistushankkeita, joita tehdään tämän vuoden loppuun asti. Lisäksi kentälle avataan nopea junayhteys vuonna 2014. Juna-asema rakennetaan maan
alle lentoaseman terminaali 1:n ja 2:n väliin. Juna-aseman sisäänkäynnin rakentaminen on aloitettu
huhtikuussa 2010 ja töitä tehdään yhtä aikaa useassa eri paikassa lentoaseman alueella.

Leena Hietaniemi
www.helsinginseudunsuunnat.fi – avataan 19.10.2011

Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja
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Tuotannon kasvu jatkui vaimeana
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Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui vaimeana vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Kasvu oli
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ennakkoarvion mukaan 2 prosenttia edellisvuodesta. Informaatioteknologia-alan vaikeudet hidasta-
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vat selvästi Helsingin seudun talouden kasvua. Koko maassa tuotannon kasvu jatkui Helsingin seu-
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dun kasvua nopeampana. Vuoden toisella neljänneksellä koko maan tuotanto kasvoi vajaa 4 prosenttia edellisvuodesta. Vuodesta 2006 Helsingin seudun tuotanto on kasvanut 8 prosenttia ja koko

Lähde: Kaupunkitutkimus TA Oy ja Tilastokeskus

maan tuotanto 5 prosenttia. Tuotanto on koko maassa lähempänä taantumaa edeltänyttä tasoa kuin
Helsingin seudulla. Helsingin seudun suhdannekehityksen taustalla vaikuttaa toimialarakenne, jossa palveluiden osuus on erittäin suuri, mutta elektroniikkaan ja kone- ja laiteteollisuuteen painottuva
teollisuus sekä rakentaminen hallitsevat silti suhdannevaihteluita.

Uusia yrityksiä vain palvelualoilla

Aloittaneiden yritysten lukumäärä
Indeksi IV/2005=100

Helsingin seudulla aloitti toimintansa tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman alle 3 200
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yritystä eli niiden määrä oli miltei yhtä suuri kuin vuotta aikaisemminkin. Palvelualoilla (kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä informaatio- ja viestintäalalla) uusia yrityksiä syntyi
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hieman alle 1 200, joka oli 45 yritystä enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Koko maassa
uusien yritysten määrä laski noin 700 yrityksellä viime vuoden tammi–maaliskuuhun verrattuna ja

Helsingin seutu: yhteensä

niitä perustettiin lähes 9 800. Ainoastaan palvelualoilla niiden määrä lisääntyi lähes 200 yrityksellä ja

Suomi: yhteensä

uusia yrityksiä syntyi lähes 3 600. Liike-elämän palveluissa määrät laskivat.
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Suhdannetilanne lähellä keskimääräistä - nousuodotukset vaimentuneet

Lähde: Tilastokeskus, yritysrekisteri

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekehitys oli
alkukesällä melko vakaata. Tilannetta kuvataan useimmilla toimialoilla keskimääräiseksi. Suhdannenousun odotukset ovat vaimentuneet kesän aikana ja edellisen tiedustelun varsin myönteisiin
odotuksiin ei täysin ylletty.
Teollisuus- ja rakennusyritysten
suhdannenäkymät
Saldoluku

Uusimaa: teollisuus ja rakentaminen

40

Tuotanto kasvoi teollisuudessa ja rakentamisessa melko maltillisesti, kun taas palvelualojen myynnin kasvu oli keskimäärin melko ripeää. Tuotannon ja myynnin ennustetaan pysyvän kasvussa
useimmilla toimialoilla, mutta kustannusten nousupaineet ovat voimakkaita.
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Teollisuus ja rakentaminen
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Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne heikkeni hieman kesällä 2011. Suhdan-
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teiden odotetaan paranevan vain vähän kesän lopulla ja syksyllä. Suhdannenäkymien saldoluku oli
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heinäkuussa +4. Huhtikuisessa tiedustelussa suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku oli +33. Hei-
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näkuussa 88 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan lähikuukausina.
Paranemista odotti kahdeksan prosenttia ja neljä prosenttia alasta odotti heikkenemistä. Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Uudellamaalla tuotanto-odotukset ovat varovaisia, ja tuotantomääriin odotetaan loppuvuoden aikana vain pientä lisäystä. Tilauskirjat ovat laskeneet hieman normaalia pienemmiksi ja valmistuotevarastot ovat tavanomaisissa lukemissa. Henkilökuntaa palkattiin yleisesti lisää tämän vuoden toisella
neljänneksellä. Syksyllä työvoima supistunee hieman.

Kuluttajien ennuste Suomen
talouskehityksestä seuraavan 12 kk:n
kuluttua
Saldoluku

Pääkaupunkiseutu
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Koko maassa teollisuusyritysten suhdannekuva oli alkukesällä melko vakaa. Tämänhetkistä suh-
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dannetilannetta kuvataan likimain keskimääräiseksi. Toisen neljänneksen kehitys oli kuitenkin hie-
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man aiempia arvioita heikompaa ja suhdanneodotukset loppuvuodelle ovat aiempaa vaisummat.
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Suhdanteiden ennustetaan vahvistuvan vain vähän seuraavan puolen vuoden aikana. Suhdan-
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nenäkymien saldoluku painui heinäkuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa tasolle +9 (huhti-
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kuussa +24).
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Lähde. Tilastokeskus, kuluttajabarometri

Teollisuuden tuotannon kasvu hidastui toisella neljänneksellä. Kapasiteetin käyttöaste laski aavistuksen, ja se on nyt lähellä pitkäaikaista keskitasoa. Tilauskannan kuvataan laskeneen uudelleen
vähän keskimääräisen alapuolelle. Uusien tilausten määrän odotetaan kuitenkin kasvavan selvästi
seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla. Valmistuotevarastojen tilannetta kuvataan normaaliksi.

Kuluttajien odotukset
työttömyystilanteen kehityksestä
seuraavan 12 kk:n kuluttua

Rakennusalalla EK:n heinäkuussa tekemän tiedustelun mukaan suhdanteet ovat elpyneet. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan jo hieman keskimääräistä vahvemmaksi. Tuotanto ja henkilöstö ovat
kasvaneet. Rakennusyritykset saivat toisella neljänneksellä jonkin verran alkuvuotta enemmän uusia tilauksia. Tilauskannan kuvataan kohentuneen jo hieman yli keskimääräisen.

Pääkaupunkiseutu
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Kapasiteetin käyttöaste on kohentunut jo varsin korkealle. Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat
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edelleen pääosin myönteiset, mutta nousun ennustetaan loivenevan alkuvuoteen verrattuna. Lähi-
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tulevaisuuden suhdannenäkymiä luotaava saldoluku oli heinäkuussa +7 (huhtikuussa +23). Kahden
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edellisvuoden aikana rakentamisen suhdannetilannetta kuvaavat saldoluvut ovat olleet negatiivisia
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Lähde. Tilastokeskus, kuluttajabarometri

samoin kuin tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vasta toisella vuosineljänneksellä
ne vaihtuivat positiivisiksi.
Palvelut

Palveluyritysten suhdannenäkymät

Uudenmaan palveluyritysten suhdannetilanne oli heinäkuussa likimain normaalilukemissa. Suhdannetilanteen odotetaan kohentuvan kesän lopulla ja syksyn alussa, saldoluku +14 (huhtikuussa
+31). Heinäkuussa 21 prosenttia yrityksistä ennakoi paranemista ja 72 prosenttia alasta uskoi suh-
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danteiden pysyvän muuttumattomina. Uudenmaan palveluyritysten suhdanneodotukset ovat vähän
koko maan keskiarvoa paremmat.
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Myynti lisääntyi selvästi kesän alussa. Myynnin kasvu jatkunee ripeänä myös seuraavan puolen
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vuoden ajan. Henkilökunnan määrä kasvoi hieman vuoden toisella neljänneksellä, ja työvoimaa li-
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taan kohentuvan syksyllä. Kustannusten nousu on ollut viime kuukausina ripeää.
Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, EK,
Suhdannebarometri
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Kuluttajien luottamusindikaattori

Koko maassa palveluyritykset kuvaavat suhdanteidensa pysyneen alkukesällä vakaina. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan keskimääräiseksi. Myynti ja henkilöstö ovat kasvaneet, mutta kannattavuus

Pääkaupunkiseutu

ei parantunut, sillä kustannusten nousu oli melko voimakasta.
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Näkymät lähikuukausille ovat hieman aiempaa varovaisemmat, ja vaihtelu palvelualojen välillä on

20

kasvanut. Keskimäärin yritykset odottavat suhdanteisiinsa kuitenkin loivaa paranemista loppuvuo-
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delle. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku laski heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa lu-
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kemaan +11 (huhtikuussa +20). Palvelualoilla kyseisen hetken suhdannetilannetta kuvaava
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saldoluku vaihtui positiiviseksi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
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Suhdannenousua loppuvuodeksi odotti heinäkuun tiedustelussa 19 prosenttia. Lähes kolme neljäsosaa
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri

eli 73 prosenttia yritysjohtajista uskoi suhdannekuvan pysyvän vakaana vuodenvaihteeseen asti. Suhdannebarometriin osallistuneiden palveluyritysten myynnin kasvu oli alkukesällä melko nopeaa, eikä
sen kasvuvauhdissa odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia loppuvuoden aikana. Palvelujen
myyntihinnat nousivat alkukesällä melko yleisesti ja kannattavuus pysyi keskimäärin ennallaan. Palve-

Pääkaupunkiseudun kuluttajien makroja mikroindikaattorit

lualojen henkilöstö kasvoi alkukesällä hieman ja samankaltaisen kasvutahdin ennustetaan jatkuvan.

Kuluttajien luottamus alhaisimmalla tasolla pitkään aikaan
Makroindikaattori

Mikroindikaattori

Saldoluku
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Kuluttajien luottamusta kuvaava indikaattori sai pääkaupunkiseudulla heinäkuussa arvon 13,7, joka oli
alhaisin arvo pitkään aikaan. Edellisen kerran luottamus oli yhtä alhainen puolitoista vuotta sitten.
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Myös koko maassa tilanne oli samanlainen ja indikaattorin arvo oli 11,3.
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Pääkaupunkiseudulla kuluttajien luottamus edellisiin kuukausiin verrattuna heikkeni kaikilla muilla
-40
7/09 10/09 1/10

4/10

7/10 10/10 1/11

4/11

7/11

Mikroindikaattori: Oma talous ja säästämismahdollisuudet
Makroindikaattori: Suomen talous ja työttömyyden kehitys

indikaattorin osa-alueella paitsi oman talouden odotuksissa. Kesän aikana mikroindikaattorin arvo
oli touko- ja kesäkuussa 31 ja heinäkuussa 30. Makroindikaattorin arvo sen sijaan kääntyi negatiiviseksi ollen heinäkuussa –3, kun vielä vuoden alussa se oli 10. Makroindikaattorin arvoa laski etenkin
kuluttajien heikkenevä luottamus Suomen talouden myönteiseen kehitykseen.

Lähde. Tilastokeskus, kuluttajabarometri

Kuluttajien luottamus Suomen taloustilanteeseen heikkeni
Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuun kyselyn mukaan koko maan kuluttajista 4,3 proKuluttajien ennuste oman talouden
kehityksestä seuraavan 12 kk:n kuluttua

senttia olettaa Suomen taloustilanteen oleva paljon huonomman vuoden kuluttua. Paremmaksi tai
paljon paremmaksi sen oletti muuttuvan lähes joka neljäs kyselyyn vastanneista kuluttajista. Odotuksia kuvaava saldoluku oli heinäkuussa pääkaupunkiseudulla –5,0 ja koko maassa –7,2.

Pääkaupunkiseutu
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Heinäkuussa pääkaupunkiseudun kuluttajista 27 prosenttia oli sitä mieltä, että työttömiä tulee ole-
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rin vastaajista oli päinvastaista mieltä eli he olettivat työttömiä olevan vähemmän vuoden kuluttua.
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Lähde. Tilastokeskus, kuluttajabarometri
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Vielä toukokuussa joka kolmas pääkaupunkiseudun kuluttaja näki työttömyystilanteen kehityksen
valoisana.

Koko maassa odotukset työttömyystilanteen kehityksestä olivat myönteisemmät kuin pääkaupunkiseudulla, sillä 31 prosenttia kuluttajista odottaa työttömiä olevan vuoden kuluttua heinäkuun tilan-

Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavien 12 kk:n aikana

netta vähemmän. Heinäkuussa odotuksia kuvaava saldoluku sai pääkaupunkiseudulla arvon –0,5 ja

Pääkaupunkiseutu
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Joka neljäs pääkaupunkiseudun kuluttaja olettaa oman taloustilanteensa olevan paremman vuoden
kuluttua heinäkuussa tehdyn kuluttajabarometrin haastattelun mukaan. Huonommaksi sen olettaa
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muuttuvan 13 prosenttia kuluttajista. Edelliseen kuukauteen verrattuna odotukset olivat muuttuneet
valoisimmiksi, mutta kuten muillakin kuluttajabarometrin osa-alueilla kesäkuussa tapahtui odotuk-
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Lähde. Tilastokeskus, kuluttajabarometri

sissa voimakas käänne synkempään suuntaan. Kehitys oli samansuuntaista myös koko maassa ja
heinäkuussa oman talouden kehitys nähtiin hieman valoisampana kuin kuukautta aikaisemmin. Heinäkuussa koko maassa joka neljäs kuluttaja oletti oman taloutensa olevan paremman vuoden kuluttua. Heikommaksi sen oletti muuttuvan 15 prosenttia kuluttajista. Oman taloustilanteen odotuksia
kuvaava saldoluku oli pääkaupunkiseudulla 7,9 ja koko maassa se oli 6,3.

Kuluttajat luottavat edelleen omiin säästämismahdollisuuksiinsa
Kuluttajat ovat perinteisesti luottaneet vahvasti omiin säästämismahdollisuuksiinsa. Heinäkuussa
pääkaupunkiseudun kuluttajista 46 prosenttia olettaa hyvin todennäköisesti säästävänsä seuraavan
12 kuukauden aikana. Koko maassa vastaava osuus oli hieman pienempi eli 42 prosenttia. Melko
todennäköisesti säästää pääkaupunkiseudulla 36 ja koko maassa 37 kuluttajaa sadasta. Noin joka
kymmenes kuluttaja hyvin todennäköisesti ei säästä tulevan vuosijakson aikana. Säästämisodotuksia kuvaava kuluttajabarometrin saldoluku oli pääkaupunkiseudulla 52,4 ja koko maassa 45,1.

Toimeentulotuen saajat
pääkaupunkiseudulla
Muutos (%) edellisestä vuodesta
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Lähde: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit

HYVINVOINTI
Toimeentulotuen saajien määrä ennallaan

Asumistuen saajat
pääkaupunkiseudulla
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Toimeentulotuen saajia oli pääkaupunkiseudulla huhti–kesäkuussa suunnilleen yhtä paljon kuin
vuotta aikaisemminkin. Heitä oli keskimäärin kuukaudessa lähes 53 700 henkilöä. Helsingissä heitä

Asumistuki

%
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oli jopa hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Espoossa toimeentulotuen saajien määrä kasvoi kaksi
prosenttia ja Vantaalla kolme prosenttia. Näissä kaupungeissa neljä henkilöä sadasta saa toimeen-
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tulotukea, kun Helsingissä osuus on kuusi henkilöä sadasta. Helsingissä toimeentulotukea sai
keskimäärin kuukaudessa noin 34 300, Vantaalla 10 400 ja Espoossa 9 000 asukasta.
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Lähde: KELA
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Autojen ensirekisteröinnit
Muutos (%) edellisestä vuodesta
Helsinki

%

Asumistuen saajien määrä kasvoi vain hieman
Pääkaupunkiseudulla yleisen asumistuen saajien määrä kasvoi vähän alle kahdella prosentilla kulu-
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kaksi vuotta sitten alkanut tuensaajien määrän voimakas kasvu päättyi viime vuoden viimeisellä nel-
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jänneksellä ja sen jälkeen kasvuvauhti on hidastunut ja pysähtynyt noin kahden prosentin tuntu-
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maan. Espoossa ja Vantaalla lisäys oli noin puolitoista prosenttia ja Helsingissä hieman yli kaksi pro-
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senttia. Siellä sekä Vantaalla yleistä asumistukea sai 8,5 prosenttia asuntokunnista, kun Espoossa
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osuus oli kaksi prosenttiyksikköä vähemmän.
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Pääkaupunkiseudulla oli tämän vuoden toisen vuosineljänneksen lopussa yhteensä 40 300 yleisen

Lähde: Tilastokeskus

asumistuen saajaa. Heistä kaksi kolmasosaa asui Helsingissä. Espoon osuus oli 17 prosenttia ja
Vantaan 19 prosenttia.

Lento- ja laivaliikenteen matkustajat
I/1993 = 100

LIIKENNE JA YMPÄRISTÖ
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Uusia autoja rekisteröitiin Helsingissä noin 7 200 kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Määrä oli 720

Laivaliikenne
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autoa eli 11 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Koko maassa ensirekisteröintejä
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Lähde: Finavia ja Liikennevirasto

oli 40 100, joka oli noin 3 000 edellisvuotta enemmän. Prosentuaalisesti lisäys oli 8 prosenttia. Vuoden
2009 alusta lähtien runsaan vuoden ajan uusien autojen rekisteröintimäärä oli voimakkaassa laskussa, kunnes se kääntyi vahvaan nousuun. Kasvuvauhti on hiipunut kuitenkin Helsingissä tämän vuoden
alkupuolella. Viime vuonna Helsingissä rekisteröitiin uusia autoja lähes 21 400 ja koko maassa
126 400.

Lento- ja laivaliikenteen matkustajien määrä jatkoi kasvuaan
Työllinen työvoima
Muutos (%) edellisestä vuodesta
Helsingin seutu

Helsinki–Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli lähes neljä miljoonaa henkilöä tämän vuoden
toisella neljänneksellä. Lisäystä oli neljäsosa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, tosin viime vuonna islantilaisen tulivuoren syöksemä tuhkapilvi lamautti lentoliikennettä. Koko viime
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vuoden aikana sekä kotimaisen että kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärä oli lähes 13
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miljoonaa henkilöä Helsinki–Vantaan lentoasemalla. Vuoden 1993 tilanteeseen verrattuna matkusta-
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jamäärä on kaksinkertaistunut.

-1,0

Kansainvälisen laivaliikenteen matkustajamäärä oli Helsingin satamissa lähes kolme miljoonaa
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kana Helsingin satamien kansainvälisessä laivaliikenteessä oli yhteensä 10,4 milj. matkustajaa.
Vuoteen 1993 verrattuna määrä oli kasvanut noin 80 prosenttia.

TYÖMARKKINAT
Työllisten määrä kasvussa – työttömiä huomattavasti viime vuotta
vähemmän

Työllinen työvoima ja työttömät
Muutos (%) edellisestä vuodesta
Työlliset

%

Työttömät
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Helsingin seudun työllisten henkilöiden määrä kasvoi kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä huo-
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mattavasti enemmän kuin on totuttu kolmen edellisen vuoden aikana. Heidän määränsä lähti kasvuun

-10

vuosi sitten, mutta huhti–kesäkuussa lisäys oli huomattavasti aiempaa enemmän. Työllinen työvoima
kasvoi lähes kahdella prosentilla eli 12 700 henkilöllä viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.
Koko maassa se kasvoi 1,3 prosenttia eli työllisiä oli 31 500 henkilöä edellisvuotta enemmän.
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Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Helsingin seudulla työttömien määrässä tapahtui huomattava lasku, sillä heitä oli toisella vuosineljänneksellä 14,9 prosenttia eli 8 300 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Koko maassa vähennys oli
19 300 henkilöä eli 7,3 prosenttia.

Työikäinen väestö
100 henkilöä

Työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden määrä muuttui yhtä paljon kuin edelliselläkin vuosineljänneksellä, sillä vähennys oli noin kaksi prosenttia. Koko maassa heidän määränsä säilyi käytän-

Työv.ulkop.

nöllisesti katsoen edellisvuoden tasolla.
Työttömät

Helsingin seudulla työlliseen työvoimaan kuului 717 800 henkilöä huhti–kesäkuussa. Työttömiä oli
47 500 ja työvoiman ulkopuolella oli 282 800 henkilöä. Koko maassa työpaikka oli 2,5 milj. henkilöllä.
Työttömiä oli 243 600 ja työvoiman ulkopuolella oli 1,3 milj. henkilöä.

Rakennusala lisäsi työntekijöidensä määrää

Työlliset

Työikäiset
Henkilöä
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Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Helsingin seudulla rakennusalan työntekijöiden määrä kasvoi lähes kymmenesosan huhti–kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Lisäys oli noin 3 700 henkilöä, joten yhteensä alalla oli 41 400
työntekijää. Liike-elämän palveluiden henkilökunnan määrä kasvoi noin 8 prosenttia. Kyseessä on
keskeinen toimiala seudulla, sillä sen työntekijämäärä oli 100 400 henkilöä ja lisäys viime vuodesta
oli vähän yli 7 500 työntekijää. Koulutusala kasvatti työntekijöidensä määrää edellisvuodesta runsaalla kymmenesosalla eli 5 100 henkilöllä. Yhteensä kyseiseltä alalta sai toimeentulonsa miltei

Työllinen työvoima päätoimialoittain
Helsingin seudulla
Muutos (%) edellisestä vuodesta

48 500 henkilöä.
Työntekijöiden määrä laski eniten Helsingin seudulla teollisuudessa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Kummallakin alalla työntekijöiden määrä on ollut laskussa viime vuoden puolivälin jälkeen.
Teollisuudessa vähennys oli noin 10 500 henkilöä eli lähes 14 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemisalalla
työntekijämäärä supistui vähän alle 2 700 henkilöllä eli 9 prosenttia. Teollisuudesta sai toimeentulonsa
toisella vuosineljänneksellä 66 700 ja majoitus- sekä ravitsemistoiminnasta lähes 27 500 henkilöä.
Koko maassa rakennusalan työntekijöiden määrä kasvoi lähes 6 prosenttia eli lähes 9 500 henkilöä
huhti–kesäkuussa viime vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna. Myös koulutuksen ja terveydenhuollon työntekijöiden määrä kasvoi. Koulutusalalla lisäys oli hieman yli 6 prosenttia eli

Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Kuljetus
Ravintolat ja majoit.
Viestintä
Rahoit., kiinteistöt
Palv. liike-eläm.
Julk. hallinto
Koulutus
Terv., sos. palv.
Muut palv.
%

-15 -10 -5 0 5 10 15

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
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Työllinen työvoima päätoimialoittain
Suomessa
Muutos (%) edellisestä vuodesta

10 700 henkilöä. Terveydenhuoltoalalla kasvu oli noin 5 prosenttia, joka merkitsi 20 200 henkilöä.
Koko maassa teollisuusalan työntekijöiden määrä laski vajaa 4 prosenttia eli vähennys oli noin
14 500 työntekijää. Kuljetusalan työntekijöiden määrä laski 10 900 henkilöä eli lähes 7 prosenttia.

Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa

Koko maassa rakennusalalta sai toimeentulonsa kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 181 400,
koulutusalalta 180 800 ja terveydenhuollosta 404 000 henkilöä. Teollisuudessa oli 386 000 ja kulje-

Kuljetus
Ravintolat ja majoit.
Viestintä

tusalalla 150 700 työntekijää.

Rahoit., kiinteistöt
Palv. liike-eläm.

Tehtyjen työtuntien määrä pysyi kasvussa

Julk. hallinto
Koulutus
Terv., sos. palv.

Helsingin seudulla tehtyjen työtuntien määrä kääntyi nousuun viime vuoden viimeisellä neljännek-

Muut palv.
%

sellä pitkään jatkuneen vähenemisen jälkeen. Huhti–kesäkuussa lisäystä oli hieman yli kaksi pro-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

senttia, kun ensimmäisellä neljänneksellä kasvua oli vain puoli prosenttia. Koko maassa tehtyjen
työtuntien määrä kääntyi kasvuun samana ajankohtana kuin Helsingin seudullakin. Lisäystä oli tämän
vuoden toisella neljänneksellä vähän yli prosentti, joka oli hieman vähemmän kuin ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.
Helsingin seudulla tehtiin huhti–kesäkuussa 291,1 milj. ja koko maassa 1 036,8 milj. työtuntia. Vuo-

Tehtyjen työtuntien määrä
Muutos (%) edellisestä vuodesta

den 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna koko maassa tehtyjen työtuntien määrä oli neljä prosenttia vähemmän. Helsingin seudulla niitä oli 8 prosenttia samaa ajankohtaa vähemmän.

Helsingin seutu

%

Suomi

Avoimien työpaikkojen määrä edelleen voimakkaassa kasvussa
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Työpaikkoja oli avoinna Helsingin seudulla kesäkuun lopussa yhteensä lähes 7 400. Määrä oli puo-
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let enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa avoimien työpaikkojen määrä oli kasvanut nel-
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jänneksen viime vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna. Niitä oli noin 26 000, joten lisäys
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viime vuoden kesäkuun lopusta oli runsas 5 000 työpaikkaa. Helsingin seudulla työpaikkoja oli

II/11

avoinna noin 2 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

tietojen mukaan.

Työttömyysaste laski hieman
Avoimet työpaikat
Muutos (%) edellisestä vuodesta
Helsingin seutu

Työttömyysaste laski edelleen, kun sitä verrataan vuotta aikaisemmin vallinneeseen tilanteeseen.
Työttömien osuus työvoimasta oli 6,2 prosenttia Helsingin seudulla kuluvan vuoden toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 1,1
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Työ- ja elinkeinoministeriön TE-toimistojen asiakasrekisteriin perustuvien tietojen mukaan Helsingin
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ajankohtaan verrattuna oli 0,6 prosenttiyksikköä. Helsingin seudulla ollaan pitkän ajan keskiarvon
tuntumassa, mutta koko maassa noin prosenttiyksikkö sen alapuolella. Koko maassa vuoden puoli-

välissä oli työttöminä 9,2 prosenttia työvoimasta. Vähennystä viime vuodesta oli 0,8 prosenttiyksikköä. Kehysalueella työttömyysaste oli 6,4 prosenttia ja Espoossa 6 prosenttia. Helsingissä työttömyysaste oli 8 prosenttia ja Vantaalla 8,8 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lähes pysähtyi

Työttömyysaste (%) ja sen keskiarvo
(I/00–II/11) Helsingin seudulla sekä
koko maassa

%

Helsingin seutu

Suomi

Keskiarvo Hgin seutu

Keskiarvo Suomi

10

Pitkäaikaistyöttömien määrän jo viime vuoden alussa alkanut voimakas nousu taittui, sillä heidän mää-

9

ränsä kasvoi vain hieman alle neljä prosenttia kesäkuussa vuotta aiempaan tilanteeseen verrattuna.

8

Yli vuoden työttöminä olleiden määrä kasvoi etenkin viime vuoden toisella ja kolmannella neljänneksel-

7

lä, jolloin lisäys oli noin puolet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko maassa heidän

6

määränsä kasvoi viime vuoden kesäkuuhun verrattuna vähän yli neljä prosenttia ja osuus työvoimasta
oli 2,1 prosenttia. Helsingin seudulla vastaava osuus oli hieman pienempi eli 1,6 prosenttia.
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Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Kehysalueella pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vielä noin 14 prosentilla ja Vantaallakin lähes
kymmenesosalla, vaikka kummassakin kasvuvauhti oli hidastunut edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna. Vantaalla yli vuoden työttöminä olleiden osuus työvoimasta oli 2,2 prosenttia ja kehysalueella se oli 1,4 prosenttia. Helsingissä vastaava osuus oli 1,7 prosenttia ja lisäys miltei kolme prosenttia. Espoossa sen sijaan pitkäaikaistyöttömien määrä oli kääntynyt laskuun jo tämän vuoden al-

Työttömyysaste (%) ja sen keskiarvo
(3/00–6/11) pääkaupunkiseudulla,
kehysalueella sekä koko maassa

kupuolella ja heidän määränsä supistui vajaalla 12 prosentilla. Espoossa työvoimasta 1,2 prosenttia
Pääkaupunkiseutu
Kehyskunnat
Keskiarvo Hgin seutu

kuului pitkäaikaistyöttömiin.

Suomi
Keskiarvo Suomi

%

12

Helsingin seudulla oli kesäkuun lopussa miltei 11 400 pitkäaikaistyötöntä ja koko maassa heitä oli
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noin 57 300. Helsingissä yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli lähes 5 300, Espoossa noin
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1 500, Vantaalla vähän yli 2 300 ja kehysalueella noin 2 200.
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Nuorisotyöttömien määrä yhä laskussa
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Vailla työtä olevien, alle 25-vuotiaiden lukumäärän supistuminen jatkui edelleen, tosin hieman vaimentuen. Helsingin seudulla oli kymmenesosa vähemmän nuoria työttömiä tämän vuoden kesä-

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto

kuussa kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Koko maassa heidän määränsä supistui lähes
14 prosenttia. Helsingissä nuorten työttömien määrä laski runsas kaksi prosenttia, kun Espoossa
vähennys oli lähes 13 prosenttia. Vantaalla heidän määränsä laski 22 prosenttia ja kehysalueella vähän yli 11 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyys
Muutos (%) edellisestä vuodesta
Helsingin seutu

%

Helsingin seudulla nuorisotyöttömiä oli kesäkuussa 5 800. Helsingissä heitä oli noin 2 600, Vantaalla
1 100 ja Espoossa 800. Kehysalueella oli 1 300 alle 25-vuotiasta nuorta työtöntä työnhakijaa työ- ja
elinkeinotoimistoissa.
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Väestönmuutos ja sen osatekijät
Helsingin seudulla
Syntyneet
Nettomuutto

Henkilöä

VÄESTÖ

Kuolleet
Nettomuutos

Väestö kasvoi hieman viime vuotta enemmän
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Helsingin seudun väestö kasvoi huhti–kesäkuussa noin 4 200 asukkaalla. Muuttovoitto toi lisää lähes
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2 500 asukasta ja luonnollinen väestönkasvu oli noin 1 700 henkilöä. Syntyneitä ja kuolleita oli lähes
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sama määrä kuin vuotta aikaisemminkin, mutta muuttovoittoa oli 660 henkilöä edellisvuotta enemmän.
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Helsingissä syntyneiden määrä oli toisella vuosineljänneksellä lähes 70 vauvaa enemmän kuin vuotta
aikaisemmin, myös muuttovoittoa oli enemmän. Helsingin väestö kasvoi huhti–kesäkuussa lähes

Lähde: Tilastokeskus, henkilötilastot

1 600 henkilöllä, joka oli vähän yli 300 henkilöä viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.
Espoossa kokonaisväestö kasvoi lähes 1 100 asukkaalla, joka oli vain hieman enemmän kuin edellisvuonna. Vantaalla kuolleiden ja syntyneiden määrät olivat samaa luokkaa kuin vuotta aikaisemminkin, mutta muuttovoittoa oli vähän yli 200 henkilöä enemmän. Vantaan väkiluku kasvoi huhti–kesäkuussa lähes 800 asukkaalla. Kehysalueella se kasvoi noin 800 henkilöllä, joka oli käytännöllisesti

Luonnollinen väestönkasvu ja
nettomuutto Helsingin seudulla
Luonn.väestönkasvu

yhtä paljon kuin vuotta aikaisemminkin.

Nettomuutto

Helsingin seudulla oli ennakkotietojen mukaan asukkaita vajaa 1,4 miljoonaa kesäkuun lopussa.

Henkilöä

5 000

Helsingissä heitä oli 591 460 ja Espoossa 249 880. Vantaan asukasluku oli 201 660.
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Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä Helsingin seudulle muuttaneiden lukumäärä oli lähes
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10 400, joka oli 660 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lähtömuuttajia sen sijaan oli noin
sata henkilöä edellisvuotta vähemmän, sillä heitä oli lähes 7 900. Näin ollen muuttovoitto lisäsi

Lähde: Tilastokeskus, henkilötilastot

asukaslukua miltei 2 500 asukkaalla.
Kehysalueella muuttajien määrät olivat lähes viime vuoden tasoa ja muuttovoitto lisäsi asukasmäärää noin 400 asukkaalla. Helsingissä muuttovoittoa oli vähän yli 200 henkilöä viime vuoden toista
neljännestä enemmän. Etenkin tulomuuttajia oli edellisvuotta enemmän, sillä heitä oli noin 8 900,
kun lähtömuuttajien määrä oli 7 800 henkilöä. Muuttovoitto kasvattikin Helsingin väkilukua 1 100
Väestön nettomuutto Helsingin seudulla
Tulomuutto

Lähtömuutto

asukkaalla huhti–kesäkuussa.

Nettomuutto

Espoossa tämän vuoden toisella neljänneksellä muuttovoittoa oli noin sata henkilöä enemmän kuin
15

vuotta aikaisemmin. Tämän vuoden huhti–kesäkuussa muuttovoitto oli runsas 500 henkilöä. Van-

12

taalla se oli noin sata henkilöä Espoota vähemmän, mutta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna lisäystä oli vähän yli 200 henkilöä.
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Ulkomainen tulomuutto kasvoi hieman
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Ulkomailta muutti pääkaupunkiseudulle lähes 2 300 henkilöä ja lähtömuuttajia oli noin 1 100, joten
alueen saama muuttovoitto ulkomailta oli noin 1 200 asukasta. Ulkomailta muuttaneita oli kuluvan

vuoden toisella neljänneksellä lähes 250 henkilöä viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.
Lähtömuuttajia oli vajaa sata henkilöä edellisvuotta enemmän, joten kaiken kaikkiaan muuttovoittoa

Ulkomainen nettomuutto
pääkaupunkiseudulla

oli noin 150 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Muuttovoiton kasvu kohdistui Helsinkiin, sillä
Espoon saama ulkomainen muuttovoitto oli noin 70 henkilöä edellisvuotta enemmän ja Vantaalla se
oli 70 edellisvuotta vähemmän. Espooseen muutti ulkomailta noin 300 henkilöä enemmän kuin oli
lähtömuuttajia. Vantaan saama muuttovoitto ulkomailta oli vähän yli sata asukasta. Kehysalueella
se oli hieman tätä enemmän.
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Lähde:Tilastokeskus, henkilötilastot

neita oli lähes 1 200 henkilöä enemmän kuin lähtömuuttajia. Määrä oli vajaa 500 henkilöä viime vuoden toista neljännestä enemmän. Kehysalue on perinteisesti ollut muuttotappioaluetta muun Suomen suhteen ja sieltä muuttikin vajaa 300 henkilöä enemmän muualle Suomeen kuin oli tulomuuttajia.
Vantaalla muuttovoittoa Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta oli noin 40 asukasta huhti–kesäkuussa, kun samaan aikaan viime vuonna muuttotappio oli 50 henkilöä.

Helsingin seudun ja muun Suomen
välinen nettomuutto

Espoo sai Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta muuttovoittoa 230 henkilöä ja Helsinki lähes
1 200 asukasta. Helsingin saama muuttovoitto oli noin 160 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisem-
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Nettomuutto
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12000

min ja Espoossa määrä oli käytännöllisesti katsoen yhtä paljon kuin edellisvuonna samana
ajankohtana.
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Helsingin seudun sisäisessä muuttoliikkeessä kehysalue sai huhti–kesäkuussa muuttovoittoa pää-
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kaupunkiseudulta lähes 600 asukasta, joka oli 150 henkilöä viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Kehysalueelle muutti pääkaupunkiseudulta noin 2 200 henkilöä ja pääkaupunkiseudulle
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muutti runsas 1 600 henkilöä kehysalueelta.
Jo totuttuun tapaan etenkin Helsinki on muuttotappioaluetta seudun sisäisessä muuttoliikkeessä.
Pääkaupungista muuttikin muualle Helsingin seudulle runsas 800 henkilöä enemmän kuin oli tulomuuttajia huhti–kesäkuussa. Helsingistä muutettiin etenkin Vantaalle ja Espooseen, sillä kumpaan-

Pääkaupunkiseudun ja kehysalueen
välinen nettomuutto

kin muutti runsas 1 600 henkilöä. Kehysalueelle muutti hieman alle tuhat henkilöä. Toisaalta myös
vastakkaissuuntaista muuttoliikettä oli huomattavasti. Espoosta muutti Helsinkiin noin 1 400 asukasta

Tulomuutto

Lähtömuutto

Nettomuutto
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ja Vantaalta noin 1 200 henkilöä toisella vuosineljänneksellä. Kehysalueelta Helsinkiin muuttaneita oli

2800

hieman yli 700 henkilöä. Helsingin muuttotappio seudun sisäisessä muuttoliikkeessä oli hieman pie-
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nempi kuin vuosi sitten samana ajankohtana.
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Espoossa oli muualle Helsingin seudulle muuttaneita käytännöllisesti katsoen yhtä paljon kuin oli tulomuuttajiakin toisella vuosineljänneksellä, joten tilanne oli sama kuin vuosi sitten. Vantaa sai kyseisessä muuttoliikkeessä vähän yli 200 henkilöä muuttovoittoa. Määrä oli huomattavasti suurempi viime
vuoteen verrattuna.
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Valokiilassa

Leena Hietaniemi, tutkija
Helsingin kaupungin tietokeskus

www.helsinginseudunsuunnat.fi
– avataan 19.10.2011

Etusivu

Aluetalous

Asunto- ja toimitilamarkkinat

Hyvinvointi

Liikenne- ja ympäristö

Työmarkkinat

Väestö

Helsingin Seudun Suunnat julkaisu täyttää tänä vuonna 15-vuotta. Tutun paperiversion sisältö löytyy
19. lokakuuta lähtien myös internetistä sähköisessä muodossa ja aihealueittain eriteltyinä. Uudistus
koskee myös julkaisun rakennetta eli etusivulta voi siirtyä tarkastelemaan seuraavia aihealueita:
·
·
·
·
·
·

Aluetalous - tuotanto, yritykset, kuluttajat
Asunto- ja toimitilamarkkinat
Hyvinvointi - palvelut, rikollisuus, kuolleisuus
Liikenne- ja ympäristö
Työmarkkinat - työlliset, työttömyys
Väestö - väestönmuutos, väestön muuttoliike, seudun sisäinen nettomuutto

Jokaisesta aiheesta löytyy lyhyt tekstiosuus, joka esittelee uusinta kehitystä neljännesvuosiaineistoon perustuen. Lisäksi mukana on useita kuvioita tilannetta havainnollistamassa. Kuvioissa käytetyt datat on mahdollista saada näkyviin myös taulukkomuodossa html- tai excel-muotoisena kyseistä painiketta klikkaamalla. Kuvio on myös mahdollista suurentaa kopioitavaan muotoon.
Sivuista tulee myöhemmin käyttöön englannin- ja ruotsinkieliset versiot. Etusivun oikean laidan pienennetty kansikuva vie julkaisun uusimman version pdf-versioon. Sen alapuolella oleva valikko sisältää uusimmat pika- ja lehdistötiedotteet, Eurooopan mitassa -kaupunkikohtaisen vertailun, infosivun käsitteet ja takakannen Avainlukuja -taulukon. Lisäksi on mahdollista antaa palautetta ja
mukana on myös tietoja julkaisusta sekä yhteystiedot.
www.helsinginseudunsuunnat.fi on Verti -verkkotilastojärjestelmällä toteutettu raportointisivusto,
jonka sisältönä on joukko valikoituja Helsingin seudun kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Sivustolla
niitä tarkastellaan siis grafiikkana, tekstinä ja taulukkoina.
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Valokiilassa

Markku Koskela, BI Consultant
Tieto Oyj

Verkkotilastojärjestelmä Verti

Verkkotilastojärjestelmä Verti
Verti on Tieto Oyj:n (kts. http://www.tieto.fi/tiedosta/tieto-2-minuutissa) ohjelmistotuote. Verti on
web-sovellus, joka on tarkoitettu alustaksi tilastotiedon julkaisemiseen, tallettamiseen, jalostamiseen ja raportoimiseen verkossa. Vertiä käytetään alustana myös tilastoihin perustuvissa ennusteja päätöksenteon tukimalleissa.
Vertin vahtuutena on tilastografiikka, joka muuttaa taulukon tilastografiikaksi "lennosta". Vaikka tilastojen jakelun perusmuotona on numerotaulukko, kasvaa tilastografiikan merkitys mitä enemmän
siirrytään pelkästä tilastojen jakamisesta raportointiin ja informaation välittämiseen.
Vertin eri versioita on myyty noin 20 julkisen sektorin asiakkaalle Suomessa. Toiminta on paraikaa
laajenemassa yksityiselle sektorille ja kansainvälisille markkinoille.
Vertin komponenttina käytetään PX-Web-nimistä ohjelmistoa, jota käytetään kymmenissä maissa
virallisten tilastojen jakamisessa ympäri maailmaa. Suomessa Suomen Tilastokeskus käyttää sitä.
Verti tukee käytössä olevia tilastostandardeja ja tilastoformaatteja. Esimerkiksi Tilastokeskuksen tilastot toimivat sellaisinaan Vertin tilastokannassa.

Esimerkkejä Vertin käytöstä
Suomen Tilastokeskus
Tilastokeskus käyttää Vertiä erikoissovellusten alustana. Niitä on toteutettu useita. Näkyvin on Findikaattori-sovellus (http://www.findikaattori.fi), joka esittää korkeatasoisena tilastografiikkana pari
sataa valikoitua indikaattoria talous- ja yhteiskuntaelämän eri puolilta. Sovellus toteutettiin 2009
Tilastokeskuksen ja Valtioneuvoston kanslian yhteistyönä juhlistamaan Valtioneuvoston 200-vuotisjuhlaa syksyllä 2009.
Suomen Tulli
Suomen Ulkomaankauppatilastot on toteutettu Vertillä. Kolmikielinen sovellus on osoitteessa
http://uljas.tulli.fi .
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TEM Työnvälitystilasto
TEM Työnvälitystilastot perustuvat Työ- ja elinkeinotoimistoissa asiakkaista kirjattuihin tietoihin.
Verti-sovellus avattiin tämän vuoden alussa. TEM Työnvälitystilastot sisältävät valtavan isoja tilastokuutioita, joista suurimmissa on yli 40 luokittelijaa.
Tämä Verti-pohjainen järjestelmä on tarkoitettu ministeriön sisäiseen käytöön. Suurelle yleisölle näitä tilastoja julkaistaan Tilastokeskuksen ja TEM ToimialaOnlinen kautta.
TEM ToimialaOnline
TEM Toimialapalvelu on ministeriön, alueorganisaation (ELY-keskukset) sekä sidosorganisaatioiden tietohuollosta vastaava yksikkö. Tilastotiedon jakelusta huolehtii Vertipohjainen TEM ToimialaOnline osoitteessa http://www2.toimialaonline.fi. Sovelluksen julkiseen osioon pääsee ilman
käyttäjätunnuksia, maksulliset osiot vaativat kirjautumisen.
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupungilla on useita Vertipohjaisia sovelluksia. Ensimmäinen on Tietokeskuksen toteuttama Pääkaupunkiseudun aluesarjat, jonka julkinen versio on osoitteessa http://www.aluesarjat.fi
Aluesarjoista on olemassa suljetussa verkossa toimiva laajempi viranomaisversio.
Helsingin Seudun suunnat on Vertillä toteutettu raportointisivusto, jonka sisältönä on joukko valikoituja Helsingin seudun kehitystä kuvaavia indikaattoreita, joita sivustolla tarkastellaan grafiikkana,
tekstinä ja taulukkoina. Sovellus avataan lokakuussa.
Helsingin ympäristön tilaa kuvaavat ympäristötilastot on osoitteessa http://helsinginymparistotilasto.fi. Sovellusta ylläpitää Helsingin ympäristövirasto.

Helsingin Seudun Suuntien uusi internet-sivusto – www.helsinginseudunsuunnat. fi –
avataan julkaisun 15-vuotistilaisuudessa keskiviikkona 19.10.2011 alkaen klo 13
Musiikkitalon Teatterilämpiössä. Toivottavasti ajankohta on sopiva ja voit kirjata
sen jo kalenteriisi. Kutsu ja tilaisuuden ohjelma lähetetään myöhemmin.
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Mäntsälä

info

Hyvinkää

Nurmijärvi
Vihti

Järvenpää
Pornainen

Kerava
Tuusula
Sipoo

Aluejako

Vantaa

Pääkaupunkiseutu:

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

Kehysalue:

Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,
Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Helsingin seutu:

Pääkaupunkiseutu ja kehysalue

Uusimaa:

Uudenmaan maakunta

Kauniainen

Helsinki

Espoo
Kirkkonummi

Käsitteitä
Asunnon ostoaikomukset:
Niiden kotitalouksien osuus, jotka aikovat ostaa asunnon varmasti tai mahdollisesti seuraavan vuoden aikana.
Ilmanlaatuindeksi:
HSY:n (ent. YTV) kehittämä indeksi, joka lasketaan tunneittain. Huomioon otetaan rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin, otsonin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuudet, joille määritetään ali-indeksi. Näistä korkein
määrittelee ilmanlaatuindeksin arvon mittausasemalla.

Suhdeluku (indeksi):
Perusajankohdan arvo on suhdelukuna 100. Kuluvan ajankohdan arvo jaetaan perusvuoden arvolla (sekä kerrotaan
sadalla) ja saatu suhdeluku ilmaisee prosenttimuutokseen
perusvuoteen nähden (esim. 110 merkitsee kymmenen
prosentin nousua perusvuodesta).

Liukuva vuosisumma:
Kausitasoitusmenetelmä, jolla tasataan vuoden sisäistä, toistuvaluonteista vaihtelua. Vuosineljänneksen arvo lasketaan
summaamalla neljän viimeisimmän neljänneksen arvot ja jakamalla summa luvulla 4.

Tuotanto:
Kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista
aktiviteettia.
1) Helsingin seutu: Toimialoittaisten tuotannon kehitystä
ennakoivien indikaattorien perusteella konstruoitu Helsingin seudun tuotannon ennakoiva kuvaaja. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin. Tietolähde: Kaupunkitutkimus TA Oy.
2) Suomi: Tilastokeskuksen kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tuorein
neljännes on Tilastokeskuksen julkaisema kokonaistuotannon ennakkotieto.

Pitkäaikainen keskiarvo:
Summataan tietyn ajanjakson neljännesten arvot ja jaetaan
luku neljännesten lukumäärällä.

Työnvälitystilasto:
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilasto, joka perustuu
työnhakijoiden rekisteriin.

Rikokset (poliisin tietoon tulleet):
Väkivaltarikokset: henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset sekä siveellisyysrikokset. Omaisuusrikokset: varkaudet,
törkeät varkaudet ja näpistykset.

Työttömyysaste:
Työttömien osuus työvoimasta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyysasteet poikkeavat toisistaan johtuen tietojen erilaisesta
hankintatavasta.

Lento- ja laivaliikenteen matkustajat:
Saapuneet ja lähteneet matkustajat yhteensä.

Saldoluku:
Saldoluvulla kuvataan odotuksia suhdanne- ja kuluttajabarometrissä. Luku saadaan, kun myönteisten vastausten prosenttiosuuksista vähennetään kielteisten vastausten prosenttiosuudet. Positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia.

Työvoimatutkimus:
Tilastokeskuksen otospohjainen kuukausittain tehtävä
haastattelututkimus. Työllisyyttä koskevissa toimialoittaisissa tiedoissa on pienten toimialojen ja kunta-alueiden
kohdalla suurehko virhemarginaali.
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Avainlukuja
Väestö 30.6.2011*
Väkiluku
Väestönmuutos vuoden alusta
Väestönmuutos, %
Muuttovoitto

Helsinki
591 457
2 908
0,5
2 103

Espoo
249 882
1 912
0,8
821

Vantaa
201 661
1 606
0,8
937

H:gin seutu
1 357 191
7 738
0,5
4 429

Suomi
5 385 633
10 357
0,2
6 500

Työmarkkinat II/2011
Työllinen työvoima (TK)
Muutos vuoden takaisesta, %
Työttömät (TEM)
Työttömyysaste, % (TEM)
Työllisyysaste, % (TK)

314 319
1,1
25 314
8,0
75,1

137 307
4,3
7 801
6,0
75,0

107 632
3,0
9 493
8,8
76,6

717 753
1,8
52 611
7,4
75,3

2 516 914
1,3
252 548
9,2
69,7

Hyvinvointi II/2011
Asumistuen saajat
Muutos vuoden takaisesta, %
Toimeentulotuen saajat1
Muutos vuoden takaisesta, %
Kotihoidontuen saajat
Muutos vuoden takaisesta, %

Helsinki
25 604
2,1
34 251
–0,9
7 265
2,7

Espoo
6 988
1,6
9 006
2,0
3 946
–1,7

Vantaa
7 643
1,4
10 401

PKS
40 336
1,9
53 658
0,3
14 491
0,6

3,0
3 195
–1,0

*ennakkotieto.
1poislukien Kauniainen.
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