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Ulkomaalaisia noin 7 prosenttia väestöstä
Helsingin seudulla asui tämän vuoden alussa 96 500 ulkomaan kansalaista,
joten se oli väestöstä 7 prosenttia. Vuotta aikaisemmin osuus oli ollut 6,6 prosenttia.
Muiden EU-maiden kansalaisia oli 37 400 ja aasialaisia 24 000. Nämä muodostivat suurimmat ryhmät ja yhdessä miltei kaksi kolmasosaa kaikista seudulla asuvista ulkomaan kansalaisista. Pääkaupungissa asui runsas 50 000 ulkomaan kansalaista, joten osuus helsinkiläisistä oli 8,4 prosenttia. EU-kansalaisia oli runsas kolmasosa ja aasialaisia oli neljäsosa.
Valtaosa kaupunkiseuduilla asuvista EU-kansalaisista on kotoisin muista Pohjoismaista.
Ulkomaan kansalaisten lisäksi Helsingin seudulla asuu lähes 40 000 syntyperältään ulkomaalaista asukasta.
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä oli korkein Oslon seudulla, jossa se oli 11,9 prosenttia eli 138 600 asukasta. Oslossa osuus oli 14,2 prosenttia, joka oli yhtä suuri kuin Kööpenhaminassakin. Kööpenhaminan seudulla se oli 9,5 prosenttia eli 183 500 asukasta.
Tukholman seudulla ja myös Tukholmassa joka kymmenes asukkaista on ulkomaan kansalaisia. Heitä oli viime vuoden alussa 208 900. Osuus oli jo vuonna 1995
yhtä korkea, kun taas muilla tarkastelun kohteena olevilla seuduilla se on noussut jatkuvasti.
Lähes 20 vuotta sitten Helsingissä ulkomaan kansalaisten osuus oli 3,6 prosenttia,
Oslossa se oli 10,9 prosenttia ja Kööpenhaminassa 9,5 prosenttia.

Lisää aihealueita ja aineistoa:

www.helsinginseudunsuunnat.fi

Kokonaistuotannon ennakoiva
kuvaaja

ALUETALOUS

Muutos (%) edellisestä vuodesta

Tuotannon lasku näyttäisi pysähtyneen
Tuotannon lasku näyttää ennakkoarvion mukaan pysähtyneen Helsingin seudulla kuluvan vuoden
toisella neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna tuotanto kasvoi ennakkoarvion mukaan 0,5 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä seudun tuotanto supistui huomattavasti aikaisempia

Lähde: Tilastokeskus, Kaupunkitutkimus TA Oy

ennakkoarvioita enemmän. Helsingin seudun tuotannon trendi on seurannut valtakunnallista trendiä viimeisen vuoden aikana. Teollisuuden tuotanto ja kaupan reaalinen myynti laskivat edelleen
toisella neljänneksellä. Sen sijaan liike-elämän palveluissa, informaatiopalveluissa ja kotitalouksien palveluissa reaalinen liikevaihto kasvoi.

Kaupan myynti yhä laskussa
Helsingin seudun suhdannekehitys,
liikevaihdon trendi, I/2010–I/2013

Kaupan toimialojen yhteenlaskettu kokonaismyynti Helsingin seudulla laski tämän vuoden toisella
neljänneksellä 3,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Edellisellä neljänneksellä se supistui kymmenesosan. Kaupan myynti on ollut laskussa viime vuoden puolivälistä lähtien.
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Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen
suhdannepalvelu

Teollisuuden ja rakentamisen
odotukset suhdannenäkymistä

varovaisen optimismin jälkeen. Erityisesti rakennusyritykset arvioivat tuotantonsa supistuvan seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla. Teollisuudessa tuotanto pysyisi ennallaan, ja vasta viimeiselle
vuosineljännekselle on heikkoja kasvuodotuksia. Palvelualojen myynnin kasvu lähestulkoon pysähtyisi. EU-maissa kuitenkin on jo havaittavissa heikkoja merkkejä taloustilanteen kohenemisesta.
Teollisuus ja rakentaminen
Uudellamaalla teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset synkkenivät kesän
alussa. EK:n heinäkuussa 2013 tekemän tiedustelun mukaan suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -25 (huhtikuussa -1). Tuotanto pysyi likimain ennallaan toisen vuosineljänneksen aikana.
Kolmannella neljänneksellä tuotanto supistunee aavistuksen verran. Tuotantokapasiteetti on kuitenkin kokonaan käytössä 67 prosentilla alasta. Henkilökunnan määrä pysyi kesän alussa kausivaihtelu huomioon ottaen ennallaan. Lähikuukausina työvoimaa suunnitellaan vähennettävän.
Koko maassa teollisuusyritysten suhdannekehitys on ollut kesän alkupuolella vaisua ja
tämänhetkistä suhdannetilannetta luonnehditaan yleisesti tavanomaista heikommaksi. Suhdannenäkymien saldoluku painui heinäkuussa lukemaan -8 (huhtikuussa +1).

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK,
suhdannebarometri
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Tuotantomäärät laskivat aavistuksen ja lähikuukausien aikana tuotannon ennustetaan pysyvän
nykytasolla. Vuoden viimeiselle neljännekselle on hienoisia odotuksia tuotannon kääntymisestä
loivaan nousuun. Valmistuotevarastot ovat kasvaneet hieman, ja niiden taso on vähän yli tavanomaisen. Teollisuusyritysten henkilöstön määrä väheni toisella neljänneksellä ja alkusyksyllä henkilöstön ennustetaan supistuvan jälleen voimakkaammin.

Koko maassa rakentamisen suhdannetilanne on ollut keskimääräistä vaisumpi koko tämän
vuoden alkupuoliskon ja näkymät loppuvuodelle ovat varovaiset. Suhdannenäkymien saldoluku oli
heinäkuussa -27 (huhtikuussa -25). Uusien tilausten määrä aleni huhti–kesäkuussa ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna ja tilausten määrän odotetaan jatkavan laskua myös alkusyksyn aikana.
Tilauskannan kuvattiin silti olevan lähes normaali ja tuotannon määrä pysyi vakaana. Henkilöstön
määrä laski hieman huhti–kesäkuussa kausitasoitetuilla luvuilla mitattuna ja henkilökunnan määrän
odotetaan jonkin verran vähenevän seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla. Myymättömien huoneistojen määrä kohosi vähän normaalia korkeammaksi.
Palvelut
Uudenmaan palveluyritysten suhdannetilanne on heikentynyt kesän aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -14 (huhtikuussa -4). Uudenmaan palveluvastaajien suhdanneodotukset ovat hivenen koko maan keskiarvoa paremmat. Myynti lisääntyi vähän alkukesän aikana,
mutta vuoden takaiseen verrattuna se pysyi ennallaan ja säilynee keskimäärin nykyisellä tasolla
myös lähikuukausina. Henkilökunnan määrä on pysynyt viime kuukausina lähes ennallaan. Syksyn
lähestyessä työvoimaa vähennettäneen lievästi.

Palveluyritysten suhdannenäkymät
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Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK,
suhdannebarometri

Kuluttajien luottamusindikaattori

Koko maan palveluyritysten suhdannekuva jatkoi loivassa alamäessä alkukesälläkin. Myynnin kasvu jäi hyvin hitaaksi ja myynnin kasvun odotetaan pysähtyvän alkusyksyllä. Suhdannetilanteen
ennustetaan heikkenevän melko yleisesti lähikuukausien aikana. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku on heinäkuun Suhdannebarometrissa painunut lukemaan -19 (huhtikuussa -10). Heikko kysyntä on selvästi yleisin toiminnan este. Palvelualojen yhteenlaskettu henkilöstö laski loivasti
alkukesällä, mutta lähikuukausien aikana vähennyksen odotetaan hieman nopeutuvan.

Kuluttajien luottamus talouskehitykseen laskusuunnassa
Pääkaupunkiseudun kuluttajien luottamus talouskehitykseen on hiipunut hiljalleen tämän vuoden
helmikuusta lähtien. Tuolloin sitä kuvaava kuluttajabarometrin saldoluku oli 16,3, kun heinäkuussa
se oli 10,8. Koko maassa saldoluku oli heinäkuussa 5,0. Oman talouden kehitystä kuvaavan mikroindikaattorin saldoluku oli heinäkuussa 29,8 pääkaupunkiseudulla ja koko maassa 27,9. Koko

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri

maan talouden kehitystä kuvaava makroindikaattorin saldoluku oli heinäkuussa pääkaupunkiseudulla -8,1 ja koko maassa -15,8.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Pääkaupunkiseudun kuluttajat ovat olleet muuta maata luottavaisempia myös näkemyksissään
koko maan talouden kehittymisestä. Heinäkuussa heistä 37 prosenttia oletti maan taloustilanteen olevan hieman paremman vuoden kuluttua. Koko maassa joka neljännellä kuluttajalla on sama näkemys. Samanlaisena sen olettaa säilyvän 41 prosenttia kuluttajista koko maassa ja 37 prosenttia pääkaupunkiseudulla. Huonommaksi sen olettaa muuttuvan neljäsosa
kuluttajista, kun koko maassa vastaava osuus on miltei kolmasosa.
Tämän vuoden puolella sekä pääkaupunkiseudun että koko maan kuluttajilla on ollut helmikuuta
lukuun ottamatta melko yhteneväiset näkemykset työttömyyden kehityksestä. Heinäkuussa kuitenkin koko maan kuluttajat näkivät tulevaisuuden huomattavasti synkempänä.

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

Heinäkuussa joka toinen pääkaupunkiseudun kuluttaja oletti oman taloustilanteensa olevan vuoden

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri

kuluttua samanlaisen kuin tiedusteluhetkelläkin. Koko maassa osuus oli kuusi kuluttajaa kymmenestä.
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Kotitalouksien ennuste Suomen
talouskehityksestä seuraavien
12 kk:n aikana

Koko maan kuluttajista joka neljäs oletti taloustilanteensa muuttuvan paremmaksi ja pääkaupunkiseudulla vastaava osuus oli kolme kuluttajaa kymmenestä.
Kuluttajat ovat perinteisesti luottaneet hyvin vahvasti omiin säästämismahdollisuuksiinsa ja luottamus
on ollut koko maata vahvempaa pääkaupunkiseudulla. Joka kolmas kuluttaja sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa ilmoitti melko todennäköisesti säästävänsä seuraavan 12 kuukauden aikana.

ASUNTOMARKKINAT
Asunnon ostoaikomukset maltilliset
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri

Toukokuussa pääkaupunkiseudulla uuden asunnon aikoi ostaa seuraavan 12 kuukauden aikana
varmasti tai mahdollisesti 10,9 prosenttia kuluttajista Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tietojen
mukaan. Koko maassa vastaava osuus oli pienempi eli 7,8 prosenttia. Vuotta aikaisemmin vastaava osuus oli ollut 8,1 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 9,7 prosenttia.
Asuntojen ostoaikomukset
seuraavan 12 kuukauden aikana

Vanhojen asuntojen hinnat nousussa
Pääkaupunkiseudulla vanhan kerrostaloasunnon neliöhinta oli keskimäärin 3 640 euroa kuluvan
vuoden toisella neljänneksellä. Vuotta aikaisemmin se oli ollut 142 euroa vähemmän. Helsingissä
neliöhinta oli 4 063 euroa, Espoossa 3 055 euroa, Vantaalla 2 437 euroa ja kehyskunnissa 1 963
euroa. Vuoteen 2005 verrattuna neliöhinnat olivat kohonneet pääkaupunkiseudulla 48 prosenttia ja
Helsingissä 52 prosenttia. Espoossa ne olivat kohonneet 40 prosenttia. Vantaalla ja kehyskunnissa lisäystä oli noin kolmasosa.

HYVINVOINTI

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri

Toimeentulotuen saajien määrä kääntyi voimakkaaseen kasvuun
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat

Pääkaupunkiseudulla toimeentulotuen saajien määrä oli 61 040 keskimäärin kuukaudessa huhtikesäkuun aikana. Lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli miltei kymmenesosa. Kaksi kolmasosaa pääkaupunkiseudun toimeentulotuen saajista asuu Helsingissä. Heitä oli 38 860, joka oli 8,5 prosenttia
edellisvuotta enemmän. Voimakkaimmin heidän määränsä kasvoi Espoossa, jossa lisäystä oli 13,8
prosenttia. Vantaalla kasvua oli kymmenesosa ja tuen saajia oli 11 520. Espoossa heitä oli 10 670.
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Pääkaupunkiseudulla pienten lasten kotihoidontuen saajien määrä kasvoi 2,5 prosenttia viime
vuoden puoliväliin verrattuna ja kyseistä tukea saavia perheitä oli yhteensä 15 350 kesäkuussa.
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Espoossa heitä oli 4 180, joka oli vajaa neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Helsingissä lisäys
oli lähes kolme prosenttia ja Vantaalla se oli vähän yli prosentti. Siellä pienten lasten kotihoidontuen saajia oli 3 240 ja Helsingissä heitä oli 7 850 kesäkuun lopussa.

Varkaus- ja huumausainerikosten määrä kääntyi nousuun

Toimeentulotuen saajat
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Poliisin tietoon tulleiden varkausrikosten määrä on laskenut Helsingissä jo lähes kahden vuoden
ajan. Kuitenkin kuluvan vuoden toisella neljänneksellä varkausrikosten määrä nousi 3,2 prosenttia
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Niitä oli 8 838, joka oli 277 varkausrikosta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 1995 alkuun verrattuna varkausrikoksia tuli poliisin
tietoon neljäsosa vähemmän.
Kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa tuli poliisin tietoon Helsingissä 813 huumausainerikosta. Niitä oli
90 rikosta eli 12,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 1995 alkuun verrattuna
huumausainerikosten määrä oli kasvanut 56 prosenttia.
Lähde: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit

LIIKENNE JA YMPÄRISTÖ
Autojen ensirekisteröintien määrä kasvoi merkittävästi
Helsingissä rekisteröitiin kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 5 230 uutta autoa. Se oli 1 690
autoa eli 48 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Myös koko maassa ensire-

Autojen ensirekisteriöintien
lukumäärä
Muutos (%) edellisestä vuodesta

kisteröintien määrä nousi samana ajanjaksona 51 prosenttia. Yhteensä koko maassa ensirekisteröitiin 32 620 autoa. Vuoden 1993 alkuun verrattuna Helsingissä uusia autoja rekisteröitiin 55 prosenttia enemmän ja koko maassa 59 prosenttia enemmän.

Lento- ja laivaliikenteen matkustajamäärässä hienoista kasvua
Helsinki-Vantaan lentokentän matkustajamäärä kääntyi kasvuun kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Lentomatkustajia oli 3 993 000, joka oli 117 000 matkustajaa eli kolme prosenttia enemmän kuin
vuotta aikaisemmin. Vuoden 1993 alkuun verrattuna lentomatkustajia oli 122 prosenttia enemmän.

Lähde: Tilastokeskus ja TraFi

Kansainvälisen laivaliikenteen matkustajamäärä kasvoi Helsingin satamissa 1,3 prosenttia kuluvan
vuoden toisella neljänneksellä. Laivamatkustajia oli yhteensä 3,1 miljoonaa, joka oli 41 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 1993 alkuun verrattuna laivamatkustajien määrä oli kasvanut 89 prosenttia.

Sekajätteen määrä edelleen laskussa
Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksella vastaanotetun sekajätteen määrä laski edelleen ja sitä oli
huhti-kesäkuussa 3,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokonaisjätteen määrä on
lisääntynyt tasaisesti viime vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen. Sitä oli tämän vuoden toisella neljänneksellä 16,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Yhteensä Ämmässuolla vastaanotettiin huhti-kesäkuussa 172 400 tonnia jätettä, josta sekajätettä oli 61 300 tonnia.

Kaatopaikkajätteen vastaanotettu
määrä Ämmässuon
jätteenkäsittelylaitoksella
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Lähde: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
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Työllinen työvoima päätoimialoilla
Helsingin seudulla, II/2013

TYÖMARKKINAT

Muutos (%) edellisestä vuodesta

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi
Vailla työtä olevien henkilöiden lukumäärä kasvoi Helsingin seudulla kolme prosenttia huhti-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko maassa nousua oli 5,8 prosenttia. Työttömiä oli Helsingin seudulla 58 500 ja koko maassa 251 800. Työllisten henkilöiden määrä
pysyi Helsingin seudulla lähes ennallaan, sillä lisäystä oli 0,6 prosenttia. Koko maassa heidän määränsä laski 0,7 prosenttia. Työlliseen työvoimaan kuului Helsingin seudulla 720 800 ja koko maassa
2,5 milj. henkilöä.
Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi Helsingin seudulla 2,1 prosenttia ja koko maassa 1,2 prosenttia, kun verrataan tämän vuoden toisen neljänneksen tilannetta vuotta aikaisempaan. Huhti-kesäkuussa työvoiman ulkopuolella oli Helsingin seudulla 295 700 ja koko maassa 1,3 miljoonaa henkilöä.

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Teollisuudessa ja kuljetusalalla työntekijöiden määrä laski

Työllinen työvoima päätoimialoilla
Suomessa, II/2013
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Helsingin seudulla teollisuusalalla oli huhti-kesäkuussa 67 700 työntekijää, joka oli 3,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä. Koko maassa teollisuus antoi työpaikan
388 100 henkilölle eli lukumäärässä oli vähän yli prosentti laskua. Helsingin seudulla kuljetus- ja
varastointialalla työllinen työvoima laski 4,9 prosenttia ja kyseinen toimiala antoi työpaikan 44 400
henkilölle. Koko maassa kuljetusalan työntekijöiden määrä kasvoi puolitoista prosenttia. Eniten huhtikesäkuussa kuitenkin laski koulutusalan työntekijöiden määrä eli 11,8 prosenttia. Kyseinen ala
antoi toimeentulon 43 800 Helsingin seudun asukkaalle.
Kaupan alalla työntekijöiden määrä säilyi entisellä tasolla ja rakentamisessa se kasvoi 5,8 prosenttia Helsingin seudulla.Kaupan alalla työntekijöitä oli 110 700 ja rakennusalalla 42 500. Myös
koko maassa kummallakin toimialalla työntekijöiden määrä kasvoi vähän yli prosentilla. Kauppa antoi
työpaikan 313 700 henkilölle huhti-kesäkuussa ja rakentaminen 177 200 henkilölle.

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi hieman

Työttömyysaste (%) ja sen keskiarvo
Helsingin seudulla ja koko maassa
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Helsingin seudulla tehtiin kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 310,5 milj. työtuntia, joten
niiden määrä oli kasvanut 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Koko maassa tehtyjä työtunteja oli suunnilleen sama määrä kuin vuotta aikaisemminkin eli 1024,3 milj. tuntia. Vuoden 1998 alkuun verrattuna
tehtyjen työtuntien määrä oli lisääntynyt Helsingin seudulla vähän yli viidesosan ja koko maassa
vajaa kolme prosenttia.
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Avoimia työpaikkoja vähän aiempaa enemmän
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Helsingin seudulla oli avoimia työpaikkoja 7 360 kesäkuun lopussa, joten viime vuoden vastaa-
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vaan ajankohtaan verrattuna määrä oli kasvanut 3,9 prosenttia. Koko maassa niitä oli 23 870,
joka oli 5,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuoden 1993 alkuun verrattuna Helsingin seudulla oli
TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja kymmenkertainen määrä ja koko maassa viisinker-
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Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
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tainen määrä.

Työttömyysaste noussut
Työttömien osuus työvoimasta oli Helsingin seudulla 7,5 prosenttia tämän vuoden toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen työvoimatilaston otostutkimukseen perustuvien tietojen mukaan. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 0,2 prosenttiyksikköä. Helsingissä työttömyysaste oli
7,9 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa se oli 9,1
prosenttia, jossa oli puoli prosenttiyksikköä lisäystä viime vuoden toiseen neljännekseen nähden.
Työ- ja elinkeinoministeriön TE-toimistojen asiakasrekisteriin perustuvien tietojen mukaan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 9,1 prosenttia Helsingin seudulla ja 11,6 prosenttia koko maassa. Lisäys viime vuoden puolivälin tilanteeseen oli Helsingin seudulla 1,6 prosenttiyksikköä ja
koko maassa 2,3 prosenttiyksikköä. TE-toimistojen tietojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus
oli Helsingissä 9,9 prosenttia, Espoossa 8,2 prosenttia, Vantaalla 10,1 prosenttia ja KUUMA-kuntien alueella 7,6 prosenttia. Viime vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna Vantaalla lisäystä oli 1,3 ja kehysalueella 1,4 prosenttiyksikköä. Helsingissä vastaava nousu oli 1,7 ja Espoossa 1,9 prosenttiyksikköä.

Nuorisotyöttömien määrä kasvaa voimakkaasti

Työttömyysaste (%) ja sen keskiarvo
pääkaupunkiseudulla, kehysalueella
ja koko maassa
%
12
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Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Nuorisotyöttömyys
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli 7 770 Helsingin seudulla tämän vuoden
kesäkuun lopussa. Lisäys heidän määrässään oli 1 810 nuorta eli 30,3 prosenttia viime vuoden
puoliväliin verrattuna. Koko maassa heidän lukumääränsä oli 44 950, joten lisäys oli 23,2 prosenttia eli 8 460 nuorta.
Espoossa nuoria työttömiä työnhakijoita oli 1 370 eli 47,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten
kesäkuun lopussa. Vantaalla heitä oli lukumääräisesti miltei yhtä paljon kuin Espoossakin eli
1 370, joten heidän määränsä oli kasvanut viime vuoden kesäkuun loppuun verrattuna neljäsosan.
Helsingissä nuorisotyöttömien määrä oli 3 380, joka oli 28,7 prosenttia enemmän vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. KUUMA-kuntien alueella heitä oli 1 630, joten lisäys vuodessa oli ollut 26,7 prosenttia. Helsingin seudulla, Espoossa, kehysalueella ja Helsingissä alle 25-vuotiaiden
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli prosentti. Koko maassa se oli 1,7 prosenttia ja
Vantaalla 1,2 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyys rajussa nousussa

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Pitkäaikaistyöttömyys
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Kesäkuun lopussa yli vuoden työttöminä olleiden määrä kasvoi Helsingin seudulla vähän yli viidesosan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli 14 480 eli 2 620
henkilöä vuoden takaista tilannetta enemmän. Koko maassa pitkäaikaistyöttömiä oli hieman alle
viidesosan enemmän kuin vuosi sitten. Yhteensä heitä oli 72 760, joka oli 11 660 henkilöä enemmän viime vuoden kesäkuun loppuun verrattuna.

%
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Helsingin seudulla yli vuoden työttöminä olleiden osuus työvoimasta oli kaksi prosenttia ja koko
maassa se oli 2,8 prosenttia. Helsingissä heitä oli 6 960. Vantaalla oli 2 710 ja Espoossa 2 160
pitkäaikaistyötöntä. KUUMA-kuntien alueella asui 2 600 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä.
Helsingissä heidän osuutensa työvoimasta oli 2,2 prosenttia, Espoossa 1,6 prosenttia, Vantaalla 2,5
prosenttia ja KUUMA-kuntien alueella 1,7 prosenttia tämän vuoden kesäkuun lopussa.

0
-5
-10
-15
6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12 12/12 3/13 6/13

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Helsingin seudun suunnat 3/2013

7

Luonnollinen väestönkasvu ja
nettomuutto
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Syntyneet

Kuolleet

Nettomuutto

Nettomuutos

VÄESTÖ
Luonnollinen väestönkasvu ennallaan
Helsingin seudulla syntyi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuun aikana 4 150 vauvaa ja kuolleita oli 2 340, joten luonnollinen väestönkasvu oli 1 810 henkilöä. Sekä syntyneitä että kuolleita
oli miltei täsmälleen yhtä paljon kuin vuotta aikaisemminkin. Muuttovoittoa sen sijaan oli viidesosa
enemmän eli 580 henkilöä. Kokonaisuudessaan tulomuuttajien enemmyys lähtömuuttajiin nähden
oli 3 370 asukasta. Yhteensä Helsingin seudun väestö kasvoi kuluvan vuoden toisella neljännek-
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Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

sellä 5 180 henkilöllä. Helsingin seudulla asui ennakkotietojen mukaan kesäkuun lopussa hieman
alle 1,4 miljoonaa asukasta. Helsingissä heitä oli 608 300, Espoossa 258 800 ja Vantaalla 206 200.

Muuttovoittoa aiempaa enemmän

Helsingin seudun ja muun Suomen
välinen muuttoliike
Tulomuutto

Lähtömuutto

Nettomuutto

Henkilöä
12 000
10 000

Helsingin seudulle muutti huhti-kesäkuussa 11 050 henkilöä ja lähtömuuttajia oli 7 680, joten alueen saama muuttovoitto oli 3 370 asukasta. Määrä oli viidesosan enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pääkaupunkiseudun muuttovoitto oli 2 800 henkilöä eli miltei kolmasosa enemmän kuin edellisvuonna. Etenkin
Helsingissä muuttovoittoa oli huomattavasti eli miltei puolet enemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä. Helsingissä muuttovoiton ansiosta väkiluku kasvoi 2 110 henkilöllä. Myös Vantaalla muuttovoittoa oli aiempaa enemmän ja siellä se lisäsi väkimäärää 170 asukkaalla. Espoossa tulomuuttajia oli 500
lähtömuuttajia enemmän. Se oli kuitenkin vähemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä. Kehysalueella muuttovoittoa oli 570 henkilöä eli noin sata henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
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Huhti-kesäkuu on vilkasta muuttoliikkeen aikaa vuodesta ja tilanne näkyy myös Helsingin seudun
ja muun Suomen välisissä muutoissa. Lähtömuuttajia oli 6 330 ja tulomuuttajia 8 240 muualta Suomesta. Näin ollen muuttovoittoa oli 1 910 asukasta, joka oli 43 prosenttia enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Kehysalueelta on perinteisesti muuttanut enemmän asukkaita muualle Helsingin
seudun ulkopuoliseen Suomeen kuin alueelle on ollut tulomuuttajia. Muuttotappio kääntyi kuitenkin
kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä miltei tasapainoon ja huhti-kesäkuussa muuttotappiota oli vain 73 henkilöä ennakkotietojen mukaan.

Helsingin seudun sisäinen muutto
kehysalueella

Helsinki sai muuttovoittoa toisella vuosineljänneksellä Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta 1 690 asukasta, joka oli kolmasosa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Espoossa ja Vantaalla
tulo- ja lähtömuuttajia oli miltei yhtä paljon. Espoossa muuttovoittoa oli 290 asukasta.

Pääkaupunkiseudulta muutetaan kehysalueelle
Pääkaupunkiseudulla on jo totutusti ollut enemmän lähtömuuttajia kehysalueelle kuin sieltä on ollut tulomuuttajia. Niinpä huhti-kesäkuussa kehysalueen saama muuttovoitto pääkaupunkiseudulta
oli 490 henkilöä. Tosin määrä oli miltei kolmanneksen pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Helsingin
muuttotappio muun Helsingin seudun kuntien suhteen oli 220 henkilöä, Vantaalla vastaava määrä
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot
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oli 210 ja Espoossa 100 henkilöä. Helsingissä määrä oli pienempi kuin vuosi sitten, mutta sekä Espoossa että Vantaalla se oli suurempi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Valokiilassa

Tea Tikkanen – Leena Hietaniemi
tutkijat
Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun avoimet tietolähteet verkossa

www.helsinginseutu.ﬁ
Helsinginseutu.ﬁ -seutuportaali tarjoaa tietoa muun muassa kaupunkien yhteistyöhankkeista, seudun yhteisistä palveluista sekä seudullisten yhteistyöelinten toiminnasta. Seutuportaali on Espoon,
Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien tuottama sivusto.
Seutuportaalin Kaupunkitieto –sivustolta löytyy kaupunki- ja seututietoa Helsingin seudusta.
Sivustolle on kerätty tilastotietoa, ennusteita ja tietoa alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä tietoaineistoista. Näiden lisäksi seudullisena yhteistyönä on valmistunut Helsingin seudun kuntia käsittelevä keskeiset tunnusluvut -aineisto. Tilastoaineisto kuvaa seudun väestön, palveluiden,
kaupunkirakenteen ja ympäristön, työmarkkinoiden, osallistumisen ja kuntademokratian kehitystä.
Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut aineisto on jaettu teemoittain valmiiksi Powerpoint- esityksiksi, joiden käyttöoikeus on vapaa. Aineistoa päivitetään vuosittain.
Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut – yhteistyöhön osallistujat ovat Helsingin kaupungin
tietokeskus, Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY),
Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä (HSL) ja Uudenmaan liitto.

www.aluesarjat.ﬁ
Helsingin seudun aluesarjat –tilastotietokanta sisältää Helsingin, Espoon ja Vantaan tilastoalueittaiset perustilastot aikasarjoina:
•
•
•
•

Asuminen
Asunto- ja rakennuskanta
Asunto- ja rakennustuotanto
Tulotaso

•
•

Työmarkkinat ja työssäkäynti
Väestö

Lisäksi tietokannassa on Helsingin seudun 14 kunnan ja Uudenmaan kuntien perustilastoja aikasarjoina. Tilastotietokannan lisäksi Aluesarjoissa on myös kuviotietokanta.
Tilastotietoja päivitetään vuosittain ja neljännesvuosittain. Kuviotietokanta päivittyy tilastotietokannan
päivityksen yhteydessä. Aluesarjojen ylläpidosta vastaavat Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon
ja Vantaan kaupungit, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY) ja Uudenmaan liitto.
Helsingin seudun Aluesarjat -tilastotietokanta soveltuu sekä suppeiden että laajojen tilastotietojen hakuihin. Tietojen jatkokäyttöä varten on huomioitu yhteensopivuus yleisimpien toimisto- ja
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tilasto-ohjelmien kanssa sekä ilmaisen pc-axis ohjelman käyttö. Tietokanta on perustettu 1982, ja sen
teknistä ratkaisua on uudistettu 1986, 1992, 1997, 2004 ja 2008.
Järjestelmässä on kaksi osiota, joista toinen on avoin kaikille internet-käyttäjille ja toinen on ylläpitäjien intranet-versio.

www.helsinginseudunsuunnat.ﬁ
Helsingin Seudun Suunnat sisältää analysoituna seudun suhdannekuvauksen sekä ennakointia
8 eri aihealueen ja 70 indikaattorin avulla kvartaalitietoihin perustuen. Aineistossa on käytössä
aikasarjat 1990-luvun alkupuolelta lähtien ja uusimpana datoina ovat edeltävän vuosineljänneksen tiedot. Tavoitteena on jakaa informaatio mahdollisimman selkeässä ja nopeasti omaksuttavassa muodossa sekä sähköisenä että painettuna. Helsingin Seudun Suunnat alkoi ilmestyä painettuna julkaisuna 17 vuotta sitten.
Aihealueesta riippuen ja hieman vaihdellen aineiston aikasarjojen aluejakona on Helsingin seutu,
pääkaupunkiseutu, kehysalue kokonaisuudessaan ja Uusimaa. Joistakin aikasarjoista löytyvät myös
pääkaupunkiseudun kaupunkikohtaiset tiedot.
Mukana oli alun perin 9 aihealuetta. Vuoden 2011 sähköisen jakelujärjestelmän uudistuksessa
asunto- ja toimitilamarkkinat yhdistettiin yhteisen otsikon alle, samoin liikenne ja ympäristö.
• Aluetalous – tuotanto, yritykset, kuluttajat
• Asunto- ja toimitilamarkkinat
• Hyvinvointi – palvelut, rikollisuus, kuolleisuus
•

Liikenne- ja ympäristö

•
•

Työmarkkinat – työlliset, työttömyys
Väestö – väestönmuutos, väestön muuttoliike, seudun sisäinen nettomuutto

Aihealueen pääotsikon (ylin taso) alta löytyy kuviona pitkä aikasarja 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Väliotsikosta (keskitaso) avautuvat datan metatiedot. Indikaattorin aikasarja (perustaso)
perustuu tavallisesti 7 viimeisimmän neljänneksen eli edeltävän puolentoista vuoden jakson tietoihin. Kuvioiden taustalla olevat aineistot voi avata excel- tai html-muotoisena avoimena datana.
Internet-sivustoa ylläpidetään eri ryhmille: www.helsinginseudunsuunnat.fi on kaikille avoin
ja lisäksi on vain kustantajille avoin laaja tietokanta. Kustantajina toimivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY), Tietokeskus, Espoon kaupunkitieto, Vantaan
tietopalveluyksikkö, Uudenmaan liitto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
ja Helsingin seudun kauppakamari.

www.hri.ﬁ
Helsinki Region Infoshare -palvelussa taustalla on ajatus, että julkisen tiedon avaaminen lisää kansalaisten tietoa ja ymmärrystä asuinseutunsa kehityksestä ja se voi myös synnyttää seudulle uusia palveluja ja liiketoimintaa sekä edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa. Rahoittajat ovat Espoon,
Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Sitra.
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Mäntsälä

info

Hyvinkää

Nurmijärvi
Vihti

Helsingin seutu:

Pääkaupunkiseutu ja kehysalue

Pääkaupunkiseutu:

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa

Kerava
Tuusula
Sipoo
Vantaa

Kehyskunnat (KUUMA-kunnat): Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,
Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti
Uusimaa:

Uudenmaan maakunta

Järvenpää
Pornainen

Kauniainen

Espoo
Kirkkonummi

Käsitteitä
Asunnon ostoaikomukset:

Suhdeluku (indeksi):

Niiden kotitalouksien osuus, jotka aikovat ostaa asunnon var-

Perusajankohdan arvo on suhdelukuna 100. Kuluvan ajan-

masti tai mahdollisesti seuraavan vuoden aikana.

kohdan arvo jaetaan perusvuoden arvolla (sekä kerrotaan

Helsinki

sadalla) ja saatu suhdeluku ilmaisee prosenttimuutokseen

Ilmanlaatuindeksi:

perusvuoteen nähden (esim. 110 merkitsee kymmenen pro-

HSY:n (ent. YTV) kehittämä indeksi, joka lasketaan tunneittain.

sentin nousua perusvuodesta).

Huomioon otetaan rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin,
otsonin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuudet,

Tuotanto:

joille määritetään ali-indeksi. Näistä korkein määrittelee ilmanlaa-

Kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista ak-

tuindeksin arvon mittausasemalla.

tiviteettia.
1) Helsingin seutu: Toimialoittaisten tuotannon kehitystä en-

Lento- ja laivaliikenteen matkustajat:

nakoivien indikaattorien perusteella konstruoitu Helsingin

Saapuneet ja lähteneet matkustajat yhteensä.

seudun tuotannon ennakoiva kuvaaja. Tuorein katsauksessa
esitettävä tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin.

Liukuva vuosisumma:

Tietolähde: Kaupunkitutkimus TA Oy.

Kausitasoitusmenetelmä, jolla tasataan vuoden sisäistä, tois-

2) Suomi: Tilastokeskuksen kansantalouden neljännesvuosi-

tuvaluonteista vaihtelua. Vuosineljänneksen arvo lasketaan

tilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tuorein neljän-

summaamalla neljän viimeisimmän neljänneksen arvot ja ja-

nes on Tilastokeskuksen julkaisema kokonaistuotannon en-

kamalla summa luvulla 4.

nakkotieto.

Pitkäaikainen keskiarvo:

Työnvälitystilasto:

Summataan tietyn ajanjakson neljännesten arvot ja jaetaan

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilasto, joka perustuu työn-

luku neljännesten lukumäärällä.

hakijoiden rekisteriin.

Rikokset (poliisin tietoon tulleet):

Työttömyysaste:

Väkivaltarikokset: henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset

Työttömien osuus työvoimasta. Tilastokeskuksen työvoima-

sekä siveellisyysrikokset. Omaisuusrikokset: varkaudet, tör-

tutkimuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyysasteet

keät varkaudet ja näpistykset.

poikkeavat toisistaan johtuen tietojen erilaisesta hankintatavasta.

Saldoluku:
Saldoluvulla kuvataan odotuksia suhdanne- ja kuluttajabaromet-

Työvoimatutkimus:

rissä. Luku saadaan, kun myönteisten vastausten prosenttiosuuk-

Tilastokeskuksen otospohjainen kuukausittain tehtävä

sista vähennetään kielteisten vastausten prosenttiosuudet. Positii-

haastattelututkimus. Työllisyyttä koskevissa toimialoittai-

vinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia.

sissa tiedoissa on pienten toimialojen kohdalla suurehko
virhemarginaali.
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Avainlukuja
Väestö 30.6.2013*
Väkiluku
Väestönmuutos vuoden alusta
Väestönmuutos, %
Muuttovoitto

Helsinki Espoo
608 250 258 790
4 282
1 966
0,7
0,8
3 543
897

Työmarkkinat II/2013
Helsinki
Työllinen työvoima (TK)
322 860
Muutos vuoden takaisesta, %
1,6
Työttömät (TEM, 6/13)
31 761
Työttömyysaste, % (TEM, 6/13)
9,9
Työllisyysaste, % (TK)
74,0
Hyvinvointi II/2013
Toimeentulotuen saajat
Muutos vuoden takaisesta, %
Asumistuen saajat
Muutos vuoden takaisesta, %
Kotihoidontuen saajat
Muutos vuoden takaisesta, %

Helsinki
38 862
8,5
29 056
8,1
7 853
2,7

Espoo
133 711
–4,0
10 949
8,2
76,0
Espoo
10 663
13,8
8 382
11,1
4 179
3,5

Vantaa H:gin seutu
206 211 1 392 872
899
8 879
0,4
0,6
249
5 795

Uusimaa
Suomi
1 576 126 5 436 678
9 291
10 004
0,6
0,2
6 259
7 480

Vantaa H:gin seutu
104 877
720 770
4,3
0,6
9 930
66 080
10,1
9,1
72,7
74,3

Uusimaa
Suomi
810 000 2 506 218
2,5
–0,7
74 425
301 640
9,2
11,6
74,5
69,9

Vantaa
11 516
10,6
8 824
10,0
3 236
1,2

PKS
61 041
9,8
46 364
9,0
15 345
2,5

1

*ennakkotieto
poislukien Kauniainen.

1

HELSINGIN SEUDUN SUUNNAT
- Muutostietoja neljännesvuosittain

Jatkuvasti päivittyvä online-sivusto:
www.helsinginseudunsuunnat.ﬁ

Ilmestyy vuonna 2013
sähköisenä viikoilla 9, 22, 35, 48 ja
painettuna viikoilla 10, 23, 36, 49
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