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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