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Pohjoismaisissa kotitalouksissa tieto kulkee  
laajakaistalla

Koko Euroopassa yli puolella kotitalouksista on laajakaistayhteys kotona.
Kotitalouksien määrään suhteutettuna osuudet vaihtelevat 66 prosen-
tista 100 prosenttiin Eurostatin tilastollisen NUTS2-aluejaon mukaan 
tarkasteltuna (Iso-Britannian, Kreikan, Puolan, Saksan ja Turkin tiedot 
NUTS1-aluejaolla). 

Eniten laajakaistayhteyksiä on Pohjoismaiden, Iso-Britannian, Alanko-
maiden, Espanjan pohjoisosien, Saksan ja Sveitsin kotitalouksilla. Mai-
nituilla alueilla harvempi kuin yksi kymmenestä kotitaloudesta on ilman 
laajakaistaa.

Sen sijaan joka neljäs tai useampi kotitalous on ilman laajakaistayhteyt-
tä Ranskan pienillä saarilla, yhdellä alueella keskisessä Ranskassa sekä 
muutamilla seuduilla Bulgariassa, Serbiassa ja Portugalissa. Laajakais-
tojen osuus jää alle 80 prosenttiin useilla itäisen Euroopan, Etelä-Italian, 
Portugalin ja Ranskan alueilla. 

Eurostat kokoaa vuosittain tietoja Euroopassa asuvien tieto- ja viestintä-
tekniikan käytöstä. Kansalliset tilastolaitokset keräävät otantaan perustu-
vat aineistot, joita käytetään sekä kansallisissa kehittämishankkeissa että 
yleiseurooppalaisten tietoyhteiskuntaindikaattorien laatimisen pohjana.
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Tuotannon ennakoiva kuvaaja
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät

Aluetalous

Tuotanto kääntyi laskuun vuoden toisella  
neljänneksellä
Helsingin seudulla tuotanto väheni vuoden 2020 toisella neljänneksellä 
arvion mukaan 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Vielä ensimmäisellä neljän-
neksellä tuotanto kasvoi lievästi. Helsingin seudun talous selvisi korona-
pandemian aiheuttamista poikkeusoloista kuluvan vuoden alkupuolella 
pienemmin kielteisin vaikutuksin kuin koko maa. Ainakin toistaiseksi 
tuotannon supistuminen on ollut silti sekä Helsingin seudulla että koko 
maassa hitaampaa kuin finanssikriisin aikana vuonna 2009.

Koronaviruspandemia heikensi suhdannetilannetta maaliskuusta 2020 
alkaen nopeasti useilla päätoimialoilla. Liikevaihdon kasvu jatkui huh-
ti–kesäkuussa rakentamisessa sekä informaatio- ja viestintäalalla. Liike-
vaihto laski eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kuljetuksessa ja 
varastoinnissa sekä kotitalouspalveluissa, joihin sisältyvät taiteet, viihde 
ja virkistys. Myös teollisuuden, kaupan sekä liike-elämän palveluiden 
toimialoilla liikevaihto supistui.

Suhdannenäkymät parantuneet keväästä – tilanne 
edelleen heikko

Koronavirusepidemian helpottaminen ja rajoitusten purkaminen alkuke-
sän aikana ovat parantaneet erityisesti palvelualojen ja jossakin määrin 
myös teollisuuden suhdannenäkymiä. Teollisuuden näkymät ovat kuiten-
kin edelleen heikot, sillä esimerkiksi vientiteollisuuden tilanne vaikuttaa 
epävarmalta tilausten vähentyessä. Rakentamisessa suhdannetilannetta 
ja suhdannenäkymiä heikentää lisäksi jo aiemmin alkanut kysynnän heik-
keneminen. Koko talouden palautumisen odotetaan alkavan palvelualat 
edellä, ellei epidemian toinen aalto ole liian voimakas. Kriisin syvyydestä 
ja kestosta ei vieläkään ole varmuutta, sillä Suomen kotimaisen tilanteen 
lisäksi talouskehitykseen vaikuttaa keskeisten vientimarkkinoiden tilanne.

Teollisuuden ja rakentamisen näkymät edelleen heikot

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten arviot tämänhet-
kisestä suhdannetilanteesta heikkenivät edelleen kevään ja alkukesän 
2020 aikana. Nykyhetken tilannetta kuvaava saldoluku oli heinäkuussa 
–25, kun saldoluku oli huhtikuisessa tiedustelussa –10. Tulevaisuutta 
koskevat suhdannenäkymät palautuivat kuitenkin heinäkuussa koro-
nan keväällä aiheuttaman romahduksen jälkeen, mutta suhdanteiden 
odotetaan hiipuvan edelleen lähikuukausina. Uusin suhdannenäkymiä 
kuvaava saldoluku oli heinäkuussa –36 (kun se oli huhtikuussa –61). Myös 
tuotanto supistui toisen vuosineljänneksen aikana, vaikkakin hieman 
lievemmin kuin keväällä ennakoitiin. Tuotannon odotetaan vähentyvän 
edelleen syksyn lähestyessä. Tuotantokapasiteetti oli heinäkuussa koko-
naan hyödynnettynä 75 prosentilla alueen yrityksistä. Samalla tilauskanta 
on laskenut aiempaa pienemmäksi.

Koko maan teollisuusyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli heinä-
kuisessa tiedustelussa –19, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa –49 ja 
tammikuussa –15. Vaikka suhdannenäkymiä mittaava saldoluku lähestyy 
tammikuun arvoja, on huomattava, että alkuvuoden aikana teollisuusyri-
tysten tuotanto on vähentynyt ja tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat 
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Kuluttajien luottamuksen mikro- ja
makroindikaattori pääkaupunkiseudulla

kehnot. Riittämätön kysyntä on vaivannut alkuvuoden aikana yli 40 pro-
senttia yrityksistä. Koronavirus iskee teollisuusyrityksiin pehmeämmin 
kuin palvelualoille, mutta heikentyvä suhdannetilanne painaa myös teol-
lisuutta. Yksittäisistä teollisuuden aloista elintarviketeollisuuden tuotanto 
ja suhdannenäkymät ovat pysyneet vakaimpina.

Koko maassa rakennusyritykset arvioivat tilanteensa heikentyneen enti-
sestään kesän aikana. Rakentamisen määrä olisi vähentynyt ilman koro-
navirustakin pitkän noususuhdanteen päätteeksi. Rakennusalan luvat viit-
taavat hiljentymisen jatkuvan, vaikka matala korkotaso tukee yhä sektorin 
tuotantoa. Hiljentyminen näkyy eritoten uudisasuntorakentamisessa, joka 
vähenee nykyiseltä korkealta tasoltaan loppuvuodesta. Helsingin seudulla 
rakennusalan hiipumisen voidaan olettaa olevan vähäisempää kuin koko 
maassa keskimäärin. Tuotanto on osoittanut pääkaupunkiseudun kunnissa 
vain pientä hiipumista ja rakennuslupiakin on haettu lähes samaan tahtiin 
kuin edellisenä vuonna. Tiedusteluun vastanneiden yritysten tuotannon 
määrä vähentyi kesän aikana ja tuotanto-odotus lähikuukausille on yhä 
heikko. Suhdannenäkymien saldoluku on kuitenkin noussut hieman luke-
maan –46, kun huhtikuussa vastaava saldoluku oli –54. Henkilöstön määrä 
on vähentynyt kesän aikana ja suhdannenäkymät ovat edelleen heikot.

Palvelualojen tilanne heikko, mutta odotukset myönteisiä

Tilanne palvelualoilla on pysynyt heikkona kesän aikana koko maassa. 
Myynti on ollut monilla palvelutoimialoilla vaisua osittain voimassa 
olleiden rajoitusten ja osittain kuluttajien varovaisen käyttäytymisen 
vuoksi. Nyt palvelualojen yritykset arvioivat pahimman olevan ohi, 
ja palvelualojen suhdannenäkymät ovat parantuneet nopeasti kesän 
aikana. Rajoitusten purkaminen on auttanut palvelualan yrityksiä ja 
kirkastanut suhdannenäkymiä tuleville kuukausille. Yleisiä suhdannenä-
kymiä mittaava saldoluku nousi heinäkuussa arvoon –1, kun huhtikuussa 
oltiin vielä saldoluvussa –64. Suhdannenäkymät nousivat jopa hieman 
korkeammalle kuin kuluvan vuoden tammikuussa (–6). Heinäkuussa 
riittämätön kysyntä oli merkittävin myynnin kasvun este kolmasosalle 
vastaajista. Koronavirustilanteen ja siihen liittyvien rajoitusten purka-
minen on kuitenkin helpottanut tilannetta merkittävästi. Yksittäisistä 
palvelutoimialoista kriisin helpottaessa nopeimmin ovat palautuneet 
kauppa sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelut.

Uudenmaan palvelualojen yritysten keväällä voimakkaasti heikentynyt 
tilanne parani kesän myötä. Tämänhetkistä suhdannetilannetta mittaava 
saldoluku oli noussut heinäkuussa lukemaan –33, kun se oli vielä huh-
tikuussa –61. Tulevaa kehitystä mittaavat suhdannenäkymät kääntyivät 
selvästi myönteisemmiksi. Niitä kuvaava saldoluku oli heinäkuussa jo +7, 
kun se oli kuluvan vuoden huhtikuussa –59. Uudenmaan palveluyritysten 
suhdannekuva on nyt hieman koko maan keskiarvoa myönteisempi.

Kuluttajien luottamus talouteen koheni kesän aikana

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien luottamus Suomen talouteen on paran-
tunut nopeasti loppukeväällä ja kesällä. Kuluttajien luottamus talouteen 
laski selvästi negatiiviseksi huhtikuussa 2020, mutta sen jälkeen luottamus 
talouteen on kasvanut kuukausi kuukaudelta. Tilanne parani edelleen 
heinäkuussa, jolloin saldoluku nousi jo positiiviseksi (+2,0). Heinäkuussa 
kuluttajien luottamus oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiem-
min. Koronakriisi heikensi keväällä jo muutenkin laskusuunnassa ollutta 
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kuluttajien luottamusta sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa, 
mutta heinäkuun lukemat osoittavat pääkaupunkiseudulla paluuta mel-
ko neutraaleihin lukemiin. Koko maassa kuluttajien luottamus Suomen 
talouteen oli hieman pääkaupunkiseutua heikompi.

Makroindikaattori, joka kuvaa kuluttajien odotuksia koko maan työllisyys- 
ja taloustilanteen kehityksestä, sai pääkaupunkiseudulla heinäkuussa 
arvon –14,6. Huhtikuuhun verrattuna odotukset ovat parantuneet selvästi 
– noin 25 pistettä. Vuoden takaiseen verrattuna talouskehitystä mittaava 
saldoluku on laskenut noin 4 pistettä, mutta olennaisin muutos lienee
talous- ja työllisyystilannetta koskevien odotusten nopea palautuminen
syvimmän koronakriisin aikaisista lukemista lähelle kriisiä edeltäneitä
lukemia. Kuluttajien omaa taloutta ja säästämismahdollisuuksia kuvaa-
va mikroindikaattori saa heinäkuussa 2020 arvon 26,4. Vuotta aiemmin
vastaava arvo oli 35,7 ja kuluvan vuoden huhtikuussa 22,3.

Kuluttajien Suomen taloutta koskevat odotukset 
ovat parantuneet selvästi kevään jälkeen – silti  
edelleen negatiiviset

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuun kyselyssä sekä pääkaupun-
kiseudun että koko maan kuluttajien niukahko enemmistö odottaa Suomen 
taloustilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua nykyistä heikompi. Kuluttajien 
odotuksia koskeva saldoluku oli heinäkuussa pääkaupunkiseudulla –6,0 ja 
koko maassa –8,4. Huolimatta kielteisistä näkymistä talouden kehitystä kos-
kevat odotukset ovat nyt selvästi paremmat kuin vain kaksi kuukautta aikai-
semmin. Saldoluvut ovat nyt sekä pääkaupunkiseudulla että koko Suomessa 
noin 20 pistettä paremmat kuin toukokuussa. Suomen taloutta koskevat 
odotukset ovat parantuneet niin nopeasti, että Suomen talouskehitykseen 
liittyviä odotuksia kuvaavat luvut ovat nyt myönteisimmät yli vuoteen.

Kuluttajien luottamus omaan talouteen parantunut 
keväästä 

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuussa 2020 toteutetun kyse-
lyn perusteella hieman yli puolet kuluttajista uskoo oman taloustilanteen-
sa paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Omaa taloutta koskevia 
odotuksia kuvaava saldoluku oli koko maassa +10,3 ja pääkaupunkiseu-
dulla +11,5. Nämä luvut olivat selvästi paremmat kuin huhti–toukokuussa 
ja lähes samat kuin viime vuodenvaihteessa ennen koronakriisiä. Kulut-
tajien omaa taloutta koskevat odotukset ovat edelleen selvästi paremmat 
kuin heidän Suomen taloutta koskevat odotuksensa. 

Kuluttajat uskovat edelleen työllisyystilanteen 
heikkenevän

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin heinäkuun kysely osoittaa, että mo-
net kuluttajat odottavat Suomen työllisyystilanteen edelleen heikkenevän 
seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastausjakauma osoittaa pääkaupun-
kiseudulla saldolukua –23,2 ja koko maassa lukemaa –19,6. Huolimatta 
heikoista luvuista odotukset ovat kuitenkin kääntyneet selvästi huhtikuuta 
paremmiksi. Tuolloin lukemat olivat sekä pääkaupunkiseudulla että koko 
maassa –55. Heinäkuussa 56 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista 
arvelee työttömiä olevan vuoden kuluttua joko vähän tai selvästi enem-
män ja noin joka neljäs olettaa työttömien määrän vähenevän seuraavien 
12 kuukauden kuluessa. 
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Avoimet työpaikat 
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Työttömyysaste pääkaupunkiseudulla, KUUMA- 
kunnissa ja koko maassa

Työmarkkinat

Tehtyjen työtuntien määrä sukelsi 
Helsingin seudulla tehtiin huhti–kesäkuussa reilu 290 miljoonaa työ-
tuntia, mikä oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
Vajaa kolmasosa koko maassa tehdyistä työtunneista tehtiin Helsingin 
seudulla. Koko maassa tehtyjen työtuntien määrä pieneni edellisvuodesta 
kuudella prosentilla. Huhti–kesäkuussa töitä tehtiin Helsingin seudun 
ulkopuolisessa Suomessa 674 miljoonaa tuntia.

Tehtyjen työtuntien määrä lähti kasvuun Helsingin seudulla vuoden 2017 
lopulla. Viime vuosina tehtyjen työtuntien määrät kasvoivat sekä Helsingin 
seudulla että koko maassa koronakriisiin saakka.

Avoimien työpaikkojen määrä pieneni kolmanneksella 
Helsingin seudulla

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä 
putosi Helsingin seudulla 33 prosenttia kesäkuun lopussa vuoden takai-
sesta. Koko maassa avoimien työpaikkojen määrä supistui 21 prosentilla.

Helsingin seudulla avoimia työpaikkoja oli tarjolla 10 200, mikä oli 26 
prosenttia koko maan avoimista työpaikoista.  

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä 
kasvoi Helsingin seudulla vuodesta 2015 lähtien aina vuoden 2020 maa-
liskuuhun saakka. Käänne selittyy suurelta osin koronavirusepidemian 
vaikutuksesta työmarkkinoihin.   

Työttömien ja lomautettujen määrän kasvu kiihtyi 
toisella vuosineljänneksellä

Työttömien ja lomautettujen osuus työvoimasta oli Helsingin seudulla 
16,4 prosenttia kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön työnväli-
tystilaston mukaan. Työttömyysaste oli 7,5 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta kohosi 
15,8 prosenttiin. Työttömyysasteen poikkeuksellisen voimakas nousu 
johtuu koronavirusepidemian seurauksena tulleesta poikkeustilasta ja 
rajoituksista. 

Työttömien ja erityisesti lomautettujen määrät kääntyivät rajuun kas-
vuun maaliskuun lopusta koko maassa. Kasvu kiihtyi läpi toisen vuo-
sineljänneksen. Kesäkuun lopussa Helsingin seudulla oli työttömiä 
työnhakijoita yhteensä 129 044, joista kokoaikaisesti lomautettuja oli 
33 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 87 prosentilla 
vuoden takaisesta.  

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyysaste oli Helsingissä 17,6 
prosenttia, Espoossa 15,3 prosenttia, Vantaalla 18 prosenttia ja KUU-
MA-kunnissa 13,8 prosenttia kesäkuun lopussa. Työttömien määrä koo-
taan kuukausittain työ- ja elinkeinotoimistojen rekisteristä ja työvoiman 
määrä on Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston tuorein 
tieto (vuoden 2018 lopusta).
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Ennakkotietojen mukaan kokoaikaisesti lomautettujen määrä lähti reip-
paaseen laskuun heinäkuun aikana ja myös työttömien määrän kasvu 
pysähtyi heinäkuun lopussa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön rekisteritietojen mukaan työttömyysaste 
pieneni vuodesta 2016 aina vuodenvaihteeseen asti, jolloin lasku pysähtyi 
jo ennen koronakriisiä.

Nuorten työttömien ja lomautettujen määrät kasvoivat 
rajusti

Helsingin seudulla oli kesäkuun lopussa 16 065 työtöntä nuorta, mikä oli 
130 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maan tasolla 
nuorten työttömien määrä kasvoi 67 prosentilla. Työ- ja elinkeinominis-
teriön työnvälitystilaston mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien mää-
rät kasvoivat rajusti koronavirusepidemian seurauksena. Työttömien 
ja kokoaikaisesti lomautettujen määrät kohosivat eniten nuorilla, jotka 
työskentelevät palvelu- ja myyntityössä. Erityisesti työttömyyden kasvu 
kohdistui nuoriin naisiin. 

Helsingissä oli kesäkuun lopussa 7 136 työtöntä nuorta, Espoossa 2 638 
työtöntä nuorta, Vantaalla 3 145 työtöntä nuorta ja KUUMA-kunnissa 
3 080 työtöntä nuorta. Koko maassa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 58 867. 
Myös 25–29-vuotiaiden työttömien määrät kasvoivat voimakkaasti vuoden 
takaisesta.  

Nuorisotyöttömyys lähti Helsingin seudulla voimakkaaseen kasvuun 
vuonna 2013, mutta kääntyi laskusuuntaan vuonna 2016. Laskuvauhti 
oli nopeaa vuosina 2018–2019, mutta hiipui viime vuoden loppua kohden. 

Asunto- ja toimitilamarkkinat

Yhä useampi suunnittelee asunnon ostamista

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan toukokuussa 2020 yli 
20 prosenttia pääkaupunkiseudun kuluttajista suunnitteli ostavansa 
varmasti tai mahdollisesti asunnon seuraavan 12 kuukauden aikana. 
Koko maassa asunnon ostamista suunnittelevien osuus kuluttajista oli 
vain hieman tätä pienempi, noin 15 prosenttia. Asunnonostoaikeissa 
olevien osuus kaikista vastaajista on lisääntynyt hieman koronakriisistä 
huolimatta ja asunnon ostamista suunnittelee nyt jo selvästi useampi 
kuluttaja kuin vuosikausiin.

Hyvinvointi

Perustoimeentulotukea saavien määrä kasvanut

Huhti–kesäkuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä 
kasvoi 10 prosenttia pääkaupunkiseudulla, kun verrataan kuukausikeski-
arvoja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Huhti–kesäkuussa pe-
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rustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 43 000 (+9%), Espoossa 
16 300 (+9%) ja Vantaalla 17 700 (11%) henkilöä kuukaudessa. 

Tällä hetkellä perustoimeentulotuen tarvetta kasvattaa koronaepidemiasta 
aiheutuva työllisyystilanteen heikentyminen, mikä näkyy erityisesti uusien 
tuen saajien lukumäärän kasvuna. 

Asumistukea saavien määrä on kasvussa

Yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa Helsingin seudulla 124 500 
ruokakuntaa, mikä oli selvästi enemmän (+10%) kuin vuotta aikaisemmin. 
Helsingissä yleistä asumistukea sai kesäkuun lopussa lähes 70 000 (+11%), 
Espoossa 20 500 (+8%) ja Vantaalla 19 500 (+13%), KUUMA-kunnissa 
14 400 (+9%) ja koko maassa 388 400 (+7%) ruokakuntaa. 

Liikenne ja ympäristö

Matkustusrajoitukset näkyivät kansainvälisessä  
matkustajalaivaliikenteessä

Matkustusrajoitteet ovat vähentäneet matkustajamääriä laivoilla huo-
mattavasti kevään ja alkukesän aikana. Kansainvälisessä laivaliikenteessä 
matkustajia oli Helsingin satamissa huhti−kesäkuussa 0,5 miljoonaa eli 
noin 85 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjak-
son aikana. Rajoituksia kevennettiin kesäkuun puolivälissä ja edelleen 
heinäkuun puolivälissä.

Kansainvälisen laivaliikenteen matkustajamäärä oli tasaisessa kasvussa 
vuoteen 2018 asti, jolloin kasvu pysähtyi. Matkustajamäärät alkoivat li-
sääntyä jälleen vuoden 2019 alun jälkeen. Vuoden 2020 alkupuoli on ollut 
poikkeuksellinen koronakriisin vuoksi. Huhti–kesäkuussa matkustajia oli 
Helsingin satamissa 81 prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta 
aikaisemmin.

Tavaraliikenteen määrä väheni Helsingin satamissa

Ulkomaan tavaraliikenteen kokonaismäärä laski huhti−kesäkuussa 14 
prosenttia Helsingin satamissa, kun verrataan edellisen vuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon. Tuonnin määrä väheni 13 prosenttia ja viennin määrä 
16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Tavaraliikenteen kokonaismäärä kääntyi laskuun vuoden 2018 loppupuo-
lella kasvettuaan kaksi vuotta. Viimeisen 12 kuukauden aikana tavaralii-
kenteen määrä väheni 3 prosenttia. Viennin määrä ylitti tuonnin määrän 
vuoden 2018 alussa. Vuoden 2020 huhti–kesäkuussa viennin määrä oli 53 
prosenttia tavaraliikenteen kokonaismäärästä.

Lähtevä tavaraliikenne kasvoi rautateillä

VR:n tavaraliikenteen määrä Helsingin asemilla väheni huhti−kesäkuus-
sa noin 3 prosenttia 363 435 tonniin. Lähtevä tavaraliikenne kasvoi 100 
prosenttia, mutta saapuva tavaraliikenne laski noin 4 prosenttia edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lähtevän tavaran määrään 
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vaikutti itään suuntautuvan liikenteen kasvu etenkin metsäteollisuuden 
tuotteissa. Lähtevän tavaran osuus kokonaisliikenteestä oli kuitenkin 
vain noin 2 prosenttia.

Autojen ensirekisteröintien määrä romahti

Huhti−kesäkuussa Helsingissä rekisteröitiin 40 prosenttia vähemmän 
uusia autoja kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Koko 
maassa ensirekisteröintien määrä väheni edellisvuodesta 38 prosenttia. 
Huhti–kesäkuussa Helsingissä rekisteröitiin 3 360 ja koko maassa 22 705 
uutta autoa.

Viimeisen 12 kuukauden aikana uusia autoja on rekisteröity Helsingissä 
8 prosenttia vähemmän ja koko maassa 10 prosenttia vähemmän kuin 
sitä edeltävien 12 kuukauden aikana. Autojen ensirekisteröintien määrä 
kääntyi laskusuuntaan vuoden 2018 loppupuolella. Välissä nähdyn pienen 
nousun jälkeen koronakriisi romahdutti uusien autojen markkinat vuoden 
toisella neljänneksellä. Kesäkuussa nopea lasku taittui ja ensirekisteröin-
tien määrä alkoi kasvaa.

Väestö

Pääkaupunkiseudun väestönkasvu hidastui vuoden 
toisella neljänneksellä

Huhti–kesäkuu oli koronaepidemian aiheuttamien rajoitustoimenpiteiden 
vuoksi poikkeuksellista aikaa, ja se näkyi selvästi seudun väestökehityk-
sessä. Ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun asukasluku oli kesä-
kuun lopussa 1 518 400. Seudun väestö kasvoi huhti–kesäkuussa 3 050 
hengellä. Kasvua oli puolet vähemmän verrattuna edellisten vuosien 
vastaavaan ajanjaksoon. Syynä kasvun hidastumiseen oli muuttovoiton 
huomattava lasku. Myös luonnollista väestönkasvua oli aikaisempaa vä-
hemmän kuolleiden määrän kasvun takia. Väestönkasvusta 76 prosenttia 
tuli nettomuutosta.

Espoon väestö kasvoi huhti–kesäkuussa noin 470 asukkaalla ja Helsin-
gin väestö kasvoi noin 640 asukkaalla. Viime vuoden huhti–kesäkuuhun 
verrattuna kasvu hidastui yli 70 prosenttia. Vantaan väestö kasvoi 740 
asukkaalla, mikä on myös vähemmän kuin viime vuosina. KUUMA-kun-
tien väestö sen sijaan kasvoi edellisvuoden toista neljännestä enemmän, 
1 160 asukkaalla.

Helsingin seudulla syntyneiden ja etenkin kuolleiden määrä kasvoi verrat-
tuna viime vuoden toiseen neljännekseen. Huhti–kesäkuun aikana syntyi 
3 640 lasta, 96 enemmän kuin viime vuonna. Kuolleiden määrä oli 2 914 
henkeä ja se kasvoi viime vuodesta 483 hengellä. Luonnollinen väestön-
kasvu oli näin ollen 726 henkeä, 35 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

Syntyneiden määrä kasvoi Helsingissä, Espoossa ja KUUMA-kunnissa, 
kun taas Vantaalla syntyi vähemmän lapsia edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. Kuolleiden määrä kasvoi kaikilla alueilla ja 
suhteellinen kasvu oli suurinta Espoossa. 

VR:n tavaraliikenne
Muutos (%) edellisestä vuodesta

%

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

IV/18 I/19 II/19 III/19 IV/19 I/20 II/20
Lähtevä Saapunut

Lähde: VR Group

Autojen ensirekisteröinnit

%

-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15

IV/18 I/19 II/19 III/19 IV/19 I/20 II/20
Helsinki Suomi

Lähde:Tilastokeskus 

Väestönmuutos Helsingin seudulla 

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500

III/17 I/18 III/18 I/19 III/19 I/20

Henkeä

Syntyneet
Kuolleet

Nettomuutto
Nettomuutos

Lähde: Tilastokeskus



9

Muuttovoitto pääkaupunkiseudulle väheni ja KUUMA- 
kuntiin kasvoi
Helsingin seutu sai huhti–kesäkuussa muuttovoittoa 2 330 henkeä, mikä 
on noin 2 800 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. 
Pääkaupunkiseudun muuttovoitto oli yli 70 prosenttia edellisvuotta pie-
nempi, koska tulomuutto väheni ja lähtömuutto myös hieman lisääntyi. 
KUUMA-kunnat nettosivat puolestaan edellisvuotta enemmän asukkaita, 
koska tulomuuttoa oli aikaisempaa enemmän.

Espoon muuttovoitto väheni 160 henkeen, –90 prosenttia edellisvuoden 
huhti–kesäkuusta. Helsingin muuttovoitto oli 420 henkeä, –80 prosenttia 
edellisvuodesta. Vantaan muuttovoitto oli 560 henkeä, –38 prosenttia 
edellisvuotta vähemmän. KUUMA-kunnissa nettomuutto kasvoi edellis-
vuoden huhti–kesäkuusta 1 120 henkeen (+380 henkeä).

Ulkomainen muuttoliike väheni

Helsingin seutu sai huhti−kesäkuussa muuttovoittoa ulkomailta 1 240 
asukasta, mikä on –700 asukasta vähemmän kuin edellisvuoden vastaa-
valla ajanjaksolla. Helsingin seudulle muutti ulkomailta 2 180 henkeä ja 
seudulta pois 940 henkeä. Muuttovoitto pieneni edellisvuodesta, koska 
alueelle tulijoita oli huomattavasti aikaisempaa vähemmän (–1 225). Toi-
saalta myös maastamuuttojen määrä väheni (–520). Erityisesti ulkomaan 
kansalaisten tulomuutot ulkomailta vähenivät edellisvuodesta.

Helsingin ulkomainen muuttovoitto laski noin puoleen edellisvuoden 
toisesta neljänneksestä. Myös Espoon ja Vantaan muuttovoitto laski suh-
teellisen paljon. KUUMA-kuntien muuttovoitto ulkomailta huhti–kesä-
kuussa pysyi vuosien 2015–2019 keskimääräisellä tasolla.

Ulkomainen nettomuutto sisältää myös ulkomailta muuttavat Suomen 
kansalaiset, mutta ei muualta Suomesta seudulle muuttavia ulkomaan 
kansalaisia. Ulkomaan kansalaisten ulkomainen nettomuutto väheni 
edellisvuodesta suhteellisen paljon Helsingin seudulla, kun taas Suomen 
kansalaisten ulkomainen nettomuutto jopa kasvoi.

KUUMA-kunnat ja Vantaa nettosivat asukkaita muulta 
seudulta

Muuttoliike oli seudun sisällä vilkasta vuoden toisella neljänneksellä. 
Huhti–kesäkuussa Helsingin muuttotappio seudun sisäisissä muutoissa 
oli –880 henkeä pysyen edellisvuoden toisen neljänneksen tasolla. Espoon 
edellisvuoden 300 hengen muuttovoitto kääntyi saman verran muutto-
tappioksi, koska tulomuutot muulta seudulta vähenivät ja lähtömuutot 
lisääntyivät. Vantaalla muuttovoitto muulta seudulta puolestaan kasvoi 
50 asukkaasta 160 asukkaaseen, ja Vantaalle muutettiin aikaisempaa 
enemmän erityisesti Helsingistä. KUUMA-kuntien muuttovoitto pää-
kaupunkiseudulta kaksinkertaistui viime vuoden huhti–kesäkuusta ja 
se oli nyt 960 henkeä.

Muuttoliike pääkaupunkiseudulta KUUMA- 
kuntiin

Väestön nettomuutto Helsingin seudulla
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Valokiilassa

Reino Savolainen 
Tutkija
Uudenmaan ELY-keskus

Uusimaa on Suomen väkirikkain maakunta, 
alueella asuu yli 30 prosenttia koko maan vä-
estöstä. Uudenmaan työllisyyden ja elinkeino-

elämän kehitys määrääkin suurelta osin koko Suomen 
kehityssuunnan. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi 
koronaepidemian vaikutuksia alueen työllisyyteen ja 
elinkeinoelämään sekä lopuksi hahmotellaan Uuden-
maan kehityssuuntia epidemian jälkeisessä maailmassa.

Uudenmaan elinkeinorakenne on erittäin monipuolista 
ja poikkeaa muusta Suomesta. Uudenmaan työnteki-
jät painottuvat palvelu- ja myyntialoille, kun muualla 
Suomessa painopiste on enemmän teollisuudessa ja 
maataloudessa. Myös maakunnan sisällä on eroja, pää-
kaupunkiseudulla painotukset ovat palvelu-, matkailu- 
ja ravintola-alalla sekä kaupan ja rakentamisen alalla. 
Itäinen ja läntinen Uusimaa nojaavat voimakkaammin 
teollisuuteen. Itä-Uusimaa on öljynjalostuksen myötä 
koko Suomen kemianteollisuuden keskittymä. Kemi-
anteollisuus tuottaakin noin 80 prosenttia alueen lii-
kevaihdosta. Läntisen Uudenmaan painopisteet ovat 
kemianteollisuudessa, logistiikassa ja jossain määrin 
myös matkailussa. KUUMA-seudulla merkittäviä toi-
mialoja ovat kone- ja metalliteollisuus, logistiikka ja 
tukkukauppa sekä rakentaminen. Maa- ja metsätalous 
on keskittynyt itäiselle ja läntiselle Uudellemaalle, jos-
kin elinkeinon aluetaloudellinen merkitys on näilläkin 
alueilla ollut laskussa. Mikro- ja pienyritysten merkitys 
elinkeinoelämässä ja työllistäjinä on korostunut erityi-
sesti pääkaupunkiseudun kehyskunnissa.

Uudenmaan työmarkkinat koronaviruksen kourissa

Työllisyyden ja elinkeinoelämän kehitys 
ennen koronaepidemiaa

Uudenmaan työttömien määrä kääntyi laskuun syksyllä 
2016. Tätä ennen työttömien määrä oli kasvanut yli nel-
jän vuoden ajan. Työttömyys laski aina 2019 joulukuu-
hun saakka, jolloin työttömien määrä kasvoi ensimmäis-
tä kertaa yli kolmeen vuoteen. Kasvu oli kuitenkin hyvin 
maltillista, alle prosentin luokkaa. Samanaikaisesti työ-
voiman kysyntä kasvoi lähes yhtäjaksoisesti 2014 kesästä 
lähtien. Työvoiman kysyntä kasvoi erityisesti rakennus-
alalla ja asiakaspalvelijoiden keskuudessa. Rakennusalan 
uusia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuussa 2020 yli kol-
minkertaisesti verrattuna vuoden 2014 tammikuuhun.

Suurin työllisyyden kasvua rajoittava tekijä on ollut 
osaavan työvoiman saatavuus, joka oli muodostunut 
ongelmaksi lähes jokaiselle toimialalle ennen korona-
epidemiaa. Tästä kertoo esimerkiksi Tilastokeskuksen 
työnantajahaastatteluiden tulokset, joiden perusteella 
noin puolet työnantajista oli kokenut rekrytointiongel-
mia vuoden 2019 aikana. Alkuvuodesta 2020 rekrytoin-
tiongelmista raportoitiin Tilastokeskukselle hieman 
vähemmän, jolloin 45 prosenttia toimipaikoista ilmoit-
ti kokeneensa rekrytointiongelmia viimeisen vuoden 
aikana. Samasta ilmiöstä on raportoinut myös Elin-
keinoelämän keskusliiton suhdannebarometri, jonka 
mukaan kolmannes Uudenmaan yrityksistä on kokenut 
ammattityövoiman puutteen esteeksi yrityksen kasvulle.

Koronakriisin Uusimaa 

Hallitus linjasi 16.3.2020 mittavista rajoitustoimenpiteis-
tä, jotka aloittivat lomautusten hyökyaallon. Rajoitusten 
aloitusviikolla uusia työnhakijoita ilmoittautui Uuden-
maan työ- ja elinkeinotoimistoon lähes 15 000 (kuvio 1). 

Kuvio 1. Alkaneet työnhaut Uudenmaan TE-toimistossa 
viikoittain
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Luku on historiallisen suuri. Esimerkiksi finanssikriisin 
aikoihin kesäkuussa 2009 työnhakijoita ilmoittautui noin 
13 000 yhteensä koko kuukauden aikana. Ensimmäisen 
rajoitusviikon jälkeen uusien työnhakijoiden määrän 
kasvu kiihtyi ja suurimmillaan työnhakijoiksi ilmoittau-
tui lähes 25 000 henkilöä viikossa. Työnhakijoiden mää-
rä oli Uudellamaalla huipussaan toukokuussa viikolla 
22, jolloin työnhakijoita oli ennätykselliset 245 000. Sit-
temmin työnhakijoiden määrät ovat kääntyneet laskuun 
ja heinäkuussa viikolla 28 määrä oli laskenut noin 20 000 
henkilöllä. Työnhakijoiden määrää kasvatti myös halli-
tuksen linjaus, jonka mukaan poikkeustilanteen aikana 
myös yrittäjillä oli oikeus hakea työttömyysetuutta, ilman 
että yritystoimintaa tarvitsi keskeyttää. Yrittäjät käyttivät 
tätä mahdollisuutta ja Uudenmaan TE-toimisto käsitte-
li yli 17 000 yrittäjän työttömyysturvaa koskevaa lausun-
toa. Suurin osa Uudenmaan uusista työnhakijoista on 
kuitenkin ollut kokoaikaisesti lomautettuja, joita oli 
enimmillään viikolla 20 yhteensä lähes 67 000 henkilöä. 
Lomautettujen määrä on ennätyksellisen suuri. Ennen 
koronakriisiä lomautettuja oli enimmillään vuoden 2014 
joulukuussa, jolloin lomautettuja oli yhteensä 6 700 ja 
vielä helmikuussa 2020 lomautettuja henkilöitä oli hie-
man yli 3 000.

Koronakriisi kosketti lähes kaikkia aloja. Uudellamaal-
la lomautetuista ja irtisanotuista suurin osa työskenteli 
ennen kriisiä palvelu- ja myyntiammateissa. Näissä am-
mateissa, varsinkin palvelualan ammateissa, naisten ja 

nuorten osuudet ovat verrattain suuria. Tämä näkyi myös 
tilastoissa, lomautetuista henkilöistä 53 prosenttia oli 
naisia, kun vuotta aikaisemmin työttömistä naisia oli 48 
prosenttia. Myös painopisteen siirtyminen nuoriin on 
nähtävissä. Vuotta aikaisemmin yli 50-vuotiaiden osuus 
työttömistä oli 35 prosenttia, kun heinäkuussa se oli 30 
prosenttia.  

Koronakriisistä kärsivien yrityksien on ollut mahdollista 
hakea tukea kehittämistoimenpiteisiin tai tilanneana-
lyysin tekemiseen. Tukea ovat myöntäneet ELY-keskus 
tai Business Finland. Uudellamaalla yli 5 000 yritykselle 
myönnettiin tukia yhteensä yli 76 miljoonalla eurolla. 
Määrällisesti tukia myönnettiin eniten taksiliikentee-
seen, ravintolatoimintaan sekä liikkeenjohdon konsul-
tointiin. Rahamääräisesti suurimmat avustukset myön-
nettiin ravintola-alalle, liikkeenjohdon konsultointiin 
sekä ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen.

Pääkaupunkiseudulle erittäin tärkeä ravintola-ala on 
ollut yksi suurimmista kärsijöistä koronakriisin aikana, 
mutta toistaiseksi suuremmilta konkurssiaalloilta on väl-
tytty. Koronaviruksen arvaamattomuus luo kuitenkin 
alalle epävarmuutta. Epidemian toisen huipun saapues-
sa suuri osa ravintoloista saattaisi ajautua konkurssiin, 
varsinkin yökerhojen tilanne olisi huono. Yökerhotoi-
mintaa rajoitettiin tiukasti. Vasta juhannuksen jälkeen 
yökerhoille annettiin lupa olla auki kello 2.00 asti ja 17.7. 
aukioloaikojen rajoitukset purettiin. Tosin asiakasmää-
rissä oli vielä heinäkuussa rajoituksia. 

Uusimaa kriisin jälkeen

Ulkomailta tuleva turismi on keskittynyt pääkaupunki-
seudulle ja Lappiin, kun taas kotimaan matkailu keskit-
tyy pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Ulkomaalaisten 
turistien puute onkin koskettanut erityisesti Helsinkiä ja 
muuta pääkaupunkiseutua. Hotellitoimijoiden mukaan 
liiketoiminta on vajonnut Helsingissä ja pääkaupunki-
seudulla kaikkein eniten koko Suomessa. Tavanomaisina 
vuosina suurin osa Suomeen matkustavista turisteista 
saapuu Venäjältä, Saksasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista 
ja Kiinasta. Heinäkuussa näistä ainoastaan Saksa salli 
matkustamisen Suomeen. Näillä näkymin matkailu tulee 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Työnhaun aloitukset 2020
Työnhaun aloitukset 2019



Valokiilassa

kärsimään vielä ainakin ensi vuoden syksyyn asti, mutta 
mahdollinen toinen korona-aalto siirtää matkailun toi-
pumista entistä kauemmaksi. Vapaa-ajan matkustami-
sen uskotaan pysyvän kasvualana, mutta bisnesmatkailu 
herättää enemmän kysymysmerkkejä.

Kriisi ja varsinkin kriisinhallinnan rajoitustoimet ovat 
lisänneet etätyötä merkittävästi. Tämä on saanut yri-
tykset ja toimijat huomaamaan etänä tapahtuvan työn 
mahdollisuudet. Etätyö tulee kriisin jälkeen entistä suo-
sitummaksi. Näin mullistava työkäyttäytymisen muutos 
muovaa useita toimialoja, jotka ovat jokseenkin riippu-
vaisia toimistotyöntekijöistä. Koronakriisin runtelemat 
lounasravintolat ovat suurimmat kärsijät muutoksessa. 
Toinen suuri häviäjäala on liikenne, kun työmatkailua 
vähennetään huomattavasti. Muun muassa joukkolii-
kenteeseen tulee muutoksia, kun työmatkaajia on entistä 
vähemmän. Työmatkailun vähentyessä myös liike-elä-
män palvelut siirtyvät suuremmissa määrin verkkoon. 
Muutoksella on vaikutuksia esimerkiksi konferenssei-
hin ja muihin messutapahtumiin. Tapahtumien järjes-
täminen on ollut viime aikoina kasvava ala varsinkin 
pääkaupunkiseudulla. Toisaalta etätyön levittäytyessä 
uusille aloille ja laajemmin yhteiskuntaan tarvitaan uusia 
digityökaluja. Ohjelmistojen kehittäjille tämä avaa uusia 
kasvun mahdollisuuksia.

Uudenmaan väestön kasvu on painottunut jo pitkään 
pääkaupunkiseudulle. Toisaalta tilanne on huolestut-
tava läntisellä Uudellamaalla, jossa väestörakenne ja 
huoltosuhde heikkenee muuta Uuttamaata nopeam-
min. Koronakriisin myötä tehty digiloikka luo erityisen 
mahdollisuuden lisätä pääkaupungin ympäryskuntien 
vetovoimaa. Tämä luo esimerkiksi läntiselle Uudelle-
maalle mahdollisuuksia vaikuttaa väestötrendiin. Län-

tisen ja itäisen Uudenmaan teollisuuden näkymät ovat 
vähintäänkin utuiset. Teollisuuden uudet tilaukset ovat 
vähentyneet huomattavasti. Tämän vuoksi teollisuuden 
alalla suuremmat vaikutukset työllisyyteen ovat vasta 
tulossa. 

Myös rakennusteollisuudessa suurimmat kriisin vai-
kutukset näkyvät vasta loppuvuodesta. Nyt tekeillä 
olevien kohteiden jälkeen uusia suuria hankkeita on 
vähemmän ja kaikilla rakentamisen aloilla trendi on 
laskeva. Osaltaan tähän on vaikuttanut etätyön suosion 
kasvu, joka on saanut yritykset uudelleenarvioimaan 
toimitilatarpeensa ja lykkäämään syksyksi suunniteltuja 
rakennushankkeita. 

Verkkokaupan merkitys on ollut kasvussa jo jonkin aikaa. 
Koronakriisi on nopeuttanut tätä kehitystä ja verkko-
kauppa on nyt suositumpaa kuin koskaan. Tämä kasvat-
taa perinteisten kivijalkamyymälöiden ahdinkoa. Kivi-
jalkamyymälöiden tulevaisuus tuleekin painottumaan 
entistä enemmän näyttelytiloiksi ja itse ostotapahtumat 
siirtyvät verkkoon.

Koronakriisi on ravistellut modernia tietoyhteiskuntaa 
rajummin kuin mikään muu aikaisemmin. Ilmaston 
muutoksen torjumisen kannalta tämä avaa mahdolli-
suuksia, joita ei välttämättä aikaisemmin ollut. Tulevai-
suudessa työntekijöiden osaaminen tulee korostumaan 
entisestään. Koronakriisi onkin vauhdittanut työmark-
kinoiden murrosta kohti erikoistumista vaativia työteh-
täviä. Osaavan työvoiman puute on ollut alati kasvava 
ongelma Uudellamaalla, eikä kriisi tulle tätä kehitys-
suuntaa muuttamaan. Tämä luokin paineita yhteiskun-
nalle tuottaa osaavaa työvoimaa nopeasti muuttuvaan ja 
lämpenevään maailmaan. 

Info

Helsingin seutu: 
Pääkaupunkiseutu ja KUUMA-kunnat
Pääkaupunkiseutu: 
Helsinki, Espoo, Kauniainen 
ja Vantaa
KUUMA-kunnat: 
Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,  
Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi,  
Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti
Uusimaa: 
Uudenmaan maakunta

Julkaisun tuotannon, asuntomarkkinoiden, rikollisuu-
den, matkailijoiden yöpymisten ja väestön luvut ovat 
ennakkotietoja, jotka tarkentuvat lopullisiin tilastoihin.

Käsitteitä
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Asunnon ostoaikomukset
Niiden kotitalouksien osuus, jotka aikovat ostaa asunnon 
varmasti tai mahdollisesti seuraavan vuoden aikana.

Avoimet työpaikat
Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon sisäl-
tyvät ne avoimet työpaikat, jotka työnantaja ilmoittaa-
täytettäväksi työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) 
avulla. Kuukauden viimeisen työpäivän poikkileikkaus.

Pitkäaikainen keskiarvo
Summataan tietyn ajanjakson neljännesten arvot ja jae-
taan luku neljännesten lukumäärällä.

Saldoluku
Saldoluvulla kuvataan odotuksia suhdanne- ja kulut-
tajabarometrissä. Luku saadaan, kun myönteisten vas-
tausten prosenttiosuuksista vähennetään kielteisten 
vastausten prosenttiosuudet. Positiivinen luku kuvaa 
myönteisiä odotuksia.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesi-
jainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata 
henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä 
selviytymistä. Toimeentulotuen määrä määräytyy asiak-
kaan välttämättömien menojen mukaan. Perustoimeen-
tulotuenmyöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta 
Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. 

Tuotanto
Kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannol-
lista aktiviteettia.

1) Helsingin seutu: Toimialoittaisten tuotannon kehi-
tystä ennakoivien indikaattorien perusteella konstruoitu 
Helsingin seudun tuotannon ennakoiva kuvaaja. Tuorein 
katsauksessa esitettävä tieto perustuu indikaattoreiden 
ennakkoarvioihin. Tietolähde: Kaupunkitutkimus TA Oy.

2) Suomi: Tilastokeskuksen kansantalouden neljän-
nesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. 
Tuorein neljännes on Tilastokeskuksen julkaisema ko-
konaistuotannon ennakkotieto.

Työnvälitystilasto

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

Työttömyysaste

Työttömien osuus työvoimasta. Tilastokeskuksen työttö-
myysaste perustuu työvoimatutkimukseen ja työ- ja elin-
keinoministeriön työttömyysaste työnvälitystilastoon, 
minkä vuoksi ne poikkeavat jonkin verran toisistaan.  

Työvoimatutkimus

Tilastokeskuksen otospohjainen kuukausittain tehtävä 
haastattelututkimus. Työllisyyttä koskevissa toimialoit-
taisissa tiedoissa on pienten toimialojen kohdalla suu-
rehko virhemarginaali.
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1996
vuodesta

Avainlukuja

Väestö 30.6.2020* Helsinki Espoo Vantaa
KUUMA-
kunnat

Helsingin 
seutu Uusimaa

Muu Suomi 
pl. Helsingin 

seutu Suomi

Väkiluku 655 400 291 090 235 770 326 260 1 518 380 1 697 020 4 010 480 5 528 860

Väestönmuutos vuoden alusta 1 560 1 360 1 990 2 060 7 040 7 300 –3 480 3 560

Väestönmuutos, % 0,2 0,5 0,9 0,6 0,5 0,4 –0,1 0,1

Muuttovoitto 1 150 670 1 590 1 990 5 490 6 060 2 950 8 430

Työmarkkinat II/2020

Työlliset (TK) .. .. .. .. 762 100 845 000 1 751 500 2 513 600

Muutos vuoden takaisesta, % .. .. .. .. –1,1 –1,6 –3,9 –3,1

Työttömät työnhakijat yhteensä 
(TEM, 6/20)

61 890 22 340 21 870 22 370 129 040 140 700 287 830 416 870

    Työttömät (TEM, 6/20) 41 880 14 920 13 810 15 130 86 110 94 550 213 810 299 920

    Lomautetut (TEM, 6/2020) 20 010 7 420 8 070 7 240 42 930  46 150 74 020    116 950

Työttömyysaste, % (TEM, 6/20) 17,6 15,3 18,0 13,8 16,4  16,2 15,6 15,8

Työllisyysaste, %  (TK) .. .. .. .. 74,0 73,8 70,3 71,4

Hyvinvointi II/2020

Yleisen asumistuen saajat 
(6/20)

69 800 20 460 19 500 14 390 124 520 131 750 263 890 388 410

Muutos vuoden takaisesta, % 10,7 7,8 13,3 8,7 10,4 9,9 5,3 6,8

Kotihoidontuen saajat 7 950 4 210 3 490 3 620 19 340 20 890 36 430 55 760

Muutos vuoden takaisesta, % –1,1 4,1 7,6 –1,6 1,3 0,8 –4,7 –2,7

Perustoimeentulotuen saajat 42 950 17 690 16 280 12 670 89 860 95 970 150 800 240 660

Muutos vuoden takaisesta, % 9,3 11,4 9,4 11,0 9,9 9,5 5,0 6,5
*Ennakkotieto.

Helsingin Seudun Suunnat
Helsingin Seudun Suunnat antaa ajankohtaista 
tietoa seudun kehityksestä. Verkkosivusto päivittyy 
jatkuvasti, ja pdf-julkaisu ilmestyy neljä kertaa  
vuodessa.
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