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Helsinki uusien yrittäjien suosikkikaupunki
Helsinki osoittautui yritysmyönteisimmäksi eurooppalaiseksi kaupungiksi uusien yrittäjien näkemysten mukaan. Toisena oli Tukholma ja kolmantena München. Kymmenen suosituimman kaupungin joukossa oli neljä pohjoismaista, neljä saksalaista sekä yksi puolalainen ja itävaltalainen
kaupunki. Ruotsin kaupungeista mukaan pääsivät myös Malmö ja Göteborg. Kymmenen suosituimman kaupungin joukossa Saksasta oli mukana Münchenin lisäksi Hampuri, Köln ja Frankfurt.
Wien oli sijalla kahdeksan ja Varsova kymmenenneksi yritysmyönteisin kaupunki uusien yrittäjien
näkemysten mukaan.
Uusien yrittäjien tyytyväisyyttä oman alueensa yrittäjyyden edellytyksiin mittasi ECER-Banque
Populaire Rankingin viime vuoden lopulla järjestämä kysely 37 Euroopan kaupungissa. Vastaajina
oli 2 400 yritystä, jotka oli perustettu vuosina 2004 ja 2005. Kysymyksiä oli 36 ja ne kattoivat viisi eri
teemaa: yrittäjyyden edistäminen ja helppo yrittäjäksi pääseminen, tuki ennen aloittamista, tuki
aloittamisen jälkeen, rahoitus ja ympäristö.
Tulokset osoittivat, että eurooppalaisten uusien yrittäjien tyytyväisyys on kasvanut edellisvuoden
tuloksiin verrattuna. Suomessakin on kehitetty monia tutkimusohjelmia tukemaan yrittäjyyttä ja
Helsinki on edesauttanut yritystoimintaa edistävää ilmapiiriä luomalla useita instituutioita, jotka
keskittyvät pienyrittäjyyteen. Kansallisella, julkisen sektorin toiminnalla on selkeä vaikutus yritysilmapiiriin ja Pohjois-Euroopassa uudet yrittäjät ovat tyytyväisempiä kuin Etelä-Euroopassa.
Kyselyssä tulee esiin myös talouskriisin vaikutus, sillä julkisen sektorin elvytyspaketteihin ollaan
tyytyväisiä erityisesti Saksassa. Englannissa kriisi on tuonut mukanaan vakavia, taloudellisia ongelmia ja ne heijastuivat myös tässä kyselyssä maan kaupunkien sijoituksiin.

Väestönmuutos ja sen osatekijät
Helsingin seudulla
Liukuva vuosisumma

VÄESTÖ
Väkiluku kasvoi edelleen voimakkaasti
Helsingin seudun väkiluku kasvoi edelleen vauhdilla kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Vuodenvaihteeseen verrattuna kasvua oli noin 3 600 henkilöä. Maaliskuun lopussa seudulla asui 1,3 milj. henkilöä. Kasvu lähti tänä vuonna aiempia vuosia voimakkaammin liikkeelle. Yhtä suuriin lukuihin ei vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ole päästy pitkään aikaan. Väestömäärää lisäsi lähes yhtä paljon sekä luonnollinen väestönkasvu että muuttovoitto.

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Viimeksi mainitun osuus oli runsas puolet eli 2 060 henkilöä. Syntyneitä oli 1 550 kuolleita enemmän.
Koko maan asukasluku kasvoi tammi–maaliskuussa 4 300 henkilöllä. Luonnollinen väestönkasvu oli
1 360 henkilöä ja muuttovoitto ulkomailta 2 920 uutta asukasta. Koko maan väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan 5,3 milj. henkilöä.

Väestömuutos Helsingin seudulla
alueittain
Väestömuutoksen osuus (%) väestöstä

Muuttovoitto tuo lisää väkeä
Helsingin saama muuttovoitto oli kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suunnilleen samalla
tasolla kuin vuotta aikaisemminkin eli noin 1 200 henkilöä. Tilanne on muuttunut viime vuosikymmenen alkupuolen vuosiin verrattuna, jolloin lähtömuuttajia oli enemmän kuin tulomuuttajia. Espoossa
muuttovoittoa oli tammi–maaliskuussa 230 henkilöä, joka oli lähes puolet enemmän kuin edellisvuonna. Espoossa vuoden ensimmäisten neljännesten muuttotappio vaihtui muuttovoittoon viime
vuonna. Vantaalla muuttovoittoa oli suunnilleen saman verran kuin Espoossa eli runsas 200. Vantaalla aiempinakin vuosina muuttovoittoa on ollut vuoden ensimmäisillä neljänneksillä. Myös kehysalueen väkiluku lisääntyi muuton ansiosta alkuvuodesta, kun tulomuuttajia oli 250 lähtömuuttajia

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

enemmän.
Kaikista ulkomailta muuttaneista henkilöistä kaksi viidestä muutti pääkaupunkiseudulle. Tulomuuttajia oli 2 390 ja ulkomaille muuttaneita 1 270 tammi–maaliskuussa. Helsingin seudun saama muut-

Nettomuutto Helsingin seudulla
100 henk.

tovoitto ulkomailta oli 1 230 henkilöä tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suomeen muutti
5 750 henkilöä ulkomailta ja lähtömuuttajia oli 2 840.

Kehysalueen pääkaupunkiseudulta saama muuttovoitto laantunut
Kehysalue sai pääkaupunkiseudulta edelleen muuttovoittoa, mutta vähemmän kuin aiemmin. Edellisen kerran muuttovoittoa oli yhtä vähän noin kymmenen vuotta sitten vuosineljänneksittäin tarkasteltuna. Kehysalueen pääkaupunkiseudulta saama muuttovoitto oli 380 henkilöä tammi-maaliskuussa. Helsingin seudun kuntien välisessä, ns. sisäisessä muuttoliikkeessä sekä Espoo että Vantaa
saivat muuttovoittoa.

Lähde:Tilastokeskus, väestötilastot
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Espoon muuttotappio Helsingin seudun sisäisessä muuttoliikkeessä kääntyi voitoksi kahden vuoden jälkeen ja muista kunnista muuttaneita oli 60 lähtömuuttajia enemmän. Sekä Kauniaisista että

Ulkomainen nettomuutto
pääkaupunkiseudulle

Kirkkonummelta oli muuttajia Espooseen. Espoosta muutettiin etenkin Helsinkiin ja myös Vantaa sai
sieltä uusia asukkaita.
Vantaan muuttovoitto muista Helsingin seudun kunnista oli 130 uutta asukasta kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lähtömuutto kohdistui etenkin Helsinkiin ja myös Nurmijärvelle. Vantaalle muutettiin pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien lisäksi myös Keravalta ja Nurmijärveltä.
Helsingistä on jo perinteisesti ollut enemmän muuttajia muihin seudun kuntiin kuin on ollut sieltä tulijoita. Näin ollen sen muuttotappio seudun sisäisessä muuttoliikkeessä oli 510 henkilöä. Helsingistä

Lähde:Tilastokeskus, väestötilastot

muutettiin etenkin Espooseen ja Vantaalle. Kehyskunnista Kerava sai eniten muuttovoittoa pääkaupungista kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Helsinkiin muutettiin Espoon ja Vantaan
lisäksi etenkin Keravalta sekä Tuusulasta.
Pääkaupunkiseudun ja kehysalueen
välinen muuttoliike

ALUETALOUS JA ELINKEINOELÄMÄ
Taloudessa taantuma
Talouden taantuma tuli Helsingin seudulle myöhemmin kuin muualle Suomeen, mutta kuluvan vuoden alussa vaikutukset tuntuivat vahvasti myös täällä. Tuotanto väheni ennakkoarvion mukaan 6

Lähde:Tilastokeskus, väestötilastot

prosenttia vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, kun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä
muutos oli vain niukasti negatiivinen. Tuotannon vähennys oli kuitenkin Helsingin seudulla edelleen
selvästi lievempi kuin koko maassa. Ennen taantumaa talous kasvoi Helsingin seudulla selvästi nopeammin kuin koko maassa vuoden 2007 alkupuolelta alkaen. Vuoden alun tuotannon lasku perustui teollisuuden, tukkukaupan, liikenteen ja rakentamisen vähenemiseen. Useimmilla palvelualoilla
kasvu pysähtyi, mutta varsinaista tuotannon vähenemistä ei ennakkoarvioiden mukaan vielä ollut
nähtävissä.

Seudun kokonaistuotannon ennakoiva
kuvaaja
Kokonaistuotannon volyymi, muutos(%)
edellisestä vuodesta

Maailman taloustilannetta on kuvattu vaikeimmaksi sitten 1930–luvun. Monissa maissa rahoitusmarkkinoiden romahdus on saatu ehkäistyä keskuspankkien ja valtionvarainministeriöiden päättäväisillä toimilla. Helmikuussa Yhdysvaltain teollisuustuotanto oli 11,8, Japanin 34,8 ja Venäjän 13,2
prosenttia vuodentakaista pienempi. Euroalueen teollisuustuotanto supistui tammikuussa 17,3,
Ruotsin 22,9 ja Venäjän 13,2 prosenttia. Maailmantalouden käänne parempaan saattaa olla jo lähellä
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen näkemyksen mukaan, jos uhkaava pankkikriisin kärjistyminen saadaan hallintaan .
Lähde: Kaupunkitutkimus TA Oy ja Tilastokeskus
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Suhdannetilanne synkkä
EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva on tällä hetkellä sangen synkkä. Viime kuukausien aikana suhdannelasku on levinnyt koko painollaan
myös useimmille kotimarkkina-aloille. Merkkejä tilanteen pikaisesta kohentumisesta ei juuri ole.
Tuotannon ja myynnin ennustetaan jatkavan laskua, tosin teollisuudessa vähennyksen odotetaan
jäävän jonkin verran alkuvuotta loivemmaksi. Työllisyys heikkenee edelleen voimakkaasti kaikilla
Teollisuusyritysten suhdannenäkymät

aloilla. Tilauskanta on matala ja käyttämätöntä kapasiteettia on paljon. Aleneva hintataso syö
kannattavuutta selvästi.
Teollisuus ja rakentaminen
Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannetilanne on hiipunut kuluvan vuoden alkukuukausina EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan. Suhdanneodotukset ovat
vähän aiempaa valoisammat, sillä saldoluku oli huhtikuussa –37 ja tammikuussa –56. Huhtikuussa
joka toinen ennakoi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennallaan ja kaksi viidestä arvioi suhdanteiden heikkenevän. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset ovat koko maan keskiarvoa
heikommat.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, EK,
Suhdannebarometri

Tuotantokapasiteettia oli vajaakäytössä huhtikuussa 60 prosentilla yrityksistä. Vientitilauskannan
saldoluku oli huhtikuussa –68 ja valmistuotevarastot ovat isot.
Työvoimaa on vähennetty yleisesti tammi–maaliskuussa, ja työvoimaa supistettaneen myös lähikuukausina. Heikko kysyntä oli yleisin kapeikkotekijä kahdella kolmesta. Kustannukset ovat laskussa,

Palveluyritysten suhdannenäkymät

mutta myös myyntihinnat alenevat. Kannattavuus on huonontunut vuoden takaiseen verrattuna, ja
investoinnit vähenevät.
Koko maassa teollisuusyritysten suhdanteet ovat jatkaneet jyrkässä alamäessä. Suhdannekäännettä parempaan ei odoteta lähikuukausinakaan, vaikka tuotannon laskun ennustetaankin jossain määrin
loivenevan loppukevään ja kesän aikana. Henkilöstön väheneminen jatkuu yhä voimakkaana.
Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa –26, kun kolme kuukautta
aiemmin vastaava lukema oli –41. Huhtikuun tiedustelussa 3 prosenttia teollisuusyrityksistä odotti
suhdannekäännettä parempaan ja 29 prosenttia arvioi suhdannekuvan jatkavan synkentymistä loppukevään ja tulevan kesän aikana. Teollisuuden henkilöstö väheni alkuvuonna voimakkaasti kaikilla

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, EK, Suhdanne-

toimialoilla. Erityisesti paperiteollisuudessa lasku oli tuntuvaa. Henkilöstön ennustetaan vähenevän
entistäkin nopeammin seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla.
Rakentamisen suhdannetilanne on painunut erittäin heikoksi. Uusia tilauksia on saatu huomattavasti aiempaa vähemmän, ja sekä tuotanto että henkilöstö ovat laskeneet selvästi. Odotukset lähikuukausille ovat edelleen heikot. Vain noin kymmenesosa vastaajista ennustaa käännettä parempaan – kokonaisuutena suhdannekuvan ennustetaan yhä synkkenevän loppukevään ja kesän aikana.
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Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä luotaava saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa
–31. Edellisellä kerralla tammikuussa se oli –68. Tilauskanta on painunut jo huomattavan matalaksi.
Myymättömien asuinhuoneistojen määrä on edelleen selvästi keskimääräistä suurempi. Rakennusyritysten henkilökunnan väheneminen oli alkuvuonna rajua. Lähikuukausien aikana työvoiman
vähenemisen odotetaan jatkuvan erittäin voimakkaana. Riittämätön kysyntä on ongelmana lähes
kolmella neljäsosalla vastaajista.
Palvelut

Kuluttajien luottamusindikaattori

Uudenmaan palveluyritysten ajantasainen suhdannetilanne oli huhtikuussa selvästi tavanomaista
heikompi. Suhdannenäkymät ovat edelleen tummat, saldoluku huhtikuussa –35. Tammikuussa se
oli –39. Huhtikuussa 39 prosenttia yrityksistä arvioi suhdanteiden heikkenevän kesän aikana ja 57
prosenttia uskoi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Paranemista odottaa vain neljä prosenttia alasta.
Uudenmaan palveluvastaajien suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.
Myynti on odotetusti vähentynyt vuoden 2009 alussa, ja myyntimäärät ovat myös vuoden takaista
pienemmät. Myynnin ennakoidaan supistuvan seuraavan puolen vuoden aikana yleisesti. Yritykset
ovat suhdanteiden heikkenemisen myötä joutuneet vähentämään henkilökuntaa tammi–maaliskuussa, ja työvoimaa supistettaneen myös lähikuukausina.

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri

Heikko kysyntä vaivasi 51 prosenttia alasta. Kustannukset ovat pysyneet viime kuukausina keskimäärin ennallaan, mutta myyntihinnat ovat laskeneet. Kannattavuus on vuoden takaista huonompi,
ja sen uskotaan heikkenevän myös lähikuukausina.

Kuluttajien odotukset tulevaisuuden taloustilanteesta elpyneet vähittäin

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien talouden ennakko-odotuksia kuvaavan barometrin saldoluku oli
huhtikuussa 1,9 eli lähes samaa tasoa kuin edeltäneenä kuukautena. Helmikuussa näkemykset olivat synkimmät, sillä tuolloin saldoluku oli –4,8. Saldoluku oli negatiivinen viime vuoden kahtena viimeisenä kuukautena. Koko maassa odotuksia kuvaava saldoluku oli 1,0 huhtikuussa. Tähän asti viime vuoden lokakuusta lähtien se on ollut negatiivinen. Mitä suurempi positiivinen luku on, sitä
valoisammat ovat odotukset.
Huhtikuussa odotukset Suomessa vuoden kuluttua vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta olivat
hieman muuttuneet valoisimmiksi, samoin odotukset työttömien määrän kehityksestä. Suomen taloutta koskevien odotusten saldoluku oli –4,3 ja koko maassa se oli –2,7 huhtikuussa. Eli tavallisuudesta poiketen pääkaupunkiseudun kuluttajien näkemykset olivat muuta maata synkemmät. Sama

Mikroindikaattori:
Oma talous ja säästämismahdollisuudet

Makroindikaattori:
Suomen talous ja työttömyyden kehitys

tilanne oli myös työttömien määrän suhteen. Pääkaupunkiseudulla kuluttajista kolme neljästä oletti
työttömiä olevan vuoden kuluttua enemmän. Sitä kuvaava saldoluku oli –45,8, kun koko maassa

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri

vastaava luku oli –42.
Kuluttajilla on perinteisesti ollut vahva luottamus omaan talouteensa ja säästämismahdollisuuksiinsa,
eikä vallitseva synkkä taloustilanne ole niitä paljoakaan heikentänyt. Huhtikuussa yksi neljästä pääkaupunkiseudun kuluttajasta luottaa oman taloutensa olevan paremman vuoden kuluttua. Kolme viidestä
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Kotitalouksien ennuste Suomen
talouskehityksestä seuraavan 12
kuukauden kuluttua

kuluttajasta olettaa sen säilyvän samalla tasolla. Huonommaksi oman taloutensa kehityksen oletti 14
prosenttia kuluttajista. Saldoluku oli 6,8 pääkaupunkiseudulla ja 3,4 koko maassa.
Myös omiin säästämismahdollisuuksiin luotettiin edelleen melko vahvasti. Huhtikuussa pääkaupunkiseudun kuluttajien kyseisiä odotuksia kuvaava saldoluku oli 50,7. Koko maassa se oli 45,3. Neljä
viidestä pääkaupunkiseudun kuluttajasta olettaa todennäköisesti säästävänsä seuraavien 12 kuukauden aikana. Koko maassa vastaava osuus oli vain hieman pienempi.

Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri

Työttömyysaste (%) Helsingin seudulla

TYÖMARKKINAT
Työttömyysasteen nousu heijastaa taloustilannetta
Helsingin seudun työttömyysaste oli kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia ja
koko maassa 7,6 prosenttia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Koko maan työttömyysaste kasvoi
edellisvuodesta prosenttiyksikön. Helsingin seudulla nousu oli hieman vähäisempää eli 0,8 prosenttiyksikköä.
Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan Helsingin seudun työttömyysaste oli maaliskuussa 6,4
prosenttia ja koko maassa 9,5 prosenttia. Vantaalla työttömänä oli 7,5 prosenttia työvoimasta ja Helsingissä 6,8 prosenttia. Espoossa osuus oli 5,3 prosenttia ja kehysalueella 5,6 prosenttia. Työttömyysaste ei noussut edellisvuoteen verrattuna Helsingin seudulla yhtä paljon kuin koko maassa,

Lähde: Tilastokeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö,
TEM

jossa lisäystä oli 1,9 prosenttiyksikköä. Helsingin seudulla nousu oli 1,2 prosenttiyksikköä.
Miesten työttömyysaste oli Helsingin seudulla 6,7 prosenttia ja naisilla se oli 4,5 prosenttia kuluvan
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Koko maassa miehistä oli työttöminä 8,4 prosenttia ja naisis-

Nuorisotyöttömyys

ta 6,9 prosenttia vastaavana ajankohtana Tilastokeskuksen tietojen mukaan.

Muutos (%) edellisestä vuodesta

Nuorisotyöttömyydessä rajua kasvua
Nuorisotyöttömyys on koko maassa suurempi ongelma kuin Helsingin seudulla. Koko maassa työttömien alle 25-vuotiaiden osuus koko työvoimasta oli 1,2 prosenttia ja Helsingin seudulla 0,7 prosenttia. Mutta viimeksi mainitulla alueella sen lisääntyminen on ollut voimakkaampaa, kun verrataan
kuluvan vuoden maaliskuun tilannetta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Helsingin seudulla lisäys oli jopa 90 prosenttia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Koko maassa vastaava lisäys 65
prosenttia. Helsingin seudulla oli 4 630 nuorta työttömänä ja koko maassa 32 150.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM, työnvälitys
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Pitkäaikaistyöttömien määrän väheneminen hiipui hieman

Pitkäaikaistyöttömyys
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Maaliskuussa yli vuoden työttöminä olleiden määrä laski Helsingin seudulla hieman enemmän kuin
koko maassa. Vähennys oli 19 prosenttia, kun koko maassa se oli 13 prosenttia. Aiempiin vuosiin verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrän supistuminen kuitenkin hieman hiipui. Maaliskuussa Helsingin
seudulla oli 7 230 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä ja koko maassa heitä oli 39 840. Siellä koko
työvoimasta puolitoista prosenttia oli ollut yli vuoden työttömänä ja vastaava osuus Helsingin seudulla
oli prosentti.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni nopeasti
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM, työnvälitys

Avoimien työpaikkojen määrän supistuminen näkyi etenkin Helsingin seudulla, sillä maaliskuun lopussa niiden määrä väheni runsaalla 40 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Avoinna oli 7 910 työpaikkaa, kun vuosi sitten niitä oli 6 170 enemmän. Koko maassa avoimien työpaikkojen määrä laski
neljänneksen eli 14 260 paikkaa viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Näin ollen niitä oli 40 930
maaliskuun lopussa.

Avoimien työpaikkojen määrä
Kausitasoitettu indeksi (3/1993=100)

Työllinen työvoima supistui ja työttömien määrä nousi huomattavasti
Työllisten henkilöiden määrä lähti laskuun ja heidän määränsä supistui puoli prosenttia Helsingin
seudulla. Edellisen kerran työllisten määrä laski vuoden 2004 alkupuolella. Työlliseen työvoimaan
kuului 696 500 henkilöä ja vähennystä viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna oli
3 400 henkilöä. Koko maassa työllisten määrä supistui 26 200 henkilöä eli noin prosentti. Suomessa
työlliseen työvoimaan kuului 2,4 milj. suomalaista kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Työllisen työvoiman vähennys tapahtui Helsingin seudulla yksityisellä sektorilla, jossa vähennystä

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM, työnvälitys

oli 0,7 prosenttia. Valtion työntekijämäärä supistui prosentin, mutta kuntasektorilla työllisen työvoiman määrä kasvoi 3,2 prosenttia. Helsingin seudulla oli yksityissektorilla runsas puolimiljoonaa
työntekijää. Julkisella sektorilla heidän määränsä oli 177 700 .
Helsingin seudulla työttömien määrä lisääntyi 6 000 henkilöllä tammi–maaliskuussa edellisvuoden

Työllinen työvoima
päätoimialoittain,Suomi
Muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta

vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Prosentteina muutos oli 17 prosenttia. Koko maassa työttömien
osuus ei noussut aivan yhtä voimakkaasti, sillä lisäys oli 15 prosenttia eli 26 200 henkilöä. Työttömänä
oli Helsingin seudulla 41 200 ja koko maassa 202 300 henkilöä.
Työvoiman ulkopuolella olleiden määrä myös lisääntyi enemmän Helsingin seudulla kuin koko
maassa. Lisäystä oli ensiksi mainitulla alueella 5,6 prosenttia ja koko maassa 1,6 prosenttia. Siellä
heitä oli 1,4 milj. ja Helsingin seudulla 285 500.

Teollisuuden ja palveluiden työntekijämäärä vähentynyt
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Etenkin teollisuuden työvoiman määrä laski kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin
seudulla, sillä pudotus oli 5,1 prosenttia. Rakentamisen työvoima laski 0,2 prosenttia. Koko maassa
teollisuuden työvoiman vähennys ei ollut prosentuaalisesti yhtä suuri kuin Helsingin seudulla. Se oli
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Työllinen työvoima päätoimialoittain,
Helsingin seutu
Muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta

4,8 prosenttia ja rakentamisessa 1,1 prosenttia. Helsingin seudulla teollisuudesta sai toimeentulonsa 71 120 henkilöä, kun koko maassa heitä oli 414 320 henkilöä. Rakentamisessa työntekijöitä oli
46 410 Helsingin seudulla ja 171 690 koko maassa.
Palveluiden, joihin kuuluvat mm. henkilökohtaiset palvelut kuten kampaamot, pesulat ja taiteet sekä
viihde, työntekijöiden määrä laski Helsingin seudulla 9,1 prosentilla ja koko maassa 3,5 prosentilla.
Kyseisellä toimialalla oli viimeksi mainitulla alueella 138 400 työntekijää ja Helsingin seudulla heitä
oli 48 140. Liike-elämän ja terveys- sekä sosiaalialan palveluiden työntekijöiden määrä sen sijaan
vielä lisääntyi.

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Omistusasunnon ostoaikomukset

ASUNTOMARKKINAT
Asuntojen ostoaikomukset lähes ennallaan
Kotitalouksien asunnonostoaikomukset eivät ole juurikaan muuttuneet pääkaupunkiseudulla. Huhtikuussa joka kymmenes kotitalous ilmoitti mahdollisesti tai varmasti ostavansa asunnon seuraavan
12 kuukauden aikana pääkaupunkiseudulla. Koko maassa vastaava osuus oli 8,2 prosenttia. Varmoista ostoaikomuksista on ilmoittanut yleensä noin kolme prosenttia kotitalouksista sekä koko
maassa että pääkaupunkiseudulla. Huhtikuussa kyseisiä kotitalouksia oli vain 1,9 prosenttia
pääkaupunkiseudulla. Koko maassa heitä oli yhtä paljon kuin aiemminkin.

Lähde: Tilastokeskus

HYVINVOINTI
Kotihoidontuen saajat
Muutos% edellisestä vuodesta

Kotihoidontukea saaneita lähes entinen määrä
Pääkaupunkiseudulla oli 12 600 kotihoidontuen saajaa tammi–maaliskuussa. Viime vuonna samana
ajankohtana heitä oli noin sata henkilöä enemmän. Viime vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen
suunta on ollut laskeva. Helsingissä kotihoidontukea saaneita perheitä oli 6 070, Espoossa 3 610 ja
Vantaalla 2 850. Siellä saajien määrä oli kasvanut vajaalla kolmella prosentilla ja Helsingissä se oli
vähentynyt runsaalla kolmella prosentilla. Espoossa määrä oli säilynyt lähes edellisvuoden tasolla.

Toimeentulo- ja asumistuen saajia entistä enemmän
Toimeentulotukea sai pääkaupunkiseudulla tammi–maaliskuussa 41 820 henkilöä. Jo pari vuotta

Lähde: KELA

kestänyt toimeentulotukea saaneiden määrän lasku kääntyi jälleen nousuun. Viime vuoden vastaa-
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vaan ajankohtaan verrattuna lisäys oli vajaa neljä prosenttia. Muista pääkaupunkiseudun kaupungeista poiketen Espoossa oli edelleen aiempaa vähemmän toimeentulotukea saaneita. Heidän
määränsä laski runsaan kolmanneksen edellisvuodesta ja heitä oli 4 320. Sen sijaan sekä Helsin-

Toimeentulotukea saaneet henkilöt
pääkaupunkiseudulla
Muutos (%) edellisestä vuodesta

gissä että Vantaalla oli edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän kyseistä tukea saaneita. Helsingissä heidän määränsä kasvu on jatkunut jo viime vuoden puolivälistä lähtien. Kuluvan vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä heitä oli 12,4 prosenttia edellisvuotta enemmän eli 29 170 henkilöä.
Vantaalla heitä oli 8 339 eli lähes kuusi prosenttia viime vuotta enemmän.
Pääkaupunkiseudulla oli tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 33 405 asumistuen
saajaa. Pitkään jatkunut määrän supistuminen pysähtyi. Espoossa 5,6 asuntokunnista sai kyseistä
tukea ja vastaava osuus oli Vantaalla 7,3 prosenttia. Helsingissä se oli 7,0 prosenttia. Vantaalla asumiskuluihin tukea saaneita oli 6 460 eli kolme prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Espoossa
tuensaajia oli 5 890, lisäyksen ollessa lähes kaksi prosenttia. Helsingissä oli 20 970 tuensaajaa, jo-

Lähde: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit

ten määrä oli hieman pienempi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Tällä hetkellä kyseisen
tuensaajien määrä on nousussa.

Velkaneuvonnan asiakkaita aiempaa enemmän

Kunnallisen velkaneuvonnan uusien
asiakkaiden määrä pääkaupunkiseudulla
Muutos% edellisestä vuodesta

Velkaneuvonnan uusia asiakkaita oli Helsingissä 346, Espoossa 262 ja Vantaalla 185 tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Helsingissä heidän määränsä oli kasvanut 27 henkilöllä eli runsaalla 8 prosentilla. Espoossa heitä oli saman verran kuin vuotta aikaisemminkin. Vantaalla uusia
kotitalouksia tuli velkaneuvonnan piiriin 34 eli lisäystä oli runsas viidesosa.
Helsingin kaupungin velkaneuvonta on toiminut 15 vuotta sosiaalivirastossa. Tälle vuosituhannelle
on ollut tyypillistä, että velat koostuvat pääasiassa kulutusluotoista ja velkoja on kymmeniä. Esimerkiksi Espoossa odotusaika velkaneuvonnan ensi käynnille on noin kolme kuukautta. Velkaneuvonta
on asiakkaalle maksutonta.

LIIKENNE

Lähde: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit

Satamien ja rautateiden tavaraliikenne
Indeksi, I/1993=100

Sekä satamien että rautateiden tavaraliikenne vähentynyt huomattavasti
Satamien tavaraliikenne supistui tammi–maaliskuussa ennätysvauhtia eli runsaan viidenneksen
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Edellisen kerran vastaava pudotus oli vuoden
1991 alkupuolella. Suuntaus on ollut vähenevä jo viime vuoden alusta alkaen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Helsingin satamien tuonti ja vienti oli yhteensä 2 422 158 tonnia. Kahtena edellisenä huippuvuotena, vastaavina ajankohtina se on ollut 681 000– 966 000 tonnia enemmän.
Lähde: Helsingin satama ja VR
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Laiva- ja lentoliikenteen
matkustajamäärät
Muutos (%) edellisestä vuodesta

VR:n tavaraliikenne supistui Helsingin asemilla vajaan kolmasosan tämän vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tosin laskusuunta on jatkunut jo
kahden vuoden ajan. Lähtevän tavaran määrä oli 74 200 tonnia ja saapuvan tavaran määrä 165 800
tonnia. Lähtevän tavaran määrä oli ennätyksellisen alhainen. Edellisen kerran se oli vuonna 2002
samaa suuruusluokkaa, tosin silloinkin määrä oli vajaa 2 000 tonnia suurempi. Saapuneen tavaran
määrä on yleensä yli 200 000 tonnia vuosineljänneksittäin, vain vuoden 2005 toinen neljännes oli
poikkeus, jolloin kyseinen määrä jäi jopa tämän alkuvuoden tasoa alhaisemmaksi.

Lentoliikenteen matkustajamäärä pudonnut – laivaliikenteen ennallaan
Kansainvälisen ja kotimaisen lentoliikenteen matkustajamäärä laski tammi–maaliskuussa 6,6 proLähde: Ilmailulaitos ja Helsingin satama

senttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta Helsinki–Vantaan lentoasemalla. Edellisen kerran
vastaava tilanne oli vuoden 2003 toisella neljänneksellä. Matkustajia oli lähes 3 milj., kun vuosi sitten
heitä oli 210 000 enemmän.
Kansainvälisen laivaliikenteen matkustajamäärä oli Helsingin satamissa 1,8 milj. henkilöä tammi–

Kaatopaikkajätteen määrä
Liukuva vuosisumma

maaiskuussa. Määrä oli vain 10 000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko viime vuoden
aikana laivaliikenteessä oli 9,6 milj. matkustajaa.

YMPÄRISTÖ
Kaatopaikkajätettä aiempaa vähemmän
Lähde: YTV

YTV:n jätteenkäsittelykeskuksessa Ämmässuolla vastaanotettiin 57,5 tonnia sekajätettä tammi–
maaliskuussa. Tuolloin kaiken vastaanotetun jätteen määrä oli 141 tonnia. Vastaanotetun sekajätteen määrä on laskenut jo parin vuoden ajan ja tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana sen määrä on laskenut 8 prosenttia edellisvuodesta. Koko vastaanotettu jätemäärä supistui lähes viidesosan.
Ämmässuolla vastaanotettiin viime vuonna yhteensä 769,5 tonnia jätteitä. Vuotta aiemmin niitä oli
78,7 tonnia enemmän. Biojätettä vastaanotettiin 53,8 tonnia, joka oli 2,9 tonnia edellisvuotta enemmän. Loppusijoitettua rakennusjätettä vastaanotettiin 56,3 tonnia, joka oli kaksinkertainen määrä
vuoteen 2007 verrattuna. Etenkin ’maan ja jätteen’ osuus kasvoi. Ämmässuolla on vastaanotettu
hyödynnettävää rakennusjätettä kahtena edellisenä vuonna huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina. Koko viime vuoden aikana määrä oli 142,8 tonnia. Ongelmajätettä otettiin vastaan samana ajankohtana 3,8 tonnia, mikä oli tämän vuosituhannen alhaisin määrä.
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Valokiilassa

Päivi Kilpeläinen, tutkija, VTT
Seppo Laakso, tutkija, VTM
Kaupunkitutkimus TA Oy

Pääkaupunkiseutu palvelee erikoistuneena
yrityselämän keskuksena koko Suomea ja
myös naapurimaita

Pääkaupunkiseutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsevissa toimipaikoissa
on 28 prosenttia koko maan yrityssektorin henkilöstöstä ja joissa tuotetaan lähes 40 prosenttia yritysten liikevaihdosta. Pääkaupunkiseudun palveluvaltainen yritystoiminta on monin tavoin kytkeytynyt
muun maan ja lähialueiden yritystoimintaan. Talouden nousut ja laskut heijastuvat seudulta muuhun
Suomeen ja vastaavasti muualla maassa tapahtuva kehitys, erityisesti teollisuuden vaihtelut, heijastuvat seudulle.
Pääkaupunkiseudulla toimi 55 931 yritystä ja voittoa tavoittelematonta yhteisöä vuonna 2006 ja niillä oli
yhteensä 59 669 toimipaikkaa. Toimipaikkojen laskennallinen henkilöstömäärä oli yhteensä 391 875 ja
niiden liikevaihto 134 miljardia euroa. Toimipaikan keskikoko oli 6,6 henkilöä. Liikevaihtoa kertyi keskimäärin 2,2 miljoonaa euroa toimipaikkaa ja 0,3 miljoonaa euroa henkilöä kohti.

Pääkaupunkiseudun yritystoiminnan erikoistuminen
Pääkaupunkiseudun yritystoiminta on erikoistunutta eli se painottuu valikoituneisiin toimialoihin. Erikoistuminen perustuu siihen, että alueiden välillä on eroja yritystoiminnan tuottavuuteen vaikuttavissa tekijöissä. Pääkaupunkiseudun erikoistumisen taustalla olevia suhteellisia ja absoluuttisia etuja ovat mm.
◆

logistinen sijainti

◆

toimiva perusrakenne

◆

alueen suuruus ja keskittyneisyys

◆

suuri markkina-alue

◆

hyvä alueen sisäinen saavutettavuus ja kommunikaatio

◆

työvoiman osaaminen ja saatavuus.

Erikoistumisalat ovat toimialoja, joiden kysynnästä merkittävä osa tulee alueen ulkopuolelta muualta
maasta tai ulkomailta. Erikoistumisalat eivät välttämättä ole alueen suurimpia työllistäjiä. Siitä huolimatta niillä on ratkaiseva merkitys alueen talouden kannalta, sillä merkittävät kasvu- ja supistumisimpulssit kerrannaisvaikutuksineen tulevat alueille pääasiassa niiden välityksellä. Erikoistumisalojen
vastapainona ovat paikalliset alat, joiden asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista
ja yrityksistä, kuten vähittäiskauppa ja kotitalouksien palvelut.
Pääkaupunkiseudun elinkeinorakenteen oleellinen piirre useimpiin muihin Suomen kaupunkialueisiin
verrattuna on monipuolisuus. Alueella on useita erikoistumisaloja eikä aluetalous perustu yhteen yksittäiseen toimialaan. Pääkaupunkiseutu on erikoistuneiden palvelualojen keskittymä, joka tuottaa
palveluita koko maalle ja laajalti myös lähialueille. Alueelle on keskittynyt paljon korkeasti koulutetusta
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työvoimasta, tutkimus- ja kehittämisympäristöstä ja liiketoiminnan tukipalveluista riippuvaisia toimialoja. Seutu on kansainvälisesti merkittävä logistiikka- ja kommunikaatiokeskus. Pääkaupunkiseutu on myös valtakunnallinen päätöksenteko-, hallinto- ja lobbauskeskus.

Avainklusterit
Näkökulma pääkaupunkiseudun yritystoiminnan erikoistumiseen saadaan analysoitaessa alueelle
keskittyneiden toimialojen muodostamia klustereita. Ne ovat toisiinsa kytkeytyneiden yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä joillain erityisillä osa-alueilla.
Pääkaupunkiseudulta voidaan tunnistaa mm. seuraavat avainklusterit:
◆

Tietotekniikka ja sisältötuotanto (ICT)

◆

Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS)

◆

Logistiikka

◆

Matkailu

◆

Muotoiluintensiiviset alat

◆

Rakentaminen ja kiinteistöpalvelut

◆

Terveydenhuolto ja hyvinvointi.

Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS)
Osaamisintensiivisissä liike-elämän palveluissa (Knowledge Intensive Business Services) asiantuntijaosaaminen on keskeisessä asemassa. Tarkoituksena on synnyttää ja välittää osaamista ja uusia
ajatuksia organisaatiosta toiseen. Pääkaupunkiseudun KIBS-klusteri on jaettu neljään alaklusteriin:
tietojenkäsittelypalvelut, tutkimus ja kehittäminen, liike-elämän palvelut sekä yksityinen koulutus. Pääkaupunkiseudulla on 12 100 KIBS-alojen yritysten toimipaikkaa, joiden henkilöstömäärä on 71 000.
KIBS-klusteri on alueellisesti vahvasti keskittynyttä sekä valtakunnallisesti että pääkaupunkiseudun
sisällä. Puolet koko maan KIBS-alojen henkilöstöstä toimii pääkaupunkiseudulla. Täällä alan toimipaikkojen vahvin keskittymä sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Klusterin alakeskukset sijaitsevat
säteittäin pääliikenneväylien varressa. Suurimat alakeskittymät sijoittuvat Pitäjänmäen yritysalueelle
sekä Keilaniemen–Otaniemen–Tapiolan–alueelle. Keskittymiä on myös Pasilassa, Lauttasaaressa,
Leppävaarassa, Kilossa, Pohjois-Haagassa sekä Vantaankosken aseman ympäristössä.
Tämä artikkeli pohjautuu YTV:n julkaisemaan Pääkaupunkiseudun yritysraporttiin, jossa kuvataan
havainnollisesti ja tiiviissä muodossa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten ja niiden toimipaikkojen rakennetta, ominaisuuksia, toimialajakaumaa, erikoistumista ja avainklustereita, alueellista sijoittumista, tilankäyttöä sekä yritystoiminnan muutosta.
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Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden yritysten henkilöstötihentymät pääkaupunkiseudulla

Seppo Laakso, Päivi Kilpeläinen, Anna-Maria Kotala, Arja Salmi & Vilja Tähtinen: Pääkaupunkiseudun
yritysraportti. Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000–luvulla.
YTV:n julkaisuja 10/2009.
Yritysraportti on luettavissa YTV:n verkkosivuilla osoitteessa
http://www.ytv.fi/FIN/seutu_ymparistotietoja/asuminen_tyo/yritysraportti/etusivu.htm.
Painettua julkaisua voi tilata YTV:stä osoitteesta syt@ytv.fi
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Valokiilassa

Juha Suokas, yliaktuaari
Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun työpaikkakehitys
2006–2009
Neljä kymmenestä koko maan uudesta työpaikasta syntyi Helsingin seudulle vuosina 2006–2008.
Tarkastelujaksolla Helsingin seudun työpaikkakasvu on systemaattisesti ollut nopeampaa kuin
muualla maassa lukuun ottamatta vuoden 2006 ensimmäistä ja 2007 toista neljännestä. Vuosina
2006 ja 2007 Helsingin seudulla kasvu oli keskimäärin 2,4 prosenttia vuosineljänneksessä. Koko
maassa kasvu jäi vain 0,5 prosenttiyksikköä alhaisemmaksi.
Vuonna 2008 Helsingin seudulla työpaikkamäärän kasvu kiihtyi 2,9 prosenttiin, vaikka kolmanteen
neljännekseen osuikin lievä notkahdus. Sen sijaan taloustaantuman merkit olivat havaittavissa loppuvuodesta Helsingin seudun ulkopuolisessa maassa, missä kolmannella vuosineljänneksellä kasvu putosi ensin 0,8 prosenttiin pysähtyen kokonaan neljännellä neljänneksellä. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä työpaikkamäärän kasvu pysähtyi myös Helsingin seudulla ja muualla
maassa työpaikkamäärä putosi edellisestä vuodesta 1,5 prosentilla.
Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingin seudulla ja koko maassa 2006 –
2009 I–neljännes

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Vuodesta 2006 vuoteen 2008 Helsingin seudulla työpaikkamäärä kasvoi yli 54 000:lla eli 7,9 prosentilla. Vastaavasti koko maassa kasvu oli 5,4 prosenttia eli lähes 130 000 työpaikkaa. Helsingin seudun kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi siis nopeammin kuin koko maassa.

14

Helsingin seudun suunnat 2/2009

info

9

5
6

10

13

14

Aluejako
Pääkaupunkiseutu:

1) Helsinki, 2) Espoo, 3) Vantaa ja 4) Kauniainen

Kehysalue:

5) Hyvinkää, 6) Järvenpää, 7) Kerava, 8) Kirkkonummi, 9) Mäntsälä,
10) Nurmijärvi, 11) Pornainen, 12) Sipoo, 13) Tuusula ja 14 Vihti

Helsingin seutu:

Pääkaupunkiseutu ja kehysalue

Uusimaa:

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat

2

7
12

3
4

11

1

8

Käsitteitä
Asunnon ostoaikomukset:

Saldoluku:

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

Saldoluvulla suhdanne- ja kuluttajabarometrissä kuvataan
odotuksia, ja se saadaan, kun myönteisten vastausten prosenttiosuuksista vähennetään kielteisten vastausten prosenttiosuudet. Positiivinen luku kuvaa optimistisia odotuksia.

Ilmanlaatuindeksi:
Ilman epäpuhtauksien (rikkidioksidi, typpidioksidi, häkä, otsoni ja hengitettävä pöly) kuukausittaisiin maksimiarvoihin perustuva indeksi.

Julkisen liikenteen matkustajat:
Helsingin sisäisen liikenteen matkustajamäärä.

Kuolleisuus (eli kuolevuus):
Käsitteellä tarkoitetaan kuolemista ilmiönä, jonka väestöllistä
vaikutusta tutkitaan, tai mitä tahansa mittalukua, joka ilmoittaa kuolleiden osuuden (yleensä promilleina) väestöstä tai
jostakin väestönosasta.

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.
2) Suomi: Tilastokeskuksen Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tuorein
neljännes on Tilastokeskuksen julkaisema kokonaistuotannon ennakkotieto.

Lento- ja laivaliikenteen matkustajat:
Lähteneet ja saapuneet matkustajat yhteensä.

Myynti:
Helsingin seudulla sijaitsevien yritysten arvonlisäveron alainen myynti.

Työnvälitystilasto:
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilasto, joka perustuu
työnhakijoiden rekisteriin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyysasteet
poikkeavat hieman toisistaan johtuen tietojen erilaisesta
hankintatavasta.

Palkkasumma:
Helsingin seudulla sijaitsevien yritysten maksama palkkasumma.

Työttömyysaste:

Rikokset:

Työvoimatutkimus:

Väkivaltarikokset – poliisin tietoon tulleet henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset sekä siveellisyysrikokset. Omaisuusrikokset – poliisin tietoon tulleet varkaudet, näpistykset,
ryöstöt, vahingon teot, moottoriajoneuvon luvattomat käyttöönotot, petokset jne.

Tilastokeskuksen otospohjainen kuukausittain tehtävä
haastattelututkimus. Työllisyyttä koskevissa toimialoittaisissa tiedoissa on pienten toimialojen kohdalla suurehko virhemarginaal

Työttömien osuus työvoimasta.
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Avainlukuja

I/2009

Helsinki

Espoo

Vantaa

1

Suomi

1

H:gin seutu

Väestö
Väkiluku*
Väestönmuutos vuden takaisesta*
Väestönmuutos*, %

Helsinki
576 632
8 101
1,4

Espoo
241 565
3 518
1,5

Vantaa
195 397
2 875
1,5

H:gin seutu
1 320 220
16 641
1,3

Suomi
5 326 314
25 830
0,5

Työmarkkinat
Työllinen työvoima
Muutos vuoden takaisesta, %
Työttömät
Työttömyysaste, %

303 000
0,5
21524
6,6

136 400
4,0
7355
5,1

100 600
–10,7
5417
5,1

696 500
–0,5
41195
5,6

2 447 700
–1,1
202269
7,6

Hyvinvointi
Asumistuen saajat*
Muutos vuoden takaisesta*, %
Toimeentulotuen saajat*
Muutos vuoden takaisesta*, %

20 971
–1,4
29 167
11,1

5 890
1,8
8 339
5,3

PKS
6 459
3,0
4 316
-52,1

45 754
27,0
41 822
3,4

..
..
..
..

1

14 kuntaa
*ennuste

HELSINGIN SEUDUN SUUNNAT

KUSTANTAJAT

– Muutostietoja neljännesvuosittain
– Ilmestyy vuonna 2009 viikoilla 10, 23, 36, 49
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