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Förord

För att kunna utveckla Helsingfors är det väsentligt att veta hur staden utvecklats och vilka brytningsskeden som är att 
vänta. Helsingfors är den fi nländska ekonomins och näringsverksamhetens enda internationellt betydande centrum, och 
utvecklingen här är av väsentlig betydelse för hela vårt land. Under andra hälften av 2000-talets första årtionde såg man 
i Helsingfors en med europeiskt mått mätt fördelaktig utveckling i näringarna och sysselsättningen. Men de försämrade 
internationella konjunkturerna på sistone berör givetvis även Helsingfors, och de närmaste månaderna får visa hur Hel-
singfors klarar sig.

För att främja stadens fullmäktiges arbete har Helsingfors stads faktacentral sammanställt publikationen ”Helsingfors 
tillstånd och utveckling 2009”. Viktig expertis har även fåtts från stadsplaneringskontorets trafi kplaneringsavdelning och 
miljöcentral. Publikationen är planerad i samarbete med ekonomi- och planeringscentralen. Dess syfte är att stöda stadens 
strategiska planering genom att beskriva och projicera diverse faktorer som påverkar helsingforsbornas välfärd, närings-
verksamhet och boende samt stadsstrukturen.

Analysen i ”Helsingfors tillstånd och utveckling 2009” gäller 2000-talet hittills. Föreliggande sammanfattning av den 
fi nskspråkiga publikationen Helsingin tila ja kehitys 2009 innehåller tre kapitel: 1) välfärd och service 2) konkurrenskraft 
och näringar 3) stadsstruktur, boende och miljö.

Ett varmt tack riktas till alla dem som bidragit till denna publikations uppkomst.

Helsingfors, februari 2009

Leila Lankinen
informationsförsörjningschef
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Stigande nativitet märks på antalet 0-6-åringar

År 2008 föddes det klart mera barn i Helsingfors än året 
innan. Detta beror ganska långt på att bostadsmarknads-
läget förändrats. Och i och med att antalet avlidna inte 
förändrats nämnvärt höjer den naturliga befolkningsför-
ändringen folkmängden i Helsingfors mera än i början av 
2000-talet.

Antalet små barn, som minskat snabbt, började växa igen 
år 2005, och denna tillväxt väntas fortfara de närmaste 
åren.

Antalet 7-15-åringar fortsätter minska

Efter en toppnotering i början av år 2004 har antalet barn i 
grundskolålder minskat. Detta beror på att de åldersklasser 
som slutar skolan var och är nästan 10 procent större än 
de som börjar skolan. I befolkningsprognosen för år 2015 
fi nns det 42 000 barn i skolåldern, m.a.o. 4 000 färre än 
idag.

Den arbetsföra befolkningen växer fastän de unga 
åldersklasserna minskar

Den arbetsföra befolkningens struktur förändras snabbt 
just nu i Helsingfors och dess stadsregion. Antalen perso-
ner som närmar sig pensionsålder resp. arbetsför ålder när-
mar sig varandra, och är nästan lika stora år 2010. Ännu i 
början av 2000-talet var de som nådde pensionsålder bara 
hälften så många som dem som inträdde på arbetsmark-
naden. Infl yttning av unga vuxna ökar antalet personer i 
arbetsför ålder i Helsingfors. Om den nu pågående eko-
nomiska svackan blir ännu djupare börjar dess verkningar 
märkbart minska regionens sysselsättning och därmed an-
talet personer i arbetsför ålder.

82 600 över 65-åringar

Antalet pensionärer har ökat relativt långsamt i Helsing-
fors, men en snabb tillväxt vidtar då de första stora ålders-
klasserna når pensionsåldern kring år 2010. Efter år 2015 
kommer sedan över 75-åringarna, som ju belastar hälso- 
och socialservicen mest, att öka klart snabbare än idag. 
Antalet över 65-åringar torde överskrida 100 000 under de 
följande fem åren.

1. Välfärd och service

1.1. Befolkningen

Helsingfors folkmängd växer stadigt

I början av 2009 hade Helsingfors 576 000 invånare. Folk-
mängden har vuxit oavbrutet i över fyra år, efter en svacka 
i början av 2000-talet. År 2008 växte folkmängden med 
över 7 000 personer, varav ca. 2000 bodde i det område i 
sydöstra Vanda och sydvästra Sibbo som anslöts till Hel-
singfors. År 2009 väntas folkmängden växa med 4 400, 
varefter det blir en årlig tillväxt mellan tre och fyra tusen. 
600 000 invånare torde Helsingfors ha år 2015.

Även inhemskt flyttöverskott

I bakgrunden till den fördelaktiga befolkningsutveckling-
en har redan länge funnits invandringen från utlandet, som 
bestått av mycket olika befolkningsgrupper, bl.a. inhemska 
återfl yttare, studie- eller arbetsrelaterade invandrare, asyl-
sökande och familjer som förenats.

Det fl yttöverskott Helsingfors fi ck från övriga Finland 
ökade från fjolårsnoteringen, och detta inhemska fl yttöver-
skott väntas fortsätta i nära framtid.
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Figur 1.1.1 Helsingfors nettomigration enligt 
fl yttriktning 1980–2007

Källa: Statistikcentralen och www.aluesarjat.fi
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Invandrarbefolkningen växer snabbt

I början av 1990-talet ökade invandringen plötsligen dras-
tiskt, och fortgick därpå med nästan samma fart, endast en 
svag avmattning kunde skönjas. Sedan 2005 har invand-
ringen varit snabbare igen. I slutet av år 2008 bodde det i 
Helsingfors 54 000 personer med annat modersmål än de 
tre fi nländska, dvs. fi nska, svenska eller samiska. Sedan 
början av 2005 har de med främmande modersmål ökat 
med 15 000.

Största främmande språkgruppen är de ryskspråkiga, som 
uppgick till 12 000 i slutet av år 2008, följd av de estnisk-
språkiga (6 000 ) och somalierna (5 700). Övriga stora 
språkgrupper är engelska, arabiska och kinesiska.

Vid slutet av året 2008 bodde det 14 000 invånare från öv-
riga EU-länder i Helsingfors.

En tredjedel av de vuxna bor ensamma

En tredjedel av den vuxna befolkningen i Helsingfors bor 
ensamma, och hälften av hushållen är ensamhushåll. An-
delen ensamboende har vuxit något under innevarande år-
tionde.

Barnfamiljerna, dvs. de familjer som har minst ett under 
18 årigt barn, utgör 18,5 procent av hushållen i Helsing-
fors. Ännu år 2000 var andelen en procentenhet större. Av 
barnfamiljerna har majoriteten två vårdnadshavare, trots 
att Helsingfors har största inslaget ensamförsörjare bland 
alla kommuner i Finland: mer än var fjärde under 18-åring 
bor i ensamförsörjarfamilj.

1.2. Välfärd och välfärdsservice

Långsammare ökning i förväntad livslängd

Den förväntade livslängden för nyfödda har ökat hela tiden 
i Helsingfors sedan början av 1990-talet. Men på sistone 
har ökningen blivit långsammare. Den förväntade livsläng-
den beräknad från åren 2003 2007 var 74,6 år för män 
och 81,7 för kvinnor. Det fanns skillnader i livslängds-
förväntan inom Helsingfors områdesvis: skillnaden mellan 
längsta och kortaste livslängdsförväntan var några år.

Årligen avlider lite under 5 000 personer i Helsingfors. Den 
överväldigande majoriteten avlidna är minst 40 år gamla. 
Men av 40 64-åringarna dör årligen 5.6 promille, vilket är 
en högre siffra än i landet som helhet. Dylik förtidig död är 
vanligare bland män än kvinnor. Under 2000-talet har det 
skett en klar nedgång i avlidna i pensionsålder.
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Figur 1.1.3 Personer med utländsk bakgrund 
resp. främmande hemspråk 1.1.–1985-2009

Källa: Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2008. Helsingfors stads 
faktacentral statistik 2008:33
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Högre dödlighet än i övriga Finland – men hälsotillståndet 
bättre

I Helsingfors är dödligheten högre än i övriga Finland och 
övriga Huvudstadsregionen. Vanligaste dödsorsakerna i 
Helsingfors är fortfarande sjukdomar i hjärta och blodom-
lopp samt tumörer. Som dödsorsak har självmord minskat 
och Alzheimers syndrom ökat. Alkoholen spelar en något 
större roll som dödsorsak än i hela landet, och under de 
allra senaste åren har spritrelaterade krämpor blivit främsta 
dödsorsaken bland helsingforsbor i arbetsför ålder.

Sjuklighetsindexet visar ändå att helsingforsbornas häl-
sotillstånd är bättre än gemene fi nländares, om ock inte 
lika gott som i t.ex. Esbo. I Helsingfors fi nns det mindre 
folksjukdomar än i hela landet. På invalidpension är 5,5 
procent av de 16-64 åriga helsingforsborna. Över hälften 
är det p.g.a. psykiska sjukdomar och syndrom samt bete-
endestörningar.

Tre fjärdedelar av helsingforsborna anlitar stadens 
hälsotjänster

Stadens egen hälsoservice anlitas av tre fjärdedelar av hel-
singforsborna. Antalet klienter har minskat något under 
2000-talet, men antalet besök per person har varit större 
än tidigare. Överlägset mest hälsoservice nyttjar pensio-
närerna.

År 2007 anlitade 12 procent av befolkningen privat all-
mänläkare, vilket innebär en ökning gentemot tidigare år.

Den kommunala tandvården anlitas förhållandevis mest 
av barn och unga, som utgör över hälften av klienterna. 
Kommunala och privata tandläkartjänster anlitas i unge-
fär lika stor utsträckning, vardera av ca. en fjärdedel av 
befolkningen.

Privat och kommunal service anlitas ofta parallellt

Enligt en enkät om kommunal service har det blivit vanli-
gare att anlita både kommunal och privat service. Ca. hälf-
ten av enkätsvararna i Helsingfors nyttjade bägge sekto-
rernas tjänster. Enligt enkäten var man oftare missnöjd än 
nöjd med den kommunala servicen. Å andra sidan visade 
Hälsocentralens egen kundenkät att de som verkligen anli-
tar centralens service är nöjda med den service de får.

Kommunal dagvård allt populärare

Anlitandet av barndagvård har ökat och höjt efterfrågan 
på kommunal dagvård mera än vad det växande antalet 
barn skulle ha förorsakat. De närmaste åren väntas antalet 
0-6-åringar växa med 200-300 per år i Helsingfors.

Problem i hemmen skapar behov av barnskydd

Socialverkets familjerådgivning kan hjälpa familjer i kris- 
eller problemsituationer. Trots att behovet av barnskydds-
tjänster ökat har antalet klienter inte ökat i samma mån hos 
familjerådgivningen, som gör förebyggande och tillrätta-
läggande arbete.

De vanligaste orsakerna till att barnskyddet kopplas in har 
att göra med barnens och de ungas uppväxtförhållanden 
eller familjens levnadsförhållanden. Behovet av att anlita 
barnskyddet har ökat i Helsingfors under 2000-talet, och är 
större än i landet som helhet. Mest har omhändertagandena 
ökat, däribland i synnerhet de nya resp. de brådskande med 
över en tredjedel.

Ny ökning väntas i behovet av utkomststöd

År 2007 fi ck sammanlagt 34 500 hushåll i Helsingfors ut-
komststöd. De utgör en lite större andel av befolkningen 

Figur 1.2.2 Samtliga resp. nya mottagare av utkomststöd i Helsingfors (3 mån. glidande 
medeltal)
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examen på tredje stadiet. Dessutom är det ovanligare i 
Helsingfors än annanstans att ungdomar har bara gymna-
sieutbildning. De som har främmande modersmål är sämre 
utbildade än den övriga befolkningen.

Yrkesutbildningen allt populärare

Med undantag av grundskolorna har elevantalen ökat i 
Helsingfors under 2000-talet, i synnerhet inom yrkes-
utbildningen på andra stadiet och i yrkeshögskolorna. I 
grundskolorna har antalet och andelen invandrarbarn och 
specialelever visserligen vuxit.

Skolförhållandena har förändrats till det sämre och det 
bättre

Enligt en enkät om hälsa i skolorna har förhållandena för-
sämrats i högstadierna, där olyckshändelser, problem med 
arbetsandan, studiesvårigheter och mobbning har ökat. 
Men samtidigt upplevs det ha blivit lättare att få hjälp, an-
delen som gillar skolan har vuxit och skolkandet har mins-
kat sedan senaste enkätrunda.

1.4. Inkomstutveckling och inkomstskillnader

Högre inkomstnivå än i övriga Finland, men relativt låga 
inkomster allt vanligare

Då hushållets storlek beaktas är inkomstnivån i Helsing-
fors högre än i hela landet men lägre än i övriga Huvud-
stadsregionen. Å andra sidan har inkomsterna stigit något 
snabbare i övriga Finland än i Helsingfors med region, så 
skillnaderna gentemot andra delar av landet har minskat.

Stadens inkomstmedeltal överskrids av barnlösa par och 
ensamboende, medan små inkomster är vanligast i ensam-
försörjarfamiljer. Som låginkomsttagare klassifi ceras här 
de hushåll vars disponibla inkomst är under 60 procent 
av medianen för hela landets hushåll. Enligt den defi nitio-

än i landet som helhet. Under de senaste åren har utkomst-
stödslyftandet minskat, men nu verkar det som om den 
trenden skulle vända. År 2008 inkom fl era ansökningar om 
utkomststöd än året innan.

Nästan hälften av utkomststödstagarna är ensamma män, 
och en tredjedel är ensamboende kvinnor. En fjärdedel av 
mottagarna hade ingen annan inkomstkälla än utkomst-
stödet. Ungefär lika många fi ck något slags arbetslös-
hetsförmån som sin främsta inkomstkälla. En fjärdedel av 
utkomststödstagarna lyfte stödet under hela året. Numera 
lyfts stödet långvarigare än tidigare.

Att det är dyrare att bo i Helsingfors än i hela landet märks 
på beviljandet av bostadsbidrag. Och trots att mottagandet 
av det allmänna bostadsbidraget blivit mindre vanligt är 
det vanligare i Helsingfors än i hela landet. Däremot utgör 
pensionärerna en mindre andel bland bostadsbidragstagar-
na i Helsingfors än i landet som helhet, eftersom pensio-
nerna är lite högre i Helsingfors.

Mindre andel hemmaboende åldringar än annanstans

De 75 år fyllda bor i lägre grad kvar hemma i Helsingfors 
än i övriga Huvudstadsregionen eller Finland. I motsva-
rande grad bor denna åldersklass mera i servicebostäder el-
ler på inrättningar i Helsingfors än i övriga Finland. Regel-
bunden hemmavård får en lika stor andel över 75-åringar 
i Helsingfors som i övriga Huvudstadsregionen och Fin-
land. Deras andel minskade i början av 2000-talet, men 
efter 2005 ser den ut att ha vuxit igen.

1.3. Utbildning

En tredjedel av helsingforsborna har hög utbildning

Allmänt taget är invånarna i Helsingfors och Helsing-
forsregionen högt utbildade. En tredjedel av dem har en 

Helsing-

fors

Hela

Finland

Rekommendati-

on för år 2012

Hemmaboende 86,3 89,4 91-92

Regelbunden
hemmavård

10,5 11,3 13-14

Stöd för närs-
tåendevård

3,5 3,9  5-6

Resurserat servi-
ceboende

5,6 4,2  5-6

Långvarig ans-
taltsvård

7,7 6 3

Tabell 1.2.1 Boendeform bland 75 år fyllda i 
Helsingfors och hela landet

Källa: Indikatorbanken Sotkanet och Kvalitetsrekommendation om tjänster 
för äldre. Social och hälsovårdsministeriets publikationer 2008:4

Källa: Statistikcentralen

% Helsingfors Hela Finland

100 100

Högskolnivå 36,2 28,6

Mellannivå 37,1 43,1

Högst grundnivå 26,7 28,3

Tabell 1.3.1 Utbildningsnivå bland personer i 
arbetsför ålder i Helsingfors och hela landet 
(andelar 16-64-åringar med olika slags 
utbildningar)
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nen är sammanlagt 14 procent av Helsingfors befolkning 
låginkomsttagare. Att de relativt låga inkomsterna blivit 
vanligare har också ökat skillnaden mellan låg- och hög-
inkomsttagare.

1.5. Demografisk och social utveckling i 
bostadsområdena

Folkmängden i Helsingfors väntas växa mest i de f.d. 
hamnområden som omvandlas till bostadsområden och i 
övriga byggprojektområden.

Barns och ungas andel av befolkningen är allmänt taget 
större i ytterstaden än innerstaden. Barn i dagvårdsålder 
fi nns det mest av i nybyggda förortsområden och minst 
i östra innerstaden. Antalet barn i denna ålder har börjat 
växa i synnerhet just i nya bostadsområden, men även i 
fl era innerstadsområden. Orsaken är att utfl yttningen av 
barnfamiljer minskat.

Grundskolbarnen ökar bara i nya bostadsområden

Största inslaget barn i grundskolålder fi nns i småhusområ-
dena i Helsingfors ytterstad. I östra innerstaden är inslaget 
mycket litet. Med undantag av nya bostadsområden bygg-
da på 2000-talet minskar antalet barn i grundskolålder näs-
tan överallt i Helsingfors.

Antal åldrande ökar i ost och nordost

För närvarande är åldrande personers andel störst i gamla 
förorter. I synnerhet i östra och nordöstra ytterstaden ökar 

antalet över 75-åringar, medan de minskar till både andel 
och antal i innerstaden och västra Helsingfors.

De sociala skillnaderna mellan delområden har dels vuxit, 
dels minskat

Variablerna för mätning av social differentiering ger delvis 
motstridiga rön. Om man utgick från enbart de totala stats-
kattepliktiga inkomsterna skulle bilden vara helt entydig: 
skillnaderna områden emellan har ökat drastiskt. Men med 
avseende å utbildningsstruktur har det inte skett någon 
märkbar åtskillnad. Och tittar man på arbetslöshetsgrad 
och utkomststödsberoende ser de sociala skillnaderna om-
råden emellan rentav ut att ha minskat både under 1990-ta-
let och 2000-talet.

1.6. Helsingfors och de två ekonomiska svackorna

En del av kostnaderna för basservicen täcks med 
affärsverkens vinst

Helsingfors stads ekonomi är mer beroende av skattein-
täkter än övriga kommuners. Under de två sista årtiondena 
har den stramats åt två gånger p.g.a. plötsligt sjunkande 
skatteintäkter. Första gången var depressionen i början 
av 1990-talet, som skar ner stadens skatteintäkter med en 
femtedel. En andra åtstramning skedde år 2002, då staten 
stabiliserade kommunekonomin genom att kvittera återin-
drivningen av mervärdesskatter från samfundsskatterna. 
Båda gångerna försökte man klara av minskningen med att 
skära ner på driftsutgifter och investeringar. Men det har 
inte varit möjligt att skära ner kostnaderna i samma takt 
som skatteintäkterna minskat.

Helsingfors Helsingfors regionkommun
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Figur 1.6.1 Helsingfors och hela landets 
skatteinkomster 1988–2008 euro/invånare 
(1988=100, penningvärdet 2007)

Källa: Statistikcentralen
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Under de senaste fem åren har Helsingfors stads skattein-
täkter och statsandelar inte räckt till för att täcka kostna-
derna för basservicen. Tilläggsresurser har man fått från 
stadens affärsverk, i huvudsak Helsingfors Energi.

1.7. Deltagande och kommundemokrati

Bäst fungerar informeringen om besluten

Helsingfors har deltagit i ett riksomfattande projekt, det 
s.k. Demokratibokslutet, som genomfördes åren 2004-
2008. Enligt dem som besvarade en därtill anknytande 
enkät är informerandet om kommunens beslut den service 
som fungerat bäst. Sämst får man information om invå-
narnas möjligheter till deltagande. Bara en fjärdedel av in-
vånarna i Esbo, Vanda och Helsingfors uppgav att det var 
lätt att följa beredandet av ärenden och beslutsfattandet i 
hemkommunen.

Invånarna intresserade av att utveckla sin livsmiljö

Enkäten klarlade också invånarnas egna förhoppningar 
kring deltagande, och ca. hälften uttryckte intresse för att 
utveckla den egna livsmiljön. Största delen av enkätsvarar-
na tyckte det var viktigt att utveckla ett systematiskt kom-
mentarsystem och helt nya sätt att delta. Klart över hälften 
av helsingforsborna ville vara med och delta mera än idag 
i synnerhet i planeringen av åldringsservice, allmän trivsel 
i bostadsområdet och hälsoservice.

Mera information önskas om möjligheterna att delta

Av de sex största fi nländska städerna är det bara Helsing-
fors som inte försökt stärka deltagandet på områdesnivå 
sedan närdemokratiförsöken på 1980-talet. Att stärka del-
tagandet på områdesnivå har blivit aktuellt i stadsregioner 
som vuxit ihop och där invånarna kan välja mellan olika 
sätt och forum att verka, delta och påverka oberoende av 
kommungränserna. Den centrala slutsatsen av undersök-
ningen var att det i Helsingfors föreligger ett behov av ak-
tiv informering om olika sätt och möjligheter att påverka.

Valdeltagandet ökade, skillnaderna åldersgrupper emellan 
bestod

Efter många val med sjunkande valdeltagande i Helsing-
fors ökade röstandet vid kommunalvalet 2004, och ök-
ningen fortsatte vid kommunalvalet 2008. Men det fi nns 
skillnader i röstandet som har med område, ålder och kön 
att göra. Och jämfört med övriga Finland hade Helsingfors 

lägre valdeltagande år 2008. Kvinnorna röstade fl itigare än 
männen. Flitigaste åldersgruppen var 55-69-åringarna.

Att röstandet ökade vid riksdagsvalen 1999 och 2003 beror 
främst på att de unga, dvs. 18-34-åringarna började rösta 
fl itigare.

1.8. Invånarnas erfarenheter och åsikter om sin 
hemstad

Helsingforsborna i europeisk stadsjämförelse

Invånarna i europeiska städer var i slutet av 2006 nästan 
enhälligt nöjda med sitt liv i sin egen stad. Städerna upp-
levdes som relativt trygga att bo i, och att få jobb upplev-
des inte lika svårt som två år tidigare. Ett gemensamt stort 
bekymmer var att hitta en bra bostad till rimligt pris.

Nöjdast med biblioteket, kulturen, kollektivtrafiken och 
dricksvattnet

Finländarnas belåtenhet med servicen i den egna hemsta-
den mättes i den färskaste Stadsserviceenkäten, som gjor-
des 2008. Under hela 2000-talet har helsingforsborna varit 
nöjdast med dricksvattnets kvalitet, biblioteken, kulturser-
vicen och kollektivtrafi ken. Även den allmänna säkerheten 
fanns med bland de tio bäst skötta sakerna. Sedan enkäten 
2005 har åsikterna gått mest till det bättre beträffande sköt-
seln av stadens ekonomi, skötseln av gator och vägar samt 
uppskattningen av yrkesutbildning för unga.
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Övrigt att önska: tandläkarservicen, luftkvaliteten och 
tillgången till hyresbostad

Missnöjdast är Helsingforsborna med kommunens tand-
läkarservice, luftkvaliteten, tillgången på hyresbostäder, 
invånarnas påverkningsmöjligheter, bullerskyddet och 
vattendragens renhet. Detta avvek något från åsikterna i 
landet som helhet, där man var minst tillfreds med påverk-
ningsmöjligheterna, äldreomsorgen, och utkomststödet. 
Mest hade missnöjet i Helsingfors ökat beträffande tand-
läkarservicen, luftkvaliteten och informerandet om kom-
munens service.

Nöjdare om man anlitat servicen

Allmänt taget verkar det som om de som verkligen anlitar 
kommunens service är nöjdare än de som inte gör det. De 
mest anlitade serviceformerna var enligt Stadsserviceen-
käten kollektivtrafi ken, friluftsområden och parker, biblio-
teksservicen samt läkartjänsterna på stadens hälsocentral.

Helsingfors upplevs tryggare än förr

En titt på brottsstatistiken för Helsingfors ger vid handen 
att egendomsbrotten minskat men våldsbrotten ökat.

Enligt en förfrågan riktad till invånarna år 2006 råkar hel-
singforsborna i högre grad än övriga stora städers invånare 
ut för våld eller hotelser. Inom staden fanns det förhållan-
devis stora skillnader områdesvis i upplevd trygghet i det 
egna bostadsområdet, och skillnaderna tycks vara varakti-
ga. Trots allt har den upplevda tryggheten ökat sedan mot-
svarande enkät år 2003. Undantaget är kollektivtrafi ken, 
där man upplever att tryggheten försämrats.
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2. Konkurrenskraft och näringar

2.1. Regional ekonomins utveckling

Snabbaste ekonomiska tillväxten i östra Europas städer

Åren 2002–2006 växte produktionen i de europeiska met-
ropolerna med i medeltal 2,3 procent per år. I EU som hel-
het blev tillväxten lite lägre än i storstadsregionerna. Snab-
baste ekonomiska tillväxten skedde i östra Europa: i täten 
Moskva följd av Riga, Vilnius och Tallinn. I Helsingfors-
regionen växte produktionens förädlingsvärde med i snitt 
3,1 procent per år under denna period, dvs. klart snabbare 
än medeltalet för både metropolerna och EU. Våren 2008, 
då man ännu inte hade kännedom om hur djup den globala 
fi nanskrisen skulle bli, bedömde forskningsanstalten Cam-
bridge Econometrics att produktionens förädlingsvärde 
årligen skulle växa med 2,6 procent åren 2007–2012. Hel-
singfors föutspåddes en över treprocentig tillväxt.

Helsingforsregionen står för en tredjedel av landets BNP

För närvarande är det p.g.a. den pågående ekonomiska 
krisen omöjligt att tillförlitligt förutspå hur Finlands na-
tionalekonomi och Helsingforsregionens regionala eko-
nomi kommer att utvecklas. En sak är dock klar: vi står 
inför en recession, och dess verkningar känns säkert också 
i Helsingforsregionen. År 2006 var nationalprodukten i 
Helsingfors ekonomisk region enligt marknadspris 55,6 
miljarder euro, vilket var en tredjedel av hela Finlands 
nationalprodukt. Helsingforsregionen är i en klass för sig 
bland de fi nländska regionekonomierna: tvåan Tammer-
forsregionens andel är under sju procent. Även per capita 
är nationalprodukten klart högre i Helsingforsregionen än i 
landets övriga större stadsregioner och i landet som helhet. 
Enligt gängse priser år 2006 var bruttonationalprodukten 
per capita 44 800 euro i Helsingforsregionen och 29 800 
i hela landet. Över tre fjärdedelar av den nationalprodukt 
som Helsingforsregionen producerar härrör från service-
näringarna.

2.2. Näringar och arbetsmarknad

Antalet jobb växte fortfarande 2008

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns 
det år 2007 sammanlagt 403 600 jobb i Helsingfors. Öv-
riga Huvudstadsregionen hyste 226 400 jobb och övriga 
Helsingforsregionen 318 300 jobb. Helsingfors andel av 
hela landets arbetstillfällen var 16 procent och Huvudstads-
regionens en fjärdedel. Under de tre första kvartalen av år 
2008 växte antalet jobb i Helsingfors, och en femtedel av 
hela landets jobbtillväxt skedde här. Helsingforsregionen 
som helhet stod för nästan hälften av landets jobbtillväxt.
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Specialiserad service typisk för Helsingfors

Näringsstrukturen i Helsingfors är mycket servicedomi-
nerad: hela 86 av jobben fi nns inom service. Största ser-
vicenäringsgrenen är uppdragsverksamhet, med 81 000 
arbetsplatser. Den omfattar också fastighetsservice, uthyr-
ning och forskningstjänster. I Helsingfors näringsgrens-
profi l framträder de långt specialiserade servicenäringarna, 
varav en betydande del fi nns inom informationssektorns 
service- och innehållsproduktion. Inom reklamtjänster, 
adb-service, forskningsverksamhet samt juridisk och eko-
nomisk konsultverksamhet har Helsingfors en stark över-
representation, med 32-49 procent av de fi nländska job-

ben. Industri och byggande står för 14 procent av jobben i 
Helsingfors.

Arbetslösheten har minskat i alla åldrar

Under de första åren av 2000-talet tidvis steg och sjönk 
sysselsättningen i Helsingfors. Sedan år 2005 har antalet 
sysselsatta dock vuxit. Under tredje kvartalet 2008 hörde 
drygt 300 000 personer till den sysselsatta arbetskraften i 
Helsingfors, alltså 2,1 procent fl era än ett år tidigare. År 
2008 minskade arbetslösheten starkt i samtliga arbetsföra 
åldersgrupper. Mest sjönk ungdomsarbetslösheten. Med 
det förbättrade sysselsättningsläget började även långtids-
arbetslösheten minska i medlet av år 2006.
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Pensionärsökningen försvårar arbetskraftsläget

Idag står de europeiska storstäderna inför ett nytt läge så-
tillvida, att de som är i den åldern då man inträder i ar-
betslivet börjar vara färre än de som börjar gå i pension. 
För att kunna trygga arbetsplatserna och servicen behö-
ver Helsingforsregionen nu ett starkt fl yttningsöverskott 
av i synnerhet folk i arbetsför ålder. Boendets regionala 
prisstruktur kan i och för sig minska infl yttandet till Hu-
vudstadsregionen, men kanske uppvägas av pendling till 
Helsingfors och Huvudstadsregionen.

Arbetsplatsutvecklingen beroende av regional pendling

Enligt Arbetskraftsundersökningen arbetade nästan 173 
000 utsocknes i Helsingfors år 2007. Samtidigt åkte ca. 
67 000 helsingforsbor till andra kommuner på jobb. Hel-
singforsregionen utgör ett kompakt arbetsmarknadsom-
råde, dit det pendlas ganska lite över regionsgränsen. Av 
näringsgrenarna i Helsingfors har i synnerhet fi nansiering, 
byggande och offentlig service en större nettopendling 
än genomsnittet, medan utbildning, industri, handel och 
hotell- och restaurangverksamhet är mindre beroende av 
pendlararbetskraft.

Behovet av omsorgs- och vårdpersonal ökar

De fl esta fi nländska instanser som forskar i ekonomi har 
förutspått klart långsammare ekonomisk tillväxt för år 
2009, men ändå en viss tillväxt. En långsammare ekono-
misk tillväxt innebär också minskad efterfrågan på arbets-
kraft, och kan därmed förbättra tillgången på arbetskraft 
som helhet. Men nedgången i efterfrågan är ojämnt för-
delad på olika näringsgrenar. Stark jobbtillväxt förutspås 
för olika expertbranscher och t.ex. vårdarbete, medan det 
torde bli fråga om jobbminskning inom i synnerhet kontor-
tjänster och industri.

2.3. Innovativitet

Innovativiteten på europeisk toppnivå

Investeringar i forskning och utveckling samt antal bevil-
jade patent beskriver på ett allmänt plan hur mycket det 
satsas på att utveckla ny teknologi, nya system och idéer 
och att förädla dem till färdiga produkter. Med dessa mått 
mätt är satsningarna i Helsingforsregionen på toppnivå 
åtminstone i Europa. Medan man i EU-länderna i snitt 
använde 1,9 procent av bruttonationalprodukten för forsk-
ning och utveckling, var talet 4,4 för Helsingfors. Även an-
talet beviljade patent placerar Helsingfors nära täten: enligt 
forskningsanstalten Robert Huggins Associates gradering, 
det s.k. European Competitiveness Index 2006 2007, låg 
Helsingfors på sjunde plats beträffande relativt antal patent 
uppmätta regionvis.
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3.2. Boende

Antalet bostäder har vuxit snabbare än folkmängden

I och med att bostadsbeståndet är så stort i Helsingfors på-
verkas det som helhet inte mycket av årliga förändringar. 
Men sedan år 2000 har antalet bostäder vuxit snabbare än 
både folkmängden och antalet hushåll. Små hushåll har 
fortsatt bli vanligare, och samtidigt har boendeutrymmet 
per person vuxit. Ändå bor helsingforsborna trängre än fi n-
ländarna överlag. Främst barnfamiljer bor trångt.

Regionens småbostäder mest i Helsingfors

Kännetecknande för bostadsbeståndet i Helsingfors är det 
stora inslaget små bostäder. Detta har medfört att en- och 
tvåpersoners hushåll anhopats i Helsingfors, där vid slutet 
av år 2007 hela 50 procent av hushållen var ensamhushåll 
och 30 procent två personers.

Andelen hyresbostäder sjunkit något

I Helsingfors väger det ganska jämnt mellan hyres- och 
ägarbostäder. Sedan år 2000 har hyresbostäderna minskat 
något, och idag fi nns det lika mycket av bägge. Att ägar-
bostäderna ökat beror främst på att de dominerat inom 
nybyggena. Var sjätte (17 %) bostad i Helsingfors är en 
hyresbostad ägd av staden, och av samtliga hyresbostäder 
i staden är en dryg tredjedel (37 %) stadens.

I Huvudstadsregionen fanns det sammanlagt över en halv 
miljon bostäder, vilket är en femtedel av landets samtliga 
bostäder. Helsingfors har över 60 procent av Huvudstads-
regionens bostäder. Sedan år 2000 har antalet ägarbostäder 

3. Stadsstruktur, boende och miljö

3.1. Stadsstrukturen

Splittrad stadsstruktur i Helsingforsregionen

Under 2000-talet har Helsingforsregionens folkmängd 
vuxit kraftigt. Samtidigt har även arbetsplatserna ökat. Öv-
riga faktorer som påverkat stadsstrukturen är den ökande 
boenderymligheten samt förändringar i näringsstrukturen. 
Att regionen vuxit syns i synnerhet på att regionen brett ut 
sig och de nya tätortsområdena är anmärkningsvärt glest 
bebodda. På lång sikt kan denna utveckling resultera i att 
stadsstrukturen splittras.

Huvudstadsregionen på väg att få flera kärnor

Inom Helsingforsregionen anhopas jobben främst i Hu-
vudstadsregionen, där trenden har varit att allt fl era större 
arbetsplatsområden uppstår. Helsingfors innerstad har 
hållit sin ställning som den främsta av dem, med överläg-
set största antalet jobb, men dess dominans har med åren 
minskat i och med att stora mängder jobb skapats också i 
förorterna. På grundval av en långsiktigare analys framstår 
dock visionen av en ekonomisk region som växer fram om-
kring Huvudstadsregionen. Utvecklingen i framtiden beror 
i mångt på huruvida det uppstår nya slags starka kärnor 
även i periferin eller om det blir fråga om en utbredning av 
lågexploaterad stadsbebyggelse och strukturer typiska för 
en automobiliserad stad.
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3.3. Bostadsproduktionen och senaste regionala 
utvecklingen

Bostadsbyggandet lamt de senaste åren

Strax efter år 2000 var byggandet livligt i Helsingfors, och 
årligen färdigställdes över 4 000 nya bostäder. Från och 
med år 2005 har det däremot byggts under 3 000 bostäder 
per år, alltså under målsättningen 5 000 i Programmet för 
markanvändning och boende. Antalet färdigställda bostä-
der har också minskat i övriga Huvudstadsregionen, men 
däremot ökat i övriga Helsingforsregionen. Men även där 
minskade de under de två första kvartalen av 2008.

Av nybyggandet under 2000-talet har 58 procent varit 
ägarbostäder, 33 procent hyresbostäder och 10 procent 
bostadsrättsbostäder. Byggandet av verksamhetslokaler 
har redan länge varit ovanligt livligt i Helsingfors. Inom 
det segmentet har man skönjt tecken på livligare byggande 
även annanstans i Huvudstadsregionen.

vuxit snabbare i Helsingfors grannkommuner än i Helsing-
fors.

Dyrare boende än annanstans i Finland

Under 2000-talet har priserna på bostäder i Helsingfors 
stigit kraftigt, men under tredje kvartalet 2008 började de 
sjunka. Det är svårt att bedöma hur priserna kommer att 
utvecklas, men det är uppenbart att konsumenterna kom-
mer att överväga noggrannare än förr då de köper bostad. 
Även hyrorna är dyrare i Helsingfors än övriga Finland, 
och under 2008 steg de bara snabbare: tredje kvartalet var 
de i medeltal sex procent högre än ett år tidigare.
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Mycket olika befolkningsstrukturer i de nya områdena

Byggnaderna i de nya bostadsområdena avviker från var-
andra till folkmängd och befolkningsstruktur. Dessa skill-
nader förklaras starkt av typen av fastighet och bostäder-
nas upplåtelseform. Även läge och typ av hus förklarar 
skillnader i befolkningsstruktur i bostadsområdena.

Inkomstnivån i de nya områdena närmare stadsmedeltalet

Inkomstnivån i de nya områdena har närmat sig stadsmed-
eltalet. År 2006 låg inkomstnivån i dessa områden bara två 
procentenheter efter stadsmedeltalet, mot nästan tio pro-
centenheter i början av 1990-talet. Ett områdes byggtid-
punkt förklarar inte områdets inkomstutveckling särskilt 
bra. Inkomstnivån i områden nära centrum kan i viss mån 
förklaras av inkomstnivån i närbelägna områden. För av-
lägsnare bostadsområden gäller detta inte.

3.4. Trafik

Ökning mest i ytterstaden

Vid slutet av år 2007 fanns det sammanlagt över 240 000 
bilar registrerade i Helsingfors. Det var en tredjedel fl era 
än år 1994. Hösten 2007 fanns det ca. en procent mera 
trafi k än ett år tidigare i huvudgatunätet i Helsingfors. År 
2007 ökade trafi ken tre procent på huvudvägarna i Finland. 
I Helsingfors var det bara i förorterna som trafi ken ökade. 
I norra innerstaden rentav minskade den tvärgående trafi -
ken.

Trafi ken i förortsområdena har ökat sedan år 1993. I cen-
trum har trafi ken däremot minskat under 2000-talet. Ök-
ningen i tvärgående trafi k har skett främst på Ring I, vars 
trafi kmängder blivit över halvannan gång större sedan år 
1993.

Kollektivtrafikens andel oförändrad

Det svala vädret sommaren 2008 minskade cyklandet med 
en tiondel från året innan. Tågåkandet ökade däremot yt-
terligare. Passagerarantalen på Stambanan ökades av bl.a. 
Lahtis direktbana, vars passagerarantal nästan fördubbla-
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des. Kollektivtrafi kens andel av vardagsmorgontrafi ken på 
hösten var nästan densamma som ett år tidigare, bara en 
halv procentenhet under målsättningen 71, som formule-
rats i budgeten. År 2008 ökade andel till 71,9 %. Den mål-
sättning som Stadsfullmäktige ställt har varit att öka den 
tvärgående trafi kens andel med minst fyra procentenheter 
från år 2004 till 2012, då andelen skulle vara uppe i 17 
procent. Målet för år 2007 var drygt 12 procent. Detta mål 
nåddes inte, men ändå nästan 11 procent.

3.5. Miljön

Helsingfors producerar 5 procent av landets växthusgaser

Helsingfors förorsakar ca. fem procent av Finlands växt-
husgasutsläpp. De viktigaste källorna är el- och värme-
förbrukningen och trafi ken. Målet i Verksamhetsprogram-
met för hållbar utveckling 2010 har underskridits i fl era 
år redan. Utsläppsnivån år 2007 var 16 procent högre än 
Helsingfors stads energipolitiska målsättning för år 2020.

Utsläppen från uppvärmningen har på senare år sjunkit 
jämfört med nivån i början av 1990-talet, och energipro-

duktionens effektivitet har länge varit på hög internationell 
nivå. Trots det står förnyelsebara energikällor för bara en 
liten del av produktionen. Utsläppen från trafi ken växte 
tills år 2003, men har nu slutat växa. Likaså har utsläppen 
från industrins och övriga arbetsmaskiners motorer mins-
kat.
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Helsingfors centrum åren 1993–2007

Källa: Helsingfors stads miljöstatistik, SAD

År

1 000
personer

Hela dygnet, båda riktningarna

0

200

400

600

800

86 87 8889 90 91 92 93 94 95 96 97 9899 00 01 02 03 04 05 06 07

Personbilarnas andel
%

%
Kollektivtrafikens
andel

37 3838
39

40 40 39 39 39 40 39 38 38
37 37 37 38 3838 38

63 62 62
61

60 60 61 6161 60 61 62 62 63 63 63
62 6262 62

HA

LA

RV

M

J

63

37

0

20

40

60

80

100

120

86 87 8889 90 91 92 93 94 95 96 97 9899 00 01 02 03 04 05 06 07
År

1 000
personer

Morgontrafiken kl. 6-9 till Helsingfors innerstad

Personbilarnas andel
%

%
Kollektivtrafikens
andel

70 69 69

28 27
29

30
30

30 2929 31
72 73

71 70
70 71 71

31

69

32

68

31

69

31

69

31

70

30

72

28

71

29

70

30

71

29 30

70

HA

LA

RV

M

J

30

70

HA=Personbil LA=Buss RV=Spårvagn M=Metro J=Tåg

Figur 3.4.2 Färdsätt inom persontrafi ken och kollektivtrafi kens andel vid Helsingforsnäsets 
räknelinje norr om innerstaden

Källa: Stadsplaneringskontoret



21

Ökad trafik försämrar den goda luftkvaliteten

Under de senaste årtiondena har utsläppen i luften minskat 
och luftkvaliteten förbättrats. Helsingfors har bra luft jäm-
fört med många andra europeiska storstäder. Men utsläp-
pen från trafi ken är ett problem som ökat i och med den 
ständiga trafi kökningen. De mest problematiska ställena 
ligger vid livligt trafi kerade leder och i innerstaden vid liv-
ligt trafi kerade gator kantade av höga hus. I dessa miljöer 
överskrids de gränsvärden för kvävedioxid och svävande 
partiklar som EU ställt upp.

Minskad belastning på Östersjön, men övergödningen 
störande

Helsingfors sörjer för renandet av avfallsvattnet från ca. 
750 000 invånare och industrin i Huvudstadsregionen. De 
senaste åren har man kunnat få ner belastningen på vatten-
dragen i enlighet med de skärpta bestämmelserna. Effekti-
verat avlägsnande av kväve och fosfor har största inverkan 
på Finska viken och bl.a. algförekomsten.

Även belastningen från avloppsreningsverken på havsvatt-
net utanför Helsingfors har minskat märkbart de senaste 
årtiondena. Idag står Vanda å för 60 procent av näringsäm-
nesbelastningen utanför Helsingfors. På vintern har dock 
fosforhalten där stigit allt sedan början av 1990-talet. Hel-
singfors vikars tillstånd har förbättrats, men de är fortfa-
rande övergödda.

Den hygieniska vattenkvaliteten vid Helsingfors simsträn-
der har i huvudsak varit god de senaste åren. Men på som-
maren har de blågröna algernas och växtplanktonets hel-
hetsmängder vuxit.

Hälften av avfallet återvinns eller tas i nyttobruk

De över en miljon invånarna och 50 000 företagen i Hu-
vudstadsregionen, producerar över en miljon ton avfall om 
året. Av denna mängd kommer ca. hälften till SAD:s av-
fallshanteringscentral. Ca. 55 procent av allt det avfall som 
uppstår i regionen återvinns eller tas i nyttobruk.

Avfallsmängderna har på senare år ökat i Huvudstadsre-
gionen. År 2007 mottogs vid Kärringmossen sammanlagt 
563 400 ton avfall, vilket var tio procent mera än året 
innan. Största ökningen skedde i användbart byggavfall. 
I framtiden kommer sådant blandavfall som inte kan åter-
vinnas som material att utnyttjas i energiproduktionen. 
Därmed stiger nyttjandegraden av avfallet märkbart. På 
senare år har invånarna också blivit allt duktigare på att 
sortera soporna.

Över 230 000 bor i störande bullerzoner

Största bullerkällan i Helsingfors är trafi ken på leder och 
gator. Inom de zoner vid dessa som klassifi ceras som stö-
rande (dygnsbullernivån över 55 dB) bor sammanlagt 237 
500 personer. I motsvarande zoner vid spårvägarna bor 
det 69 800 personer. Det område kring Helsingfors-Vanda 
fl ygstation där bullret överstiger 55 dB når inte ända till 
Helsingfors. Man uppskattar att antalet invånare utsatta 
för buller från vägar och gator kommer att växa med 27 
procent fram till år 2020, såvida inte nya bullerhinder eller 
andra bullerskyddsprojekt genomförs.
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