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Hel sin gis sä jul ki sen lii ken teen ker ta li put
kes ki hin tai sia
Jul ki sen lii ken teen ker ta li put ovat kal lii ta Poh jois-Euroo pan pää kau pun geis sa. Tulok set käy vät
ilmi sveit si läi sen UBS-pan kin tuot ta mas ta hin ta ver tai lus ta, jos sa ver rat tiin maa il man 73 suur-
kaupun gin jouk ko lii ken teen ker ta mak su ja. Ver tai lus sa ei siis otet tu huo mi oon esi mer kik si kau si-
lippu jen hin noit te lua ja pai kal li set hin nat muu tet tiin USA:n dol la reik si. Tie dot ke rät tiin maa lis kuussa
vuon na 2009 ja Euroo pas ta mu ka na oli 36 suur kaupun kia. Ver tai lun läh tö koh ta na oli noin 10 ki lo-
met rin mit tai nen jul ki sen lii ken teen bus si-, rai tiovau nu- tai met ro mat ka.

Euroo pan suur kaupun ki en jul ki sen lii ken teen ker ta li pun hin ta ver tai lus sa Hel sin ki si joit tuu Ber lii-
nin kans sa 7. kal leim mak si. Hel sin gis sä ker ta li pun hin ta oli dol la rei na il mais tu na 2,75 ja se oli ver-
tailun hal vin poh jois mai nen kau pun ki. Itä-Euroo pan kau pun geis sa ker ta li pun hin ta oli sel väs ti
Län si- ja Poh jois-Euroop paa hal vem paa. Ver tai lun hal vin eu roop pa lai nen kau pun ki oli Ukrai nan
Kio va, mis sä li pun hin ta oli 0,35 dol la ria. Koko ver tai lun kal lein kau pun ki oli Tuk hol ma, mis sä jul ki-
sen lii ken teen ker ta lip pu mak soi 4,88 dol laria. Ma ail man toi sek si kal lein ker ta lip pu oli Syd neys sä.
Siel lä lip pu mak soi 3,82 dol la ria. Lipun hin ta oli yli 3 dol la ria myös Köö pen ha minas sa, Lon toos sa,
Oslos sa, Frank fur tis sa sekä Mün chenis sä.

Samas sa tut ki muk ses sa ver tail tiin myös kau pun ki en tak si mat ko jen hin to ja. Hel sin gis sä päi väs ai-
kaan teh ty, vii den ki lo met rin tak si mat ka mak soi 15,47 dol la reis sa. Se oli hal vem paa kuin muis sa
Poh jois mai den pää kau pun geis sa. Kal lein ta tak si mat kai lu oli Gene ves sä, missä vas taa va tak si mat ka
maksoi 24,7 dol la ria.



VÄESTÖ

Väes tö kas voi hi taas ti vuo den lo pul la

Vuo den vaih tues sa Hel sin gin seu dun vä ki lu ku oli en nak ko tie to jen mu kaan 1 334 810 hen ki löä.
Espoos sa asuk kai ta oli 244 220, Van taal la 197 470  ja ke hys alu eel la 301 430. Koko vii me vuo den
ai ka na Hel sin gin seu dun väes tö mää rä li sään tyi 14 700 hen ki löl lä. Saman suu rui nen kas vu vauh ti
on jat ku nut jo kol mat ta vuot ta pe räk käin. Väes tö mää rän kas vu on nyt huo mat ta vas ti no peam paa
kuin 2000–lu vun al ku puo lel la.

Hel sin gin seu dun väes tön kas vu on pe rin tei ses ti ol lut hi das ta vuo den vaih teen tie noil la. Ennak ko-
tie to jen mu kaan väes tö kas voi loka–jou lu kuus sa 2 800 hen ki löä, jos ta muut to voi ton osuus oli noin
1 000. Edel li sen ker ran  nel jän nes vuosit tai nen muut to voit to on ol lut tätä pie nem pi vuo den 1996 lo-
pul la. Syn ty nei den ja kuol lei den mää ris sä ei ole suu ria muu tok sia aiem piin vuo sinel jän nek siin ver-
rat tu na. Luon nol li nen väes tön kas vu eli syn ty nei den enem myys kuol lei siin näh den oli lä hes 1 800
henki löä, jo ten sen osuus nel jän nen vuo sinel jän nek sen väes tön kas vus ta oli noin kol masosa.

Myös val ta kun nal li ses ti väes tön kas vu oli hil jais ta. Loka–jou lu kuun ai ka na koko maan vä ki lu vun li-
säys oli lä hes 5 200 hen ki löä, jos ta luon nol li sen väes tön kas vun osuus oli kak si vii desosaa eli noin
2 100 hen ki löä.  Väes tö li sään tyi ul ko mai sen muut to voi ton an sios ta noin 3 100 hen ki löl lä. Koko
maan vä ki mää rän kas vu oli sa maa ta soa kuin nel jä vuotta aikaisemmin hitaan väestönkasvun
vuosina.

Hel sin gis sä vä ki lu ku kas voi vii me vuon na lä hes 6 400 asuk kaal la, jos ta muut to voi ton osuus on lä-
hes kol me nel jäsosaa.  Espoon asu kas mää rä nou si 2 700 hen ki löl lä edel lis vuo des ta. Toi sin kuin
Hel sin gis sä Espoon  li säys oli suu rim mal ta osal ta luon nol lis ta väes tön kas vua, jon ka osuus vä ki lu-
vun nou sus ta oli nel jä vii desosaa. Van taa lai sia oli vii me vuo den vii mei sel lä nel jän nek sel lä noin
2 200 hen ki löä  enem män kuin vuot ta aiem min. Myös Van taal la vä ki mää rän li säys joh tuu enim-
mäk seen luonnol li ses ta väes tön kas vus ta, jon ka osuus koko väes tön kas vus ta oli kol me nel-
jäsosaa. Kehys alu eel la vä ki lu vun kas vu koos tui puo lik si muut to voi tos ta ja luon nol li ses ta väes tön-
kas vus ta.  Lisäys oli vä hän yli 3 400 asu kas ta, jos ta muut to voi ton osuus oli 46 pro sent tia.

Vii me vuo den vii mei sel lä nel jän nek sel lä sekä Espoo että Van taa oli vat muut to tap pio alu ei ta.  Hel-
sin gis sä kin muut to voit to jäi vä häi sek si eli noin 900 hen ki löön. Kehys alu een saa ma muut to voit to
oli  sen si jaan hie man edel li sen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.

Väes tön kas vu oli suh teel li ses ti yhtä vil kas ta kai kil la tar kas tel luil la alu eil la. Lisäys oli yksi hen ki lö
tu hat ta asu kas ta koh ti pää kau pun kiseu dun kau pun geis sa ja ke hys alu eel la. Koko maas sa osuus
oli vähäisempi eli 0,46 hen ki löä tu hat ta asu kas ta kohti.
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Tulo muut to ul ko mail ta hie man laan tu nut

Loka–jou lukuus sa ul ko mail ta saa pui tu lo muut ta ji na lä hes 2 300 hen ki löä Hel sin gin seu dul le. Ulko-
mail le muut ta nei ta oli noin 1 200, jo ten ul ko mail ta saa tu muut to voit to oli vä hän yli 1 100 asu kas ta.
Koko vii me vuo den ai ka na ul ko mail ta muut ti Hel sin gin seu dul le 5 300 hen ki löä enem män kuin oli
ul ko mail le muut ta nei ta. Ulko mai nen muut to voit to oli mää räl li ses ti jon kin ver ran suu rem pi kuin
vuo si na 2007 ja 2008, mut ta huomat ta vas ti enem män kuin vii me vuo si kym me nen alun vuo si na.

Hel sin gin ul ko mail ta saa ma muut to voit to oli vii me vuon na noin 3 200 asu kas ta. Espoon vä ki lu ku
kas voi 1 000:lla ja Van taal la 600 hen ki löl lä ul ko mail ta tul leen muut to voi ton an sios ta. Koko Suo meen
muut ti ul ko mail ta vii me vuo den ai ka na va jaa 24 500 hen ki löä ja ul ko mail le muut ta nei ta oli noin
11 900. Näin ol len Suo men vä ki lu ku kas voi ul ko mai sen muut to liik keen an sios ta run saal la 13 500
asuk kaal la vii me vuo den ai ka na en nak ko tie to jen mukaan.

Muut to voit toa muun Suo men suh teen

Hel sin gin seu tu sai muualta Suo mes ta muut to voit toa vii me vuo den ai ka na noin 2 000 hen ki löä.
Tosin loka–joulukuus sa ti lan ne oli poik keuk sel li nen edel li siin nel jän nek siin ver rat tu na, sil lä Hel sin gin
seu dul ta muut ti lä hes 100 hen ki löä enem män muu al le Suo meen kuin sieltä oli muut ta nei ta.

Vii me vuo den ai ka na pää kau pun kiseu tu sai muut to voit toa Hel sin gin seu dun ul ko puo lel ta vä hän yli
3 600 asu kas ta. Se oli noin 400 hen ki löä vä hem män kuin edel lise nä vuo te na, mut ta sa maa suu ruus-
luok kaa kuin vuo si na 2006 ja 2007. Vuo si kym me nen al ku vuosi na muut to voit to oli ol lut vä häi sem pi.

Kehys alue on pe rin tei ses ti ol lut muut to tap pio aluet ta muun Suo men suh teen. Tosin vii me vuo den vii-
mei sel lä nel jän nek sel lä myös Espoos ta ja Van taal ta muut ti enem män asuk kai ta Hel sin gin seu dun
ul ko puo li seen Suo meen kuin siel tä oli tu lo muut ta jia näi hin kau pun kei hin. Kehys alu een läh tö muut ta-
ji en mää rä muu al le Suo meen oli lä hes 370 hen ki löä tu lo muut ta jia enem män vii me vuo den vii mei sen
nel jän nek sen ai ka na. Koko vuo den ai ka na ke hys alu een muut to tap pio Hel sin gin seu dun ul ko puo li-
sen maan suh teen oli noin 1 600 henkilöä.

Kehysalue saa edelleen muuttovoittoa pääkaupunkiseudulta

Kehys alu een saa ma muut to voit to pää kau pun kiseu dul ta oli vii me vuo den ai ka na va jaa 2 700 asu-
kas ta. Mää rä oli kui ten kin pie nem pi kuin edel li si nä vuo si na. Hel sin gis tä muu te taan eten kin pää kau-
pun kiseu dun mui hin kau pun kei hin ja loka–jou lu kuus sa ke hys alu eel le muut ta nei ta hen ki löi tä oli lä-
hes yhtä pal jon kuin tu lo muut ta jia Hel sin kiin. Hel sin gin muut to tap pio kaik ki en seu dun mui den kun-
tien suh teen oli lä hes 2 200 hen ki löä vii me vuoden aikana. Espoon muuttotappio oli noin 450
asukasta ja Vantaan 15 asukasta.
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ALUETALOUS

Tuotannon lasku hidastui

Talou den lama jat kui Hel sin gin seu dul la vii me vuo den lop puun asti, ku ten koko maas sa kin. Tuo tan-
to vä he ni vuo den vii mei sel lä nel jän nek sel lä en nak ko ar vi on mu kaan noin 5,5 pro sent tia edel lis vuo-
den vas taa vas ta nel jän nek ses tä. Koko maas sa tuo tan to las ki en nak ko ar vi on mu kaan kak si pro-
senttiyk sik köä enem män. Las ku kui ten kin hi das tui edel li siin nel jän nek siin ver rat tu na. Vuo si tasol la
Hel sin gin seu dun tuo tan to vä he ni vii me vuon na noin 8 pro sent tia, suun nil leen sa man ver ran kuin
koko maas sa. Vii mek si ku lu neen vuo den tuo tan to oli Hel sin gin seu dul la suun nil leen sa mal la ta sol la
kuin vuon na 2007. Vuo teen 2005 ver rat tu na tuo tan to oli 6 pro sent tia kor keam mal la tasolla. Koko
maan tuo tan to oli vii me vuon na vain noin pro sen tin kor keam mal la ta sol la kuin vuon na 2005.

Suhdanneodotukset kirkastumassa

Suh dan nenäky mät lä hi kuu kau sil le ovat pa ran tu neet hie man ja synk ki en suh dan tei den en teil lään
as teit tain kir kas tu van  EK:n tam mi kuus sa te ke män Suh dan ne ba ro met rin mu kaan. Suo ma laisyri tys-
ten suh dan ne ti lan ne on edel leen huo mat ta van heik ko, vaik ka osal la toi mialois ta ta pah tui kin pien tä
toi pu mis ta vii me vuo den lo pul la. Teol li suus sai uu sia ti lauk sia hie man aiem paa enem män, mut ta
tilaus kan ta on kui ten kin erit täin ma ta la ja ka pasiteet tia on käyt tä mät tä. Myös ra ken ta mi ses sa ylei-
nen suh dan ne ku va on aiempaa parempi, mutta merkittävää elpymistä ei vielä lähiaikoina odoteta
kausitekijöistäkään johtuen.

Teol li suus ja ra ken ta mi nen
Uuden maan teol li suu den ja ra ken ta mi sen yri tys ten suh dan ne ti lan ne py syi heik ko na vuo den 2009
lo pul la. Suh dan nenäky mät sen si jaan ovat kir kas tu neet vii me kuu kau si na: sal do lu ku oli tam mi kuus sa
+1, kun vii me lo ka kuus sa se oli –23. Uuden maan teol li suu den ja ra ken ta mi sen yri tys ten suh dan ne-
odo tuk set ovat vä hän koko maan kes kiar voa vai sum mat. Tam mi kuus sa 79 pro sent tia yri tyk sis tä
odot ti suh dan tei den py sy vän ny kyi sel lään. Parane mi seen us koi 11 pro sent tia alas ta ja 10 pro sent tia
ar vi oi suh dan tei den heik kenevän.

Tuo tan to ka pasiteet ti oli täys käytös sä 51 pro sen til la alas ta ja 49 pro sen til la ka pasiteet tia oli jou ten
tam mi kuus sa. Tilauk sia on ylei ses ti ta vanomais ta niu kem min. Tuo tan to on py sy nyt vii me kuu kau si-
na kes ki mää rin en nal laan, mut ta vuo den ta kai seen ver rat tu na se on vä hen ty nyt. Tuo tan non odo te-
taan su pis tu van hie man al ku vuo den ai ka na. Myös työ voi man mää rän en na koi daan jatkavan su pis-
tu mis taan kuluvan vuoden alkukuukausina.

Koko maas sa teol li suus yri tyk set ku vaa vat tä män het kis tä suh dan ne ti lan net taan edel leen hy vin
hei kok si. Hei kon suh dan ne ti lan teen en nus te taan jon kin ver ran ko henevan ku lu van vuo den al ku-
puo lis kol la.
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Useim pi en teol li suus toi mialo jen suh dan ne odo tuk set ovat siis va ro vai sen myön tei set. Tuo tan non
en nus te taan kas va van mal til li ses ti, ja kan nat ta vuu den las kun en nus te taan päät ty vän. Hen ki lös tö
su pis tui si kui ten kin yhä. Suh dan nenäky mi en sal do lu ku oli tam mi kuus sa yri tyk sil le teh dys sä tie dus-
te lus sa +9 (lo ka kuus sa –6).

Teol li suu den tuo tan to kään tyi vii me vuo den lo pul la hi taa seen kas vuun suh dan ne kuopan poh jal ta.
Lisäk si mal til li sen kas vun en nus te taan jat ku van myös lähikuukausina.

Koko maas sa ra ken ta mi sen suh dan nenäky mät lä hi kuu kau sil le ovat aiem paa pa rem mat, mut ta
yleis ku va on silti vie lä vai su. Vaik ka suh dan ne ti lan ne ko he ni hie man vii me vuo den lop pu puo lel la, niin
ti lan net ta ku vat tiin kui ten kin vie lä var sin hei kok si. Heik koon ke hi tyk seen vai kut ta vat osin kau si luon-
teiset kin syyt.

Raken ta mi sen lähi ai ko jen suh dan nenäky miä luo taa va sal do lu ku oli tam mi kuus sa tie dus te lus sa –10
(lo ka kuus sa –32). Suh dan tei den vah vis tu mis ta odot ti uu sim mas sa ba ro met ris sa 13 pro sent tia,
heikkenemistä puo les taan 23 pro sent tia vas taa jis ta.

Pal ve lut
Uuden maan pal ve lu yri tys ten suh dan ne ti lan ne py syi vii me vuo den lo pul la heik ko na, ja lä hi kuu kau-
sia kos ke vat odo tuk set ovat va ro vai sia. Suh dan nenäky mi en sal do lu ku oli tam mi kuus sa 0, kun vii me
lo ka kuussa se oli 6.

Tam mi kuus sa 68 pro sent tia Uuden maan pal ve lu vas taa jis ta ar vi oi suh dan tei den py sy vän en nal laan.
Sekä nou sua että las kua en na koi 16 pro sent tia alu een yri tyk sis tä. Uuden maan pal ve lu yri tys ten suh-
dan ne ku va vastaa hyvin koko maan keskiarvoa.

Myyn ti py syi vii me vuoden lo pul la kes ki mää rin en nal laan. Vuo den ta kai ses ta ti lan tees ta myyn ti määrät
sen si jaan las ki vat edel leen. Myyn nin odo te taan kas va van aa vis tuk sen ver ran lä hi kuu kau si na.

Hen ki lökun taa on odo tus ten mu kai ses ti jou dut tu vä hen tä mään vii me vuo den lo pul la, ja työ voima
su pis tu nee hie man myös ku lu van vuo den alus sa.

Koko maas sa pal ve lu alo jen nä ky mät ovat pa ran tu neet hie man, mut ta vaih te lu pal ve lu alo jen vä lil lä
on var sin suur ta. Näky mät ovat kui ten kin pa ran tu neet sel väs ti muun muas sa fi nans sialal la sekä tie to-
ja vies tin tä pal ve luis sa. Sen si jaan kau pan sekä ma joi tus- ja ra vit se misalan suh dan ne odo tuk set ovat
vie lä va ro vai set. Sal do lu ku oli tam mi kuus sa –1 (lo ka kuus sa –5).  Näky mät lä hi kuu kau sil le ovat va-
kiin tu neet, ja suh dan tei den ar vi oi daan py sy vän ny kyi sel lään.

Myyn ti su jui lop pu vuon na, sil lä se kään tyi loi vaan kas vuun ai van vii me vuo den lo pul la. Lähi kuu kau si na
myyn nin en nus te taan kas va van edel leen aa vis tuk sen. Pal ve lu alo jen hen ki lös tön vä henemi nen hi das-
tui hie man vii me vuo den lo pul la. Lähi kuu kau si na hen ki lös tön odo te taan vä henevän vie lä hie man.
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Kuluttajat luottavat myönteiseen talouskehitykseen

Kulut ta ji en luot ta mus ta lou den myön tei seen ke hi tyk seen pa lau tui to tu tul le ta sol le syys kuus sa lä hes
vuo den kes tä neen aal lon poh jan jäl keen. Samal la pa lat tiin ta vanomai seen ti lan tee seen eli pää kau-
pun kiseu dun ku lut ta jat oli vat jäl leen koko maan ku lut ta jia luot ta vai sem pia. Odo tuk set vuo den ku lut-
tua val lit se vas ta ta lous ti lan tees ta oli vat ol leet syn kim mil lään pää kau pun kiseu dul la vii me vuo den
hel mi kuus sa. Odo tuk sia ku vaa va sal do lu ku oli tam mi kuus sa pää kau pun kiseu dul la 17,6 ja koko
maas sa 14,5.  Perin tei ses ti kuluttajat ovat hyvin pystyneet ennakoimaan odotuksissaan todellisen
talouskehityksen.

Luottamus omaan talouteen edelleen vahva

Kulut ta jat ovat luot ta neet oman ta louten sa po si tii vi seen ke hi tyk seen myös koko vii me ai kai sen vai-
ke an suh dan ne ti lan teen ajan. Omaa ta lous ti lan net ta ku vaa van mik roin di kaat to rin (eli oman ta lou-
den ar vio sekä sääs tä mis mah dol li suu det) arvo oli tä män vuo den tam mi kuus sa 31,8. Joka viides pää-
kau pun kiseu dun ku lut ta ja odot taa ta lous ti lan teen sa ole van vuo den ku lut tua pa rem man kuin täl lä
het kellä. Kol me ku lut ta jaa vii des tä olet taa sen säi ly vän sa man laise na. Myös koko maan ku lut ta jat
jaka vat sa mat nä ke myk set.

Pää kau pun kiseu dun ku lut ta jis ta joka toi nen olet taa hy vin to den nä köi ses ti sääs tä vän sä tu le van 12
kuu kau den ai ka na. Koko maas sa osuus oli 44 pro sent tia tam mi kuus sa. Joka kol mas suo ma lai nen
ku lut ta ja us koo mel ko to den nä köi ses ti sääs tä vän sä. Pää kau pun kiseu dul la ky sei nen osuus oli hie-
man vä hem män eli 32 pro sent tia. Toi saal ta tam mi kuus sa 4,3 pro sent tia pää kau pun kiseu dun ku lut-
ta jis ta vel kaan tui, kun koko maas sa vas taa va osuus oli 2,8 pro sent tia. Kulu tuk seen käytti säästöjä
kummallakin alueella neljä prosenttia kuluttajista.

Luottamus myönteiseen talouskehitykseen vahvistui

Kulut tajien luot ta mus koko maan ta lou den tu le vai suu teen on vah vis tu nut. Pää kau pun kiseu dul la kol-
me ku lut ta jaa vii des tä us koo Suo men ta lous ti lanteen ole van vuo den ku lut tua pa rem man kuin haas-
tat te lu het kel lä tam mi kuus sa. Nel jäsosa us koo sen säi ly vän sa man laise na. Koko maas sa nä ke myk-
set oli vat hie man syn kem mät, sil lä ti lan teen muut tu mat to muu teen us koi 28 pro sent tia ku lut ta jis ta.
Toi saal ta ti lan teen pa rane mi seen luot ta via ku lut ta jia oli hie man vä hem män kuin pää kau pun kiseu dul la.

Odo tuk set työt tö myy den vä hene mi ses tä ovat myös vah vis tu neet. Tam mi kuus sa 30 pro sent tia sekä pää-
kau pun kiseu dun että koko maan ku lut ta jis ta olet taa työt tö miä ole van vuo den ku lut tua yhtä pal jon kuin
haas tat te lu het kel lä. Jon kin ver ran enem män hei tä olet taa ole van run sas 40 pro sent tia ku lut ta jis ta. Run-
sas 5 pro sent tia odot taa  työt tö miä ole van pal jon enem män. Koko maas sa vas taa va osuus oli run sas 6
pro sent tia.

Työt tö myy den ja Suo men ta lous ke hi tyk sen yh dis tä vä mak roin di kaat to ri oli pää kau pun kiseu dul la ar vol-
taan 3,5. Vuo si sit ten sal do lu ku oli –30,1. Sen arvo vaih tui  joulu kuus sa positii vi sek si pää kau pun kiseu dul la.
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TYÖMARKKINAT

Työttömyysaste nousussa

Hel sin gin seu dun työt tö myys as te oli vii me vuo den vii mei sel lä nel jän nek sel lä 6,2 pro sent tia Tilas to-
kes kuk sen otan ta tut ki muk seen pe rus tu vi en tie to jen mu kaan. Lisäys edel li sen vuo den vas taa vaan
ajan koh taan oli 1,9 pro sent tiyk sik köä. Vii me vuo si kym me nen nel jän nek sis tä las ket tu, pit kän ajan-
jak son kes kiar vo oli 5,9 pro sent tia. Koko maas sa työt tö mi en osuus työ voi mas ta oli 8,2 pro sent tia ja
nou su edel li sen vuo den vas taa vaan ajan koh taan oli 2,2 pro sent tiyk sik köä. Koko maassa pitkän ajan
keskimääräinen työttömyysaste oli 8,4 prosenttia.

Mie hil lä työt tö myys as te on kor keam pi kuin nai sil la. Tosin nais ten työt tö myys as te oli nous sut vii me
vuo den kol man nes ta nel jän nek ses tä vii mei seen nel jän nek seen noin pro sent tiyk si kön. Mie hil lä työt-
tö myys as te oli nous sut tuol loin vain 0,2 pro sent tiyk sik köä. Nais ten työt tö myys as te oli 5,5 pro sent tia ja
miesten 6,9 pro sent tia Hel sin gin seu dul la vii me vuo den vii mei sel lä nel jän nek sel lä.

Kehys alu eel la työt tö myys as te oli 7,3 pro sent tia jou lu kuun lo pus sa työ- ja elin kei no toi mis tois ta saa-
tu jen tie to jen mu kaan. Pää kau pun kiseu dul la se oli 8,3 pro sent tia eli 2,3 pro sent tia vii me vuo den jou-
lu kuu ta enem män. Koko maas sa työt tö myys as te oli 11,3 pro sent tia, joka oli 2,5 pro sent tiyk sik köä
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi taas nousuun

Yli vuo den työt tö mi nä ol lei den mää rä kään tyi jäl leen nou suun pit kään jat ku neen vä hene mi sen jäl-
keen työ- ja elin kei no mi nis te ri ön tie to jen mu kaan. Jou lu kuus sa Hel sin gin seu dul la oli noin 8 600 pit-
kä ai kais työ tön tä, joka oli 14 pro sent tia enem män kuin edel lis vuon na sa ma na ajan koh ta na. Koko
maas sa hei tä oli run sas 47 300 eli vä hän yli 13 pro sent tia edel lis vuot ta enem män. Hel sin gis sä yli
vuo den työt tö mä nä ol lei ta hen ki löi tä oli va jaa 4 000, Espoos sa lä hes 1400 ja Van taal la mil tei 1 800.

Espoos sa pit kä ai kaistyöt tö mi en mää rä kas voi 22 pro sent tia edel li sen vuo den jou lu kuu hun verrat tu na.
Hel sin gis sä hei dän mää rän sä nou si vuot ta aiem min val lin nee seen ti lan tee seen 17,5 pro sent tia.
Kehys alu eel la yli vuo den työt tö mä nä ol lei den mää rän nou su oli 6,6 pro sent tia. Van taal la li säys edel-
lis vuo teen oli 7,3 pro sent tia jou lu kuus sa.

Kehys alu eel la hei dän osuu ten sa työ voi mas ta oli pie nin ver tail ta vis ta alu eis ta eli 0,9 pro sent tia.
Espoos sa se oli hie man enem män eli 1,1 pro sent tia. Van taal la osuus oli lä hes sa maa tasoa kuin koko
maas sa eli 1,7 pro sent tia.  Hel sin gis sä osuus työ voi mas ta oli 1,3 pro sent ti.
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Nuorisotyöttömyyden kasvuvauhti hidastui hieman

Hel sin gin seu dul la oli jou lu kuus sa vä hän yli 5 800 nuor ta työt tö mä nä, jo ten li säys edel li sen vuo den
vas taa vaan ajan koh taan oli 76,4 pro sent tia. Koko maas sa alle 25-vuo ti ai ta oli vail la työ tä noin
40 000 hen ki löä. Siel lä lisäys oli 43,1 prosenttia.

Sekä ke hys alu eel la että Van taal la nuo ri en työt tö mi en mää rä kas voi vuot ta aiem min edel tä nee seen
ti lan tee seen ver rat tu na noin 80 pro sent tia ja hei tä oli  vä hän alle 1 300. Hel sin gis sä hei tä oli lähes
2 300 ja li säys edel li sen vuo den jou lu kuu hun ver rat tu na oli 77 pro sent tia. Espoos sa nou su oli 64 pro-
sent tia ja nuo ria, alle 25-vuotiaita oli työt tö mä nä run sas 900 henkilöä.

Avoimien työpaikkojen määrä laski aiempaa vähemmän

Hel sin gin seu dul la oli jou lu kuun lo pus sa avoin na va jaa 5 000 työ paik kaa työ- ja elin kei no toi mis tois sa.
Se oli noin nel jän nek sen eli 1 500 työ paik kaa vä hemmän kuin vuot ta ai kai sem min. Koko maas sa
avoin na oli noin 18 000 työ paik kaa, joka oli 13 pro sent tia edel lis vuo den vas taa vaa ajan kohtaa vä-
hem män. Avoin na ole vi en työ paik ko jen mää rä on vä hen ty nyt koko tä män vuo den ajan Hel sin gin
seu dul la voi mak kaam min kuin koko maas sa. Tosin vii me vuo den vii mei sel lä nel jän nek sel lä vä-
henemis vauh ti hi das tui vuo den muihin neljänneksiin verrattuna.

Työl li nen työ voi ma vä he ni edel leen ja työt tö miä en tis tä enemmän

Hel sin gin seu dun työl li nen työ voi ma su pis tui 3,5 pro sent tia lo ka– joulu kuus sa edel li seen vuo teen
ver rat tu na. Eten kin Van taal la oli las kua, lä hes kym menesosa. Myös ke hys alu eel la mää rä vä he ni
voi mak kaas ti eli 6 pro sent tia. Espoos sa las ku oli va jaa kak si pro sent tia ja Hel sin gis sä 1,2 prosenttia.
Koko maassa vähennys oli neljä prosenttia. Hel sin gin seu dun työl li sen työ voi man mää rä oli 690 600
hen ki löä. Pää kau pun kiseu dul la hei tä oli 541 300 ja ke hys alu eel la 149 300. Koko maas sa työl li seen
työ voi maan kuu lui 2,4 mil joo naa hen ki löä viime vuo den vii mei sel lä nel jän nek sel lä.

Työt tö mi en mää rä on kas va nut koko vii me vuo den ajan, mut ta eten kin vii mei sel lä nel jän nek sel lä
hei tä oli huo mat ta vas ti enem män kuin vuot ta ai kai sem min. Loka– joulu kuus sa Hel sin gin seu dul la
työt tö mi en mää rä kas voi 45 pro sent tia edel li sen vuo den vas taa vaan ajan koh taan ver rat tu na. Koko
maas sa li säys ei ol lut ai van yhtä voi ma kas ta, sil lä nou su oli 35 pro sent tia. Tilas to kes kuk sen työ voi-
ma tut ki muk sen mu kaan Hel sin gin seu dul la oli 45 600 työ tä vail la ole vaa hen ki löä, mikä oli 14 100
enem män kuin vuot ta ai kai sem min. Koko maas sa työt tö mä nä oli 215 100 henkilöä, mikä oli 55 800
enemmän kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

Myös työ voi man ul ko puo lel la ole vi en mää rä kas voi Hel sin gin seu dul la loka–jou lu kuus sa en nä tyk-
sel li sen pal jon eli noin 12 pro sent tia. Mui na vuo sinel jän nek sil lä hei dän mää rän sä on li sään ty nyt noin
6 pro sent tia edel li sen vuo den vas taa vaan ajan koh taan ver rat tu na. Koko maas sa nou su oli mil tei 5
pro sent tia vii me vuo den vii mei sel lä vuo sinel jän nek sel lä. Työ voi man ul ko puo lel la oli Hel sin gin seu-
dul la 296 200 henkilöä, kun koko maassa heitä oli 1,4 mil joo naa asu kas ta.
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Työllisen työvoiman määrä laski etenkin kuljetuksessa ja varastoinnissa

Työl li sen työ voi man mää rä su pis tui Hel sin gin seu dul la eten kin kul je tusalal la (mu kaan lu ki en va ras-
toin ti). Vähen nys oli run sas kym menesosa. Työn te ki jöi den mää rä oli loka–jou lu kuus sa 46 100 hen-
ki löä, kun se vuot ta ai kai sem min oli noin 5 500 hen ki löä enem män. Myös ter veyden huol lon ja so si-
aa li pal ve lui den työl li nen työ voi ma su pis tui noin 9 pro sent tia. Kysei sel tä alal ta sai toi meen tu lon sa
89 600 hen ki löä vii me vuo den nel jän nellä nel jän nek sel lä. Koko maas sa eten kin teol li suu den ja ra-
ken ta mi sen työl li sen työ voi man mää rä su pis tui.

Eni ten työl li sen työ voi man mää rä Hel sin gin seu dul la kas voi in for maa tio- ja vies tin tä alal la, jol la se
nou si lä hes 9 pro sent tia. Kysei sel tä alal ta sai toi meen tu lon sa 53 400 hen ki löä. Koko maas sa kas voi
'mui den pal ve lu jen' työl li sen työ voi man mää rä lä hes vii del lä pro sen til la. Kysei seen ti las to luok kaan
kuu luu mm. hen ki lö koh tai set pal ve lut, tie to ko nei den ja ko ti ta lous ta va roi den kor jaus sekä ko ti ta louk-
si en toi min ta työn an ta ja na.

LIIKENNE

Uusien auto jen en si re kis te röin tien jyrkkä las ku taittumassa

Hel sin gis sä teh tiin au to jen en si re kis te röin te jä vuo den 2009 vii mei sel lä nel jän nek sel lä  vä hän yli
4 200 ja koko maas sa lä hes 20 500. Vähen nys Hel sin gis sä oli 16,0 pro sent tia ja koko maas sa vii-
den nek sen edel lis vuo den ti lan tee seen ver rat tu na. Koko vii me vuo den jat ku nut uu si en au to jen re kis-
te röin tien jyrk kä las ku hii pui kuitenkin edellisiin neljänneksiin ver rat tu na. Vuo den 2009 ai ka na Hel-
sin gis sä en si re kis te röin te jä oli va jaa 18 400 eli 40 pro sent tia edel lis vuo den mää rää vä hem män.
Koko maas sa nii den mää rä su pis tui 37 pro sent tia ja uu sia au to ja re kis te röi tiin lä hem mäs 103 000
uutta autoa.

Len to lii ken tees sä mat kus ta jia vä hem män, lai va lii ken tees sä hie man
enemmän

Hel sin ki–Van taan len to aseman vii me vuo den mat kus ta ja mää rä oli 12,5 milj. hen ki löä. Edel li seen
vuo teen ver rat tu na mää rä oli 865 000 mat kus ta jaa eli run sas 6 pro sent tia vä hem män. Loka–jou lu-
kuun mat kus ta jamää rä oli mil tei kol me mil joo naa. Edel lis vuo den vas taa va na ajan koh ta na mat kus ta jia
oli lä hes nel jän nes mil joo naa enem män.

Hel sin gin sa ta mi en kan sain vä li sen lai va lii ken teen mat kus ta ja mää rä oli vä hän yli 2 milj. hen ki löä
loka–jou lu kuus sa. Se oli noin vii si pro sent tia enem män kuin vuot ta ai kai sem min sa ma na ajan kohtana.
Koko vii me vuo den lai va mat kus ta ji en mää rä oli 9,7 milj. hen ki löä. Se oli sa maa suu ruus luok kaa kuin
vuon na 2008.
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HYVINVOINTI

Toi meen tu lo- ja asu mis tuen saa jien mää rät yhä kas vus sa

Vii me vuo den vii mei sen nel jän nek sen ai ka na toi meen tu lo tuen saa jia oli pää kau pun kiseu dul la kuu-
kau des sa kes ki mää rin 49 800 hen ki löä. Se oli noin 7 600 tuen saa jaa enem män kuin vuot ta ai kai-
sem min sa ma na ajan koh ta na. Pää kau pun kiseu dun toi meen tu lo tuen saa jis ta 65 pro sent tia asui Hel-
sin gis sä, sil lä siel lä ky sei sen tuen saa ji na oli noin 32 500 hen ki löä. Van taal la hei tä oli 9 200 ja
Espoos sa hie man yli 8 000. Tuen saa ji en mää rä oli nous sut vuo den 2008 vii mei sen nel jän nek sen ti-
lan tee seen ver rat tu na Hel sin gis sä 19 pro sent tia, Van taal la 17 pro sent tia ja Espoos sa 15 pro sent tia.
Hel sin gis sä sai toi meen tu lo tu kea  kuu kau des sa kes ki mää rin vii si pro sent tia väes tös tä vuo den 2009
vii mei sel lä vuo sinel jän nek sel lä. Sekä Espoos sa että Van taal la vas taa va osuus oli 4 pro sent tia.

Asu mis tuen saa ji en mää rä kas voi sa maa vauh tia kuin toi meen tu lo tuen saa jien kin vii me vuo den
loka–jou lu kuus sa eli vä hän yli 17 pro sent tia. Nou su vauh ti oli sama kai kis sa pää kau pun kiseu dun
kau pun geis sa lu kuun ot ta mat ta Kau ni ais ta. Pää kau pun kiseu dul la oli  asu mis tuen saa jia yh teen sä
va jaa 38 200 vii mei sen vuo sinel jän nek sen lo pus sa. Hel sin gis sä ja Van taal la 8 pro sent tia asun to kun-
nis ta saa asu mis tu kea. Espoos sa osuus on 6 pro sent tia ja Kau ni ai sis sa 3 pro sent tia.

Huu maus ai ne- ja omai suus ri kol li suus nou sus sa

Hel sin gis sä tuli po lii sin tie toon vii me vuo den vii mei sel lä nel jän nek sel lä 870 huu mausaineri kos ta.
Mää rä oli lä hes vii desosan enem män kuin edel lis vuon na sa ma na ajan koh ta na. Yhteen sä vii me vuo-
den ai ka na ky sei siä ri kok sia tuli po lii sin tie toon 3 380. Kym me nen vuot ta ai kai sem min nii tä oli noin
tu hat vä hem män. Mää rä oli ta sai ses ti noin 2 500 vuo sit tain, kun nes vuon na 2007 se nou si lä hes
3 000 ri kok seen.

Polii sin tie toon tuli Hel sin gis sä vii me vuo den vii mei sel lä nel jän nek sel lä 8 500 var kaus ri kos ta. Se oli
kym menesosan enem män kuin vuot ta ai kai sem min. Vii me vuo den ai ka na ky sei siä ri kok sia tuli po lii-
sin tie toon lä hes 34 900. Vii me vuo si kym me nen al ku vuosi na nii den mää rä oli las kus sa vuo teen
2007 asti, jol loin se taas läh ti nou suun. Vii me vuon na oli tie dos sa runsas 3 100 varkausrikosta
edellisvuotta enemmän.

Toi sin kuin huu maus ai ne- ja omaisuusri kok sis sa po lii sin tie toon tul lei den vä ki val ta ri kos ten mää rä
las ki vii me vuo den vii mei sel lä nel jän nek sel lä edel lis vuo den vas taa vaan ajan koh taan ver rat tu na.
Vähen nys oli lä hes 7 pro sent tia ja nii tä oli 1 640. Koko vii me vuo den ai ka na Hel sin gis sä po lii sin tie-
toon tul lei den hen keen tai ter veyteen koh dis tu nei den sekä seksuaaliri kos ten mää rä oli noin 6 800.
Pit käl lä ajan jak sol la ky sei siä ri kok sia teh tiin eni ten vuo den 2008 ai ka na, jol loin mää rä oli run sas tu-
hat enem män kuin vii me vuon na.
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Hel sin gin seu dul le vuon na 2009 laa di tun väes tö en nus teen pe rus vaih toeh don mu kaan seu dun vä ki-
lu ku kas vaa ny kyi ses tä 1,32 mil joonas ta 1,6 mil joo naan vuo teen 2030 men nes sä. Äidin kie le nään
muu ta kuin suo mea, ruot sia tai saa mea pu hu via asuu seu dul la nyt 100 000, ja hei dän mää rän sä en-
nus te taan kas va van tänä ai ka na 245 000:een.

Hel sin gin seu dul la asuu nel jän nes Suo men asuk kais ta. Seu dul la asui 69 470 ul ko maan kan sa lais ta
vuo den vaih tees sa 2008/2009, mikä on 48,5 pro sent tia Suo mes sa asu vis ta ul ko maan kan sa lai sis ta.
Äidin kie le nään muu ta kuin suo mea, ruot sia ja saa mea pu hu via asui seu dul la 99 124 hen keä eli 52
pro sent tia koko maan vie ras kie li ses tä väes tös tä. Vuon na 2000 hei tä oli va jaat 49 000, jo ten vie ras-
kie lis ten määrä on tällä vuosituhannella kaksinkertaistunut.

Eri tyi ses ti af rik ka lais- ja ete lä-aa sia lais taus tai set ovat kes kit ty neet Hel sin-
gin seu dul le. Suo men kuu den nek si suu rim mas ta kie li ryh mäs tä, so ma lin-
kie li sistä, 84 prosent tia asuu Hel sin gin seu dul la ja Ete lä-Aasi an kie li ryh-
mis tä yli 75 pro sent tia.

Hel sin gin seu tu sai vuo si na 2005–2008 kol me nel jäsosaa muut to voi tos-
taan ul ko mail ta vie ras kie li ses tä väes tös tä. Koti maas ta kin saa dus ta muut-
to voi tos ta puo let oli vie ras kie li siä. Siten seu dun näi den vuo si en muut to voi-
tos ta 90 pro sent tia koostui vieraskielisestä väestöstä.

Äidin kie li va lit tiin en nus teen läh tö koh dak si sik si, että se hei jas taa kan sa lai-
suu den saan nin jäl keen kin asuk kaan taus taa ja kult tuu ria. Lisäk si kie lel lä on
pal velu jen tar jo ajan kan nalta kes kei nen mer ki tys.

Vieraskielisen väestön äidinkielirakenne kunnittain
Helsingin seudulla

Vie ras kie lis ten osuus koko Hel sin gin seu dun väes tös tä oli 7,5 pro sent tia vuo den vaih tees sa
2008/2009. Hel sin gis sä vie ras kie li sen väes tön osuus oli 9,6 pro sent tia, Van taal la 8,4 pro sent tia ja
Espoos sa 8,0 pro sent tia. Vie ras kie li nen väes tö on seu dul la kes kit ty nyt pää kau pun kiseu dul le, sil lä
ke hys alu eel la hei dän osuu ten sa oli vain 2,6 pro sent tia väes töstä.

Ennus teen vie ras kie li nen väes tö:
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Valo kii las sa Pek ka Vuo ri, yli ak tu aa ri,
  Hel sin gin kau pun gin tie to kes kus

Juha ni Rii he lä, eri kois tut ki ja,
Van taan kau pun ki, tie to pal ve lu

Vie ras kie l i  sen väes tön en nus te Hel s in gin
seu dul la 2010–2030
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Kuvio 1. Muu ta kuin suo mea, ruot sia tai saa mea äi din kie le nään
pu hu vat Hel sin gin seu dul la, osuus väes tös tä alu eit tain
1.1.1991—2009

1 Bal ti an kie let
2 Venä jä ja en ti sen Neu vos to lii ton alu een kie let
3 Län si-Euroo pan kie let
4 Itä-Euroo pan kie let
5 Lähi–idän ja Poh jois-Afri kan kie let
6 Muun Afri kan kie let, (ml. so ma li)
7 Muun Aasian kie let
8 Muut kie let tai äi din kie li tun te ma ton



Venä jän ym. -kie li siä on Hel sin gin seu dun vie ras kie li sis tä suu rin osa, 22,4 pro sent tia. Osuus on las-
ke nut jon kin ver ran, sa moin kuin Län si-Euroo pan kie li ryh män, kun taas suh teel lis ta osuut taan ovat
kas vat ta neet Bal ti an ja muun Aasi an kie li ryh mät. Lähi–Idän ja muun Afri kan kiel ten yh teen las ket tu
osuus on 23,5 pro sent tia. Län si-Euroo pan kie li ryh mään kuu luu myös muis sa maan o sis sa, mm.
Poh jois- ja Ete lä-Ame ri kas sa ja Osea nias sa syn ty nei tä.

Kun tien vä lil lä on kui ten kin ero ja. Hel sin gis sä ja eri tyi ses ti Van taal la ve nä jän kie li set ovat sel väs ti
suu rin kie li ryh mä, noin nel jäsosa vie ras kie li sis tä. Espoos sa muun Aasi an kie li ryh mä on suu rin ja ve-
nä jän kie li siä on tääl lä 16 pro sent tia. Län si-Euroo pan kie li ryh män osuus on Hel sin gis sä 18 pro sent-
tia, Espoos sa 17 pro sent tia ja Van taal la 9 pro sent tia.

Lähi–Idän ja muun Afri kan kie liä pu hu vi en yh teen las ket tu mää rä on kas va nut Espoos sa 2000–lu vul la
2,5-kertai sek si eli no peam min kuin Van taal la. Van taal la sitä vas toin eri tyi ses ti muun Afri kan ryh mä
on kas va nut hi taammin kuin muis sa pää kau pun kiseu dun kun nis sa.

Vie ras kie li sen väes tön ikä ra ken ne kie li ryh mit täin

Vie ras kie lis ten ikä ra ken ne poik ke aa kan ta vä es tös tä eri tyi ses ti sii nä, että elä keikäi sen väes tön
osuus on huo mat ta vas ti pie nem pi. Kos ka ny ky mit tai nen ul ko mai nen muut to lii ke al koi var si nai ses ti
vas ta 1990–lu vun alus sa ja muut ta jat ovat pää sään töi ses ti nuo ria ai kui sia, muut ta neis ta mo ni kaan
ei ole eh ti nyt elä keikään. Vie ras kie lis ten elä keikäis ten osuus on vain 3 pro sent tia, kun kan ta vä es tös-
tä jo 13,4 pro sent tia on yli 65-vuo ti ai ta.

Las ten osuus ei poik kea pal jon kaan kan ta vä es tös tä, vie ras kie li sis tä alle 18-vuo ti ai ta on 22,1 pro-
sent tia, kan ta vä es tös tä 20,7. Ikä ra ken ne-erot eri kie li ryh mi en vä lil lä ovat kui ten kin huo mat ta van suu-
ret (kts. ku vio 2.). Venä jää ja mui ta Euroo pan kie liä pu hu vil la lap sia on suh tees sa vä hem män kuin
kan ta vä es tös sä, kun taas Lähi–Idän ja Afri kan kie liä pu hu vil la osuus on kak sin ker tai nen kan ta vä es-
töön näh den.

Kos ka Lähi–Idän ja Afri kan kie li ryh mi en väes tö osuus on kui ten kin vain nel jän nes vie ras kie li sis tä, ja
suu ri osa Euroo pan ja Venä jän kie li ryh miin syn ty vis tä re kis te röi dään suo men kie li sik si, vie ras kie lis-
ten las ten mää rä on kas va nut vain sa maa vauh tia kuin koko vie ras kie li nen väes tö, eli kak sin ker tais-
tu nut täl lä vuo si tu han nel la.
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Kuvio 2. Venä jän ja muun Euroo pan kie li ryh män sekä Lähi-idän ja Afri kan kie li ryh män
ikä ra ken ne ver rat tu na kan ta vä es töön Hel sin gin seu dul la 1.1.2009



Hel sin gin seu dun vie ras kie li sen väes tön en nus te

Vie ras kie li sen väes tön mää rä oli vuo den 2009 alus sa 100 000 hen keä eli 7,5 pro sent tia väes tös tä.
Mää rän en nus te taan kas va van lä hes 40 000 hen gel lä vuo teen 2015 men nes sä ja 73 000 hen gel lä
vuo teen 2020 men nes sä. Kas vu jat kuu edel leen, jol loin vuon na 2030 Hel sin gin seu dul la asui si taus-
tal taan vie ras kie li siä va jaa 245 000 hen keä eli 15 pro sent tia asuk kais ta.

Vie ras kie lis ten alle 16-vuo ti ai den las ten osuus koko ikä luo kas ta kak sin ker tais tuu seu dul la ny kyi ses-
tä 8:sta 16 pro sent tiin vuo teen 2030 men nes sä. Las ten mää rän en nus te pe rus tuu tie toon lap sen
väes tö re kis te riin mer ki tys tä äi din kie les tä, joka voi esi mer kik si kak si kie li sis sä avo- tai avio per heis sä
olla muu kuin lap sen äi din äi din kie li. Tämä kie len "pe riy ty vyy den" to den nä köi syys vaih te lee en nus-
teen kie li ryh mit täin, mikä on otet tu huo mi oon en nus tet ta laa dit ta es sa.

Hel sin gin seu dun työ ikäi sen väes tön mää rä kas vaa seu dun ylei sen väes tö en nus teen mu kaan noin
80 000 hen ki löl lä vuo teen 2030 men nes sä lä hin nä vie ras kie li sen väes tön an sios ta. Vie ras kie li sen
18–64 -vuo ti aan väes tön mää rän en nus te taan kas va van ny kyi ses tä 75 000 hen ki lös tä noin
100 000:lla, kun taas ns. kan ta vä es tön 18–64 -vuo ti ai den mää rä vä he nee noin 17 000:lla vuo teen
2030 men nes sä ja kään tyy las kuun jo vuo den 2011 ai ka na.

Vie ras kie li sen väes tön en nus te kie li ryh mit täin

Vuo teen 2030 men nes sä mää räl li ses ti eni ten kas vaa ve nä jän kie lis ten mää rä, 27 000 hen gel lä
49 000 hen keen. Muun Aasi an ryh mä kas vaa 25 500:lla yli 40 000:een ja Bal ti an kie li ryh mä
23 000:lla 36 000:een. Muut ryh mät kas va vat 17 000–18 000 hen gel lä lu kuun ot ta mat ta Itä-Euroo-
pan kie li ryh mää, jon ka kas vu on 12 000 hen keä ja luo kit te le mat to mi en kiel ten 2 500.
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Kuvio 3. Vie ras kie li sen väes tön mää rä ja osuus koko väes tös tä alu eit tain 1.1.2000–2009
sekä en nus te 2010–2030
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Kuvio 4. Hel sin gin seu dun vie ras kie li nen väes tö kie li ryh mit täin 1.1.2000–2009 sekä
en nus te 2010–2030



Suh teel li ses ti no peim min en nus te taan kas va van Bal ti an (177 %), muun Aasi an (167 %) ja Itä-Euroo-
pan (163 %) kie li ryh mi en. Lähi-Idän ja Afri kan kie li ryh mi en kas vu on 150–160 pro sent tia. Län si-Euroo-
pan kie li ryh män suh teel li nen osuus kas vaa mui ta vä hem män, 110 pro sent tia.

Lopuk si

Hel sin gin seu dul la vie ras kie li sen väes tön mää rä on kak sin ker tais tu nut 2000–lu vul la, kun kan ta vä-
es tön mää rä on li sään ty nyt vain 5 pro sent tia. Vuo teen 2030 men nes sä vie ras kie li sen väes tön mää-
rä 2,5-ker tais tuu ny kyi ses tä ja kas vaa lä hes 150 000:lla eli enem män kuin kan ta vä es tö.

Vaik ka laa dit tuun en nus tee seen liit tyy pal jon epä var muut ta, eri tyi ses ti las ten ja kou lu lais ten pal ve lu-
jen suun nit te lus sa tar vi taan nä ke myk siä väes tö ra ken teen ke hi tyk ses tä. Myös työ elä mäs sä muu tos
on huo mat ta va, sil lä seu dun työ ikäi sen väes tön mää rän kas vu pe rus tuu vah vas ti ul ko mai seen
muut to liik kee seen.

Tie to ja en nus te menetel mäs tä
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Ennus te laa dit tiin pe rus tuen Tilas to kes kuk ses ta saa tuun ai neis toon, jos sa on kun nit tain kie li-, su ku-
puo li- ja ikä luokit tai set tie dot vuo si en 2000–2008 väes tö ra ken tees ta, muut to liik kees tä, syn ty neis tä ja
kuol leis ta  Vie ras kie li sen väes tön en nus te laa dit tiin erik seen 8 eri kie li ryh mäl le, joil le las ket tiin omat
muut to lii ket tä, he del mäl li syyt tä ja kuol lei suut ta ku vaa vat tun nus lu vut.

Vie ras kie li sen väes tön en nus tee seen vai kut ta vat eni ten ole tuk set tulo- ja läh tö muu ton mää ris tä.
Täs sä käy tet tiin pait si ai kai sem pi en vuo si en ti las to ja, myös ar viota mm. Suo men ja sen lä hi alu ei den
väes tön ja ta lou den ke hi tys nä ky mis tä. Ulko maa lais ten maa han muut toon vai kut taa myös Suo men ja
EU:n ul ko maa lais po li tiik ka sekä glo baa li tur val li suus ke hi tys. Näi hin läh tö koh tiin pe rus tuen seu dun ole-
tet tiin saa van vuo sit tain vie ras kie li sen väes tön muut to voit toa kes ki mää rin 5 000 hen keä vuo des sa.

Ennus te on laa dit tu erik seen pää kau pun kiseu dun kun tiin sekä kym me nen ke hys kun nan muo dos ta-
mal le yh tei sel le ke hys alu eel le. Ennus te työ tä var ten laa dit tiin käyt tösovel lus, jol la voi daan ana lysoi da
väes tön muu tos ai neis toa ja tuot taa tar vit ta es sa uu sia en nus tei ta.

Ensim mäi nen pää kau pun kiseu dun vie ras kie li sen väes tön en nus te laa dit tiin PARAS-hank keen yh-
teydes sä vuon na 2007, jot ta Hel sin gin seu dun eri tyis piir teet pal ve lu jen jär jes tä mi ses sä tu li si vat esiin.
Täl löin pää dyt tiin mää rit te lyyn, jos sa ul ko maa lais vä es tö nä käy te tään muu ta kuin suo mea, ruot sia ja
saa mea äi din kie le nään pu hu vaa väes töä, sil lä hen ki lön äi din kie li py syy yleen sä muut tu mat to ma na,
kun taas kan sa lai suus muut tuu. Myös pal ve lu jen tar jo ajan nä kö kul mas ta äidin kie lel lä on kes kei nen
mer ki tys. Lisäk si tä män mää ri tel män mu kaise na on saa ta vis sa en nus teen laa din nas sa tar vit ta via läh-
tö tie to ja, joi ta ei ns. ul ko maa lais taus tai ses ta väes tös tä tois tai sek si saada.



i n f o

Alue ja ko

Pää kau pun kiseu tu: Hel sin ki, Espoo, Van taa ja Kau ni ai nen
Kehys alue: Hyvin kää,  Jär ven pää, Kera va, Kirk konum mi,  Mänt sä lä,

Nur mi jär vi, Por nai nen, Sipoo, Tuu su la ja  Vih ti
Hel sin gin seu tu: Pää kau pun kiseu tu ja ke hys alue
Uusi maa: Uuden maan ja Itä-Uuden maan maa kun nat

Käsit tei tä

Asun non os to ai ko muk set:
Nii den ko ti ta louk si en osuus, jot ka ai ko vat os taa asun non var-
mas ti tai mah dol li ses ti seu raa van vuo den ai ka na.

Ilman laa tuin dek si:
YTV:n (HSY v.2010 al ka en) ke hit tä mä in dek si, joka las ke taan
tun neit tain. Huo mi oon ote taan rik ki diok si din, typ pi diok si din,
hii li monok si din, ot so nin, hen gi tet tä vi en hiuk kas ten ja pien-
hiuk kas ten pi toi suu det, joil le mää ri te tään ali-in dek si. Näis tä
kor kein mää rit te lee il man laa tuin dek sin ar von mit tausasemalla.

Len to- ja lai va lii ken teen mat kus ta jat:
Saa pu neet ja läh te neet mat kus ta jat yh teen sä.

Liu ku va vuo sisum ma:
Kau si tasoi tus menetel mä, jol la ta sa taan vuo den si säis tä, tois-
tu va luon teis ta vaih te lua. Vuo sinel jän nek sen arvo las ke taan
sum maa mal la nel jän vii mei sim män nel jän nek sen ar vot ja ja-
ka mal la sum ma lu vul la 4.

Pit kä ai kai nen kes kiar vo:
Sum ma taan tie tyn ajan jak son nel jän nes ten ar vot ja jae taan
luku nel jän nes ten lu ku mää räl lä.

Rikok set  (po lii sin tie toon tul leet):
Väki val ta ri kok set: hen keen tai ter veyteen koh dis tu vat ri kok-
set sekä si veel li syys ri kok set. Omai suus ri kok set: var kaudet,
tör ke ät var kaudet ja nä pis tyk set.

Sal do lu ku:
Sal do lu vul la ku va taan odo tuk sia suh dan ne- ja ku lut ta ja ba ro-
met ris sä. Luku saa daan, kun myön teis ten vas taus ten pro-
sent tiosuuk sis ta vä hen ne tään kiel teis ten vas taus ten pro sent-
tiosuu det. Posi tii vi nen luku ku vaa myön tei siä odo tuk sia.

Suh de lu ku (in dek si):
Perusajan koh dan arvo on suh de lu ku na 100. Kulu van ajan-
koh dan arvo jae taan pe rus vuo den ar vol la (sekä ker ro taan
sa dal la) ja saa tu suh de lu ku il mai see pro sent ti muu tok seen
pe rus vuo teen näh den (esim. 110 mer kit see kym me nen
pro sen tin nou sua pe rus vuo des ta).

Tuo tan to:
Kuvaa alu een yri tys ten ja mui den yh teisöjen tuo tan nol lis ta
ak ti vi teet tia.
1) Hel sin gin seu tu: Toi mialoit tais ten tuo tan non ke hi tys tä
en na koivi en in di kaat to ri en pe rus teel la konst ru oi tu Hel sin-
gin seu dun tuo tan non en na koiva ku vaa ja. Tuo rein kat-
sauk ses sa esi tet tä vä tie to pe rus tuu in di kaat to rei den en-
nak ko ar vi oi hin. Tie to läh de: Kau pun ki tut ki mus TA Oy.
2) Suo mi: Tilas to kes kuk sen kan san ta lou den nel jän nes-
vuositi lin pi don brut to kan san tuote kiin tein hin noin. Tuo rein
nel jän nes on Tilas to kes kuk sen jul kaisema ko ko nais-
tuotan non en nak ko tie to.

Työn vä li tys ti las to:
Työ- ja elin kei no mi nis te ri ön (TEM) ti las to, joka pe rus tuu
työn ha ki joi den re kis te riin.

Työt tö myys as te:
Työt tö mi en osuus työ voi mas ta. Tilas to kes kuk sen työ voi-
ma tut ki muk sen ja työ- ja elin kei no mi nis te ri ön työt tö myys-
as teet poik kea vat toi sis taan joh tuen tie to jen eri lai ses ta
han kin ta ta vas ta.

Työ voi ma tut ki mus:
Tilas to kes kuk sen otos poh jai nen kuu kausit tain teh tä vä
haas tat te lu tut ki mus. Työl li syyt tä kos ke vis sa toi mialoit tai-
sis sa tie dois sa on pien ten toi mialo jen koh dal la suu reh ko
vir he mar ginaa li.
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Hel sin gin seu dun ym pä ris tö pal ve lut
-kun tayh ty mä (HSY)

Hel sin gin kau pun gin tie to kes kus

Espoon ke hit tä mis- ja tut ki musyksikkö

Van taan ti las to- ja tut ki musyk sik kö

Uuden maan liit to

Uuden maan elin kei no-, lii ken ne ja
ym pä ris tö kes kus (ELY-kes kus)

Hel sin gin seu dun kaup pa ka ma ri

HELS ING IN  SEUDUN  SUUNNAT
– Muu tos tie to ja nel jän nes vuosit tain
– Ilmes tyy vuon na 2010 vii koil la 9, 22, 35, 48
– Säh köi nen ver sio on luet ta vis sa osoit tees sa:

www.hel.fi/seu dun_suun nat

Toi mi tus ja jul kaisi ja:
Hel sin gin kau pun gin tie to kes kus
PL 5500
00099 Hel sin gin kau pun ki
säh kö pos ti: seu dun suun nat@hel.fi
www.hel.fi/seu dun_suun nat

Lisä tie to ja:
Lee na Hie taniemi, Hel sin gin kau pun gin tie to kes kus, p. 09 310 36404
Lei la Lan ki nen, Hel sin gin kau pun gin tie to kes kus p. 09 310 36402
etu ni mi.su kunimi@hel.fi

ISSN 1455-819X (pai net tu)
ISSN 1796-7287 (ver kos sa)

Avain lu ku ja

Väes tö31.12..2009* Hel sin ki Espoo Van taa H:gin seu tu Suo mi

Väki lu ku 583 091 244 221 197 468 1 334 809 5 350 462
Väes tön muu tos vuo den alus ta 6 459 2 656 2 071 14 589 24 148
Väes tön muu tos, % 1,1 1,1 1,1 1,1 0,5
Muut to voit to 4 847 449 440 9 306 13 475

Työ mark kinat 12/2009

Työl li nen työ voi ma (TK) 30 940 13 380 9 300 69 060 240 760
Muu tos (%) edel lis vuo des ta –1,2 –1,9 –9,7 –3,5 –4,0
Työt tö mät (TEM) 26 438 8 657 9 952 56 460 300 601
Työttömyysaste, % (TEM) 8,6 6,7 9,3 8,1 11,3

Hyvin voin ti IV/2009 PKS

Asu mis tuen saa jat 24 175 6 612 7 287 38 074
Muu tos (%) edel lis vuo des ta 17,5 16,7 17,7 17,1
Toi meen tu lo tuen saa jat1 32 535 9 222 8 039 49 796
Muu tos (%) edel lis vuo des ta 19,3 16,8 14,8 18,1
Koti hoi don tuen saa jat 6 383 3 718 2 947 13 122
Muu tos (%) edel lis vuo des ta 4,5 2,7 5,3 4,2

*en nak ko tie to.
1pois lu ki en Kau ni ai nen.


