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Helsingissä luottamusta hyvän
työpaikan löytymiseen

Yhdellä kymmenestä eurooppalaiseen kyselytutkimukseen vastanneesta helsinkiläisestä oli vah-

va luottamus hyvän työpaikan löytymiseen kotikaupungistaan. Toisaalta 13 prosenttia helsinkiläi-

sistä vastaajista oli täysin erimieltä. Valoisimmat näkemykset vallitsivat Tukholmassa, jossa 28

prosenttia vastaajista oletti kaupungistaan löytyvän hyvän työpaikan helposti. Vain 8 prosenttia

piti löytymistä erittäin vaikeana.

Yhdessätoista tutkimuksen kohteena olleessa kaupungissa runsas kymmenesosa haastatelluista

oli sitä mieltä, että on helppoa löytää hyvä työpaikka. Tukholman ja Helsingin lisäksi näitä kaupun-

keja olivat muun muassa Praha, Varsova, Kööpenhamina, Sofia, München, Rotterdam sekä

Amsterdam. Toisaalta lähes viidesosa Sofian ja Varsovan asukkaista oli täysin eri mieltä. Myös

Lontoossa epäilijöiden osuus oli yhtä suuri, vaikka hyvän työpaikan helppoon löytämiseen luotti

sielläkin joka kymmenes.

Synkimmät näkemykset hyvän työpaikan löytymisen suhteen vallitsivat Italiassa. Napolissa ja

Palermossa noin 70 prosenttia vastaajista oli vahvasti sitä mieltä, että hyvä työpaikkaa oli vaikea

löytää. Myös Riikassa näkemykset olivat lähes yhtä synkkiä. Lissabonissa joka toinen vastaaja oli

erittäin kielteinen näkemyksissään. Malagassa ja Roomassa heidän osuutensa oli vähän yli 40 pro-

senttia. Kaikissa näissä mainituissa kaupungeissa vain yksi sadasta kyselyyn vastanneista luotti

siihen, että hyvä työpaikka olisi helppo löytää.

Tiedot perustuvat Urban Audit -vertailutietokannan uusimpien tietojen keräämisen yhteydessä

tehtyyn haastattelututkimukseen 75 Euroopan kaupungissa viime vuonna. Kyselytutkimuksen tu-

lokset julkaistiin tämän vuoden toukokuussa.



VÄESTÖ

Väestönkasvu hiljaista

Syyskuun lopussa Helsingin seudulla asui 1 345 900 henkilöä. Heinä–syyskuussa väestö kasvoi

3 800 asukkaalla, joka oli noin 900 henkilöä vuodentakaista vähemmän. Väestö on kasvanut edelli-

sen kerran lähes saman verran kolmannella vuosineljänneksellä vuonna 2005 eli hiljaisen väestön-

kasvun vuosina. Syntyneitä oli 3 420, joka oli runsas 900 vauvaa edellisvuotta vähemmän. Myös

kuolleiden määrä oli pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Heitä oli 1 860 eli noin 200 henkilöä vähem-

män kuin viime vuotena samana ajankohtana.

Luonnollinen väestönkasvu lisäsi väkimäärää siis 1 560 asukkaalla. Muuttovoittoa Helsingin seutu

sai 2 230 henkilöä, joka oli vain hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Aiempinakin vuosina juuri

kolmannella neljänneksellä muuttovoiton osuus väestönkasvusta on ollut luonnollista väestönkasvua

suurempi.

Helsingissä väkimäärä lisääntyi 2 110 asukkaalla heinä–syyskuussa eli viime vuoden vastaavaa

ajankohtaa vähemmän. Muuttovoiton osuus oli kolme neljäsosaa, sillä se oli 1 590 henkilöä. Espoo-

laisten määrä kasvoi 920 henkilöllä, joka puolestaan oli viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enem-

män. Espoossa muuttovoiton osuus oli 37 prosenttia, joten etenkin luonnollinen väestönkasvu lisäsi

väkilukua. Vantaalla väkiluku kasvoi 680 asukkaalla heinä–syyskuussa. Se oli vajaa kaksisataa hen-

kilöä viime vuoden samaa ajankohtaa enemmän, tosin kyseisenä ajanjaksona Vantaa sai muutto-

voittoa harvinaisen vähän. Luonnollisen väestönkasvun osuus kokonaisväkiluvun lisäyksestä oli

runsas kaksi kolmasosaa tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Kehysalueella sekä tulo- että lähtömuuttajien lukumäärä oli lähes yhtä suuri ja näin ollen muuttotap-

pio oli kahdeksan henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu oli 480 henkilöä, joten yhteensä kehysalueen

väkiluku kasvoi 470 asukkaalla kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Määrä oli edellisten vuo-

sia vastaavia ajankohtia vähemmän.

Ulkomailta muuttovoittoa hieman aiempaa vähemmän

Vuoden kolmas neljännes on yleensä vilkasta muuttoaikaa ja sama ilmiö näkyy myös ulkomaisessa

muuttoliikkeessä. Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä Helsingin seudun ulkomailta saama

muuttovoitto oli lähes 1 600 asukasta, kun kahdella ensimmäisellä neljänneksellä se oli yhteensä

noin 2 000 henkilöä. Kolmannen vuosineljänneksen muuttovoitto oli vähemmän kuin viime vuonna

samana ajankohtana, mutta hieman enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuosi 2007 oli ennätykselli-

nen ulkomaisessa muuttoliikkeessä, sillä silloin pelkästään kolmannella neljänneksellä Helsingin

seudun saama muuttovoitto oli noin 2 000 henkilöä.
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Helsinki sai tasan puolet Helsingin seudun ulkomaisesta muuttovoitosta heinä–syyskuussa. Tämä

merkitsi 800 uutta asukasta. Espoossa ulkomainen muuttovoitto oli 400 henkilöä eli neljäsosa koko

Helsingin seudun saamasta määrästä. Vantaan osuus oli 15 prosenttia eli 230 henkilöä. Kehysalu-

eella määrä oli 150 asukasta, joka oli noin yhdeksän prosenttia koko Helsingin seudun ulkomaisesta

muuttovoitosta kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Muuttoliike muualta Suomesta vilkasta

Helsingin seudulle muutti heinä–syyskuussa muualta Suomesta 10 760 henkilöä ja lähtömuuttajia

oli 10 120, joten muuttovoitto oli 640 uutta asukasta. Sekä tulo- että lähtömuuttajia oli viime vuoden

vastaavaa ajankohtaa enemmän ja myös muuttovoiton määrä suurempi. Kaksi vuotta sitten vallin-

neeseen tilanteeseen verrattuna se oli kuitenkin vajaa 200 henkilöä vähemmän.

Pääkaupunkiseudun muuttovoitto muun Suomen suhteen oli heinä–syyskuussa 1 330 asukasta.

Kehysalue oli muuttotappioaluetta, sillä sieltä muutti muualle Suomeen 2 340 henkilöä ja tulomuut-

tajia oli 1 650. Näin ollen kehysalueen muuttotappio muun Suomen suhteen oli lähes 690 henkilöä.

Pääkaupunkiseudun kaupungeista myös Vantaalta muutti enemmän ihmisiä muualle Suomeen kuin

oli tulomuuttajia, joten muuttotappio oli 100 henkilöä. Espoon muuttovoitto oli 110 ja Helsingin 1 270

asukasta.

Pääkaupunkiseudulta muutetaan kehysalueelle

Kehysalueelle muutti heinä–syyskuussa pääkaupunkiseudulta 2 500 henkilöä ja vastakkaiseen

suuntaan muuttaneita oli lähes 1 970. Näin ollen kyseisen alueen muuttovoitto pääkaupunkiseudulta

oli 530 asukasta. Se oli vähemmän kuin edellisvuosien vastaavina ajankohtina. Helsingin seudun si-

säisessä muuttoliikkeessä myös Vantaa oli muuttovoittoaluetta, sillä tästä muutosta johtuen sen

asukasmäärä kasvoi 90 henkilöllä kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

Helsingin muuttotappio seudun muiden kuntien suhteen oli 480 asukasta. Se oli noin puolet vuosi-

kymmenen keskivaiheen luvusta. Helsingistä muutti kehysalueelle 1 010 henkilöä heinä–syyskuus-

sa eli runsas viidesosa pääkaupungista muualle Helsingin seudulle muuttaneista. Eniten muuttoja

oli Espooseen ja Vantaalle. Espoon muuttotappio muun Helsingin seudun suhteen oli 170 henkilöä

tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Espoosta muualle Helsingin seudulle muuttaneista

lähes kolme viidesosaa muutti Helsinkiin ja kehysalueelle vajaa neljäsosa.
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ALUETALOUS

Tuotanto kasvoi tasaisesti

Helsingin seudun talouden elpyminen taantuman jälkeen jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä.

Tuotanto kasvoi ennakkoarvion mukaan vajaat 3 prosenttia eli hieman vähemmän kuin edellisellä

neljänneksellä, jolloin tuotanto nousi korjautuneen tiedon mukaan 4 prosenttia. Helsingin seutu on

toipunut talouden taantumasta suunnilleen samaa tahtia kuin koko maan talous, joskin kuluvan vuo-

den neljännesten kasvuluvuissa on ollut eroja molempiin suuntiin. Seudun tuotanto on noussut la-

man pohjasta noin 4 prosenttia, mutta ero vuoden 2008 huipputasoon verrattuna oli vielä noin 6 pro-

senttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuodesta 2005 Helsingin seudun tuotanto on kasvanut

9 prosenttia ja koko maan 7 prosenttia.

Tuotannon vaihtelut ovat olleet Helsingin seudulla voimakkaampia kuin koko maassa viime vuosina.

Taantumaa edeltänyt kasvu oli seudulla nopeampaa ja kesti pitempään kuin muualla, mutta pudotus

vuoden 2009 alkupuolella oli jyrkempi. Taantuman jälkeen kasvu käynnistyi Helsingin seudulla aiem-

min ja vahvempana kuin koko valtakunnassa viime vuoden syksyllä, mutta ero on tasaantunut kuluvan

vuoden aikana. Helsingin seudun suhdannekehityksen taustalla vaikuttaa toimialarakenne, jossa pal-

veluiden osuus on erittäin suuri, silti elektroniikkaan ja kone- ja laiteteollisuuteen painottuva teollisuus

sekä rakentaminen hallitsevat suhdannevaihteluita. Uusimpien ajankohtien ennakkoarvioihin liittyy ta-

vallista enemmän epävarmuutta talouden voimakkaiden käänteiden aikana.

Talouden elpyminen jatkui

EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan teollisuuden ja rakentamisen suhdan-

nenousu on hieman vaimentunut kesän jälkeen. Suhdannekuva kirkastui sen sijaan palvelualoilla

aiempaa nopeammin. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan useimmilla aloilla hieman normaalia hei-

kommaksi. Henkilöstö- ja kannattavuuskehityksessä on tapahtunut käänne parempaan ja lähiaiko-

jen näkymät ovat keskimäärin kohtalaiset. Teollisuuden ja rakentamisen elpyminen on melko

verkkaista, mutta palveluissa nousu voimistuu.

Rakentaminen ja teollisuus

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne oli lokakuussa normaalia heikompi.

Suhdanteiden ennakoidaan paranevan kuluvan vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa. Suhdan-

nenäkymien saldoluku oli lokakuussa +21, kun se oli heinäkuussa +24. Lokakuussa 28 prosenttia

yrityksistä ennakoi suhdanteiden paranevan ja seitsemän prosenttia odotti heikkenemistä. Uuden-

maan yritysten suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa suotuisammat.

Tilaustilanne on normaalia heikompi viime kuukausien myönteisestä kehityksestä huolimatta. Val-

miiden tuotteiden varastot ovat keskimäärin tavanomaiset. Kannattavuus on kohentunut vuoden ta-

kaisesta, mutta investoinnit ovat edelleen hienoisessa laskussa.
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Koko maassa teollisuusyritysten näkemysten mukaan suhdanteiden kohentuminen hidastui al-

kusyksyllä. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan edelleen vähän normaalia heikommaksi.

Tilausten kasvu jatkui, mutta kasvuluvut jäivät alkuvuotta matalammiksi. Uusien tilausten määrän

arvioidaan kasvavan maltillisesti lähikuukausina. Teollisuuden henkilöstön supistuminen päättyi al-

kusyksyllä, eikä lähikuukausina henkilöstömääriin odoteta suuria muutoksia.

Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa tehdyssä tiedustelussa +12 (heinäkuussa +16).

Uusimmassa barometrissa 22 prosenttia yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan (heinäkuussa

24 prosenttia). Valmistuotevarastot pysyivät ennallaan eli melko matalalla tasolla.

Rakennusalan suhdanteissa ei tapahtunut suuria muutoksia alkusyksyllä. Suhdannetilanteen ja ti-

lauskannan kuvataan pysyneen hieman normaalia heikompina. Rakennusyritykset saivat loppu-

kesällä uusia tilauksia likimain yhtä paljon kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Henkilöstön määrä

pysyi varsin vakaana. Talvikaudesta rakennusalalla odotetaan hiljaisempaa, mutta suhdannekuva

on silti kohtalainen.

Lähiaikojen suhdannenäkymiä luotaava saldoluku oli lokakuussa –25 (heinäkuussa +12). Suhdan-

nenäkymien laskusta huolimatta tuotannon arvioidaan jatkavan melko tasaista kasvua kausitasoite-

tuilla luvuilla mitattuna. Henkilöstön määrässä ei ennusteta tapahtuvan suuria muutoksia lähikuu-

kausien aikana.

Palvelut

Uudenmaan palveluyritysten suhdannetilanne palautui kesän lopulla lähelle tavanomaisia lukemia.

Suhdanneodotukset ovat luottavaiset, ja suhdanteiden arvioidaan paranevan selvästi syksyn ja

talven aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa +34, kun saldoluku oli heinäkuussa

+25. Lokakuussa 36 prosenttia vastaajista arvioi suhdanteiden paranevan ja vain kaksi prosenttia

odotti heikkenemistä. Uudenmaan palveluyritysten suhdannekuva on hieman koko maan keskiar-

voa valoisampi.

Myyntimäärät ovat olleet yleisesti nousussa kesän lopulla ja syksyn alussa. Myynti on ollut myös

yleisesti vuoden takaista runsaampaa. Henkilökuntaa on palkattu hieman lisää syksyn myötä, ja työ-

voimaa suunnitellaan lisättävän aavistuksen verran myös loppuvuoden kuluessa. Kannattavuus on

vuoden takaista parempi, sillä myyntihinnat ovat kohonneet viime kuukausina. Kannattavuuden

ennakoidaan paranevan myös lähikuukausina.

Koko maassa palvelualojen näkymät lähikuukausille ovat jatkaneet paranemista kesän jälkeen.

Suhdannenousun odotetaan vauhdittuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Palveluyritysten suh-

dannenäkymien saldoluku vahvistui lokakuussa lukuun +25 (heinäkuussa +14). Palveluyritysten

myynnin kasvu nopeutui loppukesällä sekä alkusyksyllä ja myynnin kasvu yllätti myönteisesti. Myyn-

nin ennustetaan kasvavan yhtä nopeasti myös seuraavan kolmen kuukauden aikana. Ensi vuoden

alussa kasvulukujen enteillään jopa hieman kohoavan lisää.
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Palveluyritysten kannattavuus parani keskimäärin jonkin verran alkusyksyn aikana. Lähikuukausina

tasaisen kohenemisen ennustetaan jatkuvan. Henkilöstön kasvun arvioidaan jatkuvan myös lähi-

kuukaudet – tosin hieman alkusyksyä hitaampana.

Kuluttajat edelleen hyvin luottavaisia

Pääkaupunkiseudulla kuluttajien talouselämän odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldolu-

ku oli lokakuussa 22 Tilastokeskuksen lokakuussa tekemän tiedustelun mukaan. Se oli hieman vä-

hemmän kuin kahtena edellisenä kuukautena, mutta kuitenkin ennätyskorkealla. Edellisen kerran

kuluttajat luottivat myönteiseen talouskehitykseen yhtä vahvasti kolme vuotta sitten. Koko maassa

saldoluku oli lokakuussa 20,5. Samoin kuin pääkaupunkiseudullakin luku oli hieman alempi kuin

edellisten kuukausien ennätystaso. Kuitenkin kuluttajat siis olettavat vuoden kuluttua taloustilanteen

olevan paljon paremman kuin tällä hetkellä.

Koko maan talouden myönteiseen kehitykseen luotetaan vahvasti

Lähes joka toinen kuluttaja sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa olettaa Suomen taloudelli-

sen tilanteen olevan vuoden kuluttua paremman kuin tällä hetkellä. Odotuksia kuvaava saldoluku oli

lokakuussa pääkaupunkiseudulla 20,5. Näkemykset olivat kuitenkin huomattavasti vaimenneet

edellisten kuukausien tasosta. Koko maassa kehitys oli samanlainen ja odotukset olivat hieman

vaisummat kuin pääkaupunkiseudulla.

Kuluttajien luottamus työttömyystilanteen paranemiseen on edelleen myös vahvistunut. Runsas kol-

masosa kuluttajista olettaa työttömiä olevan vähemmän vuoden kuluttua. Noin neljä kuluttajaa kym-

menestä olettaa heitä olevan yhtä paljon. Sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa näkemykset

ovat hyvin samanlaiset.

Koko maan talouskehitystä ja työttömyystilannetta yhdessä kuvaava makroindikaattori oli lokakuus-

sa arvoltaan 13. Näin ollen myönteiset odotukset olivat hieman heikenneet. Koko maassa kyseinen

arvo oli samaa suuruusluokkaa ja kehitys samantyyppistä.

Luottamus oman talouden kehitykseen tasaisen vahva

Lokakuussa pääkaupunkiseudun kuluttajista vähän yli 28 prosenttia olettaa oman taloudellisen ti-

lanteensa olevan vuoden kuluttua tämänhetkistä paremman. Koko maassa näkemykset olivat hie-

man vaisummat. Kaksi kolmasosaa kuluttajista olettaa taloustilanteensa säilyvän samanlaisena.

Tähän ryhmään kuului hieman isompi osuus kuluttajia koko maassa kuin pääkaupunkiseudulla.

Neljä kuluttajaa viidestä olettaa säästävänsä seuraavan vuoden aikana. Osuus oli sama sekä pää-

kaupunkiseudulla että koko maassa. Joka kolmas kuluttaja olettaa säästävänsä melko todennäköi-

sesti. Hyvin todennäköisesti säästävien osuus oli vieläkin suurempi eli 46 prosenttia pääkaupun-

kiseudulla. Koko maassa se oli hieman pienempi. Vain 7 prosenttia kuluttajista pääkaupunkiseudul-

la ja 9 prosenttia koko maassa olettaa, etteivät he säästä seuraavan 12 kuukauden aikana.
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TYÖMARKKINAT

Työttömien määrä laskussa

Työttömänä oli Helsingin seudulla heinä–syyskuussa 41 700 henkilöä. Se oli puoli prosenttia eli

2 000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien määrän väheneminen alkoi jo edel-

lisellä vuosineljänneksellä. Tuolloin lasku oli voimakkaampaa Helsingin seudulla kuin koko maassa.

Tilanne oli päinvastainen kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin koko maassa työttömien määrä

laski 3,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko maassa oli heinä–syys-

kuussa 195 500 työtöntä eli 6 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työllinen työvoima kasvussa

Työllinen työvoima lähti varovaiseen kasvuun tämän vuoden toisella neljänneksellä Helsingin seu-

dulla viime vuoden alusta jatkuneen laskun jälkeen. Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä li-

säys oli 1,2 prosenttia ja työlliseen työvoimaan kuului 704 500 henkilöä. Koko maassa työllinen työ-

voiman kasvu alkoi vasta kolmannella neljänneksellä ja lisäys oli 0,6 prosenttia. Työllisiä oli

2 490 500 koko maassa heinä–syyskuussa. Sekä koko maassa että Helsingin seudulla etenkin

yksityissektori on lisännyt työllisen työvoimansa määrää.

Pääkaupunkiseudun kaupungeissa työllisen työvoiman määrän kehitys oli kuitenkin erilaista hei-

nä–syyskuussa. Helsingissä heidän määränsä laski 2,2 prosenttia ja Espoossa puoli prosenttia. Sen

sijaan Vantaalla lisäys oli 11 prosenttia. Helsingissä työlliseen työvoimaan kuului 308 000, Espoos-

sa 132 400 ja Vantaalla 106 000 henkilöä.

Liike-elämässä lisättiin työntekijöiden määrää

Helsingin seudun toimialoista työllisen työvoiman määrä lisääntyi etenkin rahoitus- ja vakuutustoi-

minnassa sekä liike-elämän palveluissa heinä–syyskuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan

verrattuna. Ensiksi mainitulla toimialalla työllisten määrä kasvoi 13,5 prosenttia. Liike-elämän palve-

luissa lisäys oli kymmenesosa. Lähes yhtä suureen nousuun ylsi myös majoitus- ja ravitsemistoimin-

ta. Kaupan alallakin lisäystä oli noin viisi prosenttia. Rahoitus- ja vakuutustoimialalla työntekijöitä oli

35 600 ja liike-elämän palveluissa 98 600. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa työllisiä oli 28 800 ja

kaupan alalla 104 800.

Myös koko maassa työllisen työvoiman lisäys tapahtui etenkin liike-elämässä. Sen palveluissa työn-

tekijöiden määrä kasvoi neljä prosenttia. Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa kasvu oli 3,7 prosenttia

ja sekä kaupan alalla että kuljetuksessa ja varastoinnissa lisäys oli kolme prosenttia. Liike-elämän

palvelujen toimialalta sai toimeentulonsa 256 400 ja rahoitus- ja vakuutustoiminnasta 72 300 henki-

löä. Kaupan alan työllisiä oli 306 700 ja kuljetusalalla heitä oli 155 700.
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Työllisen työvoiman määrä laski tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Helsingin seudulla

eniten julkisessa hallinnossa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Ensiksi mainitulla alueella vähen-

nys oli 11,5 prosenttia ja jälkimmäisessä 6,9 prosenttia. Heinä–syyskuussa julkisessa hallinnossa

kävi töissä 119 500 ja terveys- ja sosiaalipalveluissa 380 100 henkilöä Helsingin seudulla. Koko

maassa työntekijöiden määrä supistui etenkin teollisuudessa, 4,2 prosenttia ja myös majoitus- ja ra-

vitsemistoiminnassa vähennys oli 3,4 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuudesta sai toimeentulonsa

390 200 ja majoitus- sekä ravitsemistoiminnasta 84 700 henkilöä.

Työttömyysasteessa pieniä muutoksia

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 5,6 prosenttia Helsingin seudulla tämän vuoden

kolmannella vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen otosaineistoon perustuvien tietojen mukaan.

Koko maassa se oli 7,3 prosenttia. Helsingin seudulla työttömyysaste oli lähes samalla tasolla kuin

vuotta aikaisemminkin, sillä lisäys oli 0,1 prosenttiyksikköä. Koko maassa työttömyysaste oli laske-

nut 0,2 prosenttiyksikköä. Kummallakin alueella työttömyysaste oli laskenut kymmenvuotiskauden

pitkän ajan keskiarvon alapuolelle.

Miesten työttömyysaste oli heinä–syyskuussa 6,0 prosenttia Helsingin seudulla, joten se oli laskenut

0,7 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko maassa, jossa mies-

ten työttömyysaste oli 7,6 prosenttia, vähennys oli edellisvuodesta 0,1 prosenttiyksikköä. Naisten

työttömyysaste sen sijaan oli noussut 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ollen Helsingin seudulla

5,2 prosenttia. Koko maassa naisten työttömyysaste oli 6,9 prosenttia heinä–syyskuussa ja vähen-

nystä oli 0,5 prosenttiyksikköä viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan työttömyysaste oli syyskuun lopussa Helsin-

gin seudulla 7,1 prosenttia ja koko maassa 9,1 prosenttia. Helsingin seudulla vähennys oli 0,3 pro-

senttiyksikköä ja koko maassa 0,7 prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrat-

tuna. Kummallakin alueella ollaan hieman tämän vuosituhannen keskiarvoa alemmalla tasolla.

Syyskuun lopussa Helsingissä työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, Espoossa 5,8 prosenttia ja

Vantaalla 8,3 prosenttia.

Nuorisotyöttömyys väheni voimakkaasti, pitkäaikaistyöttömyys kasvussa

Helsingin seudulla oli alle 25-vuotiaita työttömiä syyskuun lopussa 4 960. Se oli 900 nuorta vähem-

män kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli laskenut

15,4 prosenttia edellisvuodesta. Koko maassa, jossa heitä oli 29 900, vähennystä oli 16,9 prosent-

tia. Määrä oli 6 100 nuorta työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Helsingin seudulla pitkäaikaistyöttömiä oli syyskuun lopussa 11 340 eli 3 780 henkilöä enemmän

kuin viime vuonna samana ajankohtana. Helsingin seudun pitkäaikaistyöttömistä lähes puolet asui

Helsingissä. Viidesosa asui Vantaalla. Espoossa asui 14,6 prosenttia ja kehysalueella 18,1 prosent-

tia kaikista Helsingin seudun pitkäaikaistyöttömistä. Koko maassa lisäys oli runsas kolmasosa ja

heitä oli 56 560 eli 14 790 enemmän kuin vuosi sitten.
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Avoimia työpaikkoja huomattavasti aiempaa enemmän

Suhdanteiden paraneminen heijastuu myös avoimien työpaikkojen määrään. Syyskuun lopussa

Helsingin seudun työ- ja elinkeinotoimistoissa oli avoinna 7 520 työpaikkaa eli 30 prosenttia enem-

män kuin vuotta aikaisemmin. Niiden määrä oli kasvanut 1 740 paikalla. Koko maassa avoimia työ-

paikkoja oli syyskuun lopussa 25 270. Näin ollen edellisvuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 27

prosenttia eli 5 290 työpaikkaa.

TOIMITILAMARKKINAT

Näkymät kääntyvät varovaisen myönteisiksi

Toimitilavuokramarkkinoilla näkymät ovat muuttumassa pikku hiljaa valoisammiksi. Pääkaupun-

kiseudulla toimitilojen vajaakäyttöaste oli 8,1 prosenttia maalis–elokuussa.

Toimistotilamarkkinoille on tällä hetkellä ominaista vakava ylitarjontatilanne, sillä kyseisten tilojen

vajaakäyttöaste oli 12,8 prosenttia pääkaupunkiseudulla. Espoossa tyhjillään oli 17,3, Vantaalla

12,3 ja Helsingissä 11,8 prosenttia toimistotiloista. Helsingin keskustalla on oma, vahva asemansa ja

siellä tyhjää tilaa oli 7 prosenttia, eikä sen määrä ole noussut missään vaiheessa merkittävästi. Toimis-

totilojen vajaakäyttö on keskittynyt tietyille alueille kuten Pitäjänmäelle, Pasila–Vallila–Sörnäinen

alueelle sekä tietyille alueille Espoossa.

Vaikka Espoossa on monilla alueilla runsaasti toimistotilaa tyhjillään, niin modernin toimistotilan ky-

syntään uskotaan edelleen, ja tämänkin vuoden puolella on aloitettu useita uusia toimistoraken-

nushankkeita. Etenkin Leppävaaran alueen toimistotarjonta on kasvamassa voimakkaasti.

Liiketilojen vajaakäyttöaste oli maalis–elokuussa pääkaupunkiseudulla 3,5 prosenttia. Helsingissä

se oli 2,5 prosenttia (keskustassa 1,5 prosenttia), Espoossa 2,9 prosenttia ja Vantaalla 6,3 prosent-

tia. Teollisuus- ja varastotiloista oli vajaakäytössä pääkaupunkiseudulla 4,9 prosenttia Catellan

keräämien tietojen mukaan.

Helsingin keskustassa parin viime vuoden aikana nähty lievä vuokrien laskusuuntaus on taittumas-

sa, ja sen ennakoidaan kääntyvän hienoiseksi nousuksi lähitulevaisuudessa. Vuokraindeksin piste-

luku oli laskenut enää 0,8 prosenttia viime vuoden maalis–elokuun tilanteeseen verrattuna. Lisäksi

siinä oli nousua 0,4 prosenttia edelliseen puolivuotiskauteen verrattuna. Uusia vuokrasopimuksia on

kuitenkin solmittu maalis–elokuussa harvinaisen vähän.
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Vantaalla on alkanut normaalia enemmän uusia ja keskimääräistä isompia toimistotiloja koskevia

vuokrasopimuksia. Vuokratasot ovat pysytelleet kevään tasolla ja myös tyhjän toimistotilan määrä

on vähentynyt selkeästi viimeisen puolen vuoden aikana. Liiketilojen käyttöasteet ovat yhä korkeal-

la tasolla ja uusia toimistohankkeita on käynnistetty Aviapoliksen alueella. Lisäksi suunnitteilla on

runsaasti logistiikkahankkeita.

YMPÄRISTÖ

Jätteen määrä vähenemässä

Ämmässuon jätteenkäsittelylaitos vastaanotti heinä–syyskuussa jätettä yhteensä 170 600 tonnia.

Se oli 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Sekajätettä vastaanotettiin käytännöllisesti

katsoen saman verran kuin vuotta aikaisemminkin eli 65 200 tonnia. Vuonna 2009 pääkaupunkiseu-

dun asukkaat tuottivat sekajätettä keskimäärin 170 kiloa per henkilö. Koko viime vuoden aikana

Ämmässuolla sekajätettä vastaanotettiin yhteensä 253 000 tonnia, joka oli 14 000 tonnia edellisvuotta

vähemmän.

Välttävää ilmanlaatua edellisvuotta enemmän

Ilmanlaatu oli kesän aikana suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä kaikilla pääkaupunkiseudun

mittausasemilla. Välttävien tai sitä huonompien tuntien määrä oli Helsingin kantakaupungin vilkaslii-

kenteisillä alueilla 27–37 prosenttia ja muilla liikenneympäristöjen mittausasemilla enimmillään noin

10 prosenttia. Suurin osa näistä tunneista oli välttäviä, huonojen tuntien osuus oli maksimissaan 3

prosenttia.

Juhannuksesta alkoi hellekausi, joka jatkui elokuun puoliväliin. Helteinen ilmamassa ulottui laajalle

itärajan taakse, missä raivosi lukuisia maasto- ja metsäpaloja. Tuulten käydessä paloalueilta kul-

keutui pääkaupunkiseudullekin ajoittain pienhiukkasia ja otsonia erityisesti heinäkuun lopussa sekä

elokuun alkupuolella. Sunnuntaina 8.8. savut heikensivät ilmanlaadun Helsingin keskustassa erittäin

huonoksi, muualla huonoksi tai välttäväksi.

Mannerheimintien mittauspisteessä heinä–syyskuun aikana hyvän ilmanlaadun osuus tunteina mi-

tattuna oli 40 prosenttia, mikä oli edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toisaalta myös

välttävän, huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tunteja oli edellisvuotta enemmän. Huonoa ilman-

laatua oli 1,3 prosenttia, kun sitä vuotta aikaisemmin oli ollut prosenttiyksikön vähemmän. Leppä-

vaarassa välttävien ilmanlaadun tunteja oli 1,7 prosenttia. Vuotta aikaisemmin niiden osuus oli ollut

0,2 prosenttia. Tikkurilassa välttäviä tunteja oli heinä–syyskuussa 6,8 prosenttia ja edellisvuonna

0,5 prosenttia.
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HYVINVOINTI

Toimeentulo- ja asumistuensaajien määrän kasvuvauhti hidastumassa

Pääkaupunkiseudulla oli heinä–syyskuussa 53 020 toimeentulotuen saajaa. Se oli 3 150 henkilöä

viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Koko väestöstä viisi henkilöä sadasta sai toimeen-

tulotukea.

Kyseisen tuen saajien määrän kasvuvauhti on kuitenkin hidastumaan päin viime vuoden voimak-

kaan kasvun jälkeen. Hidastuminen alkoi jo kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Kolmannella

vuosineljänneksellä lisäys oli enää 6,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimeentulotuen saajien määrän kasvuvauhti supistui etenkin Helsingissä, jossa nousu oli vajaa viisi

prosenttia. Espoossa ja Vantaalla lisäystä oli lähes kymmenen prosenttia.

Asumistuen saajien määrä on kasvanut voimakkaasti vuoden ajan pääkaupunkiseudulla viime vuo-

den puolivälistä lähtien. Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä kasvuvauhti kuitenkin hidastui

huomattavasti.

Yleisen asumistuen saajia oli pääkaupunkiseudulla heinä–syyskuussa 7 prosenttia enemmän kuin

vuotta aikaisemmin. Edellisillä vuosineljänneksillä kasvuvauhti oli huomattavasti korkeampi. Helsin-

gissä asumistuen saajien määrä kasvoi 7,7 prosenttia. Sekä Espoossa että Vantaalla lisäystä oli vä-

hän yli 6 prosenttia. Helsingissä yleisen asumistuen saajia oli 24 561, Espoossa 6 760 ja Vantaalla

7 370. Sekä Helsingissä että Vantaalla 8 asuntokuntaa sadasta sai asumistukea heinä–syyskuussa.

Espoossa vastaava osuus oli kuusi ja Kauniaisissa kolme asuntokuntaa sadasta.

Kotihoidontuen saajien määrän kasvu hidastui

Pääkaupunkiseudulla oli tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 11 670 kotihoidontukea saavaa

perhettä. Kyseisen tuen saajien määrän kasvuvauhti hidastui vuoden jatkuneen vahvan kasvun jäl-

keen, sillä se oli enää 2,7 prosenttia. Espoossa näiden perheiden määrä säilyi ennallaan vuoden ta-

kaiseen tilanteeseen verrattuna. Vantaalla lisäys oli vain prosentin. Sen sijaan Helsingissä lisäys oli

vajaa viisi prosenttia, joka kuitenkin oli vähemmän kuin edellisinä vuosineljänneksinä. Heinä–syys-

kuussa pääkaupungissa tämän tuen saajina oli 5 700, Espoossa 3 260 ja Vantaalla 2 630 perhettä.
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Helsingin seudun työpaikoissa työskenteli vuonna 2006 noin 562 000 sellaista henkilöä, jolla oli jokin

perusasteen jälkeinen koulutustutkinto. Seuraavassa valaistaan koulutusasteittain sitä, mille työn-

antajasektoreille nuo työntekijät ovat sijoittuneet.

Kaikista jonkin tutkinnon suorittaneista 64 prosenttia on sijoittunut yksityiselle sektorille, 16 prosent-

tia kuntiin, yhdeksän prosenttia valtiolle, kuusi prosenttia yrittäjiksi ja neljä prosenttia valtioenemmis-

töisiin yrityksiin.

Tavanomaista voimakkaammin yksityiselle sektorille ovat suuntautuneet ammattikorkeakouluista

valmistuneet ja pelkän lukion käyneet. Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat

sijoittuneet keskimääräistä yleisemmin kuntasektorille ja valtion leipiin. Lisensiaatit ja etenkin tohtorit

ovat tyypillisesti siirtyneet valtion palkkalistoille; laaja yliopistoverkosto osaltaan selittää tätä ilmiötä.

Tohtoreista peräti 56 prosenttia on päätynyt valtiolle ja kuntiinkin 16 prosenttia, mutta yksityissektorille

vain alle neljännes.

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneita on kaikista seudulla työssäkäyvistä pari prosenttia,

mutta valtion työntekijöistä 11 prosenttia. Kaikilla muilla työnantajasektoreilla vastaava osuus on alle

keskimääräisen kahden prosentin tason. Vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suoritta-

neita on seudun tutkinnon suorittaneista 24 prosenttia, mutta valtion väestä puolet. Yksityisellä sek-

torilla vastaava osuus on 19 prosenttia ja yrittäjillä 22 prosenttia. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa,

että valtion työvoima on korkeimmin koulutettua ja seuraavana tulee kuntasektori.
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Vuoden 2008 lopussa alkaneen taloudellisen taantuman seurauksena nuorten alle 25-vuotiaiden

työttömyys lisääntyi voimakkaasti Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (Uudenmaan ja Itä-Uuden-

maan maakunnat). Ennen taantumaa nuorisotyöttömien määrä oli laskussa. Lasku pysähtyi syksyl-

lä 2008 ja nuorten työttömyys kääntyi kasvuun. Työttömyyden kasvu oli suhteellisesti suurta juuri

nuorilla; esimerkiksi syyskuussa 2009 nuorisotyöttömien määrä oli kaksinkertaistunut vuoden takai-

seen tilanteeseen verrattuna. Syksyllä 2010 näyttää siltä, että työttömyyden kasvu nuorten osalta on

pysähtynyt ja nuorisotyöttömyys on kääntynyt laskuun. Nuorisotyöttömien määrä on kuitenkin edel-

leen huomattavasti suurempi kuin ennen taantuman alkua; työnvälitystilaston mukaan syyskuun

2010 lopussa nuorisotyöttömiä oli alueella 5 559, kun kaksi vuotta aikaisemmin heitä oli 3 012.

Nuorisotyöttömyyden kasvu antoi sysäyksen selvittää nuorten kokemuksia asioinnista työ- ja elin-

keinotoimistoissa eli TE-toimistoissa (entiset työvoimatoimistot). Nuorten palvelukokemuksia selvi-

tettiin keväällä 2010 tehdyllä kyselyllä. Kyselyyn vastasi 360 nuorta, jotka olivat jääneet työttömäksi

kevään 2010 aikana ja asioineet jossain Uudenmaan ELY-keskuksen alueen TE-toimistossa.

Nuoret tulevat TE-toimistoon löytääkseen työpaikan

Kyselyyn vastaajia pyydettiin arvioimaan TE-toimistoon hakeutumisen syitä neliportaisella asteikolla

(kuvio 1). Tärkein kolmesta mainitusta syystä oli nuorten mielestä halu löytää työpaikka. Tämän

syyn arvioi tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi 85 prosenttia nuorista. Seuraavaksi tärkein syy oli työttö-

myysturva, jonka arvioi tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi 75 prosenttia vastaajista. Vähiten tärkeä syy

oli halu löytää muu ratkaisu työttömyyteen, millä tarkoitettiin esimerkiksi työharjoittelu- tai koulutus-

paikan löytämistä. Tämän syyn arvioi tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi 45 prosenttia nuorista. Vajaan

kolmanneksen mielestä tämä ei ollut lainkaan tärkeä syy TE-toimistoon hakeutumiselle.

Kyselyyn vastanneet nuoret myös hakivat töitä aktiivisesti; valtaosa oli hakenut töitä useammalla

kuin yhdellä tavalla. Suosituimmat väylät työnhakuun olivat TE-toimiston kautta, Internetin avulla ja

kyselemällä suoraan työnantajilta. Osa nuorista haki töitä myös vuokratyöfirman kautta, sanomaleh-

tien tai muiden lehtien avulla tai suhteiden avulla.
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Kuvio 1. TE-toimistoon hakeutumisen syyt. (Arvioi asteikolla 1–4, kuinka tärkeitä mainitut

syyt olivat yhteydenottoosi TE-toimistoon)



Nuoret antoivat TE-toimiston palveluille kouluarvosanan 7,5

Nuoret arvioivat tyytyväisyyttään TE-toimiston palveluihin kouluarvosanalla 4–10. Nuoret olivat melko

tyytyväisiä TE-toimiston palveluihin. Yleisin annettu arvosana oli 8, ja kaikkien arvosanojen keskiarvo oli

7,5. Arvosanan 7–9 antoi yhteensä 71 prosenttia nuorista. Arvosanan 6 tai sitä huonomman antoi nel-

jännes vastaajista. 5 prosenttia vastaajista eli 17 nuorta arvioi TE-toimiston palvelut kympin arvoiseksi.

Nuoret tyytyväisiä sähköisiin palveluihin – henkilökohtaista asiointia
toivottiin lisää

Nuoret arvioivat tyytyväisyyttään TE-toimiston palveluihin myös viisiportaisella asteikolla yhdestä

viiteen (kuvio 2). Tyytyväisimpiä nuoret olivat sähköisiin palveluihin; lähes 80 prosenttia oli tyytyväi-

siä tai erittäin tyytyväisiä. TE-toimiston sähköisillä palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi työnhakijaksi

ilmoittautumista tai avoimien työpaikkojen selailua mol.fi -sivustolla, esittelyn jättämistä CV-nettiin

tai sähköisen työnhakuinfon suorittamista. Sähköisiin palveluihin tyytymättömiä tai erittäin tyytymät-

tömiä oli vain 5 prosenttia eli 16 vastaajaa. Henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tapaamisiin virkailijan

kanssa oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 61 prosenttia vastanneista. Tyytymättömiä tai erittäin tyy-

tymättömiä oli yhteensä 18 prosenttia eli 62 nuorta.

Omatoimiseen työnhaun opastukseen oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 45 prosenttia vastanneis-

ta; tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli 15 prosenttia. Ryhmätilaisuuksiin oli tyytyväisiä tai erit-

täin tyytyväisiä noin kolmannes vastanneista; tyytymättömien tai erittäin tyytymättömien osuus oli

vertailluista palveluista suurin eli 21 prosenttia. Varsin suuri osa nuorista suhtautui neutraalisti sekä

omatoimiseen työnhakuun opastukseen että ryhmätilaisuuksiin.

Nuorilta kysyttiin myös, millaista palvelua TE-toimistossa pitäisi olla enemmän. Eniten toivottiin lisää hen-

kilökohtaista ohjausta ja tapaamisia virkailijan kanssa; tätä mieltä oli 37 prosenttia vastaajista. Lisää toi-

vottiin myös sähköisiä palveluja (34 prosenttia vastaajista) ja opastusta omatoimiseen työnhakuun (31

prosenttia vastaajista). Ryhmätilaisuuksia toivoi lisää vain 4 prosenttia vastaajista eli 14 nuorta.

Tutkimuksen tulokset kertovat siitä, että vaikka sähköiset palvelut ovat nuorille ominainen tapa asioi-

da ja niihin ollaan tyytyväisiä, ne eivät yksinään riitä. Osa nuorista tarvitsee myös henkilökohtaista

opastusta ja palvelua työnhakuasioissa.

Artikkeli perustuu Uudenmaan ELY-keskuksessa julkaistuun raporttiin ”Nuorten palvelukokemukset

Uudenmaan ELY-keskuksen alueen TE-toimistoissa”. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa

ELY-keskuksen Internet-sivuilla.
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i n f o

Aluejako

Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

Kehysalue: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,

Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Helsingin seutu: Pääkaupunkiseutu ja kehysalue

Uusimaa: Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat

Käsitteitä

Asunnon ostoaikomukset:

Niiden kotitalouksien osuus, jotka aikovat ostaa asunnon var-
masti tai mahdollisesti seuraavan vuoden aikana.

Ilmanlaatuindeksi:

HSY:n (ent. YTV) kehittämä indeksi, joka lasketaan tunneit-
tain. Huomioon otetaan rikkidioksidin, typpidioksidin, hiili-
monoksidin, otsonin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiuk-
kasten pitoisuudet, joille määritetään ali-indeksi. Näistä korkein
määrittelee ilmanlaatuindeksin arvon mittausasemalla.

Lento- ja laivaliikenteen matkustajat:

Saapuneet ja lähteneet matkustajat yhteensä.

Liukuva vuosisumma:

Kausitasoitusmenetelmä, jolla tasataan vuoden sisäistä, tois-
tuvaluonteista vaihtelua. Vuosineljänneksen arvo lasketaan
summaamalla neljän viimeisimmän neljänneksen arvot ja ja-
kamalla summa luvulla 4.

Pitkäaikainen keskiarvo:

Summataan tietyn ajanjakson neljännesten arvot ja jaetaan
luku neljännesten lukumäärällä.

Rikokset (poliisin tietoon tulleet):

Väkivaltarikokset: henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikok-
set sekä siveellisyysrikokset. Omaisuusrikokset: varkaudet,
törkeät varkaudet ja näpistykset.

Saldoluku:

Saldoluvulla kuvataan odotuksia suhdanne- ja kuluttajabaro-
metrissä. Luku saadaan, kun myönteisten vastausten pro-
senttiosuuksista vähennetään kielteisten vastausten prosent-
tiosuudet. Positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia.

Suhdeluku (indeksi):

Perusajankohdan arvo on suhdelukuna 100. Kuluvan ajan-
kohdan arvo jaetaan perusvuoden arvolla (sekä kerrotaan
sadalla) ja saatu suhdeluku ilmaisee prosenttimuutokseen
perusvuoteen nähden (esim. 110 merkitsee kymmenen
prosentin nousua perusvuodesta).

Tuotanto:

Kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista
aktiviteettia.
1) Helsingin seutu: Toimialoittaisten tuotannon kehitystä
ennakoivien indikaattorien perusteella konstruoitu Helsin-
gin seudun tuotannon ennakoiva kuvaaja. Tuorein kat-
sauksessa esitettävä tieto perustuu indikaattoreiden en-
nakkoarvioihin. Tietolähde: Kaupunkitutkimus TA Oy.
2) Suomi: Tilastokeskuksen kansantalouden neljännes-
vuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tuorein
neljännes on Tilastokeskuksen julkaisema kokonais-
tuotannon ennakkotieto.

Työnvälitystilasto:

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

Työttömyysaste:

Työttömien osuus työvoimasta. Tilastokeskuksen työvoi-
matutkimuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyys-
asteet poikkeavat toisistaan johtuen tietojen erilaisesta
hankintatavasta.

Työvoimatutkimus:

Tilastokeskuksen otospohjainen kuukausittain tehtävä
haastattelututkimus. Työllisyyttä koskevissa toimialoittai-
sissa tiedoissa on pienten toimialojen kohdalla suurehko
virhemarginaali.

Helsingin seudun suunnat 4/2010 15

Mäntsälä

Hyvinkää

Nurmijärvi

Vihti

Kirkkonummi

Espoo

Kauniainen Helsinki

Vantaa

Sipoo

Pornainen

KeravaTuusula

Järvenpää

Muu pääkaupunkiseutu

Muu Helsingin seutu

Helsinki



HELS ING IN SEUDUN SUUNNAT

– Muutostietoja neljännesvuosittain

– Ilmestyy vuonna 2010 viikoilla 9, 22, 35, 48

– Sähköinen versio on luettavissa osoitteessa:

www.hel.fi/seudun_suunnat

Toimitus ja julkaisija:

Helsingin kaupungin tietokeskus

PL 5500

00099 Helsingin kaupunki

sähköposti: seudunsuunnat@hel.fi

www.hel.fi/seudun_suunnat

Lisätietoja:

Leena Hietaniemi, Helsingin kaupungin tietokeskus, p. 09 310 36404

Leila Lankinen, Helsingin kaupungin tietokeskus p. 09 310 36402

etunimi.sukunimi@hel.fi

ISSN 1455-819X (painettu)

ISSN 1796-7287 (verkossa)

KUSTANTAJAT

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

-kuntayhtymä (HSY)

Helsingin kaupungin tietokeskus

Espoon kehittämis- ja tutkimusyksikkö

Vantaan tietopalveluyksikkö

Uudenmaan liitto

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja

ympäristökeskus (ELY-keskus)

Helsingin seudun kauppakamari

Avainlukuja

Väestö 30.9.2010* Helsinki Espoo Vantaa H:gin seutu Suomi

Väkiluku 587 537 246 786 199 513 1 345 913 5 369 500
Väestönmuutos vuoden alusta 4 187 2 456 1 877 10 547 18 073
Väestönmuutos, % 0,7 1,0 0,9 0,8 0,3
Muuttovoitto 2 901 760 656 4 935 9 656

Työmarkkinat 9/2010

Työllinen työvoima (TK) 308 040 132 394 106 000 704 505 2 490 465
Muutos vuoden takaisesta, % –2,2 –0,5 11,0 1,2 0,6
Työttömät (TEM) 24 072 7 596 8 960 50 253 243 062
Työttömyysaste, % (TEM) 7,7 5,8 8,3 7,1 9,1
Työllisyysaste, % (TK) 73,6 73,5 75,0 73,9 68,9

Hyvinvointi III/2010 Helsinki Espoo Vantaa PKS

Asumistuen saajat 24 561 6 759 7 370 38 789
Muutos vuoden takaisesta, % 7,6 6,3 6,2 7,1
Toimeentulotuen saajat1 34 419 8 563 10 034 53 016
Muutos vuoden takaisesta, % 4,7 9,5 9,5 30,3
Kotihoidontuen saajat 5 701 3 255 2 629 11 665
Muutos vuoden takaisesta, % 4,7 0,0 1,0 2,7

*ennakkotieto.
1poislukien Kauniainen.


