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Työllisyyskatsauksen seutuanalyysi (heinäkuu 2022)
Tiivistelmä
Työttömyysluvut ovat laskeneet yhä vuodentakaisesta molemmissa Kymenlaakson seutukunnissa.
Myös lomautettujen määrä on laskenut selvästi edellisvuodesta. Heinäkuun työttömyysluvut ovat
matalampia kuin vuonna 2019 - siis aikana ennen koronapandemian tai Venäjän sodan Ukrainassa
vaikutuksia. Kesäkuusta työttömien määrä on noussut sekä Kotka-Haminan että Kouvolan
seudulla.
Maakunnan työllisyystilanne on valtakunnallisestikin verrattuna kohtuullinen. Vaihtelua kunnittain
on kuitenkin melko paljon. Kesäkuuhun verrattuna Kymenlaaksossa oli kesäkuussa työttömiä
kymmenen prosenttia enemmän. Nousua selittää kausivaihtelu; työttömyys nousee lähes aina
kesäkuukausiksi. Edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna työttömyys on laskenut 12 %.
Kaakkois-Suomen työllisyystilanteesta voi lukea tarkemmin kuukausittain ilmestyvästä
työllisyyskatsauksesta. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivulta työllisyyskatsaukset (elykeskus.fi).
Kuntakohtaista työllisyysdataa voi tarkastella Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta. Tuoreet
luvut päivittyvät työllisyyskatsauksen ilmestyessä. Elokuun 2022 katsaus julkaistaan 20.9.2022.

Seutukuntien tilanteet
Kouvolan seutu
Kouvolan seudulla oli heinäkuussa työttömänä 3 800 henkilöä. Heistä lomautettuja oli 5 % (189
hlöä). Alla olevassa kuviossa on nähtävissä Kouvolan seutukunnan työttömien määrän
kehittyminen 01/2019–07/2022. Miesten osuus on kuvattu vihreällä ja naisten oranssilla. Miehiä oli
ajanjaksolla työttömänä eniten huhtikuussa 2020 (3 490 työtöntä), naisten työttömyys oli
korkeimmillaan kesäkuussa 2020 (3 342 työtöntä). Työttömien kokonaismäärä oli korkeimmillaan
huhti-kesäkuussa 2020. Sen jälkeen määrä oli laskusuunnassa, kunnes alkoi elää melko
perinteisesti työttömyyden kausivaihtelun mukaan. Yleensä työttömien määrä nousee loppuvuotta
ja vuodenvaihdetta kohden, laskee kevättalven ja kevään ajan, kääntyy kesäksi nousuun ja laskee
taas syksyllä.

Kouvolan seudun työttömien määrän kehitys tammikuusta 2019 heinäkuuhun 2022, naisten ja miesten määrä eritelty.
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Kesäkuuhun verrattuna Kouvolan seudulla oli heinäkuussa 47 työtöntä enemmän (+1 %).
Edellisvuodesta työttömien määrä oli laskenut (-13 %, -592 hlöä). Kouvolan seudun työttömistä 55
% oli miehiä. Työttömien miesten määrä laski edelliskuusta 0,2 prosenttia ja naisten nousi 3 %.
Viime vuodesta naisten työttömyys laski 14 % ja miesten 13 %. Heinäkuussa työttömien osuus
työvoimasta oli Kouvolan seudulla 10,5 % (06/2022: 10,4 %, 07/2021: 12,1 %).

Alle 25-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa Kouvolan seudulla työttömänä 393. Kaikista seudun
työttömistä nuoria oli siis noin 10 %. Nuorista työttömistä oli miehiä 61 %. Nuorten miesten
työttömyys laski viime vuodesta 23 % ja edelliskuusta 6 %. Nuorilla naisilla työttömyys laski
kesäkuusta 5 % ja edellisvuodesta 20 %. Nuorista työttömistä oli vastavalmistuneita 66 (17 %).
Kouvolan seudun nuorista työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä 20 henkilöä eli 5 %.
Kaiken kaikkiaan pitkäaikaistyöttömiä oli Kouvolan seudulla heinäkuussa 1 074. Se on noin 28 %
kaikista alueen työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 26 % edellisvuotta vähemmän. Kesäkuusta
pitkäaikaistyöttömien määrä laski 0,4 prosentilla. Pitkäaikaistyöttömistä 60 % oli miehiä.
Kouvolan seudulla oli työttömänä 474 vieraskielistä, osuus kaikista alueen työttömistä oli 12 %.
Vieraskielisten työttömien määrä nousi 2 % edellisvuodesta ja 8 % edelliskuusta. Vieraskielisistä
työttömistä enemmistö (61 %) oli naisia. Ulkomaan kansalaisia oli heinäkuussa työttömänä 356 (9
% kaikista työttömistä). Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli noussut 11 % ja edelliskuusta
nousua oli 11 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli
Kouvolan seudulla 33,6 % (06/2022: 30,7 %, 07/2021: 33,6 %).

Aktivointiaste Kouvolan seudulla oli 27,2 %. Yleisimpiä palveluita olivat palkkatuki (477 hlöä),
omaehtoinen opiskelu (328 hlöä), kuntouttava työtoiminta (189 hlöä), työvoimakoulutus (122 hlöä)
ja vuorotteluvapaasijaisuus (122 hlöä). Ulkomaalaisten aktivointiaste oli 33,1 %. Ulkomaalaisten
joukossa suosituimpia palveluita olivat omaehtoinen opiskelu (78 hlöä) ja palkkatuki (35 hlöä).
Heinäkuun aikana Kouvolan seudulla oli avoinna 518 uutta työpaikkaa. Määrä on 38 prosenttia
pienempi kuin kesäkuussa ja 16 % pienempi kuin vuosi sitten. Avoinna olleista työpaikoista 69 %
tarjosi yli vuoden mittaista työsuhdetta. Osuus on noussut edeltävistä kuukausista. Alkuvuoden
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matalia osuuksia selittävät etenkin kesätyörekrytoinnit. Eniten uusia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille,
lähihoitajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille sekä
koulunkäyntiavustajille.

Kotka-Haminan seutu
Kotka-Haminan seudulla oli heinäkuun lopussa työttömänä 4 507 henkilöä. Heistä lomautettuja oli
181 eli noin 4 %. Alla olevassa kuviossa on nähtävissä Kotka-Haminan seutukunnan työttömien
määrän kehittyminen tammikuusta 2019 heinäkuuhun 2022. Työttömien miesten osuus on kuvattu
vihreällä ja naisten oranssilla. Työttömyysluvut olivat korkeimmillaan huhtikuussa 2020 (miehet: 3
501, naiset: 3 020 työtöntä). Sen jälkeen määrä oli laskusuunnassa, kunnes kääntyi taas
loppuvuodesta nousuun, joulukuussa 2020 työttömiä miehiä oli jo miltei yhtä paljon kuin
huhtikuussa (3 464). Alkuvuodesta 2021 nousu kuitenkin taittui ja tammi-toukokuussa työttömyys
oli laskusuunnassa. Kesä-heinäkuussa työttömien määrä kääntyi taas kausivaihtelun myötä
nousuun. Elo-syyskuussa työttömien määrä oli laskusuuntainen. Lokakuussa työttömyys oli
nousussa ja marraskuussa pienessä laskussa. Joulukuussa työttömien määrä kasvoi, mutta
tammikuusta 2022 määrä kääntyi laskuun ja lasku jatkui, kunnes kausivaihtelu käänsi kesäheinäkuussa työttömyyden taas nousuun.

Kotka-Haminan seudun työttömien määrän kehitys tammikuusta 2019 heinäkuuhun 2022, naisten ja miesten määrä
eritelty.

Kotka-Haminan seudun työttömien määrä oli noussut kesäkuusta (+139 hlöä, +3 %).
Edellisvuoden heinäkuusta työttömyys laski 11 % (-542 henkilöä). Seudun työttömistä oli miehiä 54
%. Miesten työttömyys nousi kesäkuusta prosentin, naisilla nousua oli 8 %. Vuodentakaisesta
miesten työttömyys laski 12 % ja naisilla laskua oli 9 %. Työttömien osuus työvoimasta oli KotkaHaminan seudulla 12,5 % (06/2022: 12,1 %, 07/2021: 14,0 %).
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Nuoria alle 25-vuotiaita oli Kotka-Haminan seudulla työttömänä 454 eli noin 10 % kaikista
työttömistä. Määrä oli 23 % pienempi kuin heinäkuussa 2021. Edelliskuusta nuorten työttömyys
laski 4 %. Työttömistä nuorista miehiä oli 60 %. Heidän määränsä oli laskenut edellisvuodesta 21
% ja edelliskuusta 9 %. Nuorten työttömien naisten määrä laski vuodentakaisesta 26 % ja nousi
kesäkuusta 3 %. Nuorista työttömistä oli vastavalmistuneita 74 (16 %). Pitkäaikaistyöttömiä nuoria
oli Kotka-Haminan seudulla 28 eli 6 % kaikista nuorista työttömistä.
Kotka-Haminan seudulla oli heinäkuun lopussa 1 490 pitkäaikaistyötöntä. Pitkäaikaistyöttömiä oli
noin 33 % kaikista alueen työttömistä. Viime vuoteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä laski
15 %, kesäkuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömyys laski prosentin. Enemmistö
pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä (62 %).
Vieraskielisten osuus alueen työttömistä oli heinäkuussa 20 %, työttömänä oli 882 vieraskielistä.
Määrä oli laskenut viime vuodesta 5 prosenttia ja noussut edelliskuusta 8 %. Vieraskielisistä
työttömistä 58 % oli naisia. Ulkomaalaisia työttömiä oli seudulla 632 eli 14 % alueen työttömistä.
Ulkomaalaisten työttömien määrä oli laskenut edellisvuodesta 6 % ja edelliskuusta noussut 9 %.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli Kotka-Haminan
seudulla 33,3 % (06/2022: 30,5 %, 07/2021: 35,5 %).

Aktivointiaste Kotka-Haminan seudulla oli 25,4 %. Yleisimpiä palveluita olivat palkkatuki (455 hlöä),
omaehtoinen opiskelu (393 hlöä), kuntouttava työtoiminta (210 hlöä), työvoimakoulutus (170 hlöä)
ja työkokeilu (116 hlöä). Ulkomaalaisten aktivointiaste oli 35,2 %. Ulkomaan kansalaiset
osallistuivat palveluista eniten omaehtoiseen opiskeluun (124 hlöä) työvoimakoulutukseen (86
hlöä).
Kotka-Haminan seudulla oli heinäkuussa auki 525 uutta työpaikkaa. Ilmoitettujen työpaikkojen
määrä laski viime vuodesta 19 %. Kesäkuuhun verrattuna uusia paikkoja oli auki 26 % vähemmän.
Yli vuoden mittaista työsuhdetta tarjosi 70 % paikoista. Osuus nousi selvästi alkuvuoden ja kevään
osuuksista. Alkuvuoden matalampia osuuksia selittävät kesätyörekrytoinnit. Eniten uusia
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työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, kodinhoitajille, lähihoitajille, rahdinkäsittelijöille ja
varastotyöntekijöille sekä maatalous- ja teollisuuskoneasentajille ja -korjaajille.

Kirjoittaja:
Ennakointiasiantuntija Edla Inkilä
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Työllisyyden, yrittäjyyden ja osaamisen palvelut

