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Työllisyyden seutuanalyysi, Kymenlaakso (joulukuu 2020)
Tiivistelmä
Työttömyysluvut ovat nousussa kaikissa Kymenlaakson kunnissa. Lomautettuja on maakunnassa
edelleen melko paljon ja lomautettujen osuus kaikista työttömistä on kasvussa. Osuus on kuitenkin
koko maata pienempi. Edellisvuoteen verrattuna työttömyyden prosentuaalinen kasvu on
Kymenlaaksossa selvästi koko Suomea matalampaa, mutta työttömyysaste on korkea ja yli maan
keskiarvon.

Työttömyyden nousu jatkui joulukuussa
Kymenlaaksossa oli joulukuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston mukaan 11
722 työtöntä työnhakijaa. Heistä lomautettuja oli reilut 15 % (1 804 henkilöä), marraskuussa
lomautettujen osuus työttömistä oli 11 %. Lomautettujen osuus Kymenlaaksossa oli kuitenkin
pienempi kuin koko Suomessa, jossa lomautettuja oli 22 % työttömistä.
Työttömien määrä oli koronan aiheuttaman kevään ja alkukesän piikin jälkeen laskusuunnassa.
Loppuvuotta kohden luvut kääntyivät kuitenkin nousuun. Marraskuuhun verrattuna työttömiä oli
joulukuussa Kymenlaaksossa 17 % enemmän. Alla olevassa kuviossa kuvataan Kymenlaakson
työttömien määrän kehitys tammikuusta 2019 nykytilanteeseen. Edellisvuoden joulukuuhun
verrattuna työttömiä on selvästi enemmän (+19 %, +1 908 henkilöä).

Työttömien määrän kehitys Kymenlaaksossa tammikuusta 2019 joulukuuhun 2020

Valtakunnallisessa vertailussa Kymenlaakson työttömyysluvut näyttävät edelleen suhteellisen
positiivisilta. Työttömien määrän kasvu edellisvuoteen verrattuna oli joulukuussa selvästi
pienempää kuin valtakunnallisesti. Kaikkia työttömiä (sis. lomautetut) tarkasteltaessa koko Suomen
suhteellinen muutos viime vuoteen verrattuna on +39 %, Kymenlaaksossa kasvua on 19 %. Kun
lomautetut otetaan tarkastelusta pois, on koko Suomessa muutos edellisjoulukuuhun +18 % ja
Kymenlaaksossa +8 %. Alla olevassa kuviossa on tarkempaa vertailua maakunnittain.
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Työttömät (ei sis. lomautettuja) maakunnittain joulukuussa 2020 (vertailu joulukuuhun 2019)

Edellisvuoteen ja muihin maakuntiin peilaten Kymenlaaksossa menee siis verrattain hyvin.
Toisaalta tilanne ei näytä niin positiiviselta tarkasteltaessa työttömien osuutta työvoimasta.
Työttömyysasteella mitattuna olemme koko maan keskiarvon (13,6 %) heikommalla puolella (15,2
%).
Kymenlaakson ja koko Kaakkois-Suomen työllisyystilanteesta voi lukea tarkemmin kuukausittain
ilmestyvästä työllisyyskatsauksesta. Työllisyyskatsaukset Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
sivulta (ely-keskus.fi).
Kuntakohtaista työllisyysdataa voi tarkastella Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannasta. Tuoreet
luvut päivittyvät työllisyyskatsauksen ilmestyessä. Tammikuun katsaus julkaistaan 2.3.2021.

Seutukuntien tilanteet
Yleiskuva
Alla olevaan kuvaan on koottu työttömyysasteet Kymenlaakson kunnista. Oikealla puolella näkyy
koko maakunnan yleiskuva. Joulukuussa Haminan, Iitin, Kouvolan, Miehikkälän ja Pyhtään
työttömyysprosentti oli koko maakunnan prosenttia paremmalla puolella. Kotkassa ja Virolahdella
työttömyysaste oli maakunnan keskiarvoa korkeampi. Iitissä ja Pyhtäällä meni työttömyysasteella
mitattuna parhaiten, työttömien osuus työvoimasta oli kunnissa myös koko maan astetta
matalampi. Korkein työttömyysaste Kymenlaakson kunnista oli Kotkassa.
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Kouvolan seutu
Kouvolan seudulla oli joulukuun lopussa työttömänä 5 764 henkilöä. Heistä lomautettuja oli noin 17
% (979 hlöä). Alla olevassa kuviossa on nähtävissä Kouvolan seutukunnan työttömien määrän
kehittyminen tammikuusta 2019 joulukuuhun 2020. Vihreällä on kuvattu työttömien miesten osuus
ja oranssilla naisten. Kouvolan seudulla työttömiä miehiä oli kyseisellä ajanjaksolla eniten
huhtikuussa 2020 (3 714 työtöntä), naisten työttömyys oli korkeimmillaan kesäkuussa 2020 (3 552
työtöntä). Työttömien kokonaismäärä oli korkeimmillaan huhti-kesäkuussa 2020. Sen jälkeen
määrä oli laskusuunnassa, kunnes kääntyi taas marraskuussa nousuun. Joulukuussa työttömien
määrän nousu jatkui edelliskuuta jyrkempänä.

Kouvolan seudun työttömien määrän kehitys tammikuusta 2019 joulukuuhun 2020, naisten ja miesten määrä eritelty.
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Marraskuuhun verrattuna Kouvolan seudulla oli joulukuussa noin yhdeksänsataa työtöntä
enemmän (+18 %). Edellisvuodesta määrä oli noussut suurin piirtein yhtä paljon (+18 %, +880
hlöä). Kouvolan seudun työttömistä 60 % oli miehiä. Miesten työttömyys on kehittynyt heikompaan
suuntaan kuin naisten, edellisvuodesta kasvua on 21 % ja marraskuusta 22 %. Naisten työttömyys
on noussut viime vuodesta 13 % ja edelliskuusta 14 %. Työttömien osuus työvoimasta oli
Kouvolan seudulla 14,4 % (11/2020: 12,1 %, 12/2019: 12,0 %).

Alle 25-vuotiaita nuoria oli joulukuussa Kouvolan seudulla työttömänä 752. Kaikista seudun
työttömistä nuoria oli siis noin 13 %. Heistä oli miehiä noin kaksi kolmasosaa. Nuorten työttömien
määrä oli noussut sekä miehillä että naisilla marraskuusta 20 % ja edellisvuodesta 8 % (miehet +5
%, naiset +13 %). Nuorista työttömistä oli vastavalmistuneita 191 (25 %). Kouvolan seudun
nuorista työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä 56 eli noin 7 %.
Kaiken kaikkiaan pitkäaikaistyöttömiä oli Kouvolan seudulla joulukuussa 1 556. Se on noin 27 %
kaikista alueen työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 33 % edellisvuotta enemmän. Marraskuusta
kasvua on yhdeksän prosenttia. Pitkäaikaistyöttömistä suurin osa oli miehiä (62 %).
Kouvolan seudulla oli työttömänä 539 vieraskielistä, osuus kaikista alueen työttömistä oli 9 %.
Vieraskielisten työttömien määrä nousi 26 % edellisvuodesta ja 30 % edelliskuusta. Ulkomaan
kansalaisia oli joulukuussa työttömänä 404 (7 % kaikista työttömistä). Viime vuoteen verrattuna
määrä oli noussut 25 %, marraskuusta kasvua oli 40 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden
osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli Kouvolan seudulla 39,1 % (11/2020: 27,9 %, 12/2019: 30,5
%).

Aktivointiaste Kouvolan seudulla oli 22,2 %. Yleisimpiä palveluita olivat omaehtoinen opiskelu (451
hlöä), palkkatuki (400 hlöä), työvoimakoulutus (251 hlöä), kuntouttava työtoiminta (243 hlöä) ja
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työkokeilu (106 hlöä). Ulkomaalaisten aktivointiaste oli 37,7 %. Ulkomaalaisten joukossa
suosituimpia palveluita olivat omaehtoinen opiskelu (112 hlöä) ja työvoimakoulutus (69).
Joulukuun aikana Kouvolan seudulla oli avoinna 442 uutta työpaikkaa. Määrä on kolme prosenttia
vähemmän kuin marraskuussa ja 15 % vähemmän kuin vuosi aiemmin. Avoinna olleista
työpaikoista suurimmassa osassa (56 %) tarjottiin yli vuoden mittaista työsuhdetta. Eniten uusia
työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, myyjille, sosiaalialan ohjaajille ja neuvojille, sairaanhoitajille ja
talonrakentajille.

Kotka-Haminan seutu
Kotka-Haminan seudulla oli joulukuun lopussa työttömänä 5 958 henkilöä. Heistä lomautettuja oli
825 eli noin 14 %. Alla olevassa kuviossa on nähtävissä Kotka-Haminan seutukunnan työttömien
määrän kehittyminen tammikuusta 2019 joulukuuhun 2020. 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
marraskuusta alkaen nousuun. Joulukuussa työttömiä miehiä oli jo miltei yhtä paljon kuin
huhtikuussa (3 464).

Kotka-Haminan seudun työttömien määrän kehitys tammikuusta 2019 joulukuuhun 2020, naisten ja miesten määrä
eritelty.

Kotka-Haminan seudun työttömien määrä oli noussut marraskuuhun verrattuna 15 % (+768 hlöä).
Viime vuoden joulukuusta työttömien määrä oli noussut reilulla tuhannelle (+21 %). Seudun
työttömistä oli miehiä 60 %. Miesten ja naisten työttömyys oli kasvanut edellisvuodesta 21 %.
Marraskuusta sekä miesten että naisten työttömyys nousi 15 %. Työttömien osuus työvoimasta oli
Kotka-Haminan seudulla 16,1 % (11/2020: 14,1 %, 12/2019: 13,3 %).
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Nuoria alle 25-vuotiaita oli Kotka-Haminan seudulla työttömänä 640 eli noin 13 % kaikista
työttömistä. Määrä oli 18 % suurempi kuin joulukuussa 2019, marraskuusta nousua oli
neljänneksen verran. Työttömistä nuorista oli miehiä kaksi kolmasosaa. Heidän määränsä oli
noussut edellisvuodesta 21 % ja edelliskuusta 25 %. Nuorten työttömien naisten määrä nousi
vuoden takaisesta 13 % ja marraskuusta 27 %. Nuorista työttömistä vastavalmistuneita oli 159 (25
%). Pitkäaikaistyöttömiä nuoria oli Kotka-Haminan seudulla 65 eli 10 % kaikista nuorista
työttömistä.
Kotka-Haminan seudulla oli joulukuun lopussa 1 742 pitkäaikaistyötöntä eli noin 29 % kaikista
alueen työttömistä. Marraskuuhun verrattuna määrä on noussut 3 %, edellisvuoden joulukuusta
kasvua on 32 %. Enemmistö pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä (62 %).
Vieraskielisten osuus alueen työttömistä oli joulukuussa 15 %, työttömänä oli 783 vieraskielistä.
Määrä oli noussut viime vuodesta 43 % ja marraskuusta 11 %. Ulkomaalaisia työttömiä oli seudulla
joulukuussa 718 eli 12 % alueen työttömistä. Edellisvuoteen verrattuna ulkomaalaisten työttömien
määrä oli kasvanut 6 %, marraskuusta kasvua oli 29 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden
osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli Kotka-Haminan seudulla 35,2 % (11/2020: 27,4 %,
12/2019: 34,6 %).

Aktivointiaste Kotka-Haminan seudulla oli 22,5 %. Yleisimpiä palveluita olivat omaehtoinen
opiskelu (509 hlöä), palkkatuki (387 hlöä), kuntouttava työtoiminta (303 hlöä), työvoimakoulutus
(289 hlöä) ja työkokeilu (83 hlöä). Ulkomaalaisten aktivointiaste oli 40,8 %. Ulkomaan kansalaiset
osallistuivat palveluista eniten omaehtoiseen opiskeluun (198 hlöä) ja työvoimakoulutukseen (151
hlöä).
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Kotka-Haminan seudulla oli joulukuussa auki 346 uutta työpaikkaa. Ilmoitettujen työpaikkojen
määrä nousi marraskuusta prosentilla. Vuoden takaisesta määrä laski 29 %. Yli puolet (58 %)
uusista avoimista työpaikoista olivat yli vuoden mittaiseen työsuhteeseen. Eniten uusia työpaikkoja
ilmoitettiin sairaanhoitajille, lähihoitajille, toimisto- ja laitossiivoojille, sosiaalialan ohjaajille ja
neuvojille sekä kodinhoitajille.
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