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Työllisyyskatsauksen seutuanalyysi (joulukuu 2021)
Tiivistelmä
Työttömyysluvut ovat laskeneet vuodentakaisesta, mutta nousseet edelliskuusta molemmissa
Kymenlaakson seutukunnissa. Lomautettujen määrä on laskenut selvästi edellisvuodesta, mutta
on nousussa edelliskuukausista. Työttömyyden nousu marras-joulukuussa ei ole poikkeuksellista,
vaan menee työttömyyden kausivaihtelun piikkiin. Loppuvuodesta valmistutaan, päästään
armeijasta, määräaikaisia töitä päättyy, uudet opinnot tai työt eivät ole vielä alkaneet ja esimerkiksi
rakennusalalla lomautetaan työvoimaa. Joulukuun 2021 työttömyysluvut ovat itse asiassa
matalampia kuin vuonna 2019 - siis aikana ennen koronan vaikutuksia.
Kaakkois-Suomen työllisyystilanteesta voi lukea tarkemmin kuukausittain ilmestyvästä
työllisyyskatsauksesta. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivulta työllisyyskatsaukset (elykeskus.fi).
Kuntakohtaista työllisyysdataa voi tarkastella Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannasta. Tuoreet
luvut päivittyvät työllisyyskatsauksen ilmestyessä. Tammikuun 2022 katsaus julkaistaan 22.2.2022.

Seutukuntien tilanteet
Kouvolan seutu
Kouvolan seudulla oli joulukuussa työttömänä 4 246 henkilöä. Heistä lomautettuja oli noin 8 %
(356 hlöä). Lomautettujen osuus oli noussut edelliskuukausista. Alla olevassa kuviossa on
nähtävissä Kouvolan seutukunnan työttömien määrän kehittyminen 01/2019–12/2021. 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 kääntyi marras-joulukuussa nousuun. Vuodenvaihteessa 2020–
2021 työttömyys kääntyi taas laskuun, joka jatkui, kunnes kausivaihtelu käänsi työttömyyden
nousuun kesäkuussa. Elo-syyskuussa työttömyys oli laskussa, loka-joulukuussa taas nousussa.

Kouvolan seudun työttömien määrän kehitys tammikuusta 2019 joulukuuhun 2021, naisten ja miesten määrä eritelty.

Marraskuuhun verrattuna Kouvolan seudulla oli joulukuussa 652 työtöntä enemmän (+15 %).
Edellisvuodesta työttömien määrä oli laskenut selvästi (-22 %, -1 189 hlöä). Kouvolan seudun
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työttömistä 59 % oli miehiä. Työttömien miesten ja naisten määrä nousi edelliskuusta 15
prosenttia. Viime vuodesta naisten työttömyys laski 20 % ja miesten 23 %. Joulukuussa työttömien
osuus työvoimasta oli Kouvolan seudulla 11,7 % (11/2021: 10,2 %, 12/2020: 14,6 %).

Alle 25-vuotiaita nuoria oli joulukuussa Kouvolan seudulla työttömänä 491. Kaikista seudun
työttömistä nuoria oli siis noin 12 %. Nuorista työttömistä oli miehiä 68 %. Nuorten miesten
työttömyys laski viime vuodesta 32 % ja nousi edelliskuusta 32 %. Nuorilla naisilla työttömyys
nousi marraskuusta 18 % ja laski edellisvuodesta 37 %. Nuorista työttömistä oli vastavalmistuneita
130 (26 %). Kouvolan seudun nuorista työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä 26 henkilöä eli noin 5 %.
Kaiken kaikkiaan pitkäaikaistyöttömiä oli Kouvolan seudulla joulukuussa 1 306. Se on noin 31 %
kaikista alueen työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 11 % edellisvuotta vähemmän. Marraskuusta
pitkäaikaistyöttömien määrä nousi prosentilla. Pitkäaikaistyöttömistä 61 % oli miehiä.
Kouvolan seudulla oli työttömänä 482 vieraskielistä, osuus kaikista alueen työttömistä oli 11 %.
Vieraskielisten työttömien määrä laski 9 % edellisvuodesta ja nousi 35 % edelliskuusta.
Vieraskielisistä työttömistä enemmistö (58 %) oli naisia. Ulkomaan kansalaisia oli joulukuussa
työttömänä 361 (9 % kaikista työttömistä). Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli laskenut 9 % ja
marraskuusta oli kasvua 46 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta
työvoimasta oli Kouvolan seudulla 37,7 % (11/2021: 25,9 %, 12/2020: 40,2 %).

Aktivointiaste Kouvolan seudulla oli 26,3 %. Yleisimpiä palveluita olivat palkkatuki (494 hlöä),
omaehtoinen opiskelu (385 hlöä), kuntouttava työtoiminta (188 hlöä), työvoimakoulutus (180 hlöä)
ja vuorotteluvapaasijaisuus (105 hlöä). Ulkomaalaisten aktivointiaste oli 34,7 %. Ulkomaalaisten
joukossa suosituimpia palveluita olivat omaehtoinen opiskelu (87 hlöä) ja työvoimakoulutus (86
hlöä).
Joulukuun aikana Kouvolan seudulla oli avoinna 630 uutta työpaikkaa. Määrä on 17 prosenttia
pienempi kuin marraskuussa ja 45 % suurempi kuin vuosi sitten. Avoinna olleista työpaikoista
selvästi yli puolessa (55 %) tarjottiin yli vuoden mittaista työsuhdetta. Marraskuussa osuus oli 67
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%. Eniten uusia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, sairaanhoitajille, avustaville keittiötyöntekijöille,
lähihoitajille sekä kiinteistöhuollon työntekijöille.

Kotka-Haminan seutu
Kotka-Haminan seudulla oli joulukuun lopussa työttömänä 4 835 henkilöä. Heistä lomautettuja oli
363 eli noin 8 %. Lomautettujen osuus nousi edelliskuukausista. Alla olevassa kuviossa on
nähtävissä Kotka-Haminan seutukunnan työttömien määrän kehittyminen tammikuusta 2019
joulukuuhun 2021. 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
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, kuten kausivaihtelu tietäen olemme tottuneet näkemään.

Kotka-Haminan seudun työttömien määrän kehitys tammikuusta 2019 joulukuuhun 2021, naisten ja miesten määrä
eritelty.

Kotka-Haminan seudun työttömien määrä oli noussut marraskuusta (+493 hlöä, +11 %).
Edellisvuoden joulukuusta laskua oli 19 % (-1 123 henkilöä). Seudun työttömistä oli miehiä 59 %.
Miesten työttömyys nousi marraskuusta 9 %, vuodentakaisesta laskua oli 18 %. Naisten
työttömyys nousi edelliskuusta 14 % ja laski vuodentakaisesta 21 %. Työttömien osuus
työvoimasta oli Kotka-Haminan seudulla 13,4 % (11/2021: 12,0 %, 12/2020: 16,1 %).
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Nuoria alle 25-vuotiaita oli Kotka-Haminan seudulla työttömänä 554 eli noin 11 % kaikista
työttömistä. Määrä oli 31 % pienempi kuin joulukuussa 2020, edelliskuusta nuorten työttömyys
nousi 24 prosenttia. Työttömistä nuorista oli miehiä 64 %. Heidän määränsä oli laskenut
edellisvuodesta 33 % ja noussut marraskuusta 28 %. Nuorten työttömien naisten määrä laski
vuodentakaisesta 27 % ja nousi marraskuusta 18 %. Nuorista työttömistä oli vastavalmistuneita
103 (19 %). Pitkäaikaistyöttömiä nuoria oli Kotka-Haminan seudulla 41 eli 7 % kaikista nuorista
työttömistä.
Kotka-Haminan seudulla oli joulukuun lopussa 1 642 pitkäaikaistyötöntä. Pitkäaikaistyöttömiä oli
noin 34 % kaikista alueen työttömistä. Viime vuoteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä laski
6 %, marraskuusta määrä nousi prosentin. Enemmistö pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä (61 %).
Vieraskielisten osuus alueen työttömistä oli joulukuussa 17 %, työttömänä oli 839 vieraskielistä.
Määrä oli laskenut viime vuodesta 14 prosenttia ja noussut edelliskuusta 25 %. Vieraskielisistä
työttömistä 55 % oli naisia. Ulkomaalaisia työttömiä oli seudulla 584 eli 12 % alueen työttömistä.
Ulkomaalaisten työttömien määrä oli laskenut edellisvuodesta 19 % ja noussut edelliskuusta 26 %.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli Kotka-Haminan
seudulla 30,9 % (11/2021: 24,6 %, 12/2020: 35,2 %).

Aktivointiaste Kotka-Haminan seudulla oli 25,7 %. Yleisimpiä palveluita olivat omaehtoinen
opiskelu (486 hlöä), palkkatuki (420 hlöä), kuntouttava työtoiminta (253 hlöä), työvoimakoulutus
(239 hlöä) ja työkokeilu (89 hlöä). Ulkomaalaisten aktivointiaste oli 42,7 %. Ulkomaan kansalaiset
osallistuivat palveluista eniten omaehtoiseen opiskeluun (176 hlöä) ja työvoimakoulutukseen (128
hlöä).
Kotka-Haminan seudulla oli joulukuussa auki 884 uutta työpaikkaa. Ilmoitettujen työpaikkojen
määrä nousi viime vuodesta 155 %. Marraskuuhun verrattuna uusia paikkoja oli auki 21 %
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enemmän. Yli vuoden mittaista työsuhdetta tarjosi 63 % paikoista. Marraskuussa osuus oli 72 %.
Eniten uusia työpaikkoja ilmoitettiin talonrakentajille, sairaanhoitajille, lähihoitajille, kodinhoitajille
sekä muille prosessinvalvonnan asiantuntijoille.
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