7

TASO
5

0

19

ABS. KEHITYS
2

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALIS-KULTTUURISET INDIKAATTORIT 2015

15

1

10

0

Alueen sosiaalista hyvinvointia ja kulttuuria kuvaavat indikaattorit on raportissa jaettu kahdeksaan eri näkökulmaan. Näitä ovat:
väestönmuutos, työllisyys, syrjäytyminen, terveys, turvallisuus, koulutus, kulttuuri sekä paikallisidentiteetti. Näihin teemoihin valitut
indikaattorit voidaan (Suomen ympäristökeskuksen raportin 699 tapaan) ryhmitellä toisaalta alueen tilaa ja toisaalta alueen
houkuttelevuutta, potentiaalia kuvaaviin indikaattoreihin. Vaikkapa väestönkehitystä, työttömyystilannetta, syrjäytymistä tai terveyttä
kuvaavien mittareiden voidaan ajatella olevan merkittäviltä osin seurausta jo tapahtuneista ilmiöistä. Ne hakevat ikään kuin selitystä
omalle tilanteelleen menneisyydestä ja niiden tapahtumista. Alueen houkuttelevuutta ja tulevaa kehityspotentiaalia ilmentävät
puolestaan vaikkapa turvallisuus, väestön koulutustaso, tutkimusrahoitus, opetukseen ja kulttuuriin käytetyt resurssit sekä alueen
paikallisidentiteetti. Tällainen jaottelu on tietenkin osaksi mielivaltainen – esimerkiksi terveys on paitsi heijastumaa menneestä, myös
mahdollistamassa tulevaa. Jaottelu voi kuitenkin korostaa sitä tärkeää seikkaa, että pitkän tähtäyksen tulevaisuutta rakennetaan
investoimalla tiettyihin ihmisten elämään ja hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin ja osa näistä investoinneista alkaa kantaa hedelmää
vasta joidenkin vuosien päästä.
Ilmiön arvioinnissa on käytetty vertailua koko maan keskiarvoon. Tämä antaa tiettyä perspektiiviä maakunnan tilanteesta, mutta on
hieman ongelmallinen sellaisten mittareiden osalta, joissa valtakunnallinen jakautuma on selvästi vino, ts. ilmiö kasautuu yhdelle tai
muutamalle alueelle ja valtaosa alueista jää keskiarvon huonommalle puolelle. Tästä puutteesta huolimatta vertailu koko maan
keskiarvoon suhteuttaa alueen tilaa ja kehitystä laajempaan kehykseen.
Etelä-Karjalan sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä kuvaavien mittareiden mukaan moni asia on pysynyt samankaltaisena
edellisvuoteen verrattuna. Joidenkin sosiaalisten ja kulttuuristen ilmiöiden tila heikkeni maakunnassa. Muutokset huonompaan olivat
kuitenkin pieniä. Kuitenkin myös kehitystä parempaan on.
Maakunta näyttäytyy venäläisten matkailijoiden myötä entistä selvemmin suosittuna matkailualueena. Yöpymiset majoitusliikkeissä
ovat edelleen asukaslukuun verrattuna lukuisammat kuin Suomessa keskimäärin, vaikka vähentyneet selvästi vuoden 2013
huippuluvuista
Maakunnan työttömyys kasvoi selvästi vuonna 2015. Alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kk:n työttömyyteen kasvoi voimakkaasti vuosina
2014-2015. Työllisyysaste laski vuonna 2015 kaksi prosenttiyksikköä ja huoltosuhde kasvoi edelleen.

Etelä-Karjalassa sairastavuusindeksi on pysytellyt pitkään melko vakiintuneella tasolla ja hieman maan keskiarvon yläpuolella.
Vastasyntyneiden elinajanodote kasvoi koko maan keskiarvon tapaan, mutta hieman keskiarvoa vähemmän.
T&K –menot kasvoivat v. 2014 edellisvuoden tasosta. Etelä-Karjala menestyy suurten keskusalueiden jälkeen kohtalaisen hyvin
toiminnan rahoituksessa Naispalkansaajien ansiot kehittyivät v.2014 jonkin verran heikommin kuin miesten. Kirjastolainoissa
maakunta on edelleen maan keskiarvon alapuolella. Asukasmääriin suhteutettuna maakunnassa tapahtui selvästi valtakunnan
keskiarvoa enemmän henkilövahinkoihin johtaneita tieliikenneonnettomuuksia vuonna 2015. Väkivaltarikosten määrä väheni vuonna
2015 sekä Etelä-Karjalassa, että maassa keskimäärin. Vuonna 2015 ilmi tulleiden liikennerikosten määrä väheni Etelä-Karjalassa,
samoin kuin maassa keskimäärin. Verrattaessa ilmitulleiden rikosten määrää asukaslukuun, Etelä-Karjala jäi vuonna 2015 selvästi
maan keskiarvon huonommalle puolelle. Syksyn 2017 kunnallisvaaleissa äänestysprosentin koko maan keskiarvo laski, samoin EteläKarjalan. Pitkän ajan vähennys on maakunnassa hieman suurempi kuin Suomessa keskimäärin.
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