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S7. Yrittäjien osuus kaikista työllisistä (Etelä-Karjala)
Arviointiperusteet: Kansantalouden ja työmarkkinoiden yksi kiinnostava piirre on yrittäjänä toimivien henkilöiden määrä ja sen kehitys yhteiskunnan ja
tuotantoelämän vaihteluissa. Yrittäjätoiminnassa on historiallisesti tapahtunut suuriakin muutoksia, kun maailmanlaajuinen tuotannon työnjako on muuttunut ja
kaupankäynti lisääntynyt. Suomessa sekä maatilojen että maatalousyrittäjien määrä on ollut pitkään laskusuunnassa. Sen sijaan muiden kuin maatalousyrittäjien määrää
on pyritty Suomessakin tavoitteellisesti kasvattamaan ja yrittäjyyttä lisäämään. Laskutrendistä huolimatta myös maatalousyrittäjyyttä on perusteltua kannustaa, kun
elintarviketuotannon määrä- ja laatukysymykset tulevat pitkällä aikavälillä maailmantaloudessa yhä tärkeämmiksi.

Indikaattorin luvut perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon, alueella työssäkäyvien lukuihin (siis henkilöihin, joiden työpaikka sijaitsee alueella). Kuviossa
ovat mukana kaikkien toimialojen yrittäjät, siis myös maa-, metsä- ja kalatalouden.
Vuonna 2016 Etelä-Karjalassa toimi kaikkiaan 5 147 yrittäjää, 10,6 % kaikista alueella työssäkäyvistä henkilöistä. Määrä väheni edellisvuodesta 113 henkeä
(miesyrittäjien määrä - 80 ja naisyrittäjien - 33). Myös kaikkien maakunnan työpaikkojen (alueella työssäkäyvien henkilöiden) määrä väheni. Kaikkiaan työpaikkoja oli
459 vähemmän kuin edellisvuonna. Paikkavähennyksestä suurempi osa (92 %) oli naistyöllisten vähennystä. Maakunnassa vuonna 2012 alkanut laskusuunta jatkui.
Miehet toimivat yrittäjinä naisia yleisemmin. Etelä-Karjalassa työskentelevistä miehistä 13,8 % toimi yrittäjinä (saman verran kuin maassa keskimäärin). Naisyrittäjien
osuus työllisistä oli maakunnassa 7,4 % (maan keskiarvo 7 %).
Yrittäjien työskentelytoimialasta on käytettävissä henkilön asuinalueen mukaisia tietoja. Maa- ja metsätalous työllisti edelleen määrällisesti eniten yrittäjiä: 1 145
henkeä. Määrä laski edellisvuodesta 85 henkeä eli suhteessa enemmän kuin maassa keskimäärin. Rakentamisessa toimii myös paljon yrittäjiä, kaikkiaan 637 henkeä.
Toimialan yrittäjäkunta on varsin miesvaltainen, yrittäjistä vain 31 oli naisia. Toimialan yrittäjien määrä laski maakunnassa noin prosentin verran, mutta palkansaajien
määrä kasvoi 8,5 %.
Naisvaltaisella terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla myös yrittäjien selvä enemmistö on naisia (76 %). Alan palkansaajista naisia on 89 %. Yrittäjien määrä oli
samalla tasolla kuin edellisvuonna. Myös toimialalla S (Muu palvelutoiminta, jossa on muun muassa parturi- ja kampaamopalvelut) on selvä naisenemmistö. Ala
työllistää maakunnassa kaikkiaan 980 palkansaajaa (joista naisia on 72 %) sekä lähes neljäsataa yrittäjää (joista naisia 84 %).
Maakunnan palkansaajien enemmistö on naisia (50,9 %), mutta yrittäjäkunta on miesvoittoista. Yrittäjistä 66 % on miehiä. Koko maan tasolla osuudet ovat saman
suuruiset.
Indikaattorin kehittyminen: Etelä-karjalassa indikaattori S7 on kehittynyt vuoden 2011 jälkeen negatiivisesti, kansallista kehitystä heikommin indikaattorin tason ollessa kansallista tasoa parempi.
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