
S5a. Alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kuukauden työttömyyteen (Kymenlaakso)

9.3.2022 1Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kehitysinsinööri Mika Toikka/Ympäristövastuuyksikkö

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Alle 25-vuotiaat, KL 26,2 17,0 17,7 26,3 23,5 25,9 27,9 31,2 37,3 40,7 36,2 34,7 34,8 36,8 36,0 35,6

Alle 25-vuotiaat, FIN 20,2 13,1 13,3 21,6 19,2 17,5 19,4 25,6 31,7 37,2 37,2 32,0 31,0 31,9 35,0 42,3
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S5b. Alle 25-vuotiaiden virta yli 3 kuukauden työttömyyteen (Kymenlaakso)

9.3.2022 2Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ennakointiasiantuntija Edla Inkilä/Työllisyyden, yrittäjyyden ja osaamisen palvelut

Arviointiperusteet: Indikaattori mittaa kolmen kuukauden ajan työttömyyden ylittävien osuutta kolme kuukautta aikaisemmin alkaneista

työttömyysjaksoista (sis. työttömät ja lomautetut). Normaalisti taloudessa on jatkuvaa virtaa työttömyydestä työllisyyteen ja päinvastoin. Eräs keino

tarkastella työmarkkinoiden toimivuutta on tarkastella virtaa yli kolmen kuukauden työttömyyteen. Kun virtaus työttömyyteen (työelämästä,

oppilaitoksista, muualta työvoiman ulkopuolelta jne.) kasvaa, voidaan arvioida, että työttömyystilanne on vaikeutumassa. Vastaavasti jos virta pois

työttömyydestä kasvaa, työllisyyden voidaan arvioida alueella kohentuneen. Virtaa työttömyyteen voidaan tarkastella erilaisilla aikamääreillä. Virta

kolmen kuukauden työttömyyteen on tärkeä, koska on todettu työttömien paluun avoimille työmarkkinoille vaikeutuvan jo kolmen kuukauden

työttömyyden jälkeen (Heponiemi 2008, TEM 2011). Työttömyyden pitkittyessä riski työmarkkinoilta syrjäytymiseen kasvaa.

Vuonna 2021 virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen oli Kymenlaaksossa 45,9 %. Koko maan vastaava luku oli 47,2 %, joten maakunnassa meni

hieman koko maata paremmin. Edellisvuoteen verrattuna työttömyyden pitkittyminen yleistyi, mutta vuonna 2020 suuri osa työttömyysjaksoista oli

koronapandemian aiheuttamia lyhyehköjä lomautuksia. Maakuntien välisessä vertailussa Kymenlaakson luku oli melko keskikastissa. Virta yli kolmen

kuukauden työttömyyteen oli voimakkainta Ahvenanmaalla (64 %) ja Uudellamaalla (52 %) ja matalinta Pohjanmaalla (39 %). Seutukuntien välillä ei

ollut suurta eroa: Kotka-Haminan seutukunnassa luku oli 46,1 % ja Kouvolassa 45,7 %.

Ilmiötä voidaan tarkastella myös sukupuolen tai ikäryhmien mukaan. Kymenlaaksossa virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen oli voimakkaampaa

miehillä (48 %) kuin naisilla (43 %). Vaihtelu on suurta myös tarkasteltaessa eri-ikäisiä työnhakijoita. Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä

suuremmaksi virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen kasvaa. Ikäryhmittäiset luvut: alle 25-vuotiaat Kymenlaakso 36 %, koko maa 47 %, 25–49-

vuotiaat Kymenlaakso 47 %, koko maa 47 %, yli 50-vuotiaat Kymenlaakso 53 %, koko maa 53 % ja yli 55-vuotiaat Kymenlaakso 54 %, koko maa 55 %.

Indikaattorin kehittyminen: Kymenlaaksossa indikaattori S5b on kehittynyt vuoden 2015 jälkeen positiivisesti, kansallista kehitystä paremmin

indikaattorin tason oltua v. 2020 kansallista tasoa parempi.
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