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

Yhteensä, EK 38,7 34,1 33,8 34,6 33,5 35,3 38,3 35,4 33,9 26,7 25,3 26,0 26,4

Yhteensä, FIN 25,5 25,5 24,3 25,1 28,4 30,2 31,2 30,1 26,1 21,6 20,5 22,0 24,9
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Arviointiperusteet: Työttömyysaste mittaa työttöminä työnhakijoina olevien henkilöiden prosenttiosuutta työvoimaan kuuluvista. Työvoimaan kuuluvat

ne työikäiset (yleensä 15–64 -vuotiaat) henkilöt, jotka ovat joko työssä tai etsivät työtä ja ovat työttömiä. Luvut perustuvat työ- ja elinkeinotoimistojen

yksilöpohjaisen työnhakijarekisteriin. Tässä tilastossa ulkomaalainen tarkoittaa muuta kuin Suomen kansalaista. Täten esimerkiksi

maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat jo saaneet Suomen kansalaisuuden, eivät näy tilaston luvuissa.

Ulkomaan kansalaisten työttömyys on korkeammalla tasolla kuin suomalaisten työttömyys. Heidän työllistymistään Suomessa vaikeuttavat suhdanteen

lisäksi useat tekijät, kuten koulutuksen, kokemuksen ja kielitaidon puute. Tutkimusten (mm. Maahanmuuttajien työllisyyden esteet 2011) mukaan

maahanmuuttajanaiset ovat useammin työttöminä kuin miehet. Koulutustasolla ja –maalla on merkitystä: hyvin koulutetut työllistyvät paremmin kuin

huonosti koulutetut. Monesti työpaikka ei kuitenkaan vastaa koulutusta. Työttömyys on sitä epätodennäköisempää mitä pidempään maahanmuuttaja on

asunut Suomessa. Suomen (tai ruotsin) kielen oppiminen lisää mahdollisuuksia työllistyä, vaikkakin englannin kielellä pärjää joillain aloilla. Keskimäärin

ulkomaalaisia työttömiä oli 588 kuukaudessa eli 9 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Suomessa heitä oli noin 34 000 (11 % kaikista työttömistä

työnhakijoista).

Vuonna 2021 ulkomaalaisten työttömyysprosentti oli Etelä-Karjalassa 26,4 % (koko maa 24,9 %). Edellisvuoteen verrattuna tilanne parani sekä Etelä-

Karjalassa että koko Suomessa. Samaan aikaan suomalaisten työttömyysprosentti oli 11,9 %, joten ero ulkomaalaisiin on merkittävä. Lappeenrannan

seudulla ulkomaalaisten työttömyysaste (26,0 %) oli Imatran seutua (27,7 %) matalampi. Maakuntien välisessä vertailussa Etelä-Karjassa ulkomaalaisten

työttömyysprosentti oli viidenneksi heikoin. Suurin prosentti oli Pohjois-Karjalassa (35,9 %). Paras tilanne oli Ahvenanmaalla (16,2 %), Etelä-

Pohjanmaalla (16,4 %) ja Pohjanmaalla (17,3 %).

Ulkomaalaiset eivät kuitenkaan ole työttömyyden suhteen yhtenäinen ryhmä. Eniten työttöminä oli venäläisiä, joita oli 54 % kaikista ulkomaalaisista

työttömistä. Seuraavaksi suurimpia ryhmiä olivat virolaiset, thaimaalaiset ja syyrialaiset. Suurin ulkomaalaisten työnhakijoiden ammattiryhmiä oli

palvelu- ja myyntityöntekijät. Heitä oli 23 % ulkomaalaisista työnhakijoista (137 hlöä keskimäärin kuukausittain). Koko maassa suurin ryhmä oli

”ammatteihin luokittelemattomat ryhmät”. Jos työnhakijalla ei ole esittää työhistoriaan liittyviä asiakirjoja eikä hakijalle näin voida määrittää ammattia,

merkitsevät TE-toimistojen virkailijat hakijalle ”ei ammattia” tai ”ammatti ei tiedossa”. Koko maassa tämän ryhmän osuus oli 27 %, mutta Etelä-

Karjalassa pienempi (17 %, 101 henkilöä kuussa).

Indikaattorin kehittyminen: Ulkomaalaisten työttömyysaste on kehittynyt vuoden 2015 jälkeen positiivisesti, kansallista kehitystä paremmin

indikaattorin tason oltua v. 2021 kansallista tasoa heikompi.
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