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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Etelä-Karjala 61,5 61,2 62,7 62,2 63,8 64,0 64,4 64,7 66,4 67,5 68,7 68,3 68,1 68,6 69,0 69,7 69,6 70,6 70,7 72,5

Koko Suomi 66,8 67,4 68,2 68,8 69,4 69,6 69,8 69,9 70,1 71,6 72,1 72,2 72,5 73,1 73,5 73,7 73,8 73,9 74,1 75,1
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Arviointiperusteet: Mittarin avulla pyritään osoittamaan tuotantorakenteen muuttumista maatalous- ja teollisuustyössä työskentelystä kohti palvelualoilla työskentelyä.

Mittarissa on kyse suhteellisesta työllisyydestä: miten paljon eri toimialat työllistävät henkilöitä suhteessa muihin toimialoihin.

Usein kansantalouden hyödykkeiden tuotanto jaetaan kolmeen päätoimialaan: alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin. Alkutuotanto on ollut taannoin varsin

työllistävä elinkeino, mutta sen osuus työpaikoista on laskenut jo pitkään. Vielä vuonna 1950 noin 40 prosenttia silloisen Kymen läänin työllisistä työskenteli maa- ja

metsätaloudessa (Tilastokeskus, väestölaskenta). Vuonna 2019 osuus oli Etelä-Karjalassa 3,2 %. Vaikka teollisuuden ja rakentamisen palveluksessa työskentelee

edelleen runsaasti erityisesti miehiä, näiden alojen suhteellinen osuus ei ole lisääntynyt. Palvelujen osuus työpaikoista on puolestaan kasvanut. Tässä käytetyn mittarin

avulla esitellään tätä työllisyyden rakenteellista muutosta: miten suuren osuuden nk. palvelualat muodostavat kaikista työllisistä Etelä-Karjalassa ja maassa keskimäärin.

Aikasarjassa tietolähde on muuttunut vuonna 2007. Mittarin vuosien 2000–2006 tietolähteenä on Tilastokeskuksen aluetilinpito ja vuodesta 2007 lähtien

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto (alueella asuvat työlliset). Näiden tilastojen tietopohjat ovat erilaiset. Tietolähteen lisäksi myös toimialaluokitus on aikasarjassa

muuttunut. Aluetilinpidon luvuissa on käytetty TOL 2002 -jakoa ja työssäkäyntitilaston luvuissa TOL 2008 luokittelua. Eroavaisuutta on mm. siinä, että uusimmissa

palvelutoimialojen luvuissa mukana on myös kuljetus ja varastointi -toimiala, joka nostaa palvelujen osuutta. Palvelujen ulkopuolelle jäävät siten toimialat A (maa-

metsä- ja kalatalous), B, D-E (kaivostoiminta; sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; vesi-, viemäri- ja jätehuolto), C (teollisuus) sekä F (rakentaminen). Aikasarjan kaksi osaa

eivät näiden muutosten sekä tilastojen tietopohjan erilaisuuden vuoksi ole vertailukelpoisia, mutta vuosittaisista luvuista voi hyvin verrata koko maan ja maakunnan

kehityksen eroa.

Palvelujen osuus työllisistä jää Etelä-Karjalassa koko maan keskiarvon alapuolelle muutaman prosenttiyksikön verran. Vuonna 2019 palvelualojen osuus kaikista

työllisistä oli 72,5 % (koko maa 75,1 %). Etelä-Karjalassa asui vuonna 2019 työllisiä kaikkiaan 47 995 henkeä. Määrä on pienentynyt edellisvuodesta 1 258 henkeä.

Teollisuudessa työskenteli 15,3 % työllisistä (naisista 6,2 % ja miehistä 24,4 %) ja rakentamisessa 6,8 % (naisista 1,1 % ja miehistä 11,9 %). Teollisuuden työlliset

vähenivät edellisvuodesta 421 henkeä, ja myös rakentamisen työllisten määrä oli laskussa (-327 henkilöä). Maa-, metsä- ja kalatalous on edelleen merkittävä

työpaikkojen tarjoaja vähenemissuunnasta huolimatta. Tarkasteluvuonna ala työllisti 1 543 henkeä, 42 vähemmän kuin edellisvuonna. Myös palveluissa työskentelevien

määrä väheni (-503 henkilöä).

Palveluiden määrällisesti eniten työvoimaa käyttävä toimiala on terveys- ja sosiaalipalvelut. Toimiala työllisti noin 8 327 maakunnan asukasta. Määrä oli samalla tasolla

kuin edellisvuonnakin (+21 henkilöä). Alalla työskenteli miehistä 4,3 % ja naisista 30,5 % (koko maan vastaavat luvut 4,4 % ja 30,0 %). Kaupan ala työllisti 11,2 %

kaikista työllisistä. Alan työllisten määrä väheni noin sadalla edellisvuodesta. Sen sijaan mm. majoitus- ja ravitsemispalveluiden työllisten määrä pysyi lähes ennallaan

(-24). Koulutus on tärkeä toimiala maakunnassa mm. yliopiston vuoksi. Alan työllisten määrä väheni noin 60 hengellä. Osuus kaikista työllisistä oli 7,4 % eli samoissa

lukemissa kuin parina aiempana vuonna.

Indikaattorin kehittyminen: Etelä-Karjalassa indikaattori S6 on vuoden 2012 jälkeen kehittynyt positiivisesti, kansallista kehitystä mukaisesti indikaattorin tason oltua

v.2019 kansallista tasoa heikompi.
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