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

Kymenlaakso 63,5 63,8 65,0 65,8 67,4 67,5 67,6 68,6 68,8 70,8 71,9 70,8 72,6 73,6 73,4 73,2 73,3 73,1 73,5 74,6

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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Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito ja työssäkäyntitilasto
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Arviointiperusteet: Mittarin avulla pyritään osoittamaan tuotantorakenteen muuttumista maatalous- ja teollisuustyössä työskentelystä kohti palvelualoilla työskentelyä.

Mittarissa on kyse työllisyyden rakenteellisesta muutoksesta: miten paljon palvelualat työllistävät henkilöitä suhteessa kaikkiin työllisiin.

Perinteisesti hyödykkeiden tuotanto jaetaan kolmeen toimintasektoriin: alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin. Alkutuotannon osuus työpaikoista on ollut korkea,

mutta laskenut jo pitkään. Vielä vuonna 1950 noin 40 prosenttia silloisen Kymen läänin työllisistä työskenteli maa- ja metsätaloudessa (Tilastokeskus, väestölaskenta).

Vuonna 2019 osuus oli Kymenlaaksossa enää 2,6 %. Vaikka teollisuuden ja rakentamisen palveluksessa työskentelee edelleen runsaasti erityisesti miehiä, myös näiden

alojen suhteellinen osuus on pienentynyt. Palvelujen osuus työpaikoista on puolestaan jatkuvasti kasvanut. Tässä käytetyn mittarin avulla esitellään tätä työllisyyden

rakenteellista muutosta: miten suuren osuuden palvelualat muodostavat kaikista työllisistä Kymenlaaksossa 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 muun muassa siinä, että

uusimmissa palvelutoimialojen luvuissa mukana on myös kuljetuksen ja varastoinnin 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.

Palvelut ovat olleet koko aikasarjan ajan Kymenlaaksossa jonkin verran pienemmässä roolissa kuin maassa keskimäärin. Pitkään ero oli kolmisen prosenttiyksikköä,

mutta aivan viime vuosina se on kaventunut entisestään. Vuonna 2019 ero oli enää puoli prosenttiyksikköä. Kymenlaaksossa asui 61 440 työssä käyvää henkilöä. Määrä

oli vähentynyt edellisestä vuodesta noin 1 200 henkeä. Palveluissa työskentelevien määrä pieneni (-652 henkilöä) edellisvuodesta. Palvelujen osuus (74,6 %) työllisistä

oli kuitenkin hieman suurempi kuin edellisvuonna (2018: 74,2 %). Maakunnan teollisuudessa työskentelevästä työvoimasta lähti noin 480 henkeä. Rakennuksilta

vähennys oli noin 180 ja maa- ja metsätaloudesta noin 70 henkilön luokkaa.

Palveluista työllisten määrä lisääntyi hieman muutamissa alaryhmissä (H Kuljetus ja varastointi, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, L Kiinteistöalan toiminta, O Julkinen

hallinto ja maanpuolustus, P Koulutus). Muissa ryhmissä työllisten määrä laski.

Kymenlaakson työllisistä naisista 5,6 % ja miehistä 21,7 % työskenteli teollisuudessa (koko maan keskiarvot olivat 6,2 % ja 18,8 %). Kuljetuksessa ja varastoinnissa

(joka siis lasketaan tässä palveluihin) työskentelee maakunnassa 8,2 % ja koko maassa 5,5 %. Ilman kuljetuksia palveluiden osuus työllisistä olisi siten maakunnassa

hieman enemmän maan keskiarvon alapuolella. Palveluista terveys- ja sosiaalipalvelut on eniten henkilöitä työllistävä toimiala. Vuonna 2019 alalla työskenteli

Kymenlaaksossa 11 892 henkeä, 19,3 % kaikista työllisistä. Työllisistä naisista 33,9 % työskenteli toimialalla.

Indikaattorin kehittyminen: Kymenlaaksossa indikaattori S6 on vuoden 2015 jälkeen kehittynyt positiivisesti, kansallista kehitystä mukaisesti indikaattorin tason oltua

v. 2019 kansallista tasoa heikompi.
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