
ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA: 
MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTAINDIKAATTORIT

Miten Etelä-Karjalalla menee? Mitkä ovat Etelä-Karjalan vahvuudet ja toisaalta 
haasteet? Näihin kysymyksiin voidaan etsiä vastauksia maakuntaohjelman 
seurantaindikaattoreista, joiden avulla seurataan väestönkehitystä, aluetaloutta ja 
yritystoimintaa, työllisyyttä sekä eteläkarjalaisten koulutustasoa. Indikaattoreille on 
asetettu tavoitteet vuodelle 2021. Seuranta luo pohjaa niille toimille, jotka vievät 
maakuntaa kohti tavoitetilaa.
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Lähde: Tilastokeskus: väestö

Väestönkehitys Etelä-Karjalassa

Syntyvyyden lasku ja vähenevä väestö 
eivät kosketa vain Etelä-Karjalaa vaan 
ovat valtakunnallinen ilmiö. Vuosi 
2018 oli kolmas peräkkäinen vuosi, 
kun Suomessa kuoli ihmisiä enemmän 
kuin syntyi. Koko maan näkökulmasta 
nettomaahanmuutto pitää yllä 
väkiluvun kasvua, mutta 
Tilastokeskuksen vuoden 2018 
väestöennusteen mukaan Suomen 
väkiluku alkaisi maahanmuutosta 
huolimatta kääntyä laskuun vuoden 
2035 jälkeen. 

Väestön väheneminen on viime 
vuosina koetellut rajuimmin erityisesti 
Itä- ja Kaakkois-Suomea. Viime vuonna 
väki väheni suhteellisesti eniten Etelä-
Savossa, Kymenlaaksossa, Kainuussa ja 
Etelä-Karjalassa.

Etelä- Karjalan sisällä erot kehityksessä 
ovat suuria. Vuonna 2018 
suhteellisesti tarkastellen väki väheni 
eniten Rautjärvellä, Parikkalassa ja 
Ruokolahdella. 

Etelä-Karjalan väestö on jo pitkään ollut 
laskussa. Vuonna 2017 eteläkarjalaisten 
määrä laski ensimmäisen kerran alle 
130 000:n. 

Maakunnan heikentyneeseen 
väestönkehitykseen eniten vaikuttavia 
tekijöitä ovat viime vuosina 
merkittävästi alentunut syntyvyys ja 
työikäisen väestön poismuutto. Sen 
lisäksi, että väki vähenee, ikärakenne 
painottuu entistä voimakkaammin 
ikäihmisiin. Esimerkiksi vuonna 2018 
syntyi 867 uutta eteläkarjalaista, kun 
vuonna 2010 lapsia syntyi 1 244.
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Lähde: Tilastokeskus: väestö

Väestönmuutos (%) vuonna 2018 maakunnittain



Etelä-Karjalan talouden 
veturina on edelleen 
metsäteollisuus sekä muu 
vientivetoinen teollisuus. 
Maakunnassamme sijaitsee 
Euroopan suurin 
metsäteollisuuskeskittymä, 
minkä merkitys koko 
kansantalouden 
näkökulmasta on merkittävä. 

Etelä-Karjalassa yrityskenttä 
jakautuu teollisuuden 
suuryrityksiin ja toisaalta 
mikro- ja pienyrityksiin. 
Elinkeinorakenteen 
monipuolistamiseksi tuleekin 
vahvistaa edellytyksiä 
osaamispohjaiseen 
yrittäjyyteen sekä yritysten 
kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. 

Vahva vientivetoinen 
yrityssektori on merkittävä 
arvonluoja, mutta samalla 
yrityssektorimme on herkkä 
globaalin talouden

käänteille. Kansainvälinen finanssikriisi näkyy Etelä-Karjalan BKT/asukas- tunnusluvun notkahduksena vuonna 2009. 
Positiivista on, että aluetalouden vauhti palautui melko ripeästi finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. 

Teollisuuden lisäksi maakuntamme tärkeitä tukijalkoja ovat kauppa, matkailu ja rakentaminen - kaikki suhdanneherkkiä 
toimialoja. Rajan läheisyys antaa Etelä- Karjalalle huikeita mahdollisuuksia. Toisaalta venäläismatkailijoiden tuomat 
eurot hotelli- ja ravintola-alalle sekä vähittäiskauppaan ovat kiinteästi sidoksissa ruplan kurssikehitykseen. Matkailun 
näkökulmasta Saimaan potentiaali on valtava. Tärkeää onkin saada houkuteltua matkailijoita laajalti muualtakin kuin 
Venäjältä. Hyvänä esimerkkinä ovat panostukset aasialaisten matkailijoiden saamiseksi Saimaan alueelle. 

Vuosi 2013 oli Itärajan liikenteen huippuvuosi. Tuolloin Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta tehtiin 10,4 
miljoonaa ylitystä. Tämän jälkeen ylitykset hiljenivät muutamaksi vuodeksi kääntyen kasvuun jälleen vuonna 2016. Rajan 
merkitys alueen taloudelle onkin kiistaton niin matkailun, vähittäiskaupan kuin teollisuudenkin näkökulmasta. 
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Lähde: Tilastokekus: aluetilinpito (BKT/as. viitevuoden 2000 hinnoin)

BKT/asukas (euroa) Etelä-Karjalassa
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Tilastokeskuksen kasvuyritystilastoinnin mukaan Etelä-Karjalassa oli vuosien 2014-2017 aikana 15 kasvuyrityksen 
kriteerit täyttävää toimijaa. Maakuntaohjelmassa käytetään kasvuyrityksen kriteereinä OECD:n määritelmää, jonka 
mukaan kasvuyritys työllistää lähtötilanteessa vähintään kymmenen henkilöä ja henkilöstö lisääntyy seuraavan 
vuoden aikana keskimäärin 20 prosenttia.

Business Finland tukee yritysten TKI-toimintaa sekä kasvua ja kansainvälistymistä. Jos tarkastellaan Etelä-Karjalan 
tilannetta saadun Business Finland- rahoituksen näkökulmasta, viime vuonna tilanne koheni selkeästi aiempaan 
vuoteen verrattuna. Kun saatu Business Finland rahoitus suhteutetaan maakunnan väkilukuun, Etelä-Karjala sijoittuu 
maakunnittaisessa vertailussa viidennelle sijalle Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen 
jälkeen. 
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Lähde: Tilastokeskus: toimialoittainen yritystietopalvelu

Kasvuyritysten määrä Etelä-Karjalassa
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Lähde: Tilastokeskus: toimialoittainen yritystietopalvelu & väestö

Kasvuyritysten määrä/100 000 asukasta
2014-2017

Kun kasvuyritysten määrä 
suhteutetaan maakunnan 
asukaslukuun, eniten 
kasvuyrityksiä on 
Uudellamaalla, Pohjois-
Pohjanmaalla ja 
Pirkanmaalla. 

Etelä-Karjalassa vahva 
innovaatioyliopisto ja 
korkeakoulukampus 
synnyttävät uutta teollisiin 
innovaatioihin perustuvaa 
liiketoimintaa. Etenkin 
LUT:n tuottaman energia-
ja ympäristöosaamisen 
pohjalle voi rakentua 
kasvuhakuista globaalia 
yritystoimintaa.



Verrattuna edeltävään 
vuoteen vuonna 2016 Etelä-
Karjalassa sekä vienti että 
tuotannon volyymi kasvoivat. 
Etelä-Karjala kuuluikin 
seitsemän maakunnan 
joukkoon, jossa viennin osuus 
tuotannosta kasvoi 
edellisvuoteen nähden. 

Koko maan osalta viennin arvo 
laski vuoteen 2015 nähden. 
Tuotannon arvo sen sijaan 
kasvoi hieman. Suomen vienti 
on hyvin keskittynyttä – noin 
puolet viennin arvosta 
muodostuu 35 vientiyrityksen 

viennistä.
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Viennin osuus tuotannosta (%) maakunnittain
vuonna 2016
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Lähde: Tulli: vientitilastot & Tilastokeskus: aluetilinpito

Muutos vuoteen 2015 (%-yksikköä)

Vientivetoinen teollisuus 
on Etelä-Karjalan talouden 
kivijalka. Tilastokeskuksen 
ja Tullin vuodelta 2016 
olevien viimeisimpien 
tietojen mukaan Etelä-
Karjala asemoituu 
maakunnittaisessa 
vertailussa kuudenneksi, 
kun tarkastellaan viennin 
osuutta tuotannosta. 

Vuonna 2016 maakunnan 
viennin arvo oli noin 1,4 
miljardia euroa. 
Maakunnittaisen 
vientitilaston kärjessä on 
Kymenlaakso, jossa 
viennin arvo oli 4,7 
miljardia euroa. 



Koko maan tasolla työllisyysaste kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin ollen 71,7 prosenttia vuonna 2018. Etelä-Karjalassa 
työllisyysasteen koheneminen on ollut valtakunnallista hitaampaa. Maakunnan työllisyysaste oli vielä vuonna 2017 
laskussa kasvaen viime vuonna 67,6 prosenttiin. Vuonna 2018 työllisyysaste kohenikin eniten juuri Etelä-Karjalassa: 
maakunnassa työllisyysaste oli 4,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi kun koko maan vastaava luku oli 2,1 
prosenttiyksikköä. Työllisyysastetta tarkastellessa Etelä-Karjala jää kuitenkin vielä selkeästi koko maan tasosta. 

Työttömyysaste on kehittynyt maakunnassa työllisyysastetta paremmin. Vuoden 2016 jälkeen työttömyysaste on 
alentunut reilusta 15 prosentista 11,6 prosenttiin. Maakunnan sisällä kehitys on ollut heikompaa Imatran 
seutukunnalla kuin Lappeenrannan seutukunnan alueella. Positiivista kuitenkin on, että Imatran seutukunnan kunnissa 

työttömyyden aleneminen vuonna 2018 edellisvuoteen nähden on ollut vahvaa.
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Lähde: Tilastokeskus: työvoimatutkimus
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Lähde: Tilastokeskus: työnvälitystilasto (TEM)
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Eteläkarjalaisten nuorten työttömyys on parin viime vuoden aikana vähentynyt likimain samaa tahtia kuin 
kokonaistyöttömyys. Vuoden 2018 aikana 15-24 – vuotiaista työttömänä oli keskimäärin 922 nuorta, kun vuonna 
2015 vastaava luku oli 1 285.

Valtakunnallisesti nuorten työttömyys on vähentynyt vielä voimakkaammin kuin Etelä-Karjalassa. Alle 25- vuotiaiden 
työttömyys on vuodesta 2015 laskenut viime vuoteen mennessä koko maan osalta keskimäärin noin 31 prosenttia, 
kun maakunnassamme väheneminen on ollut 25 prosenttia. Kokonaistyöttömyyden laskun vuoksi nuorten 
työttömien osuus kaikista työttömistä on pysynyt maakunnittain tarkasteltuna varsin vakaana parin viime vuoden 
aikana.  
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Lähde: Tilastokeskus: työnvälitystilasto (TEM)

Nuorten (alle 25-v.) työttömien määrän kehitys
Etelä-Karjalassa
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Lähde: Tilastokeskus: työnvälitystilasto (TEM)
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Myös pitkä-
aikaistyöttömien määrä 
on kääntynyt selvään 
laskuun parin viime 
vuoden aikana. Vuonna 
2016 pitkäaikaistyöttömiä 
oli maakunnassa vielä      
2 864, kun viime vuonna 
yhtäjaksoisesti vähintään 
vuoden työttömänä 
olleiden määrä oli 1 824. 

Niin Etelä-Karjalassa kuin 
koko maan osalta pitkä-
aikaistyöttömien määrä 
on kuitenkin vielä 
finanssikriisiä edeltävää 
tasoa korkeampi. 

Kun nuorisotyöttömyys alkoi vähentyä vuoden 2016 aikana, pitkäaikaistyöttömyys sen sijaan vielä kasvoi samaisena 
vuonna – niin valtakunnallisesti kuin Etelä-Karjalankin osalta vuonna 2016 pitkäaikaistyöttömien määrä nousi 
huippuunsa. Tyypillisesti pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun vasta, kun kokonaistyöttömyys on vähentynyt jo 
jonkin aikaa. 

Ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille mahdollistui kesästä 2017 alkaen päästä eläketuelle, mikä poisti muutamia 
tuhansia 60- vuotiaita pitkään työttömänä olleita työnhakijatilastoista. Vuonna 2018 pitkäaikaistyöttömien osuus 
kaikista työttömistä oli laskenut selkeästi edellisvuoteen nähden kaikissa maakunnissa. 
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Lähde: Tilastokeskus: työnvälitystilasto (TEM)

Pitkäaikaistyöttömien määrä Etelä-Karjalassa



Maakunnan nuorten 
osalta on valitettavaa 
huomata, että 
perusasteen jälkeistä 
tutkintoa vailla olevien 
nuorten aikuisten osuus 
on ollut viime vuosina 
kasvussa. Vuonna 2017 
ilman tutkintoa vailla 
olevien osuus alkoi 
viimein laskea, mutta 
yhä noin 15 prosenttia 
eteläkarjalaisista 25-29 
vuotiaista nuorista on 
ilman perusasteen 
jälkeistä tutkintoa. 
Vuonna 2010 vastaava 
osuus oli 13,9 
prosenttia. 

Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien nuorten aikuisten osuuden kasvu on huolestuttavaa, sillä 
alhaisella koulutustasolla on selkeä yhteys syrjäytymisriskin kasvuun.

Vuoden 2017 tilastojen mukaan eniten perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevia on Ahvenanmaalla ja 
Uudellamaalla. Vähiten puolestaan Pohjanmaalla ja Kainuussa. Naapurimaakunnista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä 
Pohjois-Karjalassa tilanne on maakuntaamme parempi. Sen sijaan Kymenlaaksossa ilman perusasteen jälkeistä 
tutkintoa vailla olevien 25-29 vuotiaiden osuus on maakunnista kolmanneksi korkein. 
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Lähde: Tilastokeskus: koulutus

Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien
25-29 vuotiaiden osuus Etelä-Karjalassa
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Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien
25-29 vuotiaiden osuus (%) vuonna 2017



Yhteenvetona edellä esitetyistä seurantaindikaattoreista on alla esitettynä koonti, josta näkyy 
kunkin indikaattorin taso maakuntaohjelman tekovaiheessa, viimeisin vahvistettu tilastotieto, 
eräiden indikaattoreiden osalta saatavissa oleva kuluvan vuoden tilastotieto sekä asetettu 
tavoitetaso vuodelle 2021. 

Väestönkehityksen osalta Etelä-Karjalan tilanne on huolestuttava. Maakuntaohjelman vuoden 2016 
väkilukuun nähden kuluvan vuoden kesäkuun lopussa eteläkarjalaisia oli yli 2 000 henkilöä 
vähemmän. Ennusteiden mukaan ikääntyvien osuus kasvaa ja väki vähenee yhä kiihtyvämpää tahtia, 
joten kirittävää asetettuun väestötavoitteeseen on roimasti. 

BKT/asukas – tunnusluku vuodelta 2016 osoittaa, että maakuntaohjelmassa asetettuun 
tavoitteeseen on vielä matkaa. Toisaalta maakunnittaisessa BKT/asukas- vertailussa Etelä-Karjala 
sijoittuu edelleen kärkipaikoille. Lisäksi ennakollisten tietojen mukaan alueellinen arvonlisäys kasvoi 
kiintein hinnoin mitattuna vuonna 2017 eniten juuri Etelä-Karjalassa. On mielenkiintoista nähdä, 
miltä tilanne näyttää, kun vahvan talouskasvun vuosien 2017 ja 2018 BKT/asukas-luvut valmistuvat. 
Positiivisesta vireestä kertoo, että kasvuyritysten määrä sekä viennin osuus tuotannosta on jo 
viimeisten virallisten tilastotietojen mukaan tavoittanut maakuntaohjelman tavoitetason. Tämä ei 
toki tarkoita, että tyydyttäisiin tähän – päinvastoin, tästä on hyvä jatkaa vahvaa tekemistä 
eteenpäin!

Ilahduttavaa on myös suotuisa työllisyyskehitys, mihin toki on vaikuttanut yleinen vahva 
taloustilanne. Työttömyysaste on kuluvan vuoden tilastotiedon mukaan jo hiukan alle tavoitetason 
ja työllisyysastekin on likipitäen päässyt asetetulle 68 prosentin tavoitetasolle. Myös 
pitkäaikaistyöttömyys on tullut selkeästi alaspäin maakuntaohjelman lähtötasosta ja kuluneen 
vuoden tilastotiedon mukaan on jo alle tavoitetason.Nuorten osalta tilanne on valitettavasti 
haasteellisempi. Suotuisan talouskehityksen siivittämänä nuorisotyöttömyys on vähentynyt selvästi 
parin viime vuoden aikana, mutta on yhä valitettavan korkea. Lisäksi ilman peruskoulun jälkeistä 
tutkintoa vailla olevien nuorten aikuisten osuus on viime vuodet pysytellyt valitettavan korkeana.

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit ja muu maakuntaa kuvaava tilastotieto löytyy 
Etelä-Karjalan liiton nettisivuilta: 
www.ekarjala.fi/tietopalvelu/tilastoja

Indikaattori

Tilastotieto 

maakuntaohjelmassa
Viimeisin tilastotieto

Kuluvan vuoden 

2019 tilastotieto
Tavoite 2021 

Väkiluku 130 506 (2016) 128 756 (2018)
127 928 (6/2019)
muutos ed. vuoteen -1 245 130 500

BKT/asukas 36 521 € (2015) 36 541 € (2016) - 45 000

Kasvuyritysten määrä 9 kpl (2012-2015) 15 kpl (2014-2017) - 15 

Viennin osuus tuotannosta 13,9 % (2015) 15,0 % (2016) - 15 %

Työttömyysaste 15,1 % (2016) 11,6 % (2018)
10,7 % (1-7/2019)
muutos ed. vuoteen -1,7 %-yks. 11 %

Työllisyysaste 64,6 % (2016) 67,6 % (2018) - 68 %

Nuorten työttömyys 1 277 (2016) 922 (2018)
907 (1-7/2019)
muutos ed. vuoteen -47 650

Pitkäaikaistyöttömyys 2 864 (2016) 1 824 (2018)
1 196 (1-7/2019)
muutos ed. vuoteen -865 1 250

Peruskoulun jälkeistä tutkintoa 15,4 % (2016) 15,0 % (2017) - 12 %

vailla olevat 25-29-vuotiaista

https://www.ekarjala.fi/liitto/tietopalvelu/tilastoja/maakunnittainen-vertailu/
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