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Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella asui vuoden 2015 lopussa 309 788 henkilöä. Vuoden aikana vähennystä oli 

1834 henkilöä. Vuoden 2016 tammikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 17,0 % ja työttömiä 

työnhakijoita oli 24048. 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

Tilanne nyt 
verrattuna 
vuoden takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua 
verrattuna 
nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 
nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta - 0 + 

Työttömyyden määrä ja rakenne - - 0 

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 

 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet 

 

Kaakkois-Suomen suurimpana haasteena on edelleen tuotantorakenteen uudistaminen, uusien 

yritysten ja uusien innovaatioiden saaminen alueelle. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja 

kampuksella toimiva teknologiakeskus tukevat uusien, osaamispohjaisten yritysten syntyä. Molemmissa 

maakunnissa ponnistellaan tuotantorakenteen tukemiseksi ja monipuolistamiseksi. Uutta kasvua 

haetaan entistä vahvemmin perinteisten alojen uudistamisesta (mm. metsäteollisuuden investoinnit, 

älylogistiikka, matkailun kehittäminen), mutta myös kokonaan uusilta toimialoilta (mm. peliala, 

palvelinkeskukset, kyberturvallisuus, energia- ja ympäristöteknologia, älykkäät pakkaukset, 

lääketeollisuus). Digitalisaatio on keskeinen toimialarajat ylittävä muutosajuri teollisuudesta (IoT, 

robotisaatio) matkailuun ja edelleen kuluttajakäyttäytymiseen saakka. Maakuntien liiton johdolla 

valmistelluissa ennakoivan rakennemuutoksen ja älykkään erikoistumisen strategioissa korostuvat 

alueiden oma varautuminen ja vastuu elinkeinojen kehittäjinä ja uudistajina. 

Molempiin maakuntiin tarvitaan kansainvälistyviä ja kehittyviä yrityksiä. Erityisiä panostuksia on 

laitettava elinkeinoympäristöjen kehittämiseen ja yritysten peruspalveluiden hoitamiseen. Yritysten 

kansainvälistymistä on tuettava. Uusien palveluinnovaatioiden syntyminen ei ole tänä päivänä enää 

samalla tavalla paikkasidonnaista kuin ennen. Alueen yritysten innovaatiokykyä ja luovia kehitysalustoja 

on kehitettävä, jotta uusia palveluita voidaan testata ja kaupallistaa. Myös julkisen sektorin 

palveluinnovaatioille on kysyntää. 

Kaakkois-Suomen tilanne on haasteellinen. Pohjoismaiden ministerineuvoston aluepoliittinen 

tutkimuskeskus Nordregio on laittanut viiden Pohjoismaan alueet järjestykseen väestöä, työllisyyttä ja 

taloutta kuvaavien mittareiden perusteella. Kaakkois-Suomen maakunnat jäivät vertailun häntäpäähän. 

Yhteensä 74 alueen listauksessa Etelä-Karjala on sijalla 63 ja Kymenlaakso sijalla 72. Alueille jaettiin 

pisteitä yhdeksän tekijän perusteella. Nämä olivat väestöntiheys, muuttoliike, huoltosuhde, naisten 

osuus väestöstä, työllisyysaste, korkeakoulutettujen osuus 25—64-vuotiaista, nuorisotyöttömyys, 
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alueellinen bruttokansantuote ja investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen. Suurin painoarvo oli kahdella 

viimeksi mainitulla.   

Kaakkois-Suomen rakennemuutos näkyy monissa edellä mainituista tunnusluvuista. Työpaikkojen 

häviäminen johtaa myös muuttoliikkeeseen, jota siirtolaisuus tai luonnollinen väestönmuutos ei pysty 

korvaamaan. Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan Kaakkois-Suomen väestö väheni 1834 henkilöllä. 

Tämä on noin 500 henkilöä edellisvuotta enemmän. Väestönkehitys oli negatiivista kaikissa 

seutukunnissa.  

Sijainti ja logistiikan kehittäminen on Kaakkois-Suomen selkeä vahvuus. Pidemmällä aikavälillä uskotaan 

Pohjoisen kasvukäytävän ja Metropolialueen laajenemisen luomiin mahdollisuuksiin.  Koskenkylä - 

Kotka-moottoritie ja Haminan ohikulkutie valmistuivat vuonna 2014. Viime vuoden lopussa aloitettiin 

Hamina - Vaalimaa-välin rakennustyöt. Kokonaisbudjetti on 660 miljoonaa euroa. Rahoitukseen sisältyy 

myös rekkaparkki. Myös parannustyöt Taavetin ja Lappeenrannan välillä käynnistyivät syksyllä. 

Hankkeen kustannusarvio on 76 miljoonaa euroa. Lisäksi ns. korjausvelkaohjelman rahoituksesta 

kohdistuu Kaakkois-Suomeen noin sata miljoonaa euroa. Kaakossa ohjelman pääpaino on rataverkon 

parantamistoimissa. 

Valtion tämän vuoden budjetissa on osoitettu kuusi miljoonaa euroa Kimolan kanavan kunnostukseen 

venematkailuun sopivaksi. Kimolan uittokanava on tarkoitus muuttaa vesiliikenneväyläksi, joka yhdistää 

Kymijoen vesistön Heinolan puolella sijaitsevaan Konniveteen ja edelleen Päijänteeseen asti.  

Rakentaminen ajoittuu vuosille 2016–2018. Etelä-Karjalassa Kutilan kanavasta on tehty arviointipäivitys. 

Uudessa selvityksessä Kutilan kanavan ja sen avaaman uuden vesireitin potentiaalisiksi hyödyiksi 

tunnistettiin Eteläisen Saimaan matkailun kehittäminen, matkailukohteiden saavutettavuuden 

parantaminen ja Pien-Saimaan vedenlaadun parantaminen. Lappeenrannan lentoaseman omistus siirtyi 

Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton omistamalle Saimaan lentoasemasäätiölle. 

Neuvotteluja reittiliikenteen saamiseksi Lappeenrantaan käydään koko ajan. Oleellista on kehittää 

kentälle myös tuottavaa oheisliiketoimintaa. Pidemmällä aikavälillä Suomen ja Venäjän välisen 

rajaliikenteen toivotaan kääntyvän nousuun. Uudet vaihemaakuntakaavat mahdollistavat kaupallisten 

palvelujen mittavan lisäämisen. Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla on tehty laajennus- 

ja parannustöitä, joilla taataan rajan vetävyys noin pariksi kymmeneksi vuodeksi.  

Kattava ja monipuolinen koulutusverkosto on oleellinen vetovoimatekijä. Lähes koko Kaakkois-Suomen 

ammatillisen ja korkea-asteen koulutuskenttä sopeuttaa toimintaansa vähentyvien määrärahojen takia. 

Suurimmat vähennykset kohdistuvat Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, jonka lähes yhdeksän 

miljoonan euron säästötavoite merkitsee 120 ihmisen vähenemistä. Irtisanottavia on yhteensä 55. Myös 

alueen molemmat ammattikorkeakoulut sekä Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan 

ammattiopisto, Harjun oppimiskeskus ja Kouvolan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus ovat käyneet tai 

aloitteet yt-neuvottelut.  

Koulutuskentässä on tulossa myös rakenteellisia uudistuksia: LUT ja Saimaan ammattikorkeakoulu 

yhdistyvät vuoden 2018 alusta LUT-konserniksi. Käytännössä korkeakoulujen hallinto ja tukipalvelut 

yhdistyvät, mutta yliopisto ja ammattikorkeakoulu jatkavat entisten tutkintojensa antamista. 

Yhteistyötä voi olla myös opetuksessa ja tutkinnoissa. Vuoden 2017 alusta syntyy Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu, kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyvät. Liikevaihdolla 
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mitattuna se on tuolloin Suomen toiseksi suurin. Koulutusvientiin panostetaan yhä vahvemmin: 

Kaakkois-Suomesta koulutuspalveluja vieville oppilaitoksille ja yrityksille on koottu markkinointisivusto, 

joka tähtää kymenlaaksolaisten oppilaitosten ja yritysten vientiponnistelujen tukemiseen.  

Osin haasteet ja mahdollisuudet irtaantuvat aluetasosta. Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne ja 

Venäjän talousongelmat heijastuvat alueella vahvasti. Tämä heijastuu paitsi tax free –ostosten määrään 

ja yöpymistilastoihin, myös isoihinkin investointeihin. Molemmissa maakunnissa on peruttu tai 

jäädytetty mm. kaupallisia hankkeita. Venäjän taloustilanne jatkuu epävarmana eikä nopeaa muutosta 

parempaan ole näkyvissä. Tarve palata ei-öljyvetoisen talouskasvun polulle onkin erittäin merkittävä 

muutostekijä, joka saattaa muuttaa tilanteita nopeastikin. Oman haasteensa asettavat myös kasvaneet 

turvapaikanhakijoiden määrät. Kaakkois-Suomen vastaanottokeskuksiin viime vuonna saapuneista noin 

600 ihmistä tulee saamaan myönteisen turvapaikkapäätöksen. Heille pyritään tarjoamaan kuntapaikka 

Kaakkois-Suomen alueelta. Sujuva ja järjestelmällinen kotoutuminen vaatii paitsi resursseja, myös uusia 

toimintatapoja. Positiivista on, että alueen vastaanottokeskuksiin ja Maahanmuuttovirastoon 

Lappeenrantaan on syntynyt yhteensä yli 200 uutta työpaikkaa. Edelleen odotetaan tietoja sote-

ratkaisun sekä aluehallintouudistuksen vaikutuksista. Maakuntahallinto antaa mahdollisuuksia kasvuun, 

mutta olennaista on, että päätösvalta säilyy alueilla.  

 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

Pk-yritysbarometrin mukaan valtakunnallisesti pk-yritysten suhdannenäkymät ovat viime aikoina 

hieman parantuneet. Tilanne on samansuuntainen myös Kaakkois-Suomessa. Ennallaan suhdanteiden 

arvioi pysyvän 57 % alueen pk-yrityksistä. Suhdanteiden paranemista ennakoi 26 % (koko maa 32 %) ja 

heikkenemistä 17 % yrityksistä (koko maa 16 %). Kaakkois-Suomessa perustettiin Tilastokeskuksen 

tietojen mukaan vuoden 2015 tammi-syyskuussa noin 900 uutta yritystä. Määrä on kolme prosenttia 

pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten (koko maa - 4 %). Lukumääräisesti perustettiin eniten 

kaupan alan yrityksiä. Kymenlaaksossa aloittavien yritysten määrä pienentyi 1 % ja Etelä-Karjalassa 5 %.  

Kaakkois-Suomi on Euroopan merkittävin metsäteollisuuskeskittymä.  Alan perusvire on positiivinen. 

Metsäyhtiöt ovat raportoineet hyvistä tuloksista. Sellun ja kartongin kysyntä on maailmanmarkkinoilla 

pysynyt hyvänä. Usko biotalouteen, pakkauskartongin kysynnän kasvuun ja sellun uusiin 

käyttömahdollisuuksiin näkyy investointeina Kaakkois-Suomessa. Uusien investointien myötä puun 

käyttö tulee kasvamaan merkittävästi.  

Kaakkois-Suomessa tähdätään kansainvälisesti merkittävän biotalousklusterin aikaansaamiseen. Sekä 

hallitusohjelman että Pariisin ilmastosopimuksen linjaukset tukevat uusiutuvien biopolttoaineiden 

lisääntyvää käyttöä. Biotalouden, kiertotalouden ja energia-alan ympärillä on systemaattista 

kehitystyötä. Erityisesti Lappeenrannan seutu on profiloitunut alojen huippuosaajana.  

Logistiikka-alan näkymät ovat edelleen vaisut. Viimeisimmän SKAL kuljetusbarometrin mukaan 

kaakkoissuomalaisten yritysten ja puupuolen kuljetusmäärät kehittyivät heikoimmin koko maassa – vain 

joka kymmenes yritys kasvatti ajosuoritettaan. Kuljetusmäärien laskusta kertoi 47 prosenttia yrityksistä. 

Kuljetusmäärät laskivat eniten ulkomaanliikenteessä ja maa-aineskuljetuksissa. Vuosi 2015 oli 

HaminaKotkan satamassa edellisvuotta hieman heikompi. Kuljetusmäärät olivat noin 3 % pienempiä 
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kuin vuonna 2014. Sataman vientiliikenteestä muodostui lopulta vahva ja viennin kokonaismäärä kasvoi 

yli 3 %. Kotimaanliikenne oli lähes edellisvuoden tasolla. Satamaliikenteessä ei ole tälle vuodelle 

juurikaan kasvuodotuksia. Epävarmuutta aiheuttaa kuljetusalalla myös kabotaasiliikenteen 

vapautuminen. Kabotaasilla tarkoitetaan maan sisäisiä kuljetuksia kulkuneuvoilla, jotka on rekisteröity 

ulkomaille. Vaarana on kilpailu etenkin Virosta, Latviasta ja Puolasta. Kiinnostavimpia kohteita Suomessa 

ovat metsä-, metalli- ja kemian alan massakuljetukset, joissa kilpailu kiristyy muutoinkin.  

Metallin näkymät kaksijakoiset. Osalla yrityksistä menee erittäin hyvin, kun taas osa on joutunut 

sopeuttamaan toimintaansa. Parhaiten menestyvät yritykset, jotka valmistavat erikoistuneita tuotteita 

kansainvälisille markkinoille. Tulevaisuudessa energia- ja ympäristöteknologian kehittymisestä 

toivotaan uusia mahdollisuuksia myös metalliteollisuudelle. 

Valtakunnallisesta trendistä poiketen rakennusala on heikommassa tilanteessa kuin edellisissä arvioissa. 

Alkuvuosi näyttää huonommalta Kymenlaaksossa. Etelä-Karjalassa ja etenkin Lappeenrannassa tilanne 

näyttää valoisammalta. Maakunnassa on edelleen käynnissä liike- ja toimitilarakentamista, vaikkakin 

aikaisempaa vähemmän.  

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta kulki viime vuonna noin 6,9 miljoonaa matkustajaa. Tämä 

on 22 % eli lähes kaksi miljoonaa matkustajaa vähemmän kuin vuonna 2014. Rajanylityksissä oltiin 

vuoden 2010 tasolla. Matkailuala on ollut vaikeuksissa venäläisturistien vähenemisen myötä. Vuonna 

2015 Kaakkois-Suomessa tax free- ostosten ja yöpymisten määrä väheni edelleen. Kaakkois-Suomen 

lukujen tarkastelussa on kuitenkin muistettava, että invoice-laskutus on merkittävämmässä asemassa 

kuin muualla maassa. Matkailijavirtojen selkeä pudotus yhdistettynä varovaiseen kotimaiseen kysyntään 

on vaikeuttanut etenkin erikoisliikkeiden asemaa. Matkustajamäärien lisäksi myös venäläisturistien 

kulutuskäyttäytyminen on muuttunut: vierailut ovat lyhempiä, valitaan mieluummin päivävierailu 

yöpymisen sijasta ja lisäksi turistit käyttävät matkoillaan entistä vähemmän rahaa. Pitkällä aikavälillä 

oleellista on palvelu- ja matkailuinfrastruktuurin käyttöasteen varmistaminen.  

Venäläinen keskiluokka on siirtymässä vauhdilla verkkokauppaan. Suomessa se näkyy muun muassa niin, 

että venäläisten kosmetiikka- ja muotiostokset ovat vähentyneet nopeasti.  Vuoden 2016 alkupuoliskolla 

aloittaa toimintansa Kotkan seudulla kehitetty verkkoalusta, joka yhdistää pohjoismaiset verkkokaupat 

ja venäläiset kuluttajat. Perinteiseen matkailuun tulisi luoda matkailutuotteita, jotka korostavat luontoa, 

rauhaa, turvallisuutta ja terveyttä. Matkailualan markkinoinnissa tähyillään yhä enemmän myös Kiinan 

suuntaan. 

Venäläismatkailijoiden virrat eivät käänny nousuun ilman ruplan vahvistumista. Muiden asioiden kuin 

ruplan kurssin vaikutus venäläismatkailijoiden määriin ja kuluttamiseen on vain nimellinen.  Ruplan 

vahvistuminen edellyttää öljyn hinnan nousua. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi öljyn hinnan 

pysyvän halpana pitkälle kuluvaan vuoteen. Vasta vuonna 2017 öljyn kysyntä ja tarjonta alkavat 

tasapainottua.  

Alkutuotanto on edelleen tärkeä elinkeino alueella, vaikka rakennemuutos jatkuukin vahvana. 

Maatilojen määrän ennakoidaan vähenevän noin sadalla vuosittain. Samalla yksikkökoot ovat kasvussa 

sekä peltoalan että eläinyksikköjen muodossa. Alkutuotannon kannattavuus on jo pitkään ollut heikko. 

Maito- ja sikataloudessa Venäjä-pakotteiden vaikutus on entisestään pahentanut maatilojen tilannetta. 
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Alkutuotannon kilpailukyvyn paraneminen sekä monipuolinen maaseutuyrittäjyys ovat alueen 

tulevaisuudelle tärkeitä asioita. Kasvunäkymiä tulevaisuudessa on mm. biotaloudessa, lähi- ja 

luomaruokatuotannossa sekä matkailussa.  

Työvoiman kysynnän näkymät 

Työvoiman kysyntä on pysynyt varovaisena, mikä heijastuu työttömyyden kasvuun, työttömyysjaksojen 

pitkittymiseen ja nuorten työmarkkinoille sijoittumisen vaikeutumiseen. Työ- ja elinkeinotoimistoon 

ilmoitettiin viime vuoden loppupuoliskolla uusia työpaikkoja kolme prosenttia enemmän kuin 

edellisvuonna (koko maa + 5 %). Muutokset eri ammattiryhmien kysynnässä olivat pieniä. Avoimia 

työpaikkoja oli erityisesti myyntineuvottelijoille, puhelinmyyjille, toimisto- ja laitossiivoojille mutta myös 

mm. myyjille sekä henkilökohtaisille avustajille.  

Työvoiman kysyntä pysyy edelleen vaisuna. Kauppa ja palvelualat eivät odota työllisyyden juurikaan 

kasvavan – ennustettu pieni kasvu ei vielä vaikuta työllisyyteen. Kaupan aukiolosäännösten 

vapauttaminen voi hieman paikata tilannetta. Koko julkisen sektorin talousvaikeudet ja pyrkimys 

vähentää työvoimansa käyttöä heikentää työvoiman kysyntää. Korvausrekrytointeja tehdään yhä 

harvemmin.  

Vaikka metsäteollisuuteen on tehty mittavia investointeja, merkittävää lisätyöllisyyttä ei alalle synny – 

toki investoinnit takaavat jo olemassa olevia työpaikkoja.  Bioklusterin syntymiseen liittyvä työvoiman 

kysyntä realisoituu myöhemmin. Logistiikka-alan työllisyyskehityksen suhteen ennusteet ovat 

epävarmoja, silla kilpailun avaamisen vaikutuksia ei osata tarkkaan ennustaa. Metalliteollisuudessa 

tilanne on kaksijakoinen: osassa yrityksiä työntekijöitä on vähennetty, osa kertoo 

rekrytointivaikeuksista. Rakennusalan työvoiman kysyntä on ollut vaisua eikä merkittävää paranemista 

ole näköpiirissä.  

Vaikka työvoimaa oli melko hyvin saatavilla, yritysten rekrytointiongelmia (Tilastokeskus) oli vuonna 

2015 kaakkoissuomalaisissa yrityksissä hieman keskimääräistä enemmän. Viimeisimpien tietojen 

mukaan 28 % rekrytointeja tehneistä työnantajista kertoi kokeneensa vaikeuksia sopivan työntekijän 

löytämisessä (koko maa 27 %).  Tilastokeskuksen kyselyn mukaan rekrytointiongelmat ovat hieman 

helpottaneet edellisvuosiin verrattuna. Ammattibarometrin mukaan varsinaisia pula-ammatteja on 

lähitulevaisuudessa melko vähän. Lista on tuttu, sisältäen mm. terveydenhuollon ja myyntiedustuksen 

ammatteja. Selkeää ylitarjontaa on mm. myyjistä, ahtaajista, ammatillisen koulutuksen opettajista ja 

yleissihteereistä.  

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät 

Vuoden 2015 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla Kaakkois-Suomessa oli keskimäärin noin 22 600 työtöntä 

kuukausittain. Luku on 6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Kasvuvauhti oli hieman 

hitaampaa kuin maassa keskimäärin, mutta työttömien osuus työvoimasta oli koko maata suurempi 

(Kymenlaakso 16,4 %, Etelä-Karjala 15,1 % ja koko maa 13,5 %). Viime aikoina työttömyys on kasvanut 

Etelä-Karjalassa hieman nopeammin kuin Kymenlaaksossa.  

Edelleen ennakoidaan, että Kaakkois-Suomen työttömien määrä kasvaa lähiaikoina. Kasvu kuitenkin 

hidastuu nykyvauhdista. Taloustaantumassa työttömyyden kasvua on hillinnyt Venäjältä tuleva ostos- ja 
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muu matkailu sekä tie- ja liikerakentaminen. Vaikka nämä edelleenkin vaikuttavat Kaakkois-Suomen 

tilanteeseen positiivisesti, niiden työttömyyttä alentava vaikutus on selvästi pienentynyt. Viimeisen 

puolen vuoden ajanjaksolla parhaiten on selvinnyt Kouvolan seutukunta.  

Naisten työttömyys lisääntyy edelleen nopeammin kuin miesten, vaikkakin kasvuvauhti on tasaantunut. 

Vuoden 2015 loppupuoliskolla miesten työttömyys kasvoi 5 %, kun naisten työttömyys kasvoi 7 %. 

Korkeakoulutettujen työttömyys kasvaa hitaammin (+ 6 %) kuin maassa keskimäärin (+ 9 %). Nuorten 

työttömyys kasvoi samaa vauhtia kokonaistyöttömyyden kanssa (Kaakkois-Suomi 6 %, koko maa 7 %). 

Nuorten naisten työttömyys kasvoi nuorten miesten työttömyyttä nopeammin. TE-toimistojen 

vähentyneet määrärahat vaikuttavat nuorisotyöttömyyteen.  

Ulkomaalaisia työnhakijoita oli lähes 2 300 kuukaudessa. Ulkomaalaisten työttömyys kasvoi noin 9 % 

vauhtia. Heidän työttömyysasteensa on selvästi korkeampi kuin koko työvoimalla. Vuoden 

loppupuoliskon aikana se oli 42 % (koko maa 32 %). Ulkomaalaisten työttömyysaste edelleen kasvaa 

vuoden 2016 aikana. 

Työministeriön Työnvälitystilastossa rakennetyöttömiä ovat henkilöt, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti 

työttömänä työnhakijana yli 12 kk (pitkäaikaistyöttömät), ovat edeltävän 16 kk:n aikana olleet yhteensä 

yli vuoden työttömänä (rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät), ovat 3 kk työvoimapoliittisen toimenpiteen 

päättymisen jälkeen työttömänä (palveluilta työttömäksi) tai ovat jääneet työvoimapoliittiselta 

toimenpiteeltä työttömäksi ja sen jälkeen uudelleen sijoitettu toimenpiteeseen (palveluilta palveluille). 

Kaakkois-Suomessa rakennetyöttömiä oli vuoden loppupuolella keskimäärin 14 000 henkeä 

kuukaudessa, joka vastaa 62 % kaikista työttömistä (koko maa 60 %). Vuoden takaiseen tilanteeseen (60 

%) verrattuna osuus on kasvanut.  

Työttömyyden keskimääräinen kesto on pidentynyt. Kaakkois-Suomessa se oli vuonna 2015 keskimäärin 

51 viikkoa, kun vuotta aikaisemmin se oli 48 viikkoa. Yli vuoden työttömänä olleita oli 17 % enemmän 

kuin edellisvuonna samaan aikaan (koko maa 21 %).  Enemmistö (59 %) pitkäaikaistyöttömistä on miehiä. 

Miesten pitkäaikaistyöttömyys näyttäisi myös kasvavan naisten pitkäaikaistyöttömyyttä enemmän. 

Vaikka nuorten pitkäaikaistyöttömien määrä on melko pieni, on se silti noususuunnassa. Määrällisesti 

kasvu kohdistuu keskiasteen suorittaneisiin. Sen sijaan suhteellinen kasvu on suurinta 

korkeakoulutettujen ryhmässä. Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan myös vuonna 2016, mutta 

kasvuvauhti ennakoidaan hiljenevän. 
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Kouvolan seutukunta 

Kouvola, Iitti 

Kouvolan seutukunnassa asui vuoden 2015 lopussa 92755 henkilöä, Vuoden aikana väestö väheni 648 henkilöllä. 

Vuoden 2016 tammikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,9 % ja työttömiä työnhakijoita 

oli 6770. 

Kouvolan seutukunta 

Tilanne nyt 
verrattuna 
vuoden takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua 
verrattuna 
nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 
nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta  0 0 + 

Työttömyyden määrä ja rakenne - - 0 

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 

 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet 

Kouvolan seutukunnassa suurin haaste on elinkeinorakenteen uusiutuminen ja monipuolistuminen. 

Rakennemuutos on monipuolistanut tuotantorakennetta, mutta samanaikainen taantuma on 

vaikeuttanut pitkäaikaista kehitystyötä. Seutukunnan vahvoja tuotannonaloja ovat massa- ja 

paperiteollisuus, logistiikka, liike-elämän palvelut sekä julkisen hallinnon toimipisteet ja valtion 

alueviranomaiset. Kasvua ja uusia avauksia haetaan tasaisesti eri toimialoilta. Seutukunnalle tärkeä 

metsätalous on uudistumassa. Erityisesti panostetaan mm. logistiikkaan (myös älylogistiikka), 

pakkausteknologiaan, ja energia- ja materiaalitehokkuuteen. 

Työpaikkojen väheneminen vaikuttaa myös muuttoliikkeeseen. Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan 

Kouvolan väkiluku pieneni 662 ja Iitin 26 asukkaalla.  Kouvolan etuna verrattuna moneen muuhun 

negatiiviseen kierteeseen joutuneeseen paikkakuntaan on kaupungin riittävä koko ja toimiva 

perusinfrastruktuuri. Kouvolan sijainti on vahvuus erityisesti logistisena solmukohtana. Pitkällä 

aikavälillä Helsingin metropolialueen laajeneminen näyttäytyy positiivisesti Kouvolassakin.  

Kyse on myös mielikuvista ja alueen houkuttelevuudesta. Yritykset tulisi saada kiinnostumaan seudusta 

sijoittumispaikkana, joka tarjoaa hyvää sitoutuvaa työvoimaa ja edullisen kustannustason. Kouvolassa 

onkin panostettu seudun markkinointiin. Myös keskusta-alueen korjauksiin investoidaan (esimerkiksi 

kävelykatu Manski). Koko keskustan kiinnostavuus kauppapaikkana lisääntyy. Viime aikoina on näkynyt 

merkkejä liiketilakysynnän kasvusta keskustassa. Keskustaa kehitetään myös tiivistämällä yrittäjien 

yhteistyötä.  
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

 

Pk-yritysbarometrin mukaan Kouvolan seudulla yritysten odotukset tulevalle vuodelle ovat edelleen 

melko varovaisia. Suhdannenäkymien paranemista ennakoi 29 % yrityksistä (koko maa 32 %). Suurin osa 

arvelee, että suhdannenäkymät pysyvät ennallaan. Heikkenemistä ennustaa 16 % (koko maa 16 %). 

Odotukset ovat kuitenkin parantuneet edellisestä kyselystä. Positiivista on, että uusia yrityksiä 

perustettiin edellisvuotta hieman enemmän.   

Kouvola on niin raide- kuin maantieliikenteenkin risteyskohta. Seutukunnalle tärkeän logistiikkaklusterin 

ja –alueiden kehittämisessä on edelleen merkittävää potentiaalia. Kouvolan maantie- ja 

rautatieliikenneterminaali on sisällytetty liikenteen ylimpään eurooppalaiseen ydinverkkoon (TEN-

ydinverkko), mikä antaa vahvan selkänojan niiden jatkokehittämiselle ja mahdollistaa TEN-rahoituksen 

toimintaan. Tarkoituksena on, että alueelle muotoutuisi eri kuljetusmuotoja mahdollisimman 

tehokkaasti yhdistävä logistiikan solmukohta, joka olisi osa Euroopan laajuista logistiikan runkoverkkoa. 

Kouvolassa on vahva usko siihen, että rautatieliikenne Kaukoitään kehittyy merkittävästi tulevina 

vuosina. Muun muassa hiilidioksidipäästöjen rajoitukset siirtävät rahtiliikennettä maantiekuljetuksista 

rautateille. Merikuljetuksiin verrattuna rautateiden valttina on puolestaan nopeus. 

Tehdyt julkiset panostukset VR:n koulutustoimintaan Kouvolassa tukevat logistiikkaklusterin 

kehittymistä. Rautatiealan koulutus on keskittynyt osaksi Kouvolan kaupungin omistamaa yhtiötä 

(KRAO). Koulutuksella on tilat Kasarminmäellä ja siellä koulutetaan mm. veturinkuljettajia, 

konduktöörejä ja liikenteenohjaajia. Lisäksi Liikennevirasto rakentaa Kouvolaan noin 6 miljoonan euron 

koulutusympäristön, johon tulee tarvittavat opetus- ja harjoittelutilat. Uusissa tiloissa koulutetaan 

rautatiealan kunnossapitäjiä ja rakentajia.   

UPM Kymin sellutehtaan 160 miljoonan euron laajennusinvestointi vihittiin käyttöön tammikuussa. UPM 

investoi Kymin sellutehtaaseen vahvistaakseen asemaansa maailman sellumarkkinoiden kasvavilla 

loppukäyttöalueilla. Kymin vuosituotantokyky kasvaa 170 000 tonnilla 700 000 tonniin valkaistua havu- 

ja koivusellua. Vaikka uusia työpaikkoja ei suoranaisesti syntynyt, tuo investointi puunkorjuu- ja 

kuljetustyötä ja kantorahatuloja metsäomistajille. Puuntarve tulee kasvamaan selvästi. Lisäksi 

maaliskuussa otetaan käyttöön kolmas A4-leikkurilinja, joka mahdollistaa tuotevalikoiman 

laajentamisen. Investoinnille ei kerrota hintaa, mutta arviot liikkuvat 3-5 miljoonan euron tietämillä. 

Myös Stora Enso Inkeroisissa investoi noin kahden miljoonan euron verran uuteen vesijäähdytteiseen 

kalanteriin vuoden 2015 loppupuoliskolla. Investointi edesauttaa energia- ja raaka-ainesäästöjä.  

Suomen Bioetanoli sai viime lokakuussa työ- ja elinkeinoministeriöltä vuoden jatkoajan valtion 30 

miljoonan euron energiatukeen. Tehdasinvestointi maksaa kaikkiaan noin 150 miljoonaa euroa. Hanke 

joutuu etsimään uusia pääomasijoittajia ja etenee hitaasti. Äänekosken biotuotetehdas ja Kemiin 

kaavailtu kiinalaisten biojalostamohanke voivat vaikeuttaa rahoituksen löytymistä Myllykoskelle 

suunnitellulle bioetanolitehtaalle. Kouvolan seudulla on systemaattista kehitystyötä biotalouden ja 

kiertotalouden ympärillä. Tämä tulee synnyttämään uutta yritystoimintaa ja tiivistämään 

liiketoimintaverkostoja. 

http://yle.fi/uutiset/miljardipotti_varmistui__maailman_suurin_havusellutehdas_tulee/7900520
http://yle.fi/uutiset/kiinalaisyhtio_suunnittelee_miljardin_biodieseljalostamoa_kemiin__uusi_vaihe_suomen_teollisessa_historiassa/8661593
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Venäjän taloustilanne näkyy tax free-myynnissä ja majoitusten määrissä. Kouvolan tax free – myynti 

supistui viime vuonna 51 % edellisvuoteen verrattuna. Suhteellinen lasku oli koko maata (- 27 %) 

suurempaa. Matkailun osalta venäläisten yöpymisten laskusuunta jatkui. Yöpymisiä oli 55 % 

edellisvuotta vähemmän. Venäläismatkailun merkitys on kuitenkin muita seutukuntia vähäisempi. 

Positiivista on, että kotimaisten matkailijoiden määrä oli pysynyt edellisvuoden tasolla.  

Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy kertoi uudesta investoinnista. Huvipuistoyhtiö avaa kesän jälkeen 

Kouvolan Prisma-keskukseen 2 000 neliön sisäpuiston. Huvipuistoyhtiö on viime vuosina laajentanut 

toimintaansa mm. vesipuiston rakentamisella. Uusi sisäpuisto on avoinna ympäri vuoden ja pienentää 

samalla lyhyeen kesäsesonkiin liittyvää sääriskiä. Investointi on noin 800 000 euron arvoinen. 

Investoinnin taustalla on myös kauppajättien välinen kilpailu. K-ryhmän kauppakeskus Veturissa on 

järjestetty runsaasti erilaisia oheistapahtumia.  Nyt myös S-ryhmän Prisma-keskuksesta rakennetaan 

ostospaikan ohella huvittelu- ja ajanviettopaikkaa.  

Moottoriratakeskus Kymi Ring on nytkähtänyt jälleen eteenpäin.  Ensimmäisen vaiheen 

ajoneuvotestaus- ja kuljettajakoulutusradan rakentamisen kustannusarvio on 22 miljoonaa euroa. Tämä 

rahoitusraami on lähes valmis. Lähes viisi kilometriä pitkällä asfaltoidulla moottoriradalla voidaan 

toteuttaa raskaan liikenteen ja pelastus- ja puolustusvoimien ajoneuvojen ajokoulutusta sekä 

siviililiikenneajoneuvojen ajoharjoittelua. Rata mahdollistaa myös kansainvälisten 

moottoriurheilutapahtumien järjestämisen.   

Valtiolla on ollut merkittävä asema Kouvolan seudulla. Julkinen sektori pyrkii pääosin vähentämään 

työvoimaansa. Kouvolan kaupunki on vähentänyt henkilöstömääränsä alle 6 000 rajan. Henkilöstön 

määrä on tippunut noin 650:llä vuoden 2013 alusta lukien. Kouvolan asema oikeuspaikkakuntana 

vahvistuu tulevassa käräjäoikeusuudistuksessa. Riidattomien velkomisasioiden käsittely aiotaan 

keskittää seitsemään käräjäoikeuteen. Kymenlaakson käräjäoikeuden Kouvolan kanslia on yksi tulevista 

käsittelypaikoista. Kouvolaan tarvitaan jatkossa lisää työvoimaa.  

Pelialalla on ollut suvantovaiheessa, mutta keskittyy yhä enemmän pelillisyyden (hyötypelit) suuntaan. 

Sen sijaan elintarvikeala on ollut viime aikoina hyvässä nosteessa. Alan liikevaihto on kasvanut viime 

vuosina selvästi.  Mm. Kaslink kehittelee uusia vientituotteita lähinnä Aasiaan. Jatkossa elintarvikkeiden 

mukana jaellaan yhä enemmän digitaalisia sisältöjä. Inkeroisissa toimiva Packagemedia on tuonut 

digitaalisuuden perinteisiin elintarvikepakkauksiin. PackageMedialla on tällä hetkellä 18 työntekijää ja 

tarkoitus on laajentaa toimintaa. Yritys on ainut laatuaan Suomessa sekä suurin Pohjoismaissa. 

 

Työvoiman kysynnän näkymät  

Kouvolan seudulla työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin viime vuoden loppupuoliskolla uusia 

työpaikkoja 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (koko maa + 5 %). Noin puolet uusista 

työpaikoista oli puhelinmyyjän töitä, mutta edellisvuotta enemmän oli paikkoja mm. konepaja- ja 

metallituotteiden kokoonpanijoille sekä kassanhoitajille. Suurin tiputus nähtiin myyntiedustajan sekä 

maansiirtokoneen kuljettajan avoimien työpaikkojen määrässä. Pk-yritysbarometrissa kysyttäessä 
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henkilökunnan määrän muutoksia 72 % arvioi sen olevan samalla tasolla vuoden kuluttua. Suurempaa 

henkilöstömäärä ennakoi 15 % (koko maa 18 %) ja pienempää 13 % (koko maa 10 %) pk-yrittäjistä.  

Useissa ammateissa talouden hidastuminen on lisännyt työvoiman tarjontaa. Viimeisimmän Kouvolan 

seudun ammattibarometriarvioinnin mukaan yli puolet arvioiduista ammateista on 

tasapainoammatteja. Työvoimapulasta kärsiviä ammatteja oli noin 16 %. Pulaa on etenkin lääkäreistä, 

puheterapeuteista sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä. Ylitarjonta-ammatteja oli 31 % 

arvioiduista ammateista. Etenkin sihteereitä ja prosessiteollisuuden työntekijöitä oli runsaasti tarjolla 

kysyntään nähden. Ylitarjonta-ammattien määrä / osuus on vähentynyt syksyn 2015 arvioista.  

 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät 

Vuoden 2015 loppupuoliskolla Kouvolan seudulla työttömyyden kasvu jäi pienemmäksi koko maan 

keskiarvo. Työttömiä oli keskimäärin 6 200 kuukaudessa. Suhteellisesti työttömien määrä kasvoi 1 % 

edellisvuoteen verrattuna (koko maa + 6 %). Työttömyys kasvoi selvästi vähemmän verrattuna muihin 

Kaakkois-Suomen seutukuntiin. Lähitulevaisuudessa työttömyyden arvioidaan heikkenevän vain vähän 

tai pysyvän nykyisellä tasolla. 

Naisten työttömyys kasvoi hieman nopeammin kuin miesten. Positiivista on, että nuorisotyöttömyys oli 

vuoden loppupuolella vähentynyt edellisvuodesta 2 % (koko maa + 7 %). Tässä on tapahtunut selvä 

käänne parempaan, sillä vuosi sitten kasvu oli alueen seutukuntien voimakkainta. Nyt Kouvola oli 

seutukunnista ainoa, jossa nuorisotyöttömyys väheni. Kuitenkin vuoden loppupuoliskolla Kouvolassa 23 

% nuoresta työvoimasta oli työttömänä, Iitissäkin 18 % (koko maa 18 %).   

Kouvolassa rakennetyöttömiä oli vuoden loppupuolella keskimäärin 3 900 henkeä kuukaudessa, joka 

vastaa 62 % kaikista työttömistä (koko maa 60 %). Vuoden takaiseen tilanteeseen (59 %) verrattuna 

rakennetyöttömien osuus on kasvanut. Rakennetyöttömyyden lajeista etenkin pitkäaikaistyöttömyys 

kasvoi, sillä yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2015 loppupuoliskolla 14 % enemmän kuin 

edellisvuonna. Kasvu on nopeampaa kuin kokonaistyöttömyys, mutta ei yltänyt koko maan 

kasvulukemiin (21 %). Työttömyyden keskimääräinen kesto on pidentynyt. Kouvolan seudulla se oli 

vuonna 2015 keskimäärin 53 viikkoa (koko maa 53 viikkoa), kun vuotta aikaisemmin se oli 50 viikkoa. 

Pitkäaikaistyöttömien määrä tullee edelleen kasvamaan, mutta hitaammin kuin aikaisemmin.  

Työttömyys koskettaa tuntuvasti ulkomaan kansalaisia. Seutukunnassa asuvia ulkomaan kansalaisia oli 

työttöminä työnhakijoina keskimäärin 460 henkeä kuukausittain. Heidän työttömyysasteensa oli 44 %, 

enemmän kuin koko maan keskimäärä 32 %. Ulkomaalaisten työttömien määrä nousee tänä vuonna. 
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Kotka-Haminan seutukunta 

Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti 

Kotkan-Haminan seutukunnassa asui vuoden 2015 lopussa 85920 henkilöä. Vuoden aikana vähennystä oli 535 

henkilöä. Vuoden 2016 tammikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 18,9 % ja työttömiä 

työnhakijoita oli 7335. 

. 

Kotka-Hamina 

Tilanne nyt 
verrattuna 
vuoden takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua 
verrattuna 
nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 
nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta - - 0 

Työttömyyden määrä ja rakenne - - - 

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 

 

 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet 

Kotka−Haminan seutukunta on perinteinen teollisuuden ja satamatoimintojen sijaintialue. Tilanne on 

samankaltainen Kouvolan seutukunnan kanssa: tavoitteena on tukea elinkeinoelämän elinvoimaisuutta, 

uudistaa elinkeinorakennetta sekä houkutella uusia pk-yrityksiä alueelle. Työttömyysprosentti oli 

vuoden 2015 lopussa Kaakkois-Suomen seutukuntien korkein. Väestön määrä vähenee edelleen, ja 

pienentyi viime vuonna seutukunnassa yli 535 henkilöllä. Luku on yli sata henkeä enemmän kuin 

edellisvuonna. Suurin osatekijä kasvaneeseen väestötappioon oli se, että maahanmuutto pienentyi 

selvästi.  

Kotkan seutu on kärsinyt venäläismatkailijoiden määrän vähenemisestä ja kotimaisen kysynnän laskusta.  

Tämä on viivästyttänyt tai peruuttanut mittaviakin investointeja. Uusia investointeja haetaan laajasti eri 

toimialoilta (matkailu, satamasidonnaiset investoinnit, datacenterit, uusiutuva teollisuus). Viime aikoina 

näkymiä ovat piristäneet metsäteollisuuden investoinnit, E 18-tien valmistuminen sekä Hamina-

Vaalimaa –välin rakentaminen.  Alueella on paljon etenkin matkailuun ja alueen houkuttelevuuteen 

liittyviä suunnitelmia, jotka liikkeelle lähtiessään ja realisoituessaan tuovat alueelle myös runsaasti 

työpaikkoja.  

Lähitulevaisuuden näkymät ovat vaisut, mutta pidemmän aikavälin odotukset ovat hyvät. E-18-tien 

valmistuminen luo pohjaa uudelle kasvulle. Tulevaisuudessa Metrolipolialueen laajentuminen hyödyttää 

Kotkan seutua. Hyvät liikenneyhteydet edistävät kasvusuuntausta. Laajentuminen nostanee seudun 

kartalle, josta yritykset etsivät sijoituspaikkojaan ja ihmiset asuinpaikkoja.  
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

Yleisesti ottaen näkymät ovat varovaiset. Seudulla on muutamia valopilkkuja, mutta iso osa toimialoista 

on odottavalla kannalla. Pk-yritysbarometrin mukaan Kotka-Haminan seudulla yritysten odotukset 

tulevalle vuodelle ovat alavireisiä. Suhdannenäkymien paranemista ennakoi 21 % yrityksistä (koko maa 

32 %). Suurin osa arvelee, että suhdannenäkymät pysyvät ennallaan. Heikkenemistä ennustaa 23 % 

(koko maa 16 %). Näkymien saldoluku oli negatiivinen ainoana Kaakkois-Suomen seutukunnista. Uusia 

yrityksiä perustettiin hieman edellisvuotta vähemmän (tammi-syyskuu 2015).  

Metsäteollisuuden hyvä vire näkyy myös Etelä-Kymenlaaksossa. Stora Enson biojalostamo Summassa 

otetaan käyttöön viime vuonna.  Noin 32 miljoonan euron investointi vähentää tehtaan 

hiilidioksidipäästöjä korvaamalla jopa 90 prosenttia maakaasusta ligniinillä, joka on erotettu 

mustalipeästä. Kuluvana vuonna Kotkamills uudistaa tuotantoaan luopumalla kokonaan 

paperintuotannosta ja ryhtyy valmistamaan täysin kierrätettävää, nesteen kestävää kartonkilaatua. 

Noin 100 miljoonan kartonkikoneinvestointi toteutetaan tänä kesänä. Tämä tuo tehtaalle arvioiden 

mukaan 30 uutta työpaikkaa. Suunnitelmissa on myös investointeja laminaattipaperin tuotannon 

kasvattamiseen. Samalla Kotkamills uudistaa jätevesilaitostaan ja investoi 5,5 miljoonaa euroa 

jätevesilaitoksen modernisointiin. Jätevesilaitoksen uudistamisella on tarkoitus tehostaa tehtaan 

jätevedenkäsittelyä vastaamaan kasvavaa tuotantoa pitkälle tulevaisuuteen. 

Haminassa on suunnitteluvaiheessa Hamina LNG Oy:n terminaali, jonka kustannusarvio on 90 miljoonaa 

euroa.  HaminaKotkan öljy- ja kemikaalisatamassa on infrastruktuuri, johon LNG-terminaali sopii hyvin.  

Euroopan komissio on hyväksynyt 28 miljoonan euron tuen, jonka Suomi aikoo myöntää Haminaan 

rakennettavalle nesteytetyn maakaasun terminaalille. Myönteisen päätöksen myötä kaksi vuotta 

kestävän rakennustyön on tarkoitus alkaa ensi vuonna. 

Rakennusalalla on melko hiljaista. Kotkan poliisitalo valmistuu lokakuussa 2016. Hankkeen 

investointikustannus on noin 14 miljoonaa euroa.  Google on sijoittanut palvelinkeskukseen ja sen 

laajentamiseen jo noin miljardi euroa. On arveltu, että Google olisi laajentamassa toimintaansa 

Haminassa. Palvelukiinteistökeskuksen omistava yhtiö on hakenut kaavamuutosta, jonka tavoitteena on 

lisätä rakennusoikeutta merkittävästi. Kymen Seudun Osuuskauppa investoi Haminan S-ostoskeskuksen 

ja ABC Kipparin uudistamiseen yli 10 miljoonaa euroa seuraavien kahden vuoden aikana. Summa 

tarkentuu suunnittelun edetessä. ABC-asema korvataan uudisrakennuksella. Ostoskeskuksen 

muutostyöt alkavat kuluvan vuoden elokuussa ja valmistuvat syksyllä 2017. Kipparin tontilla työt alkavat 

noin vuoden kuluttua. 

Rakennusalalla ja kaupan alalla on koettu myös takapakkeja ja viivästyksiä, jotka osin johtuvat myös 

vähentyneistä turistimääristä.  Vuonna 2015 ulkomaisten vierailijoiden yöpymisten määrä tippui 32 % 

edellisvuodesta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät maltillisemmin (- 3 %). Kaupan tax free 

-myynti pieneni Kotkassa 49 % ja osuus koko maan myynnistä oli 2,3 % (edellisvuonna 3,3 %). Itä-Suomen 

kasinosuunnitelmien peruunnuttua myös Vaalimaan Shopping Centerin rakennustyöt ovat olleet 

talousvaikeuksissa ja jo kuukausia pysähdyksissä. Zsar Outlet Village on hakenut rakennuslupaa outlet-

kauppakeskukselle Vaalimaalle. Rakennuslupa edellyttää, että kauppakeskuksen rakentaminen alkaa 
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viimeistään syksyllä 2018. Vaikka varausaste on jo varsin hyvä, varsinaisiin sopimuksiin asti ei ole vielä 

päästy. Seudulla panostetaan myös luontomatkailuun. Kymijoen Korkeakosken kalatie valmistuu kevään 

aikana. Vaelluskalojen nousuedellytysten parantuminen Kymijoen alaosalla lisää lohikalojen luontaista 

lisääntymistä ja Kymijoen vetovoimaa matkailukohteena. 

Kotkan Kantasataman Outlet-keskuksen suunnittelu etenee, mutta valitukset hidastavat hankkeen 

aikataulua. Hotellin ja outlet-kauppakeskuksen lisäksi Kantasatamaan on suunniteltu muun muassa 

elokuvateatteria, ravintoloita, asuntoja sekä vierasvenesatamaa. Rakennuslupaa haettaneen 

kevättalvella ja rakentamista valmistelevat työt tontilla alkanevat kesällä 2016. Aikataulua aiotaan 

kiristää, ja ensimmäisen vaiheen pitäisi valmistua vuonna 2017.  

Logistiikka-alan tunnelmat ovat olleet alavireisiä. Steveco Oy:n syksyn yt-neuvottelujen tuloksena sadan 

henkilötyövuoden suuruinen vuosittainen säästö pyritään toteuttamaan lomautuksilla irtisanomisten 

sijaan. Pisimmillään lomautukset kestävät kuluvan vuoden loppuun. Työtilanne on kuitenkin parantunut 

niin, että osa lomautetuista on kutsuttu takaisin töihin. Positiivista on myös Haminan satamaan 

sahatavaraliikenteen lisäyksen takia syntyneet noin 30 uutta työpaikkaa. Logistiikka-ala on elintärkeä 

teollisuuden viennille ja alan kilpailukyvystä on jatkossakin huolehdittava.  

Metallialalle saatiin ikäviä uutisia, kun Sulzer ilmoitti sulkevansa Karhulan valimonsa. Toiminta ajetaan 

alas syyskuun 2016 loppuun mennessä. Päätöksen seurauksena työt loppuvat koko valimon 

henkilöstöltä eli 175 henkilöltä. Suurin osa irtisanotaan. Yhtiöllä on Kotkassa valimon lisäksi 

pumpputehdas, tuotekehitys, myynti, tukitoiminnot ja huoltokeskus. Pumpputehdas on viime aikoina 

uutisoinut hyvästä tilauskannasta ja uusista tilauksista mm. Brasiliaan.  

Seudulla on nähty myös uusia, mielenkiintoisia avauksia. Kotkan seutu on viime vuosina toiminut 

elokuvien kuvauspaikkana muun muassa Leijonasydän- ja Nuotin vierestä - elokuville. Uutta 

Tuntematonta sotilasta kuvataan myös Kotkan ja Kouvolan seuduilla ensi kesänä. On arvioitu, että 

elokuvien budjetista noin puolet jäisi alueelle. Vaikka peliala on edelleen pieni, on toiminta Etelä-

Kymenlaaksossa lähtenyt hyvin liikkeelle. Myös alan koulutukseen panostetaan: Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulu aloittaa Game Design –koulutuksen. Kokonaisuus mahdollistaa kansainväliset 

pelisuunnittelun verkko-opinnot. Venäläinen lääketehdas Biofarmos sijoittuu Karhulaan. Tehtaan 

kustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa. Summan paperitehtaan entisiä jätevesialtaita aletaan 

hyödyntää kirjolohien kasvatuksessa. Varsinaiset rakennustyöt Summassa alkavat keväällä roudan 

sulettua. Kalankasvatuslaitoksen kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 2-3 miljoonaa euroa. 

Työvoiman kysynnän näkymät  

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin viime vuoden loppupuoliskolla uusia työpaikkoja viisi prosenttia 

vähemmän kuin edellisvuonna (koko maa + 5 %). Kysyntä väheni selvästi mm. myyjillä ja siivoojilla. 

Edellisvuotta enemmän paikkoja oli mm. puhelinmyyjille, myyntiedustajille ja sosiaalialan ohjaajille. Pk-

barometrikyselyyn osallistuneista yrityksistä 12 % arvioi henkilökuntansa määrän pienenevän (koko maa 

9 %). Henkilöstön määrän kasvua ennakoi 9 % yrityksistä. Saldoluku oli negatiivinen (- 3, koko maa + 5). 

Kotka-Haminan seudulle maaliskuussa 2016 tehdyn ammattibarometriarvioinnin mukaan noin 48 % 

arvioiduista ammateista on tasapainoammatteja. Lähitulevaisuudessa pulaa on erityisesti lääkäreistä, 



14     1 /2016 
 

erityisopettajista ja puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä. Ylitarjonta-ammatteja on 37 % 

arvioiduista ammateista. Osuus on suurempi kuin edellisessä arviossa. Selkeimpiä ylitarjonta-ammatteja 

ovat myyjä, ahtaaja ja yleissihteeri.  

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät 

Kotkan seudulla oli vuoden loppupuoliskolla keskimäärin 7 100 työtöntä kuukausittain. Määrä on noin 

10 % vertailuajankohtaa suurempi. Kasvu on paitsi koko maata (+ 6 %) nopeampaa, myös seutukuntien 

välisessä vertailussa voimakkainta. Työttömien osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomen seutukuntien 

korkein (vuoden loppupuoliskon keskiarvo 18,2 %). Työttömien määrä oli kasvanut kaikissa kunnissa. 

Heikoin tilanne oli Kotkassa, jossa työttömien määrän kasvu oli suurinta. Suhteellisesti suurinta 

työttömyyden kasvu oli Miehikkälässä ja pienintä Haminassa. Työttömien kokonaismäärän ennakoidaan 

kasvavan mm. Sulzerin irtisanomisten takia. Todennäköistä on, että kasvun vauhti hidastuu.  

Naisten työttömyys kasvoi (+ 12 %) miesten työttömyyttä (+9 %) nopeammin. Kotkan seudulla työtön 

on myös keskimääräistä useammin ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa. Tämä ei ole vain vanhempien 

ikäluokkien ongelma, sillä suurimmat erot valtakunnalliseen keskiarvoon esiintyvät nimenomaan 

nuoremmissa ikäryhmissä. Esimerkiksi 30–34 –vuotiaista työttömistä lähes kolmannes on ilman 

perusasteen jälkeistä koulutusta (koko maa 23 %). 

Kotkan seudulla rakennetyöttömiä oli vuoden loppupuolella keskimäärin 4 500 henkeä kuukaudessa, 

joka vastaa 63 % kaikista työttömistä (koko maa 60 %). Vuoden takaiseen tilanteeseen (61 %) verrattuna 

rakennetyöttömien osuus on kasvanut. Etenkin pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut, sillä yli vuoden 

työttömänä olleita oli vuoden 2015 loppupuoliskolla 24 % enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu on 

selvästi nopeampaa kuin kokonaistyöttömyys, ja ylitti koko maan kasvulukemat (21 %). Työttömyyden 

keskimääräinen kesto on pidentynyt. Kotkan seudulla se oli vuonna 2015 keskimäärin 55 viikkoa (koko 

maa 53 viikkoa), kun vuotta aikaisemmin se oli 51 viikkoa. Pitkäaikaistyöttömien määrä tulee edelleen 

kasvamaan.  

Nuorisotyöttömyys kasvoi vuoden loppupuoliskolla 7  % eli samaa tahtia koko maan kanssa. Sukupuolten 

välisessä kasvuvauhdissa ei ole suurta eroa. Vaikka nuorten pitkäaikaistyöttömien lukumäärä ei ole kovin 

suuri, on määrä kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Vuoden loppupuoliskolla Kotkan seudulla 27 % 

nuoresta työvoimasta oli työttömänä (koko maa 18 %).  Ulkomaalaisia työttömiä oli kuukausittain 

keskimäärin 1 000. Heidän työttömyysasteensa oli seutukuntien korkein (46 %).  
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Imatran seutukunta 

Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti  

Imatran seutukunnassa asui vuoden 2015 lopussa 41916 henkilöä, vuoden aikana vähennystä oli 524 henkilöä. 

Vuoden 2016 tammikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 18,1 % ja työttömiä työnhakijoita 

oli 3309. 

Imatran seutukunta 

Tilanne nyt 
verrattuna 
vuoden takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua 
verrattuna 
nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 
nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta 0 0 0 

Työttömyyden määrä ja rakenne - - 0 

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 

 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet 

 

Haasteena on alueen elinkeinoelämän elinvoimaisuuden säilyttäminen. Imatran perusteollisuuden 

(metsä- ja metalliteollisuus) jatkuvuus näyttää suht vakaalta. Metsäsektorilla kartongintuotannon 

maailmanmarkkinanäkymät ovat hyvät. Metsäsektorilla on myös investointeja ja tehdään materiaalien 

hyödyntämiseen tähtäävää kehitystyötä. Alueelle halutaan uusia yrityksiä ja uusia asukkaita. Talouden 

epävarmuus heijastuu edelleen vientivetoisella paikkakunnalla ja investoiminen on varovaista. Imatran 

seutu pääsi Lappeenrannan seutukunnan kanssa mukaan kasvusopimusneuvotteluihin. Kasvusopimus 

keskittyy vähähiilisen liiketoiminnan uusiin avauksiin. Myös liikunta- ja urheilumatkailun tulevaisuus on 

lupaava. Seutukunnassa väestön väheneminen jatkuu edelleen. Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan 

väestö väheni 524 henkilöllä, mikä on noin 60 enemmän kuin edellisvuonna.  

 

 Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

Pk-yritysbarometrin mukaan Imatran seudulla yritysten suhdannetilanne on keskimääräistä heikompi.  

Suhdannenäkymien paranemista ennakoi 22 % yrityksistä (koko maa 32 %). Suurin osa arvelee, että 

suhdannenäkymät pysyvät ennallaan. Heikkenemistä ennustaa 17 % (koko maa 16 %). Uusia yrityksiä 

perustettiin saman verran kuin vuonna 2014.  

Imatran seudulla metsäklusteri on vahva, vaikka toimialalla tehdään edelleen myös tehostamistoimia. 

Metsä Boardin Simpeleen tehtaalla on käyty yt-neuvotteluita, jotta tehtaan arkituskapasiteetti saadaan 

sovitettua kysyntään. Vähennystarve on 42 henkeä. Tehtaan vahvuuksia ovat kysytty tuote ja tehokas 

kalusto. Simpele tuottaa omaa päällystettyä nimikkotaivekartonkiaan, mikä menee pääosin elintarvike- 

ja lääkepakkausmarkkinoille, joilla tavaran kysyntä on vakaata. 

Stora Enson Imatran tehtaille investoitiin viime vuonna 27 miljoonaa euroa 

kuluttajapakkauskartonkikoneen laatu- ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Tehtailla on maailman 
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suurin mikrokuitusellulinja. Mikrokuitusellulla pystytään korvaamaan esimerkiksi elintarvike- ja 

nestepakkauksissa olevaa muovikalvoa. Tehdas etsiikin uusia mahdollisuuksia biopohjaisten pakkausten 

kehittämiseen. Mikrokuitusellun kaupalliset avaukset ovat vielä antaneet odottaa, mutta 

tulevaisuudessa tuotteelle odotetaan suurta kysyntää. Tavoitteena on päästä myös 

älypakkausmarkkinoille. 

Alueella metalliteollisuus on tärkeä toimiala ja työllistäjä. Konepaja- ja metalliteollisuudella on 

metsäteollisuuden tavoin tarve uudistua. Alan yritykset painottuvat metsä- ja muun suurteollisuuden 

kunnossapitoon. Vaikka ala on suhdanneherkkä, vuodesta 2016 odotetaan kohtalaista. Imatran 

kolmanneksi suurin työllistäjä Ovako vältti yt-neuvottelut Imatran toimipisteellä, mutta tehokkuutta on 

parannettava myös Imatralla. Ongelmana on kansainvälisillä markkinoilla terveen kysynnän puute 

suhteessa tuotantokapasiteettiin.  

Imatran seudulla rajaliikenne väheni vuonna 2015. Rajanylityksiä tehtiin 32 % vähemmän kuin 

edellisvuonna. Imatran rajanylityspaikalla on kuitenkin varauduttu liikenteen uudelleen nouseviin 

määriin mm. uuden päärakennuksen ja uusien tarkastuspisteiden myötä. Tax free -myynti tippui vuoden 

aikana 48 %.  Viimeisimmät eli helmikuun tilastot ovat kuitenkin samalla tasolla viime vuoden helmikuun 

kanssa. Myös invoice-kauppa on Imatralla merkittävää. Venäläisyöpymisiä oli seudulla noin 64 200. 

Määrä oli noin 49 % edellisvuotta pienempi (koko maa – 42 %).  Vähentyneet venäläisturistien määrät 

ovat johtaneet hotellien sulkemisiin. Muun muassa hotelli Imatra on joutunut sulkemaan ovensa.  

Rakentaminen on hieman hiljentynyt viime vuoden kaupan ja biolämpökeskuksen investointien jälkeen. 

Käynnistymässä oleva keskustan liikerakentaminen piristää näkymiä. Suurin yksittäinen käynnissä oleva 

rakennusurakka on uusi teatteritalo. Investoinnin kokonaishinta on yli 6 miljoonaa euroa. Fortum jatkaa 

investointejaan Imatran vesivoimalaitokseen. Käynnissä on padon monivuotinen uusimisurakka, joka 

valmistuu vuonna 2018. Myös Tainionkosken vesivoimalaitoksen ykkös- ja kakkoskoneistojen 

nykyaikaistaminen alkaa vuonna 2017. Myös Lammassaaren satama-aluetta uudistetaan.  

Ukonniemen matkailualuetta on kehitetty systemaattisesti jo vuosia. Nyt keskus on monipuolinen 

urheilu- ja liikuntakeskus, jossa on mm. ampumahiihto- ja pesäpallostadion, yleisurheilukenttä, 

frisbeegolfrata, Avia Sport -suurhalli, kahden kaukalon jäähalli, tennishalli, jalkapallokenttiä sekä kattava 

ulkoilu- ja latuverkosto. Alueelle on saatu myös suuria urheilutapahtumia (maastohiihdon SM-kisat, 

vuonna 2017 pesäpalloilun Itä-Länsi -ottelu). Tällä hetkellä parannetaan alueen ravintolapalveluita. 

Satsaukset liikuntamatkailuun kehittämiseen jatkuvat.  

Matkailutarjontaa kehitetään aktiivisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä on Saimaa Geopark-hanke. Imatran 

ajot tekevät paluun. Imatran Moottorikerholle on myönnetty lupa kisan järjestämiseen. International 

Road Racing Championshipin osakilpailu eli kansainvälinen moottoripyörien katuratakilpailu järjestetään 

Imatralla elokuussa 2016 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1986. Imatran kaupunki on varannut 400 

000 euroa radan kunnostamiseen.  
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Työvoiman kysynnän näkymät  

Loppuvuonna 2015 alueelle tuli avoimeksi kuukausittain 100 uutta työpaikkaa. Määrä on 27 prosenttia 

pienempi kuin edellisvuonna (koko maa + 5 %). Keskimääräisesti tämä merkitsi noin 38 paikan 

vähenemistä kuukausittain. Suuria muutoksia ei tapahtunut ammattiryhmittäin.  Suurimmat 

vähennykset näkyvät mm. myyntineuvottelijan, myyjän ja siivoojan avoimissa työpaikoissa. Pk-

barometrin mukaan kyselyyn osallistuneista yrityksistä 3 % arvioi henkilökuntansa määrän pienenevän 

(koko maa 10 %). Henkilöstön määrän kasvua ennakoi 16 % yrityksistä (koko maa 18 %). 

Imatran seudulle tehdyn ammattibarometriarvioinnin mukaan (maaliskuu 2016) noin puolet arvioiduista 

ammateista on tasapainoammatteja lähitulevaisuudessa. Työvoimapulasta kärsiviä ammatteja oli 17 %. 

Pula näkyy terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateissa (mm. lääkärit, hammaslääkärit, lähihoitajat).  

Ylitarjonta-ammatteja oli kolmannes arvioiduista ammateista. Selkeimpiä ylitarjonta-ammatteja olivat 

lastenhoitotyöntekijät, myyjät sekä yleissihteerit. Ylitarjonta-ammattien osuus oli hieman pienempi kuin 

edellisessä ammattibarometrissa.  

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät 

Imatran seudulla oli vuoden loppupuoliskolla keskimäärin 3 000 työtöntä kuukausittain. Määrä on noin 

6 % vertailuajankohtaa suurempi eli samansuuruista koko maan keskiarvon kanssa. Naisten työttömyys 

kasvoi (+ 7 %) miesten työttömyyttä (+ 5 %) hieman nopeammin. Työttömyyden kasvu oli keskittynyt 

nimenomaan Imatralle, sillä pienemmissä kunnissa luvut olivat samalla tasolla edellisvuoden kanssa. 

Työttömien osuus työvoimasta oli 16 % (koko maa 14 %). Työttömien kokonaismäärän ennakoidaan 

edelleen kasvavan.  

Nuorisotyöttömyys (+ 7 %) on kasvanut kokonaistyöttömyyttä nopeammin, mutta kuitenkin samaa 

tahtia koko maan kanssa. Nuorten naisten työttömyys kasvoi nopeammin kuin nuorten miesten. Vuoden 

loppupuoliskolla 27 % nuoresta työvoimasta oli työttömänä.  

Ulkomaalaisia työnhakijoita oli keskimäärin 200 kuukausittain, ja heidän työttömyysasteensa oli 36 % eli 

alhaisin Kaakkois-Suomen seutukunnista. 

 Imatran seudulla rakennetyöttömiä oli vuoden loppupuolella keskimäärin 1 800 henkeä kuukaudessa, 

joka vastaa 61 % kaikista työttömistä (koko maa 60 %). Vuoden takaiseen tilanteeseen (58 %) verrattuna 

rakennetyöttömien osuus on kasvanut. Rakennetyöttömyyden lajeista pitkäaikaistyöttömyys kasvaa 

voimakkaimmin, sillä yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2015 loppupuoliskolla 22 % enemmän 

kuin edellisvuonna. Kasvu on selvästi nopeampaa kuin kokonaistyöttömyys, ja ylitti hieman koko maan 

kasvulukemat (21 %). Työttömyyden keskimääräinen kesto on pidentynyt. Imatran seudulla se oli 

vuonna 2015 keskimäärin 45 viikkoa eli Kaakkois-Suomen seutukuntien lyhyin (koko maa 53 viikkoa), 

kun vuotta aikaisemmin se oli 43 viikkoa. Pitkäaikaistyöttömien määrä tulee edelleen kasvamaan 

lähitulevaisuudessa.  
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Lappeenrannan seutukunta 

Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari  

Lappeenrannan seutukunnassa asui vuoden 2015 lopussa 89197 henkilöä, Vuoden aikana vähennystä oli 

127 henkilöä. Vuoden 2016 tammikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,7 %, ja 

työttömiä työnhakijoita oli 6634.  

Lappeenrannan seutukunta 

Tilanne nyt 
verrattuna 
vuoden takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua 
verrattuna 
nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 
nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta - 0 + 

Työttömyyden määrä ja rakenne - - 0 

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 

 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet 

 

Lappeenranta on edelleen yksi Suomen merkittävistä metsäteollisuuden keskittymistä, jonka kyky 

vastata myös uusiin liiketoimintahaasteisiin ja markkinoiden tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin on hyvä. 

Alueella vallitsee laaja yksituumaisuus vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Tahtotila menestykseen ja 

yhteiseen hiileen puhaltamiseen on vahva. Tuoreessa seutukuntien elinvoimaindeksimittauksessa 

Lappeenrannan seutukunta kuului toiseksi parhaaseen viidennekseen. Seutukunta saa vetoapua 

Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta.  LUTin ympärille rakentunut Skinnarilan campusalue toimii 

kaakkoisen Suomen teknologisen yritystoiminnan ja liikkeenjohdon koulutuksen keskuksena. 

Elinkeinorakennetta uudistamaan tarvitaan edelleen uusia osaamispohjaisia yrityksiä. Alueella toimiva 

Startup Mill on kasvattanut viime aikoina yrittäjämääräänsä.  

Lappeenrannan seudulla matkailun ja kaupan odotukset lähiajoille ovat edelleen alavireiset. Pidemmän 

ajan kuluessa uskotaan kuitenkin venäläismatkailun elpymiseen. Energia- ja ympäristöalan tulevaisuus 

on lupaava. Tätä tukee myös Lappeenranta-Imatra-seudun pääseminen mukaan 

kasvusopimusneuvotteluihin. Kasvusopimus keskittyy vähähiilisen liiketoiminnan uusiin avauksiin.  

 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

Pk-yritysbarometrin mukaan Lappeenrannan seudulla yritysten suhdannetilanne on hieman piristynyt.  

Suhdannetilanteen paranemista (31 %) ennakoi suurempi osa yrityksistä kuin maassa keskimäärin (26 

%). Heikkeneviä näkymiä ennakoi 11 % yrityksistä (koko maa 16 %). Uusia yrityksiä perustettiin lähes 

viime vuoden tahtiin (tammi-syyskuun 2015 tilanne). 

Massan, paperin ja kartongin valmistus on edelleen yksi alueen tärkeimmistä toimialoista.  Seutukuntaan 

saatiin hyviä uutisia, kun Stora Enso ilmoitti investoivansa 10 miljoonaa euroa Honkalahden sahalle 

Joutsenoon. Yhtiö rakentaa sinne uuden voimalaitoksen. Investoinnilla parannetaan yksikön 
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kustannustehokkuutta. Uudessa laitoksessa pystytään hyödyntämään sahalta saatavaa jätettä. 

Investoinnilla ei ole vaikutuksia sahan työntekijämäärään. Runsaan vuoden tuotannossa ollut UPM:n 

Lappeenrannan Kaukaan tehtaan biojalostamon toiminta on saatu kannattavaksi ja biodieselin 

kasvunäkymät ovat hyvät. Kemira kertoi investoivansa 50—60 miljoonaa euroa Joutsenon tehtaaseen, 

jonne rakennetaan uusi natriumkloraatin tuotantolinja ja kennosali. Ne kasvattavat Joutsenon tehtaan 

kapasiteettia merkittävästi. Rakennustyöt alkavat vaiheittain ensi kesänä ja tuotantoyksikön on tarkoitus 

valmistua vuoden 2017 lopussa. Natriumkloraatille on lähitulevaisuudessa kysyntää, sillä selluteollisuus 

on tehnyt suuria investointeja Suomessa ja Ruotsissa. Natriumkloraattia käytetään sellun valkaisussa. 

Teollisuudessa on ollut myös yt-neuvotteluja ja ilmoituksia toimipaikkojen sulkemisista. Paroc on 

aikaistanut Lappeenrannan tehtaansa sulkemisaikataulua. Yhtiö lopettaa kivivillatehtaan toiminnan 

kuluvan vuoden huhtikuun lopussa. Kaivosteknologian yhtiö Outotec vähentää yhteensä 150 työpaikkaa 

Suomesta yt-neuvottelujen päätteeksi. Vähentyneen työkuorman ja uudelleenjärjestelyjen vuoksi 

työpaikkoja leikataan lähes kaikista Suomen toimipaikoista, eniten Espoosta ja Lappeenrannasta. 

Vähennysten lisäksi lomautetaan mm. Lappeenrannan tuotantoyksiköissä. Parma Oy sulki 

elementtitehtaan Joutsenossa. Tehtaan tuotanto loppui viime vuoden lopussa.  

Lappeenranta on profiloitunut energiatalouden, kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan osaamisen 

edelläkävijäksi. Alueella on jo lukuisia pysyvän jalansijan markkinoilla saavuttaneita korkean teknologian 

osaamiseen perustuvia yrityksiä, joiden tuotanto joko suoraan tai välillisesti liittyy näiden sektoreiden 

toimintaan. Myös yliopisto on profiloinut toimintaansa yhä enemmän kestävän kehityksen ja uusiutuvan 

energian tutkimukseen ja kehittämiseen. Energia ja ympäristöalan yrityksissä erityisesti palvelu- ja 

asiantuntija-alat luovat isoja mahdollisuuksia. Tavoitteita tukevat LUTin Green Campus ja 

Lappeenrannan kaupungin toimenpiteet vihreän teknologian käyttöönotossa ja ympäristöstandardien 

kehittämisessä.  

Etelä-Karjalassa suunnitellaan miljoonaluokan investointeja jätteiden hyötykäyttöön. Uusia tuotteita 

jätteistä jalostavan laitoksen rakentamisen on määrä käynnistyä Lappeenrannan Kukkuroinmäessä 

tämän vuoden aikana. Teollisuuslaitoksen kustannusarvio on kaksi miljoonaa euroa ja sen oheisinfran 

on arvioitu maksavan puoli miljoonaa. Tarkoituksena on tuottaa jätteistä komposiittituotteita. Jätettä 

voidaan jalostaa raaka-aineeksi esimerkiksi piharakentamiseen, rakennus-, ajoneuvo- pakkaus- ja 

sähköteollisuuteen. 

Venäläisturistien yöpymiset ovat nyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2010. Venäläisyöpymisten 

määrä vähentyi 45 % edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2015 tax free -kaupan arvo pieneni 41 % 

edellisvuoteen verrattuna. Osuus koko maan kaupasta oli 20,4 % eli lähes viisi prosenttiyksikköä 

pienempi kuin vuonna 2014. Muuta maata merkittävästi suurempi invoice-myynti ei näy tax free –

tilastoissa. Alkuvuoden osalta tax free –tilastot näyttävät paremmilta: esimerkiksi helmikuussa 

Lappeenrannan tax free-kaupan arvo pieneni maltilliset 4 %. Pietarissa asiakasmäärät ovat kääntyneet 

nousuun sikäläisissä kauppakeskuksissa. Kaakkois-Suomessa seurataan mielenkiinnolla, onko kyse 

ostopäätösten lykkäämisestä syntyneestä toiminnasta vai kaupan noususuunnasta. 

Venäläisten vähentynyt matkailu on vaikuttanut laajasti kaupan alaan. Useita etenkin kaupan alan 

investointeja on nyt jäissä tai siirretty tulevaisuuteen, suurimpana niistä IKEA-tavaratalo.  Huonekalujätti 
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Ikea on ilmoittanut keskittävänsä laajentumissuunnitelmansa Lappeenrantaan ja pääkaupunkiseudulle. 

Yhtiö pyysi jatkoaikaa aiesopimukselle ja sen odotetaan kertovan kuluvan vuoden aikana, miten se 

etenee Lappeenrannan Mustolaan valmistellun liikkeensä rakentamisessa.  

Pienempien liikkeiden osalta vaikeuksissa ovat olleet erityisesti venäläiskysyntään nojaavat 

erikoisliikkeet. Vaikeasta kaupan alan tilanteesta huolimatta uusiakin investointeja on tulossa. 

Urheiluvälineliike XXL tulee rakentamaan Lappeenrantaan uuden myymälän, joka tuo parikymmentä 

kokoaikaista ja kymmeniä osa-aikaisia työpaikkoja. Lopetetun Grande Orchideen tiloissa avautui 

italialaisia tuotemerkkejä myyvä outlet-myymälä. Expert siirtyi uusiin ja suurempiin tiloihin 

Myllymäessä. Myös Masku avasi uuden myymälän. Näihin kauppaliikkeisiin syntyi nelisenkymmentä 

uutta työpaikkaa. Myös Motonet suunnittelee uuden myymälän rakentamista Lappeenrantaan. 

Piristyvään kauppaan ja venäläisten paluuseen uskoo myös City Kauppapaikat Oy-kehitysyhtiö, joka osti 

Lappeenrannasta kaksi kauppakeskusta ja viisi muuta liiketilaa.   

Rakennusalan yleisesti vaikeita aikoja helpottaa Lappeenrannassa keskustarakentaminen. Viime vuonna 

valmistui Iso-Kristiinan kauppakeskus ja teatteri. Citykorttelin rakentaminen jatkuu. Etelä-Karjalan 

sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä on tehnyt päätöksen, joka koskee 71 miljoonan euron investointia 

vuosina 2015–2018. Ensimmäisessä vaiheessa rakenteilla ovat tilat sairaalan päivystykselle ja kokonaan 

uudet vuodeosastot eli niin sanottu K-Sairaala. Rakenteilla on myös vuokra-/opiskelija-asuntoja sekä 

juuri alkamassa oleva Pontuksen koulu- ja päiväkotikompleksi, jonka kustannusarvio on noin 15 

miljoonaa euroa. 

Lääketehdas Cytomed aloitti toimintansa Lappeenrannan Joutsenossa vuonna 2012, mutta tuotanto on 

päässyt täyteen vauhtiin viime kesänä. Tehdas lisää tuotantoaan. ICT-ala on vahvassa kasvussa 

Lappeenrannassa. Ohjelmistoala palkkasi viime vuonna 70 työntekijää ja on luvannut palkata tänä 

vuonna saman verran lisää. ICT-alan koulutusta on supistettu viime vuosina eikä se ole tällä hetkellä 

riittävää alan potentiaalin hyödyntämiseksi.  

Työvoiman kysynnän näkymät  

Loppuvuonna 2015 alueelle tuli avoimeksi kuukausittain noin 530 uutta työpaikkaa. Määrä on 13 

prosenttia suurempi kuin edellisvuonna (koko maa + 5 %). Suuria muutoksia ei tapahtunut 

ammattiryhmittäin.  Lukumäärissä suurimmat lisäykset näkyvät tutkimushaastattelijoiden, 

myyntineuvottelijoiden mutta myös tietotekniikan aloilla. Suurimmat vähennykset kohdistuivat 

tarjoilijoiden, sähköasentajien ja myyntiedustajien avoimiin työpaikkoihin. Pk-barometrikyselyyn 

osallistuneista yrityksistä 20 % arvioi henkilökuntansa määrän suurenevan (koko maa 18 %). Henkilöstön 

määrän laskua ennakoi 7 % pk-yrityksistä (koko maa 10 %).  Näkymät ovat siis edellisiä barometrejä 

paremmat, mutta edelleen aika varovaiset. Kotimaisen ja venäläisen kulutuskysynnän vaimeus on 

näkynyt kaupan alan työvoiman kysynnässä. Viimeisen parin kuukauden lukujen perusteella kysyntä on 

kuitenkin vilkkaampaa kuin edellisvuonna. Osin ilmiössä voi olla kyse myös kauppojen 

aukiolosäännösten muutoksista, mutta myös kesätyöpaikkojen viime vuotta aikaisemmasta 

ilmoittamisesta.  

Lappeenrannan ammattibarometriarvioinnin mukaan noin kolmannes arvioiduista ammateista on 

tasapainoammatteja. Työvoimapulasta kärsiviä ammatteja oli noin viidennes. Lähitulevaisuudessa pulaa 
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on erityisesti lääkäreistä, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä sekä ICT-alan asiantuntijoista. 

Ylitarjonta-ammatteja oli 45 % arvioiduista ammateista. Selkeimpiä ylitarjonta-ammatteja olivat 

opettajat (ammatillinen, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) sekä yleissihteerit. Ylitarjonta-ammattien 

määrä oli pienempi kuin edellisessä ammattibarometrissa.  

 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät 

Lappeenrannan seudulla oli vuoden loppupuoliskolla keskimäärin 6 200 työtöntä kuukausittain. 

Työttömien määrä kasvoi 6 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvuvauhti oli yhtä nopeaa kuin maassa 

keskimäärin. Sukupuolten välillä ei juurikaan ollut eroja kasvuvauhdissa. Työttömien osuus työvoimasta 

oli 15 % (koko maa 14 %). Työttömyys kasvaa edelleen. Teollisuudessa on odotettavissa työttömyyden 

kasvulukuja, kun Parocin Lappeenrannan tehtaan alasajo realisoituu. Myös postin irtisanomisten on 

kerrottu osuvan Kaakkois-Suomessa pahiten Lappeenrantaan. Niin ikään koulutussektorin yt-

neuvottelut kasvattavat työttömyyslukuja. 

Nuorisotyöttömyys (+ 11 %) on kasvanut kokonaistyöttömyyttä nopeammin. Myös valtakunnallinen 

kasvuvauhti (+ 7 %) ylittyi. Nuorten miesten ja naisten työttömien määrä kasvoi lähes samaa vauhtia. 

Vuoden loppupuoliskolla Lappeenrannan seudulla noin 21 % nuoresta työvoimasta oli työttömänä. 

Osuus oli alueen seutukuntien matalin. Ulkomaalaisia työnhakijoita oli keskimäärin 650 kuukausittain, 

ja heidän työttömyysasteensa oli 39 % (koko maa 32 %). 

Rakennetyöttömiä oli vuoden loppupuolella keskimäärin 3 800 henkeä kuukaudessa, joka vastaa 62 % 

kaikista työttömistä (koko maa 60 %). Vuoden takaiseen tilanteeseen (60 %) verrattuna 

rakennetyöttömien osuus on kasvanut. Niin kuin muissakin alueen seutukunnissa, myös Lappeenrannan 

seudulla pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. Kasvu on kuitenkin vielä maltillista verrattuna muihin 

seutukuntiin ja maan keskiarvoon, sillä määrä oli 11 % vertailuajankohtaa suurempi (koko maa + 21 %). 

Myös työttömyyden keskimääräinen kesto on muista seutukunnista ja koko maasta poiketen pysynyt 

edellisvuoden tasolla (50 viikkoa, koko maa 53 viikkoa). Vaikka pitkäaikaistyöttömien määrän odotetaan 

vielä kasvavan, on tämä kuitenkin yksi osoitus kohtuullisen toimivista työmarkkinoista.  
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