Alueellisia näkymiä,
Kaakkois-Suomen ELY-alue,
syksy 2017
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Työllisyys- ja taloustilanne – iso kuva
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Kaakkois-Suomi: Työttömien työnhakijoiden määrä laskee.



Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys laskussa.



Danske Bank: 2018 talouskasvun ennuste 1,8 %.



HaminaKotkan satama: tavaramäärä nousi välillä tammikuu - elokuu 7,5
% vuoden takaiseen verrattuna.



Ostovoima pysyttelee paikoillaan (korotukset yltävät hädin tuskin
inflaation tasolle)  työmarkkinaneuvottelut.

Työllisyystilanne
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Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun
lopussa yhteensä 18 262 työtöntä työnhakijaa.
12,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Nuoria työttömiä 17 % vähemmän kuin vuosi sitten.
Pitkäaikaistyöttömiä 14 % vähemmän kuin vuosi sitten (osittain johtuu
määräaikaishaastatteluista).
Koko maassa työttömiä oli 288 745 ( -15,7 %).
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,1 % (KaakkoisSuomi).
Kymenlaaksossa osuus oli 13,6 % ja Etelä-Karjalassa 12,4 %
Korkein työttömyysaste Kotkassa (16,1 %), matalin Taipalsaarella
(8,8 %).

Työttömyyden tunnuslukuja (elokuu 2017) - vertailu
vuoden takaiseen
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Kymenlaakso

% (muutos)

Etelä-Karjala

% (muutos)

Koko maa

% (muutos)

Työttömät

10 422

-11,7

7225

-10,7

279 450

-14,1

Lomautetut

432

-33,7

183

-39

9295

-46

Yli vuoden työttömänä

3961

-15,7

2531

-12,3

102 343

-20

Rakennetyöttömät

7593

-10,2

5146

-9,7

188 998

-12,2

Nuoret työttömät

1358

-16,7

962

-17,1

36 281

-20,4

Huomioita työttömyyden rakenteesta
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Pitkäaikaistyöttömyys vähentynyt, mutta työttömyyden
keskimääräinen kesto pidentynyt.



Rakennetyöttömien määrä kaikista työttömistä kasvanut,
vaikka rakennetyöttömyyskin on vähentynyt (66 %
Kaakkois-Suomessa, koko maassa 63 %).



Naisten työttömyys vähentynyt hitaammin kuin miesten.

Yritysnäkökulma
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PK-barometri (2/2017), suhdannenäkymät
– Koko maa +38
– Etelä-Karjala +22 (laskua keväästä)
– Kymenlaakso +36 (nousua keväästä)
 Talouskasvu ei heijastu odotetusti PK-yritysten
näkemyksissä.

http://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala/metsasektori-2017-kevat#metsäteollisuus
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Melolinna Heikki

Investointeja


UPM Kaukaa: 30 MEUR  tuotantokyky kasvaa 4 %. Asennukset 2018 keväällä.
(Jatkoa 50 MEUR investoinnille, sellun kuivauskoneet).



UPM Kymi: 98 MEUR (sellutehtaan tuotannon kasvattaminen). Valmista 2017.



Kotkamills 170 MEUR: taivekartonkikone  markkinoille muovittomia
kuluttajapakkauskartonkeja (vastaavia ei tehdä missään muualla maailmassa).



Stora Enso Inkeroinen: 9 MEUR (muun muassa uusi arkkileikkuri).



Kemira Joutseno: 50 MEUR (tuotantokapasiteetin kasvattaminen).

---Kullasvaaran logistiikkaterminaali, Haminan LNG-terminaali (urakka Wärtsilälle), Zsar
Outlet Village etenemässä rakentamisvaiheeseen.
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Poimintoja kasvuyrityskatsauksesta, KaakkoisSuomen ELY-alue


Pienet kasvuyritykset (alle kolme henkilöä kasvukauden alussa)

Kasvukausi 2012 2015
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Kasvuyritysten
määrä kauden
alussa

150

Henkilöstömäärä
kauden alussa

233

Henkilöstömäärä
kauden lopussa

1176



Osaajat siirtyvät kasvukeskuksiin.  Alueelle kehittyy melko vähän korkean
osaamisen yrityksiä (TEM 2017: Kymenlaakso TKI-vertailussa toiseksi viimeisellä
sijalla, Etelä-Karjala mediaanimaakunnan yläpuolella).



Visedo (sähköiset voimajärjestelmät) avaa toimiston Hong Kongiin, iso sopimus
aasialaisen sähkömoottorien valmistajan kanssa.

Väestökehitys, muuttoliike
(Väestöllinen huoltosuhde: lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden)







Väestö ikääntyy ja vähenee Kaakkois-Suomessa 
taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde maan
keskiarvoa heikompia.
Väestöllinen huoltosuhde

1996

2006

2016

KOKO MAA
50,0
Kymenlaakson maakunta 51,6
Etelä-Karjalan maakunta 51,3

50,5
54,2
54,2

59,1
66,3
64,9

Muuttoliike 2016: Kymenlaakso -991
Etelä-Karjala -417
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Koulutus
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Xamk vuoden alusta. Suomen suurin TKI-ammattikorkeakoulu
(10,5 miljoonaa euroa ulkopuolista rahoitusta 2016).
Rakennuspäätös Kotkan uudesta kampuksesta.



LUT-konserni vuoden 2018 alusta (LUT, Saimia, Lamk).
Lappeenrannan-Lahden yliopisto.



Ratatekninen oppimiskeskus Kouvolassa (aloitus 2017 syksyllä).

Liikenne
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E18-tiellä Hamina – Vaalimaa –välin parantaminen (kokonaan auki
liikenteelle keväällä 2018). Vaalimaalla otettu käyttöön uusi rekkaparkki.



Valtatie 6, Taavetin ja Lappeenrannan välin parantaminen (valmis
loppuvuodesta 2017).



Luumäen ja Imatran välisen ratayhteyden parantaminen käynnistetään
(yhteysvälillä liikkuu erityisesti teollisuuden puukuljetuksia).



Kotkaan risteilyaluksia 2017 ja 2018.  Mahdollisuuksia esimerkiksi
matkailuyrittäjille.

Venäjä
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Rupla vahvistunut viime vuodesta (tosin kurssi heilahtelee).



Matkailijoiden yöpymiset selvässä nousussa molemmissa
maakunnissa.



Vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä kääntyneet nousuun.



 Vaikutukset matkailuun. Suomi selvä ykkönen venäläisten
matkakohteena.



Venäjän-kaupan barometri (kevät 2017): Odotukset Venäjän talouden
kehityksestä ovat kääntyneet selvästi positiivisiksi.

Kaakkois-Suomi: työllistymisen näkymät eri ammateissa
(ammattibarometri.fi)

TOP 15 PULAA

TOP 15 YLITARJONTAA
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Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät - (5244)
Yleislääkärit - (2211)
Ylilääkärit ja erikoislääkärit - (2212)
Hammaslääkärit - (2261)
Kuulontutkijat ja puheterapeutit - (2266)
Bioanalyytikot (terveydenhuolto) - (3212)
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät - (5120)
Koneenasettajat ja koneistajat - (7223)
Myyntiedustajat - (3322)
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat - (7212)
Ohutlevysepät - (7213)
Sovellussuunnittelijat - (2512)
Röntgenhoitaja - (3211)
Sosiaalityön erityisasiantuntijat - (2635)
Farmaseutit - (3213)













Yleissihteerit - (4120)
Prosessinhoitaja, paperiteollisuus - (3139)
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. - (9333)
Paperimassan, paperin, kartongin valmistuksen prosessityöntekijät (8171)
Myyjät - (5223)
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntija... - (2431)
Johdon sihteerit ja osastosihteerit - (3343)
Pankki- ym. toimihenkilöt - (4211)
Lastenhoitotyöntekijät - (5311)
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työnteki... - (6113)
Tuote- ja vaatesuunnittelijat - (2163)
Taloushallinnon toimistotyöntekijät - (4311)
Sisustussuunnittelijat ym. - (3432)
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat - (2330)
Käytön tukihenkilöt - (3512)

