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Työttömyyden kehitys Lahdessa ja 10 suurimmassa kaupungissa 1990-2013
1990-luvun alun syvä lama nosti suurimpien kaupunkien työttömyysasteet huippuunsa vuoden 1993 lopussa.
Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta työttömyysaste nousi suurimmissa kaupungeissa 23-25 %:n tietämille ja
koko maassa yli 22 %:n. Lahdessa työttömyysaste oli jo vuoden 1992 lopussa 22 % ja vuonna 1993 28,6 %.
Pääkaupunkiseudun kunnista Helsingissä ja Vantaalla työttömyysaste nousi 17-18 %:iin ja Espoossa 15 prosenttiin vuoden 1993 lopussa. Työttömyysaste kääntyi jyrkempään laskuun pääkaupunkiseudulla 1990-luvun puolivälissä ja vuosituhannen vaihteessa työttömyysaste painui jo alle 10 %:in. 2000-luvun alun ”pikkulama” nosti hetkellisesti työttömyysasteita, mutta vuosina 2007 ja 2008 pääkaupunkiseudulla oltiin jo lähellä täystyöllisyyttä 5-6 %:n
työttömyysasteilla. Uuden laman myötä työttömyysaste nousi muutamalla prosenttiyksiköllä vuonna 2009, mutta
työttömyyden uusi nousu vuodesta 2012 lähtien on hivuttanut työttömyysasteen Helsingissä ja Vantaalla jo lähelle 10 %:a ja Espoossakin lähelle 8 %:a.
Myös muissa suurissa kaupungeissa työttömyysaste aleni melko tasaisesti vuoteen 2005 asti, eikä teknokuplan
puhkeaminen vaikuttanut työllisyyteen yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla 2003-2004. Vuosina 2006 ja 2007
kiihtynyt työttömyyden aleneminen pysähtyi finanssikriisiin ja työttömyys nousi huippuunsa vuoden 2009 lopussa.
Elvytystoimet sekä kaupan ja palvelujen työllisyys käänsivät työttömyysasteet laskuun, mutta suotuisa kehitys
kääntyi jälleen työttömyyden kasvuksi vuonna 2012. Vuoden 2013 aikana lähes kaikissa suurimmissa kaupungeissa työttömyysaste on ollut kasvussa ja noussut jo yli vuoden 2009 tason.
Työttömyystilastojen valossa Lahti kärsi eniten 90-luvun lamasta. Neuvostoliiton kaupan romahdus romahdutti
teollisuustyöpaikkojen määrän, mutta myös monen elinkeinonharjoittajan elämän. Vuosina 1992-1996 työttömyysaste oli Lahdessa selvästi korkeammalla tasolla kuin missään vertailukaupungissa. Vielä vuoden 1996 lopussa neljännes (25 %) Lahden työvoimasta oli työttömänä. Raskas ja pitkä rakennemuutos johti työttömyysjaksojen pitkittymiseen mikä näkyi vertailukaupunkeja korkeampana työttömyysasteena vuoteen 2007 asti. Uusi lama nosti Lahden työttömyysasteen vuosina 2009 ja 2013 korkeimmaksi vertailukaupungeista, mutta ero moneen
kaupunkiin (esim. Tampere) ei ole kovin suuri. Lokakuun lopussa 2013 Lahden työttömyysaste oli 16,1 %, mutta
saattaa nousta kausivaihtelusta johtuen 18 %:iin vuoden lopussa, mikä on kuitenkin 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 20 vuotta sitten.
Työttömyysaste 10 suurimmassa kaupungissa vuoden lopussa 1990-2013 (lokakuu)
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