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Arbetslösheten har stigit något
Långtidsarbetslösheten har blivit svårare
Permitteringarna har minskat
Många nya jobb har rapporterats
Antalet arbetslösa var i slutet av januari 8753, vilket är 321 fler än i december, och 680 fler än för ett år sedan. Andelen
arbetslösa av arbetskraften var 7,5 %. Den är den lägsta siffran i hela landet. De följande lägsta siffrorna hade Nyland
(8,1 %) och Södra Österbotten (9,9 %). Den högsta arbetslösheten fanns i Norra Karelen (16,4 %), i Kajanaland (15,5)
och i Lappland (15,1). I hela landet var andelen arbetslösa av hela arbetskraften 11,2 %.
Månadsvis följs gruppermitteringar skilt för sig. Noggrannare tilläggsuppgifter om uppföljningen finns på arbets- och
näringsministeriets webbsida: http://www.tem.fi/index.phtml?s=3302. Gruppermitteringar var enligt följande: januari
55, december 162 och för ett år sedan 191. De väntade gruppermitteringarna var i januari 9, i december 473 och för ett
år sedan 453.
Antalet arbetslösa kvinnor var 3459 personer, vilket är 193 fler än för ett år sedan. Andelen kvinnor av de arbetslösa var
40 %. Antalet arbetslösa män var 5294 personer, vilket är 487 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa under 25 år var
1308, vilket är 94 fler än för ett år sedan. Av alla arbetslösa över 50 år var 3215, vilket är 235 fler än för ett år sedan.
Antalet långtidsarbetslösa (över ett års kontinuerlig arbetslöshet) var 1729, vilket är 1196 fler än för ett år sedan.
Andelen utländska arbetslösa av den utländska arbetskraften var 16,5 %. För ett år sedan var siffran 16,6 %. Antalet
arbetslösa var 674 personer. I hela landet var andelen utländska arbetslösa 26 %. På ELY-centralens område uppgick
den utländska arbetskraften till 4090 personer, vilket är 522 personer fler än för ett år sedan.
Antalet personer som sysselsattes genom olika tjänster var 3913, vilket är 297 färre än för ett år sedan. Sysselsätta
personer var 864, i arbetskraftsutbildning var 1164 personer, i arbetslivsträning och praktik 315 personer och 193
personer var sysselsatta via alterneringsplatser, 448 personer deltog i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och 766
personer deltog i frivilliga studier. Det gjordes 177 nya placeringar genom stödåtgärder och 186 personer inledde
arbetskraftsutbildning.
I slutet av månaden fanns det totalt 17116 arbetssökande, av vilka 4184 var i arbete, 3151 utanför arbetskraften, 783 på
arbetslöshetspension och 281 gjorde förkortad arbetsvecka.
Antalet nya lediga arbetsplatser var 3474, vilket är 693 färre än för ett år sedan. Det totala antalet lediga arbetsplatser
var 4596. Av dem var 2560 kontinuerliga och tillfälliga eller temporära. I slutet av månaden fanns det 3610
arbetsplatser.
Om inte Åland (4,9 %) medräknas var den bästa landskapsvisa arbetslöshetsgraden i Österbotten (6,8 %). De följande
bästa siffrorna hade Nyland (8,1 %), Mellersta Österbotten (9,3 %) och Södra Österbotten (9,9 %).
Arbetslöshetsgrad under fyra procent fanns i två kommuner: Pedersöre (3,0 %) och Närpes (3,9 %) kommuner . En
arbetslöshetsgrad över 10 % hade Kaskö (15,8 %) och Perho (12,4 %). Arbetslöshetsgraden i Karleby var 9,6 %,
i Jakobstad 9,1 % och i Vasa 8,6 %.

