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Arbetslösheten fortsätter att öka
Antalet svårsysselsatta ökar hela tiden
Arbetslösheten minskade endast i Vetil
Antalet arbetslösa i Österbottens ELY-område var i slutet av juli 10 138, vilket är 1 242 fler än för ett år sedan. Antalet
individuellt permitterade av alla arbetslösa var 788, vilket är 555 fler än för ett år sedan. Ökningen i antalet permitterade
beror på att praxisen med gruppanmälningar upphörde. De permitterade anmäler sig personligen vid arbets- och
näringsbyråerna (se bilaga, ANM -Hur ändringen i permitteringsförfarandet påverkar arbetsförmedlingsstatistiken
från och med 1.7.2013) .
Andelen arbetslösa av arbetskraften var 8,6 %. Den är fortfarande den lägsta siffran i hela landet. De följande lägsta
siffrorna hade Södra Österbotten (9,6 %) och Nyland (9,8 %). Den högsta arbetslösheten fanns i Lappland (16 %). I hela
landet var andelen arbetslösa av hela arbetskraften 12,2 %.
Antalet arbetslösa kvinnor var 5154 personer, vilket är 609 fler än för ett år sedan. Andelen kvinnor av de arbetslösa
(50,8 %) var större än bland män. Antalet arbetslösa män var 4 984 personer. Antalet arbetslösa under 25 år var 1 664,
vilket är 259 fler än för ett år sedan. Av alla arbetslösa var 3 336 över 50 år, vilket är 320 fler än för ett år sedan.
Antalet långtidsarbetslösa (över ett års kontinuerlig arbetslöshet) var 1917. Antalet har ökat jämnt ända från år 2009, då
det var runt 1000 personer. Samtidigt har antalet svårsysselsatta personer ökat till nära 5000 personer (4 700) dvs.
nästan hälften av de arbetslösa är antingen långtidsarbetslösa, återkommande arbetslösa, personer som flyttar sig från en
serviceform till en annan eller från en serviceform till arbetslöshet.
Andelen utländska arbetslösa av den utländska arbetskraften var 26,6 %. För ett år sedan var siffran 26,3 %. Antalet
arbetslösa var 1091 personer. Antalet utländsk arbetskraft var i Österbottens ELY-område 4100 personer. I hela landet
var andelen utländska arbetslösa 34,6 %.
Yrkesgruppsvis var arbetslösheten störst för industriyrken (1 592) och för yrken inom oklassificerat arbete (1 447) samt
för yrken inom hälsovård och socialt arbete (1310). Arbetslösheten har under ett år ökat inom alla yrkesgrupper.
I slutet av juli var antalet personer som sysselsattes genom olika tjänster 3406, vilket är 93 färre än för ett år sedan.
Sysselsatta personer var 1077, i arbetskraftsutbildning var 771 personer, i träning 4 personer, i arbets- och
utbildningsprövning 322 personer, 230 personer var sysselsatta via alterneringsplatser, 345 personer deltog i
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och 656 personer deltog i frivilliga studier. Totalt 116 nya personer sysselsattes
med stöd och 5 personer inledde arbetskraftsutbildning.
I slutet av månaden fanns det totalt 17 538 arbetssökande, av vilka 3 882 var i arbete, 2 569 utanför arbetskraften, 560
på arbetslöshetspension och 209 gjorde förkortad arbetsvecka.
Antalet nya lediga arbetsplatser var 873, vilket är 363 färre än för ett år sedan. Det totala antalet lediga arbetsplatser var
1751. Av dem var 350 temporära eller tillfälliga. I slutet av månaden fanns det 810 lediga arbetsplatser.
Om inte Åland (3,3 %) medräknas var den bästa landskapsvisa arbetslöshetsgraden i Österbotten (8,1 %). De följande
bästa siffrorna hade Södra Österbotten (9,6 %), Nyland (9,8 %) och Mellersta Österbotten (10,1 %).
Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns i Närpes (3,4 %). En arbetslöshetsgrad över 10 % hade Kaskö (15,2 %),

Jakobstad (11,4 %), Lestijärvi (10,7 %), Karleby (10,6 %), Vasa (10,2 %), Halso (10,2 %), Perho (10,2 %)
och Kannus (10,1 %).

Sysselsättningsöversikt för ungdomar, juli 2013
Som lägst har arbetslösheten hos personer under 25 år i Österbottens ELY-område sjunkit t.o.m.
under 600 arbetslösa personer när högkonjunkturen var som högst i början av år 2008. Sedan under
den globala recessionen ökade den till som högst över 1600 arbetslösa. Därefter sjönk
arbetslösheten under det ekonomiska uppsvinget till nästan 800 ungdomar på våren 2011 men under
recessionen började den öka igen. Under början av detta år har arbetslösheten minskat
säsongmässigt men arbetslösheten bland ungdomar har i juni-juli fått en brantare kurva uppåt än de
tidigare åren och antalet arbetslösa var i slutet av juli nästan 1700. Arbetslösheten bland personer
under 25 år har ökat i ELY-området på årsnivå, dvs. från juli förra året till juli i år med 18 % (med
259 ungdomar) när ökningen i hela landet var 17 % (6 761 ungdomar).

Enligt ekonomiska regioner var den lägsta procentandelen av arbetslösa under 25 år av hela
åldersklassen i juli i Sydösterbotten (4,7 %) och nästan lika låg i Jakobstadsregionen (5,0 %). Den
högsta procentandelen fanns i Karleby ekonomiska region (8,6 %) och även den var under hela
landets procentandel (8,7 %). I hela ELY-området fanns det bara 6,4 % av ungdomar som var
arbetslösa. –Största delen av ungdomarna är ju och studerar och de registreras inte i
arbetslöshetsstatistiken som arbetslösa, såsom i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning gör där
man frågar färdigheter att ta emot arbete. Där blir arbetslöshetsgraden hos ungdomarna i hela landet
t.o.m. ca var femte av de ungas arbetskraft.
I antalet arbetslösa i åldern 25-29 år är de månadsvisa växlingarna mindre än hos yngre arbetslösa
både vad det gäller hela landet och ELY-området. De högsta och lägsta värden nåddes under
ungefär samma tid som i den yngre åldersklassen. Under början av detta år har arbetslösheten
sjunkit säsongmässigt som de föregående åren men i juni-juli började arbetslösheten stiga kraftigare
än de föregående åren även i denna åldersklass och antalet arbetslösa var i slutet av juli 1200. I
ELY-området ökade arbetslösheten inom denna åldersklass på årsnivå dvs. från juli förra året till
juli detta år med 23 % (med 222 ungdomar) och i hela landet endast 17 % (5 208 ungdomar).

Enligt ekonomisk region var den klart lägsta procentandelen arbetslösa i åldersklassen för 25-29åriga i juli i Sydösterbotten (2,0 %) och den högsta i Karleby ekonomiska region (10,3 %). I hela
landet var procentandelen 10,4 % och för hela ELY-området endast 7,2 %.

