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Arbetslösheten minskade jämfört med situationen under recessionsåret 2009
De nya lediga arbetsplatserna ökade inom industrin, inom tekniska yrken och inom
jordbruket – arbetsplatserna minskade inom övriga yrkesgrupper
Antalet personer i olika tjänster var större än för ett år sedan – trots det ökade antalet
ungdomar och långtidsarbetslösa från förra året
Antalet arbetslösa var i slutet av september 8 299 personer, vilket är 1 323 fler än för ett år sedan. Antalet individuellt
permitterade av alla arbetslösa var 539, vilket är 341 fler än för ett år sedan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var 7,1
procent. Den är den bästa siffran i hela landet. De följande lägsta siffrorna hade Södra Österbotten (8,6 %) och Nyland
(8,7 %). Den högsta arbetslösheten fanns i Lappland (14,8 %). I hela landet var andelen arbetslösa av hela arbetskraften
10,9 %. Österbottens andel av arbetslösa i hela landet sjönk till 2,9 procent. Så liten har den inte varit i mannaminne.
Antalet arbetslösa kvinnor var 3 665 personer. Andelen kvinnor av de arbetslösa var 44,2 %. Antalet arbetslösa män var
4 634 personer. Antalet arbetslösa under 25 år var 1 244, vilket är 264 fler än för ett år sedan. Av alla arbetslösa var
2 997 över 50 år vilket är 273 fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa (över ett års kontinuerlig arbetslöshet)
ökade fortfarande. Nu är de 1958, vilket är 418 fler än för ett år sedan.
Andelen utländska arbetslösa av den utländska arbetskraften var 17,9 procent. Detta är den bästa siffran i hela landet.
För ett år sedan var motsvarande andel 16,5 %. Antalet arbetslösa var 735 personer. Antalet utländsk arbetskraft var i
Österbottens ELY-område 4 100 personer. I hela landet var andelen utländska arbetslösa 27,2 %.
Yrkesgruppsvis var arbetslösheten störst för industriyrken (1548) och för yrken inom oklassificerat arbete (1 195).
Arbetslösheten har under ett år ökat inom alla yrkesgrupper, proportionellt sett mest inom de merkantila yrken och inom
hälsovård och socialt arbete.
I slutet av september var antalet personer som sysselsattes genom olika tjänster 4 211 personer, vilket är 191 fler än för
ett år sedan. Sysselsatta personer var 1 170, i arbetskraftsutbildning var 1 058 personer, i träning 118 personer, i arbetsoch utbildningsprövning 354 personer, 229 personer var sysselsatta via alterneringsplatser, 467 personer deltog i
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och 814 personer deltog i frivilliga studier. Totalt 226 nya personer sysselsattes
genom arbetsförvaltningens tjänster och 388 personer inledde arbetskraftsutbildning.
I slutet av månaden fanns det totalt 16 667 arbetssökande, av vilka 3 994 var i arbete, 3 629 var utanför arbetskraften,
418 på arbetslöshetspension och 264 gjorde förkortad arbetsvecka.
Antalet nya lediga arbetsplatser var 1 039, vilket är 103 färre än för ett år sedan. Det totala antalet lediga arbetsplatser
var 1 808. Av dem var 314 temporära eller tillfälliga. I slutet av månaden fanns det 829 lediga arbetsplatser. De nya
lediga arbetsplatserna ökade inom industrin, inom tekniska yrken och inom jordbruket –arbetsplatserna minskade inom
övriga yrkesgrupper.
Om inte Åland (3,4 %) medräknas fanns den bästa landskapsvisa arbetslöshetsgraden i Österbotten (6,6 %). De följande
bästa siffrorna hade Mellersta Österbotten (8,4 %), Södra Österbotten (8,6 %) och Nyland (8,7 %). Jämfört med förra
året har arbetslösheten ökat i alla landskap, proportionellt sett mest i Nyland (+25,7 %) och minst i Norra Karelen (+8,6
%). I landskapet Österbotten har arbetslösheten ökat med 20 procent, i Mellersta Österbotten med 10 procent och i
Södra Österbotten med 17,9 procent. I hela landet var ökningen 18 procent.

Arbetslöshetsgrad under fyra procent fanns i Pedersöre kommun (3,4 %) och i Närpes (3,4 %). Den högsta
arbetslösheten hade Kaskö (13,2 %). Arbetslöshetsgraden i Vasa var 8,4 procent, i Karleby 8,9 procent och i Jakobstad
9,0 procent. Antalet arbetslösa har fortsättningsvis minskat i tre kommuner jämfört med förra året (Vetil, Kaskö och
Toholampi). I andra kommuner har den ökat. Proportionellt sett har arbetslösheten ökat mest i Laihela (+ 49,1 %) och i
Lestijärvi (+ 45 %).

Sysselsättningsöversikt för ungdomar, september 2013
Arbetslösheten bland personer under 25 år har ökat i hela ELY-området på årsnivå, dvs. från
september förra året till september i år med 27 % (med 264 ungdomar) när ökningen i hela landet
var 23 % (6 793 ungdomar).

I landskapet Österbotten ökade arbetslösheten bland personer under 25 år från september förra året
till september i år med 36 %, men i Mellersta Österbotten endast med 12 %. Enligt de ekonomiska
regionerna var ökningen i Kyrolandet t.o.m. 82 %. I Vasa ekonomiska region var ökningen 36 %, i
Sydösterbotten 35 %, i Jakobstadsregionen 25 % och i Karleby ekonomiska region 20 %.
Minskning fanns endast i Kaustby ekonomiska region, -17 %.
Arbetslösheten bland personer 25-29 år ökade i hela ELY-området från september förra året till
september detta år med 29 % (med 211 ungdomar) men i hela landet med endast 20 % (4 981
ungdomar).

Ökningen av arbetslösheten bland personer 25-29 år var i landskapet Österbotten under
motsvarande tid 32 % och i Mellersta Österbotten 24 %. Enligt de ekonomiska regionerna var

ökningen i Sydösterbotten 50 %, i Jakobstadsregionen 41 %, i Kyrolandet 35 %, i Vasa ekonomiska
region 27 % och i Kaustby och Karleby ekonomiska regioner 24 %.

