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Arbetslösheten ökade med drygt 1000 personer jämfört med förra året
Sysselsättningsläget inom området för ELY-centralen i Österbotten är dock det bästa i landet
Strukturarbetslösheten har ökat, över hälften av alla arbetslösa är svårsysselsatta
Antalet arbetslösa i Österbottens ELY-område var i slutet av oktober 8396, vilket är 1097 fler än för ett år sedan.
Antalet heltidspermitterade av alla arbetslösa var 667, vilket är 233 fler än för ett år sedan. Andelen arbetslösa av
arbetskraften var 7,2 %. Den är den lägsta siffran i hela landet. De följande lägsta siffrorna hade ELY-centralerna i
Södra Österbotten (8,8 %) och i Nyland (8,8 %). Övriga ELY-områden kom inte under 10 %. Den högsta arbetslösheten
fanns i Lappland (15,3 %), i Kajanaland (15,2 %), Norra Karelen (14,7 %) och i Mellersta Finland (14,1%). I hela
landet var andelen arbetslösa av hela arbetskraften 11,1 %.
Antalet arbetslösa kvinnor var 3650 personer. Andelen kvinnor av de arbetslösa var 43,5 %. Antalet arbetslösa män var
4 746 personer. Antalet arbetslösa under 25 år var 1 247, vilket är 216 fler än för ett år sedan. Av alla arbetslösa var 3
075 över 50 år, vilket är 265 fler än för ett år sedan.
Över hälften (54 %) av de arbetslösa är s.k. strukturarbetslösa, dvs. arbetssökande som har svårigheter att bli sysselsatta.
Bland de strukturarbetslösa var antalet långtidsarbetslösa (över ett års kontinuerlig arbetslöshet) 1974, vilket är 524 fler
än för ett år sedan. Totalt 1137 personer har blivit arbetslösa efter arbetsförvaltningens olika tjänster, antalet
återkommande långtidsarbetslösa var 990 personer och antalet personer som övergått från en tjänst till en annan var
389. Av de strukturarbetslösa var över hälften (52 %) under 50 år och nästan var femte (18 %) under 30 år.
Strukturarbetslösheten har ökat med 500 personer jämfört med förra året. Av de strukturarbetslösa var 58 % män.
Andelen utländska arbetslösa av den utländska arbetskraften inom området för ELY-centralen i Österbotten var 16,5 %
(för ett år sedan var siffran 14,7 %), vilken är den bästa siffran i hela landet. Södra Österbotten hade den näst bästa
siffran, 20 %. I hela landet var motsvarande siffra 27,2 %. Antalet arbetslösa utlänningar var 676 personer.
Yrkesgruppsvis var arbetslösheten störst för industriyrken (1 576) och för yrken inom oklassificerat arbete (1 015) samt
för yrken inom administration och kontorsarbete (944). Arbetslösheten har under ett år ökat inom alla yrkesgrupper.
I slutet av oktober var antalet personer som sysselsattes genom olika tjänster 4479, vilket är 238 fler än för ett år sedan.
Sysselsatta personer var 1195, i arbetskraftsutbildning var 1183 personer, i träning 140 personer, i arbets- och
utbildningsprövning 409 personer, 213 personer var sysselsatta via alterneringsplatser, 496 personer deltog i
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och 842 personer deltog i frivilliga studier. Totalt 219 nya personer sysselsattes
med stöd och 221 personer inledde arbetskraftsutbildning.
I slutet av månaden fanns det totalt 16 980 arbetssökande, av vilka 3948 var i arbete, 3810 var utanför arbetskraften,
455 på arbetslöshetspension och 371 gjorde förkortad arbetsvecka.
Till arbets- och näringsbyrån anmäldes totalt 923 nya lediga arbetsplatser, vilket är 167 färre än för ett år sedan. Antalet
lediga arbetsplatser under hela året är på samma nivå som förra året, men i hela landet har antalet minskat med ca en
tiondedel. Det totala antalet lediga arbetsplatser var 1748. Av dem var 342 temporära eller tillfälliga. I slutet av
månaden fanns det 668 lediga arbetsplatser.
Om inte Åland (3,6 %) medräknas fanns den bästa landskapsvisa arbetslöshetsgraden i Österbotten (6,7 %). De följande
bästa siffrorna hade Mellersta Österbotten (8,5 %), Södra Österbotten (8,8 %), Nyland (8,8 %) och Egentliga Tavastland
(9,9 %).
En arbetslöshetsgrad under fyra procent fanns i Pedersöre kommun (3,2 %), i Närpes (3,6 %) och i Larsmo (3,8 %). En
arbetslöshetsgrad över 10 % fanns i Kaskö (13,5 %) och i Perho (10,5 %). Arbetslöshetsgraden i Vasa var 8,5 %, i
Karleby 9,1 % och i Jakobstad 9,0 %. Jämfört med förra året har antalet arbetslösa minskat i fyra kommuner i

Kaustbyregionen (Halsua, Kaustby, Toholampi och Vetil) och i Kaskö. I andra kommuner har den ökat. Proportionellt
sett ökade arbetslösheten mest i Korsnäs (+64 %) och i Laihela (+41 %).

Sysselsättningsöversikt för ungdomar, oktober 2013
Arbetslösheten bland personer under 25 år har ökat i hela ELY-området på årsnivå, dvs. från
oktober förra året till oktober i år med 21 % (med 216 ungdomar) när ökningen i hela landet var 19
% (5 771 ungdomar).

I landskapet Österbotten ökade arbetslösheten bland personer under 25 år från oktober förra året till
oktober i år med 31 %, men i Mellersta Österbotten endast med 5 %. Enligt de ekonomiska
regionerna var ökningen i Sydösterbotten 67 %, i Kyrolandet 33 %, i Jakobstadsregionen 29 %, i
Vasa ekonomiska region 28 % och i Karleby ekonomiska region 10 %. Minskning fanns endast i
Kaustby ekonomiska region -14 %.
Arbetslösheten bland personer 25-29 år ökade i hela ELY-området från oktober förra året till
oktober detta år med 22 % (med 166 ungdomar) men i hela landet med endast 18 % (4 450
ungdomar).

Ökningen av arbetslösheten bland personer 25-29 år var i landskapet Österbotten under
motsvarande tid 29 % och i Mellersta Österbotten 11 %. Enligt de ekonomiska regionerna var
ökningen i Kyrolandet 75 %, i Sydösterbotten 38 %, i Vasa ekonomiska region 27 %, i
Jakobstadsregionen 22 % och i Karleby ekonomiska region 17 %. Minskning fanns endast i
Kaustby -15 %.

