
Arbetskraftsundersökningen
2021, januari

Antalet sysselsatta sjönk från året innan
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 61 000 färre i januari
2021 än året innan. Antalet arbetslösa var 41 000 fler än i januari år 2020.

Förändringar i sysselsättningen 2020/01 – 2021/01 enligt Statistikcentralens
arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

FörändringÅr/Månad

2020/01 - 2021/012021/012020/01

Procent, %1000 personer

–0,14 1274 132Befolkning totalt

–0,72 7072 727Arbetskraft totalt

–2,42 4732 534Sysselsatta

21,0235194Arbetslösa

1,11 4201 404Ej i arbetskraften

ProcentenhetProcent, %

–2,069,971,9Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar

1,68,77,1Relativt arbetslöshetstal

–0,465,666,0Relativt arbetskraftstal

Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyas i början av
år 2021. Uppgifterna för januari 2021 kan revideras senare på grund av en precisering av
estimeringsmetoden. Till följd av förnyelsen publiceras i detta meddelande bara de mest centrala
indikatorerna gällande arbetsmarknaden, medan inga trendsiffror publiceras.

Uppgifterna för januari 2020 har beräknats retroaktivt med en ny estimeringsmetod för att jämförelser ska
kunna göras och de avviker från tidigare publicerade uppgifter. Också uppgifterna för januari 2020 kan
eventuellt revideras senare.

Preliminära uppgifter för januari 2021 förs inte heller in i Statistikcentralens avgiftsfria StatFin-databas
eller i den avgiftsbelagda Astika-databasen.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 02.03.2021
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De slutliga uppgifterna publiceras i samband med publiceringen av uppgifterna för mars och 1:a kvartalet
2021.

Antalet sysselsatta uppgick i januari 2021 till 2 473 000 (felmarginal ±31 000), dvs. 61 000 färre än året
innan. Antalet sysselsatta män var 30 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 31 000 färre än i januari
2020.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 69,9 procent,
medan det året innan var 71,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk
med 1,8 procentenheter till 70,2 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,2
procentenheter till 69,6 procent från januari året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2021 till 235 000
(felmarginal ±22 000), dvs. 41 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 132 000 män och 103 000
kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i januari 8,7 procent, då det året innan var 7,1 procent. Det relativa
arbetslöshetstalet för män steg med 1,9 procentenheter till 9,4 procent från januari året innan. Det relativa
arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 1,2 procentenheter till 7,9 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i januari 2021 till 1 420 000, dvs. 15 000 fler än året
innan.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik
I slutet av januari 2021 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 333 000 personer som
statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa
arbetssökande var 81 000 fler än i januari året innan.

Arbetslösheten steg i januari från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och
miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (56 %), Egentliga Finland (32 %), Lappland (32 %) och
i Österbotten (29 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade minst i Kajanaland (7 %), Södra Savolax
(12%), Norra Karelen (13%) och Sydöstra Finland (13%). I slutet av januari var antalet heltidspermitterade
som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 58 000, vilket var 39 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 112 000 personer, dvs.
4 000 färre än i januari året innan. Servicen omfattade 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 40 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, Antalet
var 9 000 fler än i januari året innan. I januari anmäldes 84 000 nya lediga jobb till arbets- och
näringsbyråerna, dvs. 9 000 färre än i januari året innan.
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Förändringar 2020/01–2021/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

FörändringÅr/Månad

2020/01 - 2021/012021/012020/01

Procent, %1000 personer

32,2333252Arbetslösa arbetssökande
47,39363– arbetslösa längre än ett år

–3,1112116Inom arbetskraftspolitisk service, tot.
1,52322– sysselsatta

13,32522– i arbetskraftsutbildning, i träning

–24,668– i arbets- och utbildningsprövning

–7,95863
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier
med arbetslöshetsförmån

–9,98493Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar
Publicering och distribution av arbetskraftsundersökningens uppgifter i början av år 2021

Hur och varför förnyas arbetskraftsundersökningen fr.o.m. början av år 2021?

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .

3

https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?lang=sv#
http://stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html
https://www.tilastokeskus.fi/uutinen/hur-och-varfor-fornyas-arbetskraftsundersokningen
http://stat.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html
http://stat.fi/til/atp/index_sv.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11562919/3-01022021-AP-EN.pdf/db860f10-65e3-a1a6-e526-9d4db80904b9
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/3-15122020-AP-EN.pdf/25322be9-966f-4dd3-8e78-a52e41a1e7e1
http://ec.europa.eu/eurostat
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