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Turun ja Turun seutukunnan työttömyys jatkoi laskuaan elokuussa

Kaavio: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Työnvälitystilasto 

Työttömyysaste Varsinais-Suomessa kunnittain elokuussa 2018, %
• Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui Turussa ja 

Turun seutukunnassa edelleen elokuussa 2018.
• Turussa oli elokuussa 11 505 työtöntä, jossa oli 

laskua 1 497 edellisen vuoden elokuuhun 
verrattuna. Työttömyysaste oli 12,3 %, jossa oli 
laskua vastaavasti 1,7 %-yksikköä.

• Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä 
olleita oli Turussa elokuussa 3 757. Määrä laski 
vuositasolla nopeasti, 1 016 hengellä. Samalla 
pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä 
laski.

• Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaita työttömiä) oli 
Turussa 1 550 ja laskua vastaavasti 146 henkeä. 

• Oheisesta kartasta käy ilmi, että Turun 
työttömyysaste oli elokuussa maakunnan korkein.
Turun työttömyysaste oli huomattavasti
seutukunnan muita kuntia korkeampi, mikä on ta-
vallista alueidensa keskuskaupungeille.                                        

• Työvoiman kysynnän kasvua heijastava  avoimien 
työpaikkojen määrä oli Turussa elokuun lopussa 
2 717, joka oli 55 % vuodentakaista suurempi. 
Kasvu oli selvästi suurten kaupunkien nopeinta.

• Työllisten määrä kasvoi Varsinais-Suomessa 
vuoden 2018 toisella neljänneksellä 5,8 % vuoden 
takaiseen neljännekseen nähden, mikä oli lähes 
kaksi kertaa nopeampaa kuin koko maassa. Turun 
seutukunnassa työllisyys kasvoi vastaavasti 4,9 %.



Työttömyysaste 10 suurimmassa kaupungissa elokuussa 2018, %

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto

Turun työttömyysaste oli 10 suurimman kaupungin toiseksi korkein

• Turun työttömyysaste oli 12,3 % elokuussa 2018, jossa oli laskua 1,7 %-yksikköä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Työttömyysaste laski heinäkuuhun verrattuna, mutta työmarkkinoiden kausivaihtelun takia muutoksia on syytä 
verrata vuoden takaiseen ajanjaksoon.

• Turun työttömyysprosentti oli elokuussa 2018 kymmenen suurimman kaupungin toiseksi korkein. Sijoitus heikkeni yhdellä 
elokuuhun 2017 verrattuna.

• Muutos johtui siitä, että sekä Oulun että Tampereen työttömyys laski selvästi Turkua nopeammin.
• Tärkeä syy Turun esim. Tamperetta hitaampaan työttömyyden laskuun on työvoimahallinnon palveluissa olevien määrän 

vastakkainen kehitys. Vuositasolla (8/2017 – 8/2018) palveluissa oli Tampereella 2 404 ihmistä enemmän, kun määrä laski 
Turussa 61:llä.
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Pitkäaikaistyöttömien määrän lasku jatkui elokuussa 2018 nopeana

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien määrät Turussa 1/2010 – 8/2018

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto   

• Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli Turussa elokuussa 3 757. Määrä laski vuositasolla nopeasti, 1 016 
hengellä (-21 %).

• Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaita työttömiä) oli Turussa 1 550 ja laskua vastaavasti 146 henkeä (-9 %)

• Turussa oli elokuussa työttömiä miehiä 6 218, jossa oli laskua vuositasolla 696 henkeä (-10 %). Työttömiä naisia oli 5 287 ja
laskua vastaavasti 801 (-13 %).
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Ulkomaalaisten työttömyysaste oli Turussa elokuussa 29,9 % 

Ulkomaalaisten työttömyysaste 10 suurimmassa kaupungissa ja koko maassa elokuussa 2018, %

Lähde:  TEM, Työnvälitystilasto  

• Ulkomaalaisten (ulkomaan kansalaisten) työttömyysaste oli Turussa elokuussa 2018 kymmenen suurimman 
kaupungin neljänneksi korkein. Vuodessa se laski 4 %-yksiköllä.

• Ulkomaalaisia työttömiä oli elokuussa 1 745, jossa oli laskua vuositasolla 127 henkeä 
• Ulkomaalaisten työttömyysaste oli elokuussa 2,4-kertainen Turun keskimääräiseen työttömyyteen verrattuna
• Ulkomaalaisperäisen väestön työmarkkina-asemasta saisi myönnettyjen Suomen kansalaisuuksien takia 

todellisemman kuvan, mikäli kriteerinä käytettäisiin kansalaisuuden sijaan kieltä. TEM ei kuitenkaan julkaise 
kielen mukaisia kuukausilukuja, vaikka kieli perustietoihin sisältyykin.
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Työttömyysaste 10 suurimman kaupungin seutukunnissa elokuussa 2018, %

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto  

Kymmenen suurimman kaupungin seutukuntavertailussa Turun seutukunnan työttömyysaste 

oli elokuussa neljänneksi matalin

• Turun seutukunnan työttömyysaste oli 9,7 % elokuussa 2018, jossa oli laskua 1,7 %-yksikköä edellisen 
vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna 

• Turun seutukunnan suhteellinen asema (neljänneksi matalin) on heikentynyt, sillä vuosi sitten elokuussa 
sijoitus oli vertailuryhmän kolmas.
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Työlliset (15-74-vuotiaat) alueittain

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 

Työllisten määrä on Varsinais-Suomessa nopeassa nousussa

• Varsinais-Suomessa työllisten määrä oli 
vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä 
5,8 % suurempi kuin vuotta aiemmin, mikä 
heijastaa talouskasvun nopeutta ja 
työvoiman vahvaa kysyntää alueella. 

• Maakuntatasolla kasvu oli nopeinta 
Satakunnassa (8,5 %) ja Lapissa (7,6 %). 
Alueelliset erot olivat varsin suuret, sillä 
työllisyys laski Keski-Pohjanmaalla ja 
Päijät-Hämeessä.

• Turun seutukunnassa työllisten määrä oli 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
mukaan vuoden 2018 toisella 
neljänneksellä 156 000, jossa oli nousua 
4,9 % vuodentakaiseen verrattuna. 

• Työllisten määrän muutoksia on syytä 
tulkita työvoimatutkimuksen otoksen 
pienuuden takia pienimpien alueiden 
osalta suuntaa antavina.


