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Työttömyyskatsaus
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Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016 - 4/2019 
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Turun seutukunnan työttömyysaste oli huhtikuussa vain 0,4 %-yksikköä Helsingin 

seutukuntaa korkeampi

Kaavio: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Työnvälitystilasto 

Työttömyysaste Varsinais-Suomessa kunnittain huhtikuussa 2019, %
• Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui Turussa ja 

Turun seutukunnassa edelleen huhtikuussa 2019.

• Turussa oli huhtikuussa 9 889 työtöntä, jossa oli laskua   
1 248 edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna. Työttö-
myysaste oli 10,5 %, jossa oli laskua vastaavasti 1,4 %-
yksikköä.

• Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli 
Turussa huhtikuussa 3 125. Määrä laski vuositasolla
nopeasti, 790 hengellä. Pitkäaikaistyöttömien osuus 
kaikista työttömistä laski 32 %:iin (oli 35 %).

• Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaita työttömiä) oli 
vastaavasti 1 235 ja laskua 134 henkeä.

• Oheisesta kartasta käy ilmi, että Turun työttömyysaste 
oli vakiintuneeseen tapaan Varsinais-Suomen 
maakunnan korkein. Se oli myös huomattavasti Turun 
seutukunnan muita kuntia korkeampi, mikä on tavallista 
alueidensa keskuskaupungeille.

• Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 7,9 %, joka on 1,2 
%-yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin ja pienempi 
kuin koko maan huhtikuun työttömyysaste 8,8 %.



Työttömyysaste 10 suurimmassa kaupungissa ja koko maassa 4/2019, %

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto

Turun työttömyysaste oli huhtikuussa 10 suurimman kaupungin keskivaiheilla

• Turun työttömyysaste oli 10,5 % huhtikuussa 2019, jossa oli laskua 1,4 %-yksikköä edellisen vuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna. Työmarkkinoiden kausivaihtelun takia muutoksia on syytä verrata ensisijaisesti vuoden 

takaiseen ajankohtaan.

• Turun työttömyysprosentti oli huhtikuussa 2019 kymmenen suurimman kaupungin keskivaiheilla. Sijoitus parani vuoden 

takaiseen huhtikuuhun verrattuna kahdella.
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Laaja työttömyys Oulussa, Tampereella ja Turussa huhtikuussa 2019

Laaja työttömyys Oulussa, Tampereella ja Turussa 4/2019, % 

Lähde:  TEM, työnvälitystilasto 

• Laajalla työttömyydellä tarkoitetaan työttömien työnhakijoiden ja työvoimahallinnon palveluissa olevien yhteismäärää 

(aktivointiasteeseen laskettavat palvelut). 

• Tampereella oli huhtikuussa työvoimapoliittisten palveluiden piirissä 804 ihmistä enemmän kuin vuosi sitten.

• Turussa palveluissa oli vastaavasti 123 ihmistä enemmän ja Oulussa 224 vähemmän.

• Kun työttömien työnhakijoiden määrään lisätään palveluissa olevien määrä, niin laajan työttömyyden mukaiseksi työttömyys-

asteeksi saadaan: Tampere 18,0 %, Oulu 16,3 % ja Turku 16,2 %. Näin erilaisissa palveluissa olevien määrällä ja niiden 

(valtion)rahoituksen alueellisella kohdentamisella on olennainen merkitys avoimen työttömyyden tasoon.
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Pitkäaikaistyöttömien määrän laskeva trendi jatkui huhtikuussa 2019; naisten 

työttömyys laskee edelleen miehiä nopeammin

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömät sekä työttömät sukupuolen mukaan Turussa 4/2019, % 

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto   

• Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli Turussa huhtikuussa 3 125. Määrä laski vuositasolla edelleen nopeasti, 

790 hengellä (-20 %). Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli 39 % huhtikuussa 2017, 35 % huhtikuussa 2018 ja 32 % 

huhtikuussa 2019.

• Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaita työttömiä) oli vastaavasti 1 235 ja laskua 134 henkeä (-10 %). 

• Miesten osuus työttömistä oli 57,3 % ja naisten 42,7 %. Miesten työttömyys myös laskee naisia hitaammin, sillä Turussa oli 

huhtikuussa työttömiä miehiä 5 668, jossa oli laskua vuositasolla 606 henkeä (-9,7 %). Työttömiä naisia oli 4 221 ja laskua  

enemmän, 642 henkeä ( -13,2 %).
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Työttömyysaste 10 suurimman kaupungin seutukunnissa 4/2019, %

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto  

Turun seutukunnan työttömyysaste oli huhtikuussa vain 0,4 %-yksikköä Helsingin seutukuntaa 

korkeampi

• Turun seutukunnan työttömyysaste oli 8,2 % huhtikuussa 2019, jossa oli laskua 1,3 %-yksikköä edellisen vuoden 

vastaavaan kuukauteen verrattuna.

• Turun seutukunnan suhteellinen asema vertailuryhmässä pysyi samana vuoden takaiseen huhtikuuhun verrattuna. 

Turun seutukunnan ero alhaisimman työttömyysasteen Helsingin seutukuntaan supistui kuitenkin 1,0 %-yksiköstä 0,4 

%-yksikköön.
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Työlliset (15-74-vuotiaat) alueittain

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 

Työllisten määrä nousussa Turun seutukunnassa 

• Varsinais-Suomessa työllisten määrä oli Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä 1,5 % (+3 000) suurempi kuin vuotta 
aiemmin. Kasvu oli selvästi hitaampaa kuin edellisellä 
neljänneksellä.

• Turun seutukunnassa työllisten määrän vuosikasvu oli 
3,3 %. 

• Tärkeimmissä verrokkimaakunnissa työllisten määrä kasvoi 
vastaavasti: Uusimaa 1,7 %, Pirkanmaa 3,7 %, Pohjois-
Pohjanmaa 2,0 % ja Satakunta 3,1 %. 

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


