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Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016 - 3/2020 
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Työttömien määrä nousi koronaepidemian takia Suomessa nopeasti

Kaavio: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Työnvälitystilasto 

Työttömyysaste Varsinais-Suomessa kunnittain maaliskuussa 2020, %• Turussa oli maaliskuussa 12 977 työtöntä, jossa oli nousua 
vuositasolla 2 599 henkeä. Työttömyysaste oli 13,7 %, jossa oli 
nousua 2,7 %-yksikköä.  

• Työttömyys yleensä laskee maaliskuussa, mutta koronakriisin 
takia työttömiä oli Turussa 2 688 helmikuuta enemmän. 
Työttömyysaste nousi jyrkästi, ks. kansilehti.                                           

• Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli  
maaliskuussa 2 745. Määrä laski vuositasolla edelleen nopeasti, 
464 hengellä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä 
putosi 21 %:iin, koska koronaviruksen vaikutukset eivät 
ehtineet vielä näkyä.

• Työttömiä miehiä oli 7 152 ja naisia 5 825. Miesten työttömien 
määrä nousi 18 % ja naisten 35 %.

• Oheisesta kartasta käy ilmi, että Turun työttömyysaste oli  
maaliskuussa perinteiseen tapaan Varsinais-Suomen 
maakunnan korkein. 

• Turun työttömyysaste oli myös huomattavasti Turun 
seutukunnan muita kuntia korkeampi, mikä on tavallista 
alueidensa keskuskaupungeille. Turun seutukunnassa ero on 
poikkeuksellisen suuri.

• Varsinais-Suomen työttömyysaste oli maaliskuussa 10,7 %, kun 
se oli esim. Uudellamaalla korkeampi, 11,0 % ja koko maassa 
11,8 %



Työttömyysaste 10 suurimmassa kaupungissa ja koko maassa 3/2020, %

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto

Työttömyysaste nousi Turussa vuositasolla 2,7 %-yksikköä

• Työmarkkinoiden suuren kausivaihtelun takia työllisyystilanteen muutoksia on syytä verrata ensisijaisesti vuoden 

takaiseen ajankohtaan.

• Turun työttömyysaste oli 13,7 % maaliskuussa 2020, jossa oli nousua 2,7 %-yksikköä edellisen vuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna. Turun työttömyysprosentti oli kymmenen suurimman kaupungin keskivaiheilla. 

• Vuoden takaiseen verrattuna Turun sijoitus pysyi ennallaan.
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Pitkäaikaistyöttömyys laski vuositasolla edelleen nopeasti 

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömät sekä työttömät sukupuolen mukaan Turussa 3/2020, % 

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto   

• Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli Turussa maaliskuussa 2 745. Määrä laski vuositasolla edelleen nopeasti, 

464 hengellä (-15 %), koska koronaviruksen aiheuttamat talousongelmat eivät ehtineet vielä vaikuttaa. Pitkäaikaistyöttömien osuus 

kaikista työttömistä oli 36 % maaliskuussa 2018, 31 % maaliskuussa 2019 ja 21 % maaliskuussa 2020.

• Nuorisotyöttömien (alle 25-vuotiaiden työttömien) määrä nousi vuositasolla hyvin nopeasti ja oli 1 905 (+51 %). 

• Miesten työttömien määrä nousi (+18 %) maaliskuussa naisia (+35 %) hitaammin. Työttömiä miehiä oli 7 152 ja naisia 5 825.
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Työttömyysaste 10 suurimman kaupungin seutukunnissa 3/2020, %

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto  

Turun seutukunnan ero Helsingin seutukuntaan supistui vain 0,2 %-yksiköksi

• Turun seutukunnan työttömyysaste oli 11,2 % maaliskuussa 2020, jossa oli nousua 2,5 %-yksikköä edellisen vuoden 

vastaavaan kuukauteen verrattuna.

• Turun seutukunnan sijoitus vertailuryhmässä oli sama kuin vuosi sitten maaliskuussa, mutta työttömyysasteen ero 

alhaisimman työttömyyden Helsingin seutukuntaan pieneni selvästi ja korkeamman Tampereen seutukuntaan kasvoi. Ero 

Helsingin seutukuntaan oli vain 0,2 %-yksikköä.
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Työlliset (15-74-vuotiaat) alueittain

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 

Työllisten määrä nousi vielä Turun seutukunnassa 
• Varsinais-Suomessa työllisten määrä kasvoi Tilasto-

keskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuositasolla vielä 1,0 % 
(+2 000). 

• Tärkeimmissä verrokkimaakunnissa työllisten määrä kasvoi 
vastaavasti: Uusimaa 1,6 %, Pirkanmaa 2,6 %, Pohjois-
Pohjanmaa -0,4 % ja Satakunta 3,9 %. 

• Turun seutukunnassa työllisten määrän vuosikasvu oli 
1,2 %. 

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


