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Työttömyyskatsaus
Tammikuu 2020

Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016 - 1/2020 
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Työttömyyden kehitys jatkui Turussa myönteisenä

Kaavio: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Työnvälitystilasto 

Työttömyysaste Varsinais-Suomessa kunnittain tammikuussa 2020, %
• Työttömyyden nopea lasku jatkui vuositasolla Turussa ja 

Turun seutukunnassa edelleen tammikuussa 2020.

• Turussa oli tammikuussa 10 638 työtöntä, jossa oli laskua 575 
henkeä vuoden takaiseen tammikuuhun verrattuna. 
Laskuvauhti (-5,1 %) oli 10 suurimman kaupungin nopeinta. 
Työttömyysaste oli 11,3 %, jossa oli laskua 0,6 %-yksikköä.                                                

• Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli  
tammikuussa 2 755. Määrä laski vuositasolla edelleen 
nopeasti, 581 hengellä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista 
työttömistä oli 26 %.

• Miesten työttömyys laski (-4 %) vuositasolla naisia (-7 %) 
hitaammin ja työttömien miesten osuus kaikista työttömistä 
nousi 58 %:iin.

• Oheisesta kartasta käy ilmi, että Turun työttömyysaste palasi 
tammikuussa Varsinais-Suomen maakunnan korkeimmaksi. 
Tähän vaikutti  autotehtaan lomautusten väheneminen, mikä 
pudotti Uudenkaupungin työttömyysprosentin maakunnan 
korkeimmasta Turun ja Salon alapuolelle. 

• 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 tammikuussa 8,9 %, kun 
se koko maassa oli 9,6 %. 



Työttömyysaste 10 suurimmassa kaupungissa ja koko maassa 1/2020, %

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto

Turussa työttömien määrä laski vuositasolla eniten suurten kaupunkien joukossa

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

takaiseen ajankohtaan.

• Turun työttömyysaste oli 11,3 % tammikuussa 2020, jossa oli laskua 0,6 %-yksikköä edellisen vuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna. Turun työttömyysprosentti oli kymmenen suurimman kaupungin keskivaiheilla. Vuoden 

takaiseen tammikuuhun verrattuna Turun sijoitus parani kahdella.

• Työttömyysaste nousi Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Porissa, Tampereella ja Vantaalla vuodentakaiseen 

verrattuna ja pysyi ennallaan Helsingissä; laskua oli vain Espoossa, Lahdessa ja Turussa, joten työmarkkinoiden 

kehitys oli suurimmissa kaupungeissa vahvasti jakautunutta. 

• Työttömien määrä laski vuositasolla nopeimmin Turussa (-5,1 %) ja Lahdessa (-5,0 %).
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Miesten työttömyys laskee Turussa naisia hitaammin

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömät sekä työttömät sukupuolen mukaan Turussa 1/2020, % 

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto   

• Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli Turussa tammikuussa 2 755. Määrä laski vuositasolla edelleen nopeasti, 

581 hengellä (-17 %). Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli 35 % tammikuussa 2018, 30 % tammikuussa 2019 ja

26 % tammikuussa 2020.

• Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaita työttömiä) oli tammikuussa 1 305 ja laskua vuositasolla 127 henkeä (-9 %). 

• Miesten osuus työttömistä oli 58 % ja naisten 42 %. Miesten osuus työttömistä on noussut, kun miesten työttömyys laskee naisia 

hitaammin. Tammikuussa miesten työttömyys laski 4 %:n vuosivauhtia, kun lasku oli naisilla vastaavasti 7 %.
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Työttömyysaste 10 suurimman kaupungin seutukunnissa 1/2020, %

Lähde: TEM, Työnvälitystilasto  

Vuositasolla työttömyys laski tammikuussa ainoastaan Turun ja Lahden seutukunnissa

• Turun seutukunnan työttömyysaste oli 9,0 % tammikuussa 2020, jossa oli laskua 0,5 %-yksikköä edellisen vuoden 

vastaavaan kuukauteen verrattuna.

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

Tampereen seutukuntaan kasvoi 1 %-yksikköön.

• Vuositasolla työttömyys laski ainoastaan Turun ja Lahden seutukunnissa, mikä kuvaa talous- ja työmarkkinakehityksen 

erilaisuutta alueittain.
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