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Hollolan työllisyystiedot elokuu 2019  
 
 
Yleistilanne 

 
Syksy on alkanut työllisyyden osalta hyvässä tahdissa, sillä elokuussa 2019 on 
työttömyyden alenema ollut Hämeessä (9%) maan keskiarvoa (4%) 
nopeampaa ja ELY-alueiden nopeinta. 
 
Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden määrä oli yhteensä 10 090 hlöä, 
joka on 8,9% vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Suhteellisesti 
työttömien työnhakijoiden määrä Päijät-Hämeen kunnista laski eniten edelleen 
Hollolassa (-19%) ja Asikkalassa (-18%) 
 
Hollolassa työttömien kokonaismäärä on 748 henkilöä, laskua viime vuoteen 
on 172 henkilöä. Hollolan työttömyysaste 6,8% on 4,2% matalampi kuin Päijät-
Hämeen kuntien keskiarvo 11%. Koko maan työttömyysaste on 8,9%.  
 

Pitkään (yli vuoden) työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen Hollolassa 
ollen nyt 217 henkilöä, vähennystä viime vuoteen jopa 37%. 
 

Nuorten työttömyysaste 11,4% kehittyy edelleen myönteisesti verrattuna viime 
vuoteen 15,1% (-3,7%). Nuorten työllisyystoiminta on lähtenyt elokuussa hyvin 
liikkeelle ja tehtyjen työkokeilusopimusten määrä on hyvässä kasvussa. Osa 
nuorista on myös päässyt opiskelemaan ja ammattiin valmistuneet päässeet 
töihin.   
 

 
Elokuu 2019 (elokuu 2018) 
 
Työttömyys%   6,8% (8,3%) 
 

Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen matalin, jossa 
työttömyysasteen keskiarvo on 11% ja Kanta-Hämeen työttömyysasteen 
keskiarvo on 7,7, joka myös alittuu. 
 

Työttömien lkm/ hlöä  748 (920) 
 
     Työttömien lukumäärä Hollolassa vähenee edelleen merkittävästi viime                                          

 vuoteen verrattuna, jopa 19% vähemmän kuin vuosi sitten elokuussa. 
 
Nuoret alle 25 v %  11,4% (15,1%) 
 
  Nuorten työttömyysaste pysyy edelleen Päijät-Hämeen matalimpien 

 joukossa, Lahden seudun alueella vain Asikkalassa ja Padasjoella on 
 matalampi nuorten työttömyysaste. 

 
 
Yli 1 v työttömät lkm  217– (344) 
   

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen. Vuodessa määrä 
on vähentynyt 37%, 
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Aktivointiaste  30,7 (26,1)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. 
Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Kuntouttavan 
työtoiminnan asiakkaiden määrä vaikuttaa suorasti tähän asteeseen ja 
asiakasmäärässä tapahtuvat heilahtelut näkyvät tilastossa välittömästi. 
Hollolassa on tapahtunut aktivointiasteessa merkittävää nousua kuluneen 
vuoden aikana, jääden nyt elokuussa maan keskiarvosta vajaa 2%. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toiminnassa tapahtuvat muutokset 
näkyvät myös kuntouttavaan työtoimintaan tapahtuvan ohjauksen määrässä. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   
     125– (158) 
 

Aktiivinen haastattelutyö tuottaa tulosta ja asiakkaat sijoittuvat eteenpäin 
työllistymisen polulla. 

 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
  119 – (141) 
  

Henkilöiden määrä on saatu selkeään laskusuuntaan kuntouttavan 
työtoiminnan lisääntymisen myötä, vertaa edelleen aktivointiasteen nousuun.  

  
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
  98 033€ – (128 659€). 
 

Tehdyt toimenpiteet kolmen vuoden aikajaksolla erityisesti pitkään 
työttömänä olleiden aktivoimisessa näkyvät nyt työmarkkinatuen kunnan 
maksuosuudessa myönteisenä laskuna.  Mutta on huomioitava, että 
nykyisten lakien voimassa ollessa, ei ole mahdollista saada kunnan 
työmarkkinatuen maksuosuutta merkittävästi enää matalammaksi, noin 
80 000€/kk näyttäisi olevan kipukynnys Hollolan kokoisessa kunnassa. 
 
Työmarkkinatuella on työtä hakevien työttömien lisäksi myös osa-aikaisesti 
työssä olevia asiakkaita, jotka saavat soviteltua työmarkkinaetuutta. Myös ns 
nollatuntisopimuksella olevat asiakkaat lasketaan työssä oleviksi, myös 
heistä kunta maksaa oman osansa valtiolle työmarkkinatuesta. 
 
Kelan sairaspäivärahajärjestelmä tuottaa myös työmarkkinatuella työttömiä, 
mutta sairaita henkilöitä, sillä nykyisen sairaspäivärahakäytännön mukaan 
sairaspäivärahaa voi saada 300 päivää, jonka jälkeen on vuoden tauko 
sairaspäivärahan maksussa, vaikka asiakkaan terveydentilassa ei ole 
tapahtunut muutosta parempaan- Asiakas voi hakea uudelleen 
sairaspäivärahaa oltuaan vuoden työttömänä työmarkkinatuella. Ja 
työmarkkinatuen ollessa yli 300 päivää, alkaa kunta maksaa siitä omaa 
osuuttaan valtiolle. 

 
Anne Tapaila 
työllisyysvastaava 
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
 
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 

 työllisyyskatsaukseen Elokuu 2019, joka on julkaistu 24.9.2019. 


