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Hollolan työllisyystiedot tammikuu 2023 
 

Kohtaanto-ongelmaa ei 
ratkaista helposti 
pitkäaikaistyöttömien avulla 

 
 
Hollolan työllisyyspalvelujen omavalmentajien aktiivinen työote ja työn 
tarjoaminen kaikille asiakkaille, joilla on mahdollisuus työllistyä suoraan, on 
kohentanut tilastoja. Samaan aikaan omavalmentajien panostus jäljellä olevan 
työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen tuottaa tasaista tulosta.  Olemme 
seitsemän vuoden ajan seuranneet 300 päivää työmarkkinatuella olevien 
työttömien työnhakijoiden määrää, ja tehneet asiakastyötä heidän kanssaan. 
Nyt kun tilanne työmarkkinoilla alkaa selviämään koronan ajoista, ja 
kuntakokeilun puitteissa olemme toimineet kohta kaksi vuotta, on kyseinen 
asiakasmäärä ollut laskeva jo nyt vuoden ajan. Tammikuussa heitä oli enää 79 
henkilöä. Erittäin pitkään työttömänä olleiden määrä (yli 1000 päivää 
työmarkkinatukea saaneet) on myös työkykyselvittelyn myötä laskenut. 
 
Tällä hetkellä voidaan todeta, että jäljellä olevien asiakkaiden työttömyyden 
esteet ovat niin monitahoisia, että suorilla työtarjouksilla he eivät tule 
työllistymään. Tarvitaan edelleen työ- ja toimintakyvyn selvittelyä oikeiden 
työtehtävien äärellä, joita Hollolan kunta tarjoaa mm Kunnontiimissä ja ruoka- 
ja siivouspalveluissa. Asiakkaat tarvitsevat myös tukea ammattisiirtymien 
toteuttamiseen, silloin kun vanhaa työtä ei ole enää jäljellä tai oma työkyky ei 
riitä entisiin työtehtäviin.  
 
Paljon puhuttu kohtaanto-ongelma; avoinna olevien työpaikkojen ja työttömien 
työnhakijoiden kohtaamattomuus ei ratkea helposti, vaan vaatii hyvää 
yhteistyötä niin yritysten kuin julkisten työvoimapalvelujen kanssa. Yhdessä 
miettimällä, miten täsmätyökykyisiä, vieraskielisiä ja osa-aikaisia työnhakijoita 
saadaan kohtaamaan avoinna olevia työpaikkoja, voidaan ongelmaa 
pienentää. Samoin jatkuva aktiivinen työntarjoaminen juuri työttömäksi jääneille 
työnhakijoille, joista valtaosa on vielä TE-toimiston palvelujen piirissä. 
 
Tätä tiedotetta kirjoittaessa saamme viikon sisällä eduskunnan päätöksen 
laista siirtää työllisyyspalvelut valtiolta kunnille. Päijät-Hämeen ja Lahden 
työllisyysalueiden valmistelutyö on jo aloitettu, ja lisäresursseja syksyllä 
vaadittavien aluesopimusten suunnitteluun ja valmisteluun on saatu. Hyvillä 
mielin siis eteenpäin. 
 

Tammikuu 2022 (tammikuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 7,2 % (8,5%)  
 

Työttömyysaste on edelleen laskussa ja matalin Päijät-Hämeen kunnista. 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 12,1 % ja Kanta-Hämeen on 9 %. 
Valtakunnallinen keskiarvo on 9,8 %, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 766 – (900)  



 

 

 Työttömien työnhakijoiden määrä seuraa työttömyysprosenttia. Työttömistä on 
430 henkilöä Hollolan kuntakokeilun asiakkuudessa 

 
Kuntakokeilutoimiston  740 (21.2.2023) 
asiakasmäärä/ hlöä  Hollolan kuntakokeilutoimiston kokonaisasiakasmääriä. Luvussa on mukana 
myös   palveluissa olevat asiakkaat.  
 
Lomautetut lkm/hlöä 100 - (105) 
 

 
Nuoret - osuus % 8,8 % - (7,8%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Hyvällä tasolla. 
 
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 254 - (409)  
   

Hyvää laskua jatkuvasti, työllistyminen näyttäisi tapahtuvan monelta osalta jo 
työttömyyden alkuvaiheessa.  
 

 
Aktivointiaste 30,9 - (24,2)  
 

Aktivointiaste on ollut vakaassa nousussa. 
 

Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

79 - (109)  
Matalin asiakasmäärä seitsemän vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna. 
Merkittävää laskua edelleen, niin viime vuoteen kuin edelliseen kuukauteen. 
Koronan aikana pitkään työttömänä olleiden määrä nousi vuoden 2016 lukuihin 
Hollolassa, mutta nyt on alitettu jo koronaa edeltävä aika, jolloin edellisen 
kerran olimme lähellä sataa henkilöä. 
 

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 124 - (157)  

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 93 942€ – (113 396€)   

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyyspäällikkö  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen 
tammikuu 2023, joka on julkaistu 21.2.2023. Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat 
kaikkien alueen työttömien työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin 
kuntakokeilutoimistojen asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot joulukuu 2022 

 
Vuoden 2022 aikana 
kuntakokeilun toiminta 
vakiintui  

 
Hollolan työllisyyspalvelujen tasainen työnteko kuntakokeilun antamassa 
uudessa mahdollisuudessa tukea aktiivisesti työttömiä työnhakijoita 
työnhaussa ja työllistymisen esteiden selvittämisessä – tuottaa hyvää tulosta. 
 
Näin vuoden 2022 viimeistä kuukausitilastoa tarkasteltaessa, voimme todeta 
olevamme tyytyväisiä kuluneeseen vuoteen. Toukokuussa astui voimaan uusi 
pohjoismainen työnhakumalli, mikä on haastanut niin asiakkaita kuin 
omavalmentajia, mutta sekin on otettu haltuun niin hyvin kuin mahdollista. 
 
Asiakkaiden työ- ja toimintakykyä on selvitetty ja asiakkaat ovat edenneet heille 
kuuluviin palveluihin, ja toki työllistyneet avoimillekin markkinoille. Tästä 
osoituksena työmarkkanatuella yli 300 päivää olleiden asiakkaiden tilastoa 
seuratessa, on siellä huikea n 80 asiakkaan lasku viime vuoden joulukuuhun. 
Samalla nyt joulukuussa on matalin asiakasmäärä seitsemän vuoden 
tarkastelujaksolla. Asiakkaat ovat ohjautuneet työhön ja/tai oikeisiin muihin 
palveluihin. 
 
Nyt katse jo tähyää malttamattomana vuoteen 2025, jolloin työllisyyspalvelut 
siirtyvät kokonaisuudessaan valtiolta kunnille, kun/jos näin nykyinen eduskunta 
saa päätettyä ennen tulevia eduskuntavaaleja.  
 
Päijät-Hämeen työllisyysalueen muodostumiseen on haettu Päijät-Hämeen 
myöntämää AKKE-rahoitusta, minkä turvin kunnat ovat jo aloittaneet uuden 
palvelumallin ja yhteistyörakenteiden selvittämisen vuoden 2023 aikana. Toki 
hyvässä yhteistyössä toisen perustettavan, Lahden työllisyysalueen kanssa. 
 
Hyvillä mielin ja uusin voimin vuonna 2023 eteenpäin. 
 
 

Joulukuu 2022 (joulukuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 7,5 % (8,8 %)  
 

Joulukuun työttömyysaste on perinteisesti marraskuuta korkeampi, mutta hyvä 
lasku viime vuoteen. Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 12,4 % ja Kanta-
Hämeen keskiarvo on 9,0 %. Valtakunnallinen keskiarvo on 9,9 %, työttömien 
työnhakijoiden osuus työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 791 – (935)  
 Näistä on kuntakokeilun asiakkuudessa 408 työtöntä työnhakijaa. Työttömien 

työnhakijoiden määrä seuraa työttömyysprosenttia. 
 
Kuntakokeilutoimiston  717 (27.1.2023) 



 

 

asiakasmäärä/ hlöä  Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston   
  asiakasmäärää, ja miten se kehittyy suhteessa hollolalaisten työttömien  
  kokonaismäärään.  
 
Lomautetut lkm/hlöä 108 - (101) 

 
 

Nuoret - osuus % 9,1 % - (9,2%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Nuorten työttömyysprosentti nousee perinteisesti joulukuun luvuissa verrattuna 

marraskuuhun.  
 
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 268 - (424)  
   

Edelleen työttömyysaika lyhenee, valuma yli vuoden työttömyyteen näyttää 
pysähtyneen. 
 

 
Aktivointiaste 28,2 - (21,8)  
 

Aktivointiaste on ollut hyvässä nousussa verrattuna viime vuoteen. 
 

Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

86 - (161)  
Matalin henkilömäärä seitsemän vuoden aikajanalla. Näkyvä tulos 
kuntakokeilun aikana tehdystä hyvästä asiakastyöstä 
 

 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 128- (163)  

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 95 718€ – (137 161€)   

 
Vuoden kokonaiskulu työmarkkinatuen maksuosuuden osalta alitti 313 000€ 
vuoden 2021 kulun – kuntakokeilun asiakastyö tuottaa tulosta myös 
työllisyyspalvelujen talouden hallintaan. 
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyyspäällikkö  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen joulukuu 
2022, joka on julkaistu 27.1.2023. Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien 
alueen työttömien työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin 
kuntakokeilutoimistojen asiakkaista 
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Hollolan työllisyystiedot marraskuu 2022 

 
Asiakasaktivointi edistää 
kuntalaisten hyvinvointia 

 
 
Hollolan työllisyyspalvelujen tasainen työnteko kuntakokeilun antamassa 
uudessa mahdollisuudessa tukea aktiivisesti työttömiä työnhakijoita 
työnhaussa ja työllistymisen esteiden selvittämisessä – tuottaa hyvää tulosta. 
 
Näin vuoden päättyessä, ja vielä joulukuun tilastoja vailla, voimme todeta 
olevamme tyytyväisiä kuluneeseen vuoteen. Toukokuussa astui voimaan uusi 
pohjoismainen työnhakumalli, mikä on haastanut niin asiakkaita kuin 
omavalmentajia, mutta sekin on otettu haltuun niin hyvin kuin mahdollista. 
 
Asiakkaiden työ- ja toimintakykyä on selvitetty ja asiakkaat ovat edenneet heille 
kuuluviin palveluihin, ja toki työllistyneet avoimillekin markkinoille. 
 
Nyt katse jo tähyää malttamattomana vuoteen 2025, jolloin työllisyyspalvelut 
siirtyvät kokonaisuudessaan valtiolta kunnille, kun/jos näin nykyinen eduskunta 
saa päätettyä ennen tulevia eduskuntavaaleja.  
 
Päijät-Hämeen työllisyysalueen muodostumiseen on haettu Päijät-Hämeen 
myöntämää AKKE-rahoitusta, minkä turvin kunnat aloittavat uuden 
palvelumallin ja yhteistyörakenteiden selvittämisen vuoden 2023 aikana. Toki 
hyvässä yhteistyössä toisen perustettavan, Lahden työllisyysalueen kanssa. 
 
Hyvillä mielin ja uusin voimin kohti vuotta 2023. 
 
 
 
 

Marraskuu 2022 (marraskuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 6,7 % (8,1 %)  
 

Työttömyysaste on edelleen laskussa ja matalin Päijät-Hämeen kunnista. 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 11,4 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 8,2 
%. Valtakunnallinen keskiarvo on 8,9 %, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 707 – (864)  
 Työttömien työnhakijoiden määrä seuraa työttömyysprosenttia. 
 
Kuntakokeilutoimiston  715 (23.11.2022) 
asiakasmäärä/ hlöä  Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, 
  ja miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  
 
Lomautetut lkm/hlöä 72 - (72) 
 

 



 

 

 
Nuoret - osuus % 6,9 % - (7,4%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Hyvällä tasolla. 
 
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 279 - (403)  
   

Edelleen työttömyysaika lyhenee, valuma yli vuoden työttömyyteen näyttää 
pysähtyneen. 
 

 
Aktivointiaste 32,1 - (25,5)  
 

Aktivointiaste on ollut vakaassa nousussa. 
 

Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

90 - (165)  
Hyvä asiakastyö tuottaa tulosta. 
 

 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 129- (157)  

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 99 685€ – (136 333€)   

 
Toisen kerran peräkkäisinä kuukausina alle 100 000 €/ kk sitten pandemian 
alun. Asiakkaiden aktiivinen tapaaminen ja työ- ja toimintakyvyn selvittäminen 
tuottaa tulosta, mikä näkyy myös talouden luvuissa.  
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyyspäällikkö  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen 
marraskuu 2022, joka on julkaistu 20.12.2022. Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot 
kertovat kaikkien alueen työttömien työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin 
kuntakokeilutoimistojen asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot lokakuu 2022 

 
Asiakasaktivointi edistää 
kuntalaisten hyvinvointia 

 
 
Lokakuu on täysin syyskuun toistoa Hollolassa tilastojen osalta, lukuun 
ottamatta jo muutaman kuukauden odotettua työmarkkinatuen maksuosuuden 
putoamista kuukausitasolla alle 100 000 €, jossa olimme ennen pandemian 
alkua reilu kaksi ja puoli vuotta sitten. Lokakuussa se vihdoin tapahtui.  
 
Tällä hetkellä asiakkaiden aktivoiminen palveluihin vähentää kuntien 
maksuosuutta valtiolle työmarkkinatuesta. Hollolassa ei kuitenkaan tavoitella 
asiakkaiden aktivoimista ja palveluihin ohjaamista vain kuntaosuuden 
minimoimiseksi. Asiakkaita ohjataan palveluihin, aina asiakastarve edellä. 
Tavoitteena on saada asiakkaalle hänen tarpeisiinsa vastaava prosessimainen 
palvelupolku niin, että hänellä vahvistuu työllistymisen näkymä. Tai asiakas 
ohjautuu hänen terveydentilansa mukaisiin palveluihin mm. ammatilliseen 
kuntoutumiseen tai työ- ja toimintakykyselvittelyyn. 
 
Näin tehdään pitkäkestoista asiakastyötä, josta hyötyy niin kuntalaisemme, 
työtön työnhakija ja kuntatalous, mahdollistaen paremman tulevaisuuden meille 
kaikille kunnassa asuville ja työskenteleville. 
 
Tilastojen ulkopuolella olemme työllisyyspalvelujen osalta käynnistämässä 
maakunnallista selvitystyötä kohti uusia työllisyysalueita. Ensimmäinen askel 
on työllisyysalueiden muodostaminen vuoden 2023 lokakuun loppuun 
mennessä, jolloin yhteistyösopimukset ja yhteistyön malli järjestämisvastuineen 
esitellään valtioneuvostolle hyväksyttäväksi. Samaan aikaan rakennetaan toki 
asiakaspalvelukokonaisuutta.  
 
Työllisyysalueuudistuksen lakiesityksen odotetaan olevan valmis ja käsitelty 
tämän hallituskauden aikana maaliskuun 2023 loppuun mennessä, jolloin uudet 
työllisyysalueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2025.   
 
 
 

Lokakuu 2022 (lokakuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 6,9 % (8,3 %)  
 

Työttömyysaste on asettunut matalalle tasolle ja edelleenkin matalin Päijät-
Hämeen kunnista. Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 11,3 % ja Kanta-
Hämeen keskiarvo on 8,1 %. Valtakunnallinen keskiarvo on 8,8 %, työttömien 
työnhakijoiden osuus työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 729 – (882)  
 Työttömien työnhakijoiden määrä seuraa työttömyysprosenttia. 
 
Kuntakokeilutoimiston  715 (23.11.2022) 
asiakasmäärä/ hlöä  Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, 



 

 

  ja miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  
 
Lomautetut lkm/hlöä 62 - (80) 
 

Pientä liikehdintää. 
 
 

Nuoret - osuus % 8,5 % - (8,6%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Pientä nousua tilastossa. 
 
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 287 - (398)  
   

Edelleen työttömyysaika lyhenee, valuma yli vuoden työttömyyteen näyttää 
pysähtyneen. 
 

 
Aktivointiaste 31,7 - (24)  
 

Aktivointiaste on ollut nousussa erityisesti palkkatuella työllistämisen myötä. 
 

Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

94 - (178)  
Hyvä asiakastyö jatkuu edelleen. 
 

 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 128 - (151)  

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 96 619€ – (134 164€)   

 
Ensimmäisen kerran ja vihdoinkin alle 100 000 € kuukausitasolla sitten 
pandemian alun. Asiakkaiden aktiivinen tapaaminen ja työ- ja toimintakyvyn 
selvittäminen tuottaa tulosta.  
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen lokakuu 
2022, joka on julkaistu 22.11.2022. Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien 
alueen työttömien työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin 
kuntakokeilutoimistojen asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot syyskuu 2022 

 
Aktiivinen työllisyystyö 
näkyy myös kunnan 
taloudessa 

 
 
Puolitoista vuotta kuntakokeilukuntana on nyt takana Hollolassa, ja edelleen 
meillä työllisyyspalveluissa vahvistuu tunne siitä, että olemme oikealla tiellä. 
Kunta panosti riittävästi resursseja kuntakokeilun alkuun, joilla saimme 
palkattua TE-toimistosta siirtyneiden neljän omavalmentajan lisäksi neljä 
kunnan omaa omavalmentajaa. Tämä resurssi mahdollistaa henkilökohtaisen 
asiakastyön, sillä asiakkaita on noin 80/ omavalmentaja.  
 
Aikuisten työmarkkinatuella olevien työttömien suurin työllistymisen esti on 
epäselvä työ- ja toimintakyky, puutteellinen tai vanhentunut koulutus ja rohkeus 
hakea uusia alkuja aloilta, joilla aikaisemmin ei ole työskennellyt. Kaikkien 
näiden kohtien selvittämiseen ja niissä tukemiseen tarvitaan henkilökohtaista 
valmennustyötä. 
 
Yksi iso este työllistymiselle tai lähinnä töiden hakemiselle on myös päihteet, 
jotka näyttelevät myös isoa roolia työttömien, erityisesti pitkään työttömänä 
olleiden keskuudessa. Meillä Hollolassa on paneuduttu tähän haasteeseen 
syksyn aikana, ja olemme saaneet opastusta ja koulutusta päihdetaustaisen 
asiakkaan kohtaamiseen, ja päihteiden käytön puheeksi ottamiseen.  
 
Perusteellinen asiakkaiden haastattelu ja palveluihin ohjaaminen kuntakokeilun 
aikana on alkanut näkyä niin työttömien työnhakija-asiakkaiden elämässä kuin 
myös kunnan taloudessa, johon valtiolle maksettavalla työmarkkinatuen ns, 
sakko-osuudella on merkityksensä. Työttömien määrän vähentyessä, vähenee 
myös tämä kustannuserä, mikä vaikuttaa myönteisesti kunnan talouteen. 
Seitsemän vuoden tarkastelujaksolla on syyskuussa kaikkein matalin 
asiakasmäärä yli 300 päivää työmarkkinatuen listalla. Erityisesti tämä kertoo 
onnistuneesta asiakastyöstä, josta iso kiitos koko Hollolan työllisyyspalvelujen 
tiimille. 
 
 

Syyskuu 2022 (syyskuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 6,8 % (8,3 %)  
 

Työttömyysaste laskee, ja edelleen matalin Hollolassa Päijät-Hämeen kunnista. 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 11,3 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 8,1 
%. Valtakunnallinen keskiarvo on 8,8 %, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 



 

 

Työttömien lkm/ hlöä 722 – (884)  
 Työttömien työnhakijoiden määrä seuraa työttömyysprosenttia. 
 
Kuntakokeilutoimiston  716 (26.10.2022) 
asiakasmäärä/ hlöä  Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, 
  ja miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  
 
Lomautetut lkm/hlöä 54 - (71) 
 

Pientä laskua viime kuukausiin. 
 
 

Nuoret - osuus % 8,6 % - (7,4%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Pientä nousua tilastossa. 
 
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 299 - (395)  
   

Edelleen työttömyysaika lyhenee, valuma yli vuoden työttömyyteen vähenee 
nyt jatkuvasti. 
 

 
Aktivointiaste 31,8 - (24,1)  
 

Vihdoinkin ylitetty 30 asteen raja, Aktivointiaste on nousussa erityisesti 
palkkatuella työllistämisen myötä. 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

92 - (180)  
Aktiivinen asiakastyö näkyy työmarkkinatuen listoilla, joilta on poistunut 
vuodessa 50% viime vuoden henkilöistä 300 päiväisten listalla. Asiakkaat ovat 
ohjattu heille oikeaan palveluun ja osa on työllistynytkin. Nyt saavutettu matalin 
asiakasmäärä tällä tilastolla viimeisen seitsemän vuoden aikana. 
 

 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 136 - (159)  

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 104 640€ – (150 714€)   

 
Suuri pudotus kustannuspuolella verrattuna viime vuoteen. Omavalmentaja-
malli toimii Hollolassa. 
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen syyskuu 
2022, joka on julkaistu 25.10.2022. Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien 
alueen työttömien työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin 
kuntakokeilutoimistojen asiakkaista.  

 
 
Hollolan työllisyystiedot elokuu 2022 

 

mailto:anne.tapaila@hollola.fi


 

 

Pitkäaikaistyöttömyys 
vähenee 

 
 
Elokuun myötä palataan arkeen ja uusia työpaikkoja avautuu kesän jälkeen, 
myös opinnot alkavat monen nuoren osalta. 
 
Hollolassa iloitaan edelleen pitkään työttömänä olleiden henkilöiden 
merkittävästä laskusta kuluneen vuoden aikana. Voidaan jopa puhua varovasti 
paluusta normaaliin, kun työttömyys harvemmin kestää enää yli vuoden. Jos 
työnhakijan työ- ja toimintakyky ovat hyvät, ja työnhakutaidot päivitetty, ei 
uuden työpaikan saaminen ole hankalaa. 
 
Samaan aikaan jatkuu kuntakokeilun puitteissa pitempään työttömänä olleiden 
työnhakijoiden tiivis kontaktointi työ- ja toimintakyvyn selvittämisen merkeissä. 
Hollolan kunta on myös tarjonnut mahdollisuuden Kunnontiimin asiakkaille 
päivittää lupakorttejaan työllistymisen edistämiseksi hyvin tuloksin. 
 
Syksyn aikana Hollolassa harjoitellaan myös uuden TE-taustaisen 
asiakasvarausjärjestelmän käyttöönottoa ensimmäisenä kuntakokeilun 
kunnista. 
 
 
 
 

Elokuu 2022 (elokuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 7,1 % (8,4 %)  
 

Syksyn käynnistyttyä on taas enemmän työpaikkoja tarjolla ja työttömien määrä 
vähenee. Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 11,6 % ja Kanta-Hämeen 
keskiarvo on 8,3 %. Valtakunnallinen keskiarvo on 9,1 %, työttömien 
työnhakijoiden osuus työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 749 – (891)  
 Työttömien työnhakijoiden määrä seuraa työttömyysprosenttia. 
 
Kuntakokeilutoimiston  703 (21.9.2022) 
asiakasmäärä/ hlöä  Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, 
  ja miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  
 
Lomautetut lkm/hlöä 56 - (81) 
 

Kesän jälkeen lomautettujen määrä on alenemaan päin. 
 
 

Nuoret - osuus % 8,0 % - (8,0%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Syksyn käynnistyttyä nuoria ohjautuu opintoihin, ja työttömyysaste laskee. 
 
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 321 - (410)  
   



 

 

Koko vuoden jatkunut hyvä trendi kertoo paluusta normaaliin jollain tasolla, 
työttömyysaika lyhenee, ja yli vuoden työttömyyteen valuma vähenee. Laskua 
viime vuoden tilanteeseen jopa 22%. 
 

 
Aktivointiaste 29,3 - (24,2)  
 

Aktivointiaste on nousussa erityisesti palkkatuella työllistämisen myötä. 
 

Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

101 - (192)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 136 - (161)  

Hyvä kehitys jatkuu. 
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 116 689€ – (150 505€)   

 
Työttömien työnhakijoiden hyvä kontaktointi ja perusteellinen tilannekartoitus 
tuottaa tulosta myös vähenevinä työttömyyden kuluina.  
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen elokuu 
2022, joka on julkaistu 20.9.2022. Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien 
alueen työttömien työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin 
kuntakokeilutoimistojen asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot heinäkuu 2022 

 

Tehty työ tuottaa 
kuntalaisille hyvinvointia 

 
 
Heinäkuun tilastoissa näkyy normaalia kesään liittyvää kausivaihtelua, 
huolimatta siitä, että kesätyöpaikkoja on ollut runsaasti tarjolla. 
 
Merkittävää on pitkäaikaistyöttömien määrässä tapahtunut iso muutos, 
valtakunnallisestikin on yli vuoden jatkunut työttömyys ja työttömien määrä 
vähentynyt – merkittävästi. Tämä kertoo siitä, että työmarkkinat vetävät nyt 
uudella tavalla; töitä on paljon tarjolla, jopa niin paljon, että rekrytointihaasteet 
ovat yleisiä, suuresta työttömien määrästä riippumatta. 
 
Hollolassa iloitaan erityisesti hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden 
merkittävästä laskusta. Vuodessa yli 300 päivää työmarkkinatukea nostaneiden 
määrä on puolittunut; lähes 100 työtöntä vähemmän. Tämä muutos on ollut 
omavalmentajien tiiviin asiakastyön ansiota. Asiakkaan tilannetta on yhdessä 
asiakkaan kanssa tarkasteltu tarkemmin, ei vain kannustettu päivittämään 
ansioluetteloa. 
 
Kuntakokeilun aikuiset asiakkaat, jotka ovatkin kaikki työmarkkinatuella ovat 
olleet TE-toimiston asiakkuudessa ollessaan, osin kevennetyssä palvelussa. 
Työ- ja toimintakyky on jäänyt selvittämättä, on vain todettu, että asiakas ei ole 
helposti työllistymässä. Tähän ovat tyytyneet niin asiakas kuin TE-toimiston 
asiantuntija, sillä TE-toimiston johtava ajatus ja panostus on ollut työnvälitys. 
 
Kuntakokeilussa asiaa on tarkasteltu vahvasti asiakkaan näkökulmasta; mitä 
on tehtävissä, että voidaan tarjota asiakkaalle sopivaa työtä, johon hän oikeasti 
voi työllistyä. Vai onko tilanne niin heikko, että jäljellä olevaa työ- ja/tai 
toimintakykyä ei ole jäljellä? Hollolassa asiakkaan todellisen tilanteen 
tarkastelu on ollut päähuomiossa; työn välittämisen lisäksi, välitämme myös 
oikeasti asiakkaistamme ja heidän tilanteistamme. Kunnan fokuksessa on 
luonnollisesti kuntalaisten hyvinvointi. Tätä hyvin alkanutta työtä jatkamme nyt 
kesän kääntyessä syksyksi.  
 
 

Heinäkuu 2022 (heinäkuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 8,0 % (9,7 %)  
 

Hollola pitää edelleen Päijät-Hämeen tilastoissa ykköspaikkaa. Päijät-Hämeen 
kuntien keskiarvo on 12,8 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 9,7 %. 
Valtakunnallinen keskiarvo on 10,3 %, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 844 – (1026)  
 Työttömien työnhakijoiden määrä seuraa työttömyysprosenttia. 
Kuntakokeilutoimiston  720 (25.8.2022) 
asiakasmäärä/ hlöä  Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, 
  ja miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  
 



 

 

 
Lomautetut lkm/hlöä 85 - (121) 
 

Lomautettujen määrässä on pysynyt melko tasaisena viime kuukaudet.  
 
 

Nuoret - osuus % 9,1 % - (10,4%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Heinäkuussa, erityisesti nuorten osalta tapahtuu aina pientä nousua 

työttömyyden osalta, normaalia kausivaihtelua  
 
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 343 - (415)  
   

Nyt selkeästi näkyy pitkäaikaistyöttömyydessä työmarkkinoiden vetovoima, 
laskua viime vuoden tilanteeseen jopa 17%, työllistymistä tapahtuu nyt heti 
työttömyyden alkuvaiheessa. 
 

 
Aktivointiaste 24,7 - (19,4)  
 

Aktivointiaste on noussut kevään aikana hyvälle tasolle, kesällä tilanne 
rauhoittuu; ja syksyllä asiakkaita kannustetaan aloittamaan uusissa 
palveluissa. 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

103 - (201)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 139 - (147)  

Yli 300 päivää saaneiden määrä on laskenut vuodessa puoleen ( -98 hlöä) 
viime vuoden määrästä, tiivis asiakastyö tuottaa tulosta. Tällä tuloksella on 
suora, myönteinen vaikutus kunnan työmarkkinatuen maksuosuuteen. Kertoo 
myös erittäin hyvästä tilanteesta asiakkaiden osalta. 
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 100 893€ – (150 720€)   

 
Huhtikuusta lähtien on suunta ollut erinomainen työmarkkinatuen kunnan 
maksuosuuden osalta, tämä on selkeää tulosta tiiviistä asiakastyöstä ja toki 
myös parantuneesta työmarkkinatilanteesta. Huomioiden kuntakokeilun 
asiakasryhmän kertoo se myös erittäin hyvästä työ ja toimintakyvyn 
selvittämisen tilanteesta, ja asiakasohjauksesta heille sopivaan palveluun.   
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen 
heinäkuu 2022, joka on julkaistu 24.8.2022. Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat 
kaikkien alueen työttömien työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin 
kuntakokeilutoimistojen asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot kesäkuu 2022 

 

Pitkäaikaistyöttömyys 
lievässä laskussa 

 
 
 
 
 
Kesäkuun tilastoissa näkyy pientä nousua työttömien määrässä, johon 
vaikuttaa kesäkaudelle tyypillinen oppilaitoksista valmistuneiden tulo 
työmarkkinoille ja eräiden määräaikaisten työsuhteiden päättyminen kesän 
ajaksi. Kehitys on kokonaisuudessaan Hollolan osalta kuitenkin hyvää, 
erityisesti yli vuoden työttömyyteen siirtyvien määrän kasvu on taittunut, ja 
vähenemään päin. 
 
Erittäin pitkään työmarkkinatuella olleiden työttömien työnhakijoiden määrä 
Hollolassa on myös kääntynyt laskuun, kun asiakkaiden jäljellä olevaa työ- ja 
toimintakykyä on selvitetty järjestelmällisesti. Osan työnhakijoiden kohdalta on 
päädytty osa-/ tai kokoaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeen hakuun, kun työ- ja 
toimintakyvyn todellinen taso on selvitetty. 
 
Kesätyöntekijät saavat hyvää työkokemusta Hollolan kunnassa, ja heitä on 
tänä kesänä yhteensä 48 nuorta. Kunta on tukenut myös yrityksiä ja nuorten 
työllistämistä kesätyöseteleillä, joita myönnettiin yhteensä 75 nuorelle.    
 
 
 

Kesäkuu 2022 (kesäkuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 7,5 % (9,6 %)  
 

Hollola pitää edelleen Päijät-Hämeen tilastoissa ykköspaikkaa. Päijät-Hämeen 
kuntien keskiarvo on 12,3 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 9,2 %. 
Valtakunnallinen keskiarvo on 9,9 %, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 729 – (1013)  
 Työttömien työnhakijoiden määrä seuraa työttömyysprosenttia. 

    
Kuntakokeilutoimiston  733 (26.7.2022) 
asiakasmäärä/ hlöä  Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, 
  ja miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  
 
 
Lomautetut lkm/hlöä 61 - (104) 
 

Lomautettujen määrässä on pysynyt melko tasaisena viime kuukaudet. 
 

 
 

Nuoret - osuus % 8,3 % - (10,3%)  



 

 

alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Nuorten työttömyysprosentti on tasaantunut pandemian jälkeen matalalle 

tasolle. Kesäksi työpaikkojen määrä lisääntyy, tosin työmarkkinoille vapautuu 
samaan aikaan uusia työnhakijoita valmistumisten myötä. Liikehdintää 
aiheuttaa myös armeijasta vapautuneet ja sinne siirtyvät nuoret.  

 
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 339 - (424) 
   

Työllistymistä tapahtuu nyt myös yli vuoden työttömänä olleiden joukossa, 
hyvää laskua myös viime kuukauteen.   
 

 
Aktivointiaste 27,8 - (21)  
 

Aktivointiaste on noussut jo melko hyvälle tasolle, kesän aikana toimintoja 
keskeytyy, ja aste on kevättä matalampi. 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

98 - (188)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 139 - (151)  

Yli 300 päivää saaneiden määrässä jatkuu myönteinen kehitys, mutta erittäin 
pitkään työttömänä olleiden määrä on edelleen vielä melko suuri. 
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 104 190€ – (148 407€)   

 
Työmarkkinatuen kunnan maksuosuudessa on jo nyt kolmas peräkkäinen hyvä 
kuukausi, mikä kertoo asiakkaiden aktivoimisesta ja työllistymisestä.  
 

  Lisätietoja: 
 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen kesäkuu 
2022, joka on julkaistu 26.7.2022. Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien 
alueen työttömien työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin 
kuntakokeilutoimistojen asiakkaista. 
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Hollolan työllisyystiedot toukokuu 2022 

Aktivointiaste 
nousussa 

 
 
Riittävät omavalmentajaresurssit ja määrätietoinen asiakkaiden, sekä 
haastattelu, että tilanteen selvittäminen alkavat näkyä Hollolan 
työllisyystilastojen aktivointiasteessa. Aktivointiaste kertoo eri toimenpiteissä ja 
palveluissa olevien asiakkaiden määrästä suhteessa työttömien työnhakijoiden 
määrään. Vuodessa nousua Hollolassa on jopa melkein 10 %-yksikköä, mikä 
on hieno saavutus, kun mahdollisuus ohjata kuntouttavaan työtoimintaan on 
ollut haastavaa. Toukokuussa käyttöön astunut uusi palvelumalli ohjaa vielä 
tiiviimpään asiakaskontaktointiin, mutta sen vaikutukset eivät vielä tässä näy. 
 
Vuoden alussa kunnan vakiintuneena toimintana jatkuva Kunnontiimin 
asiakaspalveluprosessi toimii hyvänä alustana aktivoinnille. Kunnontiimin 
kautta on asiakkaita saatettu niin työkokeilun, palkkatuella työllistämisen ja 
oppisopimuskoulutuksen kautta eteenpäin kohtia avoimia työmarkkinoita. 
Lisätietoja Kunnontiimin toiminnasta ja asiakastarinoita löytyy osoitteessa   
https://www.hollola.fi/kunnontiimi 
 
Kun työllistymisen haasteet ovat suurempia, ja työttömyys pitkittyy, asiakkaita 
aktivoidaan myös työvoimakoulutuksen, valmennusten ja omaehtoisen 
koulutuksen avulla edellä mainittujen lisäksi.  
 
Aktivointi näkyy myös työttömien määrässä työvoimasta ns. 
työttömyysprosentissa, ollen nyt jo 6,9%, mikä on lähellä kolmen vuoden 
takaista erittäin hyvää tilannetta ja Hollolan omaa ennätystä 6,7%.  
 
 

Toukokuu 2022 (toukokuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 6,9 % (10,3 %)  
 

Kehitys jatkuu erinomaisena 0,7 %-yksikköä alas viime kuusta, Hollola pitää 
edelleen Päijät-Hämeen tilastoissa ykköspaikkaa. Päijät-Hämeen kuntien 
keskiarvo on 11,7 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 8,2 %. Valtakunnallinen 
keskiarvo on 8,9 %, työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 732 – (1003)  
 Työttömien työnhakijoiden määrä laskee samaan tahtiin työttömyysprosentin 

kanssa. 
    
Kuntakokeilutoimiston  721 (21.6.2022) 
asiakasmäärä/ hlöä  Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, 
  ja miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  
 
 
Lomautetut lkm/hlöä 58 - (126) 

https://www.hollola.fi/kunnontiimi?fbclid=IwAR3cAsk1w_EV6-4peuBJcVGypzR3mDP09_Ig6_YMTcEf_hg8i82OvvTCN84


 

 

 
Lomautettujen määrässä on tapahtunut myös hyvä harppaus alaspäin, melkein 
30 henkilöä vähemmän kuin viime kuussa. 
 
 

Nuoret - osuus % 6,1 % - (9,6%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Nuorten työttömyysprosentti on Hollolassa asettunut kiitettävän matalalle. 

Kesäkuukausien aikana siinä tapahtuu vaihtelua, koska opintoja päättyy ja 
uusia alkaa, myös asepalveluksen suorittavien joukossa tapahtuu liikettä kesä-
heinäkuun vaihteessa. Kesätyöpaikkoja on tarjolla nyt runsaammin kuin pariin 
vuoteen, näin ollen kesän työttömänä viettävien haasteet ovat ymmärrettävästi 
suurempia, kuin pelkkä työpaikan puute. Puhumattakaan pitkään työttömänä 
olleista nuorilla, jolla on merkittäviä terveydellisiä haasteita, niin henkisiä kuin 
fyysisiä.  

 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 346 - (421) 
   

Työllistymistä tapahtuu nyt myös yli vuoden työttömänä olleiden joukossa, 
hyvää laskua myös viime kuukauteen.   
 

 
Aktivointiaste 31,1 - (21,5)  
 

Viime kuussa tavoiteltiin vielä aktivointiasteessa yli 30 prosentin ylitystä, nyt se 
on tapahtunut. Aktiivinen asiakastyö tuottaa tulosta.  

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

102 - (165)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 146 - (161)  

Yli 300 päivää saaneiden määrässä on lähtenyt myönteinen kehitys käyntiin, 
mutta erittäin pitkään työttömänä olleiden määrä on edelleen vielä merkittävä. 
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 106 732€ – (124 294€)   

 
Myös työmarkkinatuen kunnan maksuosuudessa on jo nyt toinen peräkkäinen 
hyvä kuukausi, mikä kertoo asiakkaiden aktivoimisesta ja parhaillaan 
työllistymisestä.  
 

  Lisätietoja: 
 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
 
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen toukokuu 2022, joka on julkaistu 21.6.2022. Hämeen ELY-
keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien työnhakijoiden 
tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot huhtikuu 2022 

Hyvä suunta jatkuu 

Kevät etenee hienosti työllisyyden osalta valtakunnallisestikin; avoimia 
työpaikkoja on runsaasti ja lyhyen aikaa (noin vuoden maksimissaan) 
työttömänä olleiden määrä sulaa pois. Samaan aikaan kuitenkin kipuillaan 
täyttämättömistä avoimista työpaikoista, ja kesän kausityöläisten puuttuminen 
vaikeuttaa monen yrityksen kesän suunnitelmia. Siinä rinnalla erittäin pitkään 
työttömänä olleiden määrä näyttää pysyvän samana, eikä työllistymisiä siellä 
ole. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotetta ja alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen sanoja 
lainaten; nyt tarvitaan yksilöllistä palvelua pitkään työttömänä olleille, jotta 
voidaan pureutua heidän ongelmiinsa, ja työllistymisen esteiseen. Toukokuun 
alusta voimaan astunut uusi palvelumalli korostaa entisestään työnhakijan 
säännöllistä kohtaamista. 
 
Hollolan työllisyyspalveluissa on nyt jo vuoden ajan periaatteessa toteutettu 
uutta juuri voimaan astunutta palvelumallia. Olemme tunnistaneet, että pitkään 
työttömänä olleiden isoimmat haasteet ovat puutteellisessa työ- ja 
toimintakyvyn arvioinnissa, tai että sitä ei käytännössä ole tehty pitkittyneen 
työttömyyden aikana heidän olleessaan TE-toimiston asiakkuudessa. 
Hollolaisista työnhakijoista pitkään työttömänä olevista on n 200 henkilöä 
iältään yli 50-vuotiaita. 
 
Omavalmentajien maltilliset asiakasmäärät, noin 100 asiakasta/ 
omavalmentaja, mahdollistavat asiakkaiden yksilöllisen palvelun. Työ- ja 
toimintakyvyn selvittäminen on hidasta ja monivaiheista työtä, mutta jo nyt on 
nähtävissä hyviä tuloksia. Asiakkaiden asiat etenevät selvitystyön edetessä. 
Työ vaatii monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa, mitä 
erityisesti pyritään nyt jatkossa rakentamaan asiakkaan tilannetta eteenpäin 
vieväksi.   
 
Nuorten työttömien määrä ja työttömyys% alitettiin taas kertaalleen, josta 
erityinen kiitos kunnan omien toimijoiden hyvälle yhteistyölle. Yritysyhteistyö 
käynnistyy myös hiljalleen työllisyyspalvelujen osalta, kiitos elinkeinopalvelujen 
tekemän hyvän kartoitustyön talven aikana. 

 
Huhtikuu 2022 (huhtikuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 7,5 % (10,3 %)  
 

Hollola jatkaa Päijät-Hämeen tilastoissa ykköspaikalla, matalin 
työttömyysprosentti edelleen. Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 12 % ja 
Kanta-Hämeen keskiarvo on 8,5 %. Valtakunnallinen keskiarvo on 9,1 %, 
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 791 – (1096)  
 Työttömien työnhakijoiden määrä laskee samaan tahtiin työttömyysprosentin 

kanssa. 
    
Kuntakokeilutoimiston  711 (24.5.2022) 
asiakasmäärä/ hlöä  Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, 
  ja miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  
Lomautetut lkm/hlöä 89 - (193) 



 

 

 
Lomautettujen määrä laskee hitaasti kuukausi kerrallaan, samaan tahtiin kun 
työllisyys kohenee muutenkin. 
 
 

Nuoret - osuus % 5,3 % - (11,2 %)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Jälleen uusi ennätys nuorten osalta; 0,5 % matalampi kuin viime kuussa. Ja 

nuorten työttömien määrä on yli puolittunut vuoden takaisesta. Kunnan 
panostus omavalmentajien määrään kuntakokeilussa, kumuloi erityisesti 
nuorten osalta, jossa yleisesti työttömyyden syyt ovat helpompia selvittää. 
Mutta myös nuorten osalta on todettava, että pitempään työttömänä olleiden 
haasteet ovat erittäin suuria, ja vaativat monialaista yhteistyötä.   

 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 362 - (429) 
   

Valtakunnallinen laskeva trendi näkyy myös Hollolassa, nyt jo kolmas kuukausi 
peräkkäin, kun tämä luku on ollut laskeva, valuma pitkäaikaistyöttömyyteen on 
ainakin hetkellisesti saatu tasaantumaan.   
 

 
Aktivointiaste 28,6 - (21,2)  
 

Pandemian aikana pysähdyksissä oli erityisesti kuntouttava työtoiminta, jossa 
määrät ovat pikkuhiljaa lähtenee nousuun muiden aktivoivien toimenpiteiden 
ohella hitaasti kasvattaen aktivointiastetta. Maaliskuuhun verrattuna on kasvua 
1,7 %, mikä on hyvä tulos. Vielä toki tavoitellaan aktivointiasteen nousua 30 
paremmalle puolelle.  

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

106 - (169)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 147 - (140)  

Työmarkkinatuen listauksessa kertoo, että Hollolassa on edelleen paljon hyvin 
pitkään työttömänä olleita. Myönteinen kehitys näissä luvuissa kertoo 
asiakkaiden edistyneestä työ- ja toimintakyvyn selvittämisestä, ja heidän 
ohjaamisestaan oikeiden palvelujen äärelle. 
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 110 588€ – (127 722€)   

Vuodelle 2022 talousarviota on nostettu 1 500 000 € työmarkkinatuen 
maksuosuudeksi, koronan vaikutukset huomioiden työttömyyden 
kehittymiseen. Menemme edelleen talousarviovauhtia.  
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen huhtikuu 2022, joka on julkaistu 24.5.2022. Hämeen ELY-
keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien työnhakijoiden 
tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot maaliskuu 2022 

 

Ennätysmatala 
nuorten työttömyys 

 
 
Nyt voi jo tuulettaa; hollolalaisten nuorten tilanne on erinomainen. 
Omavalmentajien aktiivinen työskentely nuorten kanssa hyvässä yhteistyössä 
kunnan nuorille suunnatun Osuma-hankkeen kanssa, pitää nuoret aktiivisina ja 
ohjaa heitä toimenpiteisiin ja työhön. 
 
Maltillinen asiakasmäärä/ omavalmentaja mahdollistaa hyvä työskentelyn 
asiakkaan kanssa, jolloin hänelle voidaan tarjota palveluita ja ohjata 
toimenpiteisiin, jotka edesauttavat asiakkaan etenemistä työllistymisen polulla. 
 
Tämä näkyy vahvasti nuorten asiakkaiden tilastoissa. Aikuisilla asiakkailla 
työttömyys on pitkittyneempää, ja työllistymisen esteiden selvittelytyö on 
hitaampaa, mutta sielläkin nähdään jo hyviä tuloksia, mikä näkyy myös 
laskevassa työttömyysprosentissa.. 
 
Uuden asiakaspalvelumallin käyttöönoton yhteydessä nyt toukokuun alussa, 
voidaan Hollolassa todeta, että vuoden ajan tehty työ tuottaa tulosta; ja siirtymä 
uuden asiakaspalvelumallin käyttöönottoon tulee sujumaan Hollolassa 
suunnitelmien mukaisesti ja hallitusti.  
 

 
Maaliskuu 2022 (maaliskuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 8% (11,3%)  
 

Hollolan tilanne paranee valtakunnalliseen tahtiin, kuitenkin hollolalaisten 
työttömien osuus laskee nopeimmin Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen kuntien 
keskiarvo on 12,5 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 9,0%. Valtakunnallinen 
keskiarvo on 9,5 %, työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 847 – (1197)  
    
Kuntakokeilutoimiston  728 (3.5.2022) 
asiakasmäärä/ hlöä   

Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, ja 
miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  

 
 
Lomautetut lkm/hlöä 99 - (227) 
 



 

 

Lomautettujen määrä laskee hitaasti kuukausi kerrallaan. 
 
 

Nuoret - osuus % 5,8% - (15,7%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Nuorten työttömyystilanne Hollolassa on merkittävästi parempi kuin muualla 

Päijät-Hämeessä. Aktiivinen asiakasote ja hyvä yhteistyö kunnan sisällä 
nuorten Osuma-hankkeen kanssa tuottaa erinomaista tulosta.   

 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 385 - (413) 
   

Työllisyyspalvelujen toimenpiteet ja hetkellisesti paremmat työmarkkinat ovat 
vaikuttavat nyt jo toista kuukautta koronan jälkeen yli vuoden työttömänä 
olleiden määrään laskevasti. Kasvu on saatu pikkuhiljaa tasaantumaan.   
 

 
Aktivointiaste 26,9 - (19,2)  
 

Aktivointiaste mittaa palveluissa olevien työnhakijoiden määrää, ja luku kasvaa 
hitaasti parempaan suuntaa, mutta edelleen ollaan vielä liian matalalla 
verrattuna koronaa edeltävään aikaan 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

155 - (159)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 159 - (140)  
 

Työmarkkinatuen listauksessa näkyy myös pitkittynyt työttömyys; yli 300 
päiväisten hyvä tilanne kertoo vain siitä, että tuosta tilastosta poistuneet ovat 
ylittäneet yli 1000 päivää, ja ovat siirtyneet siihen tilastoon. 
 
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 144 823€ – (139 902€)  
  

Vuodelle 2022 talousarviota on nostettu 1 500 000 € koronan vaikutukset 
huomioiden työttömyyden kehittymiseen. Kolme ensimmäistä kuukautta ovat 
sujuneet budjetin mukaisesti. 

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen maaliskuu 2022, joka on julkaistu 2.5.2022. 
 
Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien 
työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen 
asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot helmikuu 2022 

 

Nuorten tilanne 
erinomainen 

 
 
Nyt kun takana on kokonainen vuosi kuntakokeilua, jolloin noin puolet 
hollolalaisista työttömistä asiakkaista siirtyivät Hämeen TE-toimistosta Hollolan 
työllisyyspalveluihin, voidaan todeta, että päätös oli viisas, lähteä mukaan 
Lahden seudun kuntakokeiluun.  
 
Hollolalaiset saavat nyt parempaa ja aktiivisempaa palvelua liittyen 
työttömyyden haasteiden ratkaisemiseen, sillä asiakasmäärät ovat kohtuulliset 
jokaisella omavalmentajalla, noin 80 – 100 asiakasta/ omavalmentaja. Tämä 
mahdollistaa asiakkaiden säännöllisen ja henkilökohtaisen kontaktoinnin.  
 
Erityisesti nuorten osalta tehty työ näkyy myös jo työttömyysluvuissa. Vuoden 
takaisesta tilanteesta, johon luonnollisesti myös korona vaikutti, on tultu alas n 
10% -yksikköä. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyysaste on Hollolassa nyt 
matalin kuuden vuoden tarkastelujaksolla, ollen nyt 6,7%. Hyvä yhteistyö 
nuorten Osuma-hankkeen kanssa on tuottanut hyviä työkokeilu- ja 
palkkatukipaikkoja kunnassa, ja hyvää nuorten ohjausta eteenpäin kohti 
työllistymistä.  
 
Aikuisten osalta tilanne on myös hyvä, vaikka eteenpäin vievät ratkaisut vievät 
pidemmän ajan kuin nuorten kohdalla. Hollolassa on erityisesti panostettu 
jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn arviointiin, jotta voidaan ohjata asiakasta 
oikeamman työn/opintojen äärelle ja terveydentilan selvittelyihin 

 
Helmikuu 2022 (helmikuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 8,3 % (11,4%)  
 

Hitaasti mennään alaspäin kuukausi kerrallaan työttömyysluvuissa. Päijät-
Hämeen kuntien keskiarvo on 13,1 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 9,6 %. 
Valtakunnallinen keskiarvo on 10,1 %, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 882 – (1214)  
    
Kuntakokeilutoimiston  772 / maaliskuu (765/12, 781/01, 780/02) 
asiakasmäärä/ hlöä   

Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, ja 
miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  

 
 
Lomautetut lkm/hlöä 110 - (205) 
 

Lomautettujen määrä koko lailla ennallaan vielä tässä vaiheessa. 
  



 

 

Nuoret - osuus % 6,7% - (16,6%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
 
  Nuorten työttömyystilanne Hollolassa on merkittävästi parempi kuin muualla 

Päijät-Hämeessä; Lahden seudun nuorten työttömyysprosentin keskiarvo on 
14,3%. Kuntakokeilun piirissä on oltu nyt tasan vuosi, ja voimme todeta, että 
hyvin kohdennetut resurssit tuottavat loistavaa tulosta.  

 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 338 - (384) 
   

Työllisyyspalvelujen toimenpiteet ja hetkellisesti paremmat työmarkkinat ovat 
vaikuttaneet nyt ensimmäisen kerran koronan aikana yli vuoden työttömänä 
olleiden määrään laskevasti, jopa 21 henkilöä vähemmän helmikuussa kuin 
tammikuussa. Eli kasvua on saatu rajoitettua, ainakin hetkellisesti. 

 
Aktivointiaste 25,9 - (18,5)  
 

Aktivointiaste mittaa palveluissa olevien työnhakijoiden määrää, ja luku on 
lopulta kääntynyt koronan alkuajoista parempaan suuntaan. 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

148 - (159)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 147 - (128)  
 

Työmarkkinatuen listauksessa näkyy myös pitkittynyt työttömyys; yli 1000 
päivää työmarkkinatuella olevien määrä kasvaa jatkuvasti. 
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 124 002 € – (117 255 €) 
  

Vuodelle 2022 talousarviota on nostettu 1 500 000 € koronan vaikutukset 
huomioiden työttömyyden kehittymiseen. Alkuvuosi on alkanut lupaavasti 
kumulatiivisesti hyvin alle budjetoidun mennään. 

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen helmikuu 2022, joka on julkaistu 22.3.2022. 
 
Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien 
työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen 
asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot tammikuu 2022 

Tammikuun tilanne 
toistaa joulukuuta 

 
 
Koronapandemian jäljiltä on jäänyt valuma pitkäaikaistyöttömyyteen, jota 
pyritään purkamaan omavalmentajien toimesta. Hollolalaisten nuorten tilanne 
on ilahduttava, heitä on kontaktoitu aktiivisesti, ja isolle osalle on löytynyt 
jatkopolkuja työllistymisen polulle. Selkeä aktivointi ja työtarjousten 
lähettäminen on kannustanut itsenäiseenkin työnhakuun, ja työllistymisiä on 
tapahtunut. 
 
Aikuisten asiakkaiden keskuudessa, jatketaan edelleen hyvin alkanutta työ- ja 
toimintakyvyn kartoitusta selvittämään jäljellä olevaa työkykyä, niiden 
asiakkaiden osalta, joilla selkeitä haasteita tässä on. 
 
Kunnontiimin toiminta on alkanut profiloitua yhä selkeämmin ja käynnistynyt 
hyvällä sykkeellä uusien vakituisten työntekijöiden toimesta. Kunnontiimi 
tarjoaa mm. monipuolisia työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja sekä myös 
kuntouttavaa työtoimintaa. Kunnontiimissä autetaan lisäksi jatkopolkujen 
suunnittelussa sekä tehdään tarvittaessa työ- ja toimintakyvyn kartoituksia. 
 
Kunnontiimissä toteutetaan monipuolisia työtehtäviä esimerkiksi 
ympäristönhoidon, kiinteistöjen hoito-/korjausrakentamisen sekä 
ulkoilualueiden kunnossapitotehtävien parissa. Kunnontiimi tekee tiivistä 
yhteistyötä mm. kuntatekniikan, tilapalveluiden sekä ympäristönsuojelun 
kanssa. Työ näkyy kuntalaisille mm. erilaisina rakennus- ja 
korjausrakennuskohteina, luontokohteiden hoitamisena, puistometsien 
siistimisenä sekä ulkoilupaikkojen huoltamisena.  

 
Tammikuu 2022 (tammikuu 2021) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 8,5% (11,4%)  
 

Tammikuussa tilanne melko samanlainen kuin joulukuussa, mutta parempi 
tilanne kuin viime vuonna. Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 13,3 % ja 
Kanta-Hämeen keskiarvo on 9,8 %. Valtakunnallinen keskiarvo on 10,4 %, 
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 900– (1213) 
    
Kuntakokeilutoimiston  780/ helmikuu (765/12, 781/01)) 
asiakasmäärä/ hlöä   

Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, ja 
miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään. 
Yhdeksän kuukauden aikana asiakasmäärää on saatu vähennettyä, mutta 
edelleen uusien asiakkaiden valuma TE-toimiston asiakkuudesta 
työmarkkinatuelle ja kuntakokeilun asiakkuuteen on suurta. 

 
 



 

 

Lomautetut lkm/hlöä 105 - (202) 
 

Lomautettujen määrä nousua marraskuuhun verrattuna, mutta vain 1/3 määrä 
viime vuodesta.  
 
 

Nuoret - osuus % 7,2% - (16,4%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
  Nuorten työttömyystilanne Hollolassa on merkittävästi parempi kuin 

muualla Päijät-Hämeessä; Lahden seudun nuorten työttömyysprosentin 
keskiarvo on 15 %. Ohjaustyö ja valmentaminen tuottavat hyvää tulosta 
Hollolassa. 

  
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 409 - (372) 
   

Koronan jäljiltä on yli vuoden työttömänä olleiden määrään jäänyt jyrkkä 
kasvu verrattuna edelliseen pariin vuoteen. Pitkittynyt työttömyys on 
syöksykierre, joka hidastaa työllistymistä.  
 

 
Aktivointiaste 24,2 - (18,2)  
 

Aktivointiaste mittaa palveluissa olevien työnhakijoiden määrää, ja luku 
on hitaasti kääntynyt parempaan suuntaa, mutta kirittävää parin vuoden 
takaiseen tilanteeseen on edelleen paljon. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

109 - (141)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 157 - (131)  
 

Työmarkkinatuen listauksessa näkyy myös pitkittynyt työttömyys; yli 300 
päiväisten hyvä tilanne kertoo vain siitä, että tuosta tilastosta poistuneet 
ovat ylittäneet yli 1000 päivää, ja ovat siirtyneet siihen tilastoon. 
 
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 113 396 € – (113 797 €)  
  

Vuodelle 2022 talousarviota on nostettu 1 500 000 € koronan vaikutukset 
huomioiden työttömyyden kehittymiseen. Tammikuu alkoi valoisasti, selkeästi 
alle kuukausibudjetin 125 000€.  

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen tammikuu 2022, joka on julkaistu 22.2.2022. 
 
Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien 
työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen 
asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot joulukuu 2021 

Työttömyys väheni 
vuonna 2021 

 
 
Koronapandemiasta huolimatta on kulunut vuosi kehittynyt myönteisesti 
työttömyyden osalta verrattuna viime vuoteen. Tosin vuoteen 2019 verrattuna 
on edelleen heikko, mutta selkeää tilanteen kohentumista. 
 
Tulevana vuonna 2022 Hollolan työllisyyspalveluissa panostetaan edelleen 
erityisesti työ- ja toimintakyvyn arviointiin yhteistyössä Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän Työkyky-hankkeen kanssa, sillä edelleen valuma yli vuoden 
kestäneeseen työttömyyteen on suuri. Tällä hetkellä työllistyvät nopeimmin he, 
jotka ovat olleet vain vähän aikaa työttömänä. 
 
Samaan aikaan on työllisyyspalvelujen Kunnon ryhmä aloittamassa 
toimintaansa uusin resurssein, jossa pystytään tarjoamaan nyt enemmän 
työkokeilu- ja palkkatuella työllistettävien paikkoja. Tästä on tulossa erillinen 
tiedote.  

 
 
 
Joulukuu 2021 (joulukuu 2020) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 8,8% (12,3%)  
 

Joulukuun luvut ovat aina perinteisesti marraskuuta korkeammat, mutta erittäin 
myönteinen kehitys verrattuna viime vuoteen. 
 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 13,3 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 10 
%. Valtakunnallinen keskiarvo on 10,5 %, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 935– (1319)  
 
   
Kuntakokeilutoimiston  781/ tammikuu (872/03, 765/ 12) 
asiakasmäärä/ hlöä   

Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, ja 
miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään. 
Yhdeksän kuukauden aikana asiakasmäärää on saatu vähennettyä, mutta 
edelleen valuma työmarkkinatuelle ja kuntakokeilun asiakkuuteen on suurta. 

 
 
Lomautetut lkm/hlöä 101 - (293) 
 

Myös lomautettujen määrässä nousua marraskuuhun verrattuna, mutta vain 
1/3 määrä viime vuodesta.  
 
 
 

Nuoret - osuus % 9,2% - (18,1%)  



 

 

alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
  Aktiivinen nuorten työttömien tapaaminen ja ohjaaminen on tuottanut hyvää 

tulosta, joulukuun astetta nostaa armeijasta päässeet ja ammattiin 
valmistuneet. 

  
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 424 - (356) 
   

Yli vuoden työttömänä olleiden määrän kasvu on tasaantunut, mutta jatkuvassa 
pienessä nousussa. Kumulatiivisesti viime vuoteen verrattuna tilanne 
heikkenee merkittävästi pitkäaikaistyöttömyyden osalta. 

 
Aktivointiaste 21,8 - (16,1)  
 

Aktivointiaste mittaa palveluissa olevien työnhakijoiden määrää, ja luku on 
hitaasti kääntynyt parempaan suuntaa, tosin joulukuussa aina muita kuukausia 
matalampi. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

161 - (153)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 163 - (138)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä on kääntynyt vihdoin 
laskuun koronan aikana, aktiivinen asiakastyö on tuottanut tulosta, ja 
kuntakokeilun omavalmentajat ovat ohjanneet asiakkaita heille sopiviin 
palveluihin, kohti työllistymistä. Näin olleen suunta on oikea, mutta 
työmarkkinatuelle valuu edelleen uusia työttömiä, joten hyvin alkanutta työtä 
jatketaan myös tulevan vuoden aikana.  
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 137 161 € – (116 446 €)  
  

Koko vuoden toteutuma on 1 630 973€, lisäystä viime vuoteen on 230 000€, ja 
vuoteen 2019 peräti 530 000€. Pitkäaikaistyöttömyys on raskas rasite 
kuntatalouteen. Tämän takia on tärkeää, että kunnassa panostetaan työttömien 
aktiiviseen kontaktointiin, kuten Hollolassa on kuntakokeilun osalta tehty. Työ 
tuottaa tulosta hitaasti, mutta pitkällä tähtäimellä tuottaa tulosta niin 
kuntalaisten kun kunnan taloudenkin eduksi.  

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen joulukuu 2021, joka on julkaistu 25.1.2022. 
 
Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien 
työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen 
asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot marraskuu 2021 

Nuorten työttömyys 
vähenemään päin 

Työttömyyden kasvu on tasoittunut kaikkien osalta, mutta erityisesti nuorten luvut ovat 
kohentuneet merkittävästi viime vuodesta. Hollolassa nuorten omavalmentajilla on alle 
sata asiakasta/ omavalmentaja, mikä mahdollistaa jokaisen nuoren tilanteeseen 
paneutumisen paremmin kuin ennen kuntakokeilua. 
 
Aktiivinen työote yhteistyössä kunnan omien toimijoiden kanssa niin nuorisopalveluissa 
kuin Osuma-hankkeessa, tuottaa hyvää tulosta. Periaatteella koko kylä kasvattaa, on ollut 
mahdollista saada nuoria motivoitua eri toimenpiteisiin, ja palkkatuellakin palkattu mm. 
uimahallille, kirjaston kahvilaan ja kulttuuritalolle asiakaspalvelutehtäviin. Näin nuoret 
saavat arvokasta työkokemusta, ja kenties kimmokkeen opintoihin. 
 
Vuonna 2022 kunta panostaa merkittävästi aikuisten työttömien työnhakijoiden työ- ja 
toimintakyvyn selvittämiseen mm. vakinaistamalla kunnassa määräaikaisten valmentajien 
turvin muutaman vuoden käynnissä olleen Kunnon ryhmän toiminnan. Tästä lisätietoja 
tammikuussa, kun toiminta on käynnistynyt uusien vetäjien turvin. 
 
 
 
 
Marraskuu 2021 (marraskuu 2020) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 8,1% (10,8%)  
 
Koko syksyn jatkunut myönteinen laskeva kehitys jatkuu edelleen. 
 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 12,3 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 9,2 %. 
Valtakunnallinen keskiarvo on 9,6 %, työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta. 
 
Työttömien lkm/ hlöä 864 – (1164)  
 
  Pientä laskua lokakuun lukuihin. 
 
 
 
Kuntakokeilutoimiston  765/ joulukuu (872/03, 750/05, 710/06, 701/08, 
746/09, 746/10, 756/ 11) 
asiakasmäärä/ hlöä   
Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, ja miten ne 
kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  
 



 

 

 
Lomautetut lkm/hlöä 72 - (244) 
 
Hyvään suuntaan kehittyy verrattuna lokakuuhun.  
 
Nuoret - osuus % 7,4% - (16,1%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
  Aktiivinen nuorten työttömien tapaaminen ja ohjaaminen on tuottanut 
hyvää tulosta. 
  
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 403 - (326) 
   
Yli vuoden työttömänä olleiden määrän kasvu on tasaantunut, mutta jatkuvassa 
pienessä nousussa. Kumulatiivisesti viime vuoteen verrattuna tilanne on 
huonontunut merkittävästi pitkäaikaistyöttömyyden osalta. 
 
Aktivointiaste 25,5 - (20,1)  
 
Aktivointiaste mittaa palveluissa olevien työnhakijoiden määrää, ja luku on hitaasti 
kääntynyt parempaan suuntaan. 
 
 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   
165 - (149)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 157 - (139)  
 
Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä on kääntynyt vihdoin 
laskuun koronan aikana. Kuntakokeilun omavalmentajien aktiivinen asiakkaiden 
kontaktointi, ja heidän työttömyytensä syihin pureutuminen auttaa heitä 
ohjautumaan oikeisiin palveluihin ja kohti työllistymistä.  
 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 136 339 € – (110 320 €)  
  
Maksuosuus laski ensimmäisen kerran tämän vuoden aikana, mutta kumulatiivisesti koko 
vuoden maksuosuus tulee ylittämään reilusti niin talousarvioin kuin viime vuoden 
toteutuman. Ennuste koko vuodelle on noin 1 630 000€.  
 
  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseen 
lokakuu 2021, joka on julkaistu 21.12.2021. 
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Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien 
työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen 
asiakkaista.  
 
 
Hollolan työllisyystiedot lokakuu 2021 

Tasaisen varma 
asiakastyö tuottaa 
tulosta 

Kuntakokeilun omavalmentajat Hollolassa ottavat yhteyttä säännöllisesti 
asiakkaisiin, mikä alkaa näkyä myös tilastoissa. Pitkään työttömänä olleiden 
työttömyyden syyt ovat monisyisiä, ja niiden selvittelyyn tarvitaan monialaisia 
palveluja. Näihin pilotoidaan ja rakennetaan palvelupolkuja hyvässä 
yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työkykyä selvittävän hankkeen 
Tuetusti työhön ja osallisuuteen kanssa. 

 
Kun työttömän työnhakijan tilanne ja kyky työllistyä on selvillä, on myös 
helpompi hakea työllistymistä tukevia palveluita, ja saada lausunto myös 
työnantajaa hyödyttävää osatyökykyisen palkkatukea varten. 
 
Työllisyyden edistäminen kunnassa vaatii myös hyvää yhteistyötä alueen 
yritysten kanssa, jota edistetään yhdessä kunnan elinkeinopalvelujen kanssa. 
Seuraava yhteinen tapahtuma on elinkeinopalvelujen järjestämä 
Elinkeinokahvit tilaisuus Hollolan Matkakeitaassa keskiviikkona 24.11.2021 klo 
14 alkaen. 
 
 

 
 
 
Lokakuu 2021 (lokakuu 2020) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 8,3% (10,3%)  
 

Koko syksyn jatkunut myönteinen kehitys pysyy samana lokakuussakin. 
 
 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 12,8 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 9,3 
%. Valtakunnallinen keskiarvo on 9,8 %, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 882 – (1106)  
 
  Sama tilanne kuin syyskuussa. 
 
 
 



 

 

Kuntakokeilutoimiston  756/ marraskuu (872/03, 750/05, 710/06, 701/08, 746/09, 746/10)) 
asiakasmäärä/ hlöä   

Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, ja 
miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  

 
 
Lomautetut lkm/hlöä 80 - (253) 
 

Pientä liikehdintää ylöspäin viime kuusta.  
 

Nuoret - osuus % 8,6% - (16,4%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
  Valtavan hieno tilanne verrattuna viime vuoden tilanteeseen, nyt aikuisten 

työttömyyden tasolla. 
  
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 398 - (303) 
   

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on tasaantunut, mutta jäänyt 
huomattavasti korkeammalle tasolle kuin viime vuoden luku. 

 
Aktivointiaste 24,0 - (21,9)  
 

Aktivointiaste mittaa palveluissa olevien työnhakijoiden määrää, ja luku 
on hitaasti kääntynyt parempaan suuntaan, mutta pysähtynyt nyt 
paikoilleen. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

178 - (147)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 151 - (139)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä on kääntynyt 
vihdoin laskuun koronan aikana. Kuntakokeilun omavalmentajien 
aktiivinen asiakkaiden kontaktointi, ja heidän työttömyytensä syihin 
pureutuminen auttaa heitä ohjautumaan oikeisiin palveluihin ja kohti 
työllistymistä.  
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 134 164 € – (113 231 €)  
  

Maksuosuus laski ensimmäisen kerran tämän vuoden aikana, mutta 
kumulatiivisesti koko vuoden maksuosuus tulee ylittämään reilusti niin 
talousarvioin kuin viime vuoden toteutuman. Ennuste koko vuodelle on noin 
1 600 000€.  

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen lokakuu 2021, joka on julkaistu 23.11.2021. 
 
Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien 
työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen 
asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot syyskuu 2021 

Kuntakokeilu etenee  
– ennätysvähän 
nuoria työttömänä 

Jo elokuussa alkanut käänne parempaan työttömien työnhakijoiden ja 
lomautettujen määrässä jatkuu myönteisenä kehityksenä myös syyskuussa.  
 
Nyt on myös selkeästi nähtävissä kunnan panostus kuntakokeilun 
omavalmentajien määrään; erityisesti nuorten alle 25-vuotiaiden määrä on 
laskenut jo ennätystasolle ollen enää 7,4%. Hollolan kaksi nuorten 
omavalmentajaa kontaktoivat aktiivisesti nuoria uusia työttömiä työnhakijoita. 
Kaikille pyritään hakemaan ratkaisua, olivat he välivuotta pitäviä, armeijaan 
menossa tai muuten nuoren suunta epäselvä. 
 
Hyvä yhteistyö omavalmentajien ja kunnan nuorten työpaja Osuman 
valmentajien kanssa johdottaa nuoria kunnan avoimiin työkokeilu- ja 
palkkatukipaikkoihin, joita ovat mm PopUp Kulttuuritalo, uimahallin kahvio ja 
lipunmyynti, ja kirjaston kahvilatoiminta.  
 
Aikuisten osalta omavalmentajien työpanos painottuu pitkään työttömänä 
olleiden työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen, myös täällä on nähtävissä jo hyviä 
alkuja. Työ on hidasta ja pitkäjänteistä, jonka tuloksia toivotaan nähtävän ensi 
vuoden puolella.   

 
 
 
Syyskuu 2021 (syyskuu 2020) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 8,3% (10,4%)  
 

Myönteinen kehitys jatkuu edelleen, hitaasti mutta varmasti syksyn myötä on 
tapahtumassa käänne parempaa. 
 
 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 13 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 
9,9%. Valtakunnallinen keskiarvo on 10,1 %, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 884 – (1111)  
 

Pientä laskua edelliseen kuukauteen myös henkilömäärässä. 
Kuntakokeilutoimiston  746/ lokakuu (872/03, 750/05, 710/06, 701/08, 746/09) 
asiakasmäärä/ hlöä   

Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, ja 
miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  

 
 



 

 

Lomautetut lkm/hlöä 71 - (255) 
 

Lomautettujen määrä laskee edelleen, 10 hlöä vähemmän kuin elokuussa.  
 

Nuoret - osuus % 7,4% - (16,8%)  
alle 25-vuotiaiden työvoimasta 
  Edelleen vähemmän nuoria työttömänä kuin elokuussa, viime vuoden 

elokuusta laskua, jopa 9,4% astetta. 
  
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 395 - (308) 
   

Neljäs kuukausi peräkkäin, kun yli vuoden työttömänä olleiden lukumäärä 
on laskeva verrattuna edelliseen kuukauteen. Mutta kulunut koronavuosi 
näkyy kasvuna viime vuoden lukuihin verrattuna 

 
Aktivointiaste 24,1 - (20,5)  
 

Aktivointiaste mittaa palveluissa olevien työnhakijoiden määrää, ja luku 
on hitaasti  kääntynyt parempaan suuntaan kohti koronaa edeltävän ajan 
lukuihin.  
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

180 - (147)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 159 - (142)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä kääntyi myös 
ensimmäisen kerran laskuun koronan aikana. Kuntakokeilussa tehtävä 
asiakkaiden kontaktointi tuottaa hedelmää, ja asiakkaat ohjataan oikeisiin 
palveluihin.  
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 150 714 € – (131 699 €)  
  

Maksuosuus pysyy sitkeän ikävästi ennätysluvuissa. Ennuste koko vuodelle on 
jo noin 1 600 000€.  

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen syyskuu 2021, joka on julkaistu 26.10.2021. 
 
Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien 
työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen 
asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot elokuu 2021 

Syksy käynnistyy 
hyvissä merkeissä 

Valoisana käänteenä on nähtävä yli vuoden työttömänä olleiden lievä lasku, 
lomautettujen määrän merkittävä väheneminen ja erityisesti nuorten matalaksi 
kääntynyt työttömien osuus työvoimasta. Myös aikuisten työttömien määrä on 
vähentynyt merkittävästi viime kuusta. 
 
Markkinat alkavat vähitellen vetämään vähän aikaa työttömänä olleiden 
kohdassa, mutta hyvin pitkään työttömänä olleiden lukumäärä kasvaa 
entisestään. Heidän kohdallaan työttömyyden esteiden selvittely paneutuu 
selvästi työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn. Hämeessä on myös valitettavasti 
valtakunnan matalin kouluttautumisaste; kaikista työttömistä, jopa 30,4% on 
vailla ammatillista koulutusta, kun maan keskiarvo on 27,5%. 
 
Hollolan työllisyyspalvelut avaavat vähitellen oviaan myös asiakastapaamisia 
varten rajoitusten hellittäessä. Näin päästään paremmin keskustelemaan 
omavalmentajan kanssa asiakkaan tarpeista kohti työllistymistä. 
Työllisyyspalvelujen toimintaa vahvistetaan syksyn aikana lisärekrytoinneilla 
Kunnon ryhmään, josta erillinen tiedote.  
 
 

 
 
 
 
Elokuu 2021 (elokuu 2020) 
 
Työttömien osuus  
työvoimasta% 8,4% (11%)  
 

Elokuussa koulujen alkamisella ja uusilla alkaneilla työsuhteilla on myönteinen 
vaikutus myös työttömien osuuteen, Hollolassa on jopa 1,3% vähemmän 
työvoimasta työttömänä kuin heinäkuussa. Päijät-Hämeen matalin luku – 
jälleen kerran. 
 
 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 13,5% ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 
9,9%. Valtakunnallinen keskiarvo on 10,7%, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 891 – (1180)  
 

Henkilömääränä työttömien määrä on 35 henkilöä vähemmän kuin elokuussa 
 

Kuntakokeilutoimiston  7467 syyskuu 701/ elokuu (872/03, 750/05, 710/06, 701/08) 
asiakasmäärä/ hlöä   

Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, ja 
miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään.  

 
 



 

 

 
Lomautetut lkm/hlöä 81 - (263) 
 

Elokuun myötä 40 lomautettua henkilöä vähemmän kuin heinäkuussa.  
 

Nuoret - osuus % 8% - (19,1%)  
alle 25-vuotiaiden  Hyvää laskua heinäkuusta, jopa 2,4% 
työvoimasta 
  
 
Yli 1 v työttömät lkm/hlöä 410 - (287) 
   

Nyt näyttäisi olevan suunta kääntymässä, vuoden 2021 aikana elokuu oli 
kolmas kuukausi, jolloin valuma yli vuoden työttömyyteen kääntyi 
laskusuuntaan. Työttömistä työnhakijoista helpoimmin työllistyvät vähän 
aikaa työttömänä olleet, mikä on täällä nähtävissä. 

 
Aktivointiaste 24,2 - (19,4)  
 

Aktivointiaste mittaa palveluissa olevien työnhakijoiden määrää, ja luku 
on vihdoin kääntynyt parempaan suuntaan kohti koronaa edeltävän ajan 
lukuihin.  
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

192 - (147)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 161 - (135)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen, 
ollen nyt elokuussa korkein kuukausimäärä vuosien 2016 – 2021 aikana.  
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 150 505 € – (117 705 €)  
  

Maksuosuus pysyy sitkeän ikävästi ennätysluvuissa. Ennuste koko vuodelle on 
jo noin 1 600 000€.  

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen elokuu 2021, joka on julkaistu 21.9.2021. 
 
Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien 
työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen 
asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot heinäkuu 2021 

Kuntakokeilu  
tuottaa tulosta 

Uutiset kertovat tällä hetkellä yhä kasvavasti työvoimapulasta erityisesti 
palvelualoilla, mikä valitettavasi ei näy alueellamme, eikä Hollolassa selkeänä 
työttömien työnhakijoiden määrän vähenemisenä.  
 
Hollolan haasteena on edelleen hyvin pitkään työttömänä (työmarkkinatuella yli 
300 päivää) olevien työnhakijoiden määrän kasvu. Tässä ryhmässä on 
monenlaisia työllistymisen esteitä, joita nyt talvikaudella 2021–2022 pyrimme 
työllisyyspalveluissa selvittämään yhteistyössä Työkyky-hankkeen kanssa. 
Työ- ja toimintakyvyn arviointiin tarvitaan monialaista yhteistyötä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kanssa, joita kunnassamme tuottaa Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymä  

 
Hollolan työllisyyspalvelut on onnistunut maaliskuussa alkaneen kuntakokeilun 
toteuttamisessa, sillä kuntakokeilun asiakasmäärää on maaliskuusta saatu 
vähennettyä elokuun loppuun mennessä 171 työttömän työnhakija verran. 
Tämä on hyvä saavutus, kun huomioidaan että heinäkuun aikana työttömien 
kokonaismäärä on vähentynyt juuri saman verran 171 henkilöä. Nopeasti voisi 
tulkita, että asiakasmäärää on saatu vähennettyä juuri kuntakokeilun puolella, 
vaikka pitkäaikaistyöttömyys onkin kasvussa.  

 
Heinäkuu 2021 (heinäkuu 2020) 
 
Työttömyys%  9,7% (12,5 %)  
 

Toukokuusta on ollut pientä nousua niin kesä- kuin heinäkuussakin. 
 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 15% ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 
11,3%. Valtakunnallinen keskiarvo on 12,3%, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1026 – (1341)  
 

Pientä kasvua työttömien työnhakijoiden määrässä kesä- ja heinäkuussa 
verrattuna toukokuuhun, mutta ei dramaattista muutosta.   
 

Kuntakokeilutoimiston  701/ elokuu (872/03, 750/05, 710/06) 
asiakasmäärä/ hlöä   

Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä, ja 
miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien kokonaismäärään. 
Kuntakokeilun asiakasmäärä on vähentynyt saman verran kuin työttömien 
kokonaismäärä on vähentynyt maaliskuusta.   

 
 
 
 
 



 

 

 
Lomautetut lkm/hlöä 121 - (329) 
 

Lomautettujen määrä on nyt toukokuun tasolla, jossa oli merkittävä pudotus 
verrattuna talveen koronan aiheuttamien rajoitusten vähetessä.  
 

Nuoret alle 25 v % 10,4% - (20,1%)  
 
 Nuorten työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samoissa luvuissa 

koko kesäkauden. 
 
Yli 1 v työttömät lkm 415 - (271) 
   

Pientä laskua on tapahtunut kesäkuukausien aikana, eli vähemmän aikaa 
työttömänä olleet työllistyvät ensin, verrattuna hyvin pitkään työttömänä 
olleisiin työnhakijoihin, jotka ovat työmarkkinatuella.  

 
Aktivointiaste 19.4 - (15,8)  
 

Aktivointiaste mittaa palveluissa olevien työnhakijoiden määrää, ja luku 
on edelleen kaukana koronaa edeltävän ajan luvuista.  
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

201 - (151)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 147 - (136)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä kasvaa hiipien 
pikkuhiljaa, sillä mitä pitempään työttömyys on kestänyt, sitä vaikeampi 
on työllistyä. Kasvua vuoteen 2019 on jo yhteensä 111 työnhakijaa. 
 

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 150 720 € – (144 644 €)  
  

Kesän maksuosuudet ovat perinteisesti olleet korkeita, niin tänäkin vuonna, 
jolloin maksettiin heinäkuussa 2016 tammikuun jälkeen korkein 
kuukausikohtainen maksu. Ennuste koko vuodelle on jo noin 1 580 000€.  

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen heinäkuu 2021, joka on julkaistu 24.8.2021. 
 
Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen työttömien 
työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin kuntakokeilutoimistojen 
asiakkaista.  
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Hollolan työllisyystiedot huhtikuu 2021 

Kuntakokeilua 2 kk 
takana 
 

 
Huhtikuun tilastot näyttävät nyt ensimmäistä kertaa vähän valoisimmilta yli 
vuoden jatkuneen koronan aikana. Kokonaistyöttömien määrä on Hollolankin 
osalta 417 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna. Erityisen ilahduttavaa on 
reilusti pudonnut nuorten työttömyysaste verrattuna viime vuoteen ja 
maaliskuuhunkin.  Mutta selkeästi on nähtävissä, että työttömyys edelleen 
pitkittyy, mikä näkyy erityisesti pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömyys) 
yhä kasvavassa määrässä. 

 
Hollolan työllisyyspalvelut ovat toiminee kaksi kuukautta kuntakokeilutoimistona 
osana Lahden seudun kuntakokeilua. Hollolan kuntakokeilutoimistoon 
siirtyneiden asiakkaiden määrä oli maaliskuun alussa 872 työtöntä työnhakijaa, 
nyt toukokuun alussa heitä oli noin 750. Systemaattinen asiakkaiden 
haastattelu, ja läpikäynti on jo tuottanut tulosta, erityisesti nuorten osalta. 
Nuoret eivät välttämättä aina muista ilmoittaa työllistymisestä tai koulun 
aloituksesta. Tulevat kuukaudet näyttävät miten onnistumme asiakkaidemme 
aktivoimisessa ja oikeaan palveluun ohjaamisessa.  
 
Omavalmentajien osalta Hollolan työllisyyspalveluissa oli vaihdoksia huhtikuun 
aikana, mutta nyt kaikki uudet työntekijät ovat aloittaneet, ja menemme täysillä 
eteenpäin. 
 
Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen 
työttömien työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin 
kuntakokeilutoimistojen asiakkaista.  

 
 
Huhtikuu 2021 (huhtikuu 2020) 
 
Työttömyys%  10,3% (14,1 %)  
 

Huhtikuussa työttömyysaste lähti ensimmäisen kerran selkeään laskuun 
Hollolan osalta. 
 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 15,2% ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 
10,8%. Valtakunnallinen keskiarvo on 12,1%, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1096 – (1513)  
 

Työttömien työnhakijoiden määrä on peräti 100 työnhakijaa vähemmän kuin 
maaliskuussa. Vuosi sitten huhtikuussa näkyi ensimmäisen kerran koronan 
aiheuttama sulkutila, joten ilahduttavaa on todeta, että niistä luvuista on jo 
päästy alaspäin.  

 
 
 
 
 



 

 

 
Lomautetut lkm/hlöä 193 - (592) 
 

Lievä laskusuunta näkyy myös lomautettujen määrässä, verrattuna 
maaliskuuhun. Merkittävää on myös lasku viime vuoden sulkutilanteeseen 
verrattuna.  

 
Nuoret alle 25 v % 11,2% - (18,3%)  
 
 Hollolassa kovin lasku nuorten työttömyydessä viime kuusta, kaikista 

Hämeen kunnista; peräti 4,5%. Työllisyyspalvelujen omavalmentajat ovat 
jo tässä vaiheessa saaneet kartoitettua ja päivitettyä kaikkien nuorten 
tilanteen, mikä näkyy suoraan tilastoissa. 

 
 
Yli 1 v työttömät lkm 429 - (227) 
   

Liukuma pitkäaikaistyöttömään jatkuu, maaliskuusta lisäystä 16 henkilöä. 
 

 
Aktivointiaste 21,2 - (16,5)  
 

Aktivointiasteessa on jopa hieno 2%-yksikön kasvu maaliskuuhun 
verrattuna. Tämä selittyy työttömien määrän laskulla, mutta samaan 
aikaan huhtikuussa on ollut enemmän asiakkaita palkkatuella 
työllistettynä, työkokeilussa ja oma ehtoisessa koulutuksessa. 
Toimenpiteisiin ja palveluihin on tapahtunut hyvää ohjausta. 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

169 - (130)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 140 - (129)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen, 
siirtymä myös yli 300 päivää työmarkkinatuella olevien joukkoon on 
isossa kasvussa.   

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 127 722 € – (113 232 €)  
  

Huhtikuun parantuneet luvut toivat myös pientä laskua verrattuna viime 
kuukauden maksuosuuteen, mutta kuukausikeskiarvo ennustaa edelleen 
selkeää talousarvioin ylitystä, ennuste on edelleen toteumasta 1 500 000€. 
Toivottavasti saamme laivan käännettyä syksyn aikana, jolloin osaaminen on 
kehittynyt ja varmuus tekemiseen paranee jatkuvasti.  

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen huhtikuu 2021, joka on julkaistu 25.5.2021. 
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Hollolan työllisyystiedot maaliskuu 2021 

Vuosi koronaa 
 

 
Maaliskuun tilastoissa on nyt nähtävissä vuoden jatkunut, pandemiasta johtuva 
poikkeustila. Työttömyys pitkittyy vahvasti, yli vuoden työttömyyteen valuma on 
käytännössä yhtä suuri, kuin vuosi sitten uusien työttömien määrä. Muutos 
viime vuoteen on yli 200 henkilöä. Koronasta johtunut sulkutila on vienyt 
työpaikkoja erityisesti palvelualoilta.  
 
Hollolan työllisyyspalveluilla on ensimmäinen kuukausi kuntakokeilua takana. 
Jo nyt on tullut selväksi, että olemme saaneet perintönä TE-toimistosta ison 
määrän ns. suunnitteluvelkaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asiakkaita ei 
ole haastateltu 3 kuukauden määräajan aikana, ja osaa asiakkaista ei ole 
kohdattu vielä pitempään aikaan. Tämä on johtunut osin kuntakokeiluun 
valmistautumisesta, osin TE-toimiston kroonisesta resurssipulasta.  
 
Kuntakokeilussa on myös tavoitteena päivittää työnhakusuunnitelma kolmen 
kuukauden välein kaikkien työnhakijoiden osalta, jotka eivät ole TE-toimiston 
palveluissa. Suunnitelmavelka huomioon ottaen, samoin uudet järjestelmät, 
voidaan nyt todeta, että tavoitteeseen päästään tulevan syksyn aikana Hollolan 
osalta. Työnhakusuunnitelmaa päivittäessä kartoitetaan työnhakijoiden 
tilannetta laaja-alaisesti, johon saamme apua PH hyvinvointiyhtymän sosiaali- 
ja terveystoimijoilta. Tämä on oleellinen lisä palveluun kartoitettaessa 
työnhakijan todellista työ- ja toimintakykyä. 
 
Kuukausien myötä osaamisemme työllisyyspalveluissa kehittyy, ja pääsemme 
lähemmäs koko kuntakokeilulle asetettuja tavoitteita. Hämeen TE-toimiston 
rooli on myös tärkeä kokonaistyöttömyyttä taklatessa, sillä ansiosidonnaisella 
olevat uudet työnhakijat ovat edelleen heidän asiakkuudessaan.  

 
 
Maaliskuu 2021 (maaliskuu 2020) 
 
Työttömyys%  11,3% (10,1 %)  
 

Alkuvuoden luvut ovat pysytelleen kuukausittain saman oloisena. Verrattuna 
viime vuoteen, alamme lähestyä viimevuotisia lukuja, nyt kun korona on ollut 
keskuudessa tasan vuoden. 
 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 15,9% ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 
11,3%. Valtakunnallinen keskiarvo on 12,6%, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1197 – (1086)  
 

Samoin työttömien työnhakijoiden määrä alkaa lähestyä vuoden takaisia lukuja, 
korona kertoo omaa karua kieltään tässäkin.  
 
 

 
Lomautetut lkm/hlöä 227 - (252) 
 



 

 

Lomautettujen määrässä on jälleen pientä nousua verrattuna helmikuuhun, 
yhteensä 22 lomautettua enemmän. Isot lomautukset alkoivat vuosi sitten, ja 
sillä tasolla olemme olleet nyt vuoden päivät. 
  

 
Nuoret alle 25 v % 15,7% - (14,5%)  
 
 Iloinen uutinen on nuorten työttömyyden hienoinen lasku helmikuusta. 

Koko Päijät-Hämeen alueella on nuorten työttömien osuus22%.  
 
 
Yli 1 v työttömät lkm 413 - (215) 
   

Koronan vaikutus näkyy erityisesti yli vuoden työttömänä olleiden 
työnhakijoiden lukumäärässä. Helmikuuhun on kasvua 40 henkilöä, mutta 
viime vuoteen lisäystä on tullut 200 henkilöä. Tämä on suurin piirtein 
saman verran, kuin vuosi sitten uusien työttömien määrä. 
 

 
Aktivointiaste 19,2 - (23,5)  
 

Aktivointiasteessa on myös ilahduttaa vajaan prosentin kasvu, mutta 
paljon on vielä kirittävää, jotta asiakkaita saadaan kannustettua eri 
palveluiden äärelle. Tänä vuonna hyvään suuntaan kehittynyt yhteistyö 
erityisesti sosiaalipalvelujen kanssa toivottavasti tuottaa tulosta 
jatkossakin.  

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

159 - (122)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 140 - (130)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen, 
siirtymä myös yli 300 päivää työmarkkinatuella olevien joukkoon on 
isossa kasvussa.   

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 139 902 € – (104 934 €)  
  

Trendi on jatkunut samanlaisena nyt kokonaisen vuoden ajan. Kunnan 
maksuosuuden erittäin reipas kasvu vaikuttaa omalta osaltaan vahvasti 
työllisyyspalvelujen kustannustason kasvuun. Nyt ennuste näyttää koko 
vuodelle jo 1 500 000€ pelkkää työmarkkinatuen maksuosuutta, mikä on sama 
kuin vuonna 2017. Hyvien vuosien 2018-2019 jälkeen muutos on merkittävä. 
Kuntakokeilun myötä toivomme pystyvämme kääntämään tämänkin suunnan 
kaikille parempaan suuntaan.  
 
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen maaliskuu 2021, joka on julkaistu 4.5.2021. 
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Hollolan työllisyystiedot helmikuu 2021 

Huolestuttava trendi 
 

 
Helmikuun tilastot toistavat tammikuun tilannetta. Huolestuttava trendi on yli 
vuoden työttömänä olevien työnhakijoiden jatkuva kasvu. Työttömyys on 
selkeästi pitkittynyt, mikä on luonnollinen seuraus yhä jatkuvasta pandemiasta.  
 
Tilastot osoittavat, että työllistyminen vaikeutuu työttömyyden pitkittäessä. Näin 
ollen Hämeen TE-toimistolla on oma tärkeä roolinsa kohdatessaan juuri 
työttömäksi jääneitä aikuisia työnhakijoita, jotka saavat työttömyysturvansa 
ansiosidonnaisena päivärahana.  
 
Maaliskuun alussa alkanut työllisyyden kuntakokeilu ei näy vielä tilastoissa.  
Nyt on jo selvää, että tärkein tehtävä työ kuntakokeilun sisällä on kohdata 
asiakkaita useammin, kuin mitä pienemmillä resursseilla toiminut TE-toimisto 
on pystynyt tekemään tähän asti. Palvelutarpeen arviointi huomioiden 
koulutustarpeet ja työkyvyn todellinen tila, ovat oikea resepti matkalla 
työllistymiseen.  
 
Palveluja, jotka sisältävät valmennuksia ja koulutuksia on toki tarjolla. Nyt 
tavoitteena on ratkaista kohtaanto-ongelma niin, että palveluihin ohjaaminen 
tapahtuu aiempaa tehokkaammin. Kuntakokeilun asiakkaita, joita ovat aikuiset 
työttömät työnhakijat (peruspäivärahalla tai ansiosidonnaisella olevat) ja kaikki 
nuoret ja vieraskieliset työnhakijat, kontaktoidaan tällä hetkellä vain puhelimitse 
tai verkon kautta tapahtuvissa tapaamisissa.  
 
Syksyä kohti toivomme, että asiakaskohtaamiset voidaan järjestää jo paikan 
päällä Salpakankaan kuntakeskuksessa virastotalolla pandemian tilanteen niin 
salliessa.  

 
 
 
 
Helmikuu 2021 (helmikuu 2020) 
 
Työttömyys%  11,3% (8,6 %)  
 

Tammikuun tasolla mennään, ei muutosta. 
 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 15,2% ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 
11,0%. Valtakunnallinen keskiarvo on 12,4%, työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1 214 - (924)  
 

Työttömien työnhakijoiden henkilömäärä on kasvanut vuodessa 300 henkilöllä, 
ja valitettavasti tästä negatiiviestä kasvusta näyttäisi olevan jo yli puolet 
pitkäaikaistyöttömiä, kun verrataan muutosta yli vuoden työttömänä olleiden 
määrään. 
 

 
Lomautetut lkm/hlöä 205 - (128) 
 

Lomautettujen määrä on pysynyt tammikuun tasolla. 



 

 

  
 
Nuoret alle 25 v % 16,2% - (12%)  
 

Nuorten työttömien työhakijoiden määrä on myös pysynyt tammikuun tasolla. Päijät-Hämeen 
alueella on 20%.  

 
 
 
Yli 1 v työttömät lkm 372 - (206) 
   

Merkittävää pitkäaikaistyöttömyyden luvussa on kasvu viime vuoteen. Vuoden 
aikana valuma pitkäaikaistyöttömyyteen on kasvanut yli 150 henkilöllä. 
Pitkittynyt pandemia näkyy myös jo pitkäaikaistyöttömien määrässä, mikä on 
huolestuttava piirre alueellisesti, mutta myös kunnan osalta.  

 
 
Aktivointiaste 18,5 - (26,1)  
 

Aktivointiaste junnaa myös paikoillaan, osin pandemian takia. Myös lisääntynyt 
työttömien määrä kasvattaa suhdelukua, mutta myös todelliset henkilömäärät 
palveluissa ovat edelleen matalat verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.  

 
 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   
147 - (120)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 128 - (124)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen 
hitaasti. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä valuu tähän tilastoon, jos 
valtakunnallinen tilanne ei muutu. 

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 117 255 € – (95 701 €)  
  

Helmikuun maksuosuus ennustaa samaa toteutumaa koko vuodelle kuin viime 
vuoden tulos, eli trendi on kasvava verrattuna aikaisempiin vuosiin. 
Kuntakokeilun myötä, teemme uusien resurssien myötä asiakastyötä, jossa 
työttömyyden esteisiin pureudutaan entistä paremmin. 
 
 
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen helmikuu 2021, joka on julkaistu 30.3.2021. 
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Hollolan työllisyystiedot tammikuu 2021  

Katse kohti tulevaa 

Työttömien määrä pysyy edelleen korkeana verrattuna viime vuoteen. 
Tammikuu on perinteisesti kuukausi, jolloin työnhakijoita siirtyy koulutuksen tai 
muiden palveluiden pariin, niin tänäkin vuonna. Tämä näkyy hienoisena 
laskuna työnhakijoiden määrässä verrattuna joulukuuhun. Mutta edelleen 
valuma pitkäaikaistyöttömyyteen on kasvava. 
 
Hollolan työllisyyspalvelujen osalta on alkanut uusi aikakausi 1.3., jolloin 
käynnistyivät työllisyyden kuntakokeilut. Lahden seudun kuntakokeiluun 
osallistuvat kunnat panostavat entistä asiakaslähtöisempään työhön uusien 
valmentajaresurssien myötä. Samalla voidaan selvittää entistä paremmin 
asiakkaan mahdollisia työllistymisen esteitä. 
 
Päijät-Hämeessä on myös aloittanut vuoden alusta Tuetusti työhön ja 
osallisuuteen (TTO) sosiaali- ja terveysministeriön erillisrahoittama hanke, joka 
toteuttaa kansallista Työkykyohjelmaa. Hanke rakentaa työkyvyn tuen 
toimintamallin, jossa toimijoina ovat niin työllisyyspalveluiden, ja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden työntekijät. Hankkeen kanssa on jo aloitettu yhteistyö, jonka 
toivotaan tuottavan entistä asiakaslähtöisempää palvelua työllistymisen 
esteiden purkamisessa. 

 
Tammikuu 2021 (tammikuu 2020) 
 
Työttömyys%  11,3% (8,2 %) 
 

Pientä laskua joulukuuhun, uusien palveluiden pariin on siirtynyt osa 
työttömistä työnhakijoista, myös lomautettujen määrässä on laskua   

  
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 15,3% ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 
11,0%. Valtakunnallinen keskiarvo on työttömien työnhakijoiden osalta 12,7%. 
  

Työttömien lkm/ hlöä 1 213 - (883) 
 

Työttömien työnhakijoiden henkilömäärässä näkyy lomautettujen määrän 
väheneminen, ja samoin palveluiden aloittaminen verrattuna joulukuuhun. 
Mutta kokonaismäärä viime vuoteen verrattuna on todella suuri. 
 

Lomautetut lkm/hlöä 202 - (101) 
 

Joulukuusta tammikuuhun on lomautettujen määrä vähentynyt Hollolassa 90 
henkilöllä, mutta on edelleen kaksinkertainen verrattuna viime vuoteen. 

 
Nuoret alle 25 v % 16,1% - (11,6%) 
 
 Nuorten työttömien työhakijoiden määrän väheneminen viime kuuhun 

verrattuna johtuu osin varmasti koulutukseen pääsystä. Päijät-Hämeen 
alueella on 20,3%. 

 
 
 
Yli 1 v työttömät lkm 372 - (206) 
   



 

 

13 henkilöä enemmän kuin joulukuussa, edelleen valuma 
pitkäaikaistyöttömyyteen jatkuu, koska työllistyminen on merkittävästi 
hidastunut vaikean pandemiatilanteen aikana. 

 
Aktivointiaste 18,2 - (27,8) 
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden 
määrää. Tammikuussa luku kasvoi, mikä johtuu asiakkaiden siirtymisestä 
mm. omaehtoisen opintojen tai työvoimakoulutuksen piiriin. 
Kuntouttavan työtoiminnan määrät ovat joulukuusta, edelleen. 
 

Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

153 - (107)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 138 - (122)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen 
hitaasti. Työttömyys pitkittyy entisestään, kun uusia työpaikkoja ei tule 
tarjolle. 

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 113 797 € – (99 375 €) 
  

Tammikuun maksuosuus ennustaa vielä tässä vaiheessa samaa toteutumaa 
kuin viime vuonna, eli trendi on kasvava. Hollola on aloittanut maaliskuun 
alussa osana Lahden seudun kuntakokeilua, ja asiakasmäärät/ omavalmentaja 
ovat nyt kohtuulliset uusien resurssien myötä.  
  
Tavoitteena on tehdä entistä asiakaslähtöisempää valmennustyötä, ja näin 
tukea työttömien työnhakijoiden tietä kohti työllistymistä. Tärkeä osa on 
yhteistyöllä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa, jotta mahdollisia 
työllistymisen esteitä saadaan selvitettyä, tässä kuntaa on tukemassa juuri 
aloittanut Tuetusti työhön ja osallisuuteen -hanke. 

 
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen tammikuu 2021, joka on julkaistu 2.3.2021.   
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Hollolan työllisyystiedot joulukuu 2020 

Koronavuoden  
kallis lasku 
 

Joulukuun ja koko vuoden osalta voidaan vain todeta Hollolassakin, että 
työttömyyden tilanne on heikentynyt kaikilla osa-alueilla radikaalisti vuoden 
takaisesta. Työttömyys ja lomaukset koskettavat yhä useampaa kuntalaista, ja 
koronavuoden lasku näkyy kuntataloudessa kasvaneena työmarkkinatuen 
maksuosuutena. Kasvua viime vuoteen on koko vuoden osalta peräti 
300 000€. 
 
Työmarkkinatuen maksuosuuden kasvua selittää koronan takia valuma 
pitkäaikaistyöttömyyteen, ja toisaalta TE-toimiston aktivointisuunnitelmien 
määrän väheneminen. Asiakkaita ei ole pystytty kohtaamaan normaaliin tahtiin. 
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on lähtenyt tämän myötä jyrkkään 
laskuun, ollen vuoden lopussa 35% vähemmän kuin vuosi sitten. 
 

 
Joulukuu 2020 (joulukuu 2019) 
 
Työttömyys%  12,3% (7,1 %)  
 

Työttömien työnhakijoiden työvoimasta kuvaavan %osuuden nousua 
marraskuusta joulukuuhun, selittää osin trendinomaisesti vaikuttava eräiden 
ammatillisten koulujen päättyminen ja määräaikaisten työsuhteiden 
tavanomaista yleisempi päättyminen vuoden vaihteessa. Vuoden takaiseen 
lukuun verrattuna tilanne on kuitenkin lohduton Hollolankin osalta. Päijät-
Hämeen kuntien keskiarvo on 16,6% ja Kanta-Hämeen keskiarvo on 11,8%. 
Valtakunnallinen keskiarvo on työttömyyden osalta 13,6% 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1 319 - (920)  
 

Työttömyysprosentin kasvu peilaa luonnollisesti myös työttömien lukumäärän 
kasvuun.  

 
Lomautetut lkm/hlöä 293 - (52) 
 

Lomautettujen määrä kasvaa edelleen, nyt joulukuussa 50 henkilöä lisää 
verrattuna marraskuuhun, ja muutos viime vuoteen on melkein 
kolminkertainen.  

 
Nuoret alle 25 v % 18,1% - (14,2%)  
 
 Nuorten työttömyysasteen kasvua marraskuusta selittää myös osin 

koulujen päättyminen vuoden vaihteeseen. Suhteessa nuorten 
työttömyys verrattuna viime vuoteen, ei se ole kasvanut yhtä paljon kuin 
aikuisten työttömyys, mitä voidaan pitää myönteisenä asiana. Nuorten 
työttömien työnhakijoiden määrä Päijät-Hämeen alueella on 21,7%.  

 
 
 



 

 

Yli 1 v työttömät lkm 359 - (201) 
   

Valuma pitkäaikaistyöttömyyteen suurenee, koska työllistyminen on 
merkittävästi hidastunut vaikean pandemiatilanteen aikana. 
 

 
Aktivointiaste 16,1 - (20,1)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden 
määrää. Pandemia rajoittaa edelleen henkilökohtaisia tapaamisia TE-
toimistoissa, ja näin ollen vähentää edelleen merkittävästi 
aktivointisuunnitelmien toteutumismääriä. Ohjaus kuntouttavaan 
työtoimintaan, joka on yksi TE-toimiston tarjoama toimenpide, vähenee 
edelleen merkittävästi erityisesti Hollolassa. Kuntouttavan työtoiminnan 
asiakasmäärät vähenivät koko Hämeessä vain 8%, kun Hollolassa muutos 
on 35% vähemmän verrattuna viime vuoteen. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

153 - (107)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 138 - (122)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen 
hitaasti. Työttömyys pitkittyy entisestään, kun uusia työpaikkoja ei tule 
tarjolle. 

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 127 252 € – (94 016 €)  
  

Kuntien työmarkkinatuen maksuosuus Hollolassa nousi vuoden 2020 aikana 
300 000€ verrattuna vuoteen 2019. Kokonaiskustannus työmarkkinatuesta 
kunnalle oli 1 397 350€. Lisääntynyt työttömyys pandemian takia vaikeuttaa 
tilannetta entisestään. Kuntien maksutaakkaa kasvattaa myös pienyrittäjien 
oikeus saada poikkeuslain turvin työmarkkinatukea. Juuri tulleen työ- ja 
elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan, pienyrittäjien oikeus 
työmarkkinatukeen jatkuu seuraavat 6 kk. Oikeus saada tukea vaikeassa 
tilanteessa on luonnollisesti kohtuullista, mutta omalta osaltaan kasvattaa myös 
kuntien menoja, ei pelkästään valtion. 
 
Työllisyyden kuntakokeiluun valmistautuminen jatkuu, ja Lahden seudun 
kuntakokeilu käynnistyy Lahdessa, Hollolassa, Orimattilassa, Asikkalassa ja 
Kärkölässä 1.3.2021.  
 

 
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen joulukuu 2020, joka on julkaistu 28.1.2021. 
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Hollolan työllisyystiedot marraskuu 2020 

Tilastotkin kertovat 
heikkenevästä 
näkymästä 
 

Marraskuun osalta työttömien lukumäärä on nousussa, mikä ei yllättäne 
ketään.  
Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 12%.  
 
Suurin uutinen työllisyysrintamalla on työllisyyden kuntakokeilun siirtyminen 
vuoden alusta tammikuulta maaliskuun alkuun. TE-toimistoissa käytössä 
olevan asiakastietojärjestelmän muutokset kuntakokeilua varten eivät mm. 
ehtineet valmiiksi tammikuun alkuun. 
 
Näin ollen odottava tilanne työllisyyspalvelujen järjestämismuutoksessa jatkuu, 
mutta samaan aikaan kunnat saivat lisää valmistautumisaikaa tähän 
muutokseen. Hollolan kunnan työällisyyspalvelujen piiriin siirtyy n 800 työtöntä 
työnhakijaa TE-toimistosta kaikessa TE-toimistoon liittyvässä asioinnissa. 
Tästä tullaan tiedottamaan muutoksen piirissä olevia työnhakijoita 
henkilökohtaisesti 

 
Marraskuu 2020 (marraskuu 2019) 
 
Työttömyys%  10,8% (7,1 %)  
 

Hollolan työttömyysasteessa pientä nousua lokakuuhun verrattuna (+0,5). 
Päijät-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 15%.  Kanta-Hämeen 
työttömyysasteen keskiarvo on 10,2%. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1163 - (770)  
 

Hollolan työttömien työnhakijoiden määrä on lähtenyt nyt lokakuusta kasvuun, 
ja ero viime vuoteen on todella merkittävä pandemian takia.  

 
Lomautetut lkm/hlöä 244 - (52) 
 

Lomautettujen määrästä valuu edelleen työttömyyteen uusia työnhakijoita, ja 
muutos viime vuoteen on todella suuri Hollolankin osalta.  

 
Nuoret alle 25 v % 16,1% - (12,5%)  
 
 Nuorten osalta on muutos ja kasvu viime vuoteen erittäin merkittävä, 

mutta onneksi pientä laskua lokakuuhun verrattuna. Nuorten 
työttömyysaste Päijät-Hämeen alueella on 18,1%.  

 
 
 
Yli 1 v työttömät lkm 326 - (196) 
   



 

 

Valuma pitkäaikaistyöttömyyteen suurenee, koska nopea työllistyminen 
on hidastunut vaikean pandemiatilanteen aikana. 
 

 
Aktivointiaste 20,1 - (31,4)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden 
määrää. Pandemia on rajoittanut henkilökohtaisia tapaamisia TE-
toimistoissa, ja näin ollen vähentänyt rajusti aktivointisuunnitelmien 
toteutumismääriä. Näin ollen ohjaus kuntouttavaan työtoimintaan, joka 
on yksi TE-toimiston tarjoama toimenpide, on vähentynyt myös 
merkittävästi, niin Hollolassa kuin koko Päijät-Hämeen alueella. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

149 - (110)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 139 - (111)  
 

Hyvin pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä on kasvanut 
hitaasti kuluneen vuoden aikana. Jos tarjolla olevien työpaikkojen 
lukumäärä ei lähde ensi vuoden aikana nousuun, lisääntyy myös 
työmarkkinatuella olevien työnhakijoiden määrä. 

 
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 110 320 € – (79 697 €)  
  

Kuntien työmarkkinatuen maksuosuus lähti selkeään nousuun touko-
kesäkuussa, jolloin maksettiin huhti-toukokuun työmarkkinatukia, jossa olivat jo 
mukana mm. pienyrittäjät, jotka ovat poikkeuslain turvin työmarkkinatuella. 
Tästä lähtien nousu on ollut kasvavaa, tosin nyt marraskuussa kuitenkin reilu 
30 000€ vähemmän kuin heinäkuussa. 
 
Työllisyyden kuntakokeilun aloitus on siirtynyt valtion toivomuksesta 
maaliskuun alkuun, jonka jälkeen kuluu muutama kuukausi, kunnes aloitukseen 
liittyvät siirrot ja asiakkaiden yhteydenotot ovat tapahtuneet. Näin ollen 
merkittäviä muutoksia ei työllistymisen rintamalla, ja kuntien maksuosuudessa, 
ole nähtävissä ennen vuoden 2021 syksyä.  
 
 
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen marraskuu 2020, joka on julkaistu 22.12.2020. 
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Hollolan työllisyystiedot lokakuu 2020 

Tilastoissa ei 
lokakuussa 
muutoksia 
 

Lokakuun tilanne kaiken kaikkiaan tilastojen osalta noudattelee syyskuun 
lukuja. Kasvua on kaikissa määreissä viime vuoteen verrattuna, mutta 
edelliseen kuukauteen tilanne on stabiili. Tilanne odotettavasti muuttunee 
vuoden loppuun mennessä, ja ensi vuoden alkupuolella, kun yritysten 
kantokyky koronan alla alkaa pettää. Tämä näkyy lomautusten purkautumisena 
työttömyyteen ja mahdollisina, ja jo tapahtuneina konkursseina, Hollolassakin.  
 
Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 11,9%, kasvua 
viime vuoteen +3,3 yksikköä, mutta syyskuuhun laskua -0,1 yksikköä. 

 
Lokakuu 2020 (lokakuu 2019) 
 
Työttömyys%  10,3% (6,9 %)  
 

Työttömyysaste pysyttelee syyskuun luvussa (-0,1 yksikköä vähemmän). 
Päijät-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 14,8%.  Kanta-Hämeen 
työttömyysasteen keskiarvo on 9,8%. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1106 - (757)  
 

Hollolan työttömien työnhakijoiden määrässä ei merkittävää muutosta 
syyskuuhun verrattuna, mutta lisäys viime vuoteen on merkittävän suuri, kuten 
muissakin kunnissa alueella.  

 
Lomautetut lkm/hlöä 253 - (48) 
 

Lomautettujen määrä pysyttelee nyt samana, mutta muutos viime vuoteen 
verrattuna on erittäin suuri Hollolankin osalta. Päijät-Hämeen alueella 
lokakuussa suurin kasvu viime vuoteen on ollut Kärkölällä, Orimattilassa ja 
Hollolalla. 

 
Nuoret alle 25 v % 16,5% - (12,1%)  
 
 Nuorten osalta on muutos ja kasvu viime vuoteen erittäin merkittävä, 

myös lukumääräisesti. Tulevan työllisyyden kuntakokeilun myötä, 
kunnalla on tekemisen paikka, ja mahdollisuus, ottamalla koppia 
nuorista, heti työttömyyden alkaessa. Nuorten työttömyysaste Päijät-
Hämeen alueella on 17.7%.  

 
 
 
Yli 1 v työttömät lkm 303 - (195) 
   



 

 

Lokakuussa kasvu yli vuoden työttömyyteen on Hollolassa jopa lievästi 
pienentynyt, mutta sen tiedetään olevan vain hetkellinen tyven. Koko 
vuoden jatkunut lievä kasvu on johtanut jo yli 100 henkilön lisäykseen 
viime vuoteen.  
 
Tammikuussa alkava työllisyyden kuntakokeilu, ei vielä anna keinoja 
kunnille näiden henkilöiden tavoittamiseen, joten ainoaksi keinoksi tällä 
hetkellä jää entistä paremman toimintaympäristön tarjoaminen alueen 
yrityksille, ja jo olemassa olevien yritysten tukeminen. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2022 alkavaksi suunnittelema 
pohjoismainen työllisyyspalvelujen malli tuo resursseja ja 
mahdollisuuden TE-toimistoille tukea työttömiä työnhakijoita vahvasti 
heti työttömyyden alussa. Tämä tulee kuntakokeilujen osalta koskemaan 
myös nuoria ja vieraskielisiä työnhakijoita.  

 
Aktivointiaste 21,9 - (31,6)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden 
määrää. Koko Päijät-Hämeen alueella muutos viime vuoteen on 
merkittävä, missä yksi vaikuttava tekijä on ohjaus kuntouttavaan 
työtoimintaan. Tässä on ollut haasteita pandemian aiheuttamien 
rajoitusten takia. 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

147 - (110)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 139 - (116)  
  

Syyskuukausien osalta voidaan todeta, että hyvin pitkään työttömänä 
olleiden määrä on pysynyt samoissa lukemissa, sillä pandemian suorat 
vaikutukset tässä ryhmässä näkyvät vasta kahden, kolmen vuoden 
kuluttua, jos työllistyminen ei lähde vetämään toivotulla tavalla. 
 
Tammikuussa alkavan työllisyyden kuntakokeilun myötä käyttöön 
otetaan Työkykyviisari, josta toivotaan tukea työkyvyn arviointiin ja sen 
edistämiseen jatkossa, entistä paremmin. Kokeilun myötä pystytään 
panostamaan myös yhteistyöhön sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa, 
millä toivotaan olevan myönteinen vaikutus työttömyyden esteiden 
selvittelyssä. 

  
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 113 231 € – (95 790 €)  
  

Kuntien työmarkkinatuen maksuosuus on edelleen selkeästi korkeampi kuin 
viime vuonna, syksyn kuukausivaihtelut johtuvat pitkälti Kelalta saaduista 
palautuksista. Pandemian takia työllistymisiä tapahtuu entistä vähemmän, joten 
viime vuoden lukuihin on tässä vaiheessa mahdoton päästä. Jatkossa työkyvyn 
selvittely ja työllistymisistä edistäviin palveluihin ohjaaminen on entistä 
tärkeämpää. 
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen Lokakuu 2020, joka on julkaistu 24.11.2020. 
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Hollolan työllisyystiedot syyskuu 2020 

Laskua 
lomautettujen 
määrässä  
 

Lomautusten purkautuminen kohentaa edelleen työllisyystilastoja, myös 
syyskuun osalta. Työttömien kokonaismäärässä on myös pientä laskua koko 
Päijät-Hämeen osalta. Hollolan työttömyysaste verrattuna viime vuoteen on 
korkea, mutta trendi on kuitenkin viime kuukausina ollut jo laskeva. 
Huolenaiheena on kuitenkin työttömyyden piteneminen, mikä näkyy työttömien 
määrän kasvuna, kun työttömyyttä on kestänyt yli vuoden. 
 
Koko maan työttömyysaste on 12%, kasvua viime vuoteen +3,4 yksikköä. 

 
Syyskuu 2020 (syyskuu 2019) 
 
Työttömyys%  10,4% (6,9 %)  
 

Työttömyysaste laskee kesästä edelleen niin työttömien kuin lomautettujen 
määrän vähenemisenä. Päijät-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 14,6%.  
Kanta-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 10,1%. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1111 - (751)  
 

Hollolan työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut edellisestä kuusta, mutta 
lisäys viime vuoteen verrattuna on merkittävän suuri, kuten muissakin kunnissa 
alueella.  

 
Lomautetut lkm/hlöä 255 - (43) 
 

Lomautettujen määrä laskee hitaasti, mutta muutos viime vuoteen verrattuna 
on erittäin suuri Hollolan osalta; Päijät-Hämeen alueella toiseksi suurin Lahden 
jälkeen. 

 
Nuoret alle 25 v % 16,8% - (11,5%)  
 
 Nuorten osalta on nähtävissä pientä kohenemista työttömyysasteessa, 

mutta edelleen tilanne on heikko koko Päijät-Hämeen alueella. Nuorten 
työttömyysaste alueella on 18.7%.  

 
Yli 1 v työttömät lkm 308 - (201) 
   

Vaikka viime kuukausien työttömien määrän trendi on laskeva, on 
työttömyyspäivien määrän kertymä pitkäaikaistyöttömyyteen kasvanut yli 
sadalla työttömällä työnhakijalla viime vuoteen verrattuna Hollolassa. 
Kuntien työllisyyspalvelut saavat tällä hetkellä työttömien työnhakijoiden 
tiedot vasta vajaan kolmen vuoden työttömyyden jälkeen, joten 
henkilötasolla vastuu työllisyyden edistämisestä on edelleen TE-
toimistossa tässä tilanteessa. Toki kunta voi luoda elinvoimaisempaa 



 

 

toimintaympäristöä, joka houkuttelee alueelle uusia yrityksiä, jotka 
työllistävät alueen työttömiäkin työnhakijoita. Haasteena valtion 
nykyisessä järjestelmässä onkin, että työtön saa henkilökohtaista 
palvelua vasta kun työttömyys on pitkittynyt, sen sijaan että 
panostettaisiin vahvaan alkuun työnhaussa. 

 
Aktivointiaste 20,5 - (31,7)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden 
määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. 
Syyskuussa palveluun ohjautuvien määrässä on havaittavissa pientä 
kasvua, mutta edelleen olemme jäljessä viime vuoden luvuista.  

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

147 - (121)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 142 - (116)  
  

Trendi on edelleen kasvava hyvin pitkään työttömänä olleiden määrässä. 
Työllisyyspalvelujen toimesta on kartoitettu työttömyyden esteitä ja niitä 
on onnistuttu purkamaankin kuluneina vuosina. Todellisen työkyvyn 
selvittelyssä on Päijät-Hämeessä haasteita, mikä vaatisi tiiviimpää 
yhteistyötä alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja TE-toimiston kanssa, 
johon tähän mennessä ei ollut mahdollisuutta.  

  
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 131699 € – (86 401 €)  
  

Kuntien työmarkkinatuen maksuosuus on edelleen selkeästi korkeampi kuin 
viime vuonna.  Syyskuun osalta kunnalle tulleessa laskussa näkyy edelleen 
heinä-elokuun vaihteessa haetun työmarkkinatuen osuuksia. Pandemian 
aiheuttama uusien työpaikkojen määrän lasku, vaikeuttaa entisestään pitkään 
työttömänä olleiden työllistymistä. Työllisyyspalveluissa tehdään jatkuvaa 
uusien asiakkaiden haastatteluja, ja työttömiä työnhakijoita pyritään saamaan 
työllistymistä ja työkykyä edistäviin palveluihin, niin hyvin kuin kunnan osalta 
voimme siihen vaikuttaa. 
 

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen Syyskuu 2020, joka on julkaistu 20.10.2020. 

  



 

 

Hollolan työllisyystiedot elokuu 2020 
 

Laskua työttömien 
määrässä  
 

Lomautusten purkautuminen kohentaa elokuun työllisyystilastoja, mutta 
työttömien määrässä on edelleen kasvua Päijät-Hämeessä. Hollolan tilanne on 
valoisampi, sillä myös työttömien määrä on laskenut verrattuna heinäkuuhun. 
Valitettavaa on, että yli vuoden työttömyyden osalta on henkilömäärä 
pienoisessa kasvussa ollut myös Hollolan osalta koko kuluneen vuoden ajan. 
Tämä on yleinen trendi koko maassa 
 
Koko maan työttömyysaste on 14,7%, kasvua viime vuoteen +4,5%, mutta 
matalampi kuin kesäkuussa. 

 
Elokuu 2020 (elokuu 2019) 
 
Työttömyys%  11% (6,8 %)  
 

Työttömyysaste on laskenut heinäkuusta niin työttömien kuin lomautettujen 
määrän vähenemisenä. Erityisesti työttömien määrän väheneminen on vastoin 
yleistä trendiä Suomessa tällä hetkellä, mikä tietysti on myönteistä Hollolan 
osalta. Päijät-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 15,1%.  Kanta-Hämeen 
työttömyysasteen keskiarvo on 10,4%. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1180 - (748)  
 

Hollolan työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut heinäkuusta, mutta 
lisäys viime vuoteen verrattuna on edelleen suuri.  

 
Lomautetut lkm/hlöä 263 - (46) 
 

Lomautusten määrä laskee edelleen, niin elokuussakin, mutta viime vuoteen 
verrattuna tilanne on kovin poikkeuksellinen 

 
Nuoret alle 25 v % 19,1% - (12,2%)  
 
 Elokuussa opintonsa aloittaneet näkyvät hienoisena laskuna nuorten 

työttömyydessä, mutta tilanne on edelleen heikko koko Päijät-Hämeen alueella. 
Nuorten työttömyysaste alueella on 20,3%.  

 
Yli 1 v työttömät lkm 287 - (217)  
   

Yli vuoden työttömänä olleiden määrässä on koko vuoden jatkunut kasvava 
trendi. Työttömyyden pitkittyessä työllistyminen vaikeutuu, tämä haastaa 
kuntien työllisyyspalveluja ja TE-toimistoa. Nyt hallituksen päättämä panostus 
vuoden 2022 alusta juuri työttömäksi jääneiden aktiiviseen tapaamiseen on 
oikeaa valtion resurssien kohdentamista. 

 
Aktivointiaste 19,7 - (30,7)  
 



 

 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. 
Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Elokuun myötä PH 
Hykyn kuntouttava työtoiminta on käynnistynyt, ja sinne on ohjautunut uusia 
asiakkaita. Opintonsa työttömyysetuudella aloittaneet näkyvät myös tässä 
luvussa.  

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

147 - (125)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 135 - (119)  
  

Trendi on pitkään työttömien olleiden määrässä kasvava. Työllisyyspalvelujen 
toimesta on kartoitettu työttömyyden esteitä ja niitä on onnistuttu purkamaankin 
kuluneina vuosina. Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden 
esteet ovat kuitenkin pitkälti sosiaalisia ja terveydellisiä ja Päijät-Hämeessä 
hyvinvointikuntayhtymä vastaan näistä toimenpiteistä.  

  
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 117 705 € – (98 033 €)  
  

Kuntien työmarkkinatuen maksuosuus lähti kovaan nousuun pandemiasta 
aiheutuneiden lomautusten ja työttömyyden takia. Nyt elokuussa on se 
Hollolassa saatu taittumaan, ja muutos heinäkuuhun on erittäin myönteinen. 
Työllisyyspalveluissa tehdään jatkuvaa kartoitusta kunnalta laskutettujen 
työttömien tilanteesta, ja tarkalla ”listatyöllä” saadaan esille laskussa olevia 
selkeitä virheitä. Työttömän työssäoloehdon täyttymistä ei esimerkiksi ole 
kirjattu Kelan tietoihin, ja tästä huomauttamalla kunta saa palautuksia valtiolta 
väärin perustein tehdystä laskutuksesta.  

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen Elokuu 2020, joka on julkaistu 22.9.2020. 

  

mailto:anne.tapaila@hollola.fi


 

 

Hollolan työllisyystiedot heinäkuu 2020 

 

Lomautettujen  
määrä laskee  
 

Pahin lomautusaalto näyttäisi olevan purkautumassa tällä erää, sillä Päijät-
Hämeen alueella, kuten Hollolassakin jatkaa lomautettujen määrä 
vähenemistään verrattuna kesäkuuhun, kokonaismäärän ollen nyt heinäkuussa 
Päijät-Hämeessä 2 851 henkilöä, joka on 1 445 lomautettua vähemmän kuin 
kesäkuussa. 
 
Työttömiä työnhakijoita on kuitenkin 39% enemmän kuin viime vuonna Päijät-
Hämeessä, yhteensä 15 708 hlöä. Tämä tulee haastamaan kaikkia alueen 
kuntia ja Hämeen TE-toimistoa työllisyyden edistämisen talkoissa, johon 
yhtenä keinona on tulossa työllisyyden kuntakokeilu alkaen tammikuusta 2021.  
 
Koko maan työttömyysaste on 14,7%, kasvua viime vuoteen +4,5%, mutta 
matalampi kuin kesäkuussa. 

 
Heinäkuu 2020 (heinäkuu 2019) 
 
Työttömyys%  12,5% (7,5 %)  
 

Työttömyysasteen pienoisessa laskussa on suurin vaikuttaja lomautettujen 
määrän väheneminen. Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen 
matalimpia, jossa työttömyysasteen keskiarvo on 17,3%.  Kanta-Hämeen 
työttömyysasteen keskiarvo on 12,2%. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1341 (819)  
 

Hollolan työttömien työnhakijoiden määrä laskee edelleen verrattuna 
kevääseen, mutta yli 500 työttömän työnhakijan lisäys, viime vuoteen 
verrattuna, vaikuttaa suuresti kunnan talouteen ja työllisyyttä lisääviin 
toimenpiteisiin, puhumattakaan työttömyyden vaikutuksesta yksilötasolla. 

 
Lomautetut lkm/hlöä 329 (66) 
 

Lomautusten määrä laskee edelleen, mutta on edelleen melkein nelinkertainen 
verrattuna viime kesään. 

 
Nuoret alle 25 v % 20,1% (14,4%)  
 
 Pandemian aiheuttamat muutokset vaikuttavat erityisesti nuorten 

työllistymiseen. Nuorten työttömyysaste Lahdessa on 27,3%, ja nostaa koko 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvoa, joka on 25,4%.  

 
Yli 1 v työttömät lkm 271 (227)  
   

Kevään poikkeustilanne näkyy myös selkeästi yli vuoden työttömänä olleiden 
määrässä, sillä avoimia työpaikkoja on ollut tarjolla entistä vähemmän ja 
työttömyys pitkittyy myös viime vuoden puolella työttömäksi jääneiden osalta.   

 



 

 

Aktivointiaste 15,8 (28,2)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. 
Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Pandemia aikana 
kuntouttava työtoiminta on ollut keskeytettynä, joka näkyy edelleen 
aktivointiasteessa.  

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

151 – (123)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 136 – (114)  
  

Trendi on pitkään työttömien olleiden määrässä kasvava. Työllisyyspalvelujen 
toimesta on kartoitettu työttömyyden esteitä ja niitä on onnistuttu purkamaankin 
kuluneina vuosina. Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden 
esteet ovat kuitenkin pitkälti sosiaalisia ja terveydellisiä ja Päijät-Hämeessä 
hyvinvointikuntayhtymä vastaan näistä toimenpiteistä.  

  
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 144 644 € – (91 033 €)  
 

Kuntien työmarkkinatuen maksuosuus on lähtenyt nousuun lomautettujen 
suuren määrän ja poikkeuslain mahdollistaman yrittäjien työttömyysturvan 
takia. Pitkään jatkunut myönteinen kehitys työmarkkinatuen maksuosuudessa 
Hollolassa on pysähtynyt ja kääntynyt reippaaseen nousuun.  
 
Nyt elokuussa on työllisyyspalvelujen osalta käynnistetty uudelleen palkkatuen 
mahdollistama työllistäminen, ja työttömiä tuetaan kohti työllistymistä eri 
keinoin, mikä tulee vaikuttamaan maksuosuuden määrään viiveellä.  
 
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi 
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen Heinäkuu 2020, joka on julkaistu 25.8.2020. 

 
  

mailto:anne.tapaila@hollola.fi


 

 

Hollolan työllisyystiedot kesäkuu 2020 

 

Lomautettujen  
määrä on laskenut  
 

Päijät-Hämeen alueella, niin myös Hollolassa, on lomautettujen määrä laskenut 
toukokuusta, koko maakunnassa on kesäkuussa 1605 lomautettua vähemmän 
kuin toukokuussa. Tosin osa heistä on jäänyt työttömäksi, mutta 
kokonaisuutena laskeva trendi viime kuusta.  
 
Pandemia on ilmeisesti eniten vaikuttanut nuoriin ja vastavalmistuneisiin 
työnhakijoihin, sillä nuorten työttömyysaste kasvaa edelleen. Kesätöitä on ollut 
tarjolla normaalia vähemmän. 
 
Työttömien työnhakijoita oli Päijät-Hämeessä kesäkuussa yhteensä 16 981 
hlöä, joka on 57% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta 7% 
vähemmän kuin toukokuussa. 
 
Koko maan työttömyysaste on 15,8%, kasvua viime vuoteen +6,1%. 

 
Kesäkuu 2020 (kesäkuu 2019) 
 
Työttömyys%  13,7% (7,1 %)  
 

Työttömyysaste toukokuusta on laskenut 0,7%, jossa suurimpana vaikuttajana 
on lomautettujen määrän selkeä lasku. Hollolan työttömyysaste on edelleen 
Päijät-Hämeen matalin, jossa työttömyysasteen keskiarvo on 18,7%.  Kanta-
Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 13,4%. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1464 (770)  
 

Hollolan työttömien määrä on kasvanut kevään aikana erityisesti lomautusten 
takia. Nyt kesäkuussa, verrattuna toukokuuhun on työttömien määrä kuitenkin 
vähentynyt 82 henkilöä. Kun huomioidaan lomautettujen määrän väheneminen 
(-140), niin uusien työttömien määrä verrattuna viime kuuhun on kuitenkin 
todellisuudessa 58 henkilöä.   

 
Lomautetut lkm/hlöä 462 (46) 
 

Lomautusten määrä on laskenut toukokuusta 140 henkilöä, mutta viime 
vuoteen verrattuna luku on suuri. 

 
Nuoret alle 25 v % 21,2% (12,2%)  
 
 Nuorten työttömyysaste nousee edelleen kuukausittain, viime kuusta kasvua 

Hollolassa 1,3%. Lahden korkea työttömyysaste 29,3% nostaa edelleen koko 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvoa, joka on 27,2%.  

 
Yli 1 v työttömät lkm 255 (223)  
   

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on nyt ylittänyt viime vuoden luvun.   
 



 

 

Aktivointiaste 15,4 (30,9)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. 
Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Pandemia aikana 
kuntouttava työtoiminta on ollut keskeytettynä, joka näkyy välittömästi 
aktivointiasteessa. Myöskään uusia sopimuksia ei ole voitu tehdä. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

152 – (114)  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 134 – (105)  
  

Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat pitkälti 
sosiaalisia ja terveydellisiä. Päijät-Hämeessä hyvinvointikuntayhtymä vastaan 
heidän työkykynsä edistämisestä.  

  
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 128 184 € – (82 513 €)  
 

Työmarkkinatuen maksuosuus on lähtenyt hitaaseen nousuun, ja viime 
vuoteen verrattuna kasvu on melko suuri. Pandemian aiheuttamat lomautukset 
estivät TE-toimiston toimenpiteiden täysimääräisen käytön, johon pääsemme 
palaamaan Hollolassa nyt elokuusta lähtien. 
 
 

  Lisätietoja: 
Anne Tapaila, työllisyysvastaava  
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi 
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen Kesäkuu 2020, joka on julkaistu 21.7.2020. 

  

mailto:anne.tapaila@hollola.fi


 

 

Hollolan työllisyystiedot toukokuu 2020 

 

Lomautettujen 
määrän kasvu 
pysähtyi 

 
Koko Päijät-Hämeen alueella, niin myös Hollolassa, on pandemian 
vaikutuksesta työttömien määrä kaksinkertaistunut kevään aikana. Kasvua 
Hollolassa on jopa 110% työttömien määrässä verrattuna vuoteen 2019. 
 
Nyt toukokuussa on huolestuttavasti nuorten työttömyysaste lähtenyt isompaan 
nousuun kuin kokonaistyöttömyysaste. Syynä ilmeisesti se, että valmistuneille 
ei ole tarjolla työpaikkoja, ja kesätyöpaikkojen määrä on pienentynyt 
edellisvuosista. Myönteistä kuitenkin on, että lomautusten määrän kasvu 
näyttäisi pysähtyneen, ainakin hetkellisesti. 
 
Työttömien työnhakijoita oli Päijät-Hämeessä toukokuussa yhteensä 18 206 
hlöä, joka on 77% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. 
Koko Hämeen ELY-keskuksen alueen työttömistä 
työnhakijoista oli toukokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 9 931 eli vain 314 
henkilöä enemmän kuin huhtikuussa (+3,3%). Viime vuoden toukokuusta 
kasvua on kuitenkin jopa 9 296 henkilöä (+1 463,9%). 
 
Valtakunnallisesti lomautettujen määrä omalta osaltaan vaikuttaa myös koko 
maan työttömyysasteeseen, joka on 16,5%, kasvua viime vuoteen +7,9%. 

 
Toukokuu 2020 (toukokuu 2019) 
 
Työttömyys%  14,4% (6,7 %)  
 

Hollolan työttömyysaste yhdessä Padasjoen kanssa on edelleen Päijät-
Hämeen matalimpia, jossa työttömyysasteen keskiarvo on 20%. Kanta-
Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 14,2%. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1546 (736)  
 

Hollolan työttömien määrä on kasvanut kevään aikana erityisesti lomautusten 
takia. Nyt toukokuussa, 
2 
verrattuna huhtikuuhun on uusien lomautettujen määrän lisäys 10 hlöä, ja 
työttömäksi jääneiden määrä 23 hlöä. 

 
Lomautetut lkm/hlöä 602 (41) 

 
Lomautusten määrä näyttäisi nyt tasaantuneen, sillä edelliseen kuukauteen 
verrattuna vain 10 uutta lomautettuja, mutta vuoden takaiseen verrattuna 
muutos on suuri. 

 



 

 

 
Nuoret alle 25 v % 19,9% (9,9%)  
 
 Nuorten työttömyysaste on lähtenyt nousuun verrattuna edelliseen vuoteen, 

kasvua Hollolassa 10%. Lahden korkea työttömyysaste 28,7% nostaa koko 
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvoa, joka on 26,7%. 

 
Yli 1 v työttömät lkm 237 (243)  
   

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on edelleen pienempi verrattuna viime 
vuoteen, mutta kasvua huhtikuuhun kuitenkin on 10 henkilöä. Pandemian 
todellinen vaikutus pitkäaikaistyöttömyyteen alkaa näkyä ensi vuoden puolella, 
jos lomautukset jatkuvat työttömyytenä. 

 
Aktivointiaste 15,2 (33,5)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. 
Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Pandemia aikana 
kuntouttava työtoiminta on ollut keskeytettynä, joka näkyy välittömästi 
aktivointiasteessa. Myöskään uusia sopimuksia ei ole voitu tehdä. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

134 – (130)  
  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 126 – (108)  
  

Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat pitkälti 
sosiaalisia ja terveydellisiä. Päijät-Hämeessä hyvinvointikuntayhtymä vastaan 
heidän työkykynsä edistämisestä.  

  
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 111 073 € – (90 236 €)  
 

Työmarkkinatuen maksuosuus on lähtenyt hitaaseen nousuun, tosin 
huhtikuuhun verrattuna pientä laskua. Pandemian aiheuttamat lomautukset 
estivät TE-toimiston toimenpiteiden täysimääräisen käytön, johon pääsemme 
palaamaan Hollolassa elokuusta lähtien. 

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava 
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi 
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen Toukokuu 2020, joka on julkaistu 24.6.2020. 
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Hollolan työllisyystiedot huhtikuu 2020 

 

Lomautettuja  
ennätyksellinen 
määrä  
 
 

Pandemian vaikutukset näkyvät yhä selvemmin huhtikuun työllisyystiedoissa 
nostaen rajusti työttömyysastetta juuri merkittäväsi kasvaneiden lomautettujen 
määrän takia. Lomautettujen määrän nousu Hollolassa maaliskuusta vastaa 
noin 80% uusien työttömien määrästä. Jos valtakunnallinen taloustilanne 
korjaantuu, niin lomautuksien määrä vähenee, myös työtilanteen korjaannuttua 
pienentäen työttömyyslukua. 
 
Työttömien työnhakijoita oli Päijät-Hämeessä huhtikuussa yhteensä 17 884 
hlöä, joka on 69% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. 
 
Koko Hämeen ELY-keskuksen alueen työttömistä 
työnhakijoista oli huhtikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 9 617 eli 5 477 
henkilöä enemmän kuin maaliskuussa. Viime vuoden huhtikuusta kasvua on 
8 673 henkilöä (kasvua 918,8%).  
 
Valtakunnallisesti lomautettujen määrä on kasvanut myös merkittävästi ja 
nostaa rajusti omalta osaltaan koko maan työttömyysastetta, joka on 16,5%. 

 
Huhtikuu 2020 (huhtikuu 2019) 
 
Työttömyys%  14,1% (7,1 %)  
 

Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen matalin, jossa 
työttömyysasteen keskiarvo on 19,6%.  Kanta-Hämeen työttömyysasteen 
keskiarvo on 13,6%. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1513 (777)  
 

Hollolan työttömien määrä kasvaa nyt erityisesti lomautusten takia, helmikuusta 
(1089 hlöä) on lisäystä tullut yhteensä 424 henkilöä, joista lomautettujen osuus 
on 80%, eli 340 henkilöä. Kokonaan työttömäksi jääneitä on siis vain 84 
henkilöä lisää maaliskuuhun verrattuna.   

 
Lomautetut lkm/hlöä 592 (68) 

Lomautusten määrä on voimakkaassa kasvussa verrattuna viime vuoteen, 
mutta myös edelliseen kuukauteen verrattuna yhteensä 340 henkilöä. 

 
 
Nuoret alle 25 v % 18,3% (9,5%)  
 



 

 

 Nuorten työttömyysaste lähtee myös nousuun verrattuna edelliseen vuoteen, 
mutta on edelleen matalampi kuin Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo 25,6%. 
Tilastotietoa lomautettujen nuorten määrästä ei ole saatavilla. 

 
Yli 1 v työttömät lkm 227 (252)  
   

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on edelleen pienempi verrattuna viime 
vuoteen, mutta kasvua maaliskuuhun kuitenkin on 12 henkilö. Kasvua on 
tulevina kuukausina odotettavissa myös pitkäaikaistyöttömyyden osalta. 

 
Aktivointiaste 16,5 (34)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. 
Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Pandemia aikana 
kuntouttava työtoiminta on ollut keskeytettynä, joka näkyy välittömästi 
aktivointiasteessa. Myöskään uusia sopimuksia ei ole voitu tehdä. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

130 – (140)  
  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 129 – (114)  
  

Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat pitkälti 
sosiaalisia ja terveydellisiä. Päijät-Hämeessä hyvinvointikuntayhtymä vastaan 
heidän työkykynsä edistämisestä.  

  
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 113 232 € – (89 038 €)  
 

Työmarkkinatuen maksuosuus on lähtenyt hitaaseen nousuun, kun 
pandemiasta johtuvat lomautukset estävät edelleen työttömien jatkopolutuksen 
TE-toimiston toimenpiteisiin. 

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava 
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi 
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen Huhtikuu 2020, joka on julkaistu 27.5.2020. 
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Hollolan työllisyystiedot maaliskuu 2020 
 

Lomautettujen 
määrä rajuun 
nousuun 
 

Pandemia muuttaa myös rajusti työttömyyslukuja, erityisesti nyt alkuvaiheessa 
lomautettujen määrä on reippaassa kasvussa, mutta myös työttömyysaste on 
lähtenyt selvään nousuun. 

 
Työttömien työnhakijoiden määrän osalta oli Päijät-Hämeessä maaliskuussa 
yhteensä 13 491 hlöä, joka on 23% enemmän kuin viime vuonna samaan 
aikaan, mutta helmikuuhunkin verrattuna, kasvua on 18,3%%. 
 
Hollolassa työttömien kokonaismäärä on 1086 henkilöä, kasvua viime vuoteen 
262 henkilöä. Työttömyysaste on siten myös noussut, ollen nyt maaliskuussa 
Hollolassa 9,9%.  Päijät-Hämeen työttömyysaste on 14,7% ja koko maan 
työttömyysaste on 11,8%. 
 
Hämeen ELY-keskuksen alueen työttömistä työnhakijoista oli maaliskuussa 
kokoaikaisesti lomautettuja 4 140 eli 2 626 henkilöä enemmän kuin 
helmikuussa (kasvua 173,4%). Hollolan lomautettujen määrä on 252 henkilöä, 
joka on 124 henkilöä enemmän kuin viime kuussa 

 
 

Maaliskuu 2020 (maaliskuu 2019) 
 
Työttömyys%  9,9% (7,5 %)  
 

Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen matalin, jossa 
työttömyysasteen keskiarvo on 14,7%.  Kanta-Hämeen työttömyysasteen 
keskiarvo on 9,9%. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 1086 (824)  
 

Hollolan työttömien määrä kasvaa nyt erityisesti lomautusten takia, helmikuusta 
(924 hlöä) on lisäystä tullut yhteensä 162 henkilöä, joista lomautettuja on 
suurin osa, eli 124 henkilöä. Kokonaan työttömäksi jääneitä on siis vain 38 
henkilöä lisää helmikuuhun verrattuna.   
 

Lomautetut lkm/hlöä 252 (83) 
 

Lomautusten määrä on voimakkaassa kasvussa verrattuna viime vuoteen, 
mutta myös edelliseen kuukauteen verrattuna. 

 
 
Nuoret alle 25 v % 14,4% (10,2%)  
 



 

 

 Nuorten työttömyysaste lähtee myös nousuun verrattuna edelliseen vuoteen, 
mutta on edelleen matalampi kuin Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo 19,9%.  

 
Yli 1 v työttömät lkm 215 (276)  
   

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä on edelleen merkittävästi pienempi 
verrattuna viime vuoteen, mutta kasvua verrattuna helmikuuhun 11 henkilö. 
Tämä kertoo siitä, että työllistyminen on merkittäväsi hidastumassa. 

 
Aktivointiaste 23,5 (32,5)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. 
Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista. Tarjolla oleva laskeva 
kuntouttavan työtoiminnan paikkamäärä näkyy aktivointiasteen laskevana 
trendinä. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

122 – (139)  
  
 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 130 – (110)  
  

Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat pitkälti 
sosiaalisia ja terveydellisiä. Päijät-Hämeessä hyvinvointikuntayhtymä vastaan 
heidän työkykynsä edistämisestä.  

  
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 104 934 € – (88 261 €)  
 

Työmarkkinatuen maksuosuus on lähtenyt hitaaseen nousuun, kun 
pandemiasta johtuvat lomautukset estävät työttömien jatkopolutuksen TE-
toimiston toimenpiteisiin. 

 
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila, työllisyysvastaava 
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi 
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen Maaliskuu 2020, joka on julkaistu 23.4.2020. 
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Hollolan työllisyystiedot helmikuu 2020 
 

Työttömien määrän 
lasku pysähtyi  
 

Helmikuun lukuja kirjoittaessa, on jo hyvä suunnata katse eteenpäin tässä 
poikkeuksellisessa koronan aiheuttamassa tilanteessa. Työttömyyden luvut 
tulevat muuttumaan radikaalisesti vähintäänkin hetkellisesti, johon kunnissakin 
on varauduttava. Hyvä työ työllistämisen eteen pysähtyy nyt väkisin, kunnes 
tilanne joskus tulevaisuudessa normalisoituu. 
 
Työttömyyden yleistilanne koko Suomessa on edelleen hieman parempi kuin 
viime vuoden luvut, mutta verratessa tammikuuhun, on jo nähtävissä heikompi 
tilanne.  
 
Työttömien työnhakijoiden määrän osalta oli Päijät-Hämeessä helmikuussa 
yhteensä 11 402 hlöä, joka on 0,2% vähemmän kuin viime vuonna samaan 
aikaan, mutta tammikuuhun verrattuna, kasvua on jo 2,4%. 
 
Hollolassa työttömien kokonaismäärä on 924 henkilöä, kasvua viime vuoteen 
75 henkilöä. Työttömyysaste on siten myös noussut, ollen nyt helmikuussa 
8,5%.  Päijät-Hämeen työttömyysaste on 12,4% ja koko maan työttömyysaste 
9,5%. 
 
Uutena lukuna seuraamme jatkossa myös lomautettujen määrää tässä 
tiedotteessa. Hämeen ELY-keskuksen alueen työttömistä työnhakijoista oli 
helmikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 1 514 eli 247 henkilöä enemmän 
(19,5%) kuin tammikuussa. Vuoden 2019 helmikuusta kokoaikaisesti 
lomautettujen määrä kasvoi 344 henkilöä (29,4%). Tämä muutos tulee 
näkymään myös kuntien työllisyyspalveluiden toiminnassa pidemmällä 
aikajänteellä.  
 
 

 
Helmikuu 2020 (helmikuu 2019) 
 
Työttömyys%  8,5% (7,8 %)  
 

Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen matalin, jossa 
työttömyysasteen keskiarvo on 12,4%.  Kanta-Hämeen työttömyysasteen 
keskiarvo on 8,4%. 
 

Lomautetut lkm/hlöä 128 (86) 
 

Jatkossa seuraamme myös lomautettujen henkilöiden määrää. Nyt kasvua 
viime vuoteen on 42 henkilöä. Viime marraskuusta lähtien kasvua on ollut 
nähtävissä. 
 

Työttömien lkm/ hlöä 924 (849)  
 

Hollolan työttömien lukumäärässä on hieman kasvua tammikuuhun verrattuna, 
jota hieman ennakoimme jo viime kuussakin, mutta edelleen olemme 
matalammalla tasolla kuin vuosi sitten.  Loppuvuoden irtisanomiset alueella 



 

 

sekä koronan aiheuttama poikkeustila lomautuksineen tulevat näkymään 
luvuissa jatkossa  

 
Nuoret alle 25 v % 11,9% (10,9%)  
 
 Nuorten työttömyysaste on keskitasolla verrattuna Päijät-Hämeen kuntiin, 

joissa keskiarvo on 16%.  
 
Yli 1 v työttömät lkm 204 (290)  
   

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähentynyt vielä viime kuukausinakin, 
mutta nyt on odotettavissa alkavaa kasvua loppuvuoden aikana, ja erityisesti 
ensi vuonna. 

 
Aktivointiaste 26,1 (30,8)  
 

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömien asiakkaiden määrää. 
Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista.  
 
Vuoden 2019 aikana aikaiseksi saatu kasvu, valitettavasti on pysähtynyt 
hyvinvointiyhtymän toimintojen supistumisen myötä. 
 

 
Pitkään työttömänä olleiden tilanne: 
  
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk   

120 – (137)  
 

Helmikuun 2020 asiakasmäärä 120 henkilöä on laskenut hieman tammikuun 
lukuun nähden. Vastaava luku on ollut helmikuussa 2016 yhteensä 204 
henkilöä.  
 

 
Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 
 124 – 121)  
  

Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat pitkälti 
sosiaalisia ja terveydellisiä, johon Päijät-Hämeessä ei tällä hetkellä 
edelleenkään pystytä tarjoamaan riittäviä palveluja, jotta todellista työkykyä 
voitaisiin arvioida/ edistää.  

  
Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk 
 95 701 € – (95 522 €)  
 

Helmikuun 2020 työmarkkinatuen maksuosuus noudattaa kuluneen 12 
kuukauden matalaa linjaa, joka oletettavasti vuonna 2021 alkaen, nykytiedon 
valossa, tulee olemaan kovin erinäköinen 

 
   
  Lisätietoja: 

Anne Tapaila 
työllisyysvastaava 
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi  
Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston 
työllisyyskatsaukseen Helmikuu 2020, joka on julkaistu 24.3.2020. 
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