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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 2023 (tammikuu 2022) 
 
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. 
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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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