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Janakkalan kunnan työllistämisen tulosalueen 
tehtävät

Kuntastrategia 2017: Valtuustokauden tavoitteena 

tehokkaat työllistämistoimenpiteet. 

Kunnan palkkatukityöllistäminen kohdennetaan vuosina 

2017- 2020 työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oleviin 

työttömiin ja työllisyysseteli nuorisotakuun nimissä alle 25-

vuotiaisiin kuntalaisiin.

Työllisyysohjelma 2017-2018 tavoitteet: Yrittäjien 

verkostoitumisen mahdollistava tila työpaikkojen 

luomiseksi, yritysten rekrytointikynnyksen madaltaminen ja 

tiedon jakaminen sekä tiedonvaihdon ja yhteistyön 

tekeminen ja mahdollistaminen eri työllisyydenhoidon 

toimijoiden välillä.
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Janakkalan kunnan työllisyyskoordinaattorin 
pääasialliset tehtävät 2017 (1/3)

Palkkatukityöllistäminen: v. 2017 lakimuutokset ja TE-

toimiston uudet linjaukset sekä kunnan työvalmentajan 

määräaikaisen työsuhteen päättyminen:

 Työllistämisprosessin uusiminen huomioiden muutokset, 

edelleen sijoittamisprosessin tekeminen ja työvalmentajien 

tapaaminen työllistettyjen kanssa

 Työsopimusten valmistelu esimiehille, palkkatuen 

maksatushakemusten tarkistaminen

 Työllisyyssetelien myöntäminen ja laskujen tarkistaminen
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Janakkalan kunnan työllisyyskoordinaattorin 
pääasialliset tehtävät 2017 (2/3)

 Vuonna 2015 alkanut Hämeenlinnan seudun 

työllisyysohjelman valmistelu

 Uuden kuntastrategian valmistelu työllisyyden osalta

 Seudullisen osuuskunnan perustamisen valmistelu

 Kasvupalvelujen valmistelu: Lausunnot lainsäädäntöä 

varten kevät 2017, Oma Hämeen työskentely kesästä 2017 

alkaen
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Janakkalan kunnan työllisyyskoordinaattorin 
pääasialliset tehtävät 2017 (3/3)

Terveydenhoitajan työprosessin seuranta ja prosessin 

selkeyttäminen yhteistyössä perusturvan kanssa

Erilaiset tapahtumat ja uudet konseptit: Verkostoidu & 

vaikutu, Tekijä 2017, ammattilaiset areenalla

Virta-hankkeen valmistelu ja käynnistäminen Janakkalan 

osalta

Perehtyminen mm. sosiaalisiin kriteereihin julkisissa 

hankinnoissa ja uuteen hankintalakiin
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Hämeenlinnan seudun työllisyystoimijoiden 

verkosto

Lisäksi kytkeytyminen Riihimäen seudun, Kanta-Hämeen ja Hämeen

toimijoiden kanssa sekä valtakunnallisesti
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Janakkalan kunnan työllisyydenhoidon 
organisaatio 2017

Janakkalan työllisyydenhoidossa on ollut käytössä 

vuodesta 2015 alkaen duaalimalli

 Henkilöstöhallinnossa hoidetaan kunnan palkkatuettu 

työllistäminen ja työllisyyskoordinaattori koordinoi 

työllisyydenhoidon kokonaisuutta

 Perusturvassa hoidetaan työttömien terveyteen ja 

kuntoutukseen liittyvät asiat (mm. kuntouttava työtoiminta) 
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Tulevaisuus kunnan työllisyydenhoidossa

Vuonna 2018 työllisyydenhoidon kokonaismallia on syytä 

alkaa tarkastella uudelleen samalla kun valmistaudutaan 

maakunta- ja SoTe –uudistukseen

Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, mikä kunnan 

työllisyydenhoidon rooli on maakuntauudistuksen jälkeen. 

Nyt esillä mm. työllisyydenhoidon allianssimalli ja 

työmarkkinatuen kuntaosuuden puolittaminen maakunnan 

ja kunnan kesken. Päätöksiä asioista ei ole tehty. ALKE –

laki menossa eduskuntaan hyväksyttäväksi keväällä 2018.
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Janakkalan kunnan työllistämisen tulosalueen 
talouden toteuma 2017 

TA 2017 Toimintatuotot valtion tukema työllistäminen sekä 

kunnan oma työllistäminen:

 Palkkatukea on arvioitu saatavan muutetun 

käyttösuunnitelman mukaan 290 000 €, toteuma (FPM 

9.2.18) 272 472,97 €

 Oppisopimuskoulutuskorvaukset, arvioitu 5 080 €, toteuma 

(FPM 9.2.18) 4020 €

SELVITYS: Palkkatuen muuttunut määrä on seurausta TE-

toimiston palkkatukilinjauksesta 1.1.2017, joka ei ole ollut 

tiedossa TA 2017 valmistelussa, alkuperäisen TA 2017 

toimintatuotto oli arvioitu vielä huomattavasti suuremmaksi.



Janakkalan kunnan valtion tukeman 
työllistämisen talouden toteuma 2017

Toimintakulut: 

 Työllistämismääräraha muutetun käyttösuunnitelman 

mukaisesti 566 275 € (sisältäen varauksen kolmelle 

oppisopimusopiskelijalle), toteuma (FPM 9.2.18) 526 520,75 

€

 Työmarkkinatuen kuntaosuus muutetun 

käyttösuunnitelman mukaisesti 704 000 €, toteuma (FPM 

9.2.18) 641 868,73 € (+ puuttuva joulukuu 53 526 € = 695 

394,73 €)
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Janakkalan kunnan valtion tukeman 
työllistämisen talouden toteuma 2017

SELVITYS: 

 Työllistämispalkkojen määrä jäi tavoiteltua pienemmäksi, 

pääsyynä 1.1.2017 voimaan tullut TE-toimiston linjaus 

palkkatuen piiriin kuuluvista sekä oppisopimusten 

rajaaminen osin palkkatuen ulkopuolelle (palkkatuki vain 

max. puolet oppisopimusajasta). Työllistämisen 

keskeytyminen YT-menettelyn (ja esimiesten kesälomien) 

vuoksi käytännössä touko-elokuun ajaksi. Tämän johdosta 

tehty TA muutos. 

 Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu: Uusien 

työmarkkinatukilistalle tulleiden määrän lisääntyminen 

verrattuna edelliseen vuoteen ja em. linjaus palkkatuen 

saajista.
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Janakkalan kunnan oman työllistämisen 
talouden toteuma 2017

Kunnan omaan työllistämiseen on varattu 257 000 €. 

Määräraha on suunniteltu käytettäväksi mm. seuraavasti:

 Koululaisten työllistäminen 53 200 € ja henkilöstöhallinnon 

käynnissä olevat oppisopimukset 61 000 €, yht. 114 200 €, 

toteuma (FPM 9.2.18) 109 650,11 €

 Työllisyyssetelit 48 000 € ja avustus yhdistyksille 

työllistämiseen 7 200 €, yht. 55 200 €, toteuma (FPM 9.2.18) 

30 600 €

 Työttömien opintosetelit kansalaisopistojen kursseihin ja 

mahdolliset työllistämiseen liittyvät tapahtumat 1 000 €, 

toteuma (FPM 9.2.18) 1750 €
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Janakkalan kunnan oman työllistämisen 
talouden toteuma 2017

SELVITYS:

 TE-toimiston palkkatukilinjauksesta 1.1.2017 alkaen 

yhdistysten palkkatukea tiukennettiin, kuntalisä siksi 

käytössä vasta loppuvuodesta. Työllisyysseteleitä 

myönnetty myös loppuvuodesta ja jatkuvat vuodelle 2018.

 Työllistämiseen liittyvien tapahtumien kustannukset 

ylittäneet TA 2017
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Tilastoja

26.3.2018 14



Tilastoja
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Tilastoja
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Tilastoja
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Tilastoja

26.3.2018 18



Tilastojen tulevaisuusennuste

Kokonaistyöttömyys alenemassa, huomioitava kuitenkin 

myös palveluissa olevien määrä, mikä ei näy edellä 

olevissa tilastoissa (kyseessä nk. laaja työttömyys)

Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä ei ole 

juurikaan vähentynyt (huom! pitkäaikaistyöttömien 

tilastoharha), toimenpiteitä tarvitaan erityisesti näiden 

heikossa työmarkkina-asemassa olevien 

rekrytointikynnyksen madaltamiseksi
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Ajantasaista tietoa saatavilla

Ketterimmät -tilastot: 

http://www.hameenlinna.fi/pages/157457/Ty%c3%b6llisyyso

hjelma/Ty%c3%b6llisyys%202017-8.html 

Työllisyystoimikunnan nettisivuilla, linkit alalaidassa: 

https://www.janakkala.fi/palvelut/tyollistamispalvelut/tyollis

yystoimikunta/
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