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Janakkalan kunta  

Kunnanvirasto Puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 

Juttilantie 1  Fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 

14200 Turenki janakkalan.kunta@janakkala.fi 

 

Janakkalan kunnan työllisyystoimikunta 

   
Aika: Keskiviikko 7.3.2018 klo 14.09 – 15.58 
Paikka: Janakkalan kunnantalo, kokoustila Hamppula 
 
Läsnä: 

Mikko Viskari                työllisyystoimikunnan jäsen, pj. 
Ari-Pekka Jaatinen työllisyystoimikunnan jäsen 
Irmeli Elo työllisyystoimikunnan vpj. – saapui 14.37 
Rita Kannisto  työllisyystoimikunnan jäsen – saapui 14.15 
Arho Saarela työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja – saapui 14.16 
Mari Pöysti Jari Lartaman sijaisena, Hämeen TE -toimistosta 
Maija Nivala  henkilöstöjohtaja 
Mervi Anttila  työllisyyskoordinaattori, sihteeri 
 

Poissa:   

Jari Lartama työllisyystoimikunnan jäsen, Hämeen TE –toimiston edustaja 
 
                                        
Käsiteltävät asiat:  

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 

 Todettiin 
 

2 § Ilveksen luola 

 Keskusteltiin asiasta. Sovittiin, että jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa yhdessä 
Janakkala toiseen –hankkeen henkilöstön kanssa.  
 

3 § Lakimuutokset vuonna 2018 

 Työllisyyskoordinaattori esitteli lakimuutokset 1.1.2018 alkaen (diasarja liitteenä) ja keskusteltiin 
niiden vaikutuksista kunnan työllisyydenhoitoon. 
 

4 § Palautekooste työllistämisestä vuodelta 2017 

 Työllisyyskoordinaattori kävi läpi koosteen kirjallisesta palautteesta, mikä pyydettiin postitse 
kunnassa vapaaehtoisen palkkatuetun työllistämisen piirissä olleilta, joiden työsuhde päättyi vuonna 
2017. Vastausprosentti oli 43, vastaajia 12 henkilöä 28:sta. Palaute oli yllättävänkin positiivista (11 
henkilöä 12:sta) ja arvion mukaan puolet työllistetyistä oli palautteen antohetkellä 
työssä/opiskelemassa/hakenut koulutukseen. 

 TE-toimiston URA-tietojärjestelmän ja kyselyn tulosten perusteella voidaan päätellä, että 3 
kuukautta sen jälkeen, kun palkkatukijakso on kunnalla vuonna 2017 vapaaehtoisessa 
työllistämisessä päättynyt, n. 40 % työntekijöistä on työllistynyt uudelleen. Työllisyyskoordinaattori 
on kysynyt tiedon URA-järjestelmästä TE-toimistosta. 
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5 § Vuoden 2018 kokousaikataulu  

 25.4.2018 klo 14-16 

 16.5. klo 14-16 

 12.6.2018 klo 14-16 

 21.8.2018 klo 12.30-16 

 25.9.2018 klo 14-16 

 30.10.2018 klo 14-16 

 27.11.2018 klo 14-16 

 Kokouspaikat työllisyyskoordinaattori ilmoittaa myöhemmin 
 

6 § Muut asiat 

 Työllisyyskoordinaattori kertoi Janakkalan toiseen –hankkeesta 

 Sovittiin, että työllisyyskoordinaattori kysyy seuraavaa kokousta varten mahdollisuutta tutustua 

samalla Janakkala toiseen –hankkeen tilaan ja hankkeeseen paremmin. Kutsutaan samaan 

kokoukseen myös elinvoimayksikkö: Ismo Holstila sekä juuri aloittanut elinvoimakoordinaattori Ria 

Laurila. 

 Työllisyyskoordinaattori kertoi seudullisen osuuskunnan perustamisen tämän hetken tilanteesta 

 Keskusteltiin työllisyysohjelman päivittämisestä ja varattiin aika sille elokuun kokouksesta 

 Keskusteltiin uusista työllisyydenhoidon keinoista, esimerkiksi siitä, että Janakkalassa pitäisi saada 
apua mm. työhakemusten tekoon 

 Työllisyyskoordinaattori pyysi lupaa muuttaa 3 kuukauden välein annettavaa excel-muodossa 
olevaa raporttia helpommin luettavaksi ja lupa annettiin. 

 Jari Lartama on toistaiseksi poissa työstä, arvio palaamisajasta on 2-3 kuukauden kuluttua, Jaria 
sijaistaa kokouksissa mahdollisuuksien mukaan Mari Pöysti 

 Työllisyyskoordinaattori esitteli koosteen/raportin vuodesta 2017 (diat liitteenä) 

 Työllisyyskoordinaattori esitteli Kelasta 7.3. tulleen tiedotteen siitä, että työttömyysturvan 
etuusmenot ovat vähentyneet 10 % ja keskusteltiin siitä, mitä tiedote tosiasiassa kertoo (tiedote 
liitteenä). 

 Työllisyyskoordinaattori valmistelee seuraavaan kokoukseen työllisyystoimikunnan 
toimintakertomusta vuodelta 2017 

 
Janakkalassa 7.3.2018 

 
Mikko Viskari, puheenjohtaja 


