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Janakkalan kunnan työllisyystoimikunta 

   
Aika: Keskiviikko 25.4.2018 klo 14.05 – 15.28 
Paikka: Janakkala toiseen –hankkeen tila, Torikatu 1, Turenki  
 
Läsnä: 

Irmeli Elo  työllisyystoimikunnan vpj., toimi kokouksessa puheenjohtajana 
Ari-Pekka Jaatinen työllisyystoimikunnan jäsen 
Rita Kannisto  työllisyystoimikunnan jäsen 
Petra Pulkkinen Janakkalan toiseen –hanke, 2 § asiasta kutsuttuna 
Ria Laurila elinvoimakoordinaattori, 4 § asiasta kutsuttuna 
Mervi Anttila  työllisyyskoordinaattori, sihteeri 
 

Poissa: 
Mikko Viskari  työllisyystoimikunnan pj.   

Jari Lartama työllisyystoimikunnan jäsen, Hämeen TE –toimiston edustaja 
Arho Saarela työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja 
Ismo Holstila elinvoimapäällikkö, 4 § asiasta kutsuttuna 
Maija Nivala henkilöstöjohtaja 
 
                                        
Käsiteltävät asiat:  

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 

 Todettiin. Kokouksen puheenjohtajana toimi Irmeli Elo. 

2 § Janakkala toiseen –hankkeen esittely  

 Petra Pulkkinen esitteli Janakkala toiseen –hanketta ja hankkeen kolmen ensimmäisen kuukauden 
tekoja ja suunnitelmia. Hanke kytkee yrittäjiä yhteen verkostoksi ja erityisesti rohkaisee nuoria 
yrittäjiksi. Keskusteltiin hankkeesta ja yhteisistä tavoitteista. 

3 § Ilveksen luola –yhteistyö 

 Puheenjohtaja Mikko Viskarin ollessa poissa ei ollut riittävästi tietoja asian käsittelemiseksi. 

4 § Elinvoiman ja henkilöstöhallinnon yhteistyö työllistämisessä 

 Elinvoimakoordinaattori Ria Laurila kertoi kahden kuukauden kokemuksella uudesta tehtävästään 
Janakkalan kunnassa. Keskusteltiin kuinka elinvoiman ja työllistämisen yhteistyöllä on sama tavoite, 
mutta kaksi näkökulmaa. Käytiin keskustelua myös yrittäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

5 § Työllisyystoimikunnan toimintakertomus 2017 
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 Käytiin läpi työllisyyskoordinaattorin ja henkilöstöjohtajan valmistelema työllisyystoimikunnan 
toimintakertomus vuodelta 2017. Sovittiin, että laitetaan tarkennettu toimintakertomus vielä 
kommenteille sähköpostitse toimikunnan jäsenille. 

6 § Muut asiat 

 Työllisyyskoordinaattori kertoi jälkikäteen huomaamastaan virheestä muistiossa 2/2018. Virheellinen 

asia on kirjattu siihen näin: ” 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.” Oikeasti tilastosta ei 

voi päätellä, että 40 % on työllistynyt. 40 % työntekijöistä ei ole välttämättä palkkatyössä vaan he 

ovat ”ei-työttömiä” eli esimerkiksi työssä, opiskelemassa tai työllistämistä edistävässä 

toimenpiteessä. 

 Työllisyyskoordinaattori kertoi myös, että Ilveksen luolaan liittyen Oulujokilaaksossa on kilpailu 
nimeltä Karhunluola. Lisätietoa on osoitteessa karhunluola.org. 

 Seuraava kokous on 16.5.2018 kello 14. 

 

 
Janakkalassa 25.4..2018 

 
Irmeli Elo, puheenjohtaja 


