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Janakkalan kunnan työllisyystoimikunta 

   
Aika: Tiistai 12.6.2018 klo 14.07-16.03 
Paikka: Janakkalan kunnantalo, kokoustila Hamppula  
 
Läsnä: 

Mikko Viskari  työllisyystoimikunnan pj.  
Irmeli Elo  työllisyystoimikunnan vpj. 
Rita Kannisto työllisyystoimikunnan jäsen 

Jari Lartama  työllisyystoimikunnan jäsen, Hämeen TE –toimiston edustaja                                        

Maija Nivala  henkilöstöjohtaja  

Mervi Anttila  työllisyyskoordinaattori, sihteeri 

 

Poissa: 
Ari-Pekka Jaatinen työllisyystoimikunnan jäsen 
Arho Saarela  työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja  
 

 

Käsiteltävät asiat:  

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 

 Todettiin.  

2 § Työllisyysohjelman 2017-2018 seuranta 

 Työllisyyskoordinaattori esitteli työllisyysohjelman 2017-2018 seurannan (diat liitteenä). Todettiin, 
että tavoitteet ovat toteutumassa sangen hyvin. 

 Ilveksen luola - idean kohdalla sovittiin, että työllisyyskoordinaattori selvittää viestintäpäälliköltä, mitä 
hän tietää Tervassa tapahtuu ohjelmasta 18.8.2018. Koordinaattori on yhteydessä myös Janakkala 
toiseen - hankkeen työntekijöihin, joilla on yhteyksiä 4H nuoriin yrittäjiin. Koordinaattori selvittää, 
voiko Tervassa tapahtuu ohjelmassa olla yhtenä numerona nuorten yrittäjien yritysideoiden esittely 
ja toisena numerona niiden arviointi Ilveksen luolassa. 

 Työllisyyskoordinaattori selvittää mahdollisuutta työllisyyssetelin markkinointiin Janakkala toiseen –
hankkeen ”Kuukauden kuuma” –illassa, jossa mukana on syksyllä kunnan elinvoimapalvelut. 
 

3 § Uuden työllisyysohjelman 2019- valmistelemisen aloittaminen ja aikataulutus 

 Käytiin läpi uusi kuntastrategia (liitteenä). Henkilöstöjohtaja kertoi myös valmisteilla olevasta 
hyvinvointikertomuksesta. Mm. nämä raamittavat tulossa olevaa uutta työllisyysohjelmaa. 

 Sovittiin, että uutta työllisyysohjelmaa valmistellaan 21.8.2018 sovitussa pidemmässä 
tapaamisessa. Paikkana on Tavastia, Irmeli Elo selvittää, voisiko palvelumuotoilun opettaja 
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pohjustaa ohjelman valmistelua. Koordinaattori laittaa lisätietoa toimikunnan jäsenille, kun asia 
selviää. 

4 § Työllisyydenhoidon rakenne 2019- 

 Todettiin, että asia liittyy uuteen työllisyysohjelmaan. SoTe- ja maakuntauudistuksen lakipaketit eivät 
tule hyväksytyksi ennen kesää. Eduskunnassa päätöksenteko asioista menee syksylle. Rakenne 
liittyy myös uuteen työllisyysohjelmaan ja sitä pohditaan samalla kun ohjelmaa rakennetaan. 

5 § Esitys kunnanhallitukselle: Lausunto TE-toimistoyhteistyöstä 

 Tarkoituksena on lausua yhdessä Hämeenlinnan seudun muiden kuntien kanssa toive entistä 
tiiviimmästä yhteistyöstä kuntien ja TE-toimiston välillä. Työllisyyskoordinaattori valmistelee asiaa 
seudun työllisyysvastaavien kanssa ja sen jälkeen lausuntoa valmistellaan sähköpostin välityksellä 
toimikunnan kanssa ja viimeistellään tapaamisessa 21.8.2018. Asia menee kunnanhallitukseen 
alkusyksystä. 

6 § Muut asiat 

 Keskusteltiin mahdollisista tulevan työllisyysohjelman tavoitteista. Todettiin, että kunnan 
työllisyydenhoidon on huomioitava erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat kuntalaiset. 
Nyt voimassa oleva työllisyysohjelma tavoitteineen on pohjautunut pitkälle työnantaja-asiakkaalle 
annettaviin palveluihin. Vahvistunut elinvoimayksikkö pystyy kunnassa palvelemaan yrittäjiä entistä 
paremmin ja suuntaa palvelunsa nimenomaan työnantaja-asiakkaille. Yritysmyönteisyyden 
lisäämiseen tähtäävä valtuustoaloite tulee huomioida työllisyysohjelmaa valmisteltaessa, mutta 
työllisyysohjelman tavoitteet kohdentuvat mahdollisesti enemmän työnhakija-asiakkaiden 
palveluihin. 

 Työllisyyskoordinaattori esitteli kunnan työmarkkinatukilistan ”kiertonopeutta” kuvaavan taulukon 
(liitteenä), jonka perusteella voi päätellä, että pitkäaikaistyöttömyydestäkin pääsee eteenpäin, osa 
myös työelämään, mutta se tapahtuu hitaammin kuin suurella osalla lyhyen työttömyyden jälkeen. 
Kokonaistyöttömyys alenee pitkäaikaistyöttömyyttä nopeammin. Siksi vaikeassa työmarkkina-
asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät tulee olla työnhakija-asiakkaista erityisen, 
työllistämispalveluiden tuen piirissä. 

 

Janakkalassa 12.6.2018 

Mikko Viskari, puheenjohtaja 


