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22.1.2019 

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/keskustelutilaisuus yrittäjien kanssa 

   
Aika: Tiistai 22.1.2019 klo 13.00-15.00 
Paikka: Kino Tervakoski (Seuranaukio 3, Tervakoski) tila: Juhlasali  
 
Läsnä: 
Mikko Viskari  työllisyystoimikunnan pj. 
Irmeli Elo  työllisyystoimikunnan vpj. 
Rita Kannisto työllisyystoimikunnan jäsen – saapui klo 13.30 
Ari-Pekka Jaatinen työllisyystoimikunnan jäsen 
Petra Pulkkinen työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja 
Jari Lartama  työllisyystoimikunnan jäsen, Hämeen TE – toimiston edustaja 
Satu Punkari  erityisnuorisonohjaaja  
Tomi Lindsten vastaava ohjaaja 
Maija Nivala  henkilöstöjohtaja  
Ria Laurila  elinvoimakoordinaattori 
Antti Aaltonen yrityskehittäjä, JTA 
Marja Halminen yrittäjä 
Sippo Halminen yrittäjä 
Kari Marttinen yrittäjä 
Merja Taponen valtuuston pj. 
Marko Ahtiainen valtuuston 3 vpj. 
Mervi Anttila  työllisyyskoordinaattori, sihteeri 
 

Poissa: 
Sanna Laine  nuorisopalvelupäällikkö 
Katja Niemistö palveluohjaaja 
 
                                     
 

Käsiteltävät asiat:  

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja todettiin osallistujat. 

2 § Keskustelua kunnan työllistämisen tuesta yrittäjille 

 Keskusteltiin työllistämisestä: osa-aika- ja kokoaikatyöstä, nuorista ja pitkäaikaistyöttömistä, 
kesätöistä, kausitöistä, erilaisista työllistämistarpeista. Lisäksi keskusteltiin mm. osaavan työvoiman 
saatavuudesta, oppisopimuksesta, erilaisista taloudellisista tuista työllistämiseen, yrittäjyyden 
tukemisesta ja yhteistyöllistämisen mallintamisesta. 

 Seuraavia ehdotuksia tuli tukien kehittämiseen: 
 Tuen kohdentaminen nuoriin 
 Tuen euromääräinen suurentaminen (kesätyöseteli ja työllisyysseteli), tällä hetkellä 

kesätyöseteli on niin pieni, ettei sillä ole yrittäjälle merkitystä 
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 Tuen porrastaminen (mahdollistaisi yrittäjälle palkkauskustannusten porrastamisen), alkuun 
suurempi 

 Tuen porrastaminen yrityksen koon mukaan: 1. työntekijän palkkaamiseen suurempi 
 Tukia pitää markkinoida jatkuvasti, eivät jää mieleen, jos tarvetta ei sillä hetkellä ole 
 Tuen hakemisprosessin pitää olla mahdollisimman yksinkertainen 
 Yritysten perustamista pitää tukea, seteli voisi olla jatko starttirahalle, sillä 3. vuosi 

yrittämisessä on vaikea 
 Yrittäjälle tuki pitäisi kytkeä mentorointiin 
 Petra tiivisti ehdotuksensa: 1) järjestetään info kaikista tuista janakkalalaisille työttömille ja 

yrittäjille, mahdollistaa samalla myös kohtaamisen 2) Mallinnetaan yhteistyöllistämisen malli 
3) Yhdistetään yritysseteli ja sparraus 4) Tehdään selkeä infograafi kaikista tuista työnantajalle 

3 § Muut asiat 

 Ei muita asioita. 

 
 
 
Janakkalassa 22.1.2019 
  
Mikko Viskari, puheenjohtaja 


