
MUISTIO  2/2019 1 (2) 
 
 
7.3.2019 

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 

   
Aika: Torstai 7.3.2019 klo 14.08 -15.54 
Paikka: Janakkalan kunnantalo, kokoustila Hamppula  
 
Läsnä: 
Irmeli Elo  työllisyystoimikunnan vpj., kokouksen puheenjohtajana 
Rita Kannisto työllisyystoimikunnan jäsen  
Elisa Valanta  työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja 
Jari Lartama  työllisyystoimikunnan jäsen, Hämeen TE – toimiston edustaja 
Maija Nivala  henkilöstöjohtaja  
Mervi Anttila  työllisyyskoordinaattori, sihteeri 
 

Poissa: 
Mikko Viskari  työllisyystoimikunnan pj. 
Ari-Pekka Jaatinen työllisyystoimikunnan jäsen 
                                     
 

Käsiteltävät asiat:  

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 

 Irmeli Elo toimi kokouksen puheenjohtajana ja avasi kokouksen kello 14.08. Todettiin osallistujat. 

2 § Kunnan työllistämisen tuet yrittäjille 

 Keskusteltiin tammikuun yrittäjätapaamisen annista. Sovittiin, että työllisyyssetelistä (ja vain 
työllisyyssetelistä) lähetetään @posti Janakkalan yrittäjille kaksi kertaa vuodessa, jotta asia ei 
unohdu. Valannalta tuli toive, että Janakkalan yrittäjien palvelut olisivat yhdellä sivulla. 
Työllisyyskoordinaattori selvittää näitä asioita. Työllisyyskoordinaattori tekee myös mahdollisimman 
selkeän infograafin erilaisista työnantajalle tarkoitetuista tuista. Mukaan tekemiseen koordinaattori 
ottaa sopivat ihmiset verkostostaan. Kun infograafin tekstiosuus on valmis, henkilöstöjohtaja tekee 
sen visuaalisen ilmeen. 

3 § Työllisyyskoordinaattorin raportti v. 2018 

 Excel taulukko on liitteenä. Käytiin tilastoja läpi ja keskusteltiin niistä. 

4 § Työllisyystoimikunnan toimintakertomuksen 2018 valmistelu 

 Tehtiin työllisyystoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2018 ja keskusteltiin siitä. Diasarja on 
liitteenä. 

5 § Lakimuutokset v. 2019 alusta 

 Diasarja on liitteenä. Keskusteltiin lakimuutoksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista. 



   2 (2) 

  

 

6 § Työllisyysohjelman tilanne 

 Katsottiin työllisyysohjelmaa kaaviomuodossa ja pohdittiin tekstien muodostamista. 
Työllisyyskoordinaattori ja henkilöstöjohtaja valmistelevat ko. kaaviota edelleen seuraavaan 
kokoukseen annetun ohjeistuksen mukaisesti. 

7 § Muut asiat 

 Elisa Valanta kertoi, että yrittäjät suunnittelevat talkootyönä yrittäjyysleiriä nuorille, jossa kannustetaan 
yrityksen perustamiseen. 4H-yrittäjyyskerhossa on muutamia osallistujia. Sovittiin, että kunta 
osallistuu pienellä panostuksella ko. leiriin ehdotuksena esim. osallistujille tarjottavat pizzat. 
Panostuksesta päätetään tarkemmin, kun yrittäjyysleirin suunnitelma tarkentuu. 

 Työllisyyskoordinaattori tiedotti, että 8.4.2018 on tapaaminen, jossa pohditaan Riihimäen ja 
Hämeenlinnan seutujen kanssa alle 30-vuotiaiden yrittäjyyden tukemista. Palaveriin on kutsuttu monia 
tahoja, koordinaattori laittaa kutsun myös työllisyystoimikunnan jäsenille. 

 Työllisyyskoordinaattori kertoi myös, että on perehtymässä työllistämisehdon käyttöön hankinnoissa 
siten, että voi konsultoida tulevissa isoissa rakennuttamishankkeissa niitä tekeviä hankkijoita. 

 
 
 
Janakkalassa 7.3.2019 
  
Irmeli Elo, puheenjohtaja 


