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Janakkalan kunnan työllisyystoimikunta 

   
Aika: Tiistai 13.8.2019 klo 15.09-16.37 
Paikka: Janakkalan kunnantalo, kokoustila Hamppula  
 
Läsnä: 
Mikko Viskari  työllisyystoimikunnan pj. 
Irmeli Elo  työllisyystoimikunnan vpj. 
Rita Kannisto työllisyystoimikunnan jäsen  
Maija Nivala  henkilöstöjohtaja  
Mervi Anttila  työllisyyskoordinaattori, sihteeri 
 

Poissa: 
Ari-Pekka Jaatinen työllisyystoimikunnan jäsen 
Jari Lartama  työllisyystoimikunnan jäsen, Hämeen TE – toimiston edustaja 
  työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja                                     
 

Käsiteltävät asiat:  

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.09. Todettiin osallistujat. 

2 § Työllisyysohjelma 2019-2021, keinojen avaaminen 

 Keskusteltiin pitkään erilaisista keinoista toteuttaa työllisyysohjelmaa. Päätettiin, että aloitetaan 
”Kokeilemme rohkeasti eri keinoja” viitasta ja siirrytään keväällä 2020 seuraavaan viittaan ja sitten 
taas seuraavaan. Toimitaan siten, että kaikki viisi viittaa on käyty läpi vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 

 Konkreettisesti aloitetaan työ seuraavasti: 
1. Työllisyyskoordinaattori selvittää, onko mahdollista päivystää Turengin S-marketin aulassa 

jonain arki-iltana n. 2 tunnin ajan. Tarkoitus on, että päivystyksen ajan kuntalaiset voivat tulla 
keskustelemaan kaikesta työllistämiseen ja työllistymiseen liittyvistä asioista, aihepiiriä ei 
tarkoituksellisesti rajata. Tapahtuman ennakkomarkkinointia tehdään hyvissä ajoin etukäteen. 
Kokeilun avulla saadaan tietoa siitä, tavoitetaanko tällä tavalla kuntalaisia ja minkälaiset asiat 
työllistämisessä ja työllistymisessä askarruttavat. 

2. Toisena konkreettisena keinona puheenjohtaja Viskari selvittää erään Tervakoskella 
sijaitsevan yrityksen rekrytointitarvetta ja mahdollisuutta rakentaa sen ympärille 
somekampanja siten, että työpaikka ja työllistämisen tuet on rakennettu valmiiksi ja kampanjan 
avulla etsitään sopiva työntekijä. Kokeilun avulla selvitetään, toimiiko työvoiman hankkiminen 
tällaisella keinolla. 
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3 § ESR hankehaun tilanne 

 Hämeenlinnan seudun ESR-hankeidea on jalostunut siten, että hanketyö ja perustyö on erotettu 
tarkemmin toisistaan. Perustyössä luodaan jokaiseen kuntaan monialaisten työllisyyspalvelujen 
rakenne ja kehitetään kuntalaisten tarvitsemien palvelujen sisältöä. Hanke keskittyy uudenlaisten 
työllistämispalvelujen hankintamallien kehittämiseen. Seurataan hankeidean kehittymistä 
seuraavassa kokouksessa. 

4 § Työllistämisehto hankinnoissa 

 Käytiin läpi työllistämisehdon käyttötilanne. Janakkalan kuntaan on tulossa käyttöön 
hankintasuunnitelma, johon listatuista hankinnoista elinvoimatiimi pystyy aiempaa paremmin 
informoimaan yrittäjiä. Hankintastrategian jalkauttamiseksi hankintasuunnitelman yhteydessä 
hankkija pohtii strategian pääkohdat. Yksi pääkohdista on työllistämisehdon käyttäminen. 
Työllisyyskoordinaattori on luonut myös valmiit tekstipohjat työllistämisehdon käyttämiseksi 
hankinnoissa ja kouluttaa asiasta hankkijoita tarvittaessa. Liitteenä diasarja. 

5 § Työllisyyssetelien tilanne ja markkinointi 

 Työllisyyssetelit ovat liikkuneet paremmin vuonna 2019 kuin edellisenä vuonna. Diasarja tilanteesta 
liitteenä. 

6 § Syksyn kokousaikataulu 

 Kokousaikatauluun tehtiin muutos kahden viimeisen kokouksen suhteen: 

 Seuraava, syyskuun kokous on 17.9.2019 klo 15 Hamppulassa. 

 Lokakuun kokous on 29.10.2019 klo 15 Turengin pajalla 

 Marraskuun kokous on 26.11.2019 klo 15, paikka avoin 

 Joulukuun kokous on 12.12.2019 klo 15 Tervakosken Kinopajalla 

7 § Muut asiat 

 Työllisyyskoordinaattori Mervi Anttila on irtisanoutunut virasta 5.1.2020 alkaen. Maija Nivala 
käynnistää uuden työllisyyskoordinaattorin rekrytoinnin todennäköisesti jo elokuun aikana. Mervi 
lomailee syksyn aikana useita jaksoja ja jää todennäköisesti lomalle, josta ei enää palaa töihin, 
joulukuun alussa. Toiveena on, että Mervi ehtii perehdyttää uutta työllisyyskoordinaattoria kuitenkin 
joitakin yksittäisiä päiviä. 

 Työllisyyskoordinaattori kertoi, että perjantaina 9.8.19 oli työpajalla ideariihi työllisyyspalvelujen 
kehittämiseksi. Tilaisuuden järjesti työllisyyskoordinaattorin lisäksi pajaohjaaja Janita Pellikka (ei 
päässyt paikalle) ja yrityskehittäjä Ria Laurila. Tarkoituksena on pitää esiin tulleista aiheista 
infotilaisuuksia syksyn 2019 aikana. Suunnittelua jatketaan saatujen ideoiden pohjalta kun 
pajaohjaaja Janita Pellikka palaa töihin. 

 
Janakkalassa 13.8.2019 
  
Mikko Viskari, puheenjohtaja 


