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Janakkalan kunnan työllisyystoimikunta 

   
Aika: Tiistai 17.9.2019 klo 15.04-16.13 
Paikka: Janakkalan kunnantalo, kokoustila Hamppula  
 
Läsnä: 
Mikko Viskari  työllisyystoimikunnan pj. 
Irmeli Elo  työllisyystoimikunnan vpj. 
Rita Kannisto työllisyystoimikunnan jäsen 
Sanna Kortesoja sosiaalityön johtaja, 2 § asiasta kutsuttuna – poistui klo 15.43 
Virpi Kröger  ylilääkäri, 2 § asiasta kutsuttuna – poistui klo 15.43 
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                                     
Päivi Niiranen perusturvajohtaja, 2 § asiasta kutsuttuna 

Käsiteltävät asiat:  

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.04. Todettiin osallistujat. 

2 § Työmarkkinatuen kuntaosuus ja yhteistyö perusturvan kanssa 

 Keskusteltiin siitä, että perusturvassa on juuri perustettu työryhmä käsittelemään eläkeselvittely- ja 
kuntoutusasiakkaiden asioita ja tiivistämään yhteistyötä. Ryhmän ensimmäinen kokous on sovittu, 
siinä luodaan Janakkalan käytännöt monialaiseen työskentelyyn sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka 
tarvitsevat tiivistä tukea jäljellä olevan työkyvyn arvioimiseksi. Ryhmässä ovat ylilääkäri Virpi Kröger, 
terveydenhoitaja Merja Franssila, sosiaalityöntekijä Eija Antikainen-Juntunen, TE-asiantuntija Päivi 
Virtanen sekä Kelaneuvoja Erja Koskinen. Työryhmä rakentaa toimintansa siten, että asiakkaat sekä 
asiakkaiden parissa työskentelevät saavat haastaviin tilanteisiin tukea. MYP palvelupäällikkö 
Tarleena Rantanen antaa tukea prosessien mallinnukseen. 

 Keskusteltiin myös sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen kasvusta ja kuntouttavan työtoiminnan tarpeen 
vähentymisestä. Sosiaalityön johtaja Sanna Kortesoja kertoi yhteistyön myös kuntoutuksen suhteen 
tiivistyvän perusturvan sisällä. 

 Keskusteltiin myös siitä, että vuonna 2016 perusturvassa työskenteli projektiluonteisesti 
eläkeselvittelyjä tehden yksi työntekijä perintörahoista tulleiden varojen voimin ja silloin 
työntekijäresurssia oli riittävästi. 

3 § Työllisyyskoordinaattorin raportti 

 Käytiin läpi työllisyyskoordinaattorin raportti, joka on liitteenä. Todettiin, että kokonaisuudessaan 
työllisyystilanne on edelleen paranemaan päin, vaikka työttömyyden väheneminen on hidastunut. Sen 
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sijaan työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevien määrä kasvaa ja heidän joukossaan erityisesti 
1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden sekä työkyvyttömien määrä. 

4 § Muut asiat 

 Edellisessä kokouksessa sovitusti työllisyyskoordinaattori selvitti, että S-market ei voi vastaanottaa 
ulkopuolisia esittelijöitä, kuten työllisyyskoordinaattoria, aulatiloihinsa, koska ne ovat heille ahtaat. 
Toimikunta keskusteli asiasta ja todettiin, että työllisyyskoordinaattorin vaihtuessa on järkevämpää, 
että uusi, alkuvuonna 2020 aloittava työllisyyskoordinaattori kokeilee päivystystä myöhemmin jossain 
muussa, alkuvuodesta sovittavassa tilassa. 

 Edellisessä kokouksessa sovitusti puheenjohtaja Viskari selvitti Tervakoskella sijaitsevan yrityksen 
rekrytointitarvetta, jota ei enää ollut, sillä paikka oli saatu täytettyä. 

 Henkilöstöjohtaja kertoi, että työllisyyskoordinaattorin viran haku on edelleen auki, nyt on jo tullut 24 
hakemusta. 

 Keskusteltiin ESR-hakemuksen tilanteesta: Hankehakemus menee 23.9.19 kunnanhallitukseen 
käsiteltäväksi.  

 23.9.2019 Janakkalan kunnanhallitukseen menee käsiteltäväksi myös työmarkkinatuen 

rakenteelliset ongelmat kunnan kannalta. Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee saman asian. 

Tarkoitus on hallitusten käsittelyn jälkeen jatkaa seudullisesti asian viemistä eteenpäin 

valtakunnallisessa edunvalvonnassa mm. kuntaliitossa.  

 
Janakkalassa 17.9.2019 
  
Mikko Viskari, puheenjohtaja 


