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21.1.2020 

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: Tiistai 21.1.2020 kello 15.08 – 16:31 
Paikka: Janakkalan kunnantalo (Juttilantie 1, Turenki), tila: Hamppula 

Läsnä:                                          

Mikko Viskari työllisyystoimikunnan jäsen, pj., saapui klo 15:35 
Irmeli Elo työllisyystoimikunnan jäsen, vpj. 
Rita Kannisto  työllisyystoimikunnan jäsen 
Jari Lartama työllisyystoimikunnan jäsen, Hämeen TE –toimiston edustaja 
Maija Nivala  henkilöstöjohtaja 
Pauliina Polvinen työllisyyskoordinaattori, sihteeri 
 
Poissa: 

Ari-Pekka Jaatinen työllisyystoimikunnan jäsen 
Janakkalan yrittäjät työllisyystoimikunnan vaihtuva jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja 
 
 

 

Käsitellyt asiat:  

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 
 

Kokouksen avasi Irmeli Elo klo15.08. Todettiin osallistujat. Irmeli Elo toimi kokouksessa 
puheenjohtajana. 

  
2 § Työllistämisen kuntakokeilun valmistelutilanne 
 
 Työllisyyskoordinaattori esitteli työllisyyden kuntakokeilun valmistelutilanteen.  

Hämeenlinna-Hattula-Janakkala seudun kuntakokeilualue on osallistunut lakiluonnoksen 
kommentointiin. Lakiin liittyvä kuulemistilaisuus oli 17.1., lakiluonnoksen kommentointi on auki 
24.1. asti otakantaa.fi –palvelussa. Koonti kommenteista tulee 31.1. 
Työllisyyden kuntakokeilun on suunniteltu alkavan 1.5. yhtäaikaisesti kokeiluun osallistuvilla 
kunnilla. 

 Päätös kuntakokeiluun osallistumisesta viedään kunnanhallituksen päätettäväksi 17.2. 
 
 Toimikunta keskusteli asiasta ja merkitsi sen tiedoksi. 
 
3 § ESR-hankkeen valmistelutilanne 
  

Työllisyyskoordinaattori esitteli ESR-hankkeen valmistelutilanteen. ESR-hankehakemus 
jätetään rahoittajalle päähakijan (Hämeenlinna) toimesta. Hankehakemukseen on tehty 
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tarkennuksia ja rahoittajan päätös on arvioitu saapuvan tammikuun lopussa. Hankkeen 
suunniteltu aloitus on 1.2. 
 
Toimikunta keskusteli asiasta ja merkitsi sen tiedoksi. 
 

 
4 § Palkkatukilinjaukset 2020 
 

Toimikunnalle tuotiin tiedoksi, että Hämeen TE-toimiston palkkatukilinjaukset pysyvät 
toistaiseksi samana kuin vuonna 2019. 

 
5 § Työllisyysohjelman jatkovalmistelu 
 
 Mikko Viskari saapui kokoukseen klo15.35 tämän asian käsittelyn aikana. 
 

Keskusteltiin kuinka valmistelussa olevat kuntakokeilu ja ESR-hanke tukevat 
työllisyysohjelmaa. Keskusteltiin jo olemassa olevien toimintojen kehittämisestä ja erilaisten 
vaihtoehtojen joustavuudesta sekä osallisuuden vahvistamisesta. 
Päätettiin pitää toimikunnan ideariihi, jonka pääpaino olisi toimintojen suunnittelussa ja 
ideoinnissa työllisyysohjelman kautta. Kerätään tietoa siitä, mitä toimenpiteitä on aiemmin 
suunniteltu työllisyysohjelmaan liittyen. Suunnitellaan kyselyn tekemistä yrittäjille 
työllisyyssetelistä. 

 
6 § Muut asiat 
 

Työllisyyskoordinaattori kertoi koosteen työllisyyskatsauksesta marraskuulta 2019 ja koosteen 
työttömien työnhakijoiden koulutuspohjasta verraten avoinna oleviin työpaikkoihin Kanta-
Hämeen alueella. Työllisyystoimikuntaan esiteltiin epävirallinen tilanne vuoden 2019 
työllisyydenhoidon kokonaiskustannuksista. Virallinen tieto työllisyyden kustannuksista saapuu 
tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä. 
 

 
Seuraavat kokoukset: 
- 19.2. klo 15.00 
- 24.3. klo 14:00 
- 16.4. klo 15:00 
- 12.5. klo 15:00 

 
  

 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.31 

 
 
Janakkalassa 24.1.2020 

Irmeli Elo, kokouksen puheenjohtaja 


