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15.12.2020 

 

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 15.12.2020 kello 14.10 

Paikka: Teams-kokous 

 

Paikalla:                                          

Mikko Viskari työllisyystoimikunnan jäsen, pj. 
Irmeli Elo työllisyystoimikunnan jäsen, vpj. 
Ari-Pekka Jaatinen työllisyystoimikunnan jäsen 
Rita Kannisto työllisyystoimikunnan jäsen 
Pirjo Alijärvi kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Jari Lartama työllisyystoimikunnan jäsen, Hämeen TE –toimiston edustaja 
Maija Nivala  henkilöstöjohtaja 
Pauliina Polvinen työllisyyskoordinaattori, sihteeri 
 
Poissa: 
Janakkalan yrittäjät työllisyystoimikunnan vaihtuva jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja 
 
 
 
 
Käsiteltävät asiat:  

 

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 
 

Kokouksen avasi työllisyystoimikunnan varapuheenjohtaja Irmeli Elo klo14.10. Todettiin 
läsnäolijat. 

 
 
 
2 § Työllisyyskatsaus 
 

Työllisyyskoordinaattori esitteli uusimman työllisyyskatsauksen tilastoja. Lisäksi toimikunnalle 
esiteltiin työllisyystilastoja ja työmarkkinatuen kuntaosuuden tilastoja ja kokonaistilanteita 
vuosilta 2015-2020. 
 
Työllisyystoimikunta keskusteli työllisyystilannetta alle 25-vuotiaiden työttömien kohdalla. 
Janakkalassa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on prosentuaalisesti eniten koko Kanta-
Hämeen alueella. Janakkalassa nuorten henkilöiden kohdalla prosentuaalinen osuus on 
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lähellä Päijät-Hämeen tilannetta. Työllisyyskoordinaattori kartoittaa nuorten tilannetta 
tarkemmin vuoden 2021 alussa. 
 
Mikko Viskari saapui kokoukseen kesken pykälän käsittelyn klo 14.14 ja puheenjohtajuus 
siirrettiin varsinaiselle puheenjohtajalle pykälän käsittelyn jälkeen. 
 
 

3 § Työllisyyden kuntakokeilun valmistelutilanne 
 

 
Työllisyyskoordinaattori esitteli työllisyyden kuntakokeilun valmistelun tilannetta ja syksyn 
valmistelun jatkoa. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnasta on tullut mietintö lakiluonnoksesta 
3.12.2020, jossa on esitetty muutoksia lakiluonnokseen sekä esitetty työllisyyden 
kuntakokeilujen aloituksen siirtämistä 1.3.2021. Kuntakokeilulaki on eduskunnan käsittelyssä 
17.12. tai 30.12.2020. 
 
Työllisyyspalveluissa ollut omavalmentajan määräaikaisen viran haastattelut on saatu 
päätökseen. Uusi omavalmentaja aloittaa 4.1.2021. 
 
Mikko Viskari ehdotti työllisyyspalveluihin TE-toimistosta siirtyvien henkilöiden sekä uuden 
omavalmentajan kutsumisesta toimikunnan kokoukseen esittäytymään ensi vuoden alusta. 
 
 

 
 
4 § Muut asiat 
 

Vuoden 2021 kokousaikataulu sovittiin kevään ajaksi. Työllisyystoimikunnan kokoukset 
sovittiin pidettäväksi 14.1., 16.2., 16.3., 20.4. ja 20.5.2021. Toimikunnan kokoukset varataan 
järjestettäviksi etäyhteyksin. 
 
Toimikunta virittäytyi joulun ajan tunnelmaan ja siirtyi joululomalle toimikunnan osalta. 
 
Seuraava kokous to 14.1. klo14 alkaen etäyhteyksin. 

 
  
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14. 

 

 
Janakkalassa 15.12.2020 

Mikko Viskari, puheenjohtaja 


