
MUISTIO   3/2021 1 (2) 
 
 
20.5.2021 

 

Janakkalan kunta  

Kunnanvirasto Puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 

Juttilantie 1  Fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 

14200 Turenki kirjaamo@janakkala.fi 

 

Janakkalan kunnan työllisyystoimikunta 

   
Aika: Torstai 20.5.2021 kello 13.03 

Paikka: Teams-kokous 

 

Paikalla:                                          

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

 

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 
 

Kokouksen avasi työllisyystoimikunnan puheenjohtaja Mikko Viskari klo 13.03. Todettiin 
läsnäolijat. 
 
Työllisyystoimikunta teki kuulumiskierroksen. 
Puheenjohtaja siirsi muista asioista syksyn ensimmäisen kokouksen sopimisen kokouksen 
alkuun. Työllisyystoimikunnalle varattiin kokous 26.8. klo 14, koska valmisteilla on muutoksia 
työllisyyden hoidon kentälle, joista ensimmäinen astuu voimaan lokakuun alusta. 

 
 
 
2 § Työllisyyskatsaus 
 

Työllisyyskoordinaattori esitteli työllisyyden avainlukuja ja työllisyyden kuntakokeilun 
seurantatuloksia. 
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Työllisyyden kuntakokeilun myötä kunnan vastuulle on siirtynyt suurin osa työttömistä 
työnhakijoista. Käytiin läpi asiakasvolyymit, aktivointiaste, palveluissa olevien osuutta sekä 
kunnassa tehtyjen päätöksien määrää kuntakokeilun aikana. Työllisyystoimikunta tarkasteli 
myös työmarkkinatuen kuntaosuutta ja siihen vaikuttavia seikkoja. 
 
Työllisyystoimikunnassa pohdittiin vaihtoehtoja ja väyliä yritysyhteistyön tiivistämiseen, johon 
löytyy niin yrittäjien kuin kunnan puolelta vahva yhteinen tahtotila. Janakkalassa on otettu 
käyttöön työpanoksen siirtäminen yrityksiin, jolloin mahdollistetaan haastavassa työmarkkina-
asemassa olevien henkilöiden joustavampi siirtyminen avoimille työmarkkinoille. 
Kun koronatilanne hellittää, niin tavoitteena on lisätä työnantajien ja työnhakijoiden 
kohtaamisia. 
 
Irmeli Elo poistui kesken pykälän käsittelyn klo 13.56. 

 
 
3 § Työllisyyden hoidon tulevaisuus 

 
 Työllisyyskoordinaattori esitteli työllisyyden hoidon tulevaisuuden näkymiä ja kaavailtuja 
uudistuksia. 
 
Syksyllä kunnan vastuuta työttömyysturvaan liittyvissä asioissa lisätään. Tämä uudistus tulee 
voimaan 2.10.2021. 
Hallituksen puoliväliriihessä on esitelty myös muita työllisyyden hoitoon liittyviä uudistuksia, 
joita työllisyyskoordinaattori esitteli aikatauluineen. Valmistelussa on työllisyyden hoidon 
siirtäminen kuntien vastuulle vuoden 2024 alusta alkaen. 
 
 

 
 
5 § Muut asiat 
 
 Työllisyystoimikunta siirtyy kesätauolle. 
 Seuraava kokous 26.8.2021 klo 14. 
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.03. 

 
Janakkalassa 20.5.2021 

Mikko Viskari, puheenjohtaja 


