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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: Tiistai 07.12.2021 kello 15.01 

Paikka: Haltiantie 8, 14200 Turenki  / Teams-kokous 

 

Paikalla:                                          

Pirjo Kilpeläinen työllisyystoimikunnan jäsen, pj. 
Marko Ojanen työllisyystoimikunnan jäsen, vpj. 
Irmeli Elo työllisyystoimikunnan jäsen 
Sanna Virtanen työllisyystoimikunnan vaihtuva jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja 
Pauliina Polvinen työllisyyskoordinaattori 
 
 
Poissa: 
 
Rauno Kurki  työllisyystoimikunnan jäsen 
Jari Lartama työllisyystoimikunnan jäsen, Hämeen TE –toimiston edustaja 
Suvi Lainesalo vs.ma henkilöstöjohtaja 
 
 
Käsitellyt asiat:  

 

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 
 

Kokouksen avasi työllisyystoimikunnan puheenjohtaja Pirjo Kilpeläinen klo 15.01. Todettiin 
läsnäolijat. 

 
 
 
2 § Työllisyyskatsaus 
 

Työllisyyskoordinaattori esitteli työllisyyden avainlukuja. Työllisyystoimikunnan kokousten 
välissä työllisyystilastot eivät olleet ehtineet päivittyä, joten työllisyyskoordinaattori esitteli 
työllisyyden lukuja viiden vuoden seurannan tasolla. 

  
Työllisyyden ydinluvut viiden vuoden seurantatasolla herätti työllisyystoimikunnassa 
keskustelua kohtaanto-ongelmasta, joka on noussut keskusteluun viime vuosien aikana 
enenevissä määrin. Toimikunta kannatti yksimielisesti yhtenä keinona palveluiden 
markkinointia ja siihen liittyvään viestintään panostamista. Tässä keinona voisi olla esimerkiksi 
esittelyvideot, jotka ohjaisivat asian äärelle.  
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Janakkalan yrittäjien edustuksen puolella sekä työllisyyspalveluissa on havaittu myös yrittäjien 
tarve informaation lisäämiseen ja tukimahdollisuuksia harkittaessa konsultointiin ja 
opastukseen työllisyyspalveluiden kautta. Yhteistyön tiivistäminen ja mahdollisuuksien 
avaaminen yrityksiin vaatii palvelun lisäksi viestinnällisiä keinoja. 

 
 
 
3 § Työllisyyden hoidon siirtäminen kuntiin –valmistelun tilanne 

Työllisyyskoordinaattori esitteli työllisyyden hoidon kuntiin siirtämiseen liittyvää valmistelua. 
Työllisyystoimikunta pureutui tarkistelemaan kannustavaan rahoitusmalliin liittyviä seikkoja ja 
sen vaikutuksia kuntatalouteen. 
Kannustava rahoitusmalli –valmistelu on vielä kesken. Tämän hetkisen valmistelun tilanteessa 
huomioitavaa on kuitenkin, että kunta osallistuu työttömyysetuuden perusosan suuruisen osan 
rahoitukseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Rahoitusvastuu laajenee myös ansio-ja 
peruspäivärahaa. Positiivinen työllisyyskehitys tuottaa kunnalle nykyistä suuremman hyödyn. 
Vastaavasti kunta kantaa suuremman vastuun heikosta työllisyyskehityksestä.  
Työllisyyden hoidon siirtyessä kuntiin rahoitusmallin uudistaminen on perusteltua, jotta 
työllisyyden edistämisen keinovalikoima ja työttömyyden kustannus ovat samoissa käsissä. 
Työttömyyden kestoon perustuva rahoitusvastuun porrastus ohjaa pitkäaikaistyöttömyyden 
ehkäisemiseen ja palkitsee erityisesti vaikeammassa asemassa olevien työnhakijoiden 
työllistymisen. Rahoitusvastuun laajentaminen ja sen kuntakompensaatio toteutetaan siten, 
että työllisyyteen liittyvät suhdannevaihtelut eivät kohtuuttomasti rasita kuntataloutta.  
Työttömyysturvan rahoitusvastuun kompensaatio toteutetaan valtionosuusjärjestelmän kautta 
 
 
Valmistelussa oleviin asioihin palataan ensi vuoden aikana säännöllisin väliajoin, jotta tuleviin 
muutoksiin pystyttäisiin reagoimaan ennakoivasti. Etenkin pienten ja keskisuurten kuntien 
toimintaedellytyksiin kiinnitetään huomioita, jotta kuntalaisten lähipalvelut saataisiin turvattua. 

 
 
 

4 § Muut asiat 
 

Työllisyystoimikunnan kokousaikataulu keväälle 2022 on seuraava: to 13.1. klo 15, to 17.2. 
klo 15, to 17.3. klo 15, to 21.4. klo 15, to 19.5. klo 15 
Kokouskutsuihin liitetään mahdollisuus hybridimallin toteutukseen, eli osallistua voi myös 
etäyhteyksin.  

 
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.18. 

 
Janakkalassa 7.12.2021 

 

Pirjo Kilpeläinen, puheenjohtaja 


