
MUISTIO   3/2022 1 (3) 
 
 
17.3.2022 

 

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 17.3.2022 klo 15.00 

Paikka: Haltiantie 8, 14200 Turenki/ Teams 

 

Paikalla:                                          

Pirjo Kilpeläinen   työllisyystoimikunnan jäsen, pj. 
Marko Ojanen   työllisyystoimikunnan jäsen, vpj. 
Irmeli Elo   työllisyystoimikunnan jäsen 
Rauno Kurki   työllisyystoimikunnan jäsen  
Sari Seppä-Anttila   työllisyystoimikunnan jäsen, Hämeen TE-toimiston edustaja 
Sanna Virtanen   työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja 
Maija Nivala   henkilöstöjohtaja 
Pauliina Polvinen   työllisyyskoordinaattori 
Saara Kauranen   työllisyyssihteeri, toimikunnan sihteeri 
 
Muut:  
Marika Nordman-Tuominen  omavalmentaja  
Sanni Nyman   omavalmentaja  
 
 
Käsiteltävät asiat:  

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 
 

Kokouksen avasi työllisyystoimikunnan puheenjohtaja Pirjo Kilpeläinen klo 15.09. Todettiin 
läsnäolijat.  
 
Päätettiin vaihtaa esityslistan mukaista järjestystä ja käsiteltiin ensimmäisenä 4 §. 

 
 
4 § Toimintakertomus 2021 
  

Työllisyyskoordinaattori esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen.  
 
Vuodelle 2021 oli työllisyyden hoidon osalta asetettu seuraavat tavoitteet: 

 työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitseminen 

 työllisyysohjelmaan kirjatut toimenpiteet 

 työllisyyden kuntakokeilun aloitus, kontaktointivaiheen onnistuminen ja toiminnan 
juurruttamisen aloittaminen 
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 kuntastrategian mukaiset tavoitteet (hyvä asiakaspalvelu, tehokkaat 
työllistämistoimenpiteet, yhteistyön tiivistäminen sekä yhteisen suunnan hakeminen 
elinvoiman/seutukuntien kanssa) 

 
Työmarkkinatuen kuntaosuutta ei saatu merkittävästi vuoden 2021 aikana laskemaan. Tähän 
vaikuttivat muun muassa työttömyyden rakenteen muutos sekä covid19-pandemia, 
yritystoiminnan keskeytykset ja työllistämisen hidastuminen (pandemia ja kuntakokeilun uusi 
tiimi + kontaktointivaihe).  
Työllisyysohjelman mukaisia toimintoja kehitettiin ja testattiin. Tapahtumia ei kuitenkaan 
rajoituksista johtuen pystytty järjestämää, mutta osallisuuden lisäämistä kartoitettiin muutoin.  
Lisäksi mahdollistettiin yksilöllisiä työllistämispolkuja yritysyhteistyötä vahvistamalla. 
Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021 ja asiakassiirrot TE-toimistosta tapahtuivat 
15.3.2021. Janakkalan kuntakokeilun työntekijätiimi saatiin kokoon maalis-toukokuun aikana. 
Kontaktointivaiheen oli arveltu kestävän maalis-syyskuun ajan, ja tässä onnistuttiin.  
 
Työllisyyspalveluiden linjauksia palkkatuen ja työllisyyssetelin osalta vietiin entistä 
ennakoitavampaan suuntaan mm. pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi.  
Kunnan työllisyyspalvelut oli osarahoittajana erinäisissä työllisyyden hoidon 
palvelutuottajamalleissa (Teemme Yhdessä! – ESR-hanke sekä Tripla II).  
 
Janakkalan työllisyyspalvelut osallistui aktiivisesti seudulliseen ja valtakunnalliseen 
kehittämistyöhön, tuoden esiin keskisuuren kunnan näkökulmia ja toimintakykyisyyttä.  
 
Vuoden 2021 osalta talousarvioon jouduttiin tekemään muutoksia. Uuden arvion mukaisissa 
kustannustoteumissa pysyttiin erittäin hyvin. Työllisyyskoordinaattori esitteli vielä 
työllisyystilastoja vertailuna vuosilta 2019–2021.  
 

 
2 § Työllisyyspalveluiden uudet työntekijät esittäytyvät (TE-toimistosta siirtyneet) 
  

1.3.2022 Janakkalan työllisyyspalveluissa aloitti kaksi uutta, TE-toimistosta siirtynyttä 
työntekijää. Alkupalveluissa on aloittanut Marika Nordman-Tuominen ja yritysyhteistyön ja 
työnvälityksen tehtävissä Sanni Nyman.  
 
Omavalmentajat poistuivat klo 15.34.  
 
 

3 § Työllisyyskatsaus 
 

Työllisyyskoordinaattori esitteli tilastokoostetta, johon oli kerätty työllisyyteen liittyvää 
tilastotietoa vuoden alusta tammikuulta aikavälillä 2019–2022 sekä joulukuun 2021 ja 
tammikuun 2022 välisiä muutoksia. Työttömyysprosentti on Janakkalassa saatu hyvään 
laskuun muun muassa nuorisotyöttömyyden osalta. Huolta herättää kuitenkin nuorten 
sitoutumattomuus koulutukseen ja muihin palveluihin.  
 
Irmeli Elo poistui kesken pykälän käsittelyn klo 15.50. 
 
Tarkasteltiin työllisyyden tilastoja, lukuja ja muutoksia vielä Työllisyysguru-palveluissa.  
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4 § Muut asiat 

 
1. Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 

annetun lain muuttamiseksi 
o Kunta on lähettänyt lausuntonsa lakimuutokseen liittyen. Janakkalassa, 

kuten muutoinkin seutukunnalla, kannatetaan muutosta, joka koskee muun 
muassa työllisyyden kuntakokeilun jatkamisesta 31.12.2024 asti. 
Lausunnossa tuodaan kuitenkin esiin tarve resurssien uudelleentarkastelu. 
Lakimuutoksen (sekä aikaisemmat pienemmät lakimuutokset) vaatimat 
toimenpiteet vaativat ennakoitua suurempaa kunnan resursointia, jota ei ole 
voitu ennakoida kuntakokeiluun lähdettäessä. Uudistuksella tulee olemaan 
myös kuntien työmäärää lisäävä vaikutus, joten henkilöstöresurssit on 
kompensoitava.  

 
2. Seuraava kokous 21.4.2022 klo 15 Teamsissa sekä työllisyyspalveluiden 

toimistolla (Haltiantie 8).  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.  

 

 
Janakkalassa 17.3.2022 

Pirjo Kilpeläinen, puheenjohtaja 


