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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: päivä 21.4.2022 klo 15.02 

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 
Maija Nivala henkilöstöjohtaja 
Pauliina Polvinen työllisyyskoordinaattori 
Saara Kauranen  omavalmentaja, toimikunnan sihteeri 
 
 
Käsiteltävät asiat:  

1 § Kokouksen avaus, osallistujat 
 

Kokouksen avasi työllisyystoimikunnan puheenjohtaja Pirjo Kilpeläinen klo 15.02. Todettiin 
läsnäolijat.  

 
2 § Työllisyyskatsaus 
  

Työllisyyskoordinaattori esitteli kunnan työllisyystilastoja Työllisyysgurun avulla maaliskuun 
osalta sekä pidemmältä aikaväliltä. Työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samana kuin 
kuukautta aiemmin (591 hlö). Avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa huomattavasti helmikuuta 
enemmän, mutta tämä selittyy kesätyörekrytoinneilla. Yleinen työttömyys on noussut 
kuukautta aiemmasta ainoastaan 0,1 prosenttia. Aktivointiaste on tällä hetkellä 27,5. Aste on 
kuitenkin todellisuudessa tätä korkeampi, sillä asiakkaita on paljon sellaisissa palveluissa, joita 
ei lasketa aktivointiasteeseen. Työmarkkinatuen kuntaosuus on edelleen korkea, ja tähän tulisi 
pystyä vaikuttamaan nykyistä ennakoivammalla toimintamallilla. Työttömyyden kesto on 
edelleen monien kohdalla pitkä, mutta esimerkiksi 2.5. voimaan astuvalla uudella 
asiakaspalvelumallilla toivotaan saavan tehostettua ohjausta muun muassa työllistymistä 
edistäviin palveluihin. 
 
Työllisyyskoordinaattori näytti ammattibarometrin 1/2022 tuloksia. Työvoimapula-aloja alueella 
ovat muun muassa terveydenhoito-, sosiaali-, kasvatus-, matkailu-, ravintola-, sähkö-, 
rakennus- sekä koneistusala. Toimikunta kävi keskustelua siitä, miten monien yritysten 
rekrytoinnin ovat hitaita, vaikka työntekijätarve on ilmeinen. Yritykset tulisi saada nykyistä 
tehokkaammin hyödyntämään kunnan työllisyyspalveluiden tarjoamia palveluita rekrytoinnin 
avuksi. Tämä vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja viranomaisten välillä. 
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3 § Työllisyysohjelma 2019–2021, toteutuminen ja tulokset 
 

Työllisyysohjelman toteutumista on seurattu mittarein, mm. kohtaamispaikkojen 
järjestämisvolyymia. On myös mahdollistettu useita oppisopimuksellisia työsuhteita ja 
osallistuttu erinäisiin osaamisen kehittämisen foorumeihin, ja panostettu osaamisen 
tunnistamiseen jo varhaisessa vaiheessa. Myös pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemisen osalta 
on panostettu entistä ennakoivampaan toimintaan. Vuoden vaihteessa 2021–2022 toteutettiin 
asiakaskysely.  
 
Haasteena on ollut, että tapahtumia ei voitu järjestään mm. kokoontumisrajoituksista johtuen. 
Lisäksi työllisyyden kuntakokeilun aloitus vei aikaa vuonna 2021. Koronapandemia 
kaikkinensa vaikutti työllisyyspalveluiden toimintaan. Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyteen 
laskemiseen ei pysytty panostamaan toivotulla tavalla ja molemmat ovat jatkaneet vahvaa 
kasvua.  
 
Työllisyysohjelmaa vuosille 2022–2024 ryhdytään laatimaan kuntastrategian valmistuttua. 
Valmistelussa on otettava huomioon mm. kunnan toiminta, hyvinvointialueille siirtyminen sekä 
ulkoistamiset. Myös valmistautuminen TE2024-uudistukseen otetaan huomioon tavoitteiden 
asettelu ja valmistelussa.  
 

 
4 § Muut asiat 

 
1. Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä 

monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain1 ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 
muuttamisesta2 

- 1Lausuntopyyntöön vastattu Hämeen alueella yhdenmukaisesti. Otettu 
kantaa lain vaikutuksista kuntien eriarvoistamiseen 

- 2kunnilla säilyttävä mahdollisuudet kotoutumiseen liittyvissä seikoissa 
 

2. Tila-asiat:  
- Työllisyyspalvelut vuokraa tilan (ent. Ojatupa) käyttöönsä, sillä nykyiset tilat 

eivät mahdollista uuden asiakaspalvelumallin mukaista asiakastyötä.  
 

3. Laki kuntakokeiluista: työllisyyden kuntakokeilut jatkuvat vuoden 2024 loppuun asti. 
 

4. Seuraava kokous: 18.5.2022 klo 15.30, Päivärinne  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.18.  

 

 
Janakkalassa 21.4.2022 

Pirjo Kilpeläinen, puheenjohtaja 


