
Hyvinvointikuntayhtymä MUISTIO

Työvaliokunta 2022/4

Aika: Maanantai 6.6.2022 kello 13-14.37

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat

Työvaliokunta

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

Kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, Hartola

Kunnanjohtaja Jarkko Salonen, Iitti

Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Suikkanen, Orimattila

Vt. kunnanjohtaja Janne Tapola, Padasjoki

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna, PHHYKY

Asiantuntijat

Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY

Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY

Mika Forsberg, toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, PHHYKY

Minna Veistilä, esittelijä, PHHYKY

Tomi Toivonen, hallintolakimies, PHHYKY

Marisa Roiha, hallintosihteeri, PHHYKY

Mikko Kesä, työllisyysasiantuntija, Mikko Kesä Oy

Taisto Tuominen, työllisyyspalvelujohtaja, Lahden kaupunki



Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, Lahden kaupunki

Luottamushenkilöt

Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja

Anneli Viinikka, PHHYKY, yhtymäkokouksen puheenjohtaja

ASIAT

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 12.5.2022 muistio (liite 1).

4. TE2024 – uudistukseen liittyvä järjestämisvastuualueselvitys Päijät-Hämeessä
Lahden kaupunki on tilannut selvityksen TE2024-uudistuksen valmistelun liittyen. Selvityksessä
kartoitetaan kuntayhteistyön mahdollisuuksia Päijät-Hämeessä ja tuotetaan taustatietoa
päätöksentekoa varten TE-palveluiden järjestämiseen liittyvien työllisyysalueiden tai alueen
muodostamisesta.

Tulokset kootaan kaikkien Päijät-Hämeen kuntien käyttöön. Selvitys valmistuu kesäkuun loppuun
mennessä siten, että selvityksen tietopohjaa voitaisiin jo hyödyntää TE-uudistukseen liittyvän
hallituksen esitysluonnoksen lausuntovaiheessa. Selvityksen tekee Mikko Kesä Oy.

Selvityksessä kootaan taustatiedot järjestämisalueeseen vaikuttavista tekijöistä Päijät-Hämeen
kunnista. Näitä ovat mm. järjestämiskriteerit, työvoimapalveluiden asiakasrakenne sekä
rahoituskokonaisuus. Selvitykseen liittyy myös kunnille toteutettu kysely sekä alueellisten toimijoiden
kanssa järjestettävät työkokoukset järjestämisvastuualueen kannalta keskeisistä yhdyspintapalveluista
(elinkeinopalvelut, koulutuspalvelut sekä sote-palvelut).

Havaintoja tässä vaiheessa:

· Palveluiden järjestämiskriteerinä olevan työvoimamäärän perusteella Päijät-Hämeeseen voisi
syntyä yksi tai kaksi työllisyysaluetta. Koko Päijät-Hämeen työvoimamäärä on yhteensä 91993 (v.
2020 tilasto), josta Lahden kaupungin osuus on 55.499. Lahti voisi ainoana kuntana tämän kriteerin
perusteella järjestää palvelut yksin. Jäljelle jäävät kunnat yhteensä ovat 36.494. Kukaan kunta yksin
(jättäytyessään pois yhteistoiminnasta) ei voi Päijät-Hämeessä estää työvoimamäärän perusteella
kriteerin täyttymistä muilta.

· Maantieteellisen yhtenäisyyden ja työmarkkinoiden ja työssäkäyntialueen toimivuuden
järjestämiskriteerin perusteella vaikuttaisi siltä, että myöskään Lahti ei yksin voisi palveluita
järjestää. Lahti on koko Päijät-Hämeen työssäkäynnin keskus ja Lahden järjestäessä palvelut itse
muodostuisi muusta Päijät-Hämeestä työssäkäynnin näkökulmasta epätarkoituksenmukainen
”reikäleipä” Lahden ympärille. Tällaisten muodostumista on nykyisessä hallituksen esityksessä
pyritty ehkäisemään.



· Rahoituksellisesti Päijät-Häme on haastavassa asemassa. Kuntiin siirtyvät TE-palvelut rahoitettaisiin
yleiskatteisena valtionosuusrahoituksena. Tämä määräytyisi pääasiassa kahden kriteerin,
työikäisten (18-64) määrän mukaan 70 % ja laajan työttömyyden määrän mukaan 30%. Päijät-
Hämeessä on työttömien määrä työikäisistä maan keskiarvon yläpuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että
Päijät-Häme tulisi saamaan valtionosuusrahaa suhteellisesti maan keskiarvoa vähemmän, kun se
suhteutetaan laajan työttömyyden määrään. Tämä suhteutus kuvaa tehtävän luonnetta ja rahojen
käyttötarvetta asukaslukua paremmin. Päijät-Hämeen kunnat kuitenkin eroavat tässä jonkin verran
toisistaan. Maan keskiarvon yläpuolella ovat Hollola, Orimattila ja Asikkala ja selvimmin alapuolella
Lahti, Heinola ja Hartola. Kun tulevaa valtionosuusrahoitusta suhteuttaa siihen tilaan, miten TE-
rahoitus tällä hetkellä kohdentuu valtion tasolla Päijät-Hämeeseen, ennustetaan rahoituksen
vähenevät Päijät-Hämeessä 14 euroa / asukas. Suurin pudotus tässä suhteessa on Lahdessa,
Heinolassa ja Hartolassa. Työttömyysturvan kannustinmallin lisäkustannuksista suurin osa
kohdistuu Lahteen ja ennustettu kokonaiskustannus on selvästi maan keskiarvon yläpuolella (204
eur / asukasta. Myös Heinola on maan keskiarvon yläpuolella, mutta muut Päijät-Hämeen kunnat
ovat maan keskiarvon alapuolella. Rahoituslaskelmat perustuvat VM:n vuoden 2019 laskelmiin ja
ne kuvaavat vain suuntaa antavasti tilannetta 2024. Ennustettavaa on, että sekä tehtäviin
kohdistuva valtionosuus että työttömyysturvan vastuunjakomallin kustannukset (ja kompensaatio)
tulevat kasvamaan vuoden 2019 tasosta.

Työllisyysasiantuntija Mikko Kesä esitteli selvitystä kokouksessa.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin esittely tiedoksi.

5. Kuntouttavan työtoiminnan selvitys Päijät-Hämeessä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työvaliokunta on 29.9.2021 päättänyt laatia selvityksen
kuntouttavan työtoiminnan tilanteesta Päijät-Hämeessä. Taustalla on Kuntouttavan työtoiminnan
asiakasmäärien ja asiakasohjauksen tilanne, joka on koettu riittämättömäksi.

Selvitystä laaditaan parhaillaan Mikko Kesä Oy:n toimesta. Selvitykseen kootaan vertailutietoja koko
maan tilanteesta kuntakohtaisesti sekä erityisesti kuntayhtymäpohjaisesti järjestetyn kuntouttavan
työtoiminnan osalta. Selvityksessä tarkastellaan myös kuntouttavan työtoiminnan tuotannollisia
yhteistoimintamahdollisuuksia tulevan hyvinvointialueen ja kuntien kesken sekä yhtymäkohtia TE24 –
uudistukseen.  Selvitykseen liittyy myös kysely kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajille. Selvitys
valmistuu kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Havaintoja selvityksen tässä vaiheessa:

· Kuntouttavan työtoiminnan määrät sekä Lahdessa että koko Päijät-Hämeessä ovat olleet
korkeimmillaan vuoden 2019 alussa, josta ne ovat pudonneet noin 40 % nykyhetkeen.

· Asiakasmääriä on suhteutettu selvityksessä laajan työttömyyden kokonaismäärään. Tässä vertailussa
Päijät-Hämeen kunnat eroavat toisistaan. Kuntouttava työtoiminta on laajinta Sysmässä (24 % laajasta
työttömyydestä), Hartolassa (12 %) ja Kärkölässä (10 %). Suppeinta se puolestaan on Lahdessa ja
Hollolassa (3 % laajasta työttömyydestä).  Koko Päijät-Häme poikkeaa koko maan vertailussa – 1 % -



yksikön. Kuntouttavan työtoiminnan määriä on myös vertailu kuntaryhmittäin koko maan tasolla:
Jokaista Päijät-Hämeen kuntaa on vertailtu laajan työttömyyden määrällä omassa kokoluokassaan 5
suurempaan ja 5 pienempään kuntaan: Tässä vertailussa Heinola, Hollola ja Orimattila sijoittuvat
kuntaryhmiensä loppupäähän ja Sysmä, Kärkölä ja Hartola kärkipäähän. Lahti sijoittuu suurten
kaupunkien keskikastiin.

· Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää on vertailtu vastaavalla tavalla myös 14 muuhun
kuntayhtymäpohjalla järjestetyn kuntouttavan työtoiminnan alueeseen.  PHHYKY poikkeaa tässä
vertailussa -1 %  - yksikön kaikista alueista yhteensä. Tyypillistä vertailussa on, että pienemmät
kuntayhtymät voivat yltää korkeampiin aktivointimääriin, kun suuremmat järjestäjät ovat vastaavalla
noin 4 % tasolla laajaan työttömyyteen suhteutettuna kuin PHHYKY. PHHYKY on tässä 15
kuntayhtymän vertailussa maan suurin kuntouttavan työtoiminnan järjestäjä kuntouttavan
työtoiminnan keskimääräisillä asiakasmäärillä mitattuna.

· Tilastointivuodet ovat 2019 ja 2021, Koronapandemiavuosi 2020 on tarkastelusta eliminoitu, sillä
tuolloin kuntouttavan työtoiminnan palveluihin kohdistui rajoitustoimenpiteitä.

· Kuntien mahdollisuudet hyvinvointialueen kanssa tehtävään yhteistoimintaan
hyvinvointialueuudistuksessa ovat rajalliset. Kunta voisi periaatteessa osallistua hyvinvointialueen
järjestämiin kilpailutuksiin, mutta tämä vaatisi toiminnan eriyttämistä kilpailuoikeudellisin periaattein.
Yhteistoimintaa voisi kuitenkin toteuttaa yhteisissä toimitiloissa ja toimintaympäristöissä. Näissä
tiloissa toimisi rinnakkain kunnan toiminnot ja asiantuntijat (esim. työllisyys- ja nuorisopalvelut sekä
osaamispalvelut sekä hyvinvointialueen järjestämä kuntouttavaa työtoimintaa sekä tähän liittyvää
sosiaalialan ammattilaisen tarjoamaa tukea ja ohjausta.  Kunnat voisivat ylläpitää näitä
toimintaympäristöjä ja tarjota tai vuokrata niitä hyvinvointialueen käyttöön.

Työllisyysasiantuntija Mikko Kesä esitteli selvitystä kokouksessa.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

 Päätös

Merkittiin selvitys tiedoksi.

6. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhdyspintatyön valmistelutilanne
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on aloittanut
työskentelynsä perehdytystilaisuudella 5.5.2022 ja järjestäytymiskokouksella 18.5.2022,
puheenjohtajanaan Pentti Lampi ja esittelijänään Minna Veistilä. Lautakunta kokoontuu vuoden 2022
ajan kuukausittain ja sen loppuvuoden keskeisiä tehtäviä ovat hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen rakenteiden ja tavoitteiden määrittely sekä järjestö- ja yhdyspintayhteistyön
käynnistäminen, joihin liittyvää valmistelutyötä tehdään hyvinvointialuevalmistelun hyte- ja
yhdyspintatyöryhmässä Rinna Ikola-Norrbackan johdolla. Kunnilta, maakuntaliitolta, yhteisöiltä ja
järjestöiltä tullaan pyytämään edustajan nimeämistä yhdyspintaneuvottelukuntaan kesän aikana.

Palvelutuotantotyöryhmä jatkaa Mika Forsbergin johdolla yhdyspintatyön erilliskysymysten valmistelua
työllisyydenhoidon ja kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen asumisen, tulkkikeskuksen ja



tulkkauspalvelujen, sosiaalisen luoton, kotouttamisen, varautumisen sekä opiskeluhuollon kuraattori- ja
psykologipalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta.

Hyvinvointialuevalmistelussa on aloittanut järjestökoordinaattori Helena Haaja, jonka keskeisiä tehtäviä
ovat järjestöneuvottelukunnan perustamisen valmistelu ja järjestöjen tukitoimien valmistelu.
Järjestöneuvottelukunnan perustamisen valmistelu on aloitettu maaliskuussa. Kumppanuusfoorumissa
19.5.2022 käytiin järjestöjen kanssa keskustelua aiheesta. Tavoitteena on neuvottelukunnan toiminnan
aloittaminen syksyllä 2022.

Toimialajohtaja Mika Forsberg esitteli asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen

Päätös

Merkittiin valmistelutilanne tiedoksi.

7. Tilannekatsaus, ensihoidon maksuosuudet vuodet 2017 ja 2019
Vs. toimitusjohtaja Timo Louna antoi tilannekatsauksen asian valmistelusta.
Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin esittely tiedoksi.

8. Osavuosikatsaus 1 - 4 / 2022
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 22 pykälän mukaisesti hallitukselle ja
jäsenkunnille toimitetaan talouden ja toiminnan kehitystä koskevat raportit kuukausittain. Yhtymän
osavuosikatsaus, jossa tarkastellaan tammi – huhtikuun 2022 talouskehitystä ja toimintaa on liitteenä.

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna, talousjohtaja Antti Niemi ja muut kuntayhtymän viranhaltijat esittelivät
osavuosikatsauksen 1- 4 / 2022.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin esittely tiedoksi.

9. Tilannekatsaus kansainvälisen tilanteen vaikutuksista kuntayhtymän toimintaan
Vs. toimitusjohtaja Timo Louna ja muut viranhaltijat antoivat asiasta tilannekatsauksen.

Ehdotus



Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin esittely tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta
Keskiviikkona 24.8. 2022 klo 9 – 10.30 (varapäivä 1.9.2022 klo 9 – 10.30)


