
Hyvinvointikuntayhtymä MUISTIO

Työvaliokunta 2022/6 13.10.2022

Aika: Torstai 13.10.2022 kello 14 – 16

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat

Työvaliokunta

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, Lahti

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola, puheenjohtaja

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

Kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, Hartola

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola

Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä

Kaupunginjohtaja Kalle Larsson, Orimattila

Kunnanjohtaja Kati Yrttiaho, Padasjoki

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna, PHHYKY

Asiantuntijat

Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY

Mika Forsberg, toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, PHHYKY

Tomi Toivonen, hallintolakimies, PHHYKY

Marisa Roiha, hallintosihteeri, PHHYKY

Mikko Kesä, työllisyysasiantuntija, Mikko Kesä Oy

Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, Lahden kaupunki

Luottamushenkilöt

Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja

Anneli Viinikka, PHHYKY, yhtymäkokouksen puheenjohtaja



1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat.

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

       Hyväksyttiin edellisen kokouksen 24.8.2022 muistio (liite 1).

4. TE2024 – uudistukseen liittyvä järjestämisvastuualueselvitys Päijät-Hämeessä

Lahden kaupungin tilaama TE2024-uudistuksen valmistelun liittyvä selvitys (liite 2) valmistui kesäkuussa
2022.
Selvityksessä kartoitettiin kuntayhteistyön mahdollisuuksia Päijät-Hämeessä sekä tuotettiin
taustatietoa päätöksentekoa varten TE-palveluiden järjestämiseen liittyvien työllisyysalueiden tai
alueen muodostamisesta. Selvityksen laati Mikko Kesä Oy.  Työllisyysaluevaihtoehtoja tarkasteltiin
erityisesti järjestämiskriteerien, asiakastarpeiden, rahoituskokonaisuuden ja hallinnon yhdyspintojen
sekä kuntien kyselyssä uudistukselle ja alueelle asettamien tavoitteiden näkökulmista. Johtopäätökset
osa-alueittain:

• Järjestämiskriteerien näkökulmasta koko Päijät-Hämeen kattava työllisyysalue näyttäytyy
toimivimmalta aluekokonaisuudelta. Tätä perustelee erityisesti työvoiman liikkuvuus ja
työssäkäynnin tarkoituksenmukaisuus.

• Asiakastarpeet puoltaisivat Lahden omaa järjestämisratkaisua, jotta se voisi keskittyä parhaalla
mahdollisella tavalla haastavan työttömyystilanteen hoitamiseen. Maakunnan muut kunnat
eroavat asiakasrakenteen perusteella Lahdesta ja myös jonkin verran toisistaan. Näiden kuntien
kesken olisi myös mahdollisesti tarvetta räätälöidä paikallisia palveluratkaisuja paikallisesti.
Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden pieni määrä muissa Päijät-Hämeen kunnissa puoltaisi
puolestaan joko koko maakunnan järjestämisratkaisua tai ainakin näiden tehtävien keskittämistä
kahden järjestäjän välisen yhteistoiminnan avulla. Erityisesti hyvinvointialuepohjan yhteensopivuus
korostuu Päijät-Hämeessä, jossa työttömyys on koko maan keskiarvoa korkeampi ja rakenne
haastavampi.

• Rahoituskokonaisuuden näkökulmasta suositeltavaa olisi perustaa Päijät-Hämeeseen kaksi
työllisyysaluetta. Lahden tilanne on haastava sekä tehtävien rahoituksen että erityisesti
työttömyysturvavastuun näkökulmasta. Koko maakunnan työllisyysalueen ongelmaksi saattaa
muodostua kuntien välisten riittävän oikeudenmukainen ja läpinäkyvä kuntien välisten
rahoitusperiaatteiden sopiminen: Lahden tulisi kyetä ratkaisemaan ja rakentamaan haastava
työllisyystilanne riittävän suurella taloudellisella riippumattomuudella muista kunnista. Muiden
kuntien intressi puolestaan olisi, että kuntien järjestäjälle maksama rahoitus ei kanavoidu Lahden
oman työttömyystilanteen hoitamiseen. Suositeltavaa kuitenkin on, että kaksi järjestäjää
keskittävät erityistehtäviä taloudellisen tehokkuuden ja muiden skaalaetujen aikaan saamiseksi.

• Päijät-Hämeen joidenkin kuntien laskennallinen ”ylikulutustila” on selitettävissä pääosin kuntien
sekä kuntien alueella yksityisten (ja näiden osalta järjestöjen) tällä hetkellä laajasti käyttämänä
palkkatukena. Tämä tulisi ottaa huomioon työllisyysalueiden palveluntuotantoa sekä kuntien välisiä



rahoitusperiaatteita suunniteltaessa. Järjestäjän tulisi huolehtia palkkatuen yhdenvertaisesta ja
tarvelähtöisestä käytöstä ja varmistaa etteivät kunnat kuluta liikaa palkkatukea yhteisistä varoista.
Kunnilla tulisi kuitenkin säilyttää oman kiintiönsä ylittävää palkkatukea halutessaan esimerkiksi
palkkatuen kuntalisänä tai vastaavana.

• Yhdyspintatarkastelun näkökulmasta toimivin aluekokonaisuus olisi koko Päijät-Häme. Kahden
järjestäjän mallissa on vaarana, että palvelut ja toimintamallit lähtevät eriytymään, jotka haastavat
sekä palveluiden yhteensovittamista viranomaisyhteistyönä (erityisesti hyvinvointialue). Myös
erityisesti yritys- ja elinkeinopalveluiden osalta vastausten perusteella tavoitteena olisi lisätä
alueellista palveluiden selkiyttämistä yrityksille.

• Päijät-Hämeen kuntien tavoitteet uudistukselle ovat hyvin yhteneviä. Tämä tukee kaikkien
työllisyysaluevaihtoehtojen muodostusta. On kuitenkin huomioitava, että kaikkien kuntien
vastausten perusteella työllisyysalueen sisälle tulee luoda laaja ja mahdollisesti kuntakohtaisesti
räätälöityvä TE-tehtävien työnjaon malli (tuotanto – jaetut virat) järjestäjän ja kuntien välillä. Tämä
vaade olisi mahdollista toteuttaa kaikissa työllisyysalueskenaarioissa. Samassa yhteydessä olisi
huomioitava myös mahdollisen kahden järjestäjän kiinteä yhteistoiminta. Kuntien väliseen
yhteistoimintamalliin ei ole automaattisesti toimivaa ratkaisua, kaikkiin vaihtoehtoihin näyttää
sisältyvän enemmän ongelmia kuin mahdollisuuksia. Yhteistoimintamallin valintaa edellyttääkin
ensin linjauksia työllisyysalueista sekä kuntien välisestä työnjaosta.

Mikko Kesä esittelee selvitystä kokouksessa. Suullisessa esittelyssä huomioidaan myös työllisyyden
edistämiseen ministerityöryhmän heinäkuussa kuntien lausuntopalautteen perusteella tekemät
uudet linjaukset ja niiden vaikutukset johtopäätöksiin.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös
Sovittiin, että alueen työllisyysvastaavat kokoontuvat laatimaan pohjaesityksen palvelutasotarkasteluun
liittyen. Asiaan palataan kuntajohtajien kokouksessa.

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. Selvitys (liite 3) on
valmistunut kesäkuun loppuun 2022 mennessä ja sen toteutti Mikko Kesä Oy.

Tilannekuva:
• Kuntouttavavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat laskeneet tasaisesti sekä Lahdessa että koko

Päijät-Hämeessä vuoden 2019 alusta. Vuoden 2019 alussa määrät olivat suurimmillaan ja tällä
hetkellä asiakasmäärät ovat työmarkkinatuen kuntaosuusuudistusta (2015) edeltävällä tasolla.



• Kuntouttavan työtoiminnan määrät vaihtelevat Päijät-Hämeessä kunnittain melko paljon, kun
asiakasmääriä suhteuttaa laajan työttömyyden määrään. Osasyynä voi olla asiakastarpeiden erot
laajan työttömyyden sisällä, mutta myös palveluiden tarjonnan saatavuus.

• Päijät-Hämeen kunnista maan keskiarvon alapuolella (KTT/ Laaja työttömyys) ovat Lahti ja Hollola,
muut ovat maan keskiarvossa tai sen yläpuolella. Kuntaosajoukkovertailussa (11 laajan
työttömyyden määrillä mitattuna samansuuruisen kunnan joukossa) paras tilanne on   Sysmässä,
Hartolassa ja Kärkölässä ja heikoin Hollolassa, Orimattilassa ja Heinolassa.

• Kuntouttavan työtoiminnan palvelu tuottaa kunnille työmarkkinatukisäästöjä. Niiden osuus
työmarkkinatukikustannuksista on kuitenkin Päijät-Hämeen tarkastelussa verrattain pieni. Joukosta
erottuu kuitenkin erityisesti Sysmä sekä Hartola ja Kärkölä, jossa kuntouttavan työtoiminnan avulla
saadaan huomattavia suhteellisia säästöjä työttömyysturvamenoissa.

Johtopäätökset:

• Sekä Hykyn oma palveluntuotantoyksiköt, että osa kunnista toivoi että kunnalliset työpajat
voitaisiin säilyttää hyvinvointialueuudistuksessa. Tämä on mahdollista, mikäli
hyvinvointikuntayhtymä järjestää palvelua oman henkilökuntansa avulla näissä yksiköissä. Jaetuissa
toimitiloissa voisi toimia myös kunnan työllisyyspalvelut sekä muita palveluita. Tällaisia ratkaisuja
nähtäisiin perusteltuina jatkaa ainakin pienemmillä paikkakunnilla Päijät-Hämeessä.

• Yksityiset palvelutuottajat toivoisivat, että heidän tuotantokapasiteettiaan voitaisiin hyödyntää
nykyistä laajemmin. Sekä lainsäädännöllisistä että kustannussyistä yksityinen palvelutuotanto
näyttäisi hyvinvointialueen palvelutuotannossa olevan toissijaista. Yksityisiä palveluntuottajia
kannattaisi hyödyntää yhteisesti hyvinvointialueen ja TE-palveluiden järjestämisvastuussa olevan
tahon/tahojen välillä. Yhteishankinnoilla voitaisiin saavuttaa kustannustehokkuutta, hyödyntää
palveluntuottajien tarjoamaa kapasiteettia sekä tarjota kokonaisvaltaisempia palveluketjua
kuntoutumisen ja työllisyyden edistämiseksi- Esimerkiksi TYP-toiminnan yhteyteen voisi nimetä
tällaisia palveluhankintoja koordinoivan tahon.

• Sekä hyvinvointikuntayhtymä että kunnat asettavat odotuksia yhteisen (TYP) toimintamallin osalle.
Mallista toivotaan sujuvaa ja molemmat osapuolet toimintaan sitouttavaa. Riippumatta syntyykö
Päijät-Hämeeseen yksi vai kaksi TE-palveluiden järjestäjää, olisi tämä TYP-rakenne suositeltavaa
rakentaa yhden yhtenäisen toimintamallin mukaiseksi.

• Hyvinvointialueuudistuksen myötä on ennakoitavissa, että kuntouttavan työtoiminnan alueelliseen
tarjontaan tulee muutoksia. Asiakasmäärät erityisesti Sysmässä, Hartolassa ja Kärkölässä saattavat
laskea ja joissain kunnissa vastaavasti jonkin verran myös kasvaa. Kokonaisuudessa tavoitteeksi
tulisi asettaa se, että Päijät-Hämeessä myös kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät olisivat
lähempänä maan keskiarvoa.

• TE24-uudistuksen myötä kunnilta poistuu mahdollisuus saavuttaa säästöjä
työttömyysturvamaksussa aktivoitaessa työttömyysetuutta saavia henkilöitä kuntouttavaan
työtoimintaan. Taloudellisessa mielessä kuntien intressi olisi se, että kuntouttava työtoiminta
(yhdessä muiden sote-palveluiden kanssa) olisi oikea-aikaista ja nopeavaikutteista. Tätä kautta
asiakkaita voidaan auttaa työllistymään. TE-uudistuksen ohjaavissa tavoitteissa ja palveluiden
yhdenvertaisuutta arvioitaessa kuntouttavan työtoiminnan palveluita tulee olla riittävästi koko
alueella asiakkaiden tarpeiden perusteella. TE-palveluilla ei voi kompensoida mahdollisia
palveluvajeita.



Mikko Kesä esittelee selvitystä kokouksessa.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

 Päätös

Merkittiin selvitys tiedoksi.

6. Toimitusjohtajan katsaus

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna esittelee ajankohtaisia asioita:

- kuntayhtymän lakkaaminen (liite 4)
- tilannekatsaus ensihoidon maksuosuuksista

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi

Päätös
Merkittiin esittely tiedoksi.

7. Tulkkaus- ja käännöspalvelujen järjestäminen 1.1.23 alkaen

Työvaliokunta käsitteli kokouksessa 24.8. kohta 7 tulkkaus- ja käännöspalveluja koskevaa selvitystä,
jonka suosituksena on in house yhtiö -pohjaista palvelujen järjestämistapaa. Osana
hyvinvointialuevalmistelua on jatkettu asia valmistelua ja pidetty palaveri julkisomisteisen Monetra
Oy:n kanssa. Palaverin lopputulema oli se, että edellytykset jatkaa keskusteluja tulkkaus- ja
käännöspalvelujen järjestämisestä täyttyvät. Monetra on toimittanut taustamateriaalia
hyvinvointialueelle. Seuraava neuvottelu Monetran kanssa pidetään 27.10. Liitteenä (liite 5) on
Monetra tulkkipalvelujen esittely.

Tavoitteena on, että tulkkaus- ja käännöspalvelut kyetään järjestämään uudella toimintamallilla
1.1.2023 alkaen. Valmistelun aikatauluissa on huomioitava päätöksenteon aikataulut sekä
yhteistoiminta henkilöstön kanssa osana valmisteluprosessia hyvinvointialueella/yhtymässä. Lisäksi
valmisteluprosessissa on huomioitava riittävä aika uuden toimintamallin jalkauttamiselle kentälle.

Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

       Käydään keskustelu jatkovalmistelun toteuttamisesta ja sovitaan yhteistyöstä jatkovalmistelussa

       Päätös

Käytiin keskustelu ja sovittiin, että Mika Forsbergilta saa tarvittaessa aineistoa osakkeiden hankintaan
sekä   palveluiden hankkimiseen



8. Osavuosikatsaus 1 - 8 / 2022

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

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna, talousjohtaja Antti Niemi ja muut kuntayhtymän viranhaltijat
esittelevät osavuosikatsauksen 1 - 8 / 2022 (liite 6).

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös
Merkittiin esittely tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat

- tiedoksi työvaliokunnalle: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustukset (liite 7)
- seuraava yhtymäkokous 30.11. klo 9.30, virallinen kokous kutsu tulee yhtymäkokousedustajien

nimeämistä varten.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee muut asiat tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Palautteet järjestöavustuksista Minna Veistilälle, minna.veistila@phhyky.fi

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava työvaliokunnan kokous 16.11.2022 klo 9.30 – 11.30


