Yhteistyösopimus työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä PäijätHämeessä vuosille 2019-2021

l Sopimuksen tarkoitus ja sisältö
Tällä sopiinuksella sovitaan niistä edellytyksistä, ehdoista ja toimintatavoista, joilla
työllistymistä edistävä Päijät-Hämeen monialainen yhteispalvelu toteuttaa palveluja
toiminta-alueellaan. Sopimus perustuu työllistyinistäedistävästämonialaisesta
yhteispalvelusta aimettuun lainsäädäntöön (Laki työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2014 sekä Valtioneuvoston asetus työllistymistä
edistävästämonialaisestayhteispalvelusta 1377/2014)ja täydentääsitäniiltäosin kuin
palvelujen järjestämiseksion tarpeen.
Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan
yhteistoimintamallia, jossa työ-ja elinkeinotoimisto, kunnat, Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtyinäja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet,
suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset
palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja
seurannasta siten kuin laissa (1369/2014) säädetään.

Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistyinistä
tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisiajulkisia työvoimapalveluja sekä
sosiaali-, terveys-ja kuntoutuspalveluja. Palvelujen tarjoamisesta säädetäänerikseen.
Työllistyinistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien
työllistyinistä tarjoamalla työ-ja toimintakykyä, ammatillista osaamista ja muita
työmarkkinavaliniuksia parantavia palveluja. Edelleen tavoitteena on Päijät-Hämeen
rakennetyöttömyydeiialentaminen, pitkäaikaistyöttömyydenvähentäminen,
työvoiman saatavuuden parantaminen ja työllisyysasteen kohoaminen.

2 Sopijaosapuolet
l. Kunnat/kaupungit (9): Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti,
Oriinattila, Padasjoki ja Sysmä
2. Päijät-Hämeenhyvinvointiyhtyinä
3.

Hämeen TE-toimisto

4. Kansaneläkelaitos (jäljempänä KELA)

Yhteyshenkilötsopimukseen liittyvissä asioissaovat Päijät-HämeenTYPjohtoryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä Päijät-HämeenTYP-verkoston johtaja.

3 Toimialue

Toiminta-alue on Päijät-Häme.

4 Toimipisteet

Varsinaisiayhteisiätoimipisteitä ei Päijät-Hämeessäole sopijaosapuolten yhteisellä
päätöksellä,vaan toiminta hoidetaan verkostomaisesti palvelutarpeen edellyttämässä
laajuudessaja muodossakaikissa Päijät-Hämeenkunnissa. Mikälijokin taho
edellyttäisi yhteisen toimipisteen olemassaoloa, lähin tulkinta sellaisesta on PäijätHämeenhyvinvointiyhtyinänTYP Lahdentoimitilat.

5 Henkilöstö

Sopijaosapuoletjärjestävätmonialaisen yhteispalvelun mukaiseentoimintaan
henkilöstöä työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti, sekä vastaavat oman

henkilöstönsäjohtamisestaja resurssien käytöstäTYP-toiminnassa.
TYP-henkilöstöksiluetaan työntekijät,jotka ovat päävastuussaasiakastyöstä
monialaisessatiimissäja käyttävätTYPPI-asiakasjärjestelmää.Sopimuksen liitteeksi
laadinavassahenkilöstönyhteystietoluettelossa voidaanmainita myösmuita
toiminnan kannalta läheisesti TYP-verkostoon kuuluvia henkilöitä (kuntien
työllisyyslienkilöstöä, lääkäritjne. ). (Liite l. Monialaisen yhteispalvelun henkilöstön
yhteystietoluettelo.)

6 TYP-toimintamallilla tarjottavat palvelut
Sopijaosapuolet tarjoavat TVP-toimintamallin palveluita tarkoituksenmukaiseksi
katsomallaan tavalla:

.

Jokainenkunta tai kuntayhtymävastaa omien sosiaali-, terveys-ja kunnan

.
*

työllisyyspalvelujen toteuttamisesta ja kustannuksista.
TE-toimisto tuottaa julkiset työvoima- ja yrityspalvelut.
Kela tarjoaa ja järjestää työ-ja toimintakykyä
edistäviä kuntoutuspalveluja sekä antaa tarvittaessa muuta etuuksia koskevaa
neuvontaa.

7 TYP:njohtoryhmä
TE-toimisto on asettanut TYP-lainja -asetuksen (Laki työllistyinistä edistävästä

monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2014 sekä Valtioneuvoston asetus työllistymistä
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1377/2014, §2) mukaisesti Päijät-Hämeen
työllistymistäedistävälleyhteispalvelullejohtoryhmän22. 11.2018 (HAMELY
264/2015). (Liite 2. Päijät-Hämeenmonialaisen yhteispalvelunjohtoryhmän
asettaminen.)

Johtoryhmän tehtäviksi on laissa määritelty seuraavaa:
*

Laatii työllistyinistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämistä

koskevan yhteistyösopimuksen.

.

Asettaa vuosittain toimialueelleen valtakunnallisiin TYP-tavoitteisiin

perustuvat tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

.
.

Sopii monialaisena yhteispalveluna tarjottavien palvelujen järjestämiseen
tarkoitettujen määrärahojenkäyttösuunnitelmasta.
Seuraaja arvioi monialaisenyhteispalvelun toimeenpanoaja tavoitteiden
toteutumista.

Lisäksi lainsäädännön määrittämien tehtävien ulkopuolelta on sovittu, että

.

johtoryhmä kehittääja edistäämonialaisen yhteispalvelun toteutumista
paikallisestija seudullisesti.

Johtorylimäkokoontuu vähintäänkaksi (2) kertaa vuodessa puheenjohtajan
kutsusta. Kokous on lain mukainen ja päätösvaltainen, mikäli vähintään kuusi

johtoryhmän jäsentä tai varajäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat
paikalla. Kunnittain tai muilla erilaisilla kokoonpanoilla voidaan pitäämonialaiseen
yhteispalveluuii liittyviä kokouksiatarpeen mukaan. Niissäon hy\'ä huomioida, että
mukana on mahdollisuuksienmukaanjokujohtoryhmänjäsenistä.
Johtoryhinänkokouksen esityslista toimitetaaii kaikillejäsenilleja
varajäsenillesähköpostitseviimeistäänneljä (4) päivääennenjohtoryhmän
kokousta. Johtoryhmänjäsenet huolehtivat kokousten pöytäkirjojenja liitteiden
jakamisesta omassaorganisaatiossaanniitätarvitseville tahoille.

8 TYP:n johtaja

Johtoryhmänimeääedustamiensa tahojenjoukosta Päijät-Hämeenyhteispalvelua
oman toimen oliella johtavan henkilön sekä hänelle varahenkilön enintään
johtoryhmän toimikaudeksi.
TYP-johtajan tehtäviä laiii inukaanjajolrtoryhmän asettamissa puitteissa on vastata:
.
.
*
.

monialaisen yhteispalvelun organisoinnista,
tavoitteiden ja käyttösuunnitelman toteutumisen seurannasta,
johtoryhinässä käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä
monialaisen yhteispalvelun yhteistyökäytäntöjen ja asiakasprosessien
kehittämisestä.

9 TYP-toimintaan liitt^rvät kustannukset

Sopijaosapuolet, eli kunnat, Päijät-Hämeenhyvinvointiyhtymä, HämeenTE-toimisto
ja Kelajärjestävätmonialaiseen yhteispalveluun oman henkilöstönsätarpeelliseksi
katsomassaan laajuudessa, sekä vastaavat omista yhteispalveluun liittyvistä
kustannuksistaan. Yhteispalvelun budjetti sekä käyttö-ja toimintasuunnitelmat
laaditaan vuosittain kuntien normaalin budjettimenettelyn yhteydessä.
Kaikki mukana olevat kuniiat vastaavat yhdessä yhteispalveluun nimettävänjohtavan
henkilön mahdollisista valtaisista TYP-toimintaan liitteistä seminaari-, matka-,

majoitus- yms. kustannuksista. Kuntien kesken jaettaviin kustaiinuksiin kuuluu myös
mahdolliset johtoryhmässä erikseen sovittavat yhteispalvelun kehittämiseen liittyvät
kustannukset. Kustannustenjakoperuste lasketaan kuntien kesken edellisen vuoden
vähintään300 päiväätyömarkkinatukea saaneiden henkilöiden vuotuisen keskiarvon
perusteella.

10 Henkilörekisteri

Jokainen sopijaosapuoli huolehtii omista TYP-toimintaan liittyvistä
asiakasrekistereistäänlain edellyttämällätavalla.
TE-toimisto ylläpitäämonialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä(TYPPI). TYPPIrekisteri on TE-toimiston URA-asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekisterin
osarekisteri.

Käyttöoikeudet monialaisen yhteispalvelun TYPPl-rekisteriin myöntää Hämeen TEtoimisto, kuntien osalta Hämeen ELY-keskus.

11 Asiakirjat

Jokainen TYP-toimintaan osallistuva organisaatio huolehtii asiakirjojen käsittelystä
ja arkistoinnista lain edellyttämällä tavalla. Samoin asiakastietoja käsitellessä
noudatetaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.

12 Sopimuksen voimassaoloaika ja sen muuttaminen

Tämä sopimus on voimassa 1. 1.2019-31. 12. 2021, ellei lainsäädäntömuuta edellytä.
Sopimusta voidaan muuttaa kaikkien sopijapuolten yhteisellä päätöksellä. Sopimuksen
liitteissämainittujen omien tietojen muuttaminen niiltä osin kuin muutos ei vaikuta
toisten sopijaosapuoltentoimintaan, ovatjokaisen sopijaosapuolenmuutettavissa. Ne
sopimustakoskevat erimielisyydetjoita ei kyetäneuvottelemalla selvittämään,
ratkaistaan hallintoriita-asioina Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

Uuden yhteistyösopimuksen neuvottelut tulee käynnistää hyvissä ajoin ennen
sopimuskauden päättymistä siten, että uusi sopimus tulee voimaan l . 1. 2022.
Tämäsopimus on tehty 13:na samansisältöisenäkappaleena, yksi kullekin
sopijapuolelle. Alkuperäisillä allekirjoituksilla varustettu kappale säilytetään Lahden
kaupungin kirjaamossa, sopimusosapuolille toimitetaan kopio.
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ratkaisukeskuksen päällikkö
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Maiju Kummunmäki
kuntoutuksen ryhinäpäällikkö

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

^
Mika Forsberg

toimialajohtaja, perhe-ja sosiaalipalvelut
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