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§ 48
Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin elinvoima- ja
työllisyysjaoston jäsenet Rami Lehto ja Sonja Falk.

Jaosto päätti yksimielisesti ottaa seuraavan pykälän lisälistalta käsiteltäväksi vaikka sitä ei ollut
kokouskutsussa mainittu:
-

58 § Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmän asettaminen ajalle
1.3.2021 – 30.6.2023.
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Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 17.05.2021

§ 49
Lahden kaupungin elinkeinotoimintojen välitarkastelun loppuraportti
4011/00.01.02.03/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen, p. 044 018 7378
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli
Päätösehdotus
Elinvoima- ja työllisyysjaosto merkitsee asian tiedoksi.
Perusteluosa
Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen liitto toteuttivat vuosien 2017-2018
taiteessa yhdessä maakunnan kuntien kanssa selvityksen elinkeinotoimen
järjestämisestä ja rahoittamisesta vuodesta 2019 alkaen. Selvityksen
pohjalta ja kuntien kanssa käytyjen neuvottelujen Lahden Seudun Kehitys
Ladec Oy:n rahoittajapohjaa laajennettiin aiemman Lahden, Hollolan ja
Orimattilan lisäksi käsittämään myös Asikkala, Hartola, Iitti, ja Padasjoki.
Samalla Lahti Region Oy:n rahoituspohja muuttui Orimattilan ja Kärkölän
jäädessä pois toiminnasta ja Heinolan sekä Iitin liittyessä yhtiöön. Yhtiöt
ovat toimineet uuden rahoittajasopimuksen mukaisesti vuoden 2019 alusta
lähtien.
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Vuoden 2017-2018 selvityksen jälkeen sekä sisäiset että ulkoiset tekijät ovat
vaikuttaneet elinkeinotoimintojen organisoinnin reunaehtoihin sekä
yritysten toimintaedellytyksiin ja Lahden kaupunki päätti toteuttaa
elinkeinoimintojen välitarkastelun, jossa on huomiotu muuttunut
toimintaympäristö. Selvityksen toteutti MDI Public Oy.
MDI:n Janne Antikainen ja Eero Holstila esittelevät Elinvoima- ja
työllisyysjaostolle selvityksen keskeisimmät havainnot.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet
Toimenpiteet
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Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 17.05.2021

§ 50
Helsingin yliopisto ja LUT-yliopiston ilmakehätieteen yhteisprofessuuri
4020/02.02.00.02/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Yhtysjohtaja (vs.), Henna Eskonsipo-Bradshaw, p.044 4820838
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli
Päätösehdotus
Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää, että Lahden kaupunki lähtee
osarahoittamaan Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston yhteistä
ilmakehätieteen professuuria, joka toteuttaa yliopistojen keskinäistä
strategista kumppanuussopimusta. Lahden kaupungin rahoitusosuus on
enintään 40 000 euroa vuosittain (kolmasosa todellisista kustannuksista
riippuen professuurin täyttämisen tasosta) viiden vuoden ajan, vuosille
2022-2027. Lahden kaupungin osuus kustannetaan Muut strategiset
kehittämiskohteet kustannuspaikalta 101014036. Osapuolet laativat
yhteistyöstä yhteistyösopimuksen.
Perusteluosa
Helsingin yliopisto (HY) ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
(LUT-yliopisto) solmivat vuonna 2015 strategisen kumppanuussopimuksen,
jonka tavoitteena on edistää yliopistojen yhteistyötä Lahden seudulla.
Strategisen kumppanuusyhteistyön vahvistamiseksi Helsingin yliopisto ja
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Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT esittävät Lahden
kaupungille osallistumista uuden ja ensimmäisen yhteisprofessuurin
rahoittamiseen vuosille 2022-2027.
Yliopistot ovat yhteistyössä käynnistämässä soveltavan matematiikan/
ilmakehätieteen professuuria (the professorship in applied mathematic /
atmospheric sciences). Professorin tehtäviin kuuluu edistää HY:n ja LUTyliopiston yhteistyötä yhdistämällä kummankin osaamista ja tuomalla
alueelle osaamista integroimalla alueen yrityksiä tutkimukseen ja
opetukseen. Professorin tehtävänä on tehdä korkeatasoista kansainvälistä
tutkimusta, hakea kansallista ja kansainvälistä rahoitusta tutkimukseen ja
koulutukseen, koota tutkimusryhmä, ohjata opiskelijoiden lopputöitä ja
lisätä yritysten ja elinkeinoelämän tietoisuutta.
Professuurin osaamisalue liittyy läheisesti ympäristöpääkaupunkiteemoihin erityisesti hiilineutraali-Lahti tavoitteen saavuttamiseen. Lahden
kaupunki tulee myös Euroopan Ympäristöpääkaupunki -vuoden jälkeen
painottamaan ja näkymään ympäristötietoisena kaupunkina. Tämä
professuuri on tärkeä signaali ja luonteva jatko myös tieteen ja tutkimuksen
osallistumiselle jatkuvassa kehittymisprosessissa.
Professuurin sijoituspaikka on Lahti. Professuuri tulee sijoittumaan
Helsingin yliopiston akateemikko, professori Markku Kulmalan johtamaan
Ilmakehätieteiden keskukseen. Markku Kulmala on akatemiaprofessori
sekä Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori. LUTyliopistossa professuuri sijoittuu School of Engineering Science (LENS)/ the
Department of Computational Engineering. LUT-yliopistossa yhteyshenkilö
on professori Heikki Haario. Hän on erikoistunut teollisten prosessien
mallintamiseen ja inversio-ongelmiin sekä mallien luotettavuuden
analysointiin.
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HY:n ja LUT-yliopiston yhteisprofessuurin kustannukset jaetaan
yliopistojen ja Lahden kaupungin kesken niin, että jokaiselle osapuolelle
jyvitetään kolmasosa kustannuksista (1/3 HY, 1/3 LUT ja 1/3 Lahden
kaupunki). Riippuen hakijoiden tasosta ja siitä, rekrytoidaanko tehtävään
apulaisprofessori vai professori, professuurin kustannukset ovat noin 90 000
euroa - 120 000 euroa vuodessa. Tarkemmat rahoitusosuudet määritellään
vuoden 2021 aikana solmittavassa yhteistyösopimuksessa. Lahden
kaupungin osuus kustannetaan Muut strategiset kehittämiskohteet
kustannuspaikalta 101014036.
Helsingin yliopiston professori Markku Kulmala, LUT-yliopiston professori
Heikki Haario sekä Lahden yliopistokampuksen pääsihteri Minna-Maija
Salomaa esittelevät Elinvoima- ja työllisyysjaostolle asiaa.
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
Toimenpiteet
Tiedoksi Minna-Maija Salomaa (minna-maija.salomaa@helsinki.fi), Markku
Kulmala (markku.kulmala@helsinki.fi), Heikki Haario
(heikki.haario@lut.fi), Talouspalvelut
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Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 17.05.2021
§ 51
Pöydältä: SM-viikko -tapahtuman isäntäkaupungiksi hakeminen 2023
3403/12.04.00.01/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Tapahtumapäällikkö Inkeri Määttä, p. 044 416 3890
Yhteysjohtaja (vs.) Henna Eskonsipo-Bradshaw, p. 044 482 0838
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää Lahden kaupungin hakevan SMviikkoa Lahteen vuodelle 2023 ja sitoutuu 70 000 euron suoraan
avustukseen sekä varautuu n. 80 000 eurolla tarvittavien tilojen ja
televisioinnin tarpeiden tarjoamiseen, mikäli tapahtuma Lahteen
myönnetään. Avustus maksetaan elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen
kustannuspaikalta Tapahtumien tukeminen 101014040 edellyttäen, että
tapahtuma toteutuu ja kaupunki saa edellä mainitut vastineet. Hakija
laskuttaa kaupunkia mainitulla summalla ja toimittaa tapahtuman
päätyttyä tapahtumapalveluille raportin tapahtumasta. Raportin tulee
sisältää kaikki olennaiset tiedot tapahtuman toteutuksesta ja taloudesta.
Mikäli tapahtuma ei toteudu, ei myöskään avustusta myönnetä.

Esittelijä
Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli
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Päätösehdotus
Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää, että Lahden kaupunki hakee SMviikkoa Lahteen vuodelle 2023. Tällä päätöksellä kaupunki sitoutuu 70 000
euron suoraan avustukseen sekä tarvittavien tilojen ja televisioinnin
tarpeiden tarjoamiseen, mikäli tapahtuma myönnetään Lahteen. Avustus
maksetaan elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen kustannuspaikalta
Tapahtumien tukeminen 101014040 edellyttäen, että tapahtuma toteutuu.
Mikäli tapahtuma ei toteudu, ei myöskään avustusta myönnetä.
Käsittely
Asian käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksen seuraavasti:
” Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää Lahden kaupungin hakevan SMviikkoa Lahteen vuodelle 2023 ja sitoutuu 70 000 euron suoraan
avustukseen sekä varautuu n. 80 000 eurolla tarvittavien tilojen ja
televisioinnin tarpeiden tarjoamiseen, mikäli tapahtuma Lahteen
myönnetään. Avustus maksetaan elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen
kustannuspaikalta Tapahtumien tukeminen 101014040 edellyttäen, että
tapahtuma toteutuu ja kaupunki saa edellä mainitut vastineet. Hakija
laskuttaa kaupunkia mainitulla summalla ja toimittaa tapahtuman
päätyttyä tapahtumapalveluille raportin tapahtumasta. Raportin tulee
sisältää kaikki olennaiset tiedot tapahtuman toteutuksesta ja taloudesta.
Mikäli tapahtuma ei toteudu, ei myöskään avustusta myönnetä.”

Asian käsittelyn kuluessa annettiin seuraava lisäselvitys:
” Lahdelle on esitelty mahdollisuutta hakea SM-viikko -tapahtumaa
Lahteen vuodelle 2023. Tapahtuma on Suomen Olympiakomitean
tapahtumakirjoon kuuluva monilajitapahtuma, jossa neljän päivän aikana
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kilpaillaan eri lajien SM-mitaleista. Tapahtuman lajikirjossa on 54 eri lajia.
Kesän SM-viikolla on 4 kisapäivää, 20-30 lajia, 600 SM-mitalia, n. 2000
urheilijaa, valmentajaa ja huoltajaa ja 650 vapaaehtoista. Lisäksi lähes yli 20
tuntia tv-lähetyksiä vapailla kanavilla (TV2 ja Yle Areena.). SM-viikon
organisaation yhteistyöorganisaatiot ovat Suomen Olympiakomitea,
KOKO Tapahtuma, YLE, isäntäkaupunki ja lajiliitot. Tapahtuman
toteutusvastuu on KOKO Tapahtuma OSK:lla.

Jokainen laji vastaa SM-kilpailunsa järjestämisestä itsenäisesti
kilpailusääntöjensä mukaisesti ml. kaikki kilpailun vaatimat toimitsijat,
tilapäisrakentaminen, tulospalvelu ja kilpailun vaatima turvallisuus. Laji
vastaa omaan kilpailuunsa liittyvistä kuluista. SM-viikko vastaa
kokonaissuunnittelusta, tapahtuman johtamisesta, yleisön turvallisuudesta
ja yleisöensiavusta, oheisohjelmista, tapahtuman visuaalisesta ilmeestä,
markkinoinnista ja viestinnästä, äänentoistosta sekä mahdollisesta
lipunmyynnistä. Luvat, turvallisuus- ja viestintäsuunnitelmat tehdään
yhdessä kaupungin kanssa niin, että näkyvyys on monipuolista ja mittavaa.

Isäntäkaupunki antaa hallinnassaan olevat lajien tarvitsemat suorituspaikat
ja alueet sekä välineistön ja kaluston maksutta SM-viikon käyttöön.
Isäntäkaupunki resursoi paikallisen tuotantoon henkilön koordinoimaan
tapahtumaa paikallisesti. Lisäksi kaupungin kenttä- ja hallihenkilökunta on
mukana tapahtuman rakentamisessa, purkamisessa ja suorituspaikkojen
huoltotoimenpiteissä, muun palvelutuotannon kehyksen mukaan ja sen
vaarantumatta. Aivan täsmällisiä kustannuksia ei voi antaa tietämättä
tarkkaa lajivalikoimaa ennakkoon. Suurin osa lajivaihtoehdoista pystytään
järjestämään kaupungin omissa tiloissa/alueilla ja näiden arvioitu kustannus
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on henkilöstöineen, välineistöineen ja kalusteineen n. 60 000 €. Muista kuin
kaupungin omistuksessa olevista tiloista ja välineistä sovitaan
tapauskohtaisesti ja niiden arvioituja kustannuksia on listattu oheisessa
liitteessä. On huomioitava, että listatuista lajeista tulee mukaan noin puolet
eli kaikki listatut kulut eivät koske tätä tapahtumaa. Muiden tilojen kuluiksi
voidaan arvioida 20 000 €.

Isäntäkaupungin suora avustus tapahtumalle on 70.000 euroa.
Isäntäkaupunki vastaa TV-tuotannon riittävästä sähkönsaannista,
suorituspaikkojen riittävästä valaistuksesta ja mahdollisuuksien mukaan
kuidutuksesta suorituspaikoille. KOKO:lla ja lajeilla on oikeus tuoda omia
kumppanuuksiaan tapahtumaan. KOKO vastaa pääsääntöisesti
tapahtuman ympärille järjestetystä yhteisesti sovitusta oheisohjelmasta,
esim. avajaiset, lajikokeilut, mahdolliset seminaarit jne. Tapahtuman
taloudelliset vaikutukset alueelle olisivat vähintään 900 000 €.

Isäntäkaupunkihaku on auki 22.4.-15.6.2021 ja valinta tehdään pian haun
päätyttyä. Tapahtuman lopullinen päivämäärä valitaan yhdessä Ylen,
KOKO Tapahtuman, Olympiakomitean ja isäntäkaupungin kanssa. Vuoden
2023 osalta on nostettu esiin esim. 20.-23.7.2023 ja 3.-6.8.2023.

Lahdella on mahdollisuus vastata erinomaisesti kaikkiin valintakriteereihin.
Ja kaupungin olisi mahdollista hyödyntää saman vuoden muiden
suurtapahtumien synergiaetuja tämän tapahtuman yhteydessä.
Tapahtumien yhteyteen on mahdollista järjestää oheistapahtumia eri
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sidosryhmille. Lahdella on mahdollisuus markkinoida kaupunkia ja aluetta
kaikille ko. sidosryhmille ja medialle.”

Perusteluosa / aiempi käsittely
Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 26.04.2021

§ 37
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Päätös
Elinvoima- ja työllisyysjaosto jätti asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli
Päätösehdotus
Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää, että Lahden kaupunki hakee SMviikkoa Lahteen vuodelle 2023. Tällä päätöksella kaupunki sitoutuu 70 000
euron suoraan avustukseen sekä tarvittavien tilojen ja televisioinnin
tarpeiden tarjoamiseen, mikäli tapahtuma myönnetään Lahteen. Avustus
maksetaan elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen kustannuspaikalta
Tapahtumien tukeminen 101014040 edellyttäen, että tapahtuma toteutuu.
Mikäli tapahtuma ei toteudu, ei myöskään avustusta myönnetä.

Perusteluosa
Tausta
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SM-viikko on Suomen Olympiakomitean tapahtumakirjoon kuuluva
monilajitapahtuma, jossa neljän päivän aikana sadat urheilijat kilpailevat
lajiensa SM-mitaleista kesällä ja talvella. Järjestyksessään kuudes SM-viikko
järjestetään Salossa 30.6.-3.7.2022. SM-viikko on historiansa aikana
esitellyt suomalaiselle urheiluyleisölle yli 50 lajia maalla, ilmassa ja vedessä.
Kesä SM-viikolla on 4 kisapäivää, 20-30 lajia biljardista judoon,
kanoottipoolosta ringetteen, kartingista taitolentoon, 600 SM-mitalia, n.
2000 urheilijaa, valmentajaa ja huoltajaa ja 650 vapaaehtoista. Lisäksi lähes
yli 20 tuntia tv-lähetyksiä vapailla kanavilla (TV2 ja Yle Areena.)
SM-viikon tarkoituksena on liikuntakulttuurin monimuotoisuuden
lisääntyminen, jolloin tapahtuman avulla esitellään laaja kattaus lajeja,
joista on mahdollisuus löytää jokaiselle sopiva tapa liikkua, harrastaa ja
kilpailla iästä, sukupuolesta tai elämäntilanteesta riippumatta. Pienillä
resursseilla toimivien lajien elinvoima ja tunnettuus kasvaa
valtakunnallisesti mittavan näkyvyyden kautta. Tapahtumallisuus kehittyy,
kun SM-viikko kehittyy ja kasvaa arvostetuksi ja elämykselliseksi
tapahtumaksi. Isäntäkaupungin tunnettuus kasvaa mittavan
valtakunnallisen näkyvyyden myötä. Tapahtuman positiivinen vaikutus
näkyy kaupungin liikuntaolosuhteissa, sillä monipuolinen lajikattaus edistää
harrastaja- ja seuramäärien kasvua ja lisää liikuntaa paikkakunnalla.
Olosuhteiden parantuminen luo kasvun mahdollisuuksia ja lajien
kiinnostusta tuoda omia tapahtumiaan uudestaan paikkakunnalle.
SM-viikon organisaation yhteistyöorganisaatiot ovat Suomen
Olympiakomitea, KOKO Tapahtuma, YLE, isäntäkaupunki ja lajiliitot.
Tapahtuman toteutusvastuu on KOKO Tapahtuma OSK:lla.
Jokainen laji vastaa SM-kilpailunsa järjestämisestä itsenäisesti
kilpailusääntöjensä mukaisesti ml. kaikki kilpailun vaatimat toimitsijat,
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tilapäisrakentaminen, tulospalvelu ja kilpailun vaatima turvallisuus. Laji
vastaa omaan kilpailuunsa liittyvistä kuluista. Laji saa veloituksetta
käyttöönsä kaupungin hallussa olevat suorituspaikat. SM-viikko vastaa
kokonaissuunnittelusta, tapahtuman johtamisesta, yleisön turvallisuudesta
ja yleisöensiavusta, oheisohjelmista, tapahtuman visuaalisesta ilmeestä,
markkinoinnista ja viestinnästä, äänentoistosta sekä mahdollisesta
lipunmyynnistä. Luvat, turvallisuus- ja viestintäsuunnitelmat tehdään
yhdessä kaupungin kanssa niin, että näkyvyys on monipuolista ja mittavaa.
Tapahtuman organisointi ja kustannukset
Isäntäkaupungin tärkeimmät velvollisuudet ovat seuraavat:
Kaupunki antaa hallinnassaan olevat lajien tarvitsemat suorituspaikat ja
alueet sekä välineistön ja kaluston maksutta SM-viikon käyttöön, minkä
kustannus on vähintään 30 000 €. Täsmällisiä kustannuksia ei voi antaa
tietämättä lajivalikoimaa ja sen tarpeita. Muista kuin kaupungin
omistuksessa olevista tiloista ja välineistä sovitaan tapauskohtaisesti.
Isäntäkaupunki resursoi paikallisen tuotantoon henkilön koordinoimaan
tapahtumaa paikallisesti. Lisäksi kaupungin kenttä- ja hallihenkilökunta on
mukana tapahtuman rakentamisessa, purkamisessa ja suorituspaikkojen
huoltotoimenpiteissä, muun palvelutuotannon kehyksen mukaan ja sen
vaarantumatta.
Isäntäkaupungin suora avustus tapahtumalle on 70.000 euroa.
Isäntäkaupunki vastaa TV-tuotannon riittävästä sähkönsaannista,
suorituspaikkojen riittävästä valaistuksesta ja mahdollisuuksien mukaan
kuidutuksesta suorituspaikoille. KOKOlla ja lajeilla on oikeus tuoda omia
kumppanuuksiaan tapahtumaan. KOKO vastaa pääsääntöisesti
tapahtuman ympärille järjestetystä yhteisesti sovitusta oheisohjelmasta,
esim. avajaiset, lajikokeilut, mahdolliset seminaarit jne.
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Tapahtuman taloudelliset vaikutukset alueelle olisivat vähintään 900 000 €.
Haku
Isäntäkaupunkihaku on auki 22.4.-15.6.2021 ja valinta tehdään pian haun
päätyttyä.
Tapahtuman lopullinen päivämäärä valitaan yhdessä Ylen, KOKO
Tapahtuman, Olympiakomitean ja isäntäkaupungin kanssa. Vuoden 2023
osalta ajakohdiksi on nostettu esiin esim. 20.-23.7.2023 ja 3.-6.8.2023.
Hakuasiakirja on avoin hakemus, jossa käy ilmi kaupungin sitoutuminen
edellytyksiin sekä sen tarjoamat olosuhteet ja tahtotila SM-viikon
toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Valinnassa painotetaan mm.
suorituspaikkojen (ulko- ja sisäliikuntapaikat), oheistilojen ja olosuhteiden
monipuolisuutta ja tasoa, kaupungin sitoutumista ja tahtotilaa
(markkinointi-ideat, kaupunkilaisten sitouttaminen, mahdolliset
vapaaehtoisverkostot, kokemus aiemmista suurtapahtumista, kaupungin
muu lisäarvo osallistujille ja katsojille jne.), majoitusmahdollisuuksia ja
kulkuyhteyksiä, valmiuksia TV-tuotantoon (kuidutukset suorituspaikoilla,
sähkö- ja valaistusolosuhteet) ja taloudellista sitoutumista.
Lahdella on mahdollisuus vastata erinomaisesti kaikkiin näihin
valintakriteereihin. Ja kaupungin olisi mahdollista hyödyntää saman
vuoden muiden suurtapahtumien synergiaetuja tämän tapahtuman
yhteydessä. Tapahtumien yhteyteen on mahdollista järjestää
oheistapahtumia eri sidosryhmille. Kaupungin edustajilla on mahdollisuus
markkinoida kaupunkia ja aluetta kaikille ko. sidosryhmille samoin kuin
paikalla oleville viestintäammattilaisille.
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Toimenpiteet
Tiedoksi: Inkeri Määttä, inkeri.maatta@lahti.fi, 044 416 3890
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Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 17.05.2021
§ 52
Lahden kaupungin kansainväliset verkostot
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi esitys Lahden kaupungin kansainvälisistä verkostoista.
Perusteluosa
Kansainvälisten asioiden kehityspäällikkö Denis Mustonen esittelee
elinvoima- ja työllisyysjaostolle Lahden kaupungin kansainväliset verkostot.
Lahden kaupunki on aktiivinen kansainvälisissä verkostossa ja verkostot
edistävät kaupungin toimintaa monin eri tavoin. Katsauksessa käydään läpi
Lahden kaupungin kansainväliset verkostot, verkostojen toimintatavat sekä
tavoitteet verkostoihin osallistumiselle.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet
-
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Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 17.05.2021

§ 53
Talousarviomuutosesitys elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastuualueelle vuodelle 2021
3960/02.00.00.00/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Vs. yhteysjohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, puh. 044 482 0838
Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli
Päätösehdotus
Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että elinvoimapalvelujen menoarvioita
lisätään 130 000 euroa, mikä lisää elinvoimapalvelujen sitovuuden
toimintakatetta 130 000 euroa ja jonka henkilötyövuosivaikutus on +1,0.
Perusteluosa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2020 § 97 talousarvion vuodelle 2021.
Hyväksytyssä talousarviossa on elinvoima- ja työllisyyspalvelujen
(talousarviokirjassa elinvoima ja kilpailukykypalvelut) vastuualueella
sitovuustasona elinvoimanpalvelut, jolla valtuustoon nähden on sitovana
toimintakate.
Talousarvioon 2021 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:
Käyttötalousosa
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Toimintakatetta lisätään +130 000 euroa (+1,0 henkilötyövuosi).
Sitovuustaso muutosten jälkeen 8 466 000 euroa.
Elinvoimapalveluiden tehtävänä on muiden toimintojen ohella vastata mm.
kaupungin elinkeinopolitiikasta, tapahtumatoimintojen koordinoinnista,
kansainvälisistä asioista ja ympäristöpolitiikasta. Näiden vastuiden
puitteissa ja tehtävien laajentuessa lisätalousarviossa haetaan rahoitusta
alla kuvatuille toimille.
Elinvoima- ja työllisyysjaosto on päättänyt kokouksessaan 26.4.2021
käynnistää toimenpiteet koronasta elpymisen tukemiseksi. Osana tätä
kokonaisuutta kaupungin torille rakennetaan asukkaiden oleskelutila
yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin kanssa,
toteutetaan torin tapahtumalava, tuetaan alueen tapahtumatoimijoita
toiminnallisesti sekä tuetaan opiskelijatapahtumia. Edellä mainittuihin
toimenpiteisiin ei ole elinvoimapalveluiden budjetissa riittäviä resursseja ja
toimintojen toteuttamiseksi esitetään lisämäärärahaa +50 000 euroa, jotta
sovitut toimenpiteet voidaan toteuttaa.
Tapahtumapalveluihin kohdistuu merkittäviä henkilöstöresurssipaineita ja
uusien tapahtumien tuottamisesta ei selvitä olemassa olevilla resursseilla.
Vuosi 2022 on merkittävä kulttuurivuosi, jossa uusia tapahtumia ovat mm.
Euroopan nuorisokongressi, Ironman MM- esikisat, Parlamenttifutis,
Sulkapallon EM-kisat sekä Lastensuojelupäivät. Vuosi 2023 on urheilun
supervuosi ja silloin Lahdessa toteutetaan uusina tapahtumina mm.
Salpausselän kisat 100 vuotta, Ironman 70.3. MM-kilpailut, Kalevan kisat
(SM), Sprinttisuunnistuksen SM-kilpailut sekä mahdollisesti SM-viikko.
Uusien tapahtumien määrä on merkittävä ja useiden tapahtumien
valmistelut tulee käynnistää jo vuonna 2021. Täten henkilöstöresursointiin
on tarpeen panostaa, jotta kaikki yhteistyösopimukset ja suunnitelmat
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voidaan toteuttaa. Edellä mainituin perustein esitetään lisämäärärahaa
+40 000 euroa ja +0,4 henkilötyövuotta elinvoimapalvelujen
sitovuustasoon. Rekrytoitava henkilö palkataan määräaikaiseksi
elinvoimapalvelujen tapahtumapalveluihin 1.8.2021–31.12.2023.
Lahden kaupunki toimii vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkina.
Syksyllä 2021 Lahdessa järjestetään useita merkittäviä kansainvälisiä
konferensseja, ja kaupunkiin saapuu kymmeniä kansainvälisiä ja kotimaisia
delegaatioita. Ympäristöpääkaupunki -vuotta hoitaa Kestävä Lahti -säätiö,
mutta Lahden kaupungin rooli oma on merkittävä, jotta syksy voidaan
hoitaa ja sen hyödyt kaupungille ja alueelle voidaan maksimoida. Edelleen
ympäristöpääkaupunkivuonna luodut verkostot ja osaaminen tulee
varmistaa Lahden kaupungin myöhempää käyttöä varten. Edellä mainituin
perustein esitetään lisämäärärahaa +40 000 euroa ja +0,6 henkilötyövuotta
elinvoimapalvelujen sitovuustasoon. Palkattava määräaikainen henkilö
toimii elinvoimapalveluissa 1.6.2021–31.5.2022.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet
Ote: konsernihallinto/taloussuunnittelu,
konsernihallinto/controllerpalvelut, controller Maija Laine
Elinvoima- ja työllisyysjaosto: KH
KH: KV
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Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 17.05.2021

§ 54
KUNTO-hankkeen rahoitus vuonna 2021, työllisyyspalvelujen talousarviomuutosesitys
3219/00.01.03.00/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Vs. yhteysjohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, puh. 044 482 0838
Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli
Päätösehdotus
Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että työllisyyspalvelujen tulo-odotusta
lisätään 160 000 euroa ja menoarviota lisätään 215 000 euroa, mikä lisää
työllisyyspalvelujen sitovuuden toimintakatetta 55 000 euroa ja jonka
vaikutus henkilötyövuosiin on +4,6.
Perusteluosa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2020 § 97 talousarvion vuodelle 2021.
Hyväksytyssä talousarviossa on elinvoima- ja työllisyyspalvelujen
(talousarviokirjassa elinvoima ja kilpailukykypalvelut) vastuualueella on
työllisyyspalvelut (talousarviokirjassa tukityöllistäminen), jolla on
valtuustoon nähden sitovana toimintakate.
Talousarvioon 2021 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:
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Käyttötalousosa
Toimintakatetta lisätään +55 000 euroa (+4,6 henkilötyövuotta).
Sitovuustaso muutosten jälkeen 20 688 800 euroa.
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Hämeen ELY) on
myöntänyt Lahden kaupungille tukea ”KUNTO – Uusilla kunnallisilla
toimilla työkuntoon ja työelämään” -hankkeeseen.
Lahden kaupungin KUNTO-hanke tarttuu työkyvyn ja työttömyyden
haasteisiin aktiivisella ja ennaltaehkäisevällä "hands-on
työskentelyotteella". Hankkeessa solmitaan sosiaali- ja terveysalan sekä
yritysyhteistyön yhdyspinnat vahvasti osaksi alueellista työllisyydenhoitoa
ja kunnallisia palveluita. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen kunnallinen
toimintamalli, jolla tuetaan ja parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa
ja syrjäytymisvaarassa olevien työttömien alle 30-vuotiaiden nuorten
työnhakijoiden työkykyä ja työllistymistä Lahden seudulle. Hanke
kytketään osaksi Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilua ja se tekee
tiiivistä yhteistyötä Ohjaamo-toiminnan kanssa.
Hanke on toteutettava 1.6.2021–31.5.2023. Tuen osuus hankkeen
hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään
830 000 euroa (75,05 %), jolloin kaupungin omarahoitusosuus koko
hankkeen ajalta on noin 207 500 euroa. Vuodelle 2021 hanke lisää
työllisyyspalvelujen tuloarviota 160 000 euroa ja määrärahatarvetta 215 000
euroa, mikä lisää henkilötyövuosia +4,6 .
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
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Pöytäkirja
Toimenpiteet
Ote: konsernihallinto/taloussuunnittelu,
konsernihallinto/controllerpalvelut, controller Maija Laine
Elinvoima- ja työllisyysjaosto: KH
KH: KV
Liitteet
Vaikutusten ennakkoarvionti, KUNTO-hanke
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Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 17.05.2021

§ 55
Kesätyösetelien kohdentaminen ravintola-alan opiskelijoille
214/01.01.01.02/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen, p. 044 018 7378
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli
Päätösehdotus
Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää kohdentaa aiemmin päätettyjen
kesätyösetelien lisäksi enintään 60 kappaletta uusia kesätyöseteleitä
Koulutuskeskus Salpauksen ravintola-alan opiskelijoille. Ravintola-alan
opiskelijoille kohdennetussa kesätyösetelissä noudatetaan Elinvoima- ja
työllisyysjaoston 18.1.2021 tekemän päätöksen mukaisia
kesätyöseteliehtoja muilta osin kuin ikärajauksen osalta. Ravintola-alan
kesätyöseteli voidaan myöntää kaikille nuorisolain piiriin kuuluville eli alle
29-vuotiaille.
Kesätyöseteleiden 18 000 € kustannukset kohdennetaan Elinvoima- ja
työllisyyspalveluiden kustannuspaikalle 101014100 ETP
yhteiskustannukset.
Lisäksi Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan
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tämän asian osalta heti ja oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perusteluosa
Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti 18.1.2021 kokouksessaan osoittaa 300
000 euron määrärahan lahtelaisten nuorten kesätyösetelien
rahoittamiseen. Kesätyösetelin arvo on 300 euroa ja niitä voi käyttää
enintään 10 kpl työnantajaa kohden. Kesätyöseteleitä jaetaan vuosina
2004-2006 syntyneille lahtelaisille nuorille maaliskuun loppuun mennessä.
Kaupungin kesätyöseteleitä ei voi käyttää kaupungin konserniyhtiöiden
kesätyöllistämisiin, sillä niille kaupunginvaltuusto on asettanut oman
kesätyöllistämisvelvoitteen.
Korona-pandemia on vaikuttanut merkittävästi ravintola-alaan ja osaavan
työvoiman saatavuus sekä työntekijöiden alaan sitoutuminen on entistä
suurempi haaste ravintoloille. Tukeakseen ravintolayritysten toipumista
koronasta Elinvoima- ja työllisyyspalvelut on selvittänyt ravintola-alan
opiskelijoille kohdennetun kesätyösetelin toteuttamista yhdessä
Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.
Tällä hetkellä Salpauksessa opiskelee ravintola-alalle noin 60 opiskelijaa,
joille on mahdollista kohdentaa 300 € arvoinen kesätyöseteli. Salpauksen
opiskelijat ovat eri ikäisiä, joten ravintola-alalle kohdennetun
kesätyösetelin vaikuttavuuden kannalta on perusteltua myöntää
kesätyöseteli kaikille alle 29-vuotiaille Salpauksen ravintola-alan
opiskelijoille.
Ravintola-alalle kohdennetun kesätyösetelin kokonaiskustannukset ovat
18 000 € ja kustannukset maksetaan Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden
kustannuspaikalta 101014100, ETP yhteiskustannukset.
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Yritysvaikutukset:
Ravintola-alan kesätyösetelin myöntämisellä on todennäköisesti
positiivinen yritysvaikutus ravintola-alan yritysten työvoiman saatavuuteen
ja työvoiman sitoutumiseen pidemmällä aikavälillä. Lisäksi kesätyöseteli
auttaa ravintola-alan yrityksiä koronasta toipumisessa.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus
Toimenpiteet
Ote: Marko Viljamaa, Koulutuskeskus Salpaus, Talouspalvelut
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Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 17.05.2021
§ 56
Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli
Päätösehdotus
Elinvoima- ja työllisyysjaoston merkitsee asian tiedoksi.
Perusteluosa
Tiedoksi tuodaan seuraava asia:
- Yhteysjohtajan viranhaltijapäätös 22.4.2021 § 2: Täydennys elinvoima- ja
työllisyyspalvelut -vastuualueen delegointeihin ja sijasuuksiin
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet
-
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§ 57
Muut asiat

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Puheenjohtaja
Päätösehdotus
Elinvoima- ja työllisyysjaosto merkitsee asiat tiedoksi.
Perusteluosa

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet
-
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Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 17.05.2021

§ 58
Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmän asettaminen ajalle 1.3.202130.6.2023
1007/00.01.03.01/2021
Asian valmistelija / lisätietojen antaja
Henna Eskonsipo-Bradshaw, yhteysjohtaja (vs.), p. 044 4820838
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä
Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli
Päätösehdotus
Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää
1. asettaa Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilulle ohjausryhmän ajalle
1.3.2021-30.6.2023. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, tukea ja seurata
kuntakokeilun toteuttamista ja tuloksia. Ohjausryhmän puheenjohtajana
toimii elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana
Lahden kaupunginjohtaja. Ohjausryhmän esittelijänä toimii
työllisyysjohtaja ja sihteerinä kuntakokeilun projektipäällikkö.
2. valita Lahden seudun kuntakokeilun ohjausryhmään alla mainittujen
tahojen nimeämät edustajat:
-

Asikkalan kunta
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-

Hollolan kunta

-

Kärkölän kunta

-

Orimattilan kaupunki

-

Hämeen ELY-keskus

-

Hämeen kauppakamari

-

Hämeen TE-toimisto

-

Koulutuskeskus Salpaus

-

LAB-ammattikorkeakoulu

-

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy

-

Lahden Teollisuusseura

-

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

-

Päijät-Hämeen Yrittäjät

-

Avainsäätiö

-

Harjulan setlementti

Ohjausryhmän kokouksiin voidaan lisäksi tarvittaessa kutsua
asiantuntijoita.
Perusteluosa
Eduskunta hyväksyi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
15.12.2020 ja tasavallan presidentti vahvisti lain 30.12.2020. Työllisyyden
kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023. Lahden seudun
kuntakokeiluissa ovat mukana Lahti, Hollola, Orimattila, Asikkala ja
Kärkölä.
Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää
työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja
tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen
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tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja
heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.
Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia
palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin
tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen
esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.
Kokeiluihin ohjattiin kokeilualueilla ne työttömät, työllistetyt ja
työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja
ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat
työnhakijat ja kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat, jotka ovat joko
työttömänä, työllistettynä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TEtoimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten
työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.
Lahden seudun kuntakokeilulle on tarpeen asettaa ohjausryhmä, joka
ohjaa, tukee ja seuraa kuntakokeilun toteuttamista ja tuloksia. Kaikkia
seuraavia yhteistyötahoa on pyydetty nimeämään edustaja ohjausryhmän
jäseneksi:


Asikkalan kunta



Hollolan kunta



Kärkölän kunta



Orimattilan kaupunki



Hämeen ELY-keskus



Hämeen kauppakamari



Hämeen TE-toimisto



Koulutuskeskus Salpaus



LAB-ammattikorkeakoulu



Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy



Lahden Teollisuusseura

Elinvoima- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja

nro 5



Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä



Päijät-Hämeen Yrittäjät



Avainsäätiö



Harjulan setlementti

Ohjausryhmän kokouksiin voidaan lisäksi tarvittaessa kutsua
asiantuntijoita.

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto
Toimenpiteet
Tiedoksi Heli Okkonen, Maijastina Setälä, Jasmina Lebnaoui
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 47, § 48, § 49, § 52, § 53, § 54, § 56, § 57

Lahden kaupunki
MUUTOKSENHAKUKIELTO
oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136
§:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 50, § 51, § 55, § 58

Lahden kaupunki
OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai
työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta
viranhaltijasta 50 §).
Oikaisuvaatimusviranomainen
Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)
Yhteystiedot
Lahden kaupunki / kirjaamo
Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti
Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,
Aleksanterinkatu 18
Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18 .00, oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston)
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aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä, jotta se katsotaan ajallaan
saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä
irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan
päättymisestä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen
tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan
päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos
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oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii
perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.

