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Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö puh. 040 150 5230
Kokkotyö-säätiö sr on työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka on toiminut pitkäaikaistyöttömien, vaikeasti työllistettävien, osatyökykyisten ja mielenterveyskuntoutujien työ-, yksilö-, ryhmä- ja työhönvalmennuksen parissa. Säätiö on Toholammilla ylläpitänyt Lähituotemyymälää. 3.2.2021 Kokkotyö-säätiön hallintoneuvosto päätti hakea säätiötä selvitystilaan talousvaikeuksien takia ja Lähituotemyymälän toiminta on päättymässä nopealla aikataululla.
Lähituotemyymälässä on tällä hetkellä yksi työvalmentaja ja kahdeksan
kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa henkilöä. Toholammin kunnalla
on kesästä 2020 lähtien toiminut lisäksi oma työpaja Rinnetie 3:ssa. Se
keskittyy nuorten (19 - 29-vuotiaiden) työpajatoimintaan. Kunnan pajalla on
tällä hetkellä yhden työpajaohjaajan ohjauksessa viisi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa nuorta. Yhteensä Toholammilla on kuntouttavassa
työtoiminnassa 22 henkilöä. Tässä luvussa ovat mukana myös Soiten ylläpitämässä Lestijokilaakson toimintakeskuksessa olevat asiakkaat ja työpajojen ulkopuolella mm. teknisessä toimessa ja Männistössä työskentelevät
henkilöt.
Säätiön konkurssiin ajautumisen vuoksi Toholammin kunnan on järkevää
jatkaa vastaavaa palvelua Toholammilla säätiön toiminnan lakatessa. Lähituotemyymälä on merkittävä vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllisyyspalvelua tarjoava yksikkö Toholammilla, ja työpaikkojen saaminen on haasteellista jo tälläkin hetkellä. Jos Lähituotemyymälään ei voida sijoittaa
asiakkaita, tilanne johtaa siihen, että pitkäaikaistyöttömistä maksettavat
”sakkomaksut” nousevat huomattavasti ja rasittavat kunnan taloutta.
Tämä ns. sakkomaksu tulee, jos kunta ei pysty osoittamaan pitkäaikaistyöttömälle työ- tai harjoittelupaikkaa tai paikkaa työpajassa. Kunnan osuus
on puolet yli 300 päivää työttöminä olleista ja 70 prosenttia yli 1 000 päivää
työttöminä olleiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Vuonna 2020
Toholammin kunta maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta 86 000 euroa.
Tehokkaalla ja monipuolisella työpajatoiminnalla sitä on mahdollista saada
pienenemään.
Myös nuorisotyön kannalta on hyvä olla tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja
ohjata nuorta työtoimintaan ennen kuin mahdollinen syrjäytyminen tuo kalliita lisähaasteita.
Lähituotemyymälä voitaisiin organisoida kunnan nykyisen pajatoiminnan
kanssa yhdeksi yksiköksi, joka voisi toimia monipuolisena kuntouttavan
työtoiminnan tarjoajana. Samalla kuntoutettaville voitaisiin taata monipuolisemmat mahdollisuudet kokeilla erilaisia työtehtäviä.

Kunta saa omasta työtoiminnastaan tukea n. 10 €/hlö/päivä. Kokkotyösäätiö on saanut työpajatoimintaan valtionosuutta, jonka saamisesta myös Toholammin kunta on käynyt neuvotteluja.
Lisäkustannuksina toiminnan siirtämisestä kunnan haltuun olisi 0,5–1 palkkatuetun työohjaajan palkkaaminen. Henkilöresurssien kannalta kaksi työpajayksikköä vaatisi yhteensä 2,5-3 henkilöä työnohjaukseen, koordinointiin ja toiminnan kehittämiseen. Lähituotemyymälän palkkatuetun työohjaajan palkkakustannukset kunta maksaa nykyisinkin suurilta osin Kokkotyö-säätiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tämä kustannus on ollut 52 €/ työpäivä. Työpajatoiminta vaatii nykyisen lain mukaan myös yksilövalmennusta, joka voitaisiin järjestää kuntoutettavan tarpeen mukaan joko sosiaali- tai nuorisotoimen kautta, yhteistyössä etsivän nuorisotyön tai
Soiten kanssa.
Lisäkustannuksia toiminnasta tulisi kunnalle myös vuokrakulujen osalta.
Sekä Kokkotyö-säätiön pesänhoitajan että vuokranantajan suostumus on
saatu nykyisen vuokrasopimuksen siirtämisestä kunnan nimiin. Nykyinen
vuokra liikehuoneistosta on 1024,86 €/kk (+sähkö ja vesi).
Soteuudistuksen myötä kuntouttava työtoiminta on näillä näkymin siirtymässä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Uudistus saattaa tuoda
mukanaan kuntouttavan työtoiminnan palveluiden kilpailutusvelvoitteen hyvinvointialueille.Tällöin kuntouttavan työtoiminnan organisointi kunnan toimintana jouduttaisiin miettimään uudelleen.
Esityslistan oheismateriaalina työpajaohjaaja Janne Isopahkalan selvitys.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että
1.Kokkotyösäätiön Lähituotemyymälän toimintaa jatketaan osana Toholammin kunnan työpajaa.
2.Työpajaohjaaja Janne Isopahkalan määräaikainen työsuhde jatkuu
31.12.2021 saakka.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

