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Johdanto

Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelma vastaa kau-
pungin Talousarviokirjan 2014 kohdan 140 Elinkeinoelämä ja 
kehittämishankkeet kirjaukseen

”Laaditaan kaupungin strategiaa täydentävä työl-
lisyysohjelma, jossa kootaan yhteen kaupungin
keskeiset lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet elin-
keino- ja kehittämistoimenpiteille, joilla pyritään
kaupungin työllisyystilanteen parantamiseen. Työlli-
syysohjelman keskeisinä lähtökohtina ovat Lahden
kaupunkiseudun ja valtion välinen kasvusopimus 
sekä Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma.
Kaupunginhallitus valmistelee työllisyysohjelman 
ja tuo sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi
viimeistään kesäkuussa 2014.”

Ohjelma toteuttaa eritoten Lahden kaupungin strategian Yh-
dyskunta ja elinvoima –näkökulmaa ja siihen liittyvää strate-
gista päämäärää A (Lahti on kasvava ja kilpailukykyinen) sekä 

Asukas -näkökulman strategista päämäärää B3 (Ehkäistään 
syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista sekä tuetaan 
suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä). Se 
toimii Lahden kaupunkiseudun ja valtion välisen kasvusopi-
muksen johtamisen käytännönläheisenä työvälineenä Lahden 
kaupungissa. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä kasvuso-
pimuksen kaikille osa-alueille: kilpailukykyyn, sitä tukeviin 
MAL-ratkaisuihin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn ja työttömyy-
den vähentämiseen. Ohjelma nostaa esille aihepiirejä, joissa 
kaupunki tavoittelee yhteistyötä valtion kanssa ja pyrkii hyö-
dyntämään valtion uusia linjauksia ja panostuksia työllisyydes-
sä ja elinkeinopolitiikassa.

Työllisyys- ja elinvoimaohjelmaa valmistelemaan kaupungin-
johtaja asetti työryhmän ja nimesi sen jäseniksi Sari Almin ja 
Sami Kuikan konsernipalveluista sekä Matti Kurosen, Johanna 
Palomäen, Veli-Pekka Toivosen ja Saara Vauramon tekniseltä 
ja ympäristötoimialalta. Lisäksi työryhmään kutsuttiin Riitta 
Nieminen-Sundell Päijät-Hämeen liitosta ja Tomi Tura Lahden 
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Seudun Kehitys LADEC Oy:stä. Työryhmä kokoontui keväällä 
2014 kahteen työpajaan ja työsti tekstiä työpajojen jälkeen 
työpareina.

Ohjelmassa keskitytään rajattuun määrään konkreettisia, 
työllisyyteen vaikuttavia toimenpiteitä. Se ei siis pyri kat-
tamaan kaikkia niitä keinoja, joilla kaupunkikonsernin eri 
toimijat toteuttavat työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa, vaan 
nostamaan esiin erityisesti sellaisia uusia, vaikuttavia kokonai-
suuksia, jotka edellyttävät kaupunkikonsernin toimijoiden 
saumatonta yhteistyötä. Monet ohjelman toimenpiteistä 
edellyttävät myös muun muassa valtion työllisyys- ja elinkei-
notoimijoiden sekä oppilaitosten tiivistä mukanaoloa. Lahden 
kaupunkiseudun ja valtion kasvusopimus antaa hyvän pohjan 
aktiiviselle yhteistyömallille.

Ohjelmassa esitetään kolme vaikuttavuudeltaan 
erirytmistä toimenpideryhmää: 

A) akuutit työllisyystoimenpiteet, 
jotka  edistävät osallisuutta
B) elinkeinojen uudistaminen 
(käytännössä yrityspolitiikka)
C) elinvoima ja houkuttelevuus 
(pitkäjänteinen kehittäminen)

Akuuttipaketti A kohdistuu seuraavaan kolmeen vuoteen, jos-
kin useimmat toimenpiteet suositellaan aloitettavan heti. Elin-
keinojen uudistaminen kroonisten ongelmien poistamiseksi ja 
elinvoiman ja houkuttelevuuden lisääminen alkavat yhtä lailla 
heti, mutta niiden vaikutukset näkyvät myöhemmin. Pitkäjän-
teisen kehittämisen toimien vaikutus ulottuu vuoteen 2020 ja 
pidemmällekin.
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Nuorisotyöttömyys

Lahden nuorisotyöttömyys on 6,5 % korkeampi kuin vuosi sit-
ten: vuoden 2014 huhtikuussa oli 1115 alle 25- vuotiasta työ-
töntä. Nuorten yli 3 kk:n työttömyys oli 2014 maaliskuussa 32,2 
%. Peruskoulusta sijoittui jatkokoulutukseen 98,3 % - näistä toi-
selle asteelle noin 89 % ja valmistaviin koulutuksiin noin 9 %. 
Nuorisotakuun mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja 
alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoitte-
lu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lisäksi jokaisel-
le peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, 
ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajas-
sa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Myös nuorten aikuisten 
osaamisohjelma tarjoaa ilman koulutusta oleville alle 30-vuo-
tiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen 
osan suorittamiseen.

Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyys

Lahden kaupunki maksoi vuonna 2013 työmarkkinatuen kun-
taosuutta 8,1 miljoonaa euroa. Lahdessa oli vuonna 2013 kes-
kimäärin noin 2 300 yli vuoden työttömänä ollutta henkilöä 
kuukaudessa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksetaan yli 
500 päivää työttömänä olevalle ja kunnan osuus on tällöin 50 
% työmarkkinatuesta. Valmisteilla oleva lakimuutos kasvattaa 
Lahden maksuosuutta edelleen. Vuoden 2015 alusta kunta 
maksaa 300-999 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 
50 % ja vähintään 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden 
osalta 70 % kustannuksista. Tämä aiheuttaa Lahden kaupun-
gille arviolta noin 4,5 miljoonan euron lisäkustannuksen vuo-
sittain nykytilanteeseen verrattuna.

Työttömyystilanne
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Vuonna 2017 Lahden nuorisotyöttömyysaste 
alhaisempi kuin 10 suurimmassa  kaupungissa 
keskimäärin. Vuonna 2020 nuorisotyöttömyys 
keskimäärin enintään 9 %.
Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vuon-
na 2017 enintään 2 000 henkilöä ja vuonna 
2020 keskimäärin enintään 1700 henkilöä 
kuukausittain.
Lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuutta 
kerryttävistä henkilöistä vähintään 25 % 
on mukana aktivointitoimissa vuosittain.

Ohjelman tavoitteet

•

•

•

Lahden kaupungin työttömyysprosentti on 
puolittunut vuoden 2014 tasosta vuoteen 
2020 mennessä. Tämä edellyttää noin 5500 
uutta työpaikkaa (netto). Uusien yritysten 
perustamisen myötä syntyy noin 3000 uutta 
työpaikkaa ja alueelle sijoittuvien kautta noin 
1000 työpaikkaa. Loput noin 1500 työpaikkaa 
syntyvät olemassa oleviin yrityksiin.
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Nuorisotakuun kuntakokeilussa toteutetaan Lahden kau-
pungin ja työhallinnon yhteisiä palvelulinjakohtaisia toi-
mintamalleja, joilla tavoitetaan asiakasnuoret ja ohjataan 
heidät tiiviissä yhteistyössä eteenpäin koulutus- ja työllistymis-
polulla. Erityisesti parannetaan viranomaisten keskinäistä 
tiedonvaihtoa palveluprosessien yhteissuunnittelulla. Esi-
merkkinä tästä on yhteispalvelupisteenrakentaminen nuoriso-
takuun työllisyysosion osaksi. Samalla luodaan työhallinnon 

Akuuttipaketti -  osallisuus

ja Lahden kaupungin yhteinen suunnitelma nuorisota-
kuun toimenpiteistä ja vastuunjaosta vuosille 2015-2016. 
Mukaan kutsutaan myös koulutusorganisaatiot ja muut kes-
keiset toimijat. Jatketaan ja edelleen kehitetään elinkeinoelä-
mäyhteistyötä Päijät-Hämeen Yrittäjät ry:n ja sen paikallisyh-
distysten kanssa erityisesti Lahden kaupungin, työhallinnon ja 
koulutusorganisaatioiden kesken. Lisäksi tarjotaan joustavia 
työhönvalmennuspalveluita ja yrittäjälähtöisiä koulutuksia 
sekä nuorille työnhakijoille että työnantajille.

Vastuutahot: konsernipalvelujen työllisyysasiat, 
nuorisopalvelut, perusopetus, 2. aste, hyvinvointipalvelut/
työhönkuntoutus.

Työttömien tehokas työllistäminen vaatii ennen kaikkea työ-
paikkoja alueelle, mutta myös sujuvaa ja aktiivista yhteistoi-
mintaa sekä tiedonkulkua työllistämistä hoitavien tahojen 
kesken. Tämä edellyttää tietojärjestelmien avaamista 

A1 Nuorisotakuun toimeenpaneminen. Nuorten 
työllisyyden edistämiseksi kehitetään erityisesti 
yrityksille suunnattuja palveluita ja neuvontaa, 
helpotetaan nuorten työllistämistä yrityksiin, 
kasvatetaan nuoria työllistävien tahojen verkos-
toa sekä järjestetään kaupungin ja elinkeinoelä-
män yhteisiä kampanjoita.
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työhallinnon ja kaupungin välillä. Tärkeintä on, että selkiyte-
tään valtion ja kuntien keskinäistä työnjakoa ja että muut-
tuva lainsäädäntö sekä uudistuva palvelurakenne mahdollista-
vat paikkakuntakohtaisten tarpeiden mukaiset järjestelyt. 
Työllistämisessä hyödynnetään nykyisiä kokeiluja (mm. työlli-
syyden kuntakokeilu) ja ollaan valmiita uusiin yhteishankkei-
siin valtion ja muiden toimijoiden kanssa. Lahden kaupungin 
rooli alueensa työllisyystoimien kehitystyössä on vahva. 

Tiedonkulun esteet työllisyydenhoidossa ovat samansuuntai-
sia kaikissa suurissa kaupungeissa. Näiden kaupunkien tulee 
yhdessä vaikuttaa siten, että olennainen tieto valtion ja kun-
tien välillä kulkee nykyistä huomattavasti paremmin. Osana 

kaupunkiseutujen kasvusopimusta Lahden, Oulun ja Porin 
kaupunkiseutujen kunnat toteuttavat yhdessä valtion kanssa 
yhteisen, poikkihallinnollisen työllisyysohjelman, jossa 
tunnistetaan erityisesti kuntien keinoja vaikuttaa pitkäaikais- ja 
rakennetyöttömyyteen sekä niistä aiheutuviin kustannuksiin.

Lahden kaupungin työllisyystoimissa pyritään mahdollisim-
man lähelle ns. yhden luukun mallia, jossa työnhakija ja 
työnantaja saavat kaiken tarvitsemansa palvelun yhdestä pai-
kasta mahdollisimman nopeasti ja joustavasti ilman nykyisen-
kaltaista byrokratiaa. Lahden kaupungin työllisyydenhoitoon 
liittyvät toimijat keskitetään nykyistä tiiviimmin, ja samalla tut-
kitaan mahdollisuudet sijoittua TE-palveluiden kanssa samaan 
paikkaan. LADECin tekemää yrityskontaktointia tullaan jatkos-
sa hyödyntämään entistä tehokkaammin myös työllisyysmah-
dollisuuksien haravoimisessa ja tunnistamisessa. 

Lahden kaupunki on aktiivinen välityömarkkinoiden toimin-
tamallien kehittämisessä ja niihin liittyvien uusien mahdol-
lisuuksien hyödyntämisessä, korostaen avoimille työmarkki-
noille johtavia toimintatapoja ja – malleja

Vastuutahot: Kaupungin työllisyyden edistämisen toimijat, 
TE-palvelut, LADEC, elinkeinoelämä, 
koulutusorganisaatiot, 3. sektori

A2 Poikkihallinnollinen työllisyysohjelma. 
Selvitetään mahdollisuudet vapaakuntako-
keiluun pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden 
purkamiseksi osana kaupunkiseudun kas-
vusopimusta. Tavoitteena on lisätä kaupun-
gin mahdollisuuksia vaikuttaa työttömien 
tunnistamiseen, palveluiden järjestämiseen 
sekä työttömyydestä aiheutuviin menoihin.
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Elinkeinojen uudistaminen 
yrityspolitiikan keinoin

Tällä hetkellä Lahti ei pysty vastaamaan yritysten sijoittumisiin 
ja investointeihin liittyviin tarpeisiin riittävän tehokkaasti ja 
nopeasti. Erityisesti tämä korostuu uusien yritysten sijoittues-
sa alueelle, jolloin Lahti kilpailee muiden kaupunkien ja kau-
punkiseutujen kanssa tarjoamallaan palvelulla.

Kaupunkikonserni käy läpi yritysten sijoittumiseen ja investoin-
teihin liittyvät prosessit. Tämän pohjalta rakennetaan jousta-
va ja yrityslähtöinen palvelukokonaisuus. Se kattaa muun 
muassa asemakaavoitukseen, tontti- ja toimitilatarjontaan (ml. 
yksityinen tarjonta), kunnallistekniikkaan, kumppanihakuun 
ja työvoiman saatavuuteen liittyvät palvelut. Palvelukokonai-
suuteen kytketään tiiviisti mukaan myös muut keskeiset alu-
eelliset toimijat: ELY-keskus (rahoitus), TE-toimisto (osaavan 
työvoiman saatavuus), oppilaitokset (tuleva työvoiman tarve 
ja työvoimapotentiaali). Tarkastelun yhteydessä täsmenne-
tään yhteistyön toimintamallit ja työnjako. Tavoitteena on kes-
keisten toimijoiden yhteinen invest in –tiimi, joka pystytään 

B1 Kaupunkikonsernin yritysprosessien virta-
viivaistaminen ja yritysinvestointien edistämi-
nen. Virtaviivaistetaan yrityksiin kohdistuvat, 
erityisesti sijoittumiseen ja investointeihin liit-
tyvät valmistelu- ja päätöksentekoprosessit. 
Tavoitteena on yrityslähtöinen palvelukoko-
naisuus, joka nopeuttaa näitä prosesseja mer-
kittävästi. Otetaan käyttöön uusi, kaupungin 
elinkeinorahastoa hyödyntävä rahoitusmalli 
työllisyyttä edistäviin yritysten investointei-
hin ja kehityskohteisiin.
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mobilisoimaan nopeasti tarpeen mukaan. Asiakkaan näkökul-
masta kaupunkikonserni on yksi toimija, jonka palvelut ovat 
yhdestä paikasta saatavissa.

Kaupunkikonsernin yhtiöt ovat valmiita pitkäjänteisiin kump-
panuusjärjestelyihin, joilla voidaan tarjota alueen yrityksille 
modernit alueen osaamista hyödyntävät ratkaisut mm. ener-
gia-, vesi-, jätevesi- ja kierrätyspalveluissa.

Yksittäisten yritysten lisäksi kaupunkikonserni voi tukea 
alueella toimivia ja kehittyviä yritysten arvoketjuja ja yhteis-
työverkostoja tunnistamalla niiden aukkokohtia, puutteita ja 
lisäarvotarpeita ja tarjoamalla niiden avuksi toimivat palvelut. 
Yhteistyössä kaupungin, LADECin ja keskeisten yritysryhmien 
kanssa tunnistetaan keinot, joilla kaupunkikonsernin toimijat 
voivat mm. suunnata sijoittumismarkkinointia ja –palvelua 
alueella toimivia arvoketjuja tukeviin yrityksiin sekä sovelta-
malla niihin tehostettua kaavoitus- ja tontinluovutusprosessia. 
LADEC panostaa siihen, että valtion elinkeinotoimijoiden pää-
omasijoitus-, tuotekehitys- ja muut instrumentit ovat tarjolla ja 
laajasti käytössä alueen yrityksissä.

Kaupunki ottaa käyttöön uuden rahoitusmallin Lahdes-
sa toimivien ja Lahteen sijoittuvien yritysten investointi- ja 

kehityskohteiden edistämiseen. Keskeisenä kriteerinä on, että 
kohteilla tulee olla merkittävä paikallinen työllisyysvaikutus. 
Tällä vauhditetaan työllistävien investointi- ja kehityskohtei-
den käynnistymistä taantuman aikana. Rahoitusmalli toteute-
taan hyödyntäen kaupungin elinkeinorahastoa. Mallin toteu-
tustapa tarkennetaan kesän-syksyn 2014 aikana.

Vastuutahot: tekninen ja ympäristötoimiala, LADEC, Lahti 
Energia, Lahti Aqua ja Päijät-Hämeen jätehuolto.
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Lahtea kehitetään yritysten nopeaa tuotekehitystoimin-
taa tukevana ympäristönä. Keskeisessä roolissa on alueen 
vahva muotoiluosaaminen, jota suunnataan ja vahviste-
taan tukemaan käyttäjälähtöistä tuotekehitystä. Kaupungin 
tuottamaa julkista tietoa avataan helposti löydettävään ja 
käsiteltävään muotoon uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
synnyttämiseksi.

Lahti käyttää hyväksi kaikki ne mahdollisuudet, joita val-
tion strategiset linjaukset (mm. teollisuuspoliittinen linjaus 
28.5.2014, Cleantech-strategia ja Biotalousstrategia 8.5.2014, 

B2 Tuotekehitysympäristön vahvistaminen. 
Vahvistetaan yritysten käytössä olevaa paikal-
lista tuotekehitysympäristöä mm. muotoilun 
avulla sekä avaamalla julkista tietoa hyödyn-
nettävään muotoon. Hyödynnetään kaupun-
gin merkittävät aluerakentamiskohteet ensi-
markkinoina paikallisten yritysten tuotteille ja 
palveluille. Niemen aluetta kehitetään moni-
puolisena innovaatioympäristönä.

Kansallinen muotoiluohjelma 2013) antavat Lahden alueen 
yrityksiä palvelevalle kehitystoiminnalle. Kaupunki hyödyntää 
laajat aluerakentamiskohteensa yritysten uusien ratkaisujen 
kokeilu- ja  demonstraatioympäristöinä. Tavoitteena on tällä 
luoda paikallisille yrityksille entistä paremmat mahdollisuu-
det saada tärkeitä ensimmäisiä kaupallisia sopimuksia ja refe-
renssejä (ns. ensimarkkinat). Lahdessa toimivien yliopistojen 
ja Lahden ammattikorkeakoulujen osaaminen erityisesti ym-
päristö- ja innovaatiotutkimuksessa kytketään kokeilu- ja de-
monstraatioympäristöihin mm. suuntaamalla kaupungin han-
kerahoitusta niiden kehittämiseen.

Niemen aluetta kehitetään monipuolisena, yritysten ja korkea-
koulujen yhteisenä innovaatioympäristönä. Sen toimintoja, 
palveluja ja tilaratkaisuja suunnataan tukemaan yritysten kes-
kinäistä sekä yritysten ja korkeakoulujen välistä verkottumista 
sekä nopeaa tuotekehitystoimintaa.

Vastuutahot: LADEC, tekninen ja ympäristötoimiala, Lahden 
ammattikorkeakoulu.
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Lahdessa syntyy tällä hetkellä vähemmän yrityksiä kuin muilla 
suurilla kaupunkiseuduilla. Yksittäisiä syitä tähän ei ole, joten 
yrittäjyyden lisäämiseksi on panostettava monessa suunnassa: 
kouluissa, oppilaitoksissa, julkisissa yritys- ja työvoimapalve-
luissa sekä rahoittajissa. Alueelliset toimijat (esimerkiksi julki-
set yrityspalvelut ja oppilaitokset) käynnistävät yhteisen yrittä-
jyyteen kannustavan, asenteita ja muita kynnyksiä madaltavan 
operaation. Synnyttämällä vuositasolla noin 200 uutta yritys-
tä nykyistä enemmän Lahti olisi suurten kaupunkiseutujen 
parhaimmistoa.

B3 Yrittäjyysinvaasio. Kaupunki kokoaa yrit-
täjyyteen ja yrittäjyyskulttuuriin vaikuttavat 
tahot yhteiseen operaatioon, jonka tavoittee-
na on saada aikaan 200 uutta yritystä nykyistä 
enemmän joka vuosi.

Yrittäjyysinvaasion toimenpiteitä ovat muun muassa:

Uusien kokeilevan yrittäjyyden mallien (vrt. Tampereella ja 
Otaniemessä kehitetyt mallit) kehittäminen Lahteen oppi-
laitosten ja LADECin yhteistyöllä
Matalan kynnyksen yrittäjyyden tukeminen luomalla jous-
tavia polkuja LADECin, TE-toimistojen
ja oppilaitosten välille (vrt. kohdat A1 ja A2)
Opiskelijayrittäjyyden aktivointi ja systemaattinen kehittä-
minen (mm. LAMK:n opiskelijayrittäjyysohjelma)
Laaja yhteiskampanja yrittäjyyden aktivoimiseksi

Vastuutahot: LADEC, konsernipalvelujen työllisyysasiat, sivis-
tystoimiala, Lahden ammattikorkeakoulu,
Koulutuskeskus Salpaus.

•

•

•

•
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Lahden kaupunginhallitus hyväksyi 7.1.2014 hankintaohjel-
man, jonka mukaan kaupungin kaikissa merkittävissä han-
kinnoissa ja investoinneissa otetaan huomioon niiden yritys-
vaikutukset eli mahdollisuudet synnyttää niiden avulla uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää työllisyyttä.

Osana ohjelman toteutusta kaupunki määrittelee ne palvelut 
vuoteen 2020 asti, jotka se tuottaa itse ja jotka se toteuttaa 
ostopalveluina. Tässä yhteydessä arvioidaan myös palveluse-
telien käytön merkittävä laajentaminen (2 milj. eurosta 10 mil-
joonaan euroon) ja sosiaalisten kriteerien käytön edellytykset.
Kilpailuttamalla kaikki pienhankintansa sekä laajentamalla ja 
systematisoimalla merkittävästi ennen varsinaista kilpailutus-
ta tapahtuvaa vuoropuhelua yritysten kanssa kaupunki pyrkii 
luomaan entistä paremmat mahdollisuudet paikallisille yrityk-
sille päästä mukaan tarjouskilpailuihin ja saada tietoa tulevista
hankinnoista hyvissä ajoin.

Vastuutahot: konsernipalvelut, toimialat, LADEC

B4 Kaupungin hankintaohjelman toimeen-
pano. Kaupunki luo omilla hankinnoillaan 
edellytyksiä elinkeinotoiminnalle ja yrittäjyy-
delle ja ottaa huomioon myös uusia toimijoita 
markkinoilla. Työllisyys- ja elinvoimapolitiikan 
kannalta keskeiset toimenpiteet ovat:
1. Linjataan kaupungin ostopalvelut ja sen 
pohjalta arvioidaan mahdollisuudet erilaisten 
hankintamenettelyjen käytölle ja annetaan 
suositukset hankintakriteerien käytölle.
2. Kehitetään kaupungin kilpailutusmenet-
telyjä siten, että myös pienillä toimijoilla 
on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen 
menestyksellisesti.
3. Laajennetaan ja systematisoidaan vuoropu-
helua yritysten kanssa jo hankintojen
valmisteluvaiheessa.
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Lahti on ollut 2000-luvulla työikäisen väestön ja lapsiperhei-
den keskuudessa yksi Suomen muuttovoittoisimmista kau-
pungeista. Myös yritysympäristönä sen vetovoima ja kiin-
nostavuus on kasvanut. Tästä huolimatta maine ja mielikuva 
Lahdesta – sekä kaupungin sisällä että ulkopuolella – ei ole 
yhtä vahva kuin useilla muilla, mittareiden perusteella hei-
kommin kehittyneillä kaupungeilla. Yritysympäristönä kau-
punkia ei tunneta riittävän hyvin. Alueen huono medianäky-
vyys ja tunnettuus vaikeuttaa Lahden seudun mahdollisuuksia 

Elinvoima ja houkuttelevuus 
- pitkäjänteinen kehittäminen

kilpailla asukkaista sekä yrityksistä muiden kaupunkiseutujen 
kanssa. Myös edunvalvonnan kannalta alueen heikko näky-
vyys on ongelma.

Jos Lahden kasvu saadaan täysimittaisesti näkymään myös sii-
nä, miten kaupunki näyttäytyy ihmisten mielikuvissa ja valin-
noissa, sillä on täydet mahdollisuudet nousta vetovoimaisim-
pien suurten kaupunkien joukkoon. Tämän aikaansaaminen 
vaatii kaupungin sisäisen hengen vahvistamista, menestysta-
rinoiden ja onnistumisten tietoista esiin nostamista ja kerto-
mista sekä Lahdessa että sen ulkopuolella. Tähän tarvitaan
kaikkia kaupunkilaisia, yrityksiä ja yhteisöjä – alueen asukkai-
den aktiivisuutta ja kiinnostusta oman kaupungin positiivi-
seen kehittämiseen. Tavoitteena on, että Lahden 100 000 asu-
kasta ovat mukana kaupungin  kehittämisessä ja ideoimisessa 
sekä myönteisten viestin viemisessä.

C1. Lahden tiimihengen nostatus. Kaupunki 
muodostaa toimintamallin alueen tunnettuu-
den kasvattamiseen sekä edunvalvonnan te-
hostamiseen yhteistyössä yritysten, julkishal-
linnon eri organisaatioiden sekä asukkaiden 
kanssa.
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Lahden ”tiimihengen” vahvistamiseksi
- Käynnistetään yhteinen operaatio alueen tunnettuuden 
kasvattamiseen sekä edunvalvonnan tehostamiseen. Sen 
toteuttajana ei ole suljettu ryhmä ihmisiä tai suunnittelutoi-
mikunta, vaan vapaasti järjestäytynyt ja avoin joukko, jota 
yhdistää aktiivinen tahto toimia Lahden seudun hyväksi. 
Se toteuttaa yhteisoperaatioita, joiden avulla tuodaan esiin 
alueen vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä. Tavoitteena on 
kasvattaa systemaattisesti Lahden seudun näkyvyyttä sekä 
houkuttelevuutta yritysten sijainti- ja työpaikka-alueena.
- Vahvistetaan kaupungin sisäistä positiivista näkyvyyttä 
asukkaiden ja yritysten keskuudessa nostamalla esiin mo-
nimuotoisia menestystarinoita, luomalla uusia osallisuuden 
toimintamalleja sekä niitä tukevia tiloja ja ympäristöjä.

Vastuutahot: LADEC, konsernipalvelut, toimialajohto

Panostus koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen on erityi-
sen tärkeää Lahdessa, jossa voimakas teollinen
rakennemuutos vaikuttaa merkittävästi syntyvissä työpaikois-
sa vaadittavaan osaamiseen. Alueen osaamispohjan vahvis-
taminen edellyttää kaikkia koulutusasteita perusasteelta am-
mattikorkeakouluun ja yliopistoihin. 

C2. Lahden osaamispohjan pitkäjänteinen 
vahvistaminen. Lahtelainen koulutus tukee 
yritystoimintaa ja palvelee sivistystä ja osaa-
mista alueella. Koulutusta suunnataan toteut-
tamaan kaupungin strategisia tavoitteita ja 
vastaamaan alueen elinkeinoelämän tarpeita. 
Kaupunki osallistuu aktiivisesti koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittämiseen tukemalla yli-
opistokampuksen toimintaa, vahvistamalla 
ammattikorkeakoulun roolia ja toimintaa 
sekä turvaamalla Koulutuskeskus Salpauksen 
toimintaedellytykset.

Lahden kilpailukyky- ja elinkeinostrategiaan sisältyy olennai-
sena osana tavoite uusien korkean jalostusarvon ja tuottavuu-
den työpaikkojen synnyttämisestä. Kansainväliset kokemukset 
osoittavat, että ne syntyvät korkeakoulujen ympärille: sinne, 
missä on sekä potentiaalista työvoimaa että uutta luovaa dy-
namiikkaa, ”pörinää”. Lahden ilmeinen haaste on, että yliopis-
toyksikköjen tarjoama koulutus ei yksinään suuressa mitassa 
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synnytä tällaista nuorten, työuransa alussa olevien osaajien 
massaa. Sen sijaan 5000 tutkinto-opiskelijan Lahden ammat-
tikorkeakoulu on tällainen alusta. Yliopistoilla on kuitenkin 
olennainen rooli myös Lahden alueen vetovoimassa ja korkean 
jalostusarvon työpaikkojen houkuttelemisessa. Juuri tässä voi 
olla Lahden suuri mahdollisuus: vahvan ammattikorkeakoulun 
ja siihen luontevasti kytkeytyvien yliopistojen yhdistelmä. Tä-
män täysimittainen toteutuminen edellyttää nykyistä laajem-
paa ja kunnianhimoisempaa tutkimus- ja opetusyhteistyötä.

Lahden ammattikorkeakoulun toiminnot sekä valtaosa Lah-
dessa toimivien yliopistojen toiminnasta keskittyy Niemen 
alueelle. Tämä luo edellytykset ammattikorkeakoulun sisäi-
selle kehittymiselle ja lahtelaisen korkeakoulukokonaisuuden 
tiivistymiselle vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Niemen 
alue vahvistuu maakunnan yritystoiminnan tulevaisuuden 
kannalta keskeisenä osaamiskeskittymänä.

Lahden ammattikorkeakoulun tasoa ja profiilia kehitetään 
systemaattisesti yhteistyössä alueen yliopistojen, yritysten 
ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa mm. suuntaamalla 
kaupungin hankerahoitusta näiden yhteishankkeisiin. Alueen 
osaamiskärkiin – ympäristö, teollinen muotoilu ja käytäntöläh-
töinen innovaatiotoiminta – liittyvää tutkimusta ja opetusta 

vahvistetaan Lahden ammattikorkeakoulussa ja yliopistokam-
puksessa tukemaan yritystoiminnan uudistumista, kansain-
välisen tason osaajien kehittymistä ja kiinnittymistä alueelle 
sekä alueen profiloitumista vetovoimaisena kasvukeskuksena. 
Alueen yritysten ja korkeakoulujen välinen tiivis yhteys on Lah-
dessa erityisen tärkeää, jotta suhteellisen pieni korkeakoulu-
sektori pystyisi konkreettisesti edistämään yritysten uudistu-
mista. Ammattikorkeakoulun työelämälähtöistä koulutusta ja 
sitä kautta työllistymistä tukevia valmiuksia vahvistetaan jo 
opiskeluaikana.

Korkeakoulujen asiantuntijoilla tulisi olla nykyistä suurempi 
rooli alueen yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa ja esimer-
kiksi julkisten palvelujen kehittämisen keskustelukumppanei-
na. Kaupunki voi edistää sellaista tieteellistä asiantuntemusta 
hyödyntävää yhteiskunnallista vuoropuhelua, joka tarjoaa 
mahdollisuuden aitoon vuorovaikutukseen konkreettisten ky-
symysten – yhteiskunnallisesti merkittävien ratkaistavien on-
gelmien – äärellä. Niihin on mahdollista kytkeä myös nykyistä 
laajempi kansalaiskeskustelun näkökulma (ns. kansalaistiede).

Yritystoiminnan kehitys ja työpaikkojen turvaaminen ja luomi-
nen edellyttää osaavaa työvoimaa kaikilla tasoilla. Koulutus-
keskus Salpauksen ja muun ammatillisen koulutuksen tulee 
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nivoutua tiiviisti kehittyvän työelämän nykyisiin ja tuleviin tar-
peisiin. Eri koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyön tarve 
korostuu.

Perusopetuksesta lähtien lapsia ja nuoria kannustetaan ko-
keilevuuteen, yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen. Lahdessa 
toimivien yliopistojen ja kaupungin lukioiden välistä aktiivista 
yhteistyötä (mm. yhteiskurssit ja -luennot, LUMA-keskustoi-
minta) jatketaan ja kehitetään.

Vastuutahot: Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden yli-
opistokeskus, Koulutuskeskus Salpaus, sivistystoimiala, 
konsernipalvelut

Kasvavan matkailijavirran ja matkailutulon kautta syntyy uu-
sia työpaikkoja. Myös uusien yritysten perustaminen tulee 
tarpeelliseksi, jotta matkailijoiden käyttämien palvelujen tar-
jonta monipuolistuu vastaamaan kasvavaa kysyntää. Uusien 
palvelu- ja matkailuyritysten syntymistä ja olemassa olevien 
kehittymistä tukee kehittäjäorganisaatioiden tiivis yhteistyö. 
Matkailu- ja tapahtumatoimijoiden rohkaiseminen paikallisen 
työvoiman ja alihankintapalveluiden käyttöön tuo lisää työl-
lisyyttä alueelle. Uusilla rohkeilla yhteistyömalleilla tapahtu-
majärjestäjien ja julkisten toimijoiden välillä on löydettävissä 

C3 Matkailu- ja tapahtumakaupunki Lahti. Lah-
tea kehitetään monipuolisen matkailun kohtee-
na. Lahden houkuttelevuus matkailukohteena 
ja tunnettuus kansallisesti ja kansainvälisesti 
perustuu ainutlaatuiseen talviurheiluperintee-
seen, joka on olennainen osa Lahti-kuvaa ja 
liittyy kiinteästi myös kaupungin vetovoimaan 
elinkeinotoiminnan ja asumisen keskuksena. 
Laaja-alainen matkailun lisääminen tuo vä-
lillisiä ja välittömiä työpaikkoja lyhyelläkin 
aikajänteellä ja vahvistaa elinkeinorakennetta.

tapoja työllistää nuoria. On kehitettävä menetelmiä, joilla mat-
kailu- ja tapahtumatuottajien työvoiman kysyntä ja tarjonta 
kohtaavat.

Hiihdon MM 2017-kisojen hyödyntäminen tapahtumakaupun-
gin mielikuvan uudelleen rakentamisessa on suuri mahdolli-
suus ja vaatii uusia toimintamalleja eri organisaatioiden välil-
lä. MM-kisatapahtuman edesauttamana tehtävät investoinnit 
työllistävät ja antavat Lahden matkailulle uusia kilpailuvaltteja 
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ja vetovoimatekijöitä tulevaisuuteen. Hiihdon MM2017-kiso-
jen tulee nostaa pysyvästi kaupungin vetovoimaa ja matkailu-
palvelutarjontaa ja heijastua alueen kaikkeen matkailutoimin-
taan pitkälle tulevaisuuteen. Kisajärjestelyjen kautta voidaan 
kaupunkiin luoda uusi matkailun ja tapahtumien sekä julkisen 
ja yksityisen sektorin välinen toiminta- ja työskentelymalli. 
Vaaditaan rohkeita ratkaisuja, mutta samalla vastuiden, velvol-
lisuuksien sekä riskien uudelleen jakoa. Kansainvälisten tapah-
tumien kautta kaupunki saa huomattavaa medianäkyvyyttä, 
joka on hyödynnettävissä positiivisen mielikuvan luomiseen 
Lahdesta. On tärkeää, että rajalliset resurssit käytetään ja koh-
distetaan entistä tehokkaammin ja yhteisesti suunnitellen.

Tärkeimmät toimenpiteet:
- matkailumarkkinoinnin ja myynnin vahvistaminen ja 
kohdistaminen
- matkailuinvestointien vauhdittaminen
- tapahtumamarkkinoinnin ja –järjestämisen resurssien yh-
teiskäyttö, toimiala- ja yhtiörajat ylittävä yhteistyö
- vientitulon aktiivinen haku kansainvälisiltä markkinoilta ja 
tätä kautta uusien työpaikkojen synty
- kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien haku yhteis-
työssä toimijoiden kanssa
- vetovoimaisten jo olemassa olevien tapahtumien toimin-
taedellytysten turvaaminen
- matkailijoiden huomioiminen kaupunkisuunnittelussa; 
pysäköinti, opastus

Vastuutahot: Lahti Region Oy, Lahden kaupungin tapahtu-
mayksikkö, LADEC
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C4 Opiskelijakaupunki Lahti. Kaupunkikon-
sernissa kootaan opiskeluun ja opiskelijoi-
den tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät (ope-
tustarjonta, opiskelija-asuminen, palvelut, 
työharjoittelut, tulevaisuuden työpaikat, 
yrittämisen palvelut) selkeäksi kokonai-
suudeksi. Opiskelija-asumista, palveluita ja 
kampusalueita kehitetään yhdessä opiskeli-
joiden kanssa.

Tällä hetkellä Lahden seudun opiskelu- ja sen jälkeisiä työmah-
dollisuuksia ei tunnisteta riittävän hyvin. Alueella opiskelleet 
hakeutuvat valmistumisen jälkeen usein asumaan muualle, 
sillä opiskelun aikana ei ole muodostunut käsitystä alueen 
työpaikkamahdollisuuksista tai henkilökohtaisia suhteita po-
tentiaalisiin työllistäjiin. Alueen nykyiset 5000 korkeakoulu- ja 
20 000 toisen asteen opiskelijaa ovat merkittävä voimavara, 
josta kaupunkiseudun kannattaa kilpailla. Opiskelujen jälkei-
sen työelämätarjonnan avaamiseksi Lahden kaupunkikonser-
nissa tulee koota työelämän ja asumisen erilaiset palvelut ja 
mahdollisuudet selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Alueella pa-
nostetaan erityisesti työelämälähtöiseen harjoitteluun, työssä 

oppimiseen, opiskelijayrittäjyyden tukemiseen ja koulutusyh-
teistyöhön eri sektorin koulutusorganisaatioiden kanssa.

Niemen aluetta kehitetään opiskelijakaupunginosana, joka 
huomioi myös kohderyhmän vapaa-ajan viettotarpeita. Opis-
kelijakaupunki-konseptia kehitetään yhteistyössä myös kau-
punkikonsernin ulkopuolisten tahojen kanssa.

Tärkeimmät toimenpiteet:
Kootaan opiskeluun, työmahdollisuuksiin ja asumiseen liit-
tyvä tieto ja palvelut nykyistä paremmin yhteen.
Kehitetään ulkomaalaisille opiskelijoille tarkoitettuja opis-
kelumahdollisuuksia ja palveluja.
Markkinoidaan Lahden tarjoamia opiskelu-, työ- ja asuin-
mahdollisuuksia aktiivisesti nykyisille ja potentiaalisille 
opiskelijoille (mm. Lahdesta muualle muuttaneet).
Luodaan Opiskelijakaupunki-konsepti Lahden 
Niemen alueelle.
Kehitetään kaupunkikonsernin (erityisesti LADEC), oppilai-
tosten ja yritysten yhteistyöllä uusi aktiivinen toimintatapa 
opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattamiseen. Se sisäl-
tää mm. matchmaking-tapahtumat, työharjoittelujen ja 
opinnäytetöiden hyödyntämisen sekä oppilaitosten ja yri-
tysten tiiviin yhteistyön hankkeissa ja koulutuksissa.

•

•

•

•

•
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Vastuutahot: Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden yliopisto-
keskus, Koulutuskeskus Salpaus, Oppilastalot
Oy, LADEC

Tiivis kaupunkirakenne on ekologisesti kestävän kehityksen 
mukainen, mutta myös taloudellinen. Käynnissä oleva kau-
pungistumisen aalto tulee lisäämään kaupunkimaisten aluei-
den menestymisen mahdollisuuksia.

Tiivis kaupunki on elinvoimainen. Kaupunki koostuu ennen 
kaikkea ihmisistä. Siellä missä ihmiset ovat fyysisesti lähellä 
toisiaan, liikkuu ideoita, syntyy innovaatioita ja työpaikkoja. 
Lahden asuntomarkkinat toimivat: kaupungin oma tonttitar-
jonta on riittävää ja se pitää hinnat kohtuullisina. Keskustan 
alueelta löytyy riittävästi asuntoja edistämään vanhojen asui-
nalueiden sukupolvenvaihdosta. Lahti tavoittelee edelleen yli 
1 % vuotuista kasvua.

Elävä keskusta, viihtyisät asuinalueet ja hyvin saavutettavat 
palvelut houkuttelevat työikäisiä ja lapsiperheitä muuttamaan 
Lahteen. Erityisenä kohderyhmänä, johon halutaan vaikuttaa, 

C5 Viihtyisä elinympäristö ja hyvät palvelut. 
Kaupunki suunnittelee ympäristöä, joka 
menestyy tulevaisuudessakin. Kaupunkira-
kenteen tiivistyminen, keskustan vetovoimai-
suus, joukkoliikenteen toimintaedellytysten 
kehittäminen sekä alueen luonnonympäris-
töstä huolehtiminen turvaavat yhdyskunta-
rakenteen, joka toimii Lahden seudun kasvun 
selkärankana. Lahti panostaa erityisesti lasten 
lähiympäristöön ja palveluihin.

ovat lahtelaissyntyiset, muualle opiskelemaan lähteneet kou-
lutetut ihmiset. Lapsiperheiden palvelut ovat laadukkaita ja 
lähellä asukkaita. Tiivistyvässäkin kaupungissa asuminen on 
luonnonläheistä, kun luonnonympäristö ja vesi otetaan suun-
nittelun lähtökohdiksi. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti viih-
tyisän elinympäristön luomiseen. Tavoitteena on kestävä kau-
punkiympäristö, jossa kaikki on lähellä ja arki sujuu.
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Tärkeimmät toimenpiteet:
Kaupungin aktiivinen maanhankinta ja riittävän kaava-
varannon varmistaminen varautuen yli 1 % vuotuiseen 
väestönkasvuun
Kaupunkimaisen maankäytön toteuttaminen, keskustan 
kehittäminen ja laadukas rakentaminen
Lasten lähiympäristön ja palveluiden erityshuomiointi 
toimialarajat ylittävässä palveluiden kehittämisessä
Asumisen markkinointi lahtelaissyntyiselle, muualle muut-
taneelle kohderyhmälle

Vastuutahot: Toimialat, Lahti Region

•

•

•

•
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Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelma 2014-2020 
on koko kaupunkikonsernin yhteistyöohjelma. Ohjelmassa 
on esitetty tällä hetkellä ajankohtaisia akuutteja toimenpitei-
tä työttömyyden haittojen lieventämiseksi ja työllistymisen 
edellytysten parantamiseksi. Keskeisimpinä toimenpiteinä 
nostetaan esille nuorisotyöttömyyden vähentämiseen täh-
täävät toimenpiteet, muun muassa nuorisotakuun kattava 
toimenpidekokonaisuus.

Työllisyys- ja elinvoimaohjelma pyrkii luomaan edellytykset 
kaupungin tasapainoiselle kestävälle kehitykselle ja tähtää 
elinkeinojen uudistamiseen, yrittäjyyden edistämiseen ja kau-
punkikonsernin yrityspalvelujen kehittämiseen. Tavoitteena 
on luoda olosuhteita uusien yritysten syntymiselle ja sijoittu-
miselle Lahteen ja tarjota palveluja nykyisten yritysten toimin-
taedellytysten parantamiseksi sekä yritysten uudistumisen 
ja verkostoitumisen tueksi. Tärkeimpinä toimenpiteinä esite-
tään kaupunkikonsernin yrityspalveluprosessien kehittämi-
nen ja toimijoiden roolin selkeyttäminen. Kaupunkiseutujen 

Yhteenveto
välisessä kilpailussa menestyminen ja kaupungin elinvoimai-
suuden säilyttäminen edellyttää huomattavaa vuotuista yri-
tysten määrän lisäystä ja sen vuoksi tähän tähtääviä priorisoi-
tuja toimenpiteitä.

Työllisyys- ja elinvoimaohjelma on myös tarina elinvoimaises-
ta Lahden seudusta ja sen menestyksen kivijaloista pitkälle 
tulevaisuuteen. Ohjelma sisältää linjaukset edunvalvonnan, 
yhteisöllisyyden ja osaamispohjan vahvistamiseksi, matkailun 
lisäämiseksi sekä hyvän elämisen edellytysten luomiseksi. Eri-
tyisenä teemana on nostettu esille Lahti houkuttelevana opis-
kelijakaupunkina. Tavoitteena on opiskeluympäristön ja opis-
kelijakaupunkipalvelujen kehittäminen niin, että kaupunki on 
vetovoimainen opiskelupaikka, josta löytyy opiskelujen aikana 
harjoittelupaikkoja ja pysyvä työpaikka sekä hyvä asuinympä-
ristö opiskelujen päättymisen jälkeen.

Lahden kaupungin työllisyys- ja elinvoimaohjelman tavoittei-
den toteutumista ja toimenpiteiden etenemistä
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seurataan säännöllisesti. Olosuhteiden ja mahdollisuuksien 
muutokset edellyttävät uusia ratkaisuja. Tarkoitus on, että 
kaupunginhallitus käsittelee kaupungin työllisyystilanteen ja 
yritystoiminnan kehitystä säännöllisesti vähintään kaksi kertaa 
vuodessa ja tekee tarvittaessa uusia päätöksiä toimenpiteistä. 
Kaupunginvaltuusto vastaavasti käsittelee seminaarissaan tai 
muussa yhteydessä kaupungin työllisyystilannetta ja yritys-
toiminnan kehitystä vähintään kerran vuodessa. Työllisyys- ja 
elinkeinoasiat ovat keskeinen osa kaupungin taloussuunnitel-
maa ja strategiatarkistuksia, jotka tulevat kaupunginvaltuus-
ton päätettäväksi.


