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JOHDANTO 
 
Kaupunginhallitus asetti 11.3.2013 § 108 henkilöstötoimikunnan vuosiksi 2013 - 2014. Henkilöstö-
toimikunnan tehtäväksi määriteltiin toimia kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja henkilöstö-
johtajan apuna henkilöstöasioiden valmistelussa. Toimikunta tukee henkilöstöpoliittisten linjausten 
ja toimintatapojen uudistamisen valmistelua kaupungin strategian toteuttamiseksi. Toimikunnan 
jäseniksi nimettiin yrittäjä Ilkka Viljanen (pj.), kauppias, kouluttaja Merja Vahter, terveydenhoitaja 
Sirkku Hildén (vpj.), pääluottamusmies Kari Lempinen, erikoislääkäri Antti Holopainen ja kouluttaja, 
toimittaja Lasse Koskinen. Asiantuntijoiksi nimettiin kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja. 
Toimikunta kokoontui 16 kertaa. Henkilöstöpolitiikan aihealueet käytiin läpi laajasti tavoitteena ke-
hittää entistä modernimpia toimintatapoja, joilla vaikutetaan henkilöstön motivaatioon, osaamiseen, 
työhyvinvointiin ja samalla kaupungin työnantajakuvaan. Linjausten valmisteluun on osallistettu 
organisaatiota siten, että esitysluonnokset ovat olleet nk. jalostettavana kaupungin yhteistyöryh-
mässä ja henkilöstötiimissä, josta henkilöstövastaavat ovat vieneet esitykset omiin organisaa-
tioihinsa kommentoitavaksi.  

Henkilöstötoimikunnan kokonaiskuva henkilöstöpolitiikasta ja henkilöstöasioiden kehitysvaiheista 
on lisääntynyt huomattavasti. Toisaalta henkilöstötoimikunnan jäsenet ovat tuoneet antoisissa ja 
vilkkaissa keskusteluissa esille laajan näkemyksensä ja kokemuksensa yhteiskunnan eri osa-
alueilta, mikä vuorostaan on rikastuttanut henkilöstöpoliittisten linjausten uudistusta. 

Henkilöstötoimikunta kiittää kaikkia valmistelutyöhön osallistuneita ja pitää erittäin tärkeänä, että 
linjaukset otetaan käyttöön koko organisaatiossa uudistuvan johtamisen ja esimiestyön strategise-
na työvälineenä. 

Henkilöstöjohtamisen uudistus vahvistaa työnantajakuvaa 

Lahden kaupungin henkilöstöpoliittisten linjausten tavoitteena on vahvistaa työnantajakuvaa, antaa 
uusia näkökulmia esimiestyöhön, osaamisen johtamiseen ja johtamisen johtamiseen. Linjaukset on 
tarkoitettu erityisesti henkilöstöjohtamisen ja esimiesten käytännön työkaluksi. Henkilöstöpolitiikalla 
tuetaan kaupungin strategiaa, jonka mukaisesti kaupunki on kasvava, kilpailukykyinen, ydintehtä-
viin keskittyvä, uudistumiskykyinen, tehokas, taloudeltaan tasapainoinen ja haluttu työnantaja, jolla 
on osaava ja kehityshaluinen henkilöstö.  

Henkilöstöpoliittisissa linjauksissa on katsottu vahvasti tulevaisuuteen ja kehitetty myös uusia käyt-
töönotettavia toimintamalleja. Yhä enemmän on tarvetta katsoa johtamista kaupunkitasoisesti ja 
tehdä rohkeita ratkaisuja esimerkiksi johdon ja keskijohdon henkilöstösuunnittelussa. 

Seuraavat uudistukset on nostettu tärkeiksi painopisteiksi ja aktiivisesti käytettäviksi asioiksi. 

UUDISTUS/PAINOPISTE KESKEINEN SISÄLTÖ 
Henkilöstötiedolla johtaminen Määritelty, millä välineellä tyydytetään henkilöstötiedon 

tarve ja viestitään henkilöstöasioista eri johtamisen tasolla. 
Osaamisen johtamisen laajentaminen Yksilön osaamisen johtamisen lisäksi johdetaan työyhtei-

söjen ja muiden kokonaisuuksien osaamista. 
Perehdyttämisen suunnitelmallisuus Työntekijöiden perehdyttäminen viedään läpi systemaatti-

sesti yksilöllisten perehdyttämissuunnitelmien avulla koko 
kaupungissa. 

Työhyvinvoinnin laaja-alaisuus Työhyvinvointi nähdään laajana, strategisena ja suunni-
telmallisena kokonaisuutena, johon jokainen vaikuttaa. 
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Verkko-oppimisympäristö Perehdyttämisessä ja esimiesvalmennuksessa hyödynne-
tään intran verkko-oppimisympäristöä verkkokurssien 
käyntimahdollisuutena. 

Esimiesten valinta Esimiestyöhön valitaan ja esimiestyössä pidetään vain 
siihen soveltuvia henkilöitä. 

Esimiestyön Lahti-malli Palvelutarjottimeen perustuva esimiestyön valmennusko-
konaisuus. Valmentajina toimivat ensisijaisesti kaupungin 
omat asiantuntijat. 

Henkilöstövoimavarojen johtaminen 
henkilöstösuunnittelun avulla 

Henkilöstösuunnittelu on päätöksenteon väline ja mene-
telmänä vakiintunut yhdeksi henkilöstö- ja talousjohtami-
sen perustyövälineeksi. 

Ura - ja seuraajasuunnittelu  Ura- ja seuraajasuunnittelu on motivaatiota lisäävä osaa-
misen kehittämisen väline ja avainhenkilöiden kouluttau-
tumismuoto. 

Urapolkumallit Urapolut lisäävät henkilöstön sisäistä liikkuvuutta. Mallit 
kuvaavat erilaisia mahdollisuuksia siirtyä tehtävästä toi-
seen. 

Sisäisten työmarkkinoiden malli Henkilöstövastaavista koostuva ryhmä koordinoi henkilös-
tön sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoituksia yhdessä esi-
miesten kanssa. 

Rekrytointimenetelmien laajentami-
nen 

Suunnitelmallinen rekrytointi ja työnantajakuvan vahvista-
minen yhdistyy mm. oppilaitosyhteistyöllä ja rekrytointita-
pahtumissa. Tarvittaessa käytetään oppisopimus- ja 
muuntokoulutusta myös muiden kuntien kanssa yhteistyö-
nä. 

Keskitetään rekrytoinnin tukipalvelut Osana tukipalvelujen keskittämistä keskitetään rekrytoin-
nin tukipalvelut laadun ja tehokkuuden lisäämiseksi. 

Yhteistoiminnan vuorovaikutteisuus 
 

Korostetaan yhteistoiminnan avointa vuorovaikutusta ja 
luottamusta. Vahvistetaan kaupungin YTR:ää koordinoi-
valla työhyvinvointivaltuutetulla ja laajentamalla käsiteltä-
viä asioita. 

Henkilöstön oma aktiivisuus Korostetaan henkilöstön omaa aktiivisuutta niin työhyvin-
voinnissa, osaamisessa kuin työyhteisön toimivuudessa. 

 

Henkilöstöpoliittiset linjaukset on valmisteltu henkilöstöpalveluissa ja ne on käsitelty henkilöstötii-
missä sekä kaupungin yhteistoimintaryhmässä. Linjausten valmistelua on johtanut henkilöstötoimi-
kunta. 

HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN
 
Luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi 

Henkilöstötiedolla johtamisella parannamme tuottavuutta jalostamalla ja hyödyntämällä tietoa toi-
minnan johtamisessa, jotta saavutamme henkilöstöjohtamisen strategiset ja operatiiviset tavoitteet. 
Tietoa hyödyntämällä voidaan sekä tehostaa toimintaa että synnyttää innovaatioita. Henkilöstötie-
don johtamisella määritellään henkilöstöön liittyvät tavoitteet ja analysoidaan niiden toteutumista.  
 
Tiedolla johtamisella varmistetaan, että päätöksentekijöillä ja esimiehillä on päätöksenteon tukena 
tuorein ja laadukkain tieto menneisyydestä ja tästä hetkestä. Tietoa hyödynnetään tulevaisuuden 
ennustamisessa.  
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Seuraavassa taulukossa määritellään henkilöstötiedolla johtamisen välineet ja kuvataan päätök-
sentekotasot, joilla niitä ensisijaisesti käytetään. 

JOHTAMISEN  
TASO 

TARVE VÄLINE 

Valtuusto 
 

Asettaa strategiset tavoitteet ja  
seuraa niiden toteutumista 
 
Kokonaiskuva henkilöstöstä ja  
henkilöstökustannuksista 
 
 
 

Strategia 
 
Henkilöstökertomus,  
talousarvio- ja  
taloussuunnitelma 
 
Talouden seurantaraportti 

Kaupunginhallitus 
 
 
 

Päättää henkilöstöpoliittisista  
linjauksista 
 
Kokonaiskuva henkilöstöstä ja henki-
löstökustannuksista 
 

Henkilöstöpalveluiden valmistelema 
esitys 
 
Henkilöstökertomus,  
henkilöstösuunnitelma, 
talousarvio- ja  
taloussuunnitelma, käyttösuunnitelma 
 
Talouden seurantaraportti 

Lautakunnat  
(poislukien jäteltk ja 
joukkoliikenneltk) 
 
Taseyksiköiden yh-
teinen 
johtokunta 
 

Kokonaiskuva henkilöstöstä ja henki-
löstökustannuksista 
 
 
Henkilöstöpäätökset johtosääntöjen 
mukaisesti 

Henkilöstökertomus,  
henkilöstösuunnitelma, 
talousarvio- ja  
taloussuunnitelma, käyttösuunnitelma 
 
Talouden seurantaraportti 

Johtoryhmät 
 

Valmistelevat strategiset tavoitteet 
 
 
 
 
Strategiatulkinnat  
 
Kokonaiskuva henkilöstöstä ja  
henkilöstökustannuksista,  
henkilöstösuunnittelu 
 
Henkilöstöpoliittiset linjaukset ja 
periaatteet 
 
Työhyvinvoinnin kokonaistilanne 
 
 
 
Keskeisten henkilöstötavoitteiden 
määrittäminen ja seuranta 
 
 

Henkilöstökertomus, työhyvinvointi-
kyselyn tulokset, johtamisarviot, hen-
kilöstöraportit, toiminnan itsearviointi, 
tuloskortit 
 
Strategia 
 
Henkilöstökertomus, henkilöstösuun-
nitelma, talousarvioseuranta, johdon 
raportti, toiminnan itsearviointi  
 
Henkilöstötiimin kautta tuleva aineisto 
 
Työhyvinvointiin liittyvät raportit (Wel-
lamon tuottamat, johdon raportti, hen-
kilöstökertomus, poissaoloraportit, 
työhyvinvointikysely) 
 
Henkilöstöpoliittiset linjaukset, strate-
giatulkinnat, työhyvinvointikysely, ris-
kienarvioinnit, johdonraportti, henki-
löstösuunnitelma, HR-raportit esim. 
koulutus ja osaaminen  

Muut esimiehet 
 
 

Henkilöstön määrä ja laatu,  
henkilöstökustannukset, henkilöstö-
suunnittelu, henkilöstön saatavuus ja 

Toimintasuunnitelmat, HR-raportit, 
osaamiskartoitukset, talousraportit, 
perehdytys- ja lähtökyselyt, rekrytoin-
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pysyvyys 
 
Työhyvinvoinnin tilannetieto 
 
 
 
 
 
Keskeisten henkilöstötavoitteiden 
määrittäminen ja seuranta 
 
 
 
 
Palkitsemisen vaikuttavuus 

nin saatavuusraportit,  
 
Kehityskeskustelut, työyhteisöpalave-
rit, Työhyvinvointiin liittyvät raportit, 
yhteistyö Wellamon kanssa, poissa-
oloraportit, työaikaraportit, työhyvin-
vointikysely, muistiot 
 
Henkilöstöpoliittiset linjaukset, strate-
giatulkinnat, työhyvinvointikysely, ris-
kienarvioinnit, johdonraportti, henki-
löstösuunnitelma, HR-raportit esim. 
koulutus ja osaaminen 
 
Henkilöstökyselyt, henkilöstön vaihtu-
vuus, lähtökysely 
 

Työyhteisötaso 
 

Osaamisen kehittäminen 
Työyhteisön hyvinvointi 
Henkilöstökustannustietoisuus 

ryhmäkehityskeskustelut, kehityskes-
kustelut, yksikköpalaverit, osaamis-
kartoitukset, työhyvinvointikysely, 
muistiot  

 

Tärkeää on, että henkilöstön tilasta kertovia raportteja ymv. käsitellään myös henkilöstön kanssa. 
Työyhteisön kaikki jäsenet tarvitsevat tietoa itsensä johtamisen sekä työn ja työyhteisön kehittämi-
sen näkökulmasta.  

HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PE-
REHDYTTÄEN

 

Kaupunkikonsernin strateginen päämäärä

•Kaupunki on uudistumiskykyinen, tehokas ja toimii ympäristölähtöisesti
•Osaava ja motivoitunut henkilöstö parantaa kaupungin toimintaa
•Kaupunki suuntaa voimavaroja johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen ja 
tarjoaa kiinnostavan työympäristön ja mahdollisuuksia työntekijöille edetä urallaan

Henkilöstöjohtamisen kriittiset menestystekijät

•Toiminnan tuottavuutta parannetaan koko organisaatiossa
•Kehitetään suunnitelmallisesti johtamisosaamista
•Parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja kaupungin houkuttelevuutta työnantajana
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Osaamisen johtaminen

Uuden 
tiedon 
luominen

VAIHE 1

Organisaation ja sen 
verkostojen osaaminen

Organisaation 
osaaminen

Ryhmien osaaminen

Yksilön osaaminen

VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4

Henkilöstökoulutus, 
työssä oppiminen, 
kehityskeskustelu

Tulevaisuuden 
haasteisiin 
vastaaminen

Nykyisten 
tehtävien 
hallinta

Osaamismittaukset 
ja -kartoitukset

Yhteisöllinen 
luovuusOsaaminen 

osana 
strategia-
prosessia

T
A
V
O
I
T
E
T
I
L
A

 

3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti
Osaamisen johtamisen tavoitteena on turvata se osaaminen, jota tarvitaan kaupungin palvelutuo-
tannossa nykytilanteessa ja tulevaisuudessa. Tehokkaalla ja suunnitelmallisella osaamisen johta-
misella varmistetaan oikeanlainen osaaminen ja edesautetaan tuloksellisuutta. Osaamisen enna-
koinnilla varmistetaan suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen ajoissa ja johdetaan toimenpitei-
tä oikeaan suuntaan. Osaamisen johtamisella kytketään henkilöstön osaamisen kehittäminen kau-
pungin toiminnan tavoitteisiin ja luodaan uutta osaamista. 

Osaamisen johtaminen kytkeytyy kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja yksilön työuraan sekä am-
matilliseen kehittymiseen. Henkilöstöä kannustetaan laajentamaan osaamistaan ja työkokemus-
taan ja hyödyntämään erilaisia urapolkumalleja. Laadukas johtamisosaaminen on henkilöstön ke-
hittämisen kivijalka, johon panostetaan sekä kaupunkitasoisesti että yksilöllisten kehittämistarpei-
den mukaan. Henkilöstön kehittämisen suunnitelmat ovat osa henkilöstösuunnittelua.  

Yksilötason osaamisen johtamisen lähtökohtana on yksilön osaamisen ja työtehtävien yhteen-
sopivuus. Tavoitteena hyvä työsuoritus: osaava ihminen oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä, 
mikä näkyy työn tuloksina ja tuottavuutena motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön kautta. Henki-
lökohtainen kehittämissuunnitelma tehdään kehityskeskustelussa, jossa osaamisen kehittymistä 
myös seurataan vuosittain. Perusperiaatteena on, että henkilö itse on vastuussa omasta kehittymi-
sestään ja ammatillisen osaamistason ylläpidosta. Esimiehen vastuulla on suunnitella ennakoiden 
toimenpiteitä, jotka edesauttavat henkilöstöä kehittymään ammatissaan oikeaan suuntaan, organi-
saation strategisia tavoitteita kohti. Samalla huomioidaan myös aktiivisen ristiriitojen käsittelyn ja 
työyhteisötaitojen kehittämisen merkitys. 

Ryhmien / työyhteisöjen osaamisen johtaminen on esimiestyötä perustasolla, operatiivisen 
johtamisen keinoin. Työyhteisöjen osaamisen johtaminen koostuu yksilöiden osaamisesta ja kehit-
tymisen tukemisesta sekä työyhteisön kokonaisosaamisesta huolehtimisesta. Tavoitteena on työ-
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yhteisön tehtävistä riippuen varmistaa, että työyhteisön kokonaisosaaminen on riittävän vahvaa 
yksittäisten yksilöiden osaamisesta riippumatta. Oppimista tukevan ilmapiirin rakentaminen on tär-
keä osa työyhteisön osaamisen johtamista. Jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla on jakaa tietoa 
ja omaa osaamistaan koko työyhteisön hyväksi. Hyviä tiedon jakamisen malleja ovat toinen toisen-
sa opastaminen, valmentaminen ja kouluttaminen esimerkiksi projektiin osallistamalla, vierihoidolla 
tai mentoroinnin keinoin. 

Toimialan osaamisen johtaminen sisältää eri vastuualueiden osaamisen johtamisen koordinoin-
nin. Tällä tasolla osaamisen johtaminen fokusoituu suurempiin linjauksiin, joilla ohjataan isompien 
ryhmien (esimerkiksi varhaiskasvatus) osaamisen kehittämisen linjauksia, huomioiden valtakunnal-
liset ja kansainvälisetkin tulevaisuuden trendit, kuten esimerkiksi ammatillisen kielikoulutuksen tar-
peet. Toimialan osaamisen johtaminen suunnitellaan henkilöstösuunnittelun osana. 

Kaupunkitasoinen osaamisen johtamisessa osaaminen tunnistetaan osaksi strategiaprosessia. 
Organisaatiossa luodaan edellytyksiä osaamisen kehittämiselle mahdollistamalla kaikkien tasojen 
kehittyminen ja vastuuttamalla kehittäminen organisaation eri tasoille.  Kaupunkitasoisesti ohjataan 
erityisesti esimiesten johtamisosaamista ja verkostoja. Verkostojen osaamisen johtaminen on 
merkityksellinen väline tiedon siirtymiselle ja uuden tiedon luomiselle, yhteisölliselle luovuudelle. 
Kaupunki organisaationa on vuorovaikutteisten yksikköjen verkosto, jolla on yhteiset strategiset 
päämäärät. Kaupungin sisällä olevia erilaisia verkostoja hyödynnetään osaamisen kehittämisen 
välineenä huomioiden myös seuraajasuunnittelun tavoitteet. 

3.2 Perehdyttämisen kautta henkilöstön kehittämiseen
Perehdyttämisen perimmäinen tarkoitus on lyhentää sitä aikaa, jossa uuden työntekijän työpanos 
muuttuu tuottavaksi. Hyvällä perehdyttämisellä varmistetaan, että henkilö oppii työnsä ja tehtävän-
sä, osaa työskennellä uudessa ympäristössä, tietää työnsä odotukset ja on motivoitunut. Uudelle 
henkilölle tai pitkältä vapaalta palaavalle laaditaan perehdytyssuunnitelma vastuuhenkilöineen.  
Perehdytys varmistetaan suunnitelmallisesti Lahti-tasoisen perehdytysohjeistuksen mukaisesti. 

Hyvä perehdyttäminen luo pohjaa osaamiselle ja oman osaamisen hyödyntämiselle työyhteisössä. 
Se on myös mahdollisuus muulle henkilöstölle oppia uudelta henkilöltä ja nähdä totuttuja toiminta-
tapoja uudella tavalla. Uuden työyhteisön jäsenen näkemykset ja kokemukset rikastuttavat pitkään 
yhdessä toiminutta työyhteisöäkin. 

Henkilöstön kehittämisen muodot ja välineet ovat moninaiset, niistä merkityksellisin on työssä op-
piminen. Perinteisen koulutuksen lisäksi Lahden kaupungin henkilöstön kehittämismenetelminä 
arvostetaan nk. ohjauksellisia menetelmiä kuten valmennus, mentorointi, työkierto, työkaverilta 
oppiminen ja erilaisiin projekteihin osallistuminen. Niissä oppiminen tapahtuu oman aktiivisuuden 
myötä ja oppimistuloksetkin ovat pysyvämpiä.  

Työkierron ja urasuunnittelun myötä henkilön motivaatio pysyy yllä ja hän kehittyy työntekijänä ja 
osaajana ja sitoutuu organisaatioon. Lahden kaupunkiin kehitetään erilaisia urapolkumalleja ja ke-
hitetään mahdollisuuksia tavoitteelliseen työkiertoon. Urakehityksellä tarkoitetaan sekä etene-
mistä uralla että tehtävien laajentumista ja asiantuntijuuden kehittämistä nykyisissä työtehtävissä. 
Myös osaamisen jakaminen työyksikön sisällä suunnitelmallisesti on osa oppimisprosessia ja teho-
kasta henkilöstön kehittämistä.  
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TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN

4.1 Strateginen työhyvinvoinnin johtaminen
Strateginen työhyvinvoinnin johtaminen tarkoittaa tavoitteellista työhyvinvointityötä ja työhyvinvoin-
nin linkittymistä osaksi organisaation strategiaa, visiota ja arvoja.  

Työhyvinvointi on huomioitu kaupungin strategiassa ja toimintatavoissa. Työhyvinvoinnin kehitty-
miselle on asetettu selkeät tavoitteet ja sitä seurataan säännöllisesti johtoryhmissä sekä työpaikoil-
la erilaisten mittareiden ja raporttien avulla. Esimiesten rooli työhyvinvoinnissa on määritelty orga-
nisaatiossa. Työhyvinvoinnin tukiprosesseja kehitetään jatkuvasti. 

4.2 Työhyvinvoinnin johtaminen
Työhyvinvointi on osa arkista, jokapäiväistä johtamista, mikä tuo esimiestyön laadulle painoarvoa.  
Hyvän johtamisen lisäksi korostetaan yksilön omaa vastuuta, sillä jokainen on itse vastuussa 
omasta työkuntoisuudestaan sekä osaltaan työhyvinvoinnin rakentumisesta. Työhyvinvoinnin joh-
tamisen ohjaus suunnitellaan ja sitä tuetaan henkilöstöpalveluissa. Esimiestyön tukena on erilaisia 
välineitä ja toimintamalleja, kuten varhaisen tuen prosessi. Uudet periaatteet ja toimintatavat käsi-
tellään työhyvinvointitoimikunnassa. 

Kaupunkitasoiset työhyvinvoinnin tavoitteet on määritelty kaupungin strategiassa ja työhyvinvointi 
näkyy organisaation strategisissa toiminnoissa, henkilöstöhallinnon muissa toiminnoissa ja linjauk-
sissa sekä työhyvinvointi-investoinneissa. Strategisten tavoitteiden lisäksi työpaikoilla käydään 
dialogia paikallisen tason kehittämistarpeista ja -suunnitelmista. 

Työhyvinvoinnin kehittäminen on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja laaja-alaista, työnantajan ja 
työntekijän välistä yhteistyötä. Työpaikoilla kehitetään työtä, työyhteisöä ja työympäristöä, sekä 
kannustetaan työntekijöitä avoimeen vuorovaikutukseen, aktiiviseen osallistumiseen ja osaamisen 
kehittämiseen. Kehittämistoiminta on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä. Myös työhyvinvointivaltuute-
tut tukevat esimiehiä työhyvinvointityössä.  

4.3 Työhyvinvoinnin tukiprosessit
Työhyvinvoinnin tukiprosesseja ovat mm. työterveyshuolto, työsuojelu, työkykyä edistävä toiminta, 
terveyden edistäminen, virkistyspalvelut sekä sisäinen viestintä. 

 Työterveyshuolto (työ ja toimintakyky) 
Työterveys tukee työkyvyn edistämistä painottumalla työperäisten ja työhön liittyvien saira-
uksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tavoitteena on työurien pidentäminen. 
 
Työterveyshuollon kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti. Sai-
raanhoidon osuus kustannuksista on enintään 50 % ilman, että kokonaiskustannukset kas-
vavat. Tämä tarkoittaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuuden vahvistamista. 
Esimiehen oikeutta myöntää työntekijälle sairauslomaa on laajennettu koskemaan 1-7 ka-
lenteripäivää, mikä vähentää tarvetta lääkärissä käynneille. Henkilö on itse vastuussa arvi-
oidessaan lääkärissä käynnin tarpeellisuutta.  
 
Työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys tai –käynti toteutetaan vasta sen jälkeen, kun 
työpaikka on toimittanut työterveyteen ja työsuojeluorganisaatiolle ajantasaisen riskien ja 
vaarojen arviointidokumentin. Työterveyden toimittamassa lyhyessä raportissa tunnistetaan 
kriittiset tekijät valmiin riskien arvioinnin lisäksi. 
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 Työsuojelu 
Työhyvinvointiorganisaatio tukee esimiehiä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Työhyvinvointi-
valtuutetuilla on asiantuntijan rooli, he toimivat ratkaisukeskeisesti ja edistävät työhyvin-
voinnin toteutumista työpaikoilla, mutta työsuojeluvastuu säilyy lainmukaisesti esimiehillä.  
 

 Työkykyä edistävä toiminta 
Työkykyä ylläpitävä toiminta on tavoitteellista ja vaikuttavaa, ja se kohdennetaan niille, jotka 
tukevaa toimintaa erityisesti tarvitsevat. Toiminnalla tuetaan ja kannustetaan henkilöstöä 
työkuntoisuutta edistäviin elintapamuutoksiin.  
 

 Terveyden edistäminen 
Henkilöstön terveyden edistämiseen tarjotaan tiedollisia palveluita sekä erikseen suunnitel-
tuja pidempiä interventioita. Kaupungilla on päihdeohjelma, jonka tavoitteena on päihde-
haittojen vähentäminen työpaikoilla.  
 

 Virkistyspalvelut ja muu palkitseminen 
Virkistystoiminta on epämuodollista, työpaikoilla paikallisesti ja yhdessä suunniteltua toimin-
taa. Palkitseminen on oikeudenmukaista ja läpinäkyvää. Tarkempi ohjeistus käsitellään 
palkitsemisen kokonaisuuden yhteydessä. 
 

 Sisäinen viestintä 
Sisäinen viestintä ymmärretään merkittäväksi osaksi työhyvinvointia. Sisäinen viestintä on 
suunnitelmallista, sen tarpeet, tavoitteet ja sisältö suunnitellaan yhteistyössä. 

4.4 Työhyvinvoinnin johtaminen käytännössä
Työhyvinvoinnin johtamisen tavoitteena on varmistaa työhyvinvoinnin perustaso koko kaupungissa 
jotta perusta kehittämiselle on kunnossa. Perustasoon kuuluu säännöllinen riskien arviointi sekä 
työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma. Työpaikkakohtainen työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 
kokoaa ja jäsentää työhyvinvointityötä. Näiden lisäksi työhyvinvoinnin prosessit, ohjeet ja työkalut 
kootaan työhyvinvoinnin kaupunkitasoiseksi toimintaohjelmaksi vuosittain. 

Kunkin toimialan henkilöstöpäälliköllä on tärkeä rooli työhyvinvointiasioiden eteenpäinviejänä. 
Henkilöstöpäälliköt osallistuvat säännöllisesti työhyvinvointitoimikuntaan ja toimivat tiiviissä yhteis-
työssä työhyvinvointivaltuutettujen kanssa.  

Työhyvinvointiorganisaatio kerää palautetta esimiehiltä ja kehittää sen perusteella työkaluja esi-
miestyön tukemiseksi. Työhyvinvointiteemoja koulutetaan esimiehille keskustelua korostavissa 
vertaistukiryhmissä, jossa esimiehet verkostoituvat ja jakavat keskenään hyviä käytäntöjä. Aiheina 
on mm. päihdeasioiden hallinta sekä varhainen tuki ja puheeksiotto. Tavoitteena on tutustuttaa 
esimiehet valmentavaan ja osallistavaan toimintatapaan, jonka he voivat siirtää omille työpaikoil-
leen. 

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN
 
Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen perustuu strategiaan, erityisesti sen henkilöstöjohtamisen 
menestystekijöihin; kehitetään suunnitelmallisesti johtamisosaamista ja parannetaan kaupungin 
houkuttelevuutta työnantajana. Näillä vastataan kaupunkikonsernin strategisiin päämääriin:  
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 Kaupunki on uudistumiskykyinen, tehokas ja toimii ympäristölähtöisesti 
 Osaava ja motivoitunut henkilöstö parantaa kaupungin toimintaa 
 Kaupunki suuntaa voimavaroja johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen ja 

tarjoaa kiinnostavan työympäristön sekä mahdollisuuksia työntekijöille edetä urallaan 
 

Johtamisen arvot ovat ratkaisukeskeisyys, lahtelaisuus ja uudistuminen. Ratkaisukeskeisyys tar-
koittaa huomion suuntaamista tavoitteisiin, keinoihin, osaamiseen ja uusiin toimintamalleihin on-
gelmien ja puutteiden sijaan. Lahtelaisuus merkitsee yhtenäistä ja poikkihallinnollista (kaupunkita-
son) toimintakulttuuria, joka sisältää sekä strategian että asiakasnäkökulman. Uudistuminen tar-
koittaa avoimuutta muutokselle, rohkeaa kokeilunhalua ja omaperäisyyttä - mahdollisuutta ja val-
miutta tehdä asioita toisin. 
 
Toimintaorganisaation tasot ovat toimiala, vastuualue, palveluyksikkö ja toimintayksikkö. Johtami-
sen tasot ovat vastaavasti toimialan johto, vastuualuejohto, palveluyksikön johto ja toimintayksikön 
johto. Näillä tasoilla on taloudellinen vastuu. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta toimintayksikön 
ollessa liian suuri käytetään lähiesimiehen tai tiimivastaavan johtamaa yksikköä ilman taloudellista 
toimivaltaa.  
 

5.1 Johtamisen näkökulmat kehittyvässä lahtelaisessa toimintaympäristössä
Kuvassa 1. on ryhmitelty johtamiskokonaisuuden sisältöalueet neljään osaan: 

1. tulevaisuuteen suuntautuva ja valintojen tekemiseen perustuva johtaminen 
2. organisaatiokulttuurin johtaminen 
3. organisaatiota uudistava johtaminen 
4. toimintajärjestelmien ja rakenteiden johtaminen 
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Johtamisen näkökulmat kehittyvässä lahtelaisessa toimintaympäristössä
Mukaillen Stenvall &Virtanen, 2010

• ORGANISAATIOKULTTUURIN 
JOHTAMINEN

• ORGANISAATIOTA 
UUDISTAVA JOHTAMINEN

• TULEVAISUUTEEN JA 
VALINTOJEN TEKEMISEEN 
PERUSTUVA JOHTAMINEN

• TOIMINTAJÄRJESTELMIEN JA 
RAKENTEIDEN JOHTAMINEN

Prosessien 
johtaminen
Verkostojen 
johtaminen

Laadun 
johtaminen

Strategian 
johtaminen
Resurssien 

johtaminen 

Työyhteisön 
johtaminen
Viestinnän 
johtaminen
Suorituksen 
johtaminen

Osaamisen 
johtaminen
Muutoksen 
johtaminen
Innovatiivi-

suuden
johtaminen

Kuva 1. Johtamisen sisältöalueiden muodostama kokonaisuus 
 
Kuvassa on tuotu esiin sitä, miten johtamisen sisältöalueet linkittyvät toisiinsa ja toisaalta sitä, mi-
ten eri organisaatiotasolla julkishallinnon esimiestyö tapahtuu. Ylimmästä johdosta aina lähiesimie-
hiin saakka on hallittava esiin nostetut sisältöalueet. Osaamisvaatimukset vaihtelevat sen mukaan, 
millä organisaation tasolla johtamistyötä tarkastellaan.  
 
Tulevaisuuteen suuntautuminen on organisaation johtamisen perusta. Strategia näyttää suunnan 
ja resurssit määrittävät toiminnan painopisteet ja volyymin. Strateginen johtaminen ja resurssien 
johtaminen jäsentävät toimintaedellytyksiä muilla johtamisen sisältöalueilla.  
 
Organisaatiokulttuurin johtaminen on laaja kokonaisuus, joka käsittää työyhteisön, viestinnän ja 
suorituksen johtamisen. Työyhteisön johtamisen keinoin päästään pureutumaan organisaatiokult-
tuuriin ja tekemään näkyväksi sitä muokkaavat tekijät kuten kokemukset työhyvinvoinnista ja joh-
tamisesta. Viestintä on keskeinen organisaatiokulttuuria rakentava tekijä. Suorituksen johtaminen 
sisältää palautteen, jonka avulla arvioidaan työssä suoriutumista tavoitteiden suuntaisesti. 
 
Organisaatiota uudistava johtaminen perustuu tietoisuuteen osaamisen tilasta, innovatiivisuuden 
tarpeellisuudesta ja sisällöstä sekä siitä, miten muutoksia toteutetaan. 
 
Toimintajärjestelmien ja rakenteiden johtaminen on johtamistyön kokonaisuus, johon sisältyy pro-
sessien, verkostojen ja laadun johtamista.  
 

5.2 Kehittämisen linjauksia
Lahden kaupunkiin luodaan esimiestyön kehittämisen kaupunkitasoinen malli. Malli koostuu 
ns. palvelutarjottimisesta, joka muodostuu eri osa-alueista koostuvista aihekokonaisuuksista. Ai-
heet joustavat tarpeen mukaan ja pysyvät mukana muutoksessa uudet asiat huomioiden. Henkilös-
töpalvelut koordinoivat kokonaisuutta. Henkilöstötiimi yhdessä toimialojen ja taseyksiköiden kanssa 
määrittävät aihealueet. Kaikilla esimiestasoilla on vähimmäistaso, jonka sisältö on hallittava hyvin.  
Esimiehet osallistuvat koulutuksen oman esimiehensä kanssa sovitulla tavalla. 
 
Lahden kaupunki ottaa käyttöön verkko-oppimisympäristön. Osa moduuleista suoritetaan verk-
kokursseina. Esimiestyön kehittämisessä hyödynnetään jo olemassa olevia rakenteita ja uusina 
menetelminä otetaan käyttöön mm. kaupunkitasoinen perehdytys- ja mentorointimalli sekä työkier-
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to. Olemassa olevaa osaamista hyödynnetään käyttämällä esimieskoulutuksessa omia valmentajia 
mahdollisimman paljon.   
 

5.3 Esimiesten valinta
Uusilta, valittavilta esimiehiltä vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä uudistaa ja uudistua, 
rohkeutta ratkaista ongelmia, tavoitteellista työskentelytapaa, kokonaisuuksien hallintaa, päätök-
sentekokykyä, päätöksiin sitoutumista ja vastuunkantamista. Hyvän esimiehen ominaisuuksia ovat 
mm. oman johtajuuden arvostaminen, halu toimia ihmisten johtajana, hyvä itsetunto ja itsekriitti-
syys. Esimieheksi valitaan paras hakijoista ja hakijoiden sopivuus esimiestehtäviin varmistetaan. 
Valittavan henkilön motivaatio esimiestyöhön on erittäin tärkeä. Harkinnan mukaan käytetään so-
veltuvuusarviointeja. Esimiestyössä pidetään vain esimiestehtävään soveltuvia henkilöitä.  
 

5.4 Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen Lahti-malli
Esimiestyön kehittämiseen rakennetaan Lahti-malli, jonka avulla jatkossa huolehditaan kaupunki-
tasoisesta esimiestyön kehittämisestä ja valmennettujen esimiesten ja johtajien täydennyskoulu-
tuksesta.  
 
Tavoitteena on kehittää malli, joka palvelee kaikkia johtamisen tasoja, on helposti muokattavissa, 
joustava ja joka reagoi nopeasti muutoksiin. Mallia koordinoi henkilöstöpalvelut. Valmentajina Lah-
den mallissa toimivat pääsääntöisesti kaupungin sisäiset asiantuntijat, joille annetaan työaikaa 
valmennustehtävään. Käytännössä mallia toteutetaan lähiopetuksen ja monimuoto-oppimisen me-
netelmin. Tavoitteena on laadukas lahtelainen johtaminen ja esimiestyö, jonka tulokset näkyvät 
hyvänä palveluna sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. 
 
Alla olevassa kuvassa on mallin moduulit, joiden sisältö on avattu alempana. 
 

Strategia
Talous ja 

tuottavuus Henkilöstö Muutos

Palvelut Kunnallinen 
päätöksenteko Hankinta

Viestintä, 
edunvalvonta 

ja verkosto

Innovatiivisuus 
ja laatu

Hankkeet ja 
projektit

LAHDEN MALLI

Arvostamme ratkaisukeskeisyyttä, uudistumista ja 
lahtelaisuutta yli rajojen

 
 

• Strategia: strategian muodostaminen, strategiatulkinnat ja strategiaprosessi 
• Talous- ja tuottavuus: strateginen talousjohtaminen, kuntatalouden perusteet ja lähiesimie-

hen talousasiat ml. välineet 
• Muutos: muutosjohtamisen menetelmät ja työkalut, itsensä johtaminen 
• Henkilöstö: henkilöstösuunnittelu, osaamisen ja suorituksen johtaminen, rekrytointi ja pe-

rehdyttäminen, työhyvinvointi, työyhteisön kehittäminen, henkilöstöjohtamisen välineet, 
henkilöstöpoliittiset linjaukset, esimiestyön kirkastaminen, palvelussuhdeasiat  

• Palvelut: tuotannon ja palveluiden johtaminen, rakenteet, prosessit ja resurssit, tuotteista-
minen 

• Kunnallinen päätöksenteko: päätöksentekojärjestelmä Lahdessa, juridiikka (säännöt, lait, 
päätöksenteko) 

• Hankinta: lainsäädäntö, hankinnan valmistelu, lahtelaiset ohjeet, järjestelmät ja arvot  
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• Viestintä, edunvalvonta ja verkostotyö: sisäinen ja ulkoinen viestintä ml. työnantajakuva, 
maineenhallinta, verkostot, kaupungin edunvalvonta, lobbaus ja kansainväliset asiat 

• Innovatiivisuus ja laatu: laatutyö, innovaatioiden johtaminen ja hyödyntäminen toiminnassa 
• Hankkeet ja projektit: kehittämisen johtaminen  

 
ESIMERKKI 
Strategian moduuli koostuu strategian muodostamisesta, strategiatulkinnasta ja strategiaprosessis-
ta. Strategia kuuluu kaikille johtamisen tasoille, mutta valmennusta sen muodostamiseen ja strate-
giatulkintoihin lähiesimiestaso ei tarvitse. Lähiesimiestason valmennuksen sisältö on strategiapro-
sessissa. Henkilöstömoduuli on sisältönä erittäin laaja ja sen sisältö kuuluu kaikille johtamisen ta-
soille kokonaisuudessaan. 
 
Alla on kuvattu johtamisen tasot, jotka huomioivat urasuunnittelun.

Esimieheksi 
aikova
Urasuunnittelu 
koskien 
työntekijöitä

Aloitteleva esimies
Lähiesimies
Työnjohdollinen 
esimies

Toimintayksikön 
johto
Lähiesimies
Työnjohdollinen 
esimies

Vastuualuejohto
Palveluyksikköjohto

Toimialajohto

AIKOVA

ALOITTELIJA

KOKENUT KONKARI

KESKIJOHTO

MAHDOLLISTAJA

 
Alla olevassa kuvassa on jaoteltu moduulien sisältöä johtamisentasojen mukaisesti.  

Toimialajohto

Vastuualuejohto

Palveluyksikönjohto

Toimintayksikönjohto

Lähiesimies/työnjohdollinen esimies

Arvostamme ratkaisukeskeisyyttä, uudistumista ja lahtelaisuutta yli rajojen
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Kaupunkitasoisesti esimiestyötä arvioidaan kehityskeskustelussa, työnsuorituksen arvioinnissa ja 
joka toinen vuosi tehtävässä työhyvinvointikyselyssä. Esimiesvalmennuksen vaikuttavuutta arvioi-
daan 360-asteen menetelmällä. 
 

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJA JOHDETAAN SUUNNITELMALLISESTI
 
Toimintaympäristön muutokset ja kaupungin talouden tasapainottaminen vaikuttavat kaupungin 
palveluihin ja palvelutarpeeseen. Laadukkaalla henkilöstösuunnittelulla varmistetaan toimivat pal-
velut tulevaisuudessa, kun henkilöstön määrä ja osaaminen suunnitellaan vastaamaan tulevaisuu-
den palvelurakenteita.  

Henkilöstösuunnittelussa reagoidaan tuleviin toiminnan muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistar-
peisiin määrätietoisesti ja muutokset positiivisesti hyödyntäen, toimintatapoja rohkeasti uudistaen. 
Henkilöstöresursseja suunnataan ennakoiden ja tulevaisuudessa tarpeellinen osaaminen varmiste-
taan ajoissa.  

Talousarvion raha-ohjauksella ohjataan henkilöstövoimavarojen suunnittelua. Henkilöstösuunnitte-
lu on jatkuvaa toimintaa ja oleellinen osa talouden ja tuottavan, laadukkaan toiminnan suunnittelua. 
Henkilöstösuunnittelua ohjaavat kaupungin strategisten tavoitteiden lisäksi niistä johdetut toimialo-
jen omat, yksilöidymmät tavoitteet ja toimintaympäristön muutokset. Toimialoilla henkilöstösuunnit-
telu ohjataan tehokkaasti ja vastuutetaan kaikkiin työyksiköihin.  

Henkilöstösuunnitelmissa määritellään toiminnan tulevat painopisteet, nykyisen henkilöstön määrä 
ja osaaminen sekä suunnitellaan tulevaisuuden osaamistarpeiden ja henkilöstöresurssien muutok-
set. Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan kaupungin kilpailukykyisyys oikeanlaisista osaajista ja 
nykyisen henkilöstön osaamisen kehittyminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Henkilöstösuun-
nittelu ohjaa rekrytointia ja on täyttölupapäätösten peruste.  

Strategiset päämäärät 

 

 
Laadukas henkilöstösuunnittelu toimii päätöksenteon perustana 
 
Henkilöstösuunnittelu menetelmänä vakiintuu yhdeksi henkilöstö- ja talousjohtamisen perustyövä-
lineeksi. Henkilöstösuunnitteluprosessista syntyy dokumentit kaupunkitasoiseksi henkilöstösuunni-
telmaksi ja toimialatasoiset henkilöstösuunnitelmat. Toimialat organisoivat esimiesten henkilöstö-

kaupungin talouden tasapainottaminen

tuottavuuden ja laadun parantaminen

ydintehtäviin keskittyminen

toimintojen kokoaminen

suuntautuminen asiantuntijatehtäviin

osaava ihminen oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä
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suunnittelutyön tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Operatiivisen johdon roolia vahvistetaan siten, 
että johtoryhmät hyväksyvät toimialatasoiset henkilöstösuunnitelmat ja seuraavat niiden toteutu-
mista. Lautakunnissa ja johtokunnissa on määrävälein henkilöstökatsaus, jossa henkilöstösuunni-
telmien toteutumista tarkastellaan. 

HENKILÖSTÖSUUNNITELMATYÖN ETENEMINEN

Strategia Kaupunkitaso
n ohjeet

Toimialan 
tarkennetut 

ohjeet

Henkilöstösu
unnitelmien 
työstäminen 
työyksiköissä

Henkilöstösu
unnitelmien 
kokoaminen 
vastuualueill

a

Henkilöstösu
unnitelman 
kokoaminen 

toimialan 
hallinnossa

Kaupunkitaso
isen 

henkilöstösu
unnitelman 
kokoaminen 

hepassa

Arviointi ja 
toteuttaminen

Huhtikuu Elokuu Syyskuu 

Taustatiedot: toimialan 
ennusteet, ohjeet, strategia, 
kyselyt ja palautteet, ESS, 
kehityskeskustelut, 
osaamiskartoitukset

Väestöennusteet,Tilda-
tilastot, lakimuutokset, 
palvelukonsepti …

Lautakunnat
määrävälein

Johtoryhmät

 

HENKILÖSTÖSUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT OSA-ALUEET 

 

strategia

Muutos-
voimat

Tuot-
tavuus 
(talous)

johtami-
nen

osaami-
nenHenkilös

tön  
kehittämine

n

työhyvin-
vointi

Ura-
suunnittelu

rekrytointi

Työnanta-
jakuva

Henkilöstö- 

suunnittelu 
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URA- JA SEURAAJASUUNNITTELU
 

7.1 Tavoitteet
Lahden kaupungissa ura- ja seuraajasuunnittelua käytetään johtamisen työkaluna. Sen tavoitteena 
on parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja kaupungin houkuttelevuutta työnantajana. Suunnitelmal-
lisesti etenevä ura ohjaa työntekijöitä kehittämään osaamistaan yhdistäen kaupungin strategiset 
tavoitteet ja muutostilanteet. Urasuunnittelu mahdollistuu, kun osaaminen tehdään näkyväksi työ-
uran eri vaiheissa ja osaamista hyödynnetään ja kehitetään strategian suuntaisesti. Urasuunnitte-
lussa yhdistetään yksilön ja organisaation tavoitteet samansuuntaisiksi. Urapolkumalli ulottuu kaik-
kiin ammattiryhmiin ja erityisesti tavoitteena on, että Lahden kaupunki pystyy kasvattamaan itse 
ainakin osan avainhenkilöistään urasuunnittelua hyödyntäen.  

7.2 Mitä ura- ja seuraajasuunnittelu on?
Urasuunnittelu on työntekijän ja esimiehen yhteinen osaamisen kehittämisen työkalu.  Tehtävä-
kuvan muutokset tai siirtyminen tehtävistä toisenlaiseen tehtävään ovat esimerkkejä urasuunnitte-
lun toteuttamisesta. Sekä ammatillisissa tehtävissä, asiantuntijatehtävissä että johtotason tehtävis-
sä voi siirtyä haastavampiin tehtäviin saman alan tehtävien sisällä, siirtymättä kuitenkaan varsinai-
sesti ylöspäin uralla.   

Urapolkujen avulla mallinnetaan erilaisia mahdollisuuksia siirtyä tehtävästä toiseen. Kaupunki-
tasoisesti tulevista organisatorisista muutoksista ja niiden henkilöstövaikutuksista keskustellaan 
säännöllisesti kaupungin toimialojen henkilöstövastaavien kesken. Tällöin voidaan yhdistää kau-
punkitasoiset suunnitelmat, seuraajasuunnitelmat sekä yksilöiden urasuunnitelmat ja tehdä näin 
toimialarajat ylittäviä urapolkuja.  

Seuraajasuunnittelun avulla varmistetaan kaupungin menestyksekäs toiminta kaikilla organisaa-
tion tasoilla siten, että oikeat osaajat rekrytoidaan ja sitoutetaan suunniteltuihin rooleihin, osaamis-
ta uudistetaan ja kehitetään tavoitteiden mukaiselle tasolle. Seuraajasuunnittelun tavoitteena on 
ennakoida kaupungin resurssitarpeet, tulevaisuuden tarpeet ja yksilön omien toiveiden ja suunni-
telmien yhdistäminen. 

7.3 Miten käytännössä?
Urasuunnitelmien toteutumista ja mahdollisuuksia joustaviin ratkaisuihin käydään yksilötasolla 
läpi kehityskeskusteluissa. Työntekijä tuo omalta osaltaan esille millä alueella hän haluaisi kehittyä 
ja lisätä osaamistaan sekä mitä hän haluaisi lähitulevaisuudessa tehdä. Työntekijä voi itse ilmoit-
tautua Urafoorumiin (Kuntarekrytointijärjestelmän sisäinen hakukanava), jolloin kuka tahansa rek-
rytoiva esimies voi tarjota henkilölle sellaista työtä, jota hän haluaisi tehdä.   

Esimies ja työntekijä käyvät urasuunnitelmaa ja konkreettisia urapolkumahdollisuuksia läpi kehitys-
keskustelussa. Esimies tuo esille organisaation tarpeita, joita urasuunnittelun avulla voidaan mah-
dollisesti toteuttaa. Hän selvittää työkiertomahdollisuudet kaupunkitasoisesti urakierron ja konk-
reettisen urapolun toteuttamiseksi. Urasuunnittelun toteutuminen urapolkujen muodossa vaatii vuo-
rovaikutusta ja saumatonta yhteistyötä esimiesten välillä kaupunkitasolla.   

Seuraajasuunnittelussa esimies tekee vuosittain alaisistaan kriteeristön mukaisen arvioinnin (ar-
viointilomake löytyy Intranetistä) ja työntekijä vastaavasti itsearvioinnin. Esimiehen tekemä arviointi 
ja työntekijän itsearviointi käydään läpi yksilötasolla esimiehen ja työntekijän välillä esimerkiksi 
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kehityskeskustelussa. Tämän jälkeen seuraajasuunnittelun yhteenvedot käydään läpi johtoryhmä-
tasoilla tai erikseen sovitulla tavalla.   

Ulkoisessa rekrytoinnissa ura- ja seuraajasuunnittelu otetaan huomioon jo rekrytointivaiheessa. 
Yhtenä valintaperusteena on henkilön potentiaalisuus siirtyä myöhemmin myös muihin tehtäviin. 

 

TOIMIVA JA TEHOKAS REKRYTOINTI
 
Henkilöstösuunnitelmassa määritellään henkilöstön määrällinen ja laadullinen tarve huomioiden 
tulevat rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset sekä tiedossa oleva vaihtuvuus. Henkilöstösuun-
nittelu tehdään vuosittain osana talousarviosuunnittelua. Jokainen rekrytointi päätetään erikseen. 
Käytössä on täyttölupamenettely. Toimialajohtaja tai vastaava päättää, mitä täyttölupapyyntöjä 
puoltaa toimitettavaksi kaupunginjohtajan päätettäväksi. Niiltä osin kuin tehtävä ei edellytä kau-
punginjohtajan täyttölupaa, toimiala linjaa esimerkiksi ryhmäkokojen perusteella täyttömenettelyt ja 
sijaisuuksien käytöt. Henkilöstövastaavilla on ajantasainen tieto uudelleensijoitustarpeessa olevista 
ja esimerkiksi osa-aikaistetuista henkilöistä ja nämä henkilöt ovat ensisijaisia rekrytoitavia. 

Henkilöstösuunnitelman tai palvelurakenneuudistuksen osana tehdään kokonaistarkastelua, onko 
mahdollista ja tarkoituksenmukaista esimerkiksi ulkoistaa tehtävien hoito tai ostaa palvelua vai 
hoidetaanko tehtävä edelleen omana työnä.  

Ennen rekrytointiprosessin aloitusta esimies selvittää mahdolliset tehtävien uudelleenjärjestelyt, 
kuten esimerkiksi tehtävien uudelleen organisointi tai tehtävien jakaminen. Samalla huomioidaan 
sisäisten työmarkkinoiden mahdollisuudet myös ura- ja seuraajasuunnittelun näkökulmasta ja hyö-
dynnetään Urafoorumia.  
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8.1 Sisäinen rekrytointi on ensisijainen rekrytoinnin muoto
Kaupungin tavoite minimoida henkilöstökuluja toteutuu käytännössä tuottavuuden lisäämisen ja 
sisäisen rekrytoinnin painotuksen avulla. Sisäisessä rekrytoinnissa työmarkkina-alue on kaupunki-
tasoinen. Sisäinen rekrytointi kohdistuu myös tiedossa oleviin kuntaliitoksiin tai muihin rakenteelli-
siin uudistuksiin. Kaupungin henkilöstövastaavat koordinoivat sisäisiä työmarkkinoita yhdessä hen-
kilöstöä luovuttavan ja vastaanottavan esimiehen kanssa. Tätä toimintatapaa kutsutaan sisäisten 
työmarkkinoiden mallina.  

Kun tehtäväjärjestelyt on tehty, mutta edelleen on rekrytoitava henkilö johonkin tehtävään, esimies 
selvittää täyttöluvan saatuaan mahdolliset uudelleen sijoitettavat henkilöt ja huomioi Yt-
neuvottelujen aikaan velvollisuuden tarjota työtä irtisanomisuhan alla oleville tai irtisanotuille henki-
löille, jotka sopisivat kyseiseen tehtävään.  Tässä vaiheessa selvitetään myös Urafoorumista mah-
dollisesti löytyvät uudet osaajat. Urafoorumi on Kuntarekry -järjestelmän sisällä oleva sisäinen ha-
kukanava, johon henkilöstö voi ilmoittautua hakijaksi halutessaan hyödyntää omaa osaamistaan 
jossain muussa tehtävässä kaupungin sisällä.  

Jos Urafoorumi ei tuota sopivaa lopputulosta, tehtävä laitetaan auki Kuntarekryyn sisäisenä haku-
na. Sisäisen rekrytoinnin näkyvyyttä lisätään hyödyntäen kaupungin intranetia. 

Rekrytointi
tarve

Tehtävien 
uudelleen 

organisointi, 
tehtävien 
jakaminen

Uudelleen sijoitus,
YT: uuden työn 

tarjoamisvelvollisuus

Urafoorumista uusi 
osaaja

Muut potentiaalit 
osaajat kaupungin 

sisältä

Sisäinen 
rekrytointi

-
ilmoitus

Selvitetään, 
jos tarvitaan 

uusi tekijä

T
Ä
Y
T
T
Ö
L
U
P
A

H E N K I L Ö S T Ö S U U N N I T T E L U

Sisäiset työmarkkinat

Jos 
osaajaa 
ei löydy

Lähettävä
esimies

Työntekijä

Henkilöstöpäälliköiden
verkosto

Vastaanottava
esimies

Pääuottamusmies

 

8.2 Rekrytoinnin menetelmiä lisätään
Suunnitelmallista rekrytointia ja työnantajakuvan kehittämistä toteutetaan oppilaitosyhteistyöllä eri 
oppilaitostasojen kanssa, esimerkiksi tarjoamalla harjoittelupaikkoja tai opinnäytetyön tekomahdol-
lisuuksia. Lisäksi kaupunkia markkinoidaan eri rekrytointitapahtumissa ja luodaan kontakteja tule-
viin työntekijöihin. Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi käytetään oppisopimus- ja muuntokou-
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lutusta erityisesti työvoimapulasta kärsivillä aloilla tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.  
 

8.3 Ulkoinen rekrytointi uudistaa työyhteisöä
Kun sisäinen rekrytointi ei onnistunut tai kyseessä on virka, joka edellyttää ulkoista hakua, suunni-
tellaan tehokkaimmat rekrytointikanavat Kuntarekryjärjestelmän ja kaupungin internet-sivuston 
lisäksi. Pääsääntöisesti hakuilmoitus laitetaan myös työvoimahallinnon sivulle. Sosiaalista mediaa 
hyödynnetään osana ulkoista hakua tehtävästä riippuen. 

Sekä ulkoinen että sisäinen rekrytointi tehdään ammattimaisesti valmistautumalla haastatteluky-
symyksiin, ottamalla yhteyttä suosittelijoihin, selvittämällä taustat ja käyttämällä soveltuvuusarvioita 
tehtävästä riippuen. Valinnassa arvioidaan myös henkilön sopivuutta työyhteisöön ja mahdollisesti 
muihin tehtäviin myöhemmin. 

8.4 Keskitetty rekrytointipalvelu lisää tuottavuutta ja laatua
Henkilöstöpalvelut vastaa rekrytointiprosessin ja –menetelmien kehittämisestä ja vastaa ohjeistuk-
sen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Rekrytoinnin tukipalvelut tuotetaan keskitetysti. Keskite-
tystä palvelusta esimies voi tilata seuraavat palvelut: hakijaprofiilin tekeminen, hakuilmoituksen 
tekeminen, hakemusten esikäsittely annettujen kriteerien perusteella, haastatteluaikojen sopimi-
nen, henkilöarviointien sopiminen, haastatteluavun antaminen, päätösasiakirjojen teossa avusta-
minen, tiedottaminen hakijoille. Lisäksi keskitetystä palvelusta tuotetaan järjestelmästä saatavia 
raportteja, annetaan järjestelmätukea ja neuvontaa sekä toimitaan järjestelmän pääkäyttäjänä. 

Esimies vastaa rekrytointiprosessista ja huolehtii hyvästä työnantajakuvasta prosessin aikana.  

YHTEISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
 
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)  
on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämiselle. Yhteistoiminnassa 
korostuu kaikkien osapuolten avoin vuorovaikutus ja luottamus. Yhteistoiminnan ydin toteutuu esi-
miesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa päivittäin tapahtuvana yhteistyötä. 
 

Lain tarkoitus on työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen, henkilöstön vai-
kutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden ja henki-
löstön työelämän laadun edistäminen. 

Yhteistoiminta Lahden kaupungissa järjestetään hallintosäännön perusteella siten, että yhteistoi-
mintaelimenä henkilöstöä koskevissa asioissa toimii koko henkilöstöä koskeva kaupungin yhteis-
toimintaryhmä ja kullakin toimialalla ja tarvittaessa taseyksikössä sen henkilöstöä koskeva toimi-
alan tai taseyksikön yhteistoimintaelin.  

 
Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti asianomaisen henkilön ja työnantajan 
välillä. Yhteistoimintamenettelyä toteutetaan työpaikkatasolla työpaikkakokouksissa, toimialatasolla 
yhteistyöryhmissä ja kaupunkitasolla yhteistoimintaryhmässä. Taseyksiköissä valitaan yhteistoi-
minnan organisointimuoto taseyksikön koon ja toiminnallisten tarpeiden mukaan. 
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9.1 Toimialatasoiset yhteistyöryhmät
Kuhunkin yhteistyöryhmään valitaan 3-4 työnantajan ja 4-7 henkilöstön edustajaa ja heille henkilö-
kohtaiset varajäsenet. Työhyvinvointivaltuutetut ovat jäseninä työsuojelun aluejaon mukaisesti. 
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön ensisijainen rooli on olla asiantuntijana työsuojelu- ja työtur-
vallisuusasioissa. Toimialatasoisten yhteistyöryhmien puheenjohtajina toimivat toimialajohtajat tai 
heidän määräämänsä ja heidän estyneenä ollessaan heidän varamiehensä. Yhteistyöryhmissä 
sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö. 

Yhteistyöryhmässä käsiteltäviä asioita ovat mm.: 

1) henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttava kehittäminen ja uudistustoimenpiteet sekä olennai-
set muutokset työolosuhteissa, 
2) toimialan taloustilanne, 
3) henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset palvelutoiminnan muutokset, 
4) toimialan henkilöstösuunnitelma, 
5) työyhteisöviestinnän kehittäminen sekä 
6) työhyvinvoinnin toimenpiteet. 

Yhteistyöryhmän työskentely 

Yhteistyöryhmä kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta. Kokouksia pidetään vähintään neljännesvuosittain. Yhteistyöryhmä on kutsuttava viipy-
mättä koolle, jos varapuheenjohtaja tai neljäsosa jäsenistä pyytää sitä ilmoittamaansa asiaa var-
ten. 
 
Kokouskutsu ja kokouksen asialista toimitetaan jäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta. 
Asialistassa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, mikäli kokous yksimielisesti niin päät-
tää. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti työaikana ja niistä laaditaan muistio. 

9.2 Kaupunkitasoinen yhteistoimintaryhmä
Kaupunkitason yhteistoimintaelimenä koko henkilöstöä koskevissa asioissa toimii yhteistoiminta-
ryhmä. Siihen kuuluvat jäseninä kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, konsernipalvelujohtaja, henki-
löstöjohtaja, työhyvinvointipäällikkö, koordinoiva työhyvinvointivaltuutettu (vaihtuu vuosittain) sekä 
henkilöstöä edustavien yhdistysten tai niiden rekisteröityjen paikallisten alayhdistysten nimeämät 
edustajat. Yhteistoimintaryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan hänen varamiehensä. Yhteistoimintaryhmän sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä 
henkilö. 
 
Yhteistoimintaryhmässä käsiteltäviä asioita ovat mm.: 
1) henkilöstöpoliittiset periaatteet ja linjaukset, 
2) kaupungin taloustilanne, 
3) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa, kaupungin pal-
velurakenteessa ja kuntien välisessä yhteistyössä, 
4) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuk-
sia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttö tai liikkeen luovutus, 
5) kaupunkitasoinen henkilöstösuunnitelma,  
6) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomauttamiset tai 
irtisanomiset, 
7) koko kaupunkia koskevien paikallisten virka- ja työehtosopimusten valmistelu, 
8) työyhteisöviestinnän periaatteet, 
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9) vuokratyövoiman käytön periaatteet, 
10) työhyvinvoinnin periaatteet sekä 
11) aloitetoiminnan periaatteet.  

 
Yhteistoimintaryhmän työskentely 

Yhteistyöryhmä kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta. Kokouksia pidetään vähintään neljännesvuosittain. Yhteistoimintaryhmä on kutsuttava 
viipymättä koolle, jos varapuheenjohtaja tai neljäsosa jäsenistä pyytää sitä ilmoittamaansa asiaa 
varten. 
 
Kokouskutsu ja kokouksen asialista toimitetaan jäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta. 
Asialistassa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, mikäli kokous yksimielisesti niin päät-
tää. 
 
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti työaikana ja niistä laaditaan muistio. Kokouksessa käsitellyt 
asiat saatetaan tarvittaessa kaupunginhallituksen tietoon. 
 

10 LAHDEN KAUPUNGIN PALKITSEMISKOKONAISUUS
 

Lahden kaupungin palkitsemissuunnitelman lähtökohtana on, että se kohtelee koko henkilöstöä 
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.  Palkitsemissuunnitelmaan sisältyvät osa-alueet koskevat 
kaikkia kaupunkiin palvelussuhteessa olevia palvelussuhteen luonteesta tai kestosta riippumatta.  

Palkitsemissuunnitelma sisältää sekä aineellista että aineetonta palkitsemista. Aineellinen palkit-
seminen koostuu palkkausjärjestelmistä sekä erilaisista eduista. Aineeton palkitseminen sisältää 
henkilökohtaiseen kehittymiseen, johtamisen ja esimiestyön sekä työympäristön kehittämiseen 
liittyviä osa-alueita.    
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Lahden kaupungin palkitsemisen kivijalan muodostavat yksilöllisen kasvun tukeminen ja osaami-
sen kehittäminen, työ- ja perhe-elämän tasapaino sekä johtaminen ja esimiestyö. Kokonaispalkka-
uksen kehittämisellä ja henkilöstön huomioimisella luodaan rakenteet sekä luottamukselle että 
tuottavalle toiminnan kasvulle. Palkitsemisohjelman yksityiskohtainen sisältö voi vaihdella sen uu-
distamisen tai esimerkiksi taloudellisen tilanteen vuoksi. Intrassa on palkitsemisohjelman yksityis-
kohtaiset tiedot. 

Kaupungin strategialähtöisyys 
Palkitseminen tukee kaupungin strategian ja toimialojen strategiatulkintojen toteuttamista ja on osa 
Lahden kaupungin johtamisjärjestelmää.  Palkitsemissuunnitelman aineellisen osan tavoitteena on 
tukea ja ohjata henkilöä hyvään suoritukseen ja tuottavuuteen sekä sitouttaa henkilöstö toiminnan 
tavoitteisiin. Aineettoman osuuden tavoitteena on yhteistyön parantaminen, henkilöstön motivointi, 
työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen sekä työtyytyväisyyden lisääminen.  

Palkitsemisen toimivuuden arviointi ja parantaminen 
Palkitsemisen toimivuutta seurataan, sen onnistumisesta ja vaikutuksista kerätään palautetta sekä 
esimiehiltä että henkilöstöltä. Palkitsemissuunnitelmaan sisältyviä osa-alueita mitataan kaupungin 
strategiakartan tuloskorteissa sekä työhyvinvointikyselyssä. Palkitsemisrakennetta kehitetään tar-
peen mukaan tukemaan strategian toteutumista. Palkitsemissuunnitelman sisällöstä ja kehittämi-
sestä vastaa henkilöstöpalvelut. Henkilöstöjohtamiseen sisältyvät prosessit on kuvattu ja ne ovat 
osa toimintakäsikirjaa.  

Tarvittavat valmiudet ja resurssit  
Palkitsemissuunnitelman käytännön toteutuksesta vastaa esimiehet. Toteutuksessa tulee huomioi-
da yhdenvertaiset periaatteet, yksilöllisyys ja oikeudenmukaisuus. Esimiesten tehtävänä on var-
mistaa, että heidän yksikössään työskentelevät henkilöt tuntevat kaupungin strategian, yksikön 
tavoitteet ja omat tavoitteensa. Esimiehet huolehtivat siitä, että kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset 
mahdollisuudet onnistua työssään ja sitä kautta tulla osalliseksi palkitsemissuunnitelmasta.  

Toimintayksiköt varaavat henkilöstönsä palkitsemiseen tarvittavat määrärahat talousarvioesityk-
siinsä. Palkitsemiseen liittyvien osa-alueiden vaikuttavuuden arvioinnista vastaa henkilöstöpalvelut, 
joka myös kehittää henkilöstöjohtamisen prosesseja ja palveluita sekä tukee esimiehiä henkilöstö-
politiikan toteuttamisessa.  
 

10.1 Aineellinen palkitseminen
 

Palkkausjärjestelmä 
Palkkausjärjestelmä perustuu noudatettaviin kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sekä paikalli-
sesti sovittuihin virka- ja työehtosopimuksia täydentäviin sopimuksiin. Palkkausjärjestelmä perus-
tuu palkkauksen, nimikkeiden ja palkkaukseen liittyvien prosessien kokonaistarkasteluun. 

Kaupungin palkkapoliittiset tavoitteet ovat: 
 palkkaus- ja palkitsemisprosessit tukevat johtamista ja toiminnan tuloksellisuutta 
 palkkaus ja palkitseminen on oikeudenmukaista ja motivoi henkilöstöä hyviin suorituksiin 
 palkkausjärjestelmän käyttö ja palkitseminen on avointa ja helppoa 
 valtakunnallisia palkkapoliittisia ratkaisuja vahvistetaan paikallisesti 
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Kaupunkitasoisesti kokoontuu erikseen nimetyt kolme sopimusalatyöryhmää KVTES:n, OVTES:n 
ja TS:n palkkausjärjestelmien kehittämiseksi. Ryhmissä on edustettuna pääsopijajärjestöt ja toimi-
alojen henkilöstövastaavat. Palkkatasovertailua tehdään kaupunkitasoisesti. Palkkatasokehitystä 
seurataan myös seudullisesti ja vastaavanlaisten kaupunkien kesken. Tavoitteena on osaavan 
henkilöstön saaminen sekä kilpailukyvyn säilyttäminen. 

Palkkausjärjestelmän joustava rakenne tarkoittaa hinnoittelutasojen ja tehtäväkuvien riittävää väl-
jyyttä. Tämä mahdollistaa rohkeaa työtehtävien uudistamista, mm. palvelurakenteiden muutosten 
yhteydessä palkkausjärjestelmä sopeutuu uusiin tehtävien vaativuuksiin. 

 
Hallintosäännössä on määritelty palkkausjärjestelmään liittyvä päätöksenteko. 
 
Työehtosopimuksen mukaisten palkanosien lisäksi Lahden kaupungilla on käytössä kertapalkkio.  
 

Esimiehellä on mahdollisuus palkita henkilöstöään kertaluonteisesti erittäin hyvästä suorituksesta 
sekä tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävistä ideoista tai palvelun erinomaisesta onnistumisesta.  

Palkkausjärjestelmän osana on myös tulospalkkausjärjestelmä. Tulospalkkiojärjestelmän tarkoituk-
sena on tukea kaupungin strategian, siihen perustuvien kaupungin johdon asettamien sekä yksik-
köjen strategiatulkintojen ja tavoitteiden toteutumista.  

Lisäksi käytössä on palkkio projektissa onnistumisesta. Kun hanke tai projekti saavuttaa asetetut 
tavoitteet aikataulussa ja annetuilla resursseilla, projektiryhmän jäsenet voivat saada kollektiivisen 
onnistumispalkkion projektin asettamisen yhteydessä päätetyllä tavalla. 

Henkilöstöedut, huomionosoitukset ja työyhteisön tilaisuudet 
Lahden kaupungin henkilöstöetuina on mm. palkkiovapaa yhtäjaksoisen palvelussuhteen keston 
mukaan. Esimiehellä on mahdollisuus palkita yksittäisiä työntekijöitä erityisissä tilanteissa hyvään 
suoritukseen tai muuhun työyksikön tavoitteisiin liittyvän hyvän toiminnon toteutumiseen liittyen.  

Työelämän kehittämispalkinto 
Kaupunkitasoisesti järjestetään kerran vuodessa kilpailu, jonka teemana ovat parhaat käytännöt ja 
niiden levittäminen työelämän kehittämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. Kilpailussa palkitaan 
työyhteisöjä, voittosumma käytetään työyhteisön henkilöstön osaamisen kehittämistä, työhyvin-
vointia ja tuottavuutta tukevaan toimintaan. 

10.2 Aineeton palkitseminen
 

Osaamisen kehittäminen 
Osaamisen kehittämisen tavoitteena on, että kaupungin palveluksessa on osaava ja kehityshalui-
nen henkilöstö. Osaamisen kehittäminen lähtee yksikön tavoitteista ja siitä johdetuista, kunkin teh-
tävän osaamisvaatimuksista.  

Urafoorumi 
Urafoorumi tukee joustavaa urakehitystä ja edistää osaajien ja tehtävien kohtaamista sisäisen rek-
rytoinnin keinoin. Urafoorumi perustuu osaamiseen ja se on mahdollisuus sekä työntekijälle että 
esimiehelle hyödyntää olemassa oleva osaaminen. 

Omaehtoisen koulutuksen taloudellinen tukeminen 
Kun työntekijä kehittää itseään ammatillisesti ja laajentaa osaamistaan omalla kustannuksellaan, 
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hän voi hakea omaehtoisen koulutuksen tukea henkilöstöpalveluilta. Esimiehen tehtävänä on myös 
kannustaa työntekijöitään kehittämään itseään omaehtoisella koulutuksella työnantajan järjestämi-
en koulutusten ja kehittämisohjelmien ohella. 
 
Opiskelijakorvaukset 
Mikäli työyhteisössä on tutkintoon johtavaan koulutukseen liittyen opiskelijoita työssäoppimisjak-
soilla eli työharjoittelussa, opiskelijoiden korvaus jää työyksikön käyttöön työyhteisön kehittämi-
seen. Korvauksen käytöstä vastaa esimies. 

 

Lahdessa 14.11.2014 

 

Sirkku Hildén   Antti Holopainen Lasse Koskinen 

 

Kari Lempinen  Jyrki Myllyvirta Anne-Maj Salmi 
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