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LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN 
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 

1 HENKILÖSTÖRESURSSIT 

Henkilöstön kokonaismäärä laski 

 
Lappeenrannan kaupungin palveluksessa oli 31.12.2015 yhteensä 
2 255 henkilöä. Heistä 1 664 oli vakinaisessa ja 503 määräaikai-
sessa palvelussuhteessa kaupunkiin. Työllistettyjä oli kaupungin 
palveluksessa tarkasteluaikana 88. 
 

 
 
Kuva 1. 
Henkilöstön kokonaismäärän kehitys 2005–2015. 

 
Lappeenrannan kaupungin henkilöstön kokonaismäärä pieneni 
31:lla edellisen vuoden loppuun nähden. Pääasiallisena syynä tä-
hän on koko organisaatiota koskettaneet sopeuttamistoimet. 
 

 
 
Kuva 2. 
Henkilöstö toimialoittain 31.12.2015; vakinaiset ja määräaikaiset. 

TOIMIALA

VAK. KK-

PALKK

VAK. TUNTI- 

PALKAT

MÄÄRÄAIK. 

KK-PALKK.

MÄRÄAIK. 

TUNTIPALK YHT TYÖLL.

KAIKKI 

YHT 

2015

KAIKKI 

YHT 

2014

Konsernihallinto 111 0 12 0 123 21 144 71

Kasvatus- ja opetustoimi 1042 0 372 0 1414 25 1439 1447

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 193 2 89 0 284 27 311 318

Tekninen toimi 87 66 8 5 166 12 178 259

Maakunnallinen palvelutoiminta 163 0 17 0 180 3 183 191

YHTEENSÄ 1596 68 498 5 2167 88 2255 2286
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Määräaikaisten osuus henkilöstöstä oli vuoden 2015 lopussa 22 %. 
Lukema on pysynyt samana edelliseen kertomusvuoteen nähden.  
 
Vuokratyövoimaa ei vuoden 2015 aikana käytetty.  
 
 

 
 
 
Kuva 3. 
Henkilöstö toimialoittain 31.12.2015. 

 
Henkilötyövuodet 
 
Todellisen työpanoksen kuvaamiseksi tehdään laskelma henkilö-
työvuosien määrästä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan työpanosta, 
joka vastaa yhden täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työs-
kentelyä. 
 
Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2015 kaikkiaan 2 075 eli 59 henki-
lötyövuotta vähemmän edelliseen tarkasteluaikaan nähden.  
 
Henkilötyövuosien määrä vastaa henkilöstömäärän kehitystä.  
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Henkilöstön hankinta 
 
Henkilöstön rekrytointi operoidaan Lappeenrannassa sähköisen 
Kuntarekry-palvelun avulla. Vuoden 2015 aikana Lappeenrannan 
kaupungilla oli Kuntarekryssä avoinna kaikkiaan 332 vakinaista ja 
määräaikaista työpaikkaa. Suurin osa paikoista oli opettajien ja päi-
vähoitohenkilöstön vakinaisia palvelussuhteita ja sijaisuuksia.    
 
Kuntarekryn kautta vastaanotettiin kertomusvuonna 3 197 hake-
musta. Myös kesätyöpaikat täytettiin Kuntarekryn kautta. 
 
Lappeenrannan kaupungin rekrytointitilanne on tällä hetkellä hyvä: 
kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin on ollut hakijoita.   

Osa-aikaeläkkeet ja vuorotteluvapaat 

 
Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 17 henkilöä, 
mikä on noin 1 % kaupungin vakinaisen henkilöstön määrästä. Osa-
aikaeläkkeen suosio on vähentynyt viime vuosina merkittävästi, 
koska osa-aikaeläkkeen ikärajaa on nostettu.    
 
Mahdollisuutta vuorotteluvapaaseen käytti vuonna 2015 yhteensä 
49 henkilöä. Vuorotteluvapaan käytössä ei ole tapahtunut viime 
vuosina olennaisia muutoksia.    

Henkilöstön keski-ikä entisenlainen 

 
Lappeenrannan kaupungin henkilöstön kokonaiskeski-ikä oli vuo-
den 2015 lopussa 44 vuotta eli käytännössä sama kuin vuotta ai-
kaisemmin. Vakituisen henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta ja määrä-
aikaisen 37 vuotta. 
 
Vakituisessa palvelussuhteessa olevat ovat palvelleet kaupunkia 
keskimäärin 16 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keskimääräinen 
palvelusaika kaupungilla on 3 vuotta. 
 
Eläkkeelle siirrytään aikaisempaa myöhemmin 
 
Kertomusvuonna Lappeenrannan kaupungin palveluksesta jäi ko-
koaikaiselle eläkkeelle kaikkiaan 39 henkilöä.  
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Iän perusteella eli vanhuuseläkkeelle siirtyi 33 henkilöä. Heidän 
keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikänsä oli 64 vuotta. Vuotta ai-
kaisemmin vastaava luku oli 63,2 eli vanhuuseläkkeellesiirtymisikä 
nousi lähes vuodella.  
 
Kevan tilastojen kuntatyöntekijät siirtyivät vanhuuseläkkeelle 
vuonna 2015 keskimäärin 63,6-vuotiaana.     
 
Lappeenrannassa on tähän saakka siirrytty vanhuuseläkkeelle hie-
man aikaisemmin kuin valtakunnassa keskimäärin, mutta vuonna 
2015 tämä ero siis kurottiin kiinni. 
 
Terveydellistä syistä eli työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 6 henkilöä. 
Heidän keski-ikänsä oli 58 vuotta. Vuotta aikaisemmin työkyvyttö-
myyseläkkeelle jäätiin keskimäärin 56,8-vuotiaana. 

Panostuksia työllisyyden hoitoon 

 
Työllisyyden hoitoon varatun määrärahan kohdentamisesta eri ele-
mentteihin on neuvoteltu ja sovittu yhdessä Etelä-Karjalan työ-
voima- ja elinkeinotoimiston sekä Työvoiman palvelukeskuksen 
kanssa. Määräraha on käytetty palkkatukityöllistämiseen, yhteistoi-
minta-avustuksina kolmannen sektorin toimijoille sekä Etelä-Karja-
lan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun omarahoitusosuuteen.  
 
Työllisyyden hoidon ensisijaisena kohderyhmänä vuonna 2015 oli-
vat pitkäaikaistyöttömät, erityisesti yli 500 päivää työttömänä ol-
leet. 
 
Kaupungin määrärahan ja työvoimahallinnon tukien yhteismäärä 
oli kertomusvuonna 2,25 miljoonaa euroa. Tukien osuus oli 48 % 
työllisyyden hoitoon käytetyistä bruttomenoista. Tukien prosentu-
aalinen osuus laski 6,6 % edellisvuoteen nähden. Ensisijainen syy 
tähän oli työvoimahallinnon linjaukset ja lainsäädäntömuutokset.   
 
Työllisyyden hoidon nettomenot vuonna 2015 olivat 1 166 940 eu-
roa.  
 
Palkkatuetussa työssä oli Lappeenrannan kaupungin toimialoilla 
reilut 70 henkilöä päivittäin.  
 
Kolmannen sektorin työllisyyskumppaneita oli kertomusvuonna 24. 
Näille maksettujen avustusten yhteismäärä oli 106 595,92 euroa. 
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Vuosi 2015 oli Etelä-Karjalan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun vii-
meinen toimintavuosi. Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu oli yksi 
pääministeri Kataisen hallitusohjelman kärkihankkeita. Kuntakokei-
lun asiakkaita olivat ensisijaisesti vaikeimmassa työmarkkina-ase-
massa olevat ja henkilöt, joilla muutoin on merkittävä riski syrjäy-
tyä työmarkkinoilta. Hankeaika oli 1.9.2012 – 31.12.2015. Työlli-
syyspoliittisen kuntakokeilun omarahoitusosuus oli vuonna 2015 
yhteensä 66 134,29 euroa. Hankkeesta on laadittu erillinen loppu-
raportti. 
 
1.3.2015 käynnistyi täysitehoisesti myös Ohjaamo- hankkeen toi-
minta. Ohjaamo –hanke on valtiovarainministeriön tukema hanke, 
jolla edistetään nuorten yhteiskuntatakuun täytäntöönpanoa. Han-
ketta toteuttaa nuorisotoimi. 
 
Edellä kerrotun lisäksi kaupungin kaikilla toimialoilla on toteutettu 
työvoimahallinnon ja eläkelaitosten harjoitteluja ja työkokeiluja 
sekä kuntoutus- ja kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteitä.  
 
Monista ponnisteluista huolimatta työllisyystilanne Etelä-Karja-
lassa on heikentynyt. Huolestuttavaa asiassa on se, että erityisesti 
pitkäaikaistyöttömien ja nuorten osuus työttömistä on lisääntynyt. 
Kehityksen taustalla on yleinen taantuma ja heikko talouskasvu 
sekä erityisesti Venäjän yhteiskuntatilanteen vaikutus Etelä-Karja-
lan liike-elämään. Positiivista on kuitenkin se, että työttömyys 
Etelä-Karjalassa on lisääntynyt muuta maata hitaammin.    
  
2 HENKILÖSTÖMENOT 
 
Henkilöstömenojen kasvu oli nolla  
 
Henkilöstömenoja ovat palkat, työnantajan sosiaaliturvamaksu 
sekä eläke- ja muut vakuutusmaksut.  
 
Kertomusvuonna henkilöstömenoja kertyi yhteensä 103,1 miljoo-
naa euroa. Edellä mainittu summa käsittää kaikki Lappeenrannan 
kaupungin maksamat henkilöstömenot eli mukana ovat käyttötalou-
den, investointien, työllisyyden ja maakunnallisen palvelutoiminnan 
menot. 
 
Palkkamenojen osuus henkilöstömenoista oli 78,3 miljoonaa euroa.  
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Henkilöstömenot laskivat edelliseen kertomusvuoteen nähden 1,5 
%. Tärkein syy tähän oli se, että suurin osa tilakeskuksen henkilös-
töstä siirtyi 1.5.2015 lukien Saimaan Tukipalvelut Oy:n ja Lappeen 
Rakennuttaja Oy:n palvelukseen.    
 
Henkilöstömenojen vertailukelpoinen kasvu oli kertomusvuonna 
käytännössä 0 %.  
 
Henkilöstömenoja on onnistuttu hillitsemään henkilöstörakentee-
seen vaikuttamalla ja maltillisella palkkapolitiikalla. Kunta-alan so-
pimuskorotukset kuluvalla kaudella ovat niin ikään olleet pieniä. 
Palkkoja nostettiin 1.7.2015 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus 
oli keskimäärin 16 euroa. Yleiskorotuksen lisäksi palkkasummaa 
nosti KVTES:n sopimusalalla toteutettu palkkatekninen uudistus, 
jonka kustannusvaikutus oli Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ar-
vion mukaan 0,3 % sopimusalan palkkasummasta.     
 
Varhe-maksut merkittävä kustannuserä 
 
Varhaiseläkemenoperusteinen maksu aiheutuu työnantajalle kus-
takin työntekijästä, joka jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyys-
eläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai alkaa saada määräai-
kaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Maksujärjestel-
mästä hyötyvät ne työnantajat, jotka panostavat työhyvinvointiin ja 
työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon esimerkiksi työjärjestelyin tai am-
matillisen kuntoutuksen avulla.  
 
Varhe-maksuja kertyi vuonna 2015 yhteensä 0,95 miljoonaa euroa. 
 
3 HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI 
 
Panostuksia terveyden edistämiseen ja omaehtoiseen liikku-
miseen 
 
Henkilöstön omaehtoista liikuntaa tuettiin monin tavoin. Kaupungin 
järjestämät liikuntaryhmät sekä kuntosali- ja jäävuorot olivat henki-
löstön käytössä maksutta. KKI-kunnon allasjumpista on niiden suu-
ren suosion vuoksi peritty omavastuumaksu. Holiday Club Saimaan 
yhteistyöhön liittyen henkilöstöllä oli mahdollisuus saada kylpylä-
kortteja, jotka oikeuttavat käyntiin Joutsenon kylpylässä.  
 
Merkittävin panostus henkilöstön hyvinvointiin oli sähköinen lii-
kunta- ja kulttuuriseteli, TykyOnline. Etuuden arvo oli kertomus-
vuonna 75,00 euroa henkilöä kohden. Liikunta- ja kulttuuriseteli on 
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saanut henkilöstöltä erinomaisen palautteen, joskin sen euromää-
rää on pidetty vähäisenä. Henkilöstö käytti etuutta vuonna 2015 
kaikkiaan 113 719,54 euron arvosta.  
 
Toimialojen omana työhyvinvointitoimintana toteutettiin ensisijai-
sesti työyhteisöjen kehittämispäiviä ja työnohjausta.  
 
Työhyvinvointitoimintaan panostettiin kertomusvuonna kaikkiaan 
156 875,63 euroa. 
 
Työntekoa hyvällä fiiliksellä 
 
Vuodenvaihteessa 2015 – 2016 toteutettiin koko henkilöstölle suun-
nattu henkilöstökysely. Henkilöstökysely pohjautui jo aikaisemmin 
käytössä olleeseen formaattiin, mutta sen systematiikkaa muutettiin 
selkeämmäksi. Avoimille vastauksille annettiin enemmän tilaa. 
Myös kyselyn nimi muuttui työhyvinvointikyselystä henkilöstöky-
selyksi. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 098 henkilöä, mitä voidaan pi-
tää edustavana otoksena kaupungin henkilöstöstä.   
 
Kyselyn tulokset olivat kokonaisuutena pitkälti samanlaisia suh-
teessa edelliseen kyselyyn, joka toteutettiin loppuvuodesta 2014. 
Missään kyselyn osa-alueessa ei ollut tapahtunut merkittäviä muu-
toksia kumpaakaan suuntaan. 
 
Lappeenrannan kaupungin työtyytyväisyyden kokonaistilanne on 
hyvää tasoa. Tuloksissa on kuitenkin huomattavia työyksikkökoh-
taisia eroja. Viihtyisimmät työpaikat löytyvät vastaajien mukaan 
kasvatus- ja opetustoimesta. 
 
Erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Lappeenrannan kaupunkiin 
työnantajana oli 85 % vastaajista. Vastaava luku aikaisemmassa 
kyselyssä oli 82 %. Erittäin tyytymättömiä oli vain 1 %. Suurin osa 
vastaajista koki palvelussuhteensa turvalliseksi ja oli valmis suosit-
telemaan kaupunkia työnantajaksi muillekin. 
 
Työyhteisöjen ilmapiiri koettiin yleisesti ottaen kannustavaksi, oi-
keudenmukaiseksi ja tasapuoliseksi. Vastaajien kokemus oli, että 
työntekijöiden välillä vallitsee luottamus ja hyvä yhteishenki. Työyh-
teisöjen monimuotoisuus (eri-ikäiset, eri ammattitaustaiset, työky-
vyltään erilaiset) koettiin työyhteisöissä voimavaraksi. Työpaikkoja 
pidettiin pääsääntöisesti viihtyisinä ja turvallisina.  
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Oman ja työyhteisön osaamisen koettiin olevan ajan tasalla. Tarjolla 
ollutta koulutusta ja perehdyttämistoimintaa pidettiin pääsääntöi-
sesti riittävänä. Myös työvälineet ja niihin annettu käyttökoulutus ko-
ettiin asianmukaiseksi. 
 
Suurin osa vastaajista kertoi viihtyvänsä työssään ja koki, että työ 
ja muu elämä on tasapainossa. Työhön liittyvä henkinen ja fyysinen 
kuormitus arvioitiin sopivaksi. Oma työ koettiin vastauksissa tärke-
äksi.  
 
Esimiestyö saa kyselyssä positiivista palautetta. Kyselyn mukaan 
työlle on asetettu selkeät tavoitteet ja esimiehet luottavat alaistensa 
kykyihin toimia itsenäisesti. Vastaajien mukaan myös kehityskes-
kustelut käydään työyhteisöissä säännöllisesti. 
 
Muutosjohtaminen ja arviot kaupungin johtamisesta yleensä eivät 
yllä yhtä positiiviselle tasolle esimiestyön arvioiden kanssa. Vastaa-
jat kokivat, ettei heitä eikä heidän huolenaiheitaan ole riittävästi 
otettu muutostilanteissa huomioon. Tietoa ja tiedottamista halutaan 
muutoksissa lisää. Kaupungin ylimmän johdon toivotaan yleisesti 
ottaen olevan aktiivisemmin mukana työyhteisöjen kehittämisessä.      
 
Negatiivista palautetta kyselyyn vastaajat antoivat siitä, ettei kau-
pungilla ole juurikaan mahdollisuutta urakehitykseen eikä työkier-
toon. Myös palkkaus on tunnetusti tekijä, johon kohdistuu aina tyy-
tymättömyyttä. Viimeksi mainittuun vaikuttaa myös viime vuosien 
maltilliset palkkaratkaisut. Kyselyn tuloksista voi havaita, että erilai-
sia kannustimia kaivataan lisää. Suurimmaksi yksittäiseksi haital-
liseksi tekijäksi vastaajat nimesivät edelleen sisäilmaongelmat.  
 
Vuoden 2015 henkilöstökyselyssä oli uutuutena osio, jossa kysyttiin 
työfiilikseen liittyviä asioita. Suurin osa vastaajista katsoi, että hei-
dän työfiilistään kuvaavat hyvin käsitteet energisyys, tarmokkuus, 
inspiraatio ja ilo. Omaan työhön suhtaudutaan innolla ja vastuun-
tuntoisesti. Vastaajat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä siihen fiilik-
seen, joka heillä kyselyn vastaushetkellä oli. Työfiilis-osiosta käy to-
sin ilmi, että työssä koetaan myös väsymystä ja stressaantunei-
suutta.    
 
Numeeristen vastausten ohella saatiin henkilöstökyselystä run-
saasti sanallista palautetta. 
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Kyselyn sulkeutumisen jälkeen henkilöstötiimi laati työyhteisöille 
erilliset ohjeet vastausten käsittelemiseksi. Henkilöstötiimi myös 
seuraa, miten kyselyä toimialoilla hyödynnetään.      
 
Vuoden 2015 henkilöstökyselyn kokonaiskeskiarvo oli 3,68. Vuotta 
aikaisemmin vastaava luku oli 3,57. 
 
Alla on joitakin esimerkkejä sanallisista vastauksista. 
  
Millaisissa tilanteissa/olosuhteissa Sinä olet erityisen hyvällä fiilik-
sellä töissä? 
 
”Joskus kun oppilasryhmän kanssa saa sellaisen flow-fiiliksen ja 
huomaa itsekin, miten kivaa työnteko voi parhaimmillaan olla.” 
 
”Kun on onnistumisen ja yhdessä tekemisen positiivinen meininki.” 
 
”Kun kaikki tuntevat tulevansa kuulluksi ja puhaltavat yhteen hiileen. 
 
”Sellainen tilanne, jossa voi puhua vaikka vähän ronskimmin ja ei 
olla heti vetämässä poroja sieraimiin.” 
                                
Terveysperusteisia sairauspoissaoloja selvästi vertailukau-
punkeja vähemmän 
 
Sairauspoissaolojen määrä on laskenut useana vuonna peräkkäin. 
Vuonna 2015 kertyi terveysperusteisia sairauspoissaoloja kaikki-
aan 26 571 kalenteripäivää eli keskimäärin 10,6 kalenteripäivää 
henkilöä kohden. Vuonna 2014 vastaava luku oli 11,3. Tarkaste-
lussa ovat mukana sekä vakinaiset että määräaikaiset henkilöt. Sai-
rauspoissaolopäiviksi on edellä luettu kaikki sairauden vuoksi pois-
saoloksi merkityt palkalliset ja palkattomat kalenteripäivät.  
 
Kevan tilastojen mukaan sairauspoissaolot henkilöä kohden ovat 
kunta-alalla 16 - 17 kalenteripäivän luokkaa. Suhteessa vertailutie-
toihin Lappeenrannan tilanne on siis erittäin hyvä. Tätä seikkaa tar-
kasteltaessa on kuitenkin muistettava, että Lappeenrannassa asi-
aan vaikuttaa merkittävästi muista kunnista poikkeava organisaa-
tiorakenne. Monet ammattiryhmät, joilla on runsaasti sairauspois-
saoloja, ovat siirtyneet Eksoten ja yhtiöiden palvelukseen. Yksi syy 
sairauspoissaolojen vähenemiseen on myös sairauslomiin liittyvien 
ilmoituskäytäntöjen muuttuminen. Omalla ilmoituksella sai kerto-
musvuonna olla poissa 5 kalenteripäivää. Vuoden 2016 alusta lu-
kien on omalla ilmoituksella saanut olla poissa 7 kalenteripäivää.  
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Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien prosentuaalinen osuus sai-
rauspoissaoloista oli 4,9 % eli 1 302 kalenteripäivää.  
 
Yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin olivat edelleen tuki- ja liikun-
taelinten sekä sidekudosten vaivat ja erilaiset vammat, hengitys-
elinten sairaudet ja mielenterveydelliset syyt. Näiden diagnoosiryh-
mien prosentuaalinen osuus sairauspoissaoloista on kaikkinensa 
noin 70 %. Diagnoosiryhmittäin tarkasteltuna tilanteessa ei ole juu-
rikaan tapahtunut muutosta viime vuosien aikana. 
 
Sairauspoissaoloista aiheutuvat välittömät kustannukset olivat ker-
tomusvuonna 1 757 322 euroa. Tämä luku ei sisällä henkilösivuku-
luja, mahdollisia sijaisten palkkauskustannuksia eikä asiaan liittyviä 
sähläyskustannuksia. Vaikka tilanne Lappeenrannassa on pää-
sääntöisesti hyvä, on työkyvyttömyyskustannusten hallinnassa 
edelleen runsaasti tehtävää.  
 
Alla olevassa kuvassa on esitetty sairauspoissaolopäivät- ja kus-
tannukset henkilöä kohden ikäluokittain. Suhteellisesti eniten sai-
rastivat 50 – 59-vuotiaat, jotka aiheuttavat myös suurimmat sairaus-
poissaolokustannukset. 
 

 
 

Työterveyshuollon palvelut  

 
Kaupungin henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty Etelä-Karja-
lan työkunto Oy:ssä. Työterveyshuoltosopimus kattaa ennaltaeh-
käisevän eli lakisääteisen työterveyshuollon (= Kelan korvaus-
luokka I) ja perusterveydenhuoltotasoisen sairausvastaanoton (= 
Kelan korvausluokka II).  
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Lakisääteisestä työterveyshuollosta Kela korvaa 60 % kustannuk-
sista. Sairausvastaanoton kustannuksista Kela korvaa 50 %. Kum-
massakin korvausluokassa on olemassa työntekijäkohtaiset kor-
vauskatot.  
 
Työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat vuonna 2015 yh-
teensä 1 038 212 euroa. Kustannuksista Etelä-Karjalan pelastuslai-
toksen osuutta oli 118 320 euroa.  
 
Lakisääteisen työterveyshuollon osuus kustannuksista oli 422 300 
euroa ja sairaanhoidon osuus 545 752 euroa. Työterveyshuollon 
kokonaiskustannuksista 70 161 kohdistui toimintaan, josta ei ole 
mahdollista saada Kelan korvauksia.   
 
Työterveyshuollon painopistettä on onnistuttu viime vuosien aikana 
siirtämään aikaisempaan enemmän ennaltaehkäisevään toimin-
taan.  
 
Työterveyshuollon kustannukset henkilöä kohden vuonna 2015 oli-
vat 460 euroa, kun jakajana käytetään henkilöstön keskimääräistä 
lukumäärää koko kalenterivuoden ajalta. Kustannukset ovat valta-
kunnan keskitasoa.  
 
Asiakaskäyntejä työterveyshuollossa tehtiin seuraavasti: 
 

AMMATTIHENKILö 2015 

Työterveyslääkäri 2821 

joista I –korvausluokkaa 228 

Työterveyshoitaja 5339 

joista I –korvausluokkaa 1358 

Työpsykologi 411 

joista I –korvausluokkaa 386 

Työfysioterapeutti 744 

joista I –korvausluokkaa 621 

 
4 OSAAMISEN VARMISTAMINEN 
 
Henkilöstökoulutuksen painopiste oli kertomusvuonna eri alojen 
täydennyskoulutuksessa.    
 
Kaikkien toimialojen koulutustiedot ja koulutuksia koskevat päätök-
set tehdään sähköisen Personec ESS- järjestelmän kautta. Järjes-
telmään kirjattiin kertomusvuonna kaikkiaan 5 202 koulutuspäivää. 
Määrä on noin 2,3 päivää jokaista työntekijää kohden.  
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Lappeenrannan henkilöstökoulutuksen sopimuskumppani oli 
vuonna 2015 Finnish Consulting Group Oy. Vuonna 2015 FCG 
Koulutuspalveluilta hankittiin kaikkiaan 27 täydennyskoulutuspäi-
vää, joihin osallistui yhteensä 452 henkilöä. FCG Koulutuspalve-
luilta hankittu koulutus on ensisijaisesti täydennyskoulutusta ja se 
on kohdentunut pääosin kasvatus- ja opetustoimeen. 
 
Henkilöstökoulutuksen kokonaiskustannukset olivat kertomus-
vuonna yhteensä 865 129, josta 104 009 euroa käytettiin keskite-
tysti. Toimialojen oma koulutus on ollut lähinnä eri alojen erityiskou-
lutusta.   
 
Kustannukset eivät sisällä koulutettavan henkilön palkkakustannuk-
sia, mahdollisia oman koulutushenkilöstön palkkakustannuksia ei-
vätkä omien koulutustilojen kustannuksia. 
 
Lappeenrannan kaupungille on laadittu koko organisaation kattava 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelma perustuu lakiin ta-
loudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Suun-
nitelman mukaisesta koulutuksesta työnantajalla on mahdollisuus 
saada korvausta Työttömyysvakuutusrahastolta. Koulutuskor-
vausta maksetaan enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää 
kohden. Korvaukseen oikeuttavan koulutuspäivän pituus on vähin-
tään kuusi tuntia.  
 
Koulutuskorvaus on 10 % koulutuspäivän keskimääräisistä palkka-
kustannuksista. Lappeenrannassa koulutuspäivän keskimääräinen 
palkkakustannus on 174 euroa.  
 
Koulutuskorvausta haettiin vuonna 2015 ensimmäisen kerran ja ha-
kemus kohdistui vuodelle 2014. Koulutuskorvausta saatiin 
36 694,49 euroa kaikkiaan 2 109 päivältä. 
 
Vuonna 2015 kertyi korvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä kaikki-
aan 2 375.  
 
5 HENKILÖSTÖN HUOMIOIMINEN 
 
Kaupungin vuosipäivänä muistettiin pitkästä palveluajasta 
 
Kaupungin vuosipäivänä 7. elokuuta 2015 palkittiin pitkästä palve-
luajasta kaikkiaan 87 kaupungin työntekijää. 
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40 vuotta kaupunkia palvelleita oli 11 henkilöä. 46 henkilöä oli pal-
velut kaupunkia 30 vuotta ja 30 henkilöä 20 vuotta.  
 
Huomionosoitusten kokonaiskustannus Lappeenrannan kaupun-
gille oli 35 603,86 euroa.  
 
Kertomusvuonna yksi työntekijää sai Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarikunnan ritarimerkin ja neljä työntekijää Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan I mitalin kultaristein. Yksi työntekijä palkittiin 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalilla. 
 
Merkkipäivälahjat ja eläkkeelle siirtyminen 
 
Lappeenrannan kaupungilla on yhtenäiset ohjeet henkilöstön huo-
mioimisesta merkkipäivinä ja eläkkeelle siirryttäessä. Merkkipäi-
vistä huomioidaan 50-vuotispäivä ja kaupungin lahjana annetaan 
suomalaista muotoilua. Huomioimisen euromääräinen arvo on 
noin 100 euroa. 
 
Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä henkilöstöä muistetaan lahjalla, 
jonka arvo on 175 euroa.  


