Lappeenranta
strategia 2033
LAPPEENRANNAN
KAUPUNKI

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat

Työssäkäyvien määrä
2017
2021
2033
28 700
30 000
32 000

2017
2021
2033
52,3 %
55 %
60 %
Luottamus kunnan päätöksentekoon
2017
2,9

2021
3,5

2033
4

Elämänlaatunsa hyväksi
tuntevien osuus

Strategian
päämittarien
Strateginen
erillisohjelma III
kuvaukset
Strateginen1/2
erillisohjelma IV
Strateginen erillisohjelma V

Indikaattori ilmaisee
elämänlaatunsa hyväksi
tuntevien osuuden (%) 20 vuotta
täyttäneistä. Lappeenrannan
arvo oli 52,3 (2015) ja koko
maan 54,5. Indikaattori on
muodostettu kahdeksan
kysymyksen pohjalta.

Elämänlaadussa on kyse yksilön
arviosta elämästään siinä
kulttuuri- ja arvoympäristössä,
jossa hän elää ja suhteessa
hänen omiin päämääriinsä,
odotuksiinsa, arvoihinsa ja
muihin hänelle merkityksellisiin
asioihin.
Tietolähde: Sotkanet

Yritysimagon parantuminen
2017
2021
2033
29
14
7

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Talous ja
resurssit

Henkilöstötyytyväisyys
2017
2021
2033
3,69
3,85
4
Asiakkaan palveluun käyttämä aika
2017
x

2021
-50 %

2033
-75 %

2017
7 146

Lainat/asukas
2021
8 500

2033
7 500

Hukkatyöhön kuluvat htv:t
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %

Työssäkäyvien määrä

Henkilöstötyytyväisyys

Lainat/asukas

Alueella asuvalla työllisellä
työvoimalla tarkoitetaan kaikkia
tällä alueella asuvia työllisiä
riippumatta siitä, missä henkilön
työpaikka sijaitsee. Alueella
asuva työllinen työvoima
muodostaa ns. työllisen
työväestön. Lappeenrannassa
oli työssäkäyviä 28 615, kun
saman kokoluokan Vaasassa oli
28 656 ja Joensuussa 29 014.

Indikaattorilla seurataan
henkilöstön työtyytyväisyyttä ja
hyvinvointia. Kaupunki
kohdistaa henkilöstölleen
vuosittain kyselyn, jossa
asteikolla 1-5 tiedustellaan
tähän liittyviä seikkoja. Vuonna
2016 kyselyn keskiarvo oli 3,69.

Kaupungin konsernilainamäärä
oli vuoden 2015 lopussa
7356€/asukas, kun kansallinen
keskiarvo oli 5978€/asukas.
Kriisikuntakriteeristön mukainen
raja-arvo (ka +50%) oli
8967€/asukas.

Mittaria voi parantaa lisäämällä
työpaikkoja, parantamalla
työllisyysastetta ja huolehtimalla
siitä, että kaupungissa
työssäkäyvät myös asuvat
Lappeenrannassa.
Lähde: Työssäkäyntitilasto,
Tilastokeskus

Työtyytyväisyys ja hyvinvointi
koostuvat useista tekijöistä:
työilmapiiri, työskentelyolosuhteet, esimiestyö ja johtaminen,
palvelussuhteen ehdot sekä
kehittämistoimenpiteet.
Henkilöstötyytyväisyyttä on
mahdollista parantaa työn
organisointia, prosesseja ja
esimiestyötä kehittämällä sekä
oikea-aikaisella ja oikein
kohdennetulla henkilöstökoulutuksella.
Lähde: Henkilöstökysely

Konsernin lainamäärä saadaan
pidettyä hallinnassa, kun
käyttömenot mitoitetaan
vastaamaan tuloja ja verorahoitusta siten, että investointeihin
jää riittävä tulorahoitustaso.
Samanaikaisesti investointeja
tulee tehdä oikeisiin kohteisiin ja
huolehtia palveluverkon
vaatiman infrastruktuurin
tehokkaasta käytöstä.
Lähde: Tilinpäätös

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat

Työssäkäyvien määrä
2017
2021
2033
28 700
30 000
32 000

2017
2021
2033
52,3 %
55 %
60 %
Luottamus kunnan päätöksentekoon
2017
2,9

2021
3,5

2033
4

Luottamus kunnan
päätöksentekoon

Strategian
päämittarien
Strateginen erillisohjelma III
kuvaukset
Strateginen2/2
erillisohjelma IV
Strateginen erillisohjelma V

Indikaattori ilmaisee 20 vuotta
täyttäneiden keskimääräistä
luottamusta kunnan päätöksentekoon asteikolla 1-5. Lappeenrannan ka. oli 2,8 (2015) ja koko
maan 2,9.
Luottamuksen edellytyksiä ovat
avoimuus, julkisuus,
kontrolloitavuus, vastuullisuus,
uskottavuus, ennakoitavuus ja
yleisen edun toteuttaminen,
riippumattomuus, hyvän
hallinnon takeiden
noudattaminen sekä
päätöksenteon ja hallinto- ja
toimintakulttuurin laatu.
Luottamusta vahvistavat
asukkaiden aktiivisuus,
osallistuminen ja sitoutuminen,
palvelujen laatu ja saatavuus.
Tietolähde: Sotkanet

Yritysimagon parantuminen
2017
2021
2033
29
14
7
Yritysimagon parantuminen

Taloustutkimus selvittää
vuosittain elinkeinoelämän
päättäjäasemassa olevien
henkilöiden näkemykset 36
kaupungin elinkeinopolitiikasta.
Vastaajia pyydetään arvioimaan
kouluarvosana-asteikolla (4-10)
11 eri imagotekijää, kuten
kunnan yrittäjämyönteisyys ja
työvoiman saatavuus.
Kaikki yksitoista imagotekijää
laskettaessa yhteen
Lappeenranta sijoittui 36
kaupungin joukossa sijalle 29
vuonna 2016.

Tietolähde: Taloustutkimus

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Talous ja
resurssit

Henkilöstötyytyväisyys
2017
2021
2033
3,69
3,85
4
Asiakkaan palveluun käyttämä aika
2017
x

2021
-50 %

2033
-75 %

Asiakkaan palveluun käyttämä
aika
Mittari kuvaa sitä aikaa, joka
asukkaalta, yritykseltä, turistilta
tai muulta palvelun
käyttäjäryhmältä menee
kaupungin avainprosesseissa
asiointiin ensikontaktista asian
valmiiksi saattamiseen.
Mittaria voi parantaa
ohittamalla automatisoimalla,
ennakoimalla tarpeita ja
poistamalla työprosesseista niitä
vaiheita, jotka eivät luo
asiakasarvoa. Yhden luukun
periaate ja kerralla oikeaan
paikkaan ohjaaminen
vaikuttavat mittariin eniten.
Lähde: Mittari rakennetaan 2018
aikana ja tavoitteena on
puolittaa aika.

2017
7 146

Lainat/asukas
2021
8 500

2033
7 500

Hukkatyöhön kuluvat htv:t
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %
Hukkatyöhön kuluvat htv:t
Jokaisessa organisaatiossa on
toimintaa, joka tuottaa
asiakasarvoa, mahdollistaa
asiakasarvon tuottamisen ja ns.
hukkaa eli toimintaa joka ei
tuota asiakasarvoa.
Kun resurssit optimoidaan
tekemään vain asiakasarvoa
tuottavaa tai sen mahdollistavaa
työtä, saadaan lopputuloksena
parempaa laatua nykyisillä
resursseilla.
Hukkaa syntyy tyypillisesti
toiminnan hajautumisesta ja
turhasta odottamisesta,
ylituotannosta, varastoinnista,
kuljetuksista tai toistoista.

Lähde: Mittaus tehdään 2018 ja
tavoitteena on puolittaa
hukkatyö.

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Kasvua ja osaamista
Nuorisotyöttömien
määrä
2021
450

2033
300

LUT:n tekniikan
hakijat/
aloituspaikat
2021
2

2033
2,5

1. Nuorten
työllistymisen edistäminen

2. Työelämä osaksi
opiskelua

3. Polku yliopistoon Junior University

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat

Työssäkäyvien määrän kasvu
2017
2021
2033
28 700
30 000
32 000

Henkilöstötyytyväisyys
2017
2021
2033
3,69
3,85
4

Yritysimagon parantuminen
2017
2021
2033
29
14
7

Asiakkaan palveluun käyttämä aika

2017
2021
2033
52,3 %
55 %
60 %
Luottamus kunnan päätöksentekoon
2017
2,9

2021
3,5

2033
4

Vain peruskoulun tutkinnon
suorittaneiden osuus laskee

2017
x

2021
-50 %

2033
-75 %

Talous ja

resurssit
2017
7 146

Lainat/asukas
2021
8 500

2033
7 500

Hukkatyöhön kuluvat htv:t
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %

Alueen oppilaitoksista
valmistuvat työllistyvät alueen
yrityksiin

Ohjaamo tukee nuoria
koulutukseen ja työelämään
pääsyssä

Alle 30-v. työmarkkinatuen
sakkomaksut vähenevät

Koulutuksen ulkopuolelle
jääneet 17‐24 v.,
% vastaavanikäisestä väestöstä
(7 % ‐ 5 % ‐ 3 %)

Nuorisotyöttömät,
% 18‐24‐vuotiaasta työvoimasta
(20,6 % ‐ 16,7 % ‐ 10 %)

Alle 25-vuotiaiden %
virta yli 3 kk työttömyyteen
(39 % -25 % - 15 %)

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 ‐ 24‐v. %
vastaavanikäisestä väestöstä
(3,8 % ‐ 3,2 % ‐ 2,7 %)

Nuoria, osin myös kansainvälisiä
asukkaita asettuu pysyvästi
kaupunkiin

Valmistuvista LUT- ja amkopiskelijoista maakuntaan
jäävien osuus kasvaa vuosittain

Uudet yhteistyörakenteet,
yritysten ja opiskelijoiden
yhteistyö tiivistyy

Yritysten tulos vahvistuu,
asukasperusteinen valtionosuus
kasvaa

LUT:n opiskelijoiden
kesätyöllistyminen lisääntyy
(12,5/21 % -25 % - 25 %)

Vastavalmistuneiden 25-29vuotiaiden työttömien määrä
(80 – 60 – 40)

80 Firmatiimi-vierailua
yrityksissä/vuosi

LUT:iin syntyy uusia työpaikkoja
(10 – 50 – 100)

Koululaisille kiinnostavia vaihtoehtoja ja innostusta opiskeluun

Pitkän matematiikan suosio
kasvaa

Peruskoulu- ja lukio-opetuksen
laatu ja tunnettuus paranee

LUT:n kaupungin elinvoimaa
vahvistava asema turvataan

Oppilaiden motivaatio
luma-aineiden opiskeluun

Koulutuspalveluja mittaavan
imagoindikaattorin muutos

Junior Universityn henkilöstön
työtyytyväisyys verrattuna
muuhun henkilöstöön

Investointisäästö

Kasvua ja osaamista

1. Nuorten työllistymisen edistäminen

Mittarit

Yleiskuvaus

Lappeenranta tunnetaan kaupunkina, jossa panostetaan ja kannustetaan lasten ja
nuorten koulutukseen ja työelämävalmiuksiin. Lappeenrantalaiset nuoret saavat apua
koulutukseen, työelämään ja omaan elämän hallintaan liittyvissä haasteissa Ohjaamon
monialaisilta ammattilaisilta. Kaupunki, Eksote, Te-hallinto ja alueen oppilaitokset sopivat
yhteistyökäytännöistä. Yritys- ja työnantajayhteistyö on aktiivista. Kaupunki on
kehittänyt näkyviä ja kannustavia toimintamalleja peruskoulusta ammatilliseen ja
muuhun toisen asteen koulutukseen sekä yliopistoon siirtymisten tukemiseen. Erilaisia
koulutusvaihtoehtoja on runsaasti tarjolla kaikenikäisille asukkaille. Koulutuksen,
työelämän ja yritysten yhteistyö on näkyvää koko konsernissa . Kaupunki pystyy
houkuttelemaan alueen oppilaitoksista valmistuvia työllistymään alueelle ja perustamaan
uutta yritystoimintaa.

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä:
• Ohjaamo toimintamallin vakinaistaminen
• Kesätyöseteli
• Kisälli-seteli- kokeilu
• Yritys- ja oppilaitosyhteistyö
• Maahanmuuttajanuorten tukeminen
• Perusopetuksen työelämä- ja yritysyhteistyö esim.
yrityskylä
• Verkosto- ja ratkeskoulutukset

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Peruskoulunsa päättäneistä kaikki siirtyvät jatkokoulutukseen tai työelämään. Motivoiva
oppimisympäristö, työelämä- ja yritysyhteistyö sekä uudet kokeilut auttavat nuoria
löytämään oman alan. Uuden oppiminen ja usko tulevaisuuteen vahvistaa hyvinvointia ja
elämänlaatua. Nuorien kuuleminen luo kannustimia vaikuttaa sekä parantaa luottamusta
kunnan päätöksentekoon. Nuoret työllistyvät alueen yrityksiin ja perustavat itse uusia
yrityksiä kaupunkiin.

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai tutkintoa tiedossa 1829 -vuotiaista (12 % -9 % -5 %)
Kouluterveyskysely: Tuntee, että elämällä on päämäärä ja
tarkoitus, % / Kokee pärjäävänsä elämässään, %

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä nuorisotakuun toteuttamisessa Eksoten, Te- hallinnon
ja alueen oppilaitosten sekä yhdistysten ja yritysten kanssa. Uudet toimintamallit ja
kokeilut mahdollistavat nuorille työllistymisen alueen yrityksiin. LUT yhteistyö luo
kasvuyrityksiä ja houkuttelee yritystoimintaa ja uusia asukkaita. Monikulttuurisuus
nähdään voimavarana. Satsaamalla ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen,
yritysyhteistyöhön ja nuorten työllistymiseen kaupungin imago paranee.

Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta
(20,6 % - 16,7 % - 10 %)
Vastavalmistuneiden 25-29 -vuotiaiden työttömien
työnhakijoiden määrä (80-60-40)

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Digitaaliset matalankynnyksen neuvontapalvelut auttavat saamaan ratkaisuja ajoissa. Eri
toimijoiden välinen tiedonkulku ja yhteistyö on saumatonta ja asiakaslähtöistä. Nuorten
kanssa työskentelevien työote on ratkaisukeskeistä ja työelämälähtöistä. Monialainen
verkostoyhteistyö tukee nuoria ja nuorten tarvitsemat koulutus- ja työelämäpalvelut on
keskitetty Ohjaamoon. Yritysyhteistyö on näkyvää. Nuoret työllistyvät alueen yrityksiin ja
perustavat myös itse uusia yrityksiä kaupunkiin

Ohjaamon prosessien mittarit: asiakasohjauksen
läpimenoaika ensikontaktista työllistymiseen tai
koulutukseen
Hukkatyön vähentäminen
Tiedon liikkuminen eri toimijoiden välillä

Talous ja resurssit

Nuorten työllistyminen alueen yrityksiin kasvattaa kaupungin verotuloja. Työllistyminen
kasvattaa työssäkäyvien määrää ja vähentää syrjäytymisestä aiheutuvia kustannuksia.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24 -vuotiaat,
% vastaavanikäisestä väestöstä (3,8 % - 3,2 % - 2,7 %)
Alle 30-v. työmarkkinatuen sakkomaksut

Kasvua ja osaamista

2. Työelämä osaksi opiskelua

Mittarit

Yleiskuvaus

Lappeenranta tunnetaan maan vetovoimaisimpana yliopistokaupunkina ja nuoret kokevat
Lappeenrannan kaupunkina, jonne halutaan päästä opiskelemaan ja töihin. LUT:n, Saimia:n,
korkeakouluopiskelijoiden, yritysten ja kaupungin yhteistyönä toteutetaan toimenpiteitä, jotka lisäävät
kaupungin tunnettuutta globaalien haasteiden ratkaisijana ja innovatiivisena opiskelukaupunkina.
Opiskelijoille luodaan mahdollisuuksia toimia yritysten ja kaupungin asettamien ongelmien
ratkaisijoina. Myös ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä tiivistetään ja yrittäjyys
on keskeinen osa opintoja. Eri alojen opiskelijat ja työnantajat saatetaan yhteistyöhön jo
opiskeluaikana. Saimian ja LUT:n yrityskiihdyttämö tuottaa kasvavaa yritystoimintaa.
Harjoitustyöprojekteja, kesätyöpaikkoja ja start up -toimintaa edistävien organisaatioiden LUT
Entrepreneurship Societyn ja Firmatiimin toimintaa kehitetään. Kartoitetaan pk-yritysten osaamis- ja
kehittämistarpeita ja luodaan tähän stipendijärjestelmä, jonka kautta opiskelija saa korvauksen ja yritys
osaamista. Konkreettisena keinona tavoitteiden edistämiseksi laaditaan kumppanuussopimus
kaupungin ja LUT:n ylioppilaskunnan (LTKY) välillä.

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä:
• Yrityskiihdyttämö
• Opiskeluaikaisten työelämäyhteyksien
edistäminen
• Stipendijärjestelmä
• Harjoitustöiden digitaalinen tietokanta
• Kesätyö- ja harjoittelupaikkojen
mahdollistaminen
• LUT:n protopaja, jossa opiskelijat valmistavat
yritysten tilaamia tuotteita hyödyntäen uutta
teknologiaa.

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Nuoria, osin myös kansainvälisiä asukkaita, asettuu pysyvästi kaupunkiin, kun he pääsevät omaa
koulutustaan vastaavaan työhön. Kesätöistä vakinaiseksi työntekijäksi on opiskelijalle yleinen polku
työelämään. Opiskelijat ovat tyytyväisiä, kun heidän ei tarvitse muuttaa kesätöiden perässä pois
kaupungista. Yliopisto-opiskelijat tulevat muovaamaan kaupungista viherarvojen vaalijaa LUT:n ja
kaupungin strategioiden mukaisesti.

LUT:n kauppatieteiden opiskelijoista jäi 12,5 % ja
tekniikan opiskelijoista 21 % Lappeenrannan
seudulle kesätöihin. Tavoite 2021: 25 %
opiskelijoista jää kesäajaksi kaupunkiin.
40 rahoitettua lopputyötä/vuosi (osin erillinen
hankerahoitus)

Elinvoimainen
kaupunki
ja imago

Vastavalmistuneet työllistyvät heti valmistumisen jälkeen. Laadukasta työvoimaa ohjautuu kustannustehokkaasti ja kannustavasti yrityksille. Kaupungin maine opiskelija- ja yritysystävällisenä kaupunkina
paranee. Valmistuvista korkeakouluopiskelijoista maakuntaan jäävien osuus kasvaa vuosittain, mikä
parantaa myös kaupungin houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta. Lappeenrannan yritykset saavat
uusia, koulutettuja työntekijöitä, joilla on valmiuksia myös kehittää yritysten toimintaa innovatiivisesti.

Vastavalmistuneiden 25-29 -vuotiaiden
työttömien työnhakijoiden määrä (80-60-40)
Opiskelijoille tehdyssä kyselyssä Lappeenranta
parantaa arvosanaansa eniten eri kaupungeista
2016-2020

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut
henkilöstö

Nuoret liikkuvat digitaalisessa maailmassa luontaisesti ja tuovat osaamisensa mukanaan
yritysmaailmaan vahvistaen osaamista esimerkiksi palveluiden käytettävyyden parantamisessa.
Korkeakoulutetut omaavat kokopäiväisesti työelämään siirtyessään esimies- ja alaistaitoja kesätöiden,
koulutuksen ja opiskelijayhdistystoiminnan kautta.

Henkilöstön työtyytyväisyys ja asiakkaan
palveluun käyttämä aika
Kaupungin työntekijät tunnistavat
yliopistokaupunki-brändin.
80 Firmatiimi-vierailua yrityksissä / vuosi

Talous ja resurssit

Kampuksen aluetaloudellinen merkitys kasvaa. Positiivinen vaikutus alueen yritysten liikevaihtoon.
Täsmäinsentiivit opiskelijoiden kesätöihin alueen yrityksiin ovat kustannustehokas keino luoda uusia
työpaikkoja ja edistää työvoiman saatavuutta

LUT:iin syntyy uusia työpaikkoja 50 ja vuoteen
2033 100 uutta työpaikkaa.
Yrityskiihdyttämö synnyttää 5 yritystä vuosittain

Kasvua ja osaamista

3. Polku yliopistoon - Junior University

Mittarit

Yleiskuvaus

Lappeenranta tunnetaan osaamisen kehittämisen innovatiivisena edelläkävijänä ja vetovoimaisena
yliopistokaupunkina, joka on ensimmäisenä Suomessa luonut Junior University toimintamallin. Kaupunki ja
LUT luovat lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille selkeän polun yliopistoon. Koulutusyhteistyötä
Lappeenrannan kaupungin ja LUT:n välillä on systemaattista ja jatkuvaa. Tavoitteena on vahvistaa
oppilaiden kiinnostusta matemaattisluonnontieteellisiä (luma) opintoja kohtaan sekä ohjata oppilaita
koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta kattavasti hakeutumaan yliopisto-opiskeluun. Kaupungin ja
LUT:in yhteistyössä toteutettavat kokonaisuudet kirjataan sekä peruskoulujen että lukioiden
opetussuunnitelmiin. Junior University tarjoaa lukiolaisille mahdollisuuden suorittaa yliopisto-opintoja jo
lukion aikana. Toiminta edistää myös yrittäjyyskasvatusta yritysvierailujen myötä. Junior yliopisto vahvistaa
myös oppilaiden sitoutumista Lappeenrannan ajamien kestävän kehityksen arvojen mukaiseen toimintaan.

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä:
• Yhteisopetusprojektit
• Loma-ajan kurssit/toiminta
• Avoimet yleisö- ja oppilastapahtumat
• Yritysyhteistyö

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Koululaisten innostus opiskeluun lisääntyy. Mielenkiintoiset tapahtumat tieteen, tekniikan ja liiketalouden
ympärillä mahdollistavat kaupunkilaisille uusia elämyksiä. Koulujen loma-aikoina toteutettavat toiminnot
tarjoavat lapsille ja nuorille mielekästä toimintaa. LUT:n hakijamäärät kasvavat ja paikallisten osuus
hakijamäärässä kasvaa. Pitkän matematiikan kirjottaneiden hakijoiden määrä kasvaa. Paikallisten määrän
kasvaessa myös työllistyminen paikkakunnalle paranee. Junior yliopisto houkuttelee perheitä
Lappeenrantaan.

Pitkän matematiikan valinneet ja/tai
kirjoittaneet oppilaat
Oppilaiden motivaation kasvu
matemaattis-luonnontieteellisten (luma)
aineiden opiskeluun motivaatiokyselyssä

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Lappeenranta tunnetaan valtakunnallisesti kaupunkialueena, jossa panostetaan merkittävästi suomalaiseen
korkeaan osaamiseen alakoulusta yliopistoon. Junior yliopisto houkuttelee uusia perheitä Lappeenrantaan
ja Lappeenrannan kiinnostavuus asuin- ja työssäkäyntipaikkana kasvaa.

Imagomittarissa koulutuspalveluja
mittaavan indikaattorin muutos, LUT:n
hakijamäärän muutos

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Opettajien työtyytyväisyys kasvaa, kun uudet ja innovatiiviset yhteistyökokeilut tuovat uusia, mielekkäitä ja
kiinnostavia toimintamuotoja opetukseen. Junior University toiminta edistää oppilaiden innostusta
opiskeluun, mikä omalta osaltaan vaikuttaa oppimis- ja työilmapiiriin.

Oppilasmäärä, joka osallistunut Junior
University toimintaan vuoden aikana
Junior Universityn henkilöstön
työtyytyväisyys verrattuna muuhun
henkilöstöön

Talous ja resurssit

Kouluihin ei tarvitse tehdä kaikkia laiteinvestointeja, kun LUT tarjoaa mm. opetuslaboratorioitansa koulujen
käyttöön ja erilaisissa työpajoissa käytetään LUT:n laitteita ja tekniikkaa. Yhteistyö vahvistaa LUT:n asemaa
korkeakoulukentässä ja pysyvyyttä Lappeenrannassa ja sitä kautta verotulojen säilyvyyttä.

Investointisäästö

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Puhdasta ja kestävää
CO2
-päästöt
2021
-50%

2033
-80%

Greenreality
työpaikat
2021
+300

2033
+800

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat

Työssäkäyvien määrän kasvu
2017
2021
2033
28 700
30 000
32 000

Henkilöstötyytyväisyys

2017
2021
2033
52,3 %
55 %
60 %
Luottamus kunnan päätöksentekoon

2033
4

2017
7 146

Lainat/asukas
2021
8 500

2033
7 500

Asiakkaan palveluun käyttämä aika
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %

Jätteitä ei loppusijoiteta vaan
kaikki hyödynnetään

Mahdollistetaan kestävän
kehityksen kokeiluja

Asukkaiden ja yritysten
ympäristövastuu kasvaa

Tilojen ulosvuokraus ja
tehokkaampi hyödyntäminen
lisäävät tuloja

Erilliskerätyn muovin määrä
kaksinkertaistuu 2017‐2021

Uudet työpaikat 2021 mennessä:
45

Tilojen vuokraus digitalisoitu
2021

Kaupungin vuokratulojen kasvu
75 000 €/v 2021 alkaen

Vesistöjen virkistyskäytön
parantaminen

Puhtaan veden teknologian
ympärille syntyy työpaikkoja

Reaaliaikainen vedenlaadun
seuranta ja tietoisuuden
lisääminen

Vesi-ja jätevesiverkoston
uusiminen vähentää
energiakuluja

Uimaveden käyttökiellot
poistuvat pysyvästi 2021
mennessä

Näkösyvyys Pien‐Saimaalla
paranee 50 cm 2021 mennessä

Asukkaat voivat seurata
reaaliaikaisia veden ja ilman
laadun tuloksia 2021 verkosta.

Vesiverkoston energiakulut
muuttumattomat 2017‐2021 ja
laskevat 20 % 2033

Asukkailla on valmiudet
energiamurroksen
omaksumiseen

Ympäristö- ja energia keskittymä
vahvistuu ja synnyttää
työpaikkoja

Kulutuksen mukaan
laskuttaminen ja etäluennan
hyödyntäminen

Älykäs ohjaus ja teknologia
vähentävät ylläpitokuluja

CO2 päästöt vähenevät v. 2007
x - 50% - 80 %

Uudet työpaikat 2021 mennessä:
215

Kysyntäjoustavat, digitaaliset
laitteistot käytössä osassa
konsernin kiinteistöjä 2021.

Konsernin kiinteistöjen
energiakustannukset kevenevät
60 000 €/v 2021 alkaen

2021
3,5

2033
4

5. Puhdas vesi

6. Energia ja ilmasto

2021
3,85

resurssit

Yritysimagon parantuminen
2017
2021
2033
29
14
7

2017
2,9

4. Resurssiviisaus ja
kiertotalous

2017
3,69

Talous ja

Hukkatyöhön kuluvat htv:t
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %

Puhdasta ja kestävää

4. Resurssiviisaus ja kiertotalous

Mittarit

Yleiskuvaus

Lappeenranta toimii resurssiviisaana kaupunkina, jonka tiekartan yhtenä keskeisenä osaalueena on kiertotalouden edistäminen. Uusiomateriaalien käytöllä vältetään neitseellisten
raaka-aineiden kulutusta ja luodaan menestyvää liiketoimintaa. Uusiomateriaaleja
hyödynnetään mm. maanrakennuksessa ja rakentamisessa. Korkeakoulujen tutkimusta ja
osaamista siirretään liiketoiminnaksi. Esimerkkinä investoinneista, jotka hyödyntävät jätettä:
Biokaasulaitokset 15 GWh(EKJH) suunnittelu ja toteutus + 50 GWh(LRE): Suunnittelu

Esimerkkihankkeita:
• Komposiittiliiketoiminnan kasvattaminen
• Innovatiivisten T&K hankkeiden edistäminen, mm.
sementin korvaaminen uusiomateriaaleilla
• Sivuvirroista ja jätteistä kuluttajatuotteita
• Kaupungin tilojen vuokraus ja laskutus onnistuu
verkossa ja älypuhelimella

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Kierrätys ja laijittelu on asukkaille helppoa ja taksapolitiikalla edistetään jätteiden kierrätystä.
Kaupungin tilojen tehokas hyödyntäminen lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Erilliskerätyn muovin määrä kaksinkertaistuu 20172021
Tilojen ilta ja viikonloppu käyttöaste kasvaa 2017-2021

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Jätteitä ja sivuvirtoja hyödyntävä liiketoiminta kasvaa Lappeenrannassa . Kokeiluympäristöillä ja
verkostoyhteistyöllä kasvatetaan kaupungin positiivista mainetta alueen yritysten piirissä sekä
saadaan merkittävää kansallista ja kansainvälistä huomiota. Kaupunki tunnetaan
kansainvälisesti vihreistä teoistaan ja kokeiluistaan. Lappeenrannan tunnettuus resurssiviisaana
ja maailman johtavana ilmastokaupunkina vahvistuu. Kiertotalouden edistäminen vähentää CO2
päästöjä. Kaupunki tehostaa esim. omien tilojensa ilta ja viikonloppu käyttöä => vuokratulot
kasvavat

Uudet työpaikat 2021 mennessä: 45
Yhdyskuntajätteen kierrätysaste kasvaa 50 %:sta 55
%:iin
Myönteinen vihreä imago

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Kierrättämisen helppous asiakkaan näkökulmasta (jätehuollon toimivuus). Lähtökohta on, että
jäte on rahanarvoista tavaraa, joka hyödynnetään uudelleen tai jalostetaan uusiksi tuotteiksi.
Syntyneen jätteen määrän visualisointi asukkaille ja henkilöstölle: esim. koulun ruokajäte.
Palaute lisää motivaatiota kierrättämiseen sekä jätteiden hyötykäyttöön. Taustalla voidaan
käyttää digitaalisia työkaluja.

Tilojen vuokraus digitalisoitu 2021

Talous ja resurssit

Tilojen ulosvuokraus ja tehokkaampi hyödyntäminen lisäävät tuloja.

Kaupungin vuokratulojen kasvu 75 000 €/v 2021 alkaen

Puhdasta ja kestävää

5. Puhdas vesi

Mittarit

Yleiskuvaus

Huolehditaan Saimaan veden puhtaudesta ja virkistyskäytöstä. Vesistöjenkunnostusta jatketaan
Pien-Saimaalla ja muissa vesistöissä. Menetelminä käytetään ulkoisen kuormituksen
vähentämistä, hoitokalastusta, virtausohjausratkaisujen kehittämistä sekä viestintää ja neuvontaa.
Uusia kunnostusmenetelmiä kehitetään yhdessä LUT:n kanssa. Jäteveden puhdistamon
yhteydessä kehitetään kokeilualustoja ja uutta liiketoimintaa. Edistetään vesihuollon
energiatehokkuutta.

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Puhtaat pintavedet ja pohjavedet varmistavat puhtaan ja terveellisen juomaveden. Asukkaiden,
osakaskuntien ja kolmannen sektorin osallistuminen vesistön kunnostukseen ja konkreettiset
tulokset tuovat uskoa kansalaisvaikuttamiseen.

Pien-Saimaan, Rakkolanjoen ja Haapajärven
veden laatu paranee
Uimaveden käyttökiellot poistuvat pysyvästi
2021 mennessä
Tuotetaan Suomen puhtainta jätevettä

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Kokonaisuus luo uusia yrityksiä ja lisää olemassa olevien liiketoimintaa. Kokeiluympäristöillä,
verkostoyhteistyöllä ja puhtailla vesistöillä kasvatetaan kaupungin positiivista mainetta alueen
yritysten ja matkailijoiden piirissä sekä saadaan merkittävää kansallista ja kansainvälistä huomiota.
Sähköinen vesiliikenne vähentää CO2 päästöjä ja vesien puhdistuminen lisää virkistys- ja
matkailukäyttöä.

Uudet työpaikat 2021 mennessä: 25
Vesiverkoston energiakulutus pienenee 35 %
Näkösyvyys Pien-Saimaalla paranee 50 cm

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Reaaliaikainen vedenlaadun seuranta, jolla kasvatetaan tietoisuutta Saimaan tilasta. Asukkaat
voivat edullisesti osallistua veden ja ilmanlaadun seurantaan verkkoon kytkettyjen anturien avulla.

Asukkaat voivat seurata reaaliaikaisia veden
ja ilman laadun tuloksia 2021 verkosta.

Talous ja resurssit

Vesi- ja jätevesiverkoston uusiminen energiatehokkaaksi toteutetaan palveluna - lainakantaan ja
käyttökuluihin vaikuttamatta.

Vesiverkoston energiakulut muuttumattomat
2017-2021 ja laskevat 20 % 2033
Vesi- ja jätevesikustannukset

Puhdasta ja kestävää

6. Energia ja ilmasto

Mittarit

Yleiskuvaus

Lappeenranta toimii globaalina suunnannäyttäjänä kaupunkien energia- ja ilmastopolitiikan
edistämisessä. Vihreät teot perustuvat LUT:n osaamiseen. Energia- ja ympäristöalan GES-verkostoa
kasvatetaan ja vahvistetaan ympäristöliiketoiminnan kasvun perustaa. Kaupunki toimii
kokeiluympäristönä ja tarjoaa yrityksille referenssejä kv. markkinoille. Kiinteistöjen
energiatehokkuutta parannetaan ja lisätään kaupungin kiinteistöissä aurinkovoiman käyttöä.
Kaupungin maankäytön suunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys. Greenreality on osa
päiväkotien ja koulujen kasvatustyötä. Asukkaat ja yritykset ovat aktiivisia toimijoita edistäen
ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Esimerkkejä toimenpiteistä: Asemanseudun
yrityspuisto ja Greenreality-kaavan
toteuttaminen, uusia aurinkopaneeleja
kiinteistöihin, energian tasetili edistämään
uusiutuvan energian hajautettua tuotantoa,
kaukolämmön lämpövarastointi paikallisella
uudella teknologialla

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Puhtaampi ja terveellisempi elinympäristö. Yhteisöjen osallistuminen vauhdittaa energia- ja
ilmastotoimenpiteiden toteuttamista.

Osallistuvien oppilaitosten määrä
Energia ja ympäristöalan työpaikkojen osuus
15 % 2021
CO2 päästöt vähenevät 2021 mennessä 10 %
yksikköä ja vuodesta 2007 vuoteen 2030 80
%:lla.

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Kokonaisuus luo uusia yrityksiä ja lisää olemassa olevien liiketoimintaa. Siirtymällä tuontienergiasta
omassa maakunnassa tuotettavaan uusiutuvaan energiaan edistetään työpaikkojen syntyä.
Kokeiluympäristöillä, verkostoyhteistyöllä ja puhtailla vesistöillä kasvatetaan kaupungin positiivista
mainetta alueen yritysten ja investoijien piirissä.
Kokonaisuus alentaa CO2 päästöjä ja pienentää kaupungin kiinteistöjen energiakulutusta.

Uudet työpaikat 2021 mennessä: 215
Kaupungin kiinteistöjen energiasäästö 7,5 %
GES verkostossa 55 jäsentä 2021
30 % asukkaista tuntee GES:n ja Greenrealityn

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Kiinteistä maksuista siirrytään kulutusta mittaviin ja hyödyntäviin etäluettaviin teknologioihin.

Kysyntäjoustavat, digitaaliset laitteistot
käytössä osassa konsernin kiinteistöjä 2021.

Talous ja resurssit

Kiinteistöjen älykäs ohjaus ja teknologian hyödyntäminen vähentävät ylläpitokustannuksia

Konsernin kiinteistöjen energiakustannukset
kevenevät 60 000 €/v 2021 alkaen

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Sykettä ja säpinää
Matkailijoiden
viipymä
2021
1,9

2033
1,95

Harrastavien

määrä
2021
95 %

2033
98 %

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat

Työssäkäyvien määrän kasvu
2017
2021
2033
28 700
30 000
32 000

2017
52,3 %

8. Hikeä ja hupia

9. Opiskelijat osaksi
kaupunkia

2033
60 %

Luottamus kunnan päätöksentekoon
2017
2,9

7. Elävä
tapahtumakaupunki

2021
55 %
2021
3,5

2033
4

Yritysimagon parantuminen
2017
2021
2033
29
14
7

Talous ja

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

resurssit

Henkilöstötyytyväisyys
2017
3,69

2021
3,85

2033
4

Asiakkaan palveluun käyttämä aika
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %

2017
7 146

Lainat/asukas
2021
8 500

2033
7 500

Hukkatyöhön kuluvat htv:t
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %

Elävä ja vireä kaupunkikuva,
asukkaiden aktivointi yhteisöön

Monipuolista vapaa-ajan
toimintaa ja tapahtumia tarjoava
kaupunki

Yhden luukun periaate tapahtumatuottajille ja asukkaille.
Tapahtumien ulkoistaminen

Kansallisten ja kansainvälisten
tapahtumien mahdollistaminen

Tapahtumiin osallistuneiden
määrä vuodessa

Majoitusvuorokaudet

Tapahtumajärjestäjän prosessin
käyttämä ajan vähentäminen

Hukkatyön puolittuminen

Harrastamismahdollisuudet
lisääntyvät, yksinäisyys vähenee

Vapaa‐ajanvietto- ja
harrastusmahdollisuudet ovat
helposti saavutettavissa

Lasten ja nuorten
harrastustoimintaa tarjolla
koulun yhteydessä, tarjonta
yhteen sovitettua

Harrastustoimintaan
osallistuvien määrä kasvaa

Harrastaa jotakin vähintään
kerran viikossa, %
(89,3 % ‐ 95 % ‐ 98 %)

Vapaa‐ajan toimialan yritys- ja
yhdistystoimijoiden määrä

Asukkaille lisää tapahtumia ja
palveluja

Palvelut ja tapahtumat
työllistävät asukkaita ja
opiskelijoita

Tapahtumat ja korkeakoulujen
näkyvyys vahvistavat myönteistä
kaupunkikuvaa

Tapahtumat lisäävät
taloudellista aktiviteettia

Opiskelijatapahtumien määrä
kaupunkialueella

Yritysimagon
parantuminen

Tapahtumatuottajien asiointi
helppoa ja tapahtuu
digitaalisesti

Tapahtumatulojen kasvu

Harrastusmahdollisuuksien
saavutettavuus

Harrastajien määrä/kaupungin
vuokraamat neliöt

Sykettä ja säpinää

7. Elävä tapahtumakaupunki

Mittarit

Yleiskuvaus

Lappeenrannan on monipuolinen matkailukaupunki, joka kiinnostaa kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita
ympäri vuoden. GoSaimaan 2017-2020 kansainvälinen hanke ja Saimaan alueen sekä VisitFinlandin Lakeland
yhteistyö kuin Pietarin kanssa toteutettava CBC-matkailukäytävä markkinoivat aluetta Euroopassa, Venäjällä
sekä Kiinassa ja Hong Kongissa sekä rakentavat matkailuyrittäjien yhteistyötä. Kaupungille tärkeä infra
sisältää toimivat kansainväliset liikenneyhteydet kuten lentoyhteydet, joiden kautta saavutettavuus
paranee. Alueen palvelujen käyttöä edistää myös sähköinen saavutettavuus. Kaupunki kehittää matkailua
tukevia rakenteita ja infastruktuuria sekä varmistaa vetovoimaisen ja viihtyvän kaupunkikeskustan joka myös
tukee tapahtumia. Tavoitteena on sekä nykyisten omien että toisten tuottamien tapahtumien kasvattamien
ja uusien synnyttäminen. Elävä kaupunkikeskusta ja ympärivuotiset tapahtuvat lisäävät kiinnostusta vierailla.
Kaupungin roolina on edistää, mahdollistaa ja auttaa yrityselämän sekä kolmannen sektorin laajaa
yhteisyötä tapahtumien tuottamisessa. Yliopistokaupungin vetomaisuutta lisäävät opiskelijoiden kanssa
järjestettävät tapahtumat. Yliopisto ja opiskelijat ovat näkyvä osa kaupunkikuvaa. Lappeenranta näkyy
opiskelijakaupunkina ja opiskelijat tulevat osaksi kaupungin elämää. Kaupunki aktiivisesti kontaktoi
keskieurooppalaisia matkanjärjestäjiä kasvattaakseen matkailijaryhmiä. Toimenpiteen tavoitteena on
maksimoida lentoreittien tuoma kapasiteetti ja lisätä yöpymisvuorokausia.

Esimerkkejä toimenpiteistä
• Tapahtumatoimijoita, tuottajia ja yleisöä kiinnostavan ja
palvelevan nettisivuston luominen.
• Resursointi matkailu- ja tapahtumapalveluihin,
matkanjärjestäjä-yhteistyöhön sekä kulttuuri- ja
liikuntapalvelujen (kaupunginteatteri, orkesteri)
tuotteistamiseen ja myyntiin sekä matkailumarkkinointiin
• Tuotannon kilpailuttaminen ja ulkoistaminen (Tila- ja
aluevuokrien, aurauksen yms. kompensointi, toistuvat sekä
kasvavat bränditapahtumat, erityistapahtumat kuten
Jalkapallon MM-kisat 2018)
• Alueiden ja tilojen varauskäytäntö sekä lupapalvelujen
digitalisointi ja palvelu yhdestä pisteestä
• Yliopisto- ja opiskelijayhteistyö

Hyvinvoivat asukkaat
ja osallisuus

Tapahtumat nostattavat yhteisöllisyyttä, laaja tarjonta elävöittää ja vireyttää kaupunkikuvaa ja aktivoi
kaupunkia ja kaupunkilaisia. Monipuolinen tapahtumatarjonta lisää asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja
edistää osaltaan terveyttä. Liikunnan ja urheilun tapahtumat aktivoivat asukkaita monipuoliseen liikuntaan.
Monipuolinen ja houkutteleva tapahtumatarjonta varmistaa matkailijoiden määrän kasvun, joka johtaa
viipymän ja majoitusvuorokausien kasvuun.

Tapahtumiin osallistuneiden määrä/vuosi.
Tapahtumavuorokaudet

Elinvoimainen
kaupunki ja imago

Toiminnan aikaansaamat vaikutukset lisäävät maakunnan keskuskaupungin elinvoimaa, tunnettavuutta
sekä vetovoimaa vilkkaana ja monipuolista vapaa-ajan toimintaa tarjoavana asumispaikkakuntana ja
matkailukohteena. Opiskelijatapahtumat tukevat kaupungin yliopistokaupunki imagoa ja edistävät
Lappeenrannassa opiskelun kiinnostavuutta. Tapahtumat kasvattavat kulutusta ja tuottavat kaupunkiin
taloudellista hyötyä kaupan-, matkailun-, sekä majoitus- ja ravintoalan toimijoille sekä paikallisille
urheiluseuroille. Tapahtumat kasvattavat majoitusvuorokausia ja keskiviipymää. Kaupungin keskeisimmille
matkailukohteille luodaan valtuustokauden pituinen kehityssuunnitelma.

Tapahtumien lkm, joilla merkittävä aluetaloudellinen vaikutus
Majoitusvuorokaudet
Keskiviipymä
Alan yritysten liikevaihto

Digitaaliset prosessit
ja motivoitunut
henkilöstö

Kun alueiden ja tilojen varauskäytäntö sekä lupapalvelut digitalisoidaan, asiakkaan palveluun käyttämä aika
lyhenee. Yksiköissä, joissa palvellaan tapahtumatuottajia, tulee olla riittävä koulutus. Organisaation
hyödyntäminen yli toimiala- ja yksikkörajojen.

Tapahtumajärjestäjän prosessin käyttämä ajan vähentäminen
Tuottojen kasvu: tapahtumiin panostetaan enemmän,
käyttöasteen nousu ja lipputulojen kasvu
Ulkopuolisten tilankäytön lisääntyminen

Talous ja resurssit

Digitalisoitumisesta johtuen hukkatyön määrä vähenee ja uuden palveluprosessin helppous houkuttelee
toimimaan Lappeenrannassa. Varautuminen sellaisten kansallisten ja kansainvälisten liikunnan ja urheilun
tapahtumien mahdollistamineen, joilla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.

Hukkatyön puolittuminen
Sisäinen yhteistyö paranee ja asiat näkyvät paremmin

Sykettä ja säpinää

8. Hikeä ja hupia

Mittarit

Yleiskuvaus

Lappeenrannan asukkaiden harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet ovat erinomaiset. Kaupunki on
luonut uusia ja innovatiivisia ja ekologisia toimintamalleja liikuntaan, kulttuuriin ja muuhun vapaa-ajan
viettoon. Uusien monialaisten toimintamallien kehittymiselle on luotu hyvät edellytykset. Tiedot
paikkakunnan harrastusmahdollisuuksista ja tarjonnasta ovat helposti saatavilla. Asukkailla ja erityisesti
jokaisella lappeenrantalaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus valita mieleisiä sekä
kokonaispersoonallisuutta että yksilöllisiä vahvuuksia kehittäviä harrastuksia. Lasten ja nuorten matalan
kynnyksen harrastusmahdollisuudet tuodaan koulun tiloihin ja koulupäivän yhteyteen. Lapset ja nuoret
voivat kokeilemalla erilaisia harrastuksia ja löytää itselleen sopivaa toimintaa. Julkinen ja yksityinen sektori
sekä järjestöt tuottavat hyvinvointia edistäviä vapaa-ajan palveluja sujuvasti yhteistyössä keskenään.
Uudet toimintamallit koulutuksen, liikunnan, kulttuuriin ja muun vapaa-ajan alueella houkuttelee
asukkaita ja yrittäjiä ja lisäävät kaupungin vetovoimaa.

Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä:
Harrastustarjotin
• Joustava koulupäivä ja harrastustoiminta heti
koulun jälkeen
• Liikunnanohjaajat kouluihin
• Matalankynnyksen harrastusmahdollisuudet
eri ikäryhmille
• Vähävaraisten harrastusavustus
• Lähiliikuntapaikat ja reitistöt
• Joukkoliikenteen hinnoittelu
• Kulttuuripolku
• Skeittihallikokeilu

Hyvinvoivat
asukkaat ja
osallisuus

Jokaisella lappeenrantalaisella lapsella ja nuorella on harrastus ja ryhmä johon kuulua. Asukkaat
osallistuvat aktiivisesti erilaisiin vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin ja liikkuvat aktiivisesti. Terveet elintavat
ja osallisuus kasvattavat asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia. Yksinäisyys ja syrjäytyminen vähenee.
Harrastuneisuuden edistäminen on vahva osa kotouttamistoimintaa. Lähiympäristö aktivoi liikkumaan ja
osallistumaan. Lappeenranta on tunnettu hyvistä harrastus ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista ja
matalankynnyksen harrastustoiminta osana koulupäivää tekee arjesta sujuvaa.

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa, %
(89,3 % - 95 % - 98 %)
Peruskoululaisten Q4-harrastuneisuuskysely

Elinvoimainen
kaupunki
ja imago

Harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat helposti saavutettavissa. Joukkoliikenne ja kevyen
liikenteen väylät tukevat harrastuneisuutta ja samalla vahvistavat kaupungin Greenreality brändiä.
Kaupunki tekee ennakkoluulottomasti yhteistyötä alueen yritysten ja kolmannen sektorin kanssa harrastusja vapaa-ajanvietto mahdollisuuksien kehittämisessä. Aktiivisesti liikkuvat ja osallistuvat asukkaat
houkuttelevat alueelle myös uutta alan yritys- ja yhdistystoimintaa.

Joukkoliikenteen käyttö (vapaa-ajan
harrastuksissa)
Vapaa-ajan toimialan yritys- ja
yhdistystoimijoiden määrä

Digitaaliset prosessit
ja motivoitunut
henkilöstö

Lappeenrantalaiset löytävät tiedon harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksista samoin helposti ja
yhdestä paikkaa. Myös kaupungin julkisenliikenteen reitistö ja reaaliaikainen tieto tukee vapaa-ajan vietto
mahdollisuuksia. Kaupunki hyödyntää ennakkoluulottomasti digitalisaatiota vapaa-ajanviettoon liittyvien
palvelujen kehittämisessä. Lappeenranta on tunnettu hyvistä harrastus- ja vapaa-ajan
viettomahdollisuuksista ja houkuttelee asukkaita.

Harrastustarjotin
Harrastusmahdollisuuksien saavutettavuus
Toimitilojen käyttöaste

Talous ja resurssit

Kaikenlainen harrastaminen vähentää syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä johtuvia sosiaali- ja
terveyspalvelujen tarvetta. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin paraneminen pienentää sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannuksia. Hinnoittelu tukee palvelujen kehittymistä.

Dynaaminen hinnoittelu
Harrastajien määrä/kaupungin vuokraamat neliöt

Mittarit

Sykettä ja
säpinää

9. Opiskelijat osaksi kaupunkia

Yleiskuvaus

Vahvistetaan mielikuvaa Lappeenrannasta elävänä ja tapahtumarikkaana yliopistokaupunkina. Opiskelijat ja LUT näkyvät kaupunkikuvassa ja
työllistyvät kaupunkiin. Ylioppilaskunta ja muut opiskelijajärjestöt järjestävät vuosikellon mukaisia ja uusia tapahtumia yhdessä kaupungin
kanssa. Esimerkiksi lukukauden avajaiset ja opiskelijoiden laatima LUT-maamerkki. Kaupungin ja sen palveluiden näkyvyyttä opiskelijoille
kasvatetaan kehittämällä viestintää opiskelijoiden suuntaan esimerkiksi Alive-median kautta. Ylioppilaskunnan roolia kasvatetaan tapahtumien
yhden luukun toimijana opiskelijajärjestöille. Konkreettisena keinona tavoitteiden edistämiseksi yhteistyötä kaupungin ja LUT:n
ylioppilaskunnan (LTKY) välillä tiivistetään laatimalla kumppanuussopimus osapuolten välille.

Hyvinvoivat
asukkaat ja
osallisuus

Opiskelijat järjestävät kaupunkikuvaa elävöittäviä tapahtumia ja toimintaa. Osa tapahtumista on opiskelijoille suunnattuja tarkoituksena
ryhmäyttää opiskelijoita ja tuoda Lappeenrannan kaupunkia ja sen palveluita tutuksi. Osa tapahtumista on opiskelijoiden kaupunkilaisille
järjestämiä tarkoituksena aktivoida asukkaiden yhteisöä ja tuoda kaupunkilaisille uutta nähtävää ja koettavaa. Asukkaiden aktivoimisessa
voidaan hyödyntää kolmannen sektorin toimijoita. Esimerkkitapahtumana jäärieha kaupunginlahdella.

Opiskelijatapahtumien määrä
kaupunkialueella

Elinvoimainen
kaupunki ja imago

Tapahtumien kautta opiskelijat tutustuvat Lappeenrannan kaupungin tarjoamiin mahdollisuuksiin, kuten liikkeisiin, palveluihin ja
kulttuuritarjontaan. Kaupungin imago opiskelijaystävällisenä kaupunkina paranee. Opiskelijoiden kokemus Lappeenrannasta kotikaupunkina,
eikä vain opiskelupaikkana, vahvistuu: opiskelijat lappeenrantalaistuvat. Opiskelijat liikkuvat enemmän keskustassa ja luovat kulutusta ja sitä
kautta työtä.

Yritysimagon
parantuminen

Digitaaliset
prosessit ja
motivoitunut
henkilöstö

Kehitys kohti yhden luukun periaatetta kaupungin puolesta helpottaa uusien tapahtumien järjestämistä ja innostaa opiskelijoita ja muita
tahoja kehittämään uusia ideoita eläviksi tapahtumiksi ja lopulta perinteiksi. Monipuolinen erilaisten tapahtumien järjestäminen tuo esiin
opiskelijoiden vahvuuksia ja taitoja erilaisilla aloilla mahdollistaen opiskelijoiden potentiaalin huomaamisen. Opiskelijoiden näkyvyys
kaupunkikuvassa vahvistaa myös LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun imagoja. Lappeenrannan kaupungin aktiivinen viestintä saa
opiskelijat tietoisiksi kaupungin tapahtumista ja palveluista. Esimerkkitapahtuma: Teatteriesitys Lappeenrannan kaupunginteatterissa

Tapahtumatuottajien asiointi
helppoa ja
tapahtuu
digitaalisesti

Talous ja resurssit

Tapahtumat tuovat asukkaita erityisesti keskustan palveluiden äärelle ja niiden käyttäjiksi. Opiskelijat liikkuvat Skinnarilasta keskustaan
kuluttamaan kaupungin palveluita. Osalla tapahtumista on potentiaalia kasvaa kansallisiksi tai peräti kansainvälisiksi tapahtumiksi.
Esimerkkitapahtuma: Teollisuusalan hackathon

Tapahtumatulojen
kasvu

Rajaus

Toimenpidekokonaisuuden tapahtumat tarkoittavat korkeakoulujen (LUT ja Saimaan ammattikorkeakoulu), sekä opiskelijajärjestöjen (LTKY,
SAIKO, killat, ainejärjestöt ja kerhot) järjestämiä tapahtumia.

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Yhteiset palvelut
Sairaspoissaolojen
vähentyminen
2021
10

2033
9

Hankintojen
YVA
2021
75 %

2033
100 %

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat

Työssäkäyvien määrän kasvu
2017
2021
2033
28 700
30 000
32 000

Henkilöstötyytyväisyys

2017
2021
2033
52,3 %
55 %
60 %
Luottamus kunnan päätöksentekoon
2017
2,9

10. Innostunut,
osaava ja motivoitunut
henkilöstö

11. Hankinnat kuntoon

12. Positiivisuuden ja
luottamuksen
vahvistaminen

2021
3,5

2033
4

Yritysimagon parantuminen
2017
2021
2033
29
14
7

2017
2021
2033
3,69
3,85
4
Asiakkaan palveluun käyttämä aika
2017
x

2021
-50 %

2033
-75 %

Talous ja

resurssit
2017
7 146

Lainat/asukas
2021
8 500

2033
7 500

Hukkatyöhön kuluvat htv:t
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %

Henkilöstö onnistuu työssään,
asukkaat ovat tyytyväisiä
saamiinsa palveluihin

Kaupunkiorganisaatio on haluttu
työpaikka

Työ sujuu, uutta kokeillaan

Hyvä työkyky

Asiakastyytyväisyyskysely

Virka- ja työtehtäviä hakevien
määrä /tehtävä

Henkilöstökyselyn tulokset

Sairaspoissaolojen kustannukset

Ympäristö- ja
työllisyysvaikutusten
huomioiminen hankinnoissa

Maakunnallisten ja
innovatiivisten hankintojen
osuus hankinnoista kasvaa

Hankintojen vaikuttavuuden
arviointi ohjaa hankintojen
suunnittelua

Hankintojen
kokonaistaloudellinen vaikutus
kasvaa

Asiakastyytyväisyys

Innovatiivisten hankintojen
osuus kokonaishankinnoista
vähintään 5% (2019)

Ohiostojen väheneminen

Kannustinmalli tilaajayksiköille

Asukkaiden osallistuminen
päätöksentekoon

Kuntatyön näkyväksi tekeminen

Asiakkaan hallinnan tunne osana
palvelua paranee

Osallistavan budjetoinnin käyttö

40 % niistä asukkaista, joihin
valitut palvelut kohdistuvat
on osallistunut sen
kehittämiseen

Myönteisten ja kielteisten
viestien suhde valituissa
sosiaalisen median kanavissa

Pilotteihin valittujen käsitys
vaikutusmahdollisuuksistaan
ja henkilöstön työtyytyväisyys
paranee

Mallilla suunnitellun infran
käyttöaste on 20 % parempi
kuin verrokin

Konsernihallinto

10. Innostunut, osaava ja motivoitunut henkilöstö

Mittarit

Yleiskuvaus

Työstään innostunut, motivoitunut ja osaava henkilöstö on laadukkaiden palvelujen paras tae. Henkilöstö on
avainasemassa myös strategisten tavoitteiden toteuttamisessa. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät
uuden oppimista ja toimintatapojen kehittämistä kaikilla organisaatiotasoilla. Hyvinvoivat työntekijät kokevat työn
iloa ja imua, joka heijastuu myös asiakkaisiin ja kuntalaisiin. Tätä edistää kannustava ja ratkaisukeskeinen
johtaminen, hyvä työympäristö ja nykyaikaiset henkilöstöpalvelut.

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Henkilöstö pystyy saavuttamaan sille asetetut tavoitteet sekä osaa hyödyntää osaamistaan, kokemustaan ja
työstään saamaansa palautetta työn organisoinnissa ja kehittämisessä. Henkilöstö osaa kuunnella ja osallistaa
kuntalaisia.

Asiakastyytyväisyyskysely

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Kaupungin henkilöstö on ylpeä työstään. Kaupungin palveluksessa jokainen on tietoinen siitä, mitkä ovat
palvelutoiminnan keskeisimmät arvot ja mikä on oman työyhteisön tärkein tehtävä. Omalla toiminnallaan
henkilöstö vahvistaa luottamusta kaupungin tuottamiin palveluihin ja viestittää tätä eri tavoin myös työyksikkönsä
ulkopuolelle. Hyvä työnantajamaine houkuttelee omalta osaltaan kaupunkiin uusia asukkaita ja toimijoita.

Virka- ja työtehtäviä hakevien
määrä /tehtävä

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Systemaattisella ja ennakoivalla osaamisen kehittämisellä pystytään varautumaan tulevaisuuden
osaamistarpeisiin. Osana Lappeenranta 2033-strategiaa kaupungille laaditaan erillinen osaamisstrategia, jolla
varmistetaan henkilöstön jatkuva kehittäminen ja kehittyminen. Digitalisaatiota hyödynnetään
toimintaprosessien kehittämisessä, tietojen keräämisessä ja analysoinnissa sekä osaamistarpeiden määrittelyssä.
Digitalisaatiota käytetään myös oppimisen välineenä sekä osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisessa.

Henkilöstökyselyn tulokset
Osaamisen muutos

Talous ja resurssit

Henkilöstösuunnittelu on systemaattista ja pitkäjänteistä. Henkilöstön osaaminen ja hyvä johtaminen
varmistetaan oikeansisältöisen ja oikea-aikaisen koulutuksen avulla. Henkilöstöpalvelut on tuotettu tehokkaasti ja
nykyaikaisesti. Kaupungin tasolla mittareiden tiedonkeräysjärjestelmät automatisoidaan.

Henkilöstörakenteen muutos
Osaamisen varmistamiseen
käytetty euromäärä
Sairauspoissaolojen muutos
Sairaspoissaolojen
kustannukset

Konsernihallinto

11. Hankinnat kuntoon

Mittarit

Yleiskuvaus

Maakunnan kuntasektorin toimijoiden ulkopuolisilta suoritetut hankinnat vuonna 2014 olivat n. 340
miljoonaa euroa, johon sisältyvät Lappeenrannan kaupunkikonsernin ulkopuolisilta suoritetut hankinnat
n. 160 miljoonaa euroa. Hankintojen hyvällä suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa nopeastikin
asiakaspalvelun laatuun, kustannustehokkuuteen ja paikallisen elinkeinoelämän kasvumahdollisuuksiin.
Hankintojen erillisohjelma tuo lisäresursseja Lappeenrannan kaupungin toimialojen sekä maakunnan
hankintojen suunnitteluun, jossa huomioidaan asiakastarpeet, elinkaarikustannukset sekä hankinnan
yritysvaikuttavuutta yli organisaatiorajojen. Hankintaprosessit ja kehityskohteet linjataan vuonna 2017
laadittavassa hankintastrategiassa.

Nimetyissä hankinnoissa seurataan konsernitasolla
hankintojen suora vaikutus kaupunginstrategian eri
tavoitearvioille ja -mittareille.

Hyvinvoivat
asukkaat ja
osallisuus

Hankinnat-erillisohjelma vaikuttaa suoraan kaupungin tuottamien ja järjestämien palveluiden laatuun ja
kokonaistaloudellisuuteen. Hankinnoilla voidaan tehokkaasti kannustaa työllistämiseen ja positiivisten
ympäristövaikutusten optimointiin.

Asiakastyytyväisyys, talouden seuranta (muutos
lähtötilanteeseen verrattuna).
Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen (lkm)
Ympäristövaikutusten optimointi, esim. CO2-päästöjen
leikkaus

Elinvoimainen
kaupunki
ja imago

Hankinnat-erillisohjelma vaikuttaa paikallisten yritysten tuote- ja palvelukehitykseen sekä siihen liittyvään
osaamiseen. Ohjelma kannustaa yrityksiä kasvuun paikallisten referenssien kautta. Onnistuneista
hankinnoista on myös viestitettävä tilaajan ja tuottajan toimesta.

Konsernin ulkoisissa hankinnoissa paikallisten
hankintojen osuus kokonaishankinnoista.(nyt 44 % 2020: 50 %).
Innovatiivisten hankintojen osuus kokonaishankinnoista
vähintään 5 % (2019).

Digitaaliset
prosessit ja
motivoitunut
henkilöstö

Hankintoja toteutettavien toimijoiden koulutus ja hankintoja tukevat palveluprosessit. Ellei muuta
päätetä, jokaisen hankinnan yhteydessä tehdään hankinnan vaikutusarviointi, tarvittaessa
markkinavuoropuhelua hyödyntäen. Hankintayksikön resurssit vahvistetaan siten, että eri toimialojen
hankintojen suunnittelu- ja elinkeinoelämäyhteistyön mahdollisuuksia tunnistetaan entistä
aikaisemmassa vaiheessa. Hankinnasta laskuun prosessin digitaalistamista tutkitaan kustannus- ja
hyötynäkökulmasta sekä riskien vähentämiseksi. Kaupungin toiminnot ja palvelut kehittyvät yhteistyössä
elinkeinoelämän kanssa suunniteltujen, innovatiivisten hankintojen kautta. Palveluprosessit tehostuvat ja
henkilökunnan motivaatio paranee, kun kaupungin ja yritysten tuottavan työn osuus eri palveluissa
kasvaa.

Hukkatyön ajan minimointi hankintaprosesseissa, sekä
tilaajalla että tarjoajilla.
Ohiostojen väheneminen

Talous ja
resurssit

Hankintojen ja sopimusten seuranta talous-, hankinta- ja tilaajayksikön yhteistyönä.
Inhouse-palveluiden kilpailukyvyn varmistaminen. Hankintaprosessiin käytetyn työajan vähentäminen.

Hankintastrategian seuranta, kustannustehokkuus ja
koettu laatu.
Kannustinmalli tilaajayksiköille.
Hukkatyön vähentäminen

Hankintastrategian hyväksyminen ja jalkauttaminen.

Konsernihallinto

12. Positiivisuuden ja luottamuksen vahvistaminen

Mittarit

Yleiskuvaus

Ohjelman tarkoituksena on parantaa kaupungin mainetta ja tuoda toimintaan välineitä, joilla pystytään nopeasti
kartoittamaan kuntalaisten näkemykset ja huomioimaan ne päätöksenteossa. Ohjelmassa on tarkoitus tehdä paljon pieniä
parannuksia ja jakaa onnistumisen kokemuksia. Digitaalista osallistumista ja vaikuttamista omaan elinympäristöön kokeillaan
valituille kohderyhmille ja palveluille. Investoinneissa kokeillaan toimintamallia, jossa asukkaat voivat vahvasti osallistua
yhteisen infran suunnitteluun.

Hyvinvoivat asukkaat
ja osallisuus

Asukkaat kytketään aktiivisiksi toimijoiksi osaksi oman elinympäristönsä ja käyttämiensä palveluiden kehittämistä. Ohjelma
vahvistaa asukkaiden luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja sitä kautta kaupungin toimintaan. Kun asukkaita
kuunnellaan päätöksenteossa, voidaan palveluita kehittää siihen suuntaan, että niiden käyttö on asukkaille vaivattomampaa.

40 % niistä asukkaista, joihin
valitut palvelut kohdistuvat
on osallistunut sen
kehittämiseen.

Elinvoimainen
kaupunki
ja imago

Tehdään kuntatyö näkyväksi siten, että positiivista palvelukokemuksista jaetaan aktiivisesti informaatiota. Tämä johtaa
kaupungin maineen parantumiseen. Positiiviset sijoittautumistarinat parantavat kaupungin houkuttelevuutta yritysten
silmissä, mikä vaikuttaa työpaikkojen määrään. Oikea-aikainen informointi palveluista vähentää turhia työvaiheita ja
asiakkaat ohjautuvat kerralla oikeaan paikkaan. Tehostettu markkinointiviestintä saavuttaa valitut kohderyhmät aiempaa
tehokkaammin.

Myönteisten ja kielteisten
viestien suhde valituissa
sosiaalisen median kanavissa.
Ja mielikuva valituissa
segmenteissä.

Digitaaliset prosessit
ja motivoitunut
henkilöstö

Asukkaiden ja yritysten kanssa työskentelevä henkilöstö pystyy paremmin viestimään ja selvittämään eri päätösten ja
palvelutilanteiden taustalla olevia tekijöitä, mikä johtaa miellyttävämpiin asiakaspalvelutilanteisiin. Palveluiden käyttäjien
hallinnan tunne kasvaa, mikä johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen ja kommunikaation toimiessa kerralla oikein sujuviin
palveluprosesseihin.

Pilotteihin valittujen käsitys
vaikutusmahdollisuuksistaan
ja niihin osallistuvan
henkilöstön työtyytyväisyys
paranee

Talous ja resurssit

Kun asukkaat kytketään käyttämiensä palveluiden investointien suunnitteluun ja palveluprosessien parantamiseen, saadaan
aikaan yhteisesti hyväksyttyjä ratkaisuja, jossa investointikohteena (esim. lähiliikuntapaikka) olevan infran käyttö paranee.
Valitut pilotit saavat aikaan toimintamalleja, joita voidaan monistaa, mikä johtaa hukkatyön vähenemiseen
asiakasprosessesissa. Talousarvion valituissa osissa käytetään osallistuvaa budjetointia. Valitusten määrä vähenee, mikä
nopeuttaa investointien toteuttamista.

Mallilla suunnitellun infran
käyttöaste on 20 % parempi
kuin verrokin.
Osallistavan budjetoinnin
käyttö.

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Hyvinvointi ja sivistys
Koulukäynnistä
pitäminen

Yksinäiseksi
tuntevien osuus

2021
+2 %

2021
-0,2 %

2033
+8 %

2033
-0,5 %

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat

Työssäkäyvien määrän kasvu
2017
2021
2033
28 700
30 000
32 000

2017
2021
2033
52,3 %
55 %
60 %
Luottamus kunnan päätöksentekoon

14. Liikkuvat asukkaat

2017
2021
2033
3,69
3,85
4
Asiakkaan palveluun käyttämä aika

2017
7 146

Lainat/asukas
2021
8 500

2033
7 500

Yritysimagon parantuminen
2017
2021
2033
29
14
7

Tilojen ja alueiden monipuolinen
käyttö

Omatoimipalveluiden valikko
kasvaa

Aktiivisuuden ja
aloitteellisuuden tukeminen

Hallintotyöstä siirtyy resurssia
palvelutuotantoon

Iltakäytössä olevista tilaneliöistä ja infran vuoroista osa
hoidetaan järjestöjen toimesta
tai itsepalveluna

Itsepalveluna voi hoitaa kaikki
haluamansa vapaa‐ajan palvelut
18/7

Palveluiden vaatimasta
asiakastiedosta 90% on
esitäytettyä

Hallintotyön määrän
väheneminen

Asukkaat viihtyvät kaupungissa
ja aktiivisuus lisääntyy

Luodaan kumppanuusmalleja
kolmannen sektorin kanssa

Sairastavuus vähenee

Niiden aikuisten osuus, jotka
uskovat, että todennäköisesti
eivät jaksa työskennellä
vanhuuseläkeikään saakka

Tiedon löytäminen
liikuntamahdollisuuksista
paranee

Liikuntapaikkojen ja tilojen
käyttöasteet

2021
3,5

Liikunnallinen elämäntapa ja
terveyttä edistävä liikunta
lisääntyy
Nuorten osuus, jotka harrastavat
hengästyttävää liikuntaa
vapaa‐ajalla korkeintaan 1 h/vko

15. Hyvinvoivat lapset
ja nuoret

resurssit

Henkilöstötyytyväisyys

2033
4

2017
2,9

13. Omatoimisuuden
mahdollistaminen

Talous ja

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

2017
x

2021
-50 %

2033
-75 %

Hukkatyöhön kuluvat htv:t
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %

Psyykkinen ja sosiaalinen
hyvinvointi paranee ja
syrjäytyminen vähenee

Asukkaat viihtyvät kaupungissa
ja aktiivisuus lisääntyy

Asukkaat voivat vaikuttaa
asioihinsa, osallistumisen
muotoja lisää

Tuen tarpeessa olevat saavat
nopeammin tarvitsemansa tuen

Nuorten osuus, joilla ei ole
yhtään läheistä ystävää 8. ja 9. lk

Tuntee, että elämällä on
päämäärä ja tarkoitus

Koulun toimintaan
vaikuttamismahdollisuudet

Erikoissairaanhoidon tarve
lasten ja nuorten
mielenterveyspalveluissa

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Hyvinvointi ja sivistys
Koulukäynnistä
pitäminen
2021
+2 %

2033
+8 %

Yksinäiseksi
tuntevien osuus
2021
-0,2 %

2033
-0,5 %

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat
2017
2021
2033
52,3 %
55 %
60 %
Luottamus kunnan päätöksentekoon
2017
2,9

16. Elinikäinen
oppiminen ja laajaalainen osaaminen

17. Toimitilojen monipuolinen hyödyntäminen

2021
3,5

2033
4

Elinvoimainen kaupunki
ja imago
Työssäkäyvien määrän kasvu
2017
2021
2033
28 700
30 000
32 000
Yritysimagon parantuminen
2017
2021
2033
29
14
7

Talous ja

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

resurssit

Henkilöstötyytyväisyys
2017
2021
2033
3,69
3,85
4
Asiakkaan palveluun käyttämä aika
2017
x

2021
-50 %

2033
-75 %

2017
7 146

Lainat/asukas
2021
8 500

2033
7 500

Hukkatyöhön kuluvat htv:t
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %

Onnistumisen ja oppimisen iloa,
sisäinen motivaatio

Osaavia ja oppivia asukkaita

Innostavat ja monipuoliset
oppimisympäristöt

Korjaavien toimenpiteiden tarve
vähenee

Kokee olevansa tärkeä osa
suomalaista yhteiskuntaa, %

Peruskoulun jälkeen toisen
asteen koulutuksessa tai muussa
toiminnassa aloittaneet

Henkilöstön
osaamiskartoituksen
tulokset

Korjaavien toimenpiteiden
kustannukset

Tilojen ja tavaroiden
käyttömahdollisuudet
lisääntyvät

Uusia käyttäjäryhmiä tiloille,
tiloille uutta käyttöä

Kuntalaiset osallistuvat tilojen
käytön ja hinnoittelun
suunnitteluun, järjestelmä
yksinkertaistuu

Tilojen tuottavuus paranee,
kustannusten jaosta hyväksytty
malli

Uusien käyttäjien määrä

Pilotissa mukana olevat kohteet
kpl/v

Digitalisoitujen kohteiden määrä

Tilavarauksen hukkatyö
€/käyttötunti

Hyvinvointi ja
sivistys

13. Omatoimisuuden mahdollistaminen

Mittarit

Yleiskuvaus

Mahdollistetaan aktiivisille kansalaisille omatoimisia palveluita. Kokeillaan toimintamalleja, joissa palvelujen käytön
periaatteena on, että kaupunki antaa käyttöön kohtuuhintaiset tai ilmaiset puitteet, joiden päälle kuntalaiset, järjestöt ja
yritykset voivat rakentaa itselleen, asiakkailleen ja sidosryhmilleen palveluita. Hyödynnetään asukkaiden innovatiivisuutta
palvelujen kehittämisessä. Perinteisten palvelukanavien rinnalle luodaan virtuaalisia palveluja sekä palvelukanavia, joiden
käyttö ei ole aikaan ja paikkaan sidottua. Itsepalvelu toimii niin helposti, että aktiiviset kansalaiset valitsevat sen ensisijaiseksi
palvelun käyttötavaksi.

Esimerkkejä mahdollisista
toimenpiteistä: virtuaalikirjasto,
verkkonäyttelyjä, e-kirjoja ja elehtiä, kehitetään kartta-,
tilavaraus-, ilmoittautumis-,
lipunmyynti- ja
informaatiojärjestelmiä.

Hyvinvoivat
asukkaat ja
osallisuus

Palvelut ovat paremmin aukioloajoin käytettävissä, mikä vaikuttaa arjen sujumiseen ja elämänhallintaan. Itsepalvelu lyhentää
asiakkaan palvelun hankkimiseen tarvitsemaa aikaa sekä vähentää odottamista. Kaupunki tarjoaa tiloja ja infraa järjestöille
itsepalveluperiaatteella. Madalletaan kynnyksiä käyttää kaupungin puitteita. Tämä kasvattaa vastuuta yhteisestä omaisuudesta
ja rakentaa keskinäistä luottamusta, mikä parantaa kaupungin luotettavuutta mielipidevaikuttajien silmissä.

Iltakäytössä olevista tilaneliöistä
ja infran vuoroista kasvava osuus
hoidetaan järjestöjen toimesta tai
itsepalveluna.

Elinvoimainen
kaupunki
ja imago

Työssäkäyville tarjotaan palveluita siten, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen helpottuu eikä asiointi ole kiireisillä
kuntalaisilla sidottu virka-aikaan. Lappeenranta tunnetaan kaupunkina, jossa kunnalliset palvelut saa käymättä virastolla tai
toimipisteessä, jos haluaa.

Itsepalveluna voi hoitaa kaikki
haluamansa vapaa-ajan palvelut.
18/7.

Digitaaliset
prosessit ja
motivoitunut
henkilöstö

Henkilöstö voi keskittyä palveluiden tarjoamiseen niille ryhmille, jotka vaativat enemmän aikaa tai haluavat henkilökohtaista
palvelua. Tämä vähentää kuormitusta ja liikaa kiireen tuntua työssä, mikä parantaa työtyytyväisyyttä. Asiakkaan prosessiin
käyttämä aika lyhenee, kun hän voi valita ajan ja paikan itsepalvelun käytölle. Kaikessa tiedonkeruussa otetaan käyttöön
periaate, jossa asiakkaan tarvitsee tehdä mahdollisimman vähän. Tämä vähentää virhetilanteita ja turhia työvaiheita.

Pilottikohteissa työskentelevän
henkilöstön tyytyväisyys paranee.
Palveluiden vaatimasta
asiakastiedosta 90 % on
esitäytettyä.

Talous ja
resurssit

Infran ja toimitilojen monipuolisempi käyttö vaikuttaa investointitasoon ja tätä kautta lainamäärään. Itsepalvelu vähentää
huomattavasti sellaista työtä, joka ei paranna palvelukokemuksen lopputulosta. Hukkatyö vähenee, kun palvelua varten
kerättävä tieto on kerralla oikein ja valmiina.

Päiväkäytön tilakulut
e/käyttötunti pienenevät
Hallintotyötä poistuu rutiineista 3
henkilötyövuotta ja siirtyy
tuottavampaan työhön

Hyvinvointi ja sivistys

14. Liikkuvat asukkaat

Mittarit

Yleiskuvaus

Fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavat elintavat kuten ruokatottumukset, liikkuminen ja lepo. Edistetään lasten ja nuorten
sekä aikuisten mahdollisuuksia liikuntaan suunnittelemalla päiväkotien ja koulujen pihoista helposti saavutettavissa
olevia lähiliikuntapaikkoja. Lähiliikuntapaikoille sijoitetaan myös aikuisten liikuntaan sopivia välineitä. Ohjataan
kaikkia lapsia ja nuoria terveyttä edistävän liikunnan pariin ja tuodaan lihasvoimien käyttö luontevaksi osaksi
varhaiskasvatusta, koulutusta ja nuorisotyötä. Tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia liikuntaan ja otetaan huomioon
myös lapsia ja nuoria kiinnostavat uudet liikuntamuodot. Edistetään vähän liikkuvien lasten liikuntaa mataloittamalla
osallistumisen kynnyksiä ja poistamalla esteitä. Liikuntapaikkojen ylläpidolla, järjestötoiminnan mahdollistamisella
sekä muilla terveyden edistämistoimilla lisätään aikuisten fyysistä hyvinvointia sekä kavennetaan väestöryhmien
välisiä terveyseroja.

Hyvinvoivat asukkaat
ja osallisuus

Lasten ja nuorten liikunta lisääntyy ja fyysinen toimintakyky paranee. Liikkuminen ja lihasvoimien käyttö opitaan
elämäntavaksi. Kuullaan lapsia ja nuoria heidän tarpeistaan ja kiinnostuksenkohteistaan. Tuodaan tarjolle lasten ja
nuorten kasvuympäristöihin tavoitteiltaan erilaisia liikunnan harjoittamisen tapoja. Rakennetaan yhteistyömuotoja
paikallisten urheilua ja liikuntaa tarjoavien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Luodaan osallistumista madaltavia toimintatapoja vähän liikkuville aikuisille. Uudistetaan erityisliikuntaa yhdessä
järjestöjen kanssa. Laajennetaan liikuntaneuvontaa ulottumaan työikäisten lisäksi myös muihin väestöryhmiin.
Kotoutetaan maahanmuuttajaväestöä liikunnan avulla. Hyödynnetään liikunta- ja urheiluseurojen osaamista myös
aikuisten liikuntapalvelujen tarjonnassa.

Lapset ja nuoret: Harrastaa hengästyttävää liikuntaa
vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, %
Ylipainoisuus: Move-mittari
Aikuiset: Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi
kokevien osuus

Elinvoimainen
kaupunki ja imago

Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen varmistaa työ- ja toimintakykyä. Liikunta luo uusia työllistymisen
mahdollisuuksia urheilun ja liikunnan sektorilla. Ohjelmakauden aikana kokeillaan erilaisia toimintamuotoja
kolmannen sektorin ja yritysten kanssa, jotka onnistuessaan voivat jäädä pysyviksi. Helposti saavutettavat
liikuntamahdollisuudet parantavat kaupungin imagoa ja asukkaiden viihtyvyyttä. Kartoitetaan liikuntaan sopivia tiloja
ja alueita myös seurojen tarpeisiin.

Harrastaa ohjattua liikuntaa vähintään kuukausittain
Niiden aikuisten osuus, jotka uskovat, että
todennäköisesti eivät jaksa työskennellä
vanhuuseläkeikään saakka (%), 20-64 -vuotiaat

Digitaaliset prosessit
ja motivoitunut
henkilöstö

Varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorisotyön henkilöstön osaamista hyödynnetään monipuolisesti työpäivän aikana ja
välittömästi koulupäivän jälkeen seuraavassa toiminnassa. Digitalisaatiota hyödynnetään lasten ja nuorten
kuulemisessa, liikuntamahdollisuuksien tarjonnasta viestittämisessä ja tilavarauksissa. Kaupungin tasolla mittareiden
tiedonkeräysjärjestelmät automatisoidaan.

Tiedon löytäminen liikuntamahdollisuuksista paranee
Hukkatyön väheneminen

Talous ja resurssit

Liikuntamahdollisuuksia on tarjolla lapsille ja nuorille välittömästi koulupäivän yhteydessä. Huoltajien tarve kuljettaa
lapsia vähenee. Varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorisotyön henkilöstön täydennyskoulutuksella hankkimaa osaamista
hyödynnetään. Toimitiloja käytetään liikuntaan monipuolisesti ja tilatehokkuus kasvaa. Työ- ja toimintakyky säilyy ja
paranee, mikä vähentää sairastumisen riskiä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Digitalisaation avulla sujuvoitetaan
prosesseja ja henkilöstön työaikaa voidaan lisätä ohjaamiseen ja palvelutarjonnan lisäämiseen.

Tilojen yhteiskäyttö
Terveyspalvelujen kustannukset
Liikuntapaikkojen ja tilojen käyttöasteet

Hyvinvointi ja
sivistys

15. Hyvinvoivat lapset ja nuoret

Mittarit

Yleiskuvaus

Lasten ja nuorten psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi muodostuu useasta tekijästä. Siihen vaikuttavat mm.
osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemukset, vapaa-ajan toiminta, ystävyyssuhteet, oppiminen ja kouluyhteisö
sekä kasvuympäristön turvallisuus. Kasvuympäristön turvallisuutta vaarantavat mm. kiusatuksi tuleminen,
häirinnän ja väkivallan kohteeksi joutuminen tai läheisten päihteiden käyttö tai muut elämänhallinnan puutteet.
Yksiköiden toimintakulttuurilla vaikutetaan yhteisöjen ja sen jäsenten hyvinvointiin sekä ehkäistään pulmien
syntymistä. Varhainen pulmatilanteiden havaitseminen ja tuki edistävät hyvinvointia.

Hyvinvoivat
asukkaat ja
osallisuus

Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään sekä mahdollisuuksia sosiaalisten ja
vuorovaikutustaitojen harjaannuttamiseen varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajalla. Edistetään lasten ja
nuorten ystävyyssuhteiden syntymistä ja vähennetään yksinäisyyden kokemuksia. Valmennetaan taitoa ottaa
vastaan muutoksia ja selviytyä myös vastoinkäymisistä. Kasvatetaan lasten itsesäätelytaitoja.
Havaitaan pulmat jo varhain ja tarjotaan lapselle ja nuorelle pulmiin heti sopivaa apua, tukea tai valmennusta.
Tarvittaessa tukea ohjataan myös kasvuympäristöön ja vaikutetaan sen turvallisuuteen.

Kouluterveyskysely:
Ei yhtään läheistä ystävää 8. ja 9. lk %
Tuntee itsensä yksinäiseksi, osuus
Keksii yleensä ratkaisun vaikeuksiin %

Elinvoimainen
kaupunki ja imago

Lapsista ja nuorista kasvaa hyvinvoivia ja aktiivisia asukkaita, jotka uskovat itseensä ja näkevät tulevaisuuden
positiivisena mahdollisuutena. Pystyvyyden tunteen myötä työelämän ulkopuolella olevien ja työkyvyttömien
nuorten määrä vähenee. Lasten ja nuorten hyvinvointi edistää myös huoltajien ja muiden läheisten työkykyä.
Toimivat palvelut saavat asukkaat viihtymään Lappeenrannassa sekä houkuttelevat uusia asukkaita.

Tuntee, että elämällä on päämäärä ja
tarkoitus, osuus 8. ja 9. lk, lukio ja
ammatillinen koulutus tai elämänhallinta ja
elämään tyytyväisyys -summa

Digitaaliset
prosessit ja
motivoitunut
henkilöstö

Hyödynnetään digitalisaatiota osallisuuden ja oppimisen lisäämisessä sekä erilaisten osallisuuden ja oppimisen
muotojen kehittämisessä. Psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukeva toimintakulttuuri edistää myös henkilöstön
työhyvinvointia, innostusta ja motivaatiota. Kaupungin tasolla mittareiden tiedonkeräysjärjestelmät
automatisoidaan.

Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun asioihin,
% 8. ja 9. luokan oppilaista

Talous ja resurssit

Pulmat havaitaan jo varhain ja lapselle ja nuorelle tarjotaan pulmiin heti sopivaa apua, tukea tai valmennusta.
Kustannukset vähenevät, kun palveluketjut lyhenevät ja korjaavia toimenpiteitä tarvitaan vähemmän. Digitaalisin
keinoin tavoitetaan aiempaa laajempi joukko.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä
saavat 16-24 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä
Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot 18-24 vuotiailla/1 000 vastaavanikäistä väestöstä
Erityisen tuen oppilaiden määrän
vähentyminen

Hyvinvointi ja
sivistys

16. Elinikäinen oppiminen ja laaja-alainen osaaminen

Mittarit

Yleiskuvaus

Edistetään kaikkien lasten ja nuorten sisäisen oppimismotivaation syntymistä ja ylläpitämistä. Kehitetään keinoja ja
toimintamalleja, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten kykyä ja tahtoa ponnistella tavoitteeseen pääsemiseksi sekä löytää
oppimisen iloa sekä tahtoa elinikäiseen oppimiseen. Syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi erityistä huomiota kiinnitetään,
yhteistyössä huoltajien kanssa, lapsiin ja nuoriin, joilla on erilaisia ongelmia ja/tai oppimisvaikeuksia. Laaja-alainen osaaminen
muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Vahvistetaan lasten ja nuorten laaja-alaista
osaamista ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja (ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja
ilmaisu, itsestä huolehtiminen, arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestinteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja
yrittäminen sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen).

Hyvinvoivat
asukkaat ja
osallisuus

Muokataan toimintatapoja siten, että myös lapset ja nuoret, jotka suhtautuvat välttelevästi oppimistilanteisiin ja
koulunkäyntiin, oppivat sellaisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka tuottavat oppimisen iloa ja mielekkyyden kokemuksia.
Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Osallistuminen kasvattaa vastuuntuntoa ja edistää nuorten vastuunottoa
omasta elämästä. Yksilöllisiä tarpeita otetaan huomioon. Elämisen taidot ja arjen hallinta paranee. Lasten ja nuorten laajaalaisen osaamisen vahvistuminen parantaa lasten ja nuorten kuin heidän läheistensä hyvinvointia.

Kokee olevansa tärkeä osa
suomalaista yhteiskuntaa, %
Koulun osalta hyvinvointiprofiilien
osallisuus-osio

Elinvoimainen
kaupunki
ja imago

Vähennetään koulupolulta syrjäytyvien määrää. Kaikki pääsevät elämässä eteenpäin. Lasten ja nuorten elinikäisen oppimisen
ja laaja-alaisen osaamisen vahvistuminen varmistavat jatko-opintoihin hakeutumisen ja toisen ja korkea-asteen tutkintojen
loppuun saakka suorittamisen. Paikallinen elinkeinoelämä hyötyy työelämään siirtyvistä motivoituneista ja oppimiskykyistä
nuorista aikuisista, joilla on työelämän edellyttämät taidot ja osaaminen.

Koulutustasomittain
Peruskoulun jälkeen toisen asteen
koulutuksessa tai muussa
toiminnassa aloittaneet

Digitaaliset
prosessit ja
motivoitunut
henkilöstö

Hyödynnetään aikaisempaa laajemmin digitaalisia välineitä, oppimisympäristöjä, materiaaleja ja menetelmiä. Onnistuvat
kokeilut ja riittävä täydennyskoulutus lisäävät henkilöstönkin työhyvinvointia. Kehitetään oppimisympäristöjä digitalisaation
näkökulmasta (laitteet, verkot, ympäristöt). Varmistetaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamisen onnistuminen.
Kaupungin tasolla mittareiden tiedonkeräysjärjestelmät automatisoidaan.

Henkilöstön osaamiskartoituksen
tulokset
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
osalta OPEKA, ROPEKA JA OPPIKA(OKM:N mittareita) mittausten
tulokset

Talous ja
resurssit

Kun vaikutetaan varhain peruspalvelujen ja kasvuympäristön puitteissa, vähennetään korjaavien toimenpiteiden tarvetta ja
niistä aiheutuvia kustannuksia. Lisäämällä digitaalisten laitteiden ja materiaalien käyttöä voidaan vähentää printtimateriaalin
käyttöä. Laaja-alaista osaamista ja elinikäistä oppimista edistävien toimintamallien luominen edellyttää resursseja.
Muutoksen jälkeen lisäkustannuksia ei synny ja toiminnan vaikuttavuus paranee.

Korjaavien toimenpiteiden
kustannukset

Hyvinvointi ja
sivistys

17. Toimitilojen monipuolinen hyödyntäminen

Mittarit

Yleiskuvaus

Kaupunki ottaa toimitilat tehokkaaseen käyttöön. Etenkin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialalla on käytössään paljon
toimitiloja, joita toimiala tarvitsee omaan käyttöönsä vain tiettynä aikana vuorokaudesta, viikosta ja vuodesta. Toimitilojen
yhteiskäyttöä lisätään ja pilotoidaan toimitilojen avaamista myös kuntalaisten ja järjestöjen/yhdistysten käyttöön.
Tilaresurssin monipuolisempi hyödyntäminen edellyttää mm. tilavaraus-, laskutus-, lukitus- ja valvontajärjestelmät
automatisointia. Tilojen maksuperiaatteet sekä tilojen siivous ja ylläpitokäytännöt selvitetään yhdessä Lato Oy:n ja Satu Oy:n
kanssa. Tilaresurssien hyödyntämisen yhteydessä pilotoidaan myös muiden resurssien esim. käsityön opetustilojen
varusteiden käyttöä ja lainausta. Sammontalon tilasuunnittelussa otetaan tilojen yhteiskäyttö erityisen kehittämisen
kohteeksi.

Esimerkkejä mahdollisista
toimenpiteistä:
• Tilavaraus-, laskutus-, lukitusja valvontajärjestelmät
automatisointia
• Siivous ja valvonnan
järjestäminen

Hyvinvoivat
asukkaat ja
osallisuus

Verovaroilla ylläpidettävät tilat ovat nykyistä paremmin kuntalaisten käytettävissä kuntalaisten tarpeisiin. Tilojen
käyttömahdollisuus luo edellytyksiä kuntalaisten omalle aktiivisuudelle. Luottamus päätöksentekoon paranee, kun kuntalaiset
voivat saada välitöntä hyötyä tilojen ja tavaroiden yhteiskäytöstä.

Uusien käyttäjien määrä
Luottamus kunnan
päätöksentekoon (2,9 - 3,5 - 4)

Elinvoimainen
kaupunki
ja imago

Toimitilojen vuokraamisesta kaupungin tarpeen ulkopuoliseksi ajaksi voi mahdollisesti syntyä liiketoimintaa. Tilojen
käyttömahdollisuus myös yritysten tarpeisiin parantaa mielikuvaa kaupungista. Sammontalon tilojen suunnittelu rakennetaan
hyväksi esimerkiksi ja siinä hyödynnetään paikallista osaamista.

Imago
Ulkopuoliseen käyttöön vuokratut
tilat m2 ja iltakäytön
tilavuokrat/€/V (niistä tiloista,
joita ei aiemmin ole vuokrattu
tms.)
Pilotissa mukana olevat kohteet
kpl/v

Digitaaliset
prosessit ja
motivoitunut
henkilöstö

Tilavaraus-, lukitus- , valvonta- ja laskutusjärjestelmien digitalisointi sujuvoittaa prosesseja, vähentää turhaa ja turhauttavaa
työtä. Kun tilojen käyttö- ja ylläpitotehtävät annetaan alan ammattilaisille, muu henkilöstö voi keskittyä paremmin omaan
substanssityöhönsä, mikä parantaa työhyvinvointia. Kaupungin tasolla mittareiden tiedonkeräysjärjestelmät automatisoidaan.

Työhyvinvointi
Hukkatyö
Digitalisoitujen kohteiden määrä

Talous ja resurssit

Toimitilojen tehokkaampi yhteiskäyttö vähentää rakennettavien ja ylläpidettävien tilojen määrää. Jos vapaille tiloille löytyy
muuta veloitettavaa käyttöä, voidaan lisätä kaupungin tuloja. Kun tilojen käyttö – ja ylläpitotehtävät keskitetään alan
ammattilaisille, hukkatyö vähenee.

Tilojen käyttöasteen muutos
Tilavarauksen hukkatyö
€/käyttötunti

Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.
Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

Elinvoima ja
kaupunkikehitys
Korjausvelan
määrä
2021
-0 %

2033
-50 %

Yritysasiakkaiden
tyytyväisyys
2021
4

2033
4,2

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat

Työssäkäyvien määrän kasvu
2017
2021
2033
28 700
30 000
32 000

2017
2021
2033
52,3 %
55 %
60 %
Luottamus kunnan päätöksentekoon
2017
2,9

2021
3,5

2033
4

Yritysimagon parantuminen
2017
2021
2033
29
14
7

2017
x

2021
-50 %

2033
-75 %

resurssit
2017
7 146

Lainat/asukas
2021
8 500

2033
7 500

Hukkatyöhön kuluvat htv:t
2017
2021
2033
x
-50 %
-75 %

Yritysasiakkaiden palvelun
parantuminen

Aktiivisuuden ja
aloitteellisuuden tukeminen

Hukkatyön väheneminen

Asukkaat kokevat saavansa
parempaa palvelua kaupungilta

Valitut yritykset kontaktoidaan
1‐2 kertaa vuodessa

Asiakkaan käyttämä aika
puolittuu

Valituissa prosesseissa tehty
hukkatyö puolittuu

Turvallinen infra

Asumisen hinta

Häiriöttä toimiva infra

Korjausvelka ei kasva

Onnettomuuksien määrä
vähenee

Asumisen hinta laskee
kansallisessa vertailussa

Asiakaspalautteeseen käytetyn
ajan vähentyminen,
palautemäärä

Korjausvelan määrä

Asukkaiden osallistaminen
kaupunkisuunnitteluun

Riittävä ja monipuolinen
tonttitarjonta

Maankäytön digipalvelujen
laajentuminen

Maaomaisuuden tuottojen
kasvu

Asukastilaisuuksiin osallistuvien
määrä

Uudet asuintontit/ infrakulut

Maankäytön digipalveluiden
käyttöasteen kasvu

Maaomaisuuden tuotto

Asukkaiden tyytyväisyys
asuinympäristöönsä

Houkutteleva kaupunkikuva

Osallistava suunnittelu

Puistojen ja katujen hoitokulut
alle kansallisen keskiarvon

Asukkaiden tyytyväisyys
asuinalueeseensa >3

Asukas‐ ja imagokyselyn
tulokset

Asukastilaisuuksien ja
kyselyiden osallistujamäärät

Puistojen ja katujen hoitokulut
€/neliö

19. Toimiva infra

21. Merkityksellinen
ympäristö

Henkilöstötyytyväisyys
2017
2021
2033
3,69
3,85
4
Asiakkaan palveluun käyttämä aika

Asiakaslähtöinen palveluprosessi

18. Kasvua yrityksille

20. Tehokas
kaupunkirakenne

Talous ja

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Elinvoima ja
kaupunkikehitys

18. Kasvua yrityksille

Mittarit

Yleiskuvaus

Siirrytään toimintatapaan, jossa kaupungin kanssa asioivat yritykset segmentoidaan ja räätälöidään palvelurajapinnat sille osalle
palveluiden käyttäjiä, jotka edustavat 100 yritystä. Kaikki yritykset jaetaan segmentteihin, joista valitaan nuo 100 edustajaa.
Tavoitteena on, että nuo 100 yritysasiakasta saa valtuustokauden loppuun mennessä haluamansa palvelun siten, että
yritysasiakkaan tarvitsee uhrata omaa aikaansa palvelun saamiseksi valituissa prosesseissa puolet siitä, mitä nyt. Valitaan
pilottiprosessit ja toimintaa laajennetaan neljän vuoden aikana. Jatkossa saatuja tuloksia hyödynnetään asteittain kaikkiin
yritysasiakkaisiin ja saatuja kokemuksia sovelletaan 3.sektorin toimijoihin, asukkaisiin ja matkailijoihin.

Hyvinvoivat
asukkaat ja
osallisuus

Asiakaslähtöinen palveluprosessi takaa hallinnan tunteen, joka vaikuttaa omalta osaltaan arjen sujumiseen. Kun tärkeisiin
asioihin saa nopeasti vastauksen ja asiat tuntuvat luistavan, voi keskittyä muihin elämänhallinnan alueisiin. Hyvässä
asiakasprosessissa kuntalainen on tietoinen miten hänen asiansa etenee, mikä kasvattaa luottamusta palveluun. Ohjelma
vaikuttaa suoraan asukkaiden ja järjestöjen käyttämään aikaan valituissa pilottiprosesseissa. Kun asiakasta ei juoksuteta luukulta
toiselle, vähenee myös kaupunkikonsernin sisäinen hallintotyö. Kaupunki on aina niiden kuntalaisten kotona, joille on helpointa
käyttää palveluita kotoaan käsin.

Asukkaat kokevat saavansa
parempaa palvelua kaupungilta.
Järjestöjen antama arvosana
kaupungin yhteistyölle on yli 3 (15)

Elinvoimainen
kaupunki
ja imago

Kun yritysasiakkaat segmentoidaan ja valituille yrityksille (100) nimetään asiakasvastaava, joka seuraa yhtiön kehitystä ja
säännöllisesti pyytää palautetta, syntyy yrityksille kuva siitä, että kaupunki välittää niiden menestymisestä. Lähellä yritystä,
kaupunki kykenee paremmin purkamaan kasvun esteitä, mikä johtaa työpaikkamäärän kasvuun ja tätä kautta työssäkäyvien
määrän kasvuun. Ohjelma vaikuttaa suoraan yrityksen käyttämään aikaan valituissa pilottiprosesseissa. Kun asiakasta ei
juoksuteta luukulta toiselle, vähenee myös kaupunkikonsernin sisäinen hallintotyö.

Yritysasiakkaiden
palautekyselyissä antama
arvosana on 4 tai yli (1-5).
Valitut yritykset kontaktoidaan 12 kertaa vuodessa.

Digitaaliset
prosessit ja
motivoitunut
henkilöstö

Toimiva palveluprosessi, jossa kaupunkikonsernin eri yksiköt tietävät tehtävänsä, parantaa johtamista. Palvelun paraneminen
vähentää negatiivisten palautteiden määrää. Molemmat lisäävät olennaisesti työtyytyväisyyttä. Sujuva palveluprosessi vähentää
suoraan asiakkaiden palveluiden käyttämiseen tarvitsemaa aikaa. Segmentointi johtaa siihen, että henkilöstö voi keskittyä
tietynlaisten yritysten tarpeiden taustalla oleviin asioihin, mikä antaa mahdollisuuksia erikoistumiseen ja syvällisempään
osaamiseen.

Valittujen yritysten palveluun
käyttämä aika puolittuu

Talous ja
resurssit

Hyvät palveluprosessit lisäävät ydinpalveluhenkilöstön työaikaa varsinaisiin töihin ja hallintohenkilöstön työ helpottuu turhien
vaiheiden jäädessä pois. Tämä leikkaa menokasvua, joka puolestaan vaikuttaa investointien tulorahoituksen tasoon.
Hukkatyö vähenee, kun palveluprosesseissa keskitytään asiakkaalle arvoa tuoviin osiin.

Valituissa prosesseissa tehty
hukkatyö puolittuu.
Hallintokulujen suhteellinen
osuus pysyy ennallaan.

Henkilöstön tyytyväisyys paranee

Elinvoima ja
kaupunkikehitys

19. Toimiva infra

Mittarit

Yleiskuvaus

Korjausvelan määrä kertoo, paljonko verkostoihin ja yleisiin alueisiin olisi pitänyt investoida, jotta ne olisivat
käytön kannalta hyvässä kunnossa. Korjausvelkaa syntyy, kun ennakoivasta kunnossapidosta tingitään ja
tehdään vain välttämättömiä, kiireellisiä korjauksia. Kunnossapito on siis vähäisempää kuin rakenteiden
kuluminen. Korjausvelka, rapistuminen, ilmenee mm. rikkoontuvana katuina ja vesijohtoina.Korjausvelkaa
hallitaan siten, että alueellisesti saneerataan verkostot ja päivitetään alueen suunnitelmat ja asemakaavat.
Asemakaavojen päivittämisen yhteydessä tiivistetään kaupunkirakennetta ja lisätään alueen viihtyisyyttä ja
turvallisuutta. Työt kohdistetaan ja rytmitetään vesihuollon ja energiaverkostojen korjausvelkatarpeiden
ohjaamana. Kadut ja yleiset alueet, vesihuolto- ja energiaverkostot sekä tietoliikenneverkostot korjataan
samanaikaisesti.

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Korjausvelan hallinta takaa turvalliset ja häiriöttömät palvelut, toimivan infran sekä turvallisen ja terveellisen
työ- ja asuinympäristön. Korjausvelan hallinta parantaa asukkaiden elämän laatua.

Katuneliöt/asukas, puistoneliöt/asukas

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Korjausvelan hallinnalla voidaan lisätä työpaikkoja. Korjausvelan hallintaan ottamisella voidaan luoda 8
henkilötyövuotta. Korjausvelan hoitaminen luo työtä arviolta yksi henkilötyövuosi/250 000 euroa.
Lisääntyvä korjausvelka aiheuttaa käyttöhäiriötä. Lisäksi esim. huonokuntoinen katuverkko aiheuttaa
imagohaittoja.

Korjausvelan hallintaan sitoutuva
työvoima.
Asumisen hinta kansallisessa vertailussa
kalleimmat asumiskustannukset

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Negatiivisen palautteen määrä vähenee ja henkilökuntaan kohdistuva paine pienenee.

Asiakaspalautteeseen käytetyn ajan
vähentyminen, palautemäärä

Talous ja resurssit

Korjausvelan hoitaminen lisää lainakantaa mikäli tulorahoitus ei riitä kattamaan korjausvelan hallintaa.

Korjaustoimenpiteet / kokonaism2
Korjausvelan määrä

Rajaus

Korjausvelka ei ole uuden investointi. Korjausvelka ei ole rakenteen normaalia kunnossapitoa. Korjausvelka ei
ole aikataulutettu tai ennalta ohjelmoitu korjaustoimenpide.

Elinvoima ja
kaupunkikehitys

20. Tehokas kaupunkirakenne

Yleiskuvaus

Maankäytön ohjelmakokonaisuudella tehostetaan maankäytön palveluketjua ja luodaan uusia toimintamalleja ja
työkaluja sen seuraamiseen, arviointiin ja ohjaamiseen. Maankäytön tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta ja
mahdollistaa olemassa olevan infran tehokas hyödyntäminen. Kaavoituksella määritellään kaupungin kokonaisrakenne
ja mahdollistetaan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttövaraukset. Maanhankinnalla varmistetaan maa-alueiden
oikea-aikainen saaminen kaupungin omistukseen kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta tarvittavilta alueilta.
Kaupungin kehittymiseen tarvittavat maa-alueet hankitaan suunnitelmallisesti, oikea-aikaisesti ja oikealla hinnalla.
Alueiden kaavoitus mahdollistaa kaupunkirakenteen kehittämisen ja maan arvon nousun. Toimenpidekokonaisuuden
keskeisenä tavoitteena on tonttimaan kiertoajan ja jatkojalostamisen strategisen suunnittelun toimintatapojen
kehittäminen. Esimerkiksi voidaan luoda toimintatapa, jolla kannustetaan yksityisiä ihmisiä myymään rakentamattomia
tai jo rakennettuja, mutta käytöstä poistuneita tontteja eteenpäin. Toimenpiteellä tehostetaan olemassa olevien
tonttien käyttöastetta ja vähennetään uuden infraverkon rakentamistarvetta. Tavoitteena on lisäksi kehittää
osallistavan suunnittelutavan menetelmiä ja mm. kaavatalouslaskennan työkaluja esim. eheyttämisen ja
infrarakentamisen kustannusvaikutusten vertailun osalta.

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Vuorovaikutteinen ja osallistava suunnittelutapa on kaupunkisuunnittelun ja maanhankinnan keskeisiä
toimintaperiaatteita. Toimenpidekokonaisuudella kehitetään uusia digitaalisia työkaluja. Eheyttämisestä saatava
taloudellinen hyöty käytetään alueiden kehittämiseen ja rakentamiseen. Tavoitteena on viihtyisä asuinympäristö:
laadukas rakennettu ympäristö ja monimuotoinen luonnon ympäristö.

Asukasmäärän kehittyminen
alueellisesti
Asukastilaisuuksiin
osallistuvien määrä

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Riittävä ja monipuolinen työpaikka- ja palvelutonttivaranto. Riittävästi monipuolisia, eri kaupungin osissa sijaitsevia,
asukkaita houkuttelevia tontteja asumiseen. Uudet digipalvelumuodot vaikuttavat positiivisesti kaupungin imagoon.

Työssäkäyvien määrä
alueellisesti
Uudet asuin tontit/ infrakulut

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut henkilöstö

Toimenpidekokonaisuudella kehitetään maankäyttöprosessin toimintatapoja ja uusia työkaluja mm. digipalveluita.
Asiakkaan palveluun käyttämä aika lyhenee. Uudistuneet työtavat parantavat henkilökunnan työtyytyväisyyttä.

Tonttien tuotantoaika
Asiakkaan käyttämä aika
Maankäytön digipalveluiden
käyttöasteen kasvu

Talous ja resurssit

Tontin myyntitulot tai maankäyttökorvaukset tuottavat tuloja kaupungille. Myyntitulosta vähennetään
maanhankintamenot, suunnittelukustannukset, infran rakentamiskustannukset ja arvioidut ylläpitokustannukset.
Kaupungin maaomaisuuden tasearvon kehitystä ja tontin myyntituloja seurataan. Toimenpidekokonaisuuden
tavoitteena on pienentää lainakantaa.

Maaomaisuuden tuotto
Kiinteistöveron tuotto
Hukkatyön määrä prosesseissa

Rajaus

Tällä ei hallita korjausvelkaa. Tällä ohjelmalla ei osteta raakamaata.

Mittarit

Elinvoima ja
kaupunkikehitys

21. Merkityksellinen ympäristö

Mittarit

Yleiskuvaus

Merkityksellinen ympäristö ja tilan tuottamien elämysten ja merkityskokemuksen jaettu sisältö luo yhteisölle hengen.
Paikka, tila ja ympäristö toimivat elämysten näyttämönä, jossa aktiviteettien ja fyysisen designin toteutus tuottaa
monitasoisia merkityksiä siellä asuville, vieraileville ja toimiville. Ohjelmakokonaisuuden tavoitteena on luoda
Lappeenrantaan merkityksellistä ympäristöä. Merkityksellinen kaupunkiympäristö on kokonaisuus, joka muodostuu sekä
fyysisestä, rakennetusta ja viherympäristöstä että psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Merkityksellinen ympäristö
sisältää paikkoja, jotka herättävät tunteita ja joihin kiintyy .Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on suunnitelmallisesti
kehittää kaupunkikuvaa ja kaupunkiympäristöä sekä kiinnittää erityistä huomiota laadukkaaseen toteuttamiseen niin
rakentamisen kuin viherympäristön osalta. Lisäksi kehitetään uusia toimintatapoja ja menetelmiä merkityksellisen
ympäristön suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi sekä lisätään asukkaiden tietoisuutta vaikutus- ja
toteutusmahdollisuuksista oman ympäristön aktiivisina vaikuttajina ja suunnittelijoina. Merkityksellinen ympäristö aktivoi;
se kannustaa kohtaamisiin ja toimintaan. Merkityksellinen ja toimintaympäristöltään monipuolinen kaupunkiympäristö
mahdollistaa ja sallii kaupunkitilan haltuun ottamisen; tapahtumien ja toimintojen aktiivisen järjestämisen asukkaiden ja
erilaisten toimijoiden toteuttamina.

Hyvinvoivat asukkaat ja
osallisuus

Asukkaat ja toimijat pääsevät vaikuttamaan ympäristönsä suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön. Asukkaat ovat
tyytyväisiä ympäristöönsä ja järjestävät tapahtumia ja toimintaa. Merkityksellinen ympäristö parantaa elämän laatua.

Tapahtumien ja toiminnan
määrä kaupungin alueilla ja
rakennuksissa.
Elämänlaatu.

Elinvoimainen kaupunki
ja imago

Viimeistelty, kerroksellinen, aktivoiva ja elämyksellinen ympäristö lisää alueen houkuttelevuutta ja elinvoimaa. Yritykset ja
uudet asukkaat sijoittuvat mieluusti alueelle, jossa ympäristö on merkityksellinen. Laadukas kaupunkiympäristö lisää
elinvoimaa. Merkityksellinen ympäristö lisää asukkaiden viihtyisyyttä, parantaa kaupungin imagoa ja kiinnostaa
matkailijoita.

Asukas- ja imagokyselyn
tulokset

Digitaaliset prosessit ja
motivoitunut
henkilöstö

Osallistavalla ja vuorovaikutteisella suunnittelulla luodaan asiakasarvoa. Vuorovaikutteinen suunnittelutapa lisää
henkilökunnan työtyytyväisyyttä.

Asukastilaisuuksien ja
kyselyiden osallistujamäärät,
henkilöstökyselyt

Talous ja resurssit

Vähentää hukkatyötä. Auttaa kohdentamaan investoinnit tarpeita vastaavaksi.

Puistojen ja katujen
hoitokulut €/neliö

Rajaus

Toimenpidekokonaisuus ei kata Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista perustoimintaa.

-

