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#Kyllä
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• Tuki kotiin –palvelu

• Ruokatuki –
kouluruokaa kotiin

• Ruoka-apu 
vähävaraisille ja 
eristyksessä/karant
eenissa oleville
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#Kyllä

• Lempäälän Yrittäjille 
Vuoden koronateko-
palkinto

• Etäpalvelujen nopea 
tarjonta 
yksilöille, perheille ja 
ryhmille

• Etäkuntouttava 
työtoiminta

• Koronatyöhyvinvointi-
kysely Kevan kanssa
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• Koronanäytteenotto, 
infektiopoliklinikka 
ja koronapuhelin

• Kunnasta soitettiin yli 80-
vuotiaille, yksinäisille 
sekä yrittäjille

#Kyllä
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• Siirryimme tehokkaasti 
etäopetukseen

• Varhaiskasvatuksen Positive
Learning –pilottihanke, josta on 
saatu runsaasti hyvää palautetta

#Kyllä

https://www.dreambroker.com/channel/9dqftpil/dqiapr8p
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• Päiväkoti Siskonlinnan 
laajennus toteutettiin 
onnistuneesti kesällä 2020 

• Lempäälän 
varhaiskasvatuksessa 
työskenteleville 
perhepäivähoitajille käyttöön 
omat tablet-laitteet

#Kyllä
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• Palvelukäytävä 
aloitti 
toimintansa

• Valtuusto palkitsi 
henkilöstön
strategiatekoja

#Kyllä
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• Ideakeskuksen 
toteutuminen 
osana Lempäälä-
taloa

#Kyllä
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#Kyllä

• 40 vuoden projekti 
päätökseen -
Lempäälä-talo 
valmistui



#Kyllä
• Valtuuston käynnistämän 

hyvinvointipalvelujen 
selvitystyön pohjalta 
uudistuimme:

• Terveydenhuolto palvelee 
tiimimallilla.

• Laajensimme sähköisiä etäpalveluja.

• Kotihoidossa työtä organisoitiin 
uudelleen --> asiakkaille 
tarjottiin käyntimääriä 14 000 kpl 
enemmän kuin edellisen vuoden 
aikana.

• Kotisairaalatoiminta käynnistyi.

• Kuntoutuspalvelut organisoitiin 
uudelleen ja kehitimme uudenlaisia 
kuntoutusmuotoja yhteistyössä eri 
yksiköiden kanssa.

• Johtamisjärjestelmä 
uusittiin ja työntekijöiden
tehtävänkuvia selkeytettiin.

• Asiakasohjausta parannettu yli 
organisaatiorajojen.
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• "Harrastava koululainen" 
-hankkeen myötä 
tarjoamme koululaisille 
laajasti 
harrastusmahdollisuuksia

• Olemme 
mukana työllisyyskokeilus
sa. Yhdeltä 
luukulta eteenpäin.

• Aloitimme koko 
esihenkilöjoukkoa 
koskevan 
Esihenkilöakatemian.
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#Yhdessä
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• Aloitimme
Perhekeskus-
verkostotyön

• Hyvinvointipalvelujen 
monialaiset tiimit 
edistävät yhteistyötä 
ja tehostavat 
toimintaa
• Avosairaan-

hoidon tiimimalli
• asiakasohjaus
• laajennettu SAP-

ryhmä

#Yhdessä
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• Sääksjärven 
kaavaa laadittiin 
yhdessä koululais
ten kanssa

• Kuntalaiset 
mukana katujen 
kuntoa 
tutkimassa -
kartoitus tehtiin
digitaalisesti
sovelluksella

#Yhdessä
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#Yhdessä

• Lions Club 
lahjoitti
happisaturaatio-
mittarit terveys-
keskukselle

• Lempäälän 
koulujen 
psyykkarit
perustivat 
Instagram-tilin
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• Koronatoimenpiteis
sä oltiin edellä, 
toimimme 
proaktiivisesti

• Yrittäjät perustivat 
"Olemme 
Lempäälästä" –
verkkosivuston --> 
näkyvyyttä ja 
yhteistyötä

#Yhdessä
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• Maisemakukka-
peltomme 
saivat kunniamai
ninnan Vuoden 
maisemateko-
kilpailussa 2020

• Liikkuva 
Lempäälä -hanke 
tarjoaa 
kuntalaisille 
uusia 
mahdollisuuksia 
liikkua
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#Elämykset
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Lempäälä-talon edustalle rakennetaan puisto ja 
torialue. Puisto on suunniteltu toimimaan 
kuntalaisten ja vierailijoiden yhteisenä toiminta- ja 
kohtaamispaikkana.

• Erik Ednerin puisto 
ja torialue ovat 
valmiit

• Lempäälä-talon 
taideteokset 
ilahduttavat –
Osmo Rauhalan 
Taivas on suuri 
kirjasto –veistos ja 
Paula 
Salmelan Tarkalla 
korvalla

#Elämykset



• Runomarathon
järjestettiin
virtuaalisena

• Viikkokiintorastit 
ja karttaverkkokauppa
mahdollistivat
kuntosuunnistuksen 
korona-aikana
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#Elämykset
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• Lempäälä on 
vuoden 
rautatiekunta 
2020

• Lempäälä 
TOP5-listalla 
(<30 000 as.) 
muutto-
halukkuus-
tutkimuksessa 
2020

#Edelläkävijä
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• Pirkanmaan 
elinvoima- ja 
yrittäjyyskunta-
kilpailussa jälleen 
mitalisija – 2. sija 
(2020)

• DB Schenkerin 
terminaalin 
Lempäälään

#Edelläkävijä
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• Kuntaliiton Vuoden 
valtuutettu 2020 on 
Lempäälästä

• Lempäälä rakentaa 
puusta -
pääsimme osaksi 
Ympäristöministeriön 
puurakentamisen 
hanketta

#Edelläkävijä



• Tavoitteista toiminnaksi –
Kohti hiilineutraalia 
kuntaa 2030 –hanke (HINKU)

• HINKU-työtä koko kunnassa –
laajaa viestintää 
ajankohtaisista ilmasto-, 
ympäristö- ja 
rakentamisasioista eri 
medioissa
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#Edelläkävijä
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#Edelläkävijä

• ELY-keskuksen tukea 
lempääläläisille 
pienyrittäjille

• Suomen Yrittäjien 
kuntabarometri -
tutkimuksessa 
Lempäälän 
elinkeinopolitiikka 
Pirkanmaan paras



• Kehitimme lastensuojelun 
toimintamallia

• Loimme uusia 
toimintatapoja
hyvinvointipalvelujen 
rekrytointihaasteisiin

• Oma sijaispooli

• Sarastia rekry -
yhteistyö

• Oppilaitosyhteistyö
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#Edelläkävijä


