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KOKONAISTALOUS

Yleistilanne ja yhteenveto kokonaistaloudesta

Talousarvio 2021 hyväksyttiin valtuuston tekemien muutosten jälkeen vajaat -1,2 milj. € alijää-
mäisenä ja maaliskuun valtuustossa tehdyn talousarviomuutoksen (oppivelvollisuuden laajene-
minen) jälkeen talousarvioalijäämä kasvoi -1,4 milj. €:oon. Kevään osavuosikatsauksen yhtey-
dessä tehdyillä tarkistuksilla talousarvio koheni 0-tulokseen ja nyt osavuosikatsausta raportoita-
essa valtuusto on jo tehnyt talousarviomuutoksia, joilla vuoden 2021 talousarvio muuttuu ylijää-
mäiseksi. Talousarviomuutoksista ja 31.08. toteumatilanteesta on esitetty tuloslaskelmatasoinen
kooste talouskatsauksen lopussa.

Kuluneen vuoden aikana kokonaistalouden tilannetta ovat muuttaneet koronapandemian jatku-
misesta vuodelle 2021 kohdistuvat kustannukset ja toimielinten muut lisämäärärahatarpeet,
mutta toisaalta myös kuntien verotulopohjan yllättävän nopea elpyminen. Toimielinten kk-to-
teumatilanteen seurannassa on pyritty parantamaan ennakoitavuutta ns. painotetun ennusteen
avulla.  Havaittujen ylitysuhkien perusteella tehtyjen talousarviotarkistusten lisämäärärahatar-
peet on pystytty kattamaan verotuloarvion ja jo toteutuneiden maan myyntivoittojen tuloarvio-
korotuksilla. Painotettu ennuste ottaa huomioon myös sen, että toimielinten kuukausittainen
kulukehitys kiihtyy keskivertoa enemmän loppuvuoden aikana. Tilannetta seurataan kuukausit-
tain yhdessä palvelualueiden kanssa.

Loppuvuoden aikana ainakin sivistyslautakunnan valmistelussa on vielä kuluvalle vuodelle toi-
mintakatetta heikentävä lisämäärärahaesitys. Kuitenkin samalla tullaan vielä tekemään esityksiä
myös tuloarvioiden korottamisesta koronakustannusten valtionkorvausten, maanmyyntivoitto-
jen sekä rakennusvalvonnan maksutuottojen osalta.  Myös nämä muutokset huomioon ottaen
talousarvio säilyy ylijäämäisenä ja vuosikate riittää investointien rahoittamiseen.

Yhteenveto:
 painotettu toteumaennusteen avulla toimielinten palvelusuunnitelmien toteutumista on

arvioitu säännöllisesti
 lisämäärärahatarpeet pystytään kuluvana vuonna kattamaan tuloarvioiden korotuksilla
 tilivuosi 2021 säilyy ylijäämäisenä, mutta palvelumenojen nopea kasvu on huomattavasti

vaikeampaa rahoittaa vuonna 2022

Toimintatuotot ja toimintakulut 31.08.

Toimintakulujen toteuma on runsaat 97,5 milj. € / 67,4 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajan-
kohtana oli 90,2 milj. €. Toimintakatteen eli käyttötalouden nettomenojen toteuma on 83,2 milj.
€ / 66,5 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 78,6 milj. €. Vertailua edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan vaikeuttaa vuonna 2020 käynnissä olleet palvelutarjonnan koronarajoi-
tukset.

Henkilöstökulujen toteuma on 42,6 milj. € / 67,2 %, kun se edellisvuonna oli 41,0 milj. €. Käyttö-
menojen kiihtyminen näkyy erityisesti palveluostoissa, joiden toteuma on 42,7 milj. € / 68,1 %,
kun se edellisvuonna oli 37,3 milj. €.

Toimintatuottojen toteuma on 14,3 milj. € / 72,9 %, kun se edellisvuonna vastaavana ajankoh-
tana oli vain 11,7 milj. €. Ero selittyy erityisesti poikkeuksellisen suurilla maanmyyntivoitoilla.
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Kuluvan vuoden muutetun talousarvion toteutuminen mahdollisimman hyvin on elinehto myös
vuoden 2022 talousarvion laadinnan valmistelulle.

Verotulot

Lempäälän verotuloarvio vuodelle 2021 101,0 milj. € arvioitiin hyvin maltillisesti epävakaasta ti-
lannekuvasta johtuen. Keväällä verotuloarviota korotettiin 104,1 milj. €:oon. Viimeisimmän vero-
tuloennusteen mukaan verotulojen toteuma on runsaat 107 milj. €, minkä johdosta valtuusto ko-
rottikin verotuloarviota jo 106,6 milj. €:oon. Elokuun loppuun mennessä verotilityksiä on kerty-
nyt 73,5 milj. € / 68,9 %, kun edellisvuonna vastaavan ajankohdan kertymä oli 67,0 milj. €.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien 28,8 milj. € tuloarvio vuodelle 2021 pohjautui Kuntaliiton syksyllä antamaan
ennusteeseen. Tähän mennessä saatujen päätösten perusteella valtionosuuksia kertyy noin 28,5
milj. €.

Koronapandemiaan liittyvien valtionavustusten myöntöperusteiden valmistelu on STM:ssä vielä
kesken. Valtion tarkoituksena on käyttää runsaat 1 mrd. € mm. Covid-testauksesta ja jäljittämi-
sestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sekä myös muiden välittömien koronakustannus-
ten korvaamiseen. Korvaukset tulevat haettaviksi kahdessa eri vaiheessa vasta loppuvuodesta ja
osittain myös vuodenvaihteen jälkeen.

Rahoituskulut ja velka

Tuloslaskelman nettorahoituskulut pysyvät myös kuluvan vuoden talousarviossa alhaisina korko-
tason ollessa edelleen erittäin alhainen. Uusia korkosuojauksia tai johdannaissopimuksia ei ole
tarkoitus tehdä kuluvana vuonna. Kunta on nostanut alkuvuoden aikana uutta pitkäaikaista lai-
naa 10 milj. € eikä loppuvuoden aikana ole enää tarvetta pitkäaikaisen lainanottoon. Kun kuluvan
vuoden lainanlyhennykset ovat yli 9 milj. € ja lyhytaikaisten lainojen määrä jäänee edellistä tilin-
päätöstä alhaisemmalle tasolle, kunnan asukaskohtainen velkamäärä alenee edellisvuodesta.
31.08. tilanteen mukaisesti asukaskohtainen velka oli noin 3 800 €/as.
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Investointiosa

Talousarvion investointiosaan on tehty tähän mennessä 1,1 milj. € edestä määrärahalisäyksiä. Yh-
dyskuntalautakunta tulee loppuvuoden aikana vielä esittämään hankeviivästyksistä johtuen yh-
teensä 3,1 milj. € määrärahavähennyksiä vuoden 2021 investointimäärärahoihin.

Tämänhetkinen nettoinvestointien toteuma on ensimmäisen vuosikolmanneksen toteumana
vasta noin 4,65 milj. € eli noin 31 %. Kooste investointien toteumasta on talouskatsauksen lo-
pussa olevassa taulukossa.

Yhdyskuntalautakunta on omassa toiminnassaan ja talouden seurannassaan ottanut huomioon
kunnanvaltuuston edellyttämät kehittämisteemat infrahankkeiden toteuttamisessa ja hankekus-
tannusten seurannassa.

ulkoiset / 1000 € TP 2020 MTA 2021
Toteuma
31.8.2021

Toteuma-%
MKS 2021

Jäljellä MKS
2021

LEMPÄÄLÄN KUNTA
TOIMINTATUOTOT 19 864 19 664 14 327 72,9% 5 337

Myyntituotot 6 447 3 440 2 391 69,5% 1 049

Maksutuotot 6 234 7 094 4 400 62,0% 2 694

Tuet ja avustukset 1 709 1 717 1 130 65,8% 587

Muut toimintatuotot 5 475 7 413 6 406 86,4% 1 007

TOIMINTAKULUT -141 639 -144 798 -97 552 67,4% -47 246

Henkilöstökulut -61 113 -63 358 -42 591 67,2% -20 767

Palkat ja palkkiot yhteensä -49 570 -51 875 -34 336 66,2% -17 539

Henkilösivukulut -11 542 -11 483 -8 255 71,9% -3 228

Palvelujen ostot -60 422 -62 652 -42 678 68,1% -19 975

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 402 -7 217 -4 950 68,6% -2 266

Avustukset -6 957 -5 627 -3 718 66,1% -1 908

Muut toimintakulut -5 746 -5 944 -3 614 60,8% -2 330

TOIMINTAKATE -121 776 -125 134 -83 225 66,5% -41 909

VEROTULOT 102 520 106 600 73 450 68,9% 33 150

VALTIONOSUUDET 33 512 28 800 18 994 66,0% 9 806

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 631 38 227 604,4% -189

Korkotuotot 322 314 150 47,7% 164

Muut rahoitustuotot 690 361 263 73,0% 97

Korkokulut -369 -632 -179 28,4% -453

Muut rahoituskulut -12 -5 -7 135,3% 2

VUOSIKATE 14 888 10 304 9 446 91,7% 858

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 529 -10 116 -6 389 63,2% -3 727

Suunnitelman mukaiset poistot -8 504 -10 116 -6 389 63,2% -3 727

Arvonalentumiset -25 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 6 359 188 3 058 1 625,6% -2 870

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 267 481 273 56,8% 208

Poistoeron muutos 1 273 481 273 56,8% 208

Varausten muutos -1 006 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 626 669 3 331 498,0% -2 662
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INVESTOINNIT 1 000 €
TA 2021 MTA 2021

TOT
31.8.2021

TOT %

Kiinteä omaisuus -1 220 -2 220 -837 37,7
Irtain omaisuus -2 216 -2 316 0 0,0
Talonrakennus ja liikuntapaikat -5 248 -5 248 -1 156 22,0
Liikenneväylät ja viheralueet -5 320 -5 320 -2 658 50,0
Kunta yhteensä, netto -14 004 -15 104 -4 651 30,8

TA 2021 MTA 2021
TOT

31.8.2021
TOT %

Kiinteä omaisuus -1 220 -2 220 -837 37,7
Maan osto -1 500 -2 500 -1 537 61,5
Maan myynti 280 280 693 247,3
Kiinteistöjen liittymismaksut (ei palautettavat) 7
Irtain omaisuus -2 216 -2 316 0 0,0

Investointien bruttomenot -2 216 -2 316 0 0,0
Rahoitusosuudet yht 0 0 0

Pysäköintilaitos, pääomasijoitukset -216 -316 0,0
Uimahalli-kylpylä -hanke -2 000 -2 000 0,0
Talonrakennus ja liikuntapaikat -5 248 -5 248 -1 156 22,0
    Investointien bruttomenot yht -5 248 -5 248 -1 156 22,0
    Rahoitusosuudet yht 0 0 0
Liikuntapaikkojen investoinnit -570 -570 -139 24,4
Kiinteistöjen peruskorjaukset -800 -800 -662 82,8
Kirjasto -404 -404 -320 79,3
Lempäälä-talon aula -174 -174 -34 19,6
Sääksjärven koulun perusparannus -3 000 -3 000 0,0
Uudet hankkeet -300 -300 0,0
Liikenneväylät ja viheralueet -5 320 -5 320 -2 658 50,0
    Investointien bruttomenot yht -5 320 -5 320 -2 658 50,0
    Rahoitusosuudet yht 0 0 0
Yritysalueet -800 -800 -366 45,8
Keskustan rakentaminen -2 250 -2 050 -1 409 68,7
Kaava-alueet -1 270 -1 270 -345 27,2
Yleiset alueet -620 -620 -193 31,1
Yhteishankkeet -380 -580 -345 59,6
Kunta yhteensä netto -14 004 -15 104 -4 651 30,8

Lempäälän kunta yhteensä
Investointimenot -14 284 -15 384 -5 344 34,7
Investointitulot/ Rahoitusosuudet 0 0 0
Investointitulot/ Omaisuuden luovutustulot 280 280 693 247,3
Investoinnit netto -14 004 -15 104 -4 651 30,8
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Toteutuneiden investointien perustelut

KIINTEÄ OMAISUUS

Maanhankintoihin on käytetty n. 1 537 000 € 31.8.2021 mennessä. Tonttialueita on myyty n.
4 790 000 €:lla 31.8.2021 mennessä.

IRTAIN OMAISUUS

Elokuun 2021 loppuun mennessä uimahalliyhtiöön ei ole vielä tehty pääomasijoituksia. Keväällä
perustetun Kiinteistö Oy Lempäälän Uimahallin hallitus on jatkanut hankkeen valmistelua osa-
kassopimuksen mukaisten toimien osalta. Julkisena hankintana kilpailutetun uimapalvelujen
operaattorivalinnan jälkeen yhtiön hallitus on viimeistellyt operointisopimusta, jatkanut kunnan
takaaman investointilainan rahoitusneuvotteluja sekä jatkanut uimahallin tila- ja rakennussuun-
nittelua. Lisäksi vireillä on investointiin mahdollisesti saatavan OKM:n liikuntapaikkarakentami-
sen investointiavustuksen valmistelu. Hanke sisältyy LSSAVI:n uuteen esitykseen OKM:n rahoi-
tussuunnitelmaan vuosille 2022–2025 ja sijoittuu Pirkanmaan hankkeista tärkeysjärjestyksessä
ykkössijalle.

LIIKUNTAPAIKKA- JA TALONRAKENNUSINVESTOINNIT

Birgitan polun kunnostukseen ja kehittämiseen käytetään vuonna 2021 50 000 € investointimää-
rärahaa. Birgitan polun kunnostukselle ja kehittämiselle on lisäksi myönnetty Uudenmaan ELY-
keskuksen 103 400 € suuruinen avustus. Kokonaisuudessaan kunnostukseen ja kehittämiseen on
varattu 206 800 €, mistä osa katetaan liikuntapalveluiden käyttötaloudesta. Birgitan polun kun-
nostuksen suunnittelu on valmistunut, kunnostus toteutetaan syksyn 2021 aikana.

Halkolannotkon liikuntapaikan rakennustyöt kilpailutettiin kesällä 2021, mutta edullisin tarjous
ylitti hankkeelle varatun budjetin. Hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen selvitys on käynnissä.

Kanavan koulun kenttä on valmistunut. Kentän rakenteissa varauduttiin, että kenttä voidaan pin-
noittamaa jälkikäteen hiekkatekonurmella.

Lempäälä-talo on valmistunut 30.10.2020 ja yhteistoimintaurakan taloudellinen loppuselvitys on
pidetty tammikuussa 2021. Kirjaston valtionavustuksen maksatusaineisto on jätetty Aluehallin-
tovirastolle huhtikuussa. Lempäälä-talon yhteistoimintaurakan ensimmäisen vuoden takuukor-
jaukset on käynnissä, niihin on varauduttu vuoden 2021 investointisuunnitelmassa.

Sääksjärven koulun vanhan osan peruskorjaus ei ole käynnistynyt. Rakennuksen vanhalle osalle
on myönnetty purkulupa vuonna 2020, mutta luvasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
teen. Päätöstä ei ole vielä saatu.

Saikan päiväkoti- ja kouluhankkeelle ei ole haettu investointipäätöstä, sillä kaavasta on valitettu.

Kiinteistöjen peruskorjaushankkeiden tilanne elokuun lopussa:

- Museoraitin rakennusten kunnostukseen varatulla vuosittaisella määrärahalla on kunnostettu
Kuokkalantie 7 vesikatto. Kiinteistö on kunnostuksen jälkeen vuokrattu. Vuokralainen kunnostaa
kiinteistöä omakustanteisesti.
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- Himmin yleisten tilojen ja asuntojen peruskorjaustyöt on saatu vuoden 2021 osalta tehtyä.
Vuonna 2021 on korjattu huuhtelu- ja pesuhuone loppuun, mitkä jäivät viime vuonna tekemättä
koronasta johtuen, sekä kaksi osastoa. Asuntojen peruskorjaustöiden on esitetty muutostalous-
arviossa jatkuvan loppuvuodesta 2021, kaikki korjaamattomat osastot on määrä tehdä yhtäjak-
soisesti valmiiksi kesään 2022 mennessä.

- Terveyskeskuksen vanhan osan seinä- ja lattiakorjaukset on saatu valmiiksi.

- Moision koulun automaatiosaneerauksen suunnittelu on valmis, toteutus on suunniteltu tehtä-
vän koulun syysloman ja/tai joululoman aikana.

- Päiväkoti Kaislan sisäpuoliset korjaukset on saatu valmiiksi.

- Hakkarin koulun paloilmoitinsaneeraus on saatu valmiiksi.

- Aurinkolinnan tiivistyskorjaukset tehdään loppuun syksyn aikana määrärahojen riittäessä.

LIIKENNEVÄYLÄT JA VIHERALUEET

Lempäälän keskustan infran työt on käynnissä. Puistokatu on valmis, Manttaalitien kevyenliiken-
teenväylän pintakivityöt jatkuvat keväällä 2022, Lemponkadun joukkoliikennettä palvelevat
muutostyöt on saatu päätökseen.

Kanavan koulun ympäristön (Kanavatie ja Tampereentie) infrarakentaminen on käynnissä ja val-
mistuu loppuvuoden aikana.

Ajurintaival (Kehätien yritysalue) on valmistunut.

Hauralanrannan kaava-alueen infratyöt on käynnissä ja valmistuu syys-lokakuun vaihteessa.

Pajuojantie, Vuolteentie ja Harjutie ovat valmiit.

Höytämöntien muutostyöt on käynnissä.

Päällystystyöt on tehty, lukuun ottamatta ajohidasteita.

Katuvalaistustyöt on käynnissä.

Terminaalitien rakentaminen alkaa lokakuussa.

Ruutananpolun rakentaminen kilpailutetaan ja hanke käynnistetään syksyllä.

Hiiroksentien katusuunnittelu on käynnissä.

Läntisen asemalaiturin rakentaminen on valmis.

Hakkarin urheilukentän pysäköintialue saneerataan syksyllä.
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Evakkopuistoon rakennetaan pelikenttä ja puistoväylä syksyllä.
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KUNTASTRATEGIAN JA TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUMAKOM-
MENTOINTI

Teema Strateginen tavoite Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Väestön-
kasvu

Vuotuinen väestön-
kasvutavoitteemme
strategiakaudelle on
keskimäärin 2 %.
Näin takaamme Lem-
päälän elinkelpoisuu-
den.

Tilastokeskuksen ennakkotieto 31.08. väkilu-
vusta on tasan 24 000, missä on noin 0,7 % kas-
vua vuodenvaihteesta. Vajaat 40 % kasvusta
on luonnollista väestönlisäystä ja runsaat 60 %
nettomuuttoa Suomesta ja ulkomailta.

Toteutuu
osittain

Palvelumak-
sujen taso

Sijoitumme palvelu-
maksujen hintata-
sossa seudun kes-
kiarvoon.

Seudullista tarkastelua ei ole vielä tehty vaan
se tehdään loppuvuodesta lopullisten palvelu-
suunnitelmien valmistelujen tueksi. Talousar-
vion 2022 suunnitteluohjeessa palvelualueita
on ohjeistettu huomioimaan tuloarvioissaan
muiden kuntien hinnoittelu, oma toimintakulu-
jen kustannuskehitys sekä asiaan liittyvä lain-
säädäntö.

Toteutuu

Velka/asu-
kas ja inves-
tointien
omarahoitus

Emme ota lisää asu-
kaskohtaista velkaa.

Turvaamme kasvuin-
vestointien riittävän
omarahoituksen sillä,
että tulomme kasva-
vat enemmän kuin
menot.

Rahoitustilanne on mahdollistanut kunnan vel-
kamäärän vähentämisen kahden ensimmäisen
vuosikolmanneksen aikana. Otantahetkellä
31.08. asukaskohtainen velka on noin 3 816
€/as. Koska investointien kokonaismäärä jää
hankeviivästysten johdosta kuluvana vuonna
pienemmäksi kuin alustavassa talousarviossa
oletettiin, asukaskohtainen velan määrä laskee
vuonna 2021 ja investointien omarahoitus py-
syy hyvällä tasolla. Koko taloussuunnitelma-
kauden 2022–2024 osalta tilanne näyttää haas-
teellisemmalta.

Toteutuu
osittain

Nuoriso- ja
pitkäaikais-
työttömyys

Vähennämme eten-
kin nuoriso- ja pitkä-
aikaistyöttömyyttä.

Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä oli elo-
kuussa 156 kun se oli vuonna 2019 vastaavana
ajankohtana 192. Nuorten työttömyystilanne
on siis parantunut yli tavoitetason.

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli elokuussa 231
kun se oli vuonna 2019 vastaavana ajankoh-
tana 149.

Toteutuu
osittain
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Matalan
kynnyksen
palvelut

Lisäämme matalan
kynnyksen palveluja
lasten, nuorten ja
perheiden kasvu- ja
elinympäristöihin.

Harrastava koululainen -kerhoja yhteensä: 134
kerhoa
Etäkerhoja: 13 kappaletta
Ohjaustunteja viikossa: 126 h.
Ilmoittautuneita kerhoihin: 688 oppilasta

Toimintaa järjestämässä: 16 palveluntarjoajaa.
Toimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla. Ylä-
koululaisille tarjolla tällä hetkellä 3 etäkerhoa.

Toteutuu

Lasten ja
nuorten yk-
silöllinen
tuki

Huolehdimme siitä,
että kouluissa ja päi-
väkodeissa pysty-
tään huomioimaan
jokainen lapsi ja
nuori yksilöllisesti
tuen tarpeet ja haas-
teet huomioiden.
Ammattitaitoinen
henkilöstö ja koh-
tuulliset ryhmäkoot
mahdollistavat tä-
män.

Sitouttava kouluyhteisö -hankkeessa kehite-
tään koulujen yhteisöllistä työtä ja työmuo-
toja, joilla rakennetaan hyväksyvää kouluilma-
piiriä, tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kou-
luun ja ehkäistään poissaoloja. Kehitettävistä
työmuodoista kootaan hankkeen lopuksi valta-
kunnallinen työkalupakki. Lisäksi hankkeessa
vahvistetaan opettajien osaamista ja toimi-
juutta.

Toteutuu

Ulkoilureitit
ja lähiliikun-
tapaikat

Huolehdimme ulkoi-
lureiteistä ja lähilii-
kuntapaikoista kai-
kille.

Birgitan polku sai vuodelle 2021 hankerahaa
reitin kunnostusta varten. Hankkeen myötä
Birgitan polku on kartoitettu uudelleen säh-
köistä karttaa sekä uusien taukopaikkojen ra-
kentamista varten. Reittipohjia ja taukopaikka-
rakenteita on kunnostettu, opasteet ja viitat
tullaan uusimaan koko reitistöllä. Lisäksi osa
Birgitan polun kohteista kunnostetaan esteet-
tömäksi. Kaikissa työvaiheissa on kuultu kunta-
laisia ja heillä on ollut mahdollisuus vaikutta
mm. reittiopasteisiin.

Hakkarin vesitornin mäelle on mahdollistettu
#Kyllä yhdistyksille -kumppanuussopimuksen
myötä kuntoportaat yhteistyössä Lempäälän
Kisa yleisurheilu ry:n kanssa. Hiihtolatujen
opasteet ja kartat uusitaan loppuvuodesta ja
vuoden 2022 aikana.

Halkolannotkon asemakaava on hyväksytty.

Toteutuu
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Sähköiset
palvelut

Vuoteen 2025 men-
nessä suurin osa kun-
talaisista hyödyntää
sähköisiä palveluita,
jotka ovat saavutet-
tavissa ajasta ja pai-
kasta riippumatta
useissa eri kanavissa.

Alustaratkaisut, jotka mahdollistavat sähköis-
ten palveluiden luomisen kansalaisrajapintaan
ovat edistyneet. Lomakkeiden, tunnistautumi-
sen ja tilavarauksien uudistamista sähköisiksi
palveluiksi on jatkettu mm. sivistyksen palvelu-
alueen lomakeprojektissa.

Sähköisten palveluiden käyttöä on laajennettu
asianhallintajärjestelmän versiopäivityksen
avulla mm. siten, että päätösten allekirjoitta-
minen ja pöytäkirjojen tarkastaminen on säh-
köisesti mahdollista. Myös kuntastrategien val-
misteluprosessissa on hyödynnetty sähköisiä
palveluja kuntalaisille suunnattujen robottipu-
heluiden muodossa. Lempäälä-talon neuvot-
telu- ja toripaikkavaraukset hoituvat sähköisen
ajanvarausjärjestelmän kautta. Suomi.fi-viestit,
-tunnistautuminen, -valtuudet ja palvelutieto-
varanto on otettu käyttöön.

Toteutuu

Maanhan-
kinta ja kaa-
voitus

Ostamme joka vuosi
40 ha uutta maata.
Kaavoitamme yritys-
tontteja 20 ha ja
myymme 14 ha joka
vuosi.

Raakamaa-alueita on hankittu 35,66 ha Haura-
lan, Vanattaran ja Kuljun alueilta.

Asemakaavoitettuja alueita on hankittu yh-
teensä 7,04 ha.

Marjamäen alueelle on tullut voimaan pohjois-
osan asemakaava, jossa on teollisuustonttialu-
eita yhteensä n. 28,00 ha.

Toteutuu

Kaupalle
suunnattu
tonttiva-
ranto

Lisäämme etenkin
kaupalle suunnattua,
kunnan omistamaa ja
hyvällä näkyvyydellä
varustettua tonttiva-
rantoa.

Asemakorttelin asemakaava hyväksyttiin ja sai
lainvoiman. Kaavassa osoitettiin uusia liiketi-
loja joukkoliikenteen kannalta keskeisimmille
paikoille rautatieaseman ja linja-autoliikenteen
ääreen.

Toteutuu

Uudet sote-
palvelun-
tuottajat

Helpotamme kaavoi-
tuksen kautta sote-
palveluntuottajien si-
joittumista kuntaan.

Asemakorttelin asemakaavalla mahdolliste-
taan liiketiloja, jotka mahdollistavat yritystoi-
mintaa, kuten yksityisiä terveyspalveluita.

Toteutuu

Uusien
asuinaluei-
den kaavoi-
tus ja oma
asuntokaa-
vavaranto

Omistamme 70 %
asumiseen osoite-
tusta asemakaavava-
rannosta vuoteen
2025 mennessä. Kaa-
voitamme uusia
asuinalueita 15 ha
vuosittain.

Kunnan omistuksen osuus asuntovarannosta
on noussut vuodessa 40 % → 45 %.

Asuinaluekaavoja on vahvistunut 5,9 ha (lisäksi
Saikan ja Linnajärventien kaavat yht. 20 ha.
joista on valitettu).

Toteutuu
osittain
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Asemanseu-
dut

Kasvatamme ase-
manseutuja ja keski-
tämme kaavoitusta
lähijuna-asemien
sekä joukkoliikenne-
reittien varteen.

Asemakorttelin asemakaava hyväksyttiin ja sai
lainvoiman. Kaavassa osoitettiin uusia asuntoja
n. 350 asukkaalle ja liiketiloja joukkoliikenteen
kannalta keskeisimmille paikoille rautatiease-
man ja linja-autoliikenteen ääreen. Ensimmäi-
sen rakennusosan toteutusneuvottelut ovat
käynnistyneet.

Asemalaiturin pidentämisen rakennustyö on
käynnistynyt. Pidennys mahdollistaa myös pit-
kien junien pysähtymisen ykköslaituriin.

Sääksjärven yleiskaavatyön on käynnissä

Toteutuu

Kasvihuone-
kaasupääs-
töt

Vähennämme 80 %
kasvihuonekaasu-
päästöjä vuoden
2007 tasosta vuo-
teen 2030 mennessä.

Lempäälän kunnan kasvihuonekaasupäästöt
ovat laskeneet CO2-raportin mukaan 10 %
vuonna 2019 vuoden 2007 tasosta ja 17 %
vuonna 2020 (ennakkotieto, CO2-raportti).

Toteutuu
osittain

Konserniyh-
tiöiden toi-
minta ja tu-
loksenteko-
kyky

Lempäälän omistuk-
sessa olevien yhtiöi-
den toiminta on tar-
koituksenmukaista ja
liiketaloudellisesti
kannattavaa. Tulok-
sentekokykyä arvioi-
daan suhteessa mui-
den kuntien vastaa-
van toimialan yhtiöi-
hin oman pääoman
tuottotavoite huomi-
oiden.

Tytäryhtiöiden liiketoiminnallisten tavoittei-
den ja mittareiden valmistelua on käyty läpi
kunnan konsernijohtoryhmässä strategisen ta-
voiteasetannan toteutumisen edistämiseksi.

Toteutuu

Työhyvin-
vointi

Kannustamme ta-
voitteelliseen ja mie-
lekkääseen työn te-
kemiseen, johon
työntekijä voi itse
vaikuttaa.

Esihenkilöakatemian ensimmäinen toteutus-
kierros on saatu päätökseen ja akatemia jat-
kuu suunnitellusti.

Perehdytyksen digitalisointiprojekti etenee ai-
kataulussa ja on nyt käyttöönottovaiheessa.

Toteutuu

Työn tavoit-
teellisuus ja
mielekkyys

Huolehdimme henki-
löstömme työhyvin-
voinnista, työssä jak-
samisesta ja työky-
vystä.

Työhyvinvointiohjelma ILOA Lempäälä etenee.
II-osio, Aktiivinen Lempäälä, on käynnissä
suunnitellusti. III-osio Arvostava työyhteisö -
projektin aloitusta on siirretty vuoden 2022 al-
kuun.

ParTy-työhyvinvointikysely toteutuu suunnitel-
man mukaisesti.

Toteutuu
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Kuntalais-
osallisuus

Vahvistamme lähide-
mokratiaa ja kunta-
laisvaikuttamista.
Uusissa tulevaisuus-,
lähipalvelu- ja yhtei-
sövaliokunnissa kun-
talaiset pääsevät vai-
kuttamaan asioihin
jo niiden valmistelun
alkuvaiheessa.

Hallintosääntöön on kirjattu vaikuttamistoi-
mielinten suora aloiteoikeus ja toimintatapoja
on tarkoitus kehittää yhteistyössä vaikuttamis-
toimielinten kanssa vuoden 2021 kuluessa. Uu-
sien jaostojen osalta toimintakäytännöt val-
mistellaan syksyn 2021 kuluessa.

Toteutuu
osittain
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KUNNANHALLITUS

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Keväällä tehtyjen määrärahamuutosten lisäksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi esitettiin 280
000 € lisämäärärahaa työllisyys- ja kuntoutuspalveluihin kunnan työmarkkinatukikustannuksiin
sekä 30 000 € hallintoprosessiin jo käynnistyneen hyvinvointialueen kuntavalmistelun kustannuk-
siin loppuvuodelle. Nämä muutokset huomioon ottaen kunnanhallituksen alaisen palvelusuunni-
telman menojen toteuma on 64,5 % ja toimintakate 66,1 %.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Talouspalvelut on kiinnittänyt huomiota ulkoiselta palvelutuottajalta Sarastia Oy:ltä hankittujen
talouspalveluiden aikataulu- ja laatuseikkoihin. Toimintokohtaisten seurantapalaverien määrää
on lisätty ja kunta on saanut tehdyn reklamaation perusteella hyvitystä kirjanpidon kk-veloituk-
sista ja palvelutyön tuntimääristä.

Valtakunnallisesti käyttöön otettu kuntien kirjanpidon automaattinen talousraportointi on käyn-
nistynyt vaiheittain. Valmistelun aikataulu on ollut hyvin kireä ja kuntatietojen toimittaminen
Valtiokonttorin ylläpitämään tietokantaan kumuloitui määräaikojen viimeisiin päiviin.

Ruokapalveluissa on kiinnitetty erityistä huomiota omavalvontakäytänteiden noudattamiseen.
Omavalvonnan kattavuudesta saatiin myönteinen esimerkki, kun myös Lempäälän ruokapalvelut
joutui toukokuussa osallistumaan alueelliseen bakteeritartunnan jäljittämistoimiin. Rekrytoita-
essa ruokapalvelutyöntekijöitä avoinna oleviin vakansseihin ja sijaisuuksiin on havaittu selvää ha-
kijamäärän vähentymistä.

Kunnan vakuutuskanta on kilpailutettu julkisena hankintana heinä-elokuussa. Kilpailutuksen lop-
putuloksena vakuutusturvan kattavuutta pystyttiin parantamaan ja myös kustannustaso aleni.

1 000 € TP 2020 TA 2021
TA 2021
muutos MTA 2021

Toteuma
31.8.2021

Toteuma
%

Toimintatulot 4 317 1 527 0 1 527 776 50,8
Valmistus omaan käyttöön
Toimintamenot -16 232 -13 637 -630 -14 267 -9 197 64,5
Toimintakate (Netto) -11 915 -12 110 -630 -12 740 -8 421 66,1

Poistot ja arvonalentumiset -23 -9 0 -9 -6 67,3

Sisäiset sitovat ateriapalvelutulot 3 904 4 335 4 335 2 756 63,6
Sisäiset muut tulot 4 595 4 535 4 535 1 868 41,2
Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot -18 0 -20
Sisäiset sitovat vuokramenot -1 344 -1 468 -1 468 -943 64,2
Sisäiset muut menot -597 -383 -383 -217 56,8

Kokonaiskustannukset
(ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot) -18213 -15 496 -630 -16 127 -10 363 64,3

 = valtuustoon nähden sitovat erät
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Valtuustokauden vaihdoshetkeen yhteistyössä palvelualueiden kanssa ajoitettu asianhallintajär-
jestelmän versiopäivitys onnistui ilman haittoja kokoustoiminnoille. Valtuutettujen laitekantaa
yhtenäistettiin ja yhteisten työtilojen luominen on käynnissä. Valitettavasti maailmanlaajuiset
laitteiden saatavuusongelmat ovat viivästyttäneet muiden kuin valtuutettujen laitteiden luovut-
tamista. Luottamushenkilöiden perehdytyskoulutukset valmisteltiin yhdenmukaisiksi ja ne toteu-
tettiin elokuussa.

Riskien hallinnan työkalujen uudistaminen on ajankohtaista. Samassa yhteydessä huolehditaan
whistle blowing -direktiiviin liittyvistä toiminnoista.

Työterveysyhteistyön vaikuttavuusanalyysi on tehty ja sen perusteella on havaittu useita kehittä-
miskohtia. Kehittämistä tehdään yhteistyössä työterveyden palveluntuottajan ja KEVA:n kanssa.
Ensimmäisenä toimena käyttöön otetaan kattokustannuksiin liittyvä toimintamalli. Myös palvelu-
alueittaiset toimet osana työterveyden toimintasuunnitelmaa ovat valmistelussa. Mielentervey-
den tukipalvelujen määritteleminen ja kehittäminen on aloitettu.

Koronatilanteen jälkivaikutukset tulevat näkyviin seuraavien vuosien aikana ja on arvioitu, että
mielenterveyden tukitoimiin tarvitaan panostusta, kun varsinainen kriisitilanne on ohitse.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen ja sii-
hen liittyvä kokonaisuus on koko organisaatiolle iso ponnistus ja vaatii kaikkien tukiprosessien
panostamista sekä vahvaa muutosjohtamista seuraavan vuoden aikana. Jotta organisaatio koko-
naisuudessaan tulee selviämään muutoksesta, on meneillään olevien projektien aikatauluja arvi-
oitava jo nyt realistisesti ja niitä on priorisoitava. Siirtyvän henkilöstön osalta tulee jatkossa arvi-
oida kriittisesti, missä koko kunnan kehittämistyössä he ovat mukana. Myös uuteen perehtymi-
seen tulee varata aikaa.

Henkilöstöpalveluissa on meneillään useita isoja hankkeita (ILOA Lempäälään II ja III, perehdyttä-
misen digitalisointi, strategiaprosessi, esihenkilöakatemia, Party-työhyvinvointikysely sekä hen-
kilöstön tasa-arvosuunnitelma). Kaikki nämä projektit vaativat myös palvelualueiden, prosessien
sekä esihenkilöiden panostamista. Projektien aikatauluttamisessa on tehtävä kriittistä priorisoin-
tia, jotta poikkeuksellisesta vuodesta selvitään. Projektien vetovastuun osalta tulee huoleh-
tia selkeästä varahenkilöjärjestelmästä.

Koko organisaatiossa on nähtävissä, että psykososiaalinen kuormittuminen on lisääntynyt. Ti-
lanne vaatii esihenkilöiltä osaamista sekä aikaa esihenkilötyöhön ja tähän tulee kaikilla palvelu-
alueilla kiinnittää erityistä huomiota. Kehittämishankkeiden suunnittelussa tulee huolehtia siitä,
että aikataulut on suunniteltu realistisesti. Kuormittavissa tilanteissa myös erilaisilla tukimuo-
doilla voidaan tukea sekä yksilöitä, työyhteisöjä sekä esihenkilöitä.

Työllisyyspalvelujen valtakunnallinen uudistuksen vaikutuksia seurataan myös Lempäälässä,
jotta pystytään varautumaan uuteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
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ELINKEINOPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Elinkeinojen kehittämisellä ja palveluilla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän kasvulle ja kehit-
tymiselle Lempäälässä, oli sitten kysymys uusyrittäjyydestä, kunnassa jo olevista yrityksistä tai
potentiaalisista Lempäälään sijoittuvista yrityksistä. Tavoitteena on yritysten, työpaikkojen ja ve-
rotulojen lisääntyminen kunnassa. Kunta joka sanoo "Kyllä" sekä "Lupa palvella" strategiat koros-
tavat Lempäälän tunnetuksi tekemistä ja hyvän palvelun merkitystä koko kuntakonsernin menes-
tystekijänä.

Lempäälän Kehitys Oy vastaa Lempäälän kunnan elinkeinojen kehittämisestä ja palveluista yh-
teistyössä muun kuntakonsernin kanssa sekä seudullisesta elinkeinoyhteistyöstä yhdessä Busi-
ness Tampereen ja muiden kuntien kanssa.

Tavoite
Toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoit-
teet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

4.5 Elinkei-
not, kaavoi-
tus, liikenne
ja ympäristö

Y-tiiminä ja Lemene-
yhteistyössä pidetään
huolta, että tonttien
luovutusprosessi olisi
mahdollisimman suju-
vaa asiakasnäkökul-
masta. Kiinnitetään
huomio jokaiseen
Lempäälään tulevan
yrityksen sijoittumisen
sujuvuuteen.

Luovutettujen yritys-
tonttien määrään vai-
kuttaa tonttivaranto,
joten tavoitteena on
luovutettavissa olevan
yritystonttivarannon
selkeä kasvattaminen.
Yritystonttivaranto
hyvällä ja näkyvällä si-
jainnilla mahdollistaa
vetovoimaisen toimin-
taympäristön yrityk-
sille, mutta myös kun-
nan taloudellisen sat-
sauksen lyhyemmän
takaisinmaksuajan.

Tontinmyyntitulot (2,2
milj.€)

Luovutusvalmiin yri-
tystonttivarannon kas-
vattaminen +15 %
vuodesta 2020.

Yritystonttien myyn-
titulo 4 265 000 €.

Tavoitteeseen liit-
tyvä hankintapro-
sessi on kunnalla
käynnissä.

Toteutuu
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Yritysten lukumäärän
nettokasvu Lempää-
lässä 60–70 kpl/v
(PRH).

Yritysten lukumäärän
nettomääräinen kasvu
(kpl)

Yritysten lukumää-
rän nettolisäys 82
kpl.

4.5 Elinkei-
not, kaavoi-
tus, liikenne
ja ympäristö

Lempäälä on elinkei-
nopolitiikan edelläkä-
vijä ja näkyy positiivi-
sesti kehittyvänä, yri-
tyksiä ja matkailijoita
houkuttelevana kun-
tana. Kasvatamme
Lempäälän tunnet-
tuutta ja vetovoimaa
tehokkaalla ja yhden-
mukaisella viestin-
nällä.

Panostamme alueelli-
seen kehittämiseen
seudullisen elinkeino-
yhtiön omistajuuden
kautta ja sitä seura-
taan Business Tampe-
reen asiakastyytyväi-
syydellä.

Aloitamme seuraa-
maan osavuosittain ja
systemaattisesti kes-
keisiä näkyvyysmitta-
reita (esim. sivuklik-
kaukset ja medianäky-
vyys). Tavoitteena si-
vulataukset +20 % ja
medianäkyvyys +10 %
vuodesta 2020.

Asiakkaan tyytyväisyys
Business Tampereen
toimintaan / NPS-luku
(Net Promoter Score
eli
asiakkaiden suositte-
luindeksi). Luku kas-
vaa suhteessa vuo-
teen 2020.

Fonecta 1-7/2021:
Yhteydenotot, näy-
töt ja hakutulokset
16 627 kpl.

Meltwater 1-8/2021:
Lempäälä + yrityk-
set/elinkeino 437
kpl. Potentiaalinen
mediatavoittavuus:
Lempäälä + yrityk-
set/elinkeino/mat-
kailu 5-8/2021 102,7
milj. hlö.

Vertailutietoja ei
saatavilla, mittarei-
den seuranta otettu
käyttöön v. 2021
alussa.

Business Tampereen
asiakastyytyväisyys-
luku eli NPS on
76/100 (31.8.2020
68/100).

Toteutuu
osittain

Palvelemme
paremmin

Luomme joustavalla ja
ketterällä palvelulla
sekä myönteisellä
asenteella hyvää yri-
tysilmapiiriä ja tavoit-
telemme uusien yri-
tysten määrän kasvua.

Hyvä sijoitus Pirkan-
maan Elinvoimakunta -
kilpailussa (v. 2020 2.
sija, v. 2019 3. sija, v.
2018 2. sija, v. 2017 1.
sija) sekä sijoittumi-
nen 10 parhaan jouk-
koon Suomen Yrittä-
jien Kuntabarometri-
kyselyssä (v. 2020
omassa kokoluokas-
saan valtakunnallisesti
10. sija).

Lempäälä sijoittui
Pirkanmaan Elinvoi-
makunta 2021 -kil-
pailussa toiseksi.

Suomen Yrittäjien
Kuntabarometri -ky-
sely toteutetaan
2022.

Toteutuu
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HALLINTOPROSESSI

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Hallintoprosessi tukee kunnan luottamushenkilöorganisaatiota ja ohjaa palvelualueita sekä koko
kuntakonsernia toimimaan hyvän hallinnon mukaisesti. Hallintoprosessin tehtävänä on edistää
kunnan digitalisaatiota sekä asiakaslähtöistä palvelutoimintaa. Hallintoprosessiin kuuluvat Di-
gipalvelut, Palvelukäytävä ja Tiedonhallintatiimi.

Tavoite
Toiminnalliset
ja taloudelliset
tavoitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

4.4. Digitali-
saatio

Otamme käyt-
töön kirjautu-
mispohjaisia pal-
veluita ja
suomi.fi-palvelu-
jen kanssa yh-
teensopivia käy-
täntöjä kuntalai-
sen lempaala.fi-
palveluportaa-
lissa.

Järjestelmähan-
kintojen laadul-
listaminen toi-
minta- ja tarve-
lähtöisiksi sekä
järjestelmien in-
tegrointiasteen
korottaminen.

Suomi.fi-maksut
käyttöönotettuna.
Rekisteröityminen,
kirjautuminen ja en-
simmäinen heikon
tunnistautumisen
mukaan personoitu
palvelu sekä
suomi.fi-tunnistus
vahvaa kirjautu-
mista vaativia pal-
veluita varten käyt-
töönotettuna lem-
paala.fi:ssä.
Suomi.fi-valtuudet
toisen puolesta asi-
ointia varten käyt-
töönotettuna.

Toiminta- ja tarve-
lähtöinen järjestel-
mähankintamalli
koko kuntaorgani-
saatiossa.

Integraatioalusta
kumppaneineen va-
littuna ja käyttöön-
otettuna. Ensim-
mäinen uusi integ-
raatio toteutettu
uuden integraatio-
alustan kautta.

Suomi.fi-viestit, -tunnistautu-
minen - valtuudet ja palvelu-
tietovaranto otettu käyttöön.
Käyttöönotto on valmistunut.

Toiminta- ja tarvelähtöiseen
järjestelmähankintamalliin on
tuotettu vaatimusmäärittelyn
dokumentaatiota. Mallin ra-
kennus jatkuu syyskaudella
2021.

Integraatioalustan vaatimus-
määrittely toteutettu kehys-
kuntien tietohallinnon toi-
mesta. Kilpailutus ja hankinta
etenee kehyskuntien tieto-
hallinnon toimesta yhteishan-
kintana.

Toteutuu
osittain
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Palvelemme
paremmin

Huolellisesti
tuotettu tiedon-
hallinta

Sähköisen arkis-
toinnin toteutumi-
nen

Asianhallintajärjestelmän
(Dynastyn versiopäivitys)
käyttöönottoprojekti on to-
teutettu ja järjestelmä on
otettu käyttöön 1.8.2021.
Tiedonohjaussuunnitelma
(TOS) on laadittu ja sähköi-
nen allekirjoitus on käytössä.
Järjestelmän käyttöönotto
mahdollistaa sähköisen arkis-
toinnin, joka voidaan toteut-
taa vuonna 2022.

Toteutuu
osittain

Palvelemme
paremmin

Palvelulupauk-
sen toteutumi-
nen

Palautekanavan
palvelulupauksen
toteutuminen (vas-
taus 3 päivän ai-
kana)

Palautekanavaan saapui ajan-
jaksolla 1.1.2021-31.8.2021
palautteita 1 466 kpl. Vastaa-
valla ajanjaksolla tarkastel-
tuna vuotta aiemmin palaut-
teita saapui 829. Nousua pa-
lautekanavan käytöllä on siis
ollut huimat 44 %.

Palautekanavan keskimääräi-
nen vastausaika 1.12021-
31.8.2021 oli 4pv 1 h. Palaut-
teiden vastausajan mediaani
2pv 11 h. Vastaavasti vuonna
2020 samalla aikajaksolla kes-
kimääräinen vastausaika oli
4pv 14 h ja palautteiden vas-
tausajan mediaani 2pv 13 h.
Vaikka palautemäärä on
noussut radikaalisti, niin pa-
rannusta vuodessa keskimää-
räiseen vastausaikaan tuli
siitä huolimatta 12 % ja medi-
aaniin 4 %.

Eniten palautteita tuli ”Asu-
minen ja ympäristö”-kategori-
aan, yhteensä tuli 939 kpl,
joka oli 64 % palautteiden ko-
konaismäärästä.

Toteutuu



19

HENKILÖSTÖPROSESSI

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Henkilöstöprosessi ohjaa ja tukee palvelualueita ja koko kuntakonsernia toimimaan yhteisten pe-
lisääntöjen mukaisesti positiivisessa hengessä henkilöstöasioissa, viestinnässä ja kehittämisessä.
Lisäksi henkilöstöprosessiin kuuluu omana vastuualueena työllisyys- ja kuntoutuspalvelut.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Kannustamme
tavoitteelliseen
ja mielekkää-
seen työn teke-
miseen, johon
työntekijä voi
itse vaikuttaa.

Palkkausjärjestel-
män uudistamisen
loppuunsaattami-
nen KVTES-alu-
eella sekä järjeste-
lyvaraerien koh-
dentaminen.

Palkitsemisen ko-
konaisuuden ke-
hittäminen.

Uusi palkkausjärjes-
telmä on käytössä
koko KVTES-alu-
eella.

Palkitsemisen ko-
konaisuus on määri-
telty ja otettu käyt-
töön.

Uuden palkkausjärjes-
telmän käyttöönotto
KVTES-alueella etenee
liitteittäin.

Palkitsemisen kokonai-
suuden määrittelyä on
jatkettu.

Toteutuu

Huolehdimme
henkilöstömme
työhyvinvoin-
nista, työssä jak-
samisesta ja työ-
kyvystä.

Työhyvinvointioh-
jelman jatkaminen
suunnitelman mu-
kaisesti (ILOA
Lempäälään I, II ja
III).

Esihenkilöakate-
mian toteuttami-
nen.

ILOA Lempäälään
työhyvinvointioh-
jelma osuudet ete-
nevät suunnitelman
mukaisesti.

Esihenkilöakatemia
etenee suunnitel-
man mukaisesti.

ILOA III - Arvostava työ-
yhteisö -projektin lähi-
tapaamisena järjestet-
tävä kick off -tilaisuus
päätettiin siirtää tam-
mikuuhun 2022. Toteu-
tussuunnitelma on val-
mis. ILOA II - Aktiivinen
Lempäälän kunta on
käynnissä suunnitel-
lusti.

Esihenkilöakatemian
ensimmäinen toteutus-
kierros saatiin päätök-
seen kesäkuussa. Esi-
henkilöakatemia jatkuu
suunnitellusti syys-
kuussa 2021.

Toteutuu
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Perehdytyksen ke-
hittäminen.

Työhyvinvointiky-
selyn toteuttami-
nen.

Perehdytyksen uu-
distaminen on aloi-
tettu ja uusi malli
on otettu käyttöön.

Party-työhyvinvoin-
tikyselyn indeksi-
luku vähintään
14,2.

Perehdytyksen uudista-
minen on käynnissä, di-
gitaalinen sovellus on
käyttöönottovaiheessa.

ParTy-työhyvinvointiky-
sely toteutetaan syys-
lokakuussa 2021.

Vähennämme
etenkin nuoriso-
ja pitkäaikais-
työttömyyttä.

Nuorisotyöttö-
myyden vähenemi-
nen vuoden 2019
tasolle.

Pitkäaikaistyöttö-
myyden vähenemi-
nen vuoden 2019
tasolle.

Työllisyyskokeilun
asiakkaiden akti-
vointiaste 50 %.

Alle 30-vuotiaiden
työttömien määrä.

Pitkäaikaistyöttö-
mien määrä.

Työllisyyskokeilun
asiakkaiden akti-
vointiaste.

Alle 30-vuotiaiden työt-
tömien määrä oli elo-
kuussa 156 kun se oli
vuonna 2019 vastaa-
vana ajankohtana 192.
Nuorten työttömyysti-
lanne on siis edistynyt
yli tavoitetason.

Pitkäaikaistyöttömien
määrä oli elokuussa
231 kun se oli vuonna
2019 vastaavana ajan-
kohtana 149.

Työllisyyskokeilun akti-
vointiaste oli elokuussa
42,1%.

Toteutuu
osittain
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TALOUSPROSESSI

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Talousprosessi ohjaa ja tukee toimielimiä, palvelualueita ja koko kuntakonsernia edistämään
kuntastrategiaa yhteisillä kokonaistalouden tavoitteilla. Vuodesta 2020 lähtien kirjanpito- ja res-
kontrapalveluista vastaa in house- yhtiö Sarastia Oy. Kunnan omaa henkilöstöä käytetään talou-
den asiantuntijapalveluihin ja laskutuspalveluihin. Lisäksi erillisinä vastuualueina talousprosessin
alle on organisoitu maaseutupalvelut ja ruokapalvelut.

Tavoite Toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-

päivitys

4.2. Talous
ja työllisyys

Yhteistyötä eri palve-
lualueiden ja proses-
sien kanssa kehitetään
vuonna 2021 erityi-
sesti seuraavien vuosi-
teemojen osalta:

- talousarvion sisäiset
erät ja niihin liittyvä
kustannustietoisuus ja
-seuranta sekä

- Sarastiaan liittyvien
eri toimintaprosessien
täydennyskoulutus ja
kehittäminen

Eri palvelualueille
ja prosesseille teh-
dään kysely, jossa
arvioidaan yhteis-
työn paranemista.
Tavoitteena, että
vähintään 80 % vas-
taajista arvioi osaa-
misen yhteistyön
tavoitteessa kuva-
tulla osa-alueilla
parantuneen edes
osittain.

Kysely toteutetaan lop-
puvuoden 2021 aikana.

Toteutuu
osittain

Palvelemme
paremmin

Maaseutupalvelut to-
teuttaa vuosittain asia-
kaspalvelukyselyt ja
laajentaa sähköisen
asioinnin mahdollista-
mia uusia toimintoja
pääasialliseksi toimin-
tatavaksi.

Asiakaspalveluky-
selyistä saatu pa-
laute ja kokonaisar-
vosana sekä säh-
köisten asiointien
määrä (%). Tavoit-
teena on asiakaspa-
lautteen asteikolla
1–5 saada arvosa-
naksi yli 4. Sähköi-
sen asioinnin osuu-
deksi tavoitellaan
yli 95 prosenttia.

Maaseutupalveluissa
alkuvuodesta toteu-
tettu maaseutuviran-
omaistoiminnan asia-
kaspalautteesta saatu
arvosana oli edellisvuo-
sien kaltainen 4,3. Ky-
selyn vastausprosentti
oli 45. Mitattavissa ole-
van sähköisen asioinnin
osuus oli 96 prosenttia.

Toteutuu
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Palvelemme
paremmin

Ruokapalvelu toteut-
taa vuosittain asiakas-
tyytyväisyyskyselyt si-
säisille asiakkaille sekä
vuodesta 2020 alkaen
ostopalveluna Lem-
päälän Virta-kampuk-
sella hankittujen ate-
ria- ja puhtauspalvelui-
den loppukäyttäjätyy-
tyväisyyskyselyn.

Vuoden 2021 alussa
otetaan käyttöön
osana terveyden- ja hy-
vinvoinnin edistämistä
ruokapalveluiden ra-
vitsemussuunnitelma.
Suunnitelma on laa-
dittu vuosille 2021–
2025. Ravitsemussuun-
nitelma sisältää jokai-
sella asiakassegmen-
tille kohdennetut ta-
voitteet, joita seura-
taan mm. ruokapalve-
lun hyvinvointimatrii-
silla.

Asiakastyytyväi-
syyskyselystä saa-
tava arvosana (vä-
hintään 8,5), kirjalli-
nen palaute keski-
määrin kiittävää
sekä vastauspro-
sentti vähintään 40
%.

Hyvinvointimatrii-
sin painopisteet pa-
ranevat v. 2020 ver-
rattuna eri asiakas-
segmenteissä.

Yleisarvosana ruokapal-
velun toiminnalle asia-
kastyytyväisyyskyselyn
mukaan on 7,2. Erityi-
sesti ruokalistan moni-
puolisuus, henkilöstön
palvelu ja ammattitai-
toisuus sai hyvää pa-
lautetta. Ruoan laa-
dussa koettiin erityi-
sesti olevan parannet-
tavaa.

Vastausprosentti jäi hy-
vin matalaksi, vain 20%
vastasi kyselyyn.

Hyvinvointimatriisissa
painopisteet pysyivät
lähtökohtaisesti ennal-
laan edelliseen vuo-
teen verratuna.

Toteutuu
osittain
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HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Keväällä tehtyjen määrärahamuutosten lisäksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi esitettiin
1 570 000 € lisämäärärahaa, josta 0,5 milj. € kohdentuu erikoissairaanhoitoon, 0,5 milj. € ko-
ronakustannuksiin ja 0,5 milj. € vanhus- ja vammaispalveluihin. Lisäksi omaishoidon tukeen esitet-
tiin 70 000 € lisämäärärahaa. Nämä muutokset huomioon ottaen hyvinvointilautakunnan alaisen
palvelusuunnitelman menojen toteuma on 68,0 % ja toimintakate 68,2 %.

Toteutettavasta päätösperusteisesta seurannasta ja talouden kanssa yhdessä tehtävistä to-
teumaennusteista huolimatta on riski sille, että vuoden viimeisille kuukausien osalta erityisesti
laskutuksessa tulee yllätyksiä. Hankkeiden tuottoihin ja menoihin on syytä tehdä tarkennuksia.
Loppuvuodesta kuntien haettavaksi tulevat valtion korvaukset koronakustannuksiin kohottavat
toimintatuottoja merkittävästi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Päätösperusteista talouden seurantaa on vahvistettu ennakoivan talouden seurannan ohella. Or-
ganisaatiomuutoksesta ja tehtävänkuvien muutoksesta huolimatta talousvastuu ja talouden to-
teuman seuranta ei ole jalkautunut riittävällä tavalla organisaatiossa.

Kunnan asukasmäärä, ikääntyneiden ja muiden palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa
jatkuvasti haastaen sekä palvelujärjestelmää että taloutta. Kasvubudjetista, muutetuista toimin-
takäytänteistä sekä työtehon kasvattamisesta huolimatta organisaatiossa ei ole päästy tilantee-
seen, jossa käytettävissä olevalla alkuperäisellä määrärahalla olisi pystytty vastaamaan palvelu-
tarpeisiin. Korona isona tekijänä on vaikuttanut merkittävästi ammattilaisten arkityöhön ja käyt-
tötalouteen jo 1,5 vuoden ajan. Rokottamiseen ja koronavirukselle altistuneiden jäljittämiseen
liittyvät tehtävät vaativat edelleen merkittävän työpanoksen. Korona-aikana syntynyt hoito- ja

1 000 € TP 2020 TA 2021
TA 2021
muutos MTA 2021

Toteuma
31.8.2021

Toteuma
%

Toimintatulot 6 141 5 912 0 5 912 3 899 65,9
Valmistus omaan käyttöön 0
Toimintamenot -65 550 -63 826 -3 330 -67 156 -45 650 68,0
Toimintakate (Netto) -59 410 -57 914 -3 330 -61 244 -41 751 68,2

Poistot ja arvonalentumiset -38 -16 0 -16 -11 71,1

Sisäiset sitovat tulot
Sisäiset muut tulot 1 428 1 349 1 349 991 73,5
Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot -771 -763 -763 -462 60,6
Sisäiset sitovat vuokramenot -3 694 -3 645 -3 645 -2 369 65,0
Sisäiset muut menot -3 023 -2 740 -2 740 -1 563 57,0

Kokonaiskustannukset
(ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot) -73 077 -70 989 -3 330 -74 319 -50 055 67,4

 = valtuustoon nähden sitovat erät
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hoivavaje tulee vaikuttamaan palvelutarpeisiin pitkän aikaa. Edellä mainituista syistä perustason
palvelujen vahvistaminen on oleellinen osa vuoden 2022 talousarvioesitystä.

Esihenkilöiden työtilanne on ollut erittäin kuormittava jo pitkän aikaa. Työtehtävien moni-
naisuus, viikoittain ratkottavien akuuttien kriisien määrä sekä ulkoa tuleva paine ovat vaikutta-
neet siihen, että suunnitelmallisen ja ajattelua vaativan työn osuus on jäänyt liian pieneksi. Tällä
on suorat heijastusvaikutukset asiakkaille tarjottaviin palveluihin, työntekijöiden hyvinvointiin ja
talouteen. Mikäli paineista tilannetta ei saada nopealla aikataululla puretuksi, on suuri riski sille,
että Lempäälä menettää osaavia esihenkilöitä muiden organisaatioiden palvelukseen.

Sote-työntekijöiden saatavuus on hankaloitunut valtakunnallisesti entisestään. Perustyön, ko-
ronatehtävien sekä kehittämistyön päällekkäisyys vaikuttavat sekä työntekijöiden että esihenki-
löiden hyvinvointiin negatiivisesti. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ennakoitu riski sairaus-
perusteisten poissaolojen määrän kasvulle on toteutunut. Huhtikuusta 2021 lukien sairauslo-
mien määrät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti siten, että vaikka alkuvuodesta sairauspoissaolo-
jen määrä laski edellisestä vuodesta, on elokuussa 2021 sairauslomapäiviä ollut 14 % enemmän
kuin vuonna 2020.

Vuoden 2021 aikana on laajennettu hyvinvointipalvelujen yhteisen sijaisresurssin määrää, syste-
matisoitu työvuoro- ja lomasuunnittelua sekä selkeytetty eri toimintaprosesseja yli tehtävä-
aluerajojen. Potilastietojärjestelmä AluePegasoksen käyttöönotto sujui hyvin, asiakasmaksulain-
säädännön muutos jalkautettiin asiakasmaksuihin ja palvelupäätöksiin suhteellisen sujuvasti,
eikä puhelinpalvelu-uudistuksen käyttöönotossakaan ole ilmennyt suuria ongelmia. Suurin muu-
tos hyvinvointipalveluissa on tapahtunut yli yksiköiden ja tehtäväaluerajojen tapahtuvassa yhtei-
sessä työssä ja keskusteluyhteydessä, joka on mahdollistanut erilaisten uusien asiakaslähtöisem-
pien toimintakäytänteiden jalkauttamisen sekä asiakaskohtaisesti räätälöitävien ratkaisujen
teon.
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HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Hyvinvoinnin palvelualueen hallinto- ja kehittämispalvelut vastaavat kuntastrategian jalkautta-
misesta hyvinvoinnin palvelualueella. Hallinnon tehtävänä on hoitaa ja koordinoida hyvinvointi-
palvelujen yhteisiä asioita, vastata tiedonhallinnasta, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä
yhteistoiminnasta muiden palvelualueiden ja prosessien kanssa. Kehittämisyksikön tehtävänä on
edesauttaa yhteisten poikkileikkaavien kehittämisteemojen eteenpäin vientiä ja jalkauttamista
arjen esimies- ja asiakastyöhön.

Tavoite
Toiminnalliset
ja taloudelliset
tavoitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Huoleh-
dimme hen-
kilöstömme
työhyvin-
voinnista,
työssä jaksa-
misesta ja
työkyvystä.

Toimintalähtöi-
sen työvuoro-
suunnittelun
käyttöönoton
myötä henkilös-
töresurssit on
kohdennettu
asiakastarpeen
edellyttämällä
tavalla. Asiakas-
tarpeen mukai-
nen suunnittelu
turvaa laaduk-
kaan palvelun
sekä työskente-
lyolosuhteet
myös loma- ja
poikkeusaikoina.

Sijaisten ja si-
jaismäärära-
hojen käyttö
vähenee vuo-
desta 2020
vähintään 10
%.

Systemaattisemmasta työvuoro- ja
lomasuunnittelusta huolimatta si-
jaisten palkkakustannukset ovat
nousseet vuodesta 2020 lähes 5 %.
Suunnitelmallisempi loma- ja työ-
vuorosuunnittelu sekä vuokratyö-
voiman käyttö näkyy siten, että
rekrytoitujen sijaisten lukumäärä
on vähentynyt yli 17 % edellisestä
vuodesta.

Sijaisten palkkakustannusten kas-
vua selittää usea eri tekijä. Sairaus-
poissaolojen määrä on kasvanut 14
% vuodesta 2020. Erityisesti kasvua
on tapahtunut lääkärin määrää-
mien sairauspoissaolojen määrässä
sekä niissä yksiköissä, joissa henki-
löstön tarve on ympärivuorokauti-
nen. Perhevapaiden määrä on kas-
vanut 11 % ja vuorotteluvapaiden
määrä 10 %. Koronatyöhön on rek-
rytoitu ulkopuolelta sijaisia edellis-
vuotta enemmän. Kaikkia vakans-
seja ei ole saatu täytettyä vakitui-
sella ja pätevällä työntekijällä, jol-
loin on jouduttu turvautumaan
määräaikaisiin sijaisiin. Henkilöstön
palkankorotukset vaikuttavat myös
sijaisten palkkakustannuksiin.

Ulkopuolisen sijaisvälityksen käyttö
näkyy ostopalvelurahoissa.

Toteutuu
osittain
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Huoleh-
dimme hen-
kilöstömme
työhyvin-
voinnista,
työssä jaksa-
misesta ja
työkyvystä.

Esimiesten työ-
hyvinvointi ja
työssä jaksami-
nen paranevat.

Esimiesten
tyytyväisyys
johdon toi-
mintaan ja
työolosuhtei-
siin kasvaa
lähtötilan-
teesta vähin-
tään 10 %.
Työtyytyväi-
syysmittauk-
set toteute-
taan syksyllä
2020 ja loka-
kuussa 2021.

Esimiesten
sairauspoissa-
olopäivien
määrä laskee
vuodesta
2020 vähin-
tään 10 %.

Esihenkilöiden tyytyväisyydestä
johdon toimintaan ja työolosuhtei-
siin saadaan tarkempaa tietoa
ParTy-tulosten valmistuttua loka-
kuussa.

Tammi- ja elokuun välisenä aikana
esihenkilöiden sairauspoissavuoro-
kausien määrä on kasvanut 27 %
vuoden 2020 vastaavasta ajasta,
vaikka sairausperusteisesti poissa
olleiden esihenkilöiden määrä on
pienentynyt. Pienessä seurantaryh-
mässä yksittäisten esihenkilöiden
pitkät poissaolot vaikuttavat koko-
naislukuun merkittävästi.

Erityisesti odotettua pidempikes-
toisemmasta koronatyöstä ja työn-
tekijöiden saatavuusongelmista
johtuva kuormituksen kasvu on
merkittävä. Esihenkilöiden työtah-
dista, työtehtävien moninaisuu-
desta sekä ulkoa tulevista painete-
kijöistä johtuen työtehtäviä on py-
ritty priorisoimaan siten, että ta-
lousarviotavoitteita tai hyvinvoin-
tialuevalmisteluun liittyviä tehtäviä
lukuun ottamatta ei oteta uusia
muutoskohteita työn alle.

Toteutuu
osittain
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4.3. Tervey-
den edistämi-
nen ja hyvin-
vointi

Yhteistyötä kol-
mannen sektorin
toimijoiden
kanssa tiiviste-
tään kuntalais-
ten terveyden ja
hyvinvoinnin
edistämiseksi.

Vuoden 2021
aikana vähin-
tään 20 eri jär-
jestöä tarjoaa
omia palvelu-
jaan Hyvinvoin-
tikioskilla.

Koronasta ja remontista johtuen
hyvinvointikioski avautuu
4.10.2021.

Terveysneuvonnan osalta val-
mennukset ovat pyörineet pää-
osin etänä, johtuen koronan ai-
heuttamista varotoimista.

Toteutuu
osittain
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TERVEYSPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Terveyspalveluiden tarkoituksena on tuottaa kuntalaisille terveyshyötyä ja auttaa heitä pärjää-
mään arjessaan ohjaamalla ja tukemalla asiakasta hänen terveytensä ja mahdollisten sairauk-
siensa hoitamisessa ja hyvinvointinsa suhteen oikeiden päätösten tekemisessä. Tämä tehdään
asiakaslähtöisesti kohdentamalla palvelut asiakastarpeiden mukaisesti asiakkaiden kokemuksia
ja voimavaroja hyödyntämällä, omatoimisuuteen kannustamalla.

Terveyspalvelut -tehtäväalue sisältää: terveyskeskuksen hallinto, avosairaanhoito (sisältäen
myös päivystyksen, röntgenin ja MIETE-tiimin), terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, terveys-
keskussairaala ja kuntoutuspalvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Erikoissairaanhoito koos-
tuu Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä palveluista ja yksityisistä erikoissairaanhoitopalveluiden os-
toista.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

4.4. Digitali-
saatio

Laajennamme säh-
köisten palveluiden
käyttöä mm. säh-
köistä hyvinvointi-
tarkastusta ja
Omaolo-palvelua
hyödyntäen. Tar-
koituksena on siir-
tää omatoimiasiak-
kaiden yksinkertais-
ten palveluiden to-
teutus pääosin säh-
köiseen kanavaan
osana alueellista
sote-keskus -han-
ketta.

Sähköisten yh-
teydenottojen
osuus vähin-
tään 15 % avo-
sairaanhoi-
dossa vuoden
loppuun men-
nessä (kuukau-
sittainen seu-
ranta). Sähköi-
siä terveystar-
kastuksia teh-
dään vähintään
500 kpl 2021
aikana.

Omaolon korona-arvio käy-
tössä tammikuusta alkaen.
Muiden oirearvioiden käyt-
töönotto on viivästynyt. Näin
ollen sähköisten yhteydenot-
tojen määrä edelleen vähäi-
nen. Omaolo-yhteydenottoja
on elokuun loppuun mennessä
ollut 15% kaikista koronaan
liittyvistä yhteydenotoista.

Koronarokotusten ajanvaraus
tapahtuu pääosin sähköisesti.
Sähköiset terveystarkastukset
on otettu käyttöön, toiminta
edelleen pienimuotoista.

Toteutuu
osittain

Palvelemme
paremmin

Uuden tiimimallin
myötä edistämme
päiväaikaisen pal-
velun sujuvuutta ja
kiireellisistä asioin-
neista suurempi
osa hoidetaan nor-
maalin vastaanoton
puitteissa ja päivys-
tyksen aukioloa voi-
daan sitä kautta

Päivystyskäyn-
tien osuus kai-
kista lääkäri-
käynneistä las-
kuun. Arki-ilto-
jen (myös per-
jantain) hoita-
minen ilman
ostopalveluita
syksystä 2021
alkaen.

Päivystyksen kehittäminen
etenee hitaasti, aukioloaikoi-
hin ei toistaiseksi ole tehty
muutoksia mutta selvityksiä
toiminnan tehostamiseksi ja
organisoimiseksi on tehty.

Toteutuu
osittain
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supistaa ja hoitaa
suuremmalta osin
omana toimintana.

Laadimme ajanta-
saisen palvelulu-
pauksen hoitoon
pääsylle terveyspal-
veluissa ja otamme
käyttöön palveluta-
son seurantajärjes-
telmän.

Roidu asiakaskokemusmittarit
on otettu alkuvuoden aikana
käyttöön kaikissa yksiköis-
sämme. Asiakaskokemusmitta-
rin ensimmäiset vastaukset on
saatu huhtikuussa 2021, jolloin
palveluidemme NPS on 80.
NPS-kyselyssä kysytään kuinka
todennäköisesti asiakas suosit-
telisi käyttämäänsä palvelua lä-
heiselle tai ystävälle ja koko-
naistuloksen skaala on -100-
100.

NPS luku on ollut erinomainen
välillä touko-heinäkuu 83-87-
86. Elokuussa luku on vain 68.
Tähän ei asiakaspalautteiden
perusteella löydy selkeää
syytä, mutta voinee ainakin
osittain johtua lomakauden
loppumisen ja syksyn infek-
tiokauden alkamisen aiheutta-
masta kysyntäpiikistä suh-
teessa käytettävissä oleviin re-
sursseihin.

Toukokuusta 2021 alkaen seu-
rataan vastaanottotoimintaa
pitävien lääkäreiden ja hoita-
jien T3-aikoja. T3-aika on sa-
massa toimintayksikössä toimi-
vien ammattilaisten ajanva-
rauskirjoilla kolmansien varat-
tavissa olevien kiireettömien
vastaanottoaikojen mediaani.
Hankaluutta on aiheuttanut
sopivan menetelmän löytämi-
nen laskennan automatisoin-
tiin. Lisäksi laskentaa on tarkis-
tettu vertailukelpoiseksi mui-
hin laskentatapaaa käyttäviin
yksiköihin nähden. On huomat-
tava, että T3 aika ei sinällään
anna täyttä tilannekuvaa vas-
taanottoaikojen
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kokonaissaatavuudesta. Re-
surssitilanne on edelleen koro-
nasta johtuen normaalia hei-
kompi. Kiireettömiä aikoja an-
netaan hoidontarpeen arvioin-
nin mukaan myös huomatta-
vasti pidemmälle aikajänteelle.
Toteumajakson lopussa ajat
ovat seuraavat:

Lääkäreiden T3: Kulju 1, Lem-
päälä Itä 7, Lempäälä Länsi 5

Sairaanhoitajien T3: Kulju 1,
Lempäälä Itä 5, Lempäälä Länsi
4

Suuhygienisti 1.5kk ei kiireelli-
nen oireinen potilas 1.5kk,
hammaslääkärin tarkistusaika
5kk

4.3. Tervey-
den edistä-
minen ja hy-
vinvointi

Panostamme hyvin-
vointia tukeviin
sekä varhaisen
puuttumisen vai-
heessa vaikuttaviin
ryhmätoimintoihin
monikanavaisesti ja
jalkautuen mm.
Lempäälä-talon hy-
vinvointikioskiin.
Aikuisten terveyttä
edistävien palvelui-
den toteutuksesta
ja koordinoinnista
vastuuseen oma
terveydenhoitaja.

Järjestettyjen
ryhmien ja nii-
hin osallistu-
neiden luku-
määrät. Vuo-
den aikana vä-
hintään 5 uutta
ryhmää ter-
veyspalveluissa
(osa yhteis-
työssä muiden
hyvinvointipal-
veluiden toimi-
joiden kanssa).
Syksyyn 2021
mennessä vii-
koittain sään-
nölliset teema-
tapahtumat
Lempäälä-ta-
lossa.

Koronasta ja remontista joh-
tuen hyvinvointikioski avautuu
4.10.2021.

Terveysneuvonnan osalta val-
mennukset ovat pyörineet pää-
osin etänä, johtuen koronan ai-
heuttamista varotoimista.

Toteutuu
osittain
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VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Vanhus- ja vammaispalveluiden ydintehtävänä on tukea asiakkaidensa kotona asumista ja päivit-
täistä toimintaa sekä järjestää ympärivuorokautista hoivaa sitä tarvitseville. Neuvonnan ja asia-
kasohjauksen avulla asiakkaille pyritään löytämään heidän kokonaistilanteeseensa sopivat palve-
lukokonaisuudet.  Lempäälän kunnan omassa tuotannossa vanhus- ja vammaispalvelut jakautu-
vat seuraaviin vastuualueisiin: ennaltaehkäisevät palvelut, kotona asumista tukevat palvelut ja
asumispalvelut.

Vanhuspalveluissa ensisijaisena tavoitteena on hyvän ikääntymisen turvaaminen erilaisissa elä-
mäntilanteissa oleville vanhuksille.  Heidän terveyttään ja toimintakykyään tuetaan eri toimijoi-
den yhteistyönä. Palvelujen rinnalla myös asumisen ja asumisympäristön suunnittelulla on merki-
tys ikääntyvän väestön hyvinvoinnille. Vanhusten palvelujen toimintoja ovat: asiakasohjaus ja so-
siaalityön palvelut, matalan kynnyksen lakisääteiset ja ennaltaehkäisevät palvelut, päivätoiminta,
kotihoito ja muut tukipalvelut, omaishoito, ympärivuorokautinen asumispalvelu sekä sotainvali-
dien ja veteraanien palvelut.

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisten omatoimisuutta ja osallistumisen mah-
dollisuuksia tarjoamalla yksilöllisiä palveluita ja tukitoimia sekä huomioida vammaisten henkilöi-
den tarpeet suunnittelussa ja rakentamisessa. Palvelut kohdistuvat pääasiassa vaikeasti tai erit-
täin vaikeasti vammaisille henkilöille. Vammaispalvelujen toimintoja ovat: sosiaalityön palvelut,
kuljetuspalvelut ja liikkumisvälineet, asunnon muutostyöt ja apuvälineet, henkilökohtainen apu
ja tilapäishoito, päivä- ja työtoiminta, kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus sekä asumispal-
velut.

Tavoite
Toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoit-
teet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Palvelemme
paremmin

Matalan kynnyksen
neuvontapalvelut
vastaavat yleisen oh-
jauksen ja neuvon-
nan tarpeisiin. Van-
husten ja vammais-
ten asiakasohjauksen
piiriin ohjataan ne
asiakkaat, jotka tar-
vitsevat palvelutar-
peen laajempaa ko-
konaisarviointia.
Asiakasohjausyksi-
kössä tehdään laaja-
alaisia palvelutar-
peen arviointeja tar-
peen mukaisesti

Matalan kyn-
nyksen neu-
vonnan asiak-
kaista vähin-
tään 70 % saa
avun ensikon-
taktissa. Laaja-
alaisempaa pal-
velutarpeen
selvittelyä tar-
vitsevat asiak-
kaat ohjataan
asiakasohjauk-
seen, josta he
saavat kiireet-
tömän tapaa-
misajan

Ikäneuvopuhelimen palvelu-
neuvontaan yhteyden otta-
neista lempääläisistä 75 %
on saanut avun ensikontak-
tissa.

Asiakasohjaukseen on oh-
jattu tarkempaa selvittelyä
tarvitsevat asiakkaat. Viran-
haltijoiden yhteydenotto
asiakkaaseen on toteutunut
lakisääteisessä 7 vrk ajassa.

Toteutuu
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yhteistyössä tervey-
denhuollon kanssa.

viimeistään
seitsemän arki-
päivän kulu-
essa yhteyden-
otosta.

Palvelemme
paremmin

Säännöllisten palve-
lujen piirissä olevien
asiakkaiden palvelu-
suunnitelmat ja pal-
velupäätökset ovat
ajan tasalla. Säännöl-
lisen palvelun asiak-
kaiden palvelusuun-
nitelmien tekemi-
sessä käytetään poh-
jana näyttöön perus-
tuvia toimintakyvyn
arviointimittareita.
Ikäihmisten palve-
luissa toimintakyvyn
arviointimittarina on
iRAI. Palvelusuunni-
telmat laaditaan yh-
dessä asiakkaiden ja
heidän läheistensä
kanssa.

Kaikista kun-
nan myöntä-
mistä, sosiaali-
huollon sää-
dösten mukai-
sista palve-
luista on tehty
viranomaisen
palvelupäätök-
set. Kaikkien
säännöllisten
asiakkaiden
palvelusuunni-
telmat on tar-
kistettu ja päi-
vitetty yhdessä
asiakkaiden ja
heidän läheis-
tensä kanssa
vuoden 2021
loppuun men-
nessä.

Asiakasohjaus käyttää uu-
sien asiakkaiden palvelutar-
peen arvioinnissa RAIn osit-
taisarviointi -mittaristoa,
joka on yhteinen kaikilla Pir-
kanmaan kunnilla. Käyttö-
aste on 100 %.

Asiakkaille on tehty säädös-
ten mukaisesti palvelutar-
peen arviointi, palvelusuun-
nitelma ja valituskelpoinen
viranhaltijan palvelupäätös
niistä palveluista, jotka
myönnetään lakisääteisinä
ja kunnan järjestämisvelvoil-
lisuuden alaisina palveluina.
Toteutunut 100 %.

Lainsäädäntö velvoittaa
ikäihmisten palveluissa
säännöllisten asiakkaiden
toimintakyvyn arviointiin
RAI-mittarilla kaksi kertaa
vuodessa ja tarpeen vaa-
tiessa. Kotihoidon ja van-
husten asumispalvelujen
asiakkaiden RAI-arvioinnit
ovat toteutuneet pääosin,
mutta eivät koko asiakas-
kunnassa asiakkaiden ja hei-
dän läheistensä kanssa. To-
teumaprosentti on noin 70
%.

Vammaisten asumispalvelu-
jen asiakkaiden palvelu-
suunnitelmien päivitys on
toteutunut toistaiseksi osit-
tain. Toteuma on alle 50 %.

Toteutuu
osittain
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Palvelemme
paremmin

Moniammatillista yh-
teistyötä ja tiimi-
työtä lisätään (Uusi
SAP-ryhmä ja yhteis-
työmuodot terveys-
palvelujen kanssa).
Terveys- ja sosiaali-
palvelut kehittävät
yhdessä kotiutustoi-
mintaa ja kotiin an-
nettavan 24/7 tuen
muotoja hyödyntäen
tässä tukena myös
digitaalisia ratkai-
suja.

Palvelujen oi-
kea-aikaisuus
paranee ja tur-
hat siirtymät
palveluista toi-
seen vähene-
vät. Mittarina
käytetään sai-
raalassa ja ly-
hytaikaisyksi-
kössä jatkohoi-
topaikkaa
odottavien asi-
akkaiden mää-
rän muutoksia,
vertailutietoina
vuosi 2020.

Asiakkaiden palvelujen oi-
kea-aikaisuus on kaikkiaan
parantunut. Jatkohoidon
odotusajat terveyskeskuk-
sen osastolla ja jaksopai-
koilla ovat lyhentyneet. Kes-
kimääräinen odotusaika on
ollut keväästä 2021 lähtien
alle 14 vrk (v. 2020 odotus-
aika oli keskimäärin 2,5 kk).
Asiakasohjaus, kotihoito ja
terveyskeskuksen osasto
ovat yhteistyössä tehosta-
neet kotiutustoimintaa. Li-
säksi ger1:lle on valmisteltu
6 kuntoutuspaikkaa.

Vanhus- ja vammaispalvelu-
jen asiakasohjaus tekee so-
siaalihuollon avopalveluihin
liittyvät palvelutarpeen ar-
viot. Asumispalveluhake-
mukset viedään päätettä-
väksi moniammatilliseen
SAP-ryhmän, joka tekee ar-
vioinnin saatujen pohjaselvi-
tysten, lausuntojen ja hake-
muksien perusteella. SAP
toiminta toteutuu suunni-
tellusti ja hakemuksista 100
% käsitellään ryhmässä.

Digitaalisten palvelujen
käyttö on alkanut säännölli-
sessä kotihoidossa, mutta
sairaalakotiutuksen tukena
käyttöönotto on vielä kes-
ken.

Toteutuu
osittain
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PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Psykososiaalisten palveluiden tavoitteena on edistää yksilöiden ja perheiden hyvinvointia sekä
tukea heidän selviytymistään arjessa. Asiakkaiden osallisuuden ja omatoimisuuden tukeminen
ovat toiminnan lähtökohtia. Asiakkaille tarjottava apu suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä
asiakkaiden ja muiden asiakkaiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Palvelut tuotetaan
asiakaslähtöisesti mahdollisimman tehokkaasti ja kustannustietoisesti. Psykososiaaliset palvelut
sisältää seuraavat toiminnat: mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut, per-
hekeskuspalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu.

Tavoite
Toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoit-
teet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

4.3. Tervey-
den edistämi-
nen ja hyvin-
vointi

Lapsiperheiden sosi-
aalipalveluiden paino-
pisteen siirtyminen
lastensuojelusta sosi-
aalihuoltolain mukai-
siin asiakkuuksiin.

Uusien lasten-
suojelun asiak-
kuuksien
määrä suh-
teessa sosiaali-
huoltolain mu-
kaisten asiak-
kuuksien mää-
rään, vertailu-
tietona vuosi
2020.

Uudet lastensuojeluasiak-
kuudet
1.1.-31.8.20: 23
1.1.-31.8.21: 27

Uudet sosiaalihuollon asi-
akkuudet
1.1.-31.8.20: 45
1.1-31.8.21 57

Sekä sosiaalihuollon että
lastensuojelun uusia asiak-
kuuksia on ollut aiempaa
enemmän. Suhdeluku uu-
sien lastensuojelun ja sosi-
aalihuollon asiakkuuksien
välillä on pysynyt keski-
määrin samana kuin
vuonna 2020.

Toteutuu
osittain

4.3. Tervey-
den edistämi-
nen ja hyvin-
vointi

Lasten näkökulman
esiin tuominen aikui-
sille suunnatuissa psy-
kososiaalisissa palve-
luissa. Pilotoidaan psy-
kososiaalisten palve-
luiden yhteinen käy-
täntö, jossa aikuisten
palvelun/hoidontar-
peen arvioinnin yhtey-
dessä selvitetään lap-
sen tarve omalle

Käytäntö on pi-
lotoitu ja pilo-
tin tulokset ar-
vioitu vuoden
2021 loppuun
mennessä.

Pilotin suunnittelua on
tehty yhdessä perhekes-
kuspalveluiden ja psykiat-
rian kanssa. Tarkoituksen-
mukaisia mittareita on sel-
vitetty, mutta asiakastie-
tojärjestelmistä ei saada
sellaista tietoa, mikä ke-
räisi tietoa yhteistyön
määrästä. Lapsiperheiden
palveluiden palveluohjaaja
toimii yhdyspintana

Toteutuu
osittain
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palvelutarpeen arvi-
oinnille.

perhekeskuspalveluiden ja
psykiatrian välillä. Myös ai-
kuissosiaalityössä otetaan
lapsiperheiden palveluoh-
jaaja mukaan palvelutar-
peen arviointiin tarvitta-
essa.

Psykososiaaliset palvelut
on mukana maakunnalli-
sessa LAPE-kehittäjäryh-
mässä.

4.8. Kuntalais-
ten osallisuus

UNICEFin lapsiystäväl-
linen kunta -malli aut-
taa kuntia edistämään
lapsen oikeuksien to-
teutumista, mikä lisää
myös lasten osalli-
suutta. Malli perustuu
YK:n lapsen oikeuk-
sien sopimukseen ja
UNICEFin kansainväli-
seen Child Friendly
City -malliin. Tavoit-
teena on tehdä lap-
siystävällinen perhe-
keskusverkosto to-
deksi kuntalaisten ar-
jessa. Lapsiystävälli-
nen kunta tehdään tu-
tuksi kunnan työnteki-
jöille sekä asukkaille.

Lempäälän
kunta toteut-
taa UNICEFin
Lapsiystävälli-
nen kunta- as-
kelmerkkejä.
Tavoitteena on
saada UNICE-
Fin Lapsiystä-
vällinen kunta -
tunnustus.

Lapsiystävällisen kunnan
askelmerkkien toteutta-
mista ja suunnittelua on
jatkettu moniammatilli-
sella yhteistyöllä. Kuntaan
perustetaan LYK-työ-
ryhmä.

Toteutuu
osittain
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SIVISTYSLAUTAKUNTA

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Sivistyslautakunnan alaisen palvelussuunnitelman toimintakulujen toteuma on 69,8 % ja toimin-
takatteen osalta 71,1 %. Erityisesti opetus- ja yhteisöpalveluiden toteumat ovat suurempia, kuin
mitä keväällä valmistellut painotetut toteumaennusteet ennakoivat talousarviovuodelle ja lop-
puvuonna käsittelyyn on tuotava lisämäärärahaesitys. Merkittävin haaste on Kanavan uuden ylä-
koulun perustamiseen liittyvät kustannuserät ja määrärahasiirrot Hakkarin ja Sääksjärven kou-
luista vuosiluokkien 5–9 osalta. Tältä osin on valmistelussa tilannekatsaus Kanavan koulun perus-
tamisen kustannusvaikutuksista. Lisäksi lisämäärärahaesityksessä on päivitettävä varhaiskasva-
tus- ja yhteisöpalveluiden toimintatuottojen arvioita, joihin ovat vaikuttaneet mm varhaiskasva-
tuksen asiakasmaksulain muutokset sekä koronarajoitukset. Samalla on tarpeen päivittää tuloar-
vioita myös kesken vuotta saatujen uusien kehittämisavustusten johdosta.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Koulukuljetusten osakilpailutus reiteille 5–8 toteutettiin onnistuneesti, joskin tiukkojen reittiai-
kataulujen ja oppilaiden myöhäisten kuljetushakemusten vuoksi on reittejä jouduttu tarkastele-
maan joiltain osin uudestaan. Oppivelvollisuuslain toimeenpanon seuranta on käynnistynyt #Op-
pikoppi -suunnitelman mukaisesti monialaisena yhteistyönä ja tutkintoon valmentavan koulutuk-
sen suunnittelu on käynnissä seudullisena yhteistyönä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on toteutettu yhdessä työterveyshuollon kanssa erillinen selvitys
työn voimavaratekijöistä. Käytyjen työterveysneuvottelujen määrä on kasvanut huomattavasti,
mikä käytännössä tarkoittaa esihenkilöiden työajan käytön suunnittelua ja riittävää ajan varaa-
mista Uutta polkua etsimässä -prosesseihin (UPE).

1 000 € TP 2020 TA 2021
TA 2021
muutos MTA 2021

Toteuma
31.8.2021

Toteuma
%

Toimintatulot 3 971 4 663 0 4 663 2 748 58,9
Valmistus omaan käyttöön 0
Toimintamenot -40 278 -42 280 -237 -42 516 -29 679 69,8
Toimintakate (Netto) -36 307 -37 617 -237 -37 853 -26 931 71,1

Poistot ja arvonalentumiset -351 -274 0 -274 -197 71,9

Sisäiset sitovat tulot
Sisäiset muut tulot 0 165
Sisäiset sitovat ateriapalvelumenot -3 117 -3 572 -3 572 -2 273 63,6
Sisäiset sitovat vuokramenot -13 288 -14 271 -14 271 -9 109 63,8
Sisäiset muut menot -1 974 -2 590 -2 590 -1 049 40,5

Kokonaiskustannukset
(ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot) -59 007 -62 988 -237 -63 224 -42 307 66,9

 = valtuustoon nähden sitovat erät
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Koulupsykologien rekrytointihaasteiden osalta on laadittu tilannekuva ja tehty toimenpiteitä
matalan kynnyksen palvelujen turvaamiseksi. Koulupsykologin tutkimukset (sis. neuropsykologi-
set kartoitukset) toteutetaan ostopalveluna koordinoidusti yhteistyössä koulujen kanssa. Lisäksi
muut koulun aikuisten henkilöstöryhmät (kouluyhteisöohjaajat, hyvinvointiohjaajat ja psykiatri-
set sairaanhoitajat) toimivat tärkeänä matalan kynnyksen tukena kouluarjessa.

Muita sisäisen valvonnan toimenpiteitä ovat vieraspaikkakuntalaisten laskutusten prosessin tar-
kentaminen, koulujen hallintorakenteiden uudistuksen myötä hallinto- ja toimivalta-asiat. Lisäksi
toissijaiseen kouluun hakemusten päätöksentekoprosessia tarkennetaan sen osalta, että varmis-
tetaan myös riittävät oppilaspaikat kuntaan kesän aikana muuttavien osalta.

Yhteisöpalvelujen osalta on tiivistetty yhdyskunnan palvelualueen kanssa tehtävää yhteissuun-
nittelua osana palvelusuunnitteluryhmän toimintaa.



38

HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Sivistyksen palvelualueen hallinto ja seudulliset palvelut vastaa palvelualueen yhteisten asioiden
hoidosta ja koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä yhteistoiminnasta mui-
den palvelualueiden ja prosessien kanssa. Lisäksi tehtävänä on tukea Lempäälän kuntastrategian
jalkauttamista edesauttamalla tehtäväalueiden tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon ja ta-
louden sujuvaa hoitamista reagoimalla proaktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin. Tiedolla
johtaminen yhdessä ajanmukaisen osaamisen ja toimivan organisaation kanssa mahdollistaa osal-
taan kuntalaisten sujuvaa arkea tukevien palvelujen järjestämisen vahvan kumppanuuden myötä.

Lempäälän lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava toisen asteen oppilaitos. Lukion
tehtävänä on mahdollistaa opiskelijoilleen nykyaikainen ja korkeatasoinen koulutuspohja siten,
että heillä on hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja edelleen työelämään. Virta-kampus on moderni
ja yhteisöllinen toisen asteen oppimisympäristö (Lempäälän lukio ja Tredun ammatillinen koulu-
tus), jonka monipuolinen ja tulevaisuuteen suuntaava koulutustarjonta osaltaan mahdollistaa pe-
rusopetuksen jälkeisen koulutuksen ja sivistyksen omassa kunnassa.

Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kuntien muodostama Pirkan opisto järjestää yleissi-
vistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta sekä taiteen perusopetuksen opetuspalveluja neljään
opiston jäsenkuntaan. Taiteen perusopetuksen osalta musiikin ja kuvataiteen perusopetusta jär-
jestetään Pirkan opistossa. Lisäksi kunta avustaa tanssin ja käsityön taiteen perusopetusta. Kun-
nassa on tarjolla yksityisten oppilaitosten tarjoamana myös käsityön, musiikin ja teatteritaiteen
taiteen perusopetusta.

Tavoite Toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-

päivitys

Palvelemme
paremmin

#Lomakereppu. Digi-
taalisen palvelumuo-
toilun avulla ja osana
#kyllä, jokainen ovi on
oikea -projektia kehite-
tään sähköiset ja suju-
vaa päätöksentekoa
edistävät lomakkeet
osana sähköistä perhe-
keskusverkostoa. Las-
ten ja nuorten julkisiin
palveluihin ja eri-ikä-
vaiheisiin liittyvät säh-
köiset lomakkeet toi-
mivat ennakoivalta ja
ehdottavalta pohjalta
#palveluohjaus.

Sivistyksen palvelu-
alueen lasten ja
nuorten kunnallisiin
palveluihin ja eri-
ikävaiheisiin liitty-
vistä lomakkeista
75 % on sähköi-
sessä muodossa
6/2021 ja hyödyn-
tää Suomi.fi -palve-
lua.

#Lomakereppu -pro-
jekti on edennyt, loma-
kealustana toimii Cu-
bescom. Yhteisöpalve-
luiden vapaa-ajan tila-
varauslomakkeet ovat
pääasiallisesti valmiina
ja julkaistu, vahva tun-
nistautuminen on käy-
tössä. Aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan lomakkeet
valmiina, mutta teknis-
ten haasteiden vuoksi
niitä ei ole vielä jul-
kaistu.

Toteutuu
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Asiakaslähtöisten säh-
köisten palvelujen ke-
hittäminen kumppa-
nuuslähtöisesti yhteis-
työssä edustuksellisen
kokemusasiantuntija-
raadin kanssa (lomak-
keiden koekäyttö).

Sujuvat poikkihallin-
nolliset palveluketjut
tiedonkulun ja palvelu-
tarpeen arvioinnin
osalta.

Kokemusasiantunti-
jaraadin palaute
prosessissa mukana
olemisesta 4/5.

Monitoimijaisten
palveluketjujen su-
juvuus eri tehtävä-
alueilla. Asiakas- ja
työntekijäpalaute
4/5.

Kokemusasiantunti-
joilta (työntekijät) saa-
tua palautetta hyödyn-
nettiin lomakeproses-
sissa ennen käyttöön-
ottoa erityisesti lomak-
keiden selkeyden ja su-
juvan täytön osalta. Ko-
kemusasiantuntijoiden
osallisuuden eri muo-
toja kehitetään.

Ketterä asiakas- ja
kumppanuuspalaute-
järjestelmä Roidu, ote-
taan käyttöön syys-
kuun alusta moniam-
matillisissa yksilökoh-
taisissa oppilaspalave-
reissa.

Lisäämme
matalan
kynnyksen
palveluja
lasten, nuor-
ten ja per-
heiden
kasvu- ja
elinympäris-
töihin.

Lempäälän lukio on ve-
tovoimainen toisen as-
teen koulutuksen opis-
kelupaikka kuntamme
perusopetuksen päät-
täville oppilaille.

Sisäänpääsykes-
kiarvo on vähintään
7,4.

Lempääläisten
nuorten osuus on
72 % Lempäälän lu-
kiossa (2018: 72 %;
2019: 60 %; 2020:
70 %).

Lempäälän lukion si-
säänpääsykeskiarvo
asettui lukuvuoden
2021-2022 osalta, 7,92.

Lempääläläisten nuor-
ten osuus lukiolaisista
72 %.

Toteutuu
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OSAKE

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Lempäälä jatkaa vastuukuntana seudullisessa kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispal-
velu Osakkeessa. Tampereen seudun Osake on Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan hen-
kilöstön osaamisen kehittämisen palvelu, jota ohjaa ja rahoittaa Tampereen kaupunkiseudun
kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi). Palvelua
tarjotaan Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja
lukiotoiminnan henkilöstölle ja esimiehille sekä myös muille Pirkanmaan kunnille ja yksityisille
palveluiden tuottajille.

Osakkeen talouskokonaisuus muodostuu 1) perustoiminnan budjetista, 2) valtionavustuksista,
joita kohdennetaan hanketoimintaan sekä 3) seudullisesta oman tuotannon hankkeesta (Aivot –
yhdessä käyttöön –hanke toteutuu 100 % kuntien omalla rahoituksella ja yhteistyönä, jota Osake
koordinoi).

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

4.7. Henkilöstö Osakkeen toimin-
nan pääpaino koulu-
tustarjonnassa,
jossa toteutetaan 3
000 koulutettava-
päivää (1 ktp = 6 h
opiskelua/osallis-
tuja)

Tavoitteena on
tuottaa nämä kus-
tannustehokkaasti
koulutuksen laatu-
taso varmistaen.

Kustannustehok-
kuutta arvioidaan
€/ktp. Tavoite
keskimäärin 100
€/ktp/hlö.

Laatua arvioidaan
ja kehitetään
osallistujapalaut-
teella, tavoite vä-
hintään 3,5/5.

Koulutettavapäivän hinta
1–8/2021 on noin 60 €.

Osakkeen koulutusten
osallistujapalautteen
keskiarvo ajalla 01-
08/2021 4,3/5

Koulutukset ovat tois-
taiseksi olleet edelleen
verkossa, loppuvuodesta
2021 aletaan koulutuksia
toteuttamaan myös lähi-
toteutuksena.

Toteutuu
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4.4. Digitalisaa-
tio

Seudullisen Aivot -
Yhdessä käyttöön -
ympäristöopin digi-
taalisen oppimateri-
aalin tuotantopro-
sessin edelleen ke-
hittäminen ja laa-
jentaminen

Selvitetään laajen-
tamista toiseen op-
piaineeseen.

Materiaalin käyt-
töaste (alkuvai-
heessa 50 % osal-
listuvien kuntien
opettajista, val-
mis materiaali 80
%:a opettajista).

Hyvä käyttäjätyy-
tyväisyys ja saatu
palaute (vähin-
tään 3,5/5).

Selvitys on tehty
10/2021 men-
nessä.

Aivot – Yhdessä käyttöön
–ympäristöopin digitaali-
sen oppimateriaalin käyt-
töaste (raportin pvm
24.5.): 76,0 %.

Aivot – Yhdessä käyttöön
–ympäristöopin digitaali-
sen oppimateriaalin käyt-
täjätyytyväisyys, kevät
2021: 3,6/5,0. Uusi käyt-
täjäpalaute saadaan syk-
syllä 2021.

Toteutuu
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OPETUSPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmisi-
ään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Perusopetusta annetaan yleisopetuk-
sena ja joustavana perusopetuksena. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehostettua
ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä.

Lempäälän kunnan kouluverkossa on yksitoista koulua, joista kuusi on kyläkouluja, kolme alakou-
lua sekä yksi yhtenäiskoulu ja yksi yläkoulu. Toinen yläkoulu otetaan käyttöön 1.8.2021. Oppilaita
on lukuvuonna 2020–2021 yhteensä noin 3 940 ja henkilöstöä kouluyhteisöissä yhteensä noin
310.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Huolehdimme
siitä, että kou-
luissa ja päiväko-
deissa pystytään
huomioimaan jo-
kainen lapsi ja
nuori yksilölli-
sesti tuen tar-
peet ja haasteet
huomioiden.
Ammattitaitoi-
nen henkilöstö
ja kohtuulliset
ryhmäkoot mah-
dollistavat tä-
män.

Ryhmäkoot ovat
keskimäärin sivis-
tyslautakunnan
määrittämissä ra-
joissa opetustunti-
kehystä vahvistet-
taessa.

Ryhmäkoot ovat
pääosin luku-
vuonna 2021–2022
kunnanvaltuuston
13.12.2017 teke-
män päätöksen mu-
kaisia (yhteisope-
tuksen tai kyläkou-
lujen tarpeiden mu-
kaan voidaan tarvit-
taessa ylittää mak-
simikoko).

Laaditaan tutki-
mukset (esim. opin-
näytetyöt) tuen tar-
peiden huomioimi-
sesta kouluissa ja
päiväkodeissa.

Ryhmäkoot lukuvuo-
delle 2021–2022 ovat
yksittäisiä poikkeuksia
lukuun ottamatta ta-
voitteiden mukaiset.

Yhteistyössä oppimis-
ja ohjauskeskus Valte-
rin kanssa on toteu-
tettu Oppimisen tuen
johtaminen -ohjelma,
jossa on tarkasteltu ja
kehitetty oppimisen
tuen rakenteita ja to-
teutusta. Ohjelma to-
teutettiin yhdessä iso-
jen alakoulujen rehto-
reiden kanssa kevätlu-
kukaudella 2021. Oh-
jelma jatkuu syksyn
2021 osalta erillisellä
koulutusohjelmalla.

Toteutuu
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Koulujen hallinto-
rakenteen uudel-
leen tarkastelu.

Uuden hallintora-
kenteen suunni-
telma on valmis
2/2021. Suunni-
telma pannaan täy-
täntöön 8/2021.

Hallintorakenteet uu-
distuivat 1.8.2021 al-
kaen. Hallintoraken-
teen uudistuksen on-
nistumista arvioidaan
säännöllisesti.

4.3. Terveyden
edistäminen ja
hyvinvointi

Kehitämme yhtei-
söllistä opiskelu-
huoltoa ja koulu-
yhteisön kokonais-
valtaista hyvin-
vointia.

Lisäämme matalan
kynnyksen palve-
luja lasten, nuor-
ten ja perheiden
kasvu- ja elinym-
päristöihin.

Opiskeluhuollon
erityistyöntekijöi-
den (koulupsyko-
logit, koulukuraat-
torit ja psykiatri-
set sairaanhoita-
jat) tuottamat ma-
talan kynnyksen
palvelut vähentä-
vät vaativimpien
tukitoimien tar-
vetta

Koulun hyvinvointi-
profiilin mukaan vä-
hintään 80 % oppi-
laista kokee tervey-
dentilansa hyväksi.

Joustavan perus-
opetuksen ja inten-
siivisen tuen luokat
toteuttavat moni-
toimijaista oppimi-
sen ja koulunkäyn-
nin matalan kyn-
nyksen tukea.
Jopo- ja itu-luok-
kien perusopetuk-
sen päättäneiden
oppilaiden 100 %
sijoittuminen jatko-
opintoihin.

Koulun hyvinvointi-
profiilin mukaan vä-
hintään 80 % oppi-
laista on samaa
mieltä väitteen "Mi-
nua pidetään kou-
lussa ihmisenä, jolla
on merkitystä"
kanssa.

Hyvinvointiprofiilin tu-
lokset saadaan marras-
kuussa 2021.

ITU-luokkien oppilaat
ovat 100 %:sti päässeet
toisen asteen opintoi-
hin.

Hyvinvointiprofiilin tu-
lokset saadaan marras-
kuussa 2021.

Toteutuu
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Vahvistamme lä-
hidemokratiaa ja
kuntalaisvaikut-
tamista. Uusissa
tulevaisuus-, lä-
hipalvelu- ja yh-
teisövaliokun-
nissa kuntalaiset
pääsevät vaikut-
tamaan asioihin
jo niiden valmis-
telun alkuvai-
heessa.

Uudistetaan ja mo-
nipuolistetaan
kouluyhteisön vai-
kuttamisen ja osal-
lisuuden muotoja
osana yhteisöllistä
opiskeluhuoltoa.

Koulun hyvinvointi-
profiilin mukaan vä-
hintään 60 % oppi-
laista on samaa
mieltä väitteen
"Oppilaat osallistu-
vat koulun toimin-
nan suunnitteluun"
kanssa.

Hyvinvointiprofiilin tu-
lokset saadaan marras-
kuussa 2021.

Kouluyhteisön vaikut-
tamisen ja osallisuuden
muotojen uudistamisen
yhteydessä, osana yh-
teisöllistä opiskelu-
huoltoa, otettu käyt-
töön Roidu -palautejär-
jestelmä.

Toteutuu
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VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

"Lapsuus Lempäälässä - vahva silta tulevaisuuteen". Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen
suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaan kokonai-
suutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät monipuolisia palveluja varhaiskasvatusikäisille lapsille. Var-
haiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatusta on saatavilla kunnan järjestämänä tai valvomana
siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Lempäälässä on 16 kunnallista päiväkotia ja 4 yksityisen palvelutuottajan palvelusetelipäiväko-
tia. Kunnallisia, kotona toimivia perhepäivähoitajia on 10 ja yksityisiä kotona toimivia perhepäivä-
hoitajia 8 kappaletta. Yksityisiä ryhmäperhepäivähoitokoteja on 4 kappaletta.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Palvelemme
paremmin

Laadukkaat ja kus-
tannustehok-
kaasti tuotetut,
monipuoliset var-
haiskasvatuspal-
velut kuntalaisille.

Kuntalaisilla on
mahdollisuus va-
lita yksityisen- ja
kunnallisen palve-
lutuotannon tarjo-
amia erilaisia vaih-
toehtoja.

Lakisääteisiä ryh-
mäkokoja ei ole
ylitetty.

Varhaiskasvatus-
palveluiden palve-
luohjaus on arvi-
oitu laadukkaaksi.

Yksityisen palve-
lutuotannon
osuus kokonais-
palvelutuotan-
nosta enintään 35
%.

Lakisääteisiä ryhmäkokoja ei
ole ylitetty. Lakisääteinen
henkilöstö ei toteudu jokai-
sessa lapsiryhmässä 1.8.2021
alkaen, koska yrityksistä huo-
limatta rekrytoinnit eivät ole
tuottaneet tulosta varhais-
kasvatuksen opettajien suh-
teen. Näin ollen osassa lapsi-
ryhmistä toimii varhaiskasva-
tuksen opettajina henkilöitä,
jotka eivät täytä tehtävän
kelpoisuusehtoja.

Varhaiskasvatuksen palve-
luohjauksella on pystytty tar-
joamaan jokaiselle tarvitsi-
jalle varhaiskasvatuspaikka
neljän kuukauden kuluessa
hakemuksen jättämisestä.

Yksityisen palvelutuotannon
osuus on noin 29 % kokonais-
palvelutuotannosta.

Toteutuu
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Varhaiskasvatus-
paikka pystytään
järjestämään haki-
joille määräajassa.

Asiakastyytyväi-
syyskyselyt, arvi-
ointiasteikolla 1–
5, tavoitekes-
kiarvo 4.

Lasten asiakastyy-
tyväisyyskyselyt
(toteutetaan yhtä
aikaa huoltajien
kyselyiden
kanssa), arviointi-
asteikko hy-
mynaamat, ta-
voite 90-prosent-
tisesti hymyä.

Varhaiskasvatus-
paikkatarpeen
johtuessa enna-
koimattomasta
työllistymisestä
tai opiskelusta,
pystytään paikka
järjestämään 14
vuorokauden ku-
luessa hakemuk-
sen saapumista.

Kevään 2021 asiakastyytyväi-
syyskyselyssä yleisarvosana
oli 4,49, arviointiasteikolla 1–
5.

Lapsille tunnetiloja kuvaavien
hymynaamojen avulla toteu-
tetussa asiakastyytyväisyys-
kyselyssä saavutettiin 90 %
hymyä jokaisella osa-alueella
ja mikä ilahduttavinta, kysyt-
täessä onko sinulla hoitopai-
kassa kavereita ja ovatko hoi-
topaikkasi aikuiset mukavia,
saimme lapsilta 100 % hymyä.

Kiireellisissä tapauksissa var-
haiskasvatuspaikka on pys-
tytty osoittamaan hakijalle 14
vuorokauden kuluessa hake-
muksen jättämisestä.

4.3. Tervey-
den edistä-
minen ja hy-
vinvointi

Laadukas kokopäi-
väpedagogiikka
varhaiskasvatuk-
sen arjessa, jossa
tavoitteet asete-
taan aikuisten toi-
minnalle, lasten
tarpeisiin pohjau-
tuen.

Varhaiskasvatuk-
sen aloituskeskus-
telut toteutuvat
100-prosentti-
sesti.

Lapsen varhais-
kasvatussuunni-
telmakeskustelut
toteutuvat 90-
prosenttisesti.

Pedagogisesti pai-
nottuneet asia-
kastyytyväisyysky-
selyt, arviointias-
teikko 1–5, tavoi-
tekeskiarvo 4.

Varhaiskasvatuksen aloitus-
keskustelut ovat toteutuneet
poikkeuksellisesta uudesta
normaalista huolimatta 95
%:sesti.

Lapsen varhaiskasvatussuun-
nitelmakeskustelut ovat to-
teutuneet poikkeuksellisesta
uudesta normaalista huoli-
matta 94 %:sesti.

Kevään 2021 asiakastyytyväi-
syyskyselyn pedagogisessa
osuudessa saavutettiin ta-
lousarvioon asetettu tavoite
4, arviointiasteikolla 1–5,
kaikkien muiden osa-alueiden
osalta paitsi tieto- ja viestin-
tätegnologian hyödyntämi-
nen pedagogisesti sekä

Toteutuu
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varhaiskasvatuksen sisätilo-
jen virikkeellisyys. Tieto- ja
viestintäteknologian hyödyn-
täminen varhaiskasvatuk-
sessa on pitkälti kiinni siitä,
että laitekanta on vielä kovin
vähäinen suhteessa lasten
määrään. Sisätilojen osalta
puolestaan asiakastyytyväi-
syyskyselyn vastauksissa hei-
jastuu mielipiteet kovin eri-
kuntoisista kiinteistöistä.

4.7. Henki-
löstö

Lakisääteinen,
kelpoisuusehdot
täyttävä, hyvin-
voiva ja motivoi-
nut henkilöstö.

Onnistuneet rek-
rytointiprosessit -
avoinna olleisiin
paikkoihin saa-
daan paljon kel-
poisuusehdot
täyttäviä hakijoita
ja avoinna olevat
työpaikat saadaan
täytettyä.

Sairauspoissaolo-
jen vähentäminen
alle 9
pv/hlö/vuosi.

Idea- ja tavoite-
keskusteluiden
toteutuminen 90-
prosenttisesti.

Kevään 2021 aikana on toteu-
tettu yksi rekrytointiprosessi,
samoin elokuussa 2021, ei-
vätkä ne tuottaneet toivot-
tua tulosta. Kelpoisuusehdot
täyttävää henkilöstöä on vai-
kea saada, eikä rekrytointiti-
lannetta helpota se, että
Lempäälän kunnan palkka-
taso on alhaisempi kuin Pir-
kanmaan ja Tampereen kau-
punkiseudun muiden kuntien
palkkataso varhaiskasvatuk-
sessa.

Sairauspoissaolot jatkoivat
kasvuaan tammi-maaliskuun
ajan, maaliskuusta toukokuun
alkuun on havaittavissa hie-
noista poissaolojen vähene-
mistä (-6,3 %). Sairauspoissa-
oloissa havaittavissa edelleen
hienoista laskua (-6,68%).
Tämä ei kuitenkaan vielä riitä
asetetun tavoitteen alle 9
pv/hlö/vuosi saavuttamiseen.

Idea- ja tavoitekeskustelut
ovat toteutuneet yli 90
%;sesti uudesta poikkeavasta
normaalista huolimatta. Idea-
ja tavoitekeskusteluissa on
hyödynnetty uusia menetel-
miä mm. TEAMS -keskuste-
luita. Keskusteluita on toteu-
tettu koronaturvallisesti
myös ulkona lenkkeillen.

Toteutuu
osittain
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Tavoitteellinen ja
suunnitelmallinen
siirtyminen vuo-
den 2030 lakimuu-
toksen edellyttä-
mään henkilöstö-
rakenteeseen, jol-
loin jokaisessa
lapsiryhmässä
kahdella aikuisella
tulee olla korkea-
koulututkinto.

Täydennyskoulu-
tusvelvoitteen to-
teutuminen 3
pv/hlö/vuosi.

Jokaisessa lapsi-
ryhmässä vähin-
tään yksi kelpoi-
suusehdot täyt-
tävä varhaiskasva-
tuksen opettaja,
tavoitteena vuo-
teen 2030 men-
nessä, että jokai-
sessa lapsiryh-
mässä kaksi kor-
keakoulutettua ai-
kuista.

Täydennyskoulutusvelvoit-
teen toteuttaminen tässä uu-
dessa normaalissa haastaa.
Olemme kuitenkin pystyneet
tarjoamaan henkilöstölle kii-
tettävästi täydennyskoulu-
tusta ja kevään 2021 tilan-
teen perusteella näyttää
siltä, että pääsemme vuoden
2021 aikana tavoitteeseen 3
pv/hlö/vuosi.

Jokaisessa lapsiryhmässä ei
tällä hetkellä ole kelpoisuus-
ehdot täyttävää varhaiskasva-
tuksen opettajaa. Tämä ti-
lanne on muodostunut rekry-
tointiongelmista johtuen.
Näiden ryhmien osalta
olemme nimenneet lasten-
hoitajan tai muutoin ei kel-
poisen henkilön toimimaan
varhaiskasvatuksen opetta-
jana määräaikaisesti. Jotta ti-
lanne on lakisääteinen vuo-
den 2030 lainsäädännön
muutoksen mukaan on Lem-
päälän kunnassa mietittävä
varhaiskasvatuksen palkkaus-
rakennetta uudelleen.
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YHTEISÖPALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Yhteisöpalvelut on neljän vastuualueen kokonaisuus: kirjasto- ja kumppanuuspalvelut, terveyttä
ja hyvinvointia edistävät palvelut (liikunta), lasten ja nuorten yhteisölliset palvelut sekä kulttuuri-
ja osallisuuspalvelut.

Yhteisöpalveluiden toiminnalla edistetään laajasti kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Toi-
minta kattaa kaikki ikäkaudet lapsista ikäihmisiin. Palvelut ovat ketteriä ja aktivoivat kuntalaisia
niin ohjattuun kuin omaehtoiseen toimintaan. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti kaikkien kunnan
palvelualueiden, julkisten tahojen, yritysten, yhteisöjen ja seurojen sekä kuntalaisten kanssa.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Palvelemme
paremmin

Uusi kumppanuus-
lähtöinen organi-
saatiorakenne pi-
lotoidaan. Ra-
kenne kytkeytyy
perhekeskusver-
kostoon.

Koulunkäyntioh-
jaajien toiminta-
kokonaisuus uu-
delleenmuotoil-
laan yhdessä ope-
tuspalveluiden
kanssa. Aamu- ja
iltapäivätoimin-
nan laatukriteerit
päivitetään.

Yhteisöpalveluiden
rooli Lempäälän
lapsiystävällisessä
perhekeskusver-
kostossa on selkeä:
tavoitteet on ase-
tettu 3/2021 men-
nessä. Tavoitteiden
mukaisen toimin-
nan arviointi on to-
teutettu 9/2021.

Ohjaajatoiminnan
kokonaisuuteen pe-
rustuva palvelu-
suunnitelma on
otettavissa käyt-
töön 8/2021.

Aamu- ja iltapäivä-
toiminnan uudet
laatukriteerit on
hyväksytty käyt-
töönotettavaksi
8/2021 alkaen.

Kumppanuuslähtöisen orga-
nisaation pilotointi on käyn-
nissä. Perhekeskusverkos-
ton roolia on täsmennetty ja
tavoitteiden määrittely on
edennyt, myös kunnan
HYTE-työ on osa kokonai-
suutta.

Ohjaajatoiminnan kokonai-
suuden muotoilu on käyn-
nissä osana koulujen sekä
aamu- ja iltapäivätoiminnan
kokonaisuutta. Lisäksi selvi-
tyksessä hyvinvoinnin palve-
lualueen tapaan sijaispoolin
perustaminen lapsi- ja toi-
mintolähtöisesti.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan
laatukriteerien päivitys on
aloitettu lapsivaikutusten
arvioinnin myötä samalla
kun valmistellaan koululais-
ten aamu- ja iltapäivätoi-
minnan toimintaa osana esi-
ja alkuopetuksen pedago-
gista kokonaisuutta.

Toteutuu
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Nuorisopalvelui-
den rakenteelli-
nen muutos ja toi-
minnan muodot,
koulunuorisotyö
ja vapaa-ajan nuo-
risotyö, lisäävät
nuorten tavoitta-
misen väyliä ja
nuorten osalli-
suutta.

Toteutetaan las-
ten ja nuorten
harrastuskysely.

Nuorten tavoitta-
minen: 50 % 10–17-
vuotiaiden ikäluok-
kien nuorista tavoi-
tetaan toiminta-
vuoden aikana.

Kyselyn tulosten
pohjalta on laadittu
toimintasuunni-
telma.

Kesäajan nuorisotoiminnan
suunnittelua varten keväällä
2021 järjestettyyn kyselyyn
vastasi yli 600 yläkou-
luikäistä nuorta (n. 50 % ikä-
luokasta 13–17 -vuotiaat).
Kyselyn tuloksia hyödynnet-
tiin kesäajan toiminnan to-
teutuksessa kesän 2021
osalta. Kysely on tarkoitus
toteuttaa jatkossa vuosit-
tain kesätoiminnan suunnit-
telun tueksi.

Harrastuskysely toteutettu
Harrastava koululainen -
hankkeen tiimoilta, yhdessä
Liikkuva Lempäälä -hank-
keen kanssa. Harrastusky-
sely toteutetaan jatkossa
vuosittain osana koulujen
hyvinvointiprofiilikyselyä.

4.3. Tervey-
den edistä-
minen ja hy-
vinvointi

Terveyden ja hy-
vinvoinnin edistä-
minen: liikkumat-
tomuuden hinnan
pienentäminen
Tampereen kau-
punkiseudun Seu-
tuLiike –ohjelma-
työhön pohjau-
tuen.

Liikkumisohjelma
on laadittu ja ohjel-
man mukaiset toi-
menpiteet on käyn-
nistetty: toimenpi-
desuunnitelma (sis.
seurannan indikaat-
torit) on laadittu
4/2021 mennessä.

Liikkumisohjelman kyselyt ja
tiedonkeruu eri ikäryhmille
jatkuu.

Toteutuu

4.8. Kunta-
laisten osal-
lisuus

Uusi, vuoden
alusta käyttöön
otettu, pääkir-
jasto toimii kunta-
laisia kokoavana
ja osallistavana
kohtaamispaik-
kana.

Kokemusasiantun-
tijaraadit on otettu
käyttöön 6/2021
osana kirjastossa
pilotoitavaa tiimi-
mallia. Toiminnan
laajentamiseksi ja
vakiinnuttamiseksi
on laadittu suunni-
telma 11/2021.

Uuden kirjaston kä-
vijämäärä on kas-
vava, kasvu on vä-
hintään 20 %.

Koronarajoituksia puretaan
hallitusti.

Kumppanuuslähtöistä toi-
mintaa jäsentävät kumppa-
nuussopimukset ovat luon-
nosvaiheessa, Pirkan opis-
ton ja Lempäälän seniorit
Ry;n kanssa.

Näyttelyhaku päättynyt ja
näyttelyvalinnat 2022/kevät
tehty kirjasto- ja kulttuuri-
palveluiden yhteistyönä.

Toteutuu
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Laaditaan uudis-
tuvan pääkirjas-
ton suunnitelman
pohjalta kunnan
lähikirjastot, oma-
toimikirjastot ja
kirjastoauton kat-
tava palvelusuun-
nitelma.

Osallistutaan kult-
tuuripääkaupunki
–kokonaisuuteen
ja kehittämiseen
#Ecoc2026.

Lähikirjastot, oma-
toimikirjastot ja kir-
jastoauton toimin-
nan kattavat palve-
lusuunnitelma on
valmis 6/2021.
Suunnitelman toi-
menpiteiden käyt-
töönotto on aloi-
tettu.

Kulttuuritoimijoi-
den verkosto (sis.
kulttuurihyvinvoin-
nin palveluvalikon)
on koottu 8/2021.
Kulttuurikummitoi-
minnan toteutus
yhteistyössä koor-
dinoivan toimijan
kanssa on käynnis-
tetty 12/2021.

Palvelusuunnitelman laati-
minen jatkuu tiedonkeruulla
ja projektisuunnitelman te-
kemisellä. Yhteistyö palve-
lusuunnittelu-alatyöryhmän
ja Valkeakosken "Kirjastoau-
ton konseptit uusiksi" -
hankkeen kanssa.

Kirjaston ja palvelukäytävän
yhteiskehittäminen jatkuu
tulostehintojen harmoni-
soinnilla. Kirjasto ja palvelu-
käytävä markkinoivat
Kompa-tilaa yhdistysten päi-
väkäyttöön. Kirjaston ja pal-
velukäytävän digituki teh-
dään näkyväksi Pidike-hank-
keessa.

Kulttuuriverkoston ensim-
mäisen kokouksen päivä-
määrä päätetty: 16.9.2021.

Osallistutaan kulttuuripää-
kaupunkihankkeen jatko-
hankkeeseen, jonka perus-
tojen luominen alkaa 09/21.
Hanke alkaa 01/22.

Kulttuurikummitoiminta
kytkeytyy osaksi Kaiku-kor-
tin käyttöönottomahdolli-
suuksien tutkimiseen ja
tämä seudullinen yhteistyö
alkaa 01/22.
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YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Merkittävimmät talouden poikkeamat

Yhdyskuntalautakunnan alaisen palvelussuunnitelman toimintakulujen toteuma on 62,4 % ja toi-
mintakatteen osalta vain 46,0 %. Erityisesti kustannuspaikoilla yhdyskuntasuunnittelu ja kunnos-
sapito ja rakennus- ja ympäristövalvonta toimintatuottojen toteumat tulevat ylittymään maan-
myyntivoittojen ja rakennusvalvonnan maksutuottojen johdosta. Tältä osin palvelualueella on jo
valmistelussa talousarviomuutos loppuvuodelle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnot

Infrasuunnittelun ja kunnossapidon tehtäväalueella organisaatiota on selkeytetty ja vastuita on
jaettu alaspäin.

Kuntakeskuksen kehittämishankkeessa on tunnistettu pientä riskiä kustannusten ylittymiseen
yhteishankkeissa, koskien laiturin pidentämistä ja johtosiirtoja.

Yhdyskunnan palvelualueen henkilöresurssien tiukka mitoitus ja vuosien mittaan lisääntynyt työ-
määrä on alkanut näkyä henkilöstön uupumisena. Uhkana on lisääntyvät sairauspoissaolot ja pal-
velun heikkeneminen. Lisäksi on havaittu myös rekrytointihaasteita avoinna olleisiin työtehtä-
viin.

1 000 € TP 2020 TA 2021
TA 2021
muutos MTA 2021

Toteuma
31.8.2021

Toteuma
%

Toimintatulot 5 434 6 963 600 7 563 6 905 91,3
Valmistus omaan käyttöön 0 0 1 1
Toimintamenot -19 579 -20 697 -163 -20 860 -13 026 62,4
Toimintakate (Netto) -14 145 -13 734 438 -13 296 -6 121 46,0

Poistot ja arvonalentumiset -8 117 -9 817 0 -9 817 -6 174 62,9

Sisäiset sitovat vuokratulot 18 673 19 696 19 696 12 650 64,2
Sisäiset muut tulot 12 0 0 145
Sisäiset sitovat vuokramenot -348 -312 -312 -229 73,5
Sisäiset muut menot -441 -171 -171 -339 198,8

Kokonaiskustannukset
(ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot) -28 485 -30 997 -163 -31 160 -19 769 63,4

 = valtuustoon nähden sitovat erät
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YHDYSKUNNAN PALVELUALUEEN HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Hallinto vastaa palvelualueen yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakun-
tatyöskentelyn sujuvuudesta, tietohallintopalveluista ja luottamushenkilöiden koulutuksesta.
Hallinnon alaisuuteen kuuluu myös palo- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon seu-
dullinen yhteistyö. Lisäksi palvelualueen hallinnon alla on kuntakeskuksen kehittämisen hanke,
jonka toteuttaminen läpileikkaa koko palvelualueen.

Lempäälän palo- ja pelastustoimesta huolehtii Pirkanmaan pelastuslaitos. Palvelutasopäätöksen
mukaan aluepelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmis-
ten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä poikkeusoloihin varautuminen.
Tärkeä osa tässä toiminnassa on myös sopimuspalokunnilla (Lempäälän, Sääksjärven-Kuljun sekä
Nurmen VPK:t).

Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto hoidetaan seutukunnallisesti kuuden kunnan
kesken (Pirteva). Isäntäkuntana toimii Pirkkala. Ympäristöterveydenhuolto turvaa ohjauksen ja
valvonnan keinoin kuntalaisille turvalliset ja terveelliset elintarvikkeet, asuinolot, elinympäris-
tön, kulutustavarat ja kuluttajapalvelut.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8.
Tilan-
nepäi-
vitys

Kasvatamme
asemanseutuja
ja keskitämme
kaavoitusta lähi-
juna-asemien
sekä joukkolii-
kennereittien
varteen.

Kehitämme keskus-
tahankkeen kautta
kuntakeskuksen ve-
tovoimaa ja palve-
luita. Keskustake-
hän kortteleiden
asemakaavatyötä
viedään eteenpäin
ja alueen infraa
suunnitellaan
eteenpäin ja raken-
tamista jatketaan.
Telkäntaipaleen ke-
vyenliikenteen sil-
lan rakentaminen
saatetaan loppuun.

Vähintään
yksi uusi kes-
kustakortteli
lähtee vuo-
den 2021 ai-
kana rakentu-
maan.

Asemakorttelin asemakaava
hyväksyttiin ja sai lainvoiman.
Kaavassa osoitettiin uusia
asuntoja n. 350 asukkaalle ja
liiketiloja joukkoliikenteen kan-
nalta keskeisimmille paikoille
rautatieaseman ja linja-autolii-
kenteen ääreen. Ensimmäisen
rakennusosan toteutusneuvot-
telut ovat käynnistyneet. Hii-
roksentien asemakaavan kaava
kuulutettiin voimaan. Korttelin
114 tontin luovuttaminen
odottaa telemaston siirtämistä
uuteen sijaintiin. Sijainnista on
valitettu hallinto-oikeuteen.

Asemalaiturin pidentämisen
rakennustyö on käynnistynyt.
Pidennys mahdollistaa myös
pitkien junien pysähtymisen
ykköslaituriin.

Toteu-
tuu
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Lemponkadun bussikaista sijoi-
tettiin yhteistyössä K-marketin
liikekiinteistön kanssa Lem-
ponkadun varteen. Bussilii-
kenne on siirtynyt Tampereen-
tieltä ja Lempäälän Aleksilta
Keskustakehälle.



55

TILAT JA RAKENNUTTAMINEN

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Tilatoimi hallinnoi kunnan kiinteistöomaisuutta ja vuokraa tilat kunnan sisäisille ja ulkoisille asi-
akkaille. Tilatoimessa huolehditaan kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, käytettävyydestä ja
arvon säilymisestä mahdollisimman laadukkaasti. Kunnossapidon työt tilataan konserniyhtiö Le-
kitek Oy:ltä tai yksityisiltä toimijoilta.

Rakennuttaminen hoitaa isojen talonrakennusinvestointien rakennuttamisen sekä kiinteistöjen
peruskorjaushankkeiden rakennuttamisen. Talonrakennuksen investointihankkeet kilpailutetaan
hankintalainsäädännön mukaisesti.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

4.1. Väes-
tönkasvu ja
kehitys

Kanavan koulun to-
teutus hyväksy-
tyssä kustannusar-
viossa laatutavoit-
teiden mukaisesti
ja valmistuminen
suunnitellussa aika-
taulussa.

Saikan koulun ja
päiväkodin rakenta-
misen valmistelu.

Kanavan koulu:
- kustannusarvio
14,6 milj.€
- työmaan kosteu-
denhallinta Kuiva-
ketju-10 toiminta-
mallin mukaisesti
- rts-sertifikaatista
vähintään kolme
tähteä
- uuden yläkoulun
toiminta alkaa syys-
lukukauden alussa
2021

Saikan koulu ja päi-
väkoti:
- hankemuodon va-
linta
- konsulttien ja ura-
koitsijan kilpailu-
tukset
- edistetään kunnan
puurakentamista
kunnan omien koh-
teiden osalta

Kanavan koulu:
Kanavan koulu on otettu
vastaan urakkasopimuksen
mukaisessa aikataulussa
rakennuksen sisäpuolisilta
osin 30.4.2021 ja ulkopuo-
lisilta osin 30.6.2021. Uu-
det oppilaat ovat päässeet
aloittamaan syyslukukau-
den 2021 tavoitteen mu-
kaisesti koulussa. Hanke
pysyy budjetissa. Työmaan
kosteudenhallinta on to-
teutettu Kuivaketju-10 toi-
mintamallin mukaisesti.
Rts-sertifikaatin hakupro-
sessi on käsittelyssä.

Saikan koulu ja päiväkoti:
Hankkeelle ei voida hakea
vielä investointipäätöstä,
sillä Saikan kaavasta on va-
litettu. Saikan koulua ja
päiväkotia on käytetty
case-esimerkkinä kunnan
Puurakentamista edistä-
vässä -hankkeessa.

Toteutuu
osittain
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4.5 Elinkei-
not, kaavoi-
tus, liikenne
ja ympäristö

Kohti hiilineutraalia
Lempäälää 2030.
Energia ja ilmasto-
toimenpidekor-
teista valitun kalus-
teiden ja laitteiden
kierrätys, aurin-
koenergian hyödyn-
täminen ja sähkö-
autojen latauspis-
teiden kartoitus.

Kalusteiden ja lait-
teiden kierrätyk-
selle toimintamalli.

Aurinkopaneelei-
den lisääminen vä-
hintään yhteen
kohteeseen.

Sähköauton lataus-
pisteiden lisäämi-
nen vähintään yh-
teen kohteeseen.

Kalusteiden ja laitteiden
kierrätyksen alustaksi on
valittu Kiertonet, mikä on
maksuton verkkopalvelu.
Ylimääräiset kalusteet ja
laitteet luetteloidaan ja
kuvataan järjestelmään
sen toimipisteen toimesta,
missä ko. kaluste tai laite
on vapautumassa. Kalus-
teet ja laitteet kierräte-
tään ensisijaisesti sisäisesti
kunnan toimipisteille, tä-
män jälkeen yleishyödylli-
sille yhdistyksille. Mikäli
kaluste tai laite ei löydä
uutta sijoitusta kunnan si-
sältä, voidaan se laittaa
järjestelmän avulla ulkoi-
sesti myytäväksi tai annet-
tavaksi.

Selvitystyö aurinkopanee-
lien lisäämisestä kunnan
kiinteistöille on käynnis-
tetty. Kanavan koululle on
tilattu aurinkopaneeli-
kenttä, mikä on käytössä.

Sähköautojen latauspis-
teitä on tilattu Kanavan
koulun ja terveyskeskuk-
sen pysäköintialueille.

Toteutuu
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MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Tehtäväalueen tavoitteena on maankäytön laadukkaasti, ympäristöä säästävästi ja kustannuste-
hokkaasti siten, että vähennetään ympäristövaikutuksia ja tarjotaan monipuolisesti elämisen
edellytyksiä. Lopputuotteina ovat korkeatasoiset asuin-, yritys- ja yleiset alueet sekä kunnallis-
tekniset järjestelmät. Maankäytön suunnittelun tehtävänä on kunnan yleis- ja asemakaavoitus
sekä strateginen maankäytön suunnittelu.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Vuotuinen vä-
estönkasvuta-
voitteemme
strategiakau-
delle on keski-
määrin 2 %.
Näin ta-
kaamme Lem-
päälän elinkel-
poisuuden.

Laadimme laaduk-
kaita yleis- ja ase-
makaavoja, jotka
luovat edellytyksiä
monipuoliselle ja
korkeatasoiselle
asumiselle, liikkumi-
selle, työnteolle ja
vapaa- ajanvietolle.
Huomioimme kaa-
voituksen yhtey-
dessä maankäytön,
palveluiden ja inves-
tointien keskipitkän
aikavälin suunnitte-
lun. Ohjataan asun-
torakentamista mo-
nipuolisen liikkumi-
sen mahdollisuudet
huomioiden.

Hyväksyttyjen ja
voimaantullei-
den yleis- ja ase-
makaavojen
määrä (yhteen-
laskettu kerros-
ala asemakaa-
voissa 80 000 k-
m2 ja hyväksyt-
tyjä yleiskaavoja
vähintään 1);
ajantasaisten
yleiskaavojen
kattavuus kas-
vaa 10 %.

Lainvoiman on saaneet 1
osayleiskaava, 1 ranta-ase-
makaava ja 9 asemakaa-
vaa, joista 4 tontinjakokaa-
voja.

Kerrosala 181 604 k-m2
ylittää asetetut tavoitteet.

Säijän yleiskaava on hyväk-
sytty ja kattaa kunnan
maapinta-alasta 15 %.
Strateginen yleiskaava sai
lainvoiman.

Hyväksyttyjä asemakaa-
voja ovat Marjamäen poh-
joisosa, Kuntakeskuksen
kadun nimeäminen, Nie-
melän ranta-asemakaava,
Lahnatie, Asemakortteli
sekä Hiiroksentie, joka tuli
lainvoimaiseksi. Lisäksi Lin-
najärventien itäosan kaava
on valmistunut mutta siitä
on valitettu.

Toteutuu
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Vähennämme
80 % kasvihuo-
nekaasupääs-
töjä vuoden
2007 tasosta
vuoteen 2030
mennessä.

Kehitetään ilmasto-
vaikutusten arvioin-
tia ja välineitä kaa-
van laatimisen yh-
teydessä. Tehoste-
taan nykyinfran
käyttöä ja pyritään
vaikuttamaan kul-
kutapojen muutok-
seen.

Joukkoliiken-
teen vaikutus-
piiriin (500 m
linja-auto-
pysäkistä tai
juna-asemasta)
sijoittuvan ase-
makaavoitetun
asuntovarannon
määrä prosent-
teina koko va-
rannosta nou-
see.

Joukkoliikennevyöhyk-
keellä oleva osuus raken-
netuista asunnoista on
vuodessa noussut 83 % →
84 %.

Joukkoliikennevyöhyk-
keellä oleva osuus raken-
tamattomista asunnoista
on vuodessa noussut 78 %
→ 84 %.

Kunnan omistuksen osuus
asuntovarannosta on
noussut vuodessa 40 % →
45 %.

Toteutuu
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YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KUNNOSSAPITO

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Tehtäväalueen tavoitteena on infrastruktuurin suunnittelu ja toteuttaminen laadukkaasti, ympä-
ristöä säästävästi ja kustannustehokkaasti siten, että vähennetään ympäristövaikutuksia ja tarjo-
taan monipuolisesti elämisen edellytyksiä. Lopputuotteina ovat korkeatasoiset asuin-, yritys- ja
yleiset alueet sekä kunnallistekniset järjestelmät. Lisäksi tarjotaan mittaus-, kartta- ja paikkatie-
topalveluja sekä oman suunnittelun ja rakentamisen että ulkopuolisten toimijoiden tarpeisiin.

Tehtäväalue muodostuu kahdesta vastuualueesta, tontti- ja mittauspalvelut sekä infrasuunnit-
telu ja kunnossapito.

Tontti- ja mittauspalvelujen tehtävänä on vastata kunnan maanhankinnasta, tontinluovutuksista,
paikkatieto-, kartasto- ja osoiteasioista sekä maastomittauksista.

Infrasuunnittelu- ja kunnossapito vastaa yleisten alueiden infran suunnittelusta, rakennuttami-
sesta ja kunnossapidosta laadukkaasti ympäristöä säästävästi ja kustannustehokkaasti sekä jouk-
koliikenteen alueellisesta kehittämisestä. Lopputuotteena on kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä
infraympäristö toimivilla liikenneyhteyksillä.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Ostamme
joka vuosi 40
ha uutta
maata. Kaa-
voitamme yri-
tystontteja
20 ha ja
myymme 14
ha joka vuosi.

Maanhankinta
keskitetään stra-
tegisen yleiskaa-
van ja maapoliitti-
sen ohjelman mu-
kaisille painopis-
tealueille nauha-
taajamamassa ja
Marjamäen alu-
eella.

Toteutunei-
den kiinteis-
tökauppojen
määrää (ha)
seurataan.

Raakamaa-alueita on hankittu
35,66 ha Hauralan, Vanattaran ja
Kuljun alueilta.

Asemakaavoitettuja alueita on
hankittu yhteensä 7,04 ha.

Marjamäen alueelle on tullut
voimaan pohjoisosan asema-
kaava, jossa on teollisuustontti-
alueita yhteensä n. 28,00 ha.

Yritystontteja on myyty yh-
teensä viisi Marjamäen ja Sääks-
järven Ajurintaipaleen alueilta.
Tonttien yhteispinta-ala on
18,96 ha. Rivitalotontteja on
myyty kolme kappaletta Annis-
ton ja Hauralan alueilta. Tont-
tien pinta-ala on yhteensä 0,94
ha.

Toteutuu
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Vuotuinen vä-
estönkasvuta-
voitteemme
strategiakau-
delle on kes-
kimäärin 2 %.
Näin ta-
kaamme Lem-
päälän elin-
kelpoisuuden.

Tontinluovutuk-
set tehdään ta-
lousarvion ja ton-
tinluovutussuun-
nitelman tavoit-
teiden mukaisesti
kunnan kasvuta-
voitteet ja -resurs-
sit sekä palvelu-
verkon kantavuus
huomioiden.

Suunnitelmal-
listen tontin-
luovutusten
toteutuminen
(%).

Tontinluovutukset on tehty ton-
tinluovutussuunnitelman mukai-
sesti.

Toteutuu

Palvelemme
paremmin

Huolellisella suun-
nittelulla rakenne-
taan viihtyisiä ja
turvallisia asuin-
alueita, joissa
huomioidaan
joukkoliikenteen
saavutettavuus
sekä toimiva ja
kustannustehokas
kunnossapito.

Kuntalaisia palvel-
laan tehokkaasti
ja palvelu on
avointa ja helposti
lähestyttävää.

Hyväksyttyjen
katusuunni-
telmien ja
yleisten aluei-
den suunni-
telmien
määrä. Vertai-
lulukuna in-
vestointioh-
jelman mu-
kaisten koh-
teiden määrä.

Palautekana-
van kautta
tulleisiin pa-
lautteisiin
vastaaminen
kolmen päi-
vän sisällä
(vastausaika).

Hyväksyttyjen katusuunnitel-
mien määrä 9 kpl ja 1 yleisen
alueen suunnitelma.

Välillä 1.1.-31.8.2021 annettiin
sähköisen palautekanavan
kautta 737 kpl palautetta kos-
kien katujen ja yleisten alueiden
kunnossapitoa. Palautteisiin vas-
tattiin keskimäärin 1 päivän ja
13 tunnin aikana (tavoiteaika 3
päivää).

Toteutuu
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RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Rakennus- ja ympäristövalvonnan toiminta painottuu lakisääteisten viranomaistehtävien (kuten
luvat, ilmoitukset ja valvonta-asiat) toteuttamiseen.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä oh-
jauksesta ja neuvonnasta, valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamisen ja muita toi-
menpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja ra-
kennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

Ympäristövalvonta käsittelee ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan luvat, il-
moitukset ja rekisteröinnit. Ympäristönsuojelu huolehtii luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta, me-
luntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveelli-
nen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnonympäristö. Ympäristönsuojelu
toimii HINKU-ilmastoyön koordinaattorina kunnassa. Ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat
sopimusperusteisesti Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun tehtävät. Vesilahden osuus ympä-
ristönsuojelun kustannuksista on 20 %.

Tavoite
Toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoit-
teet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Palvelemme
paremmin

Kyllä, jokainen ovi on
oikea -asiakaspalvelu-
konseptin kehittämi-
nen viranomaispalve-
luissa. Rakentajan di-
gitaalisen palvelukäy-
tävän luominen yh-
teistyössä rakentami-
seen liittyvän moniam-
matillisen asiantuntija-
ryhmän kanssa.

Asiakastyytyväi-
syyskyselyn kes-
kiarvo vähintään
4/5.

Asiakaskysely toteute-
taan loppuvuodesta
2021.

Toteutuu
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Vähennämme
80 % kasvi-
huonekaasu-
päästöjä vuo-
den 2007 ta-
sosta vuo-
teen 2030
mennessä.

Fossiilisesta uusiutu-
vaan. Kuntalaisille
suunnatun energi-
aneuvonnan kehittä-
minen ja edistäminen.

Yleisötilaisuuksia,
webinaareja ja
energiaklinikoita
vähintään 5/vuosi

Vähintään neljä
somekampanjaa

Suoraa neuvontaa
omakotiyhdistyk-
sille ja taloyhti-
öille vähintään
50/vuosi

Tampereen kaupunki-
seudun kunnat saivat
ympäristöministeriön
rahoituksen kaksivuoti-
selle ns. Seuturane-
energianeuvontahank-
keelle. Energianeuvon-
tahankkeen toteuttaa
Ekokumppanit Oy.
Hanke käynnistyy syk-
syllä. Lempäälän kunta
osallistuu hankkeeseen
omarahoitusosuudella.

Some-kampanjoista on
käynnissä viikon Hinku-
vinkkikampanja, jonka
avulla kannustetaan
kuntalaisten arkisiin
ekotekoihin.

Toteutuu
osittain
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KONSERNIYHTIÖT

LEMPÄÄLÄN VESI OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Lempäälän Vesi Oy:n tehtävänä on toiminta-alueellaan turvata sopimusasiakkaidensa laatuvaati-
mukset täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemärivesien poisjohtami-
sesta ja käsittelystä huomioiden vesien- ja ympäristönsuojelulliset tavoitteet.

Lempäälän Veden tehtäväalueita ovat talousveden hankinta, käsittely ja jakelu toiminta-alueella,
jätevesien johtaminen ja käsittely toiminta-alueella, hulevesien johtaminen hulevesiviemäröinnin
alueella sekä vesihuoltoverkostojen ja -laitteistojen kunnossapito laitoksen alueella.

Lisäksi Lempäälän Vesi Oy myy muun infran rakentamis- / rakennuttamispalveluita yhdyskunnan
palvelualueelle.

Osakeyhtiön henkilöstömäärä on 16 ja yhtiön hallituksessa on 5 jäsentä.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Lempäälän omis-
tuksessa olevien
yhtiöiden toi-
minta on tarkoi-
tuksenmukaista
ja liiketaloudelli-
sesti kannatta-
vaa. Tuloksente-
kokykyä arvioi-
daan suhteessa
muiden kuntien
vastaavan toi-
mialan yhtiöihin
oman pääoman
tuottotavoite
huomioiden.

Lempäälän Vesi
Oy:n vesimaksut
verrattuna muiden
Pirkanmaan kun-
tien vesihuoltolai-
toksen vesimaksu-
jen keskiarvoon

Omavaraisuusas-
teen parantami-
nen

Lempäälän Vesi
Oy:n vesimaksut ei-
vät ylitä Pirkan-
maan vesihuoltolai-
tosten keskiarvoa
yli 5 %:lla

Lempäälän Vesi
Oy:n omavaraisuus-
aste verrattuna
edellisiin vuosiin

2021 vesimaksut ovat
1,1 %:a yli Pirkanmaan
vesimaksujen keskiar-
von

Omavaraisuusaste on
parantunut edelliseen
vuoteen verrattuna.

Toteutuu
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Palvelemme pa-
remmin

Toimintavarmuus

Ilmoittamatto-
mien vesikatkos-
ten asukasaika, eli
katkojen aikana il-
man vettä olevien
asukkaiden määrä
kerrottuna katkon
kestolla (h).

Laskuttamaton vesi
on enintään 15 %
verkostoon pumpa-
tusta vesimäärästä.

Laskuttamaton jä-
tevesi on enintään
37 % käsitellystä jä-
tevesimäärästä.

Ilmoittamattomien
vesikatkosten asu-
kasaika vuodessa
on alle 8 500 h.

Alkuvuonna laskutta-
maton vesi on ollut
15,2 %.

Laskuttamaton jätevesi
on ollut noin 27,0 %.

Vesikatkosten asukas-
aika on ollut 600 h.

Toteutuu
osittain
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LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Lempäälän Lämpö Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa energiaa ja lämpöä helposti, kustannus-
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kaiken toiminnan lähtökohtana on tyytyväinen loppukäyt-
täjä ja asiakas. Yhtiön visiona on olla innovatiivinen energia-alan edelläkävijä alueellaan. Yhtiön
henkilöstön määrä on 6 ja hallitukseen kuuluu 3 jäsentä.

Lempäälän Lämpö Oy:n täysin omistaman tytäryhtiö Lempäälän Energia Oy:n tehtävänä on toi-
mia energiantuotantoyhtiönä ja Marjamäen alueen energiayhteisönä. Yhtiön toimitusjohtajana
toimii emoyhtiö Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja, muu henkilöstömäärä on 5 ja hallituk-
seen kuuluu 5 jäsentä.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Lempäälän omis-
tuksessa olevien
yhtiöiden toi-
minta on tarkoi-
tuksenmukaista ja
liiketaloudellisesti
kannattavaa. Tu-
loksentekokykyä
arvioidaan suh-
teessa muiden
kuntien vastaavan
toimialan yhtiöi-
hin oman pää-
oman tuottota-
voite huomioiden.

Lempäälän Lämpö
- konsernin yhtiöi-
den toiminta on
taloudellisesti
kannattavaa ja
asiakashinnat
ovat valtakunnalli-
sesti keskitasolla.

Asiakashintojen
seuranta tehdään
energiateollisuu-
den seurantatilas-
ton perusteella,
jolloin vertailu on
saatavissa vuosit-
tain tammi- ja hei-
näkuun hintatie-
doilla.

Kaukolämmön hintaan
ei ole tullut muutoksia.

Vertailu on tehty ener-
giateollisuuden tilas-
ton 1.7.2021 perus-
teella. Lempäälän Läm-
mön kaukolämmön
hinta on 3 % korkeampi
tuotantotavaltaan vas-
taavien kaukolämpö-
tuottajien aritmeetti-
seen keskiarvoon ver-
raten.

Toteutuu
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Palvelemme pa-
remmin

Edistämme hyvää
asiakaspalvelua ja
digitalisaatiota to-
teutettavalla hin-
noittelumallin
muutoksella. Tällä
tavoitellaan ener-
giaverkon parem-
paa kysyntäjous-
toa, tuotantokus-
tannusten hillin-
tää ja parempaa
uusien energialäh-
teiden hyödyntä-
mistä.

Uuden hinnoittelu-
mallin mukaisilla
mittareilla ja mit-
taustavalla palve-
lut asiakkaat kai-
kista asiakkaista,
80 %

Lempäälän kunnan
kanssa tehdään yhteis-
työtä KIESI-hankkeessa
ja näin selvitetään ko-
konaisvaltaisesti ener-
giaraportoinnin toimin-
tamallia.

Toteutuu
osittain

Vähennämme 80
% kasvihuonekaa-
supäästöjä vuo-
den 2007 tasosta
vuoteen 2030
mennessä.

Uusiutuvan ener-
gian osuus.

Uusiutuvan ener-
gian osuus tuote-
tusta energiamää-
rästä (70 %).

Biopolttoaineiden
osuus kaukolämmön
tuotannosta 67 %.

Toteutuu
osittain
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LEMPÄÄLÄN VUOKRAKODIT OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Lempäälän Vuokrakodit Oy (ent. Kiinteistö Oy Sirkkavuori) on Lempäälän kunnan omistama
vuokrataloyhtiö, jonka on määrä toteuttaa kunnan asuntopoliittisia tavoitteita eli tarjota asun-
toja, jotka tilojen, tason, taloudellisuuden ja sosiaalisen ympäristön puolesta luovat asukkaille
asumistyytyväisyyttä. Yhtiön henkilöstömäärä on 5 henkilöä ja hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Yh-
tiö panostaa kiinteistökannan kehittämiseen ja asumisen laatuun aktiivisesti, rakentamalla uusia
kiinteistöjä ja korjaamalla vanhoja pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Lempäälän
omistuksessa
olevien yhtiöi-
den toiminta
on tarkoituk-
senmukaista ja
liiketaloudelli-
sesti kannatta-
vaa. Tuloksen-
tekokykyä arvi-
oidaan suh-
teessa muiden
kuntien vastaa-
van toimialan
yhtiöihin oman
pääoman tuot-
totavoite huo-
mioiden.

Asuntojen käyttö-
aste on hyvä, vähin-
tään 90 %.

Asukasvaihtuvuus
on valtakunnallisen
keskiarvon alapuo-
lella, vertailukoh-
tana ARA-asunnot.

ARA rajoitettu kes-
kivuokra ei poikkea
Tampereen ympä-
ristökuntien keski-
vuokrasta 5 %
enempää.

Kiinteistöjen sään-
nöllinen kuntokar-
toitus aloitetaan
syksyllä -20 ja jatke-
taan suunnitelma-
kaudella.

Käyttöaste %

Vaihtuvuus

Keskineliövuokra
(Tampereen ympä-
ristökunnat)

10 kiinteistön kun-
toarvio toteutettu
syyskuussa 2020

Käyttöaste 98,09 %

Vaihtuvuus 16,9 %

Keskineliövuokra 11,22
€/m2/kk.

Kiinteistöjen kunnon
arviointia jatkettu
- kuntoarvioita tilattu 5
kpl, tehdään myös kph-
kartoitukset ko. kohtei-
siin
- korjausten PTS-suun-
nitelmien päivitystä jat-
kettu/jatketaan

Toteutuu
osittain
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Korjausvelan mää-
rää vähennetään
vuosittain n. 10
%:lla.

Korjausvelka syys-
kuu 2020 n. 582
000 €

Urakkasopimukset kol-
men lämmönjakokes-
kusksen uusimisesta ja
lämmönjakoverkosto-
jen tasapainotuksesta
allekirjoitettu, työt al-
kanee. hteen kohtee-
seen ei saatu markkina-
tilanteen vuoksi tar-
jouksia, siiretään vuo-
delle 2022.

Palvelemme
paremmin

Asukaskyselyt to-
teutetaan vuosit-
tain syyskaudella

Digitalisaation luo-
mien ratkaisujen
hyödyntäminen

Asukaskyselyn vas-
tausprosentti on
vähintään 15 ja asu-
kaskyselyn tulokset
eivät ole heikenty-
neet vuodesta
2020.

Projektisuunnitel-
mat, kustannusar-
viot ja aikataulut
valmiina ”Tabletti
joka asuntoon” –
projektista.

Kiinteistöhallintajärjes-
telmän käyttöönotto
edennyt suunnitelmien
mukaan.

Otettu käyttöön uusi
asiakaspalvelunumero
sekä puhelinjärjes-
telmä.

Toteutuu
osittain
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LEMPÄÄLÄN KEHITYS OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Lempäälän Kehitys Oy vastaa Lempäälän kunnan elinkeinoasioista ja -kehittämisestä yhteis-
työssä koko kuntakonsernin kanssa sekä osallistuu Tampereen seudun elinkeinoyhteistyöhön
Lempäälän osalta palvelusopimuksen mukaisesti ja asetetun talousarvion puitteissa. Lisäksi yhtiö
tuottaa muita palveluja, jotka edesauttavat Lempäälän kehittymistä. Yhtiön henkilöstömäärä on
neljä ja hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

Tavoite
Toiminnalliset ja
taloudelliset ta-
voitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Palvelemme
paremmin

Laadukas ja ketterä
palvelu yrityksille ja
yhteistyökumppa-
neille. Tavoitteena
palvelun jatkuva pa-
rantaminen.

Yhtiön palvelukuva-
tutkimus tehdään
jatkossa vuosittain.
Kokonaisarvosanan
keskiarvo 8,7 /
2020 ja 8,5 / 2018

Palvelukuvatutkimuk-
sessa kokonaisarvon
keskiarvo 8,5. Lempää-
län Kehityksen kanssa
asioineista 84 % oli tyy-
tyväisiä palvelun suju-
vuuteen.

Toteutuu
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LEMPON PARKKIKIINTEISTÖT OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

Lempon Parkkikiinteistöt Oy mahdollistaa Nova Lempäälä kehityshankeen toteutumisen eli Lem-
päälän kuntakeskuksen kehittymisen, tonttien myymisen ja radanvarren rakentamisen sekä yh-
distää eri liikennemuodot toisiinsa. Kuntakeskuksen rakentaminen edellyttää tärinän, melun ja
törmäyksen hallintaa. Nämä asiat otetaan haltuun pääsääntöisesti pysäköintilaitoksilla. Lempon
Parkki Oy tuottaa pysäköintipalveluja Lempäälän kunnan alueella. Yhtiöillä ei ole omaa henkilö-
kuntaa. Yhtiöiden hallituksiin kuuluu neljä jäsentä.

Tavoite
Toiminnalliset
ja taloudelliset
tavoitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Lempäälän
omistuksessa
olevien yhtiöi-
den toiminta
on tarkoituk-
senmukaista ja
liiketaloudelli-
sesti kannatta-
vaa. Tuloksen-
tekokykyä arvi-
oidaan suh-
teessa muiden
kuntien vastaa-
van toimialan
yhtiöihin oman
pääoman tuot-
totavoite huo-
mioiden.

Yhtiön tehtävät
on suoritettu ta-
loudellisesti ja
tehokkaasti.

Lempon Parkkikiinteis-
töt Oy:n tytäryhtiön
Lempon Parkki Oy:n:

*Parkkihallin käyttö-
aste kasvaa vuoden
2020 päiväkäyttöas-
teesta 0,004 % vuonna
2021 päiväkäyttöas-
teeseen 40 %.

*Asiakaslaskutus kas-
vaa vuoden 2020 luku-
määrästä 5 kpl vuonna
2021 180 kpl.

Aloitettujen pysäköin-
tien määrä 8/2021 1
888 kpl.

Kuukausisopimuksia 94
kpl.

Toteutuu
osittain

Palvelemme
paremmin

Yhtiön palvelu-
ratkaisut hanki-
taan niin että yh-
tiön toiminta on
pitkällä aikavä-
lillä kestävällä ja
kannattavalla
pohjalla.

Lempon Parkkikiinteis-
töt Oy:n tytäryhtiön
Lempon Parkki Oy:n:

*Palveluratkaisujen
käyttöönotto vähin-
tään 80 %, mikäli ohjel-
mistojen hankinta to-
teutuu suunnitellusti

Pysäköintitalo ja
Moovy-järjestelmä käy-
tössä, sähköiset info-
taulut ulosajoille asen-
nettu.

Nettisivut työn alla.

Toteutuu
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LEKITEK OY

Lempäälä 2025 - Kunta, joka sanoo kyllä
Yhdessä, elämykset ja edelläkävijyys

LEKITEK Oy tuottaa Lempäälän kunnalle ja Lempäälän kuntakonsernin yhtiöille kiinteistöhuolto-,
rakentamis-, siivous-, viher-, liikuntapaikka-, kuljetus-, korjaamo-, laitos- ja välinehuoltopalveluita.
Toiminnan tarkoituksena on asuin- ja elinympäristön viihtyisyydestä ja toimivuudesta huolehtimi-
nen Lempäälässä.

Lisäksi palvelemme Lempäälässä yksityissektoria inhouse-yhtiön rajoissa.

Yhtiössä työskentelee yli 100 vakituista työntekijää. Kausityöntekijät ja sijaiset nostavat määrä
yli 140 työntekijään. Yrityksemme hallituksessa on 6 jäsentä.

Tavoite
Toiminnalliset
ja taloudelliset
tavoitteet

Mittari Toteuma 31.8. Tilanne-
päivitys

Lempäälän
omistuksessa
olevien yhtiöi-
den toiminta
on tarkoituk-
senmukaista ja
liiketaloudelli-
sesti kannatta-
vaa. Tuloksen-
tekokykyä arvi-
oidaan suh-
teessa muiden
kuntien vastaa-
van toimialan
yhtiöihin oman
pääoman tuot-
totavoite huo-
mioiden.

Palvelusopimuk-
sen mukaiset
tehtävät on suo-
ritettu taloudel-
lisesti ja tehok-
kaasti.

Seurataan ulos-
myyntiosuutta

Palvelusopimushin-
noittelu vastaa toteu-
tuneita kustannuksia.

Yksityissektorin myyn-
nistä saatavilla voi-
toilla kehitetään yri-
tyksen toimintaa ja
pienennetään kunnan
palvelusopimushin-
noittelua.

Konsernin ulkopuoli-
nen myynti pysyy in-
house-yhtiön rajoissa.

Palvelusopimuksen si-
sältöä ja hinnoittelua
seurataan aktiivisesti
yhteistyössä tilaajien
kanssa.

Ulosmyynnin osuus lii-
kevaihdosta elokuussa
5,16 %, sisältäen Lem-
päälän Lämpö Oy:n
kiinteistöhuoltosopi-
mukset. Loppuvuoden
osalta kokonaisuus tu-
lee laskemaan alle 5
prosentin.

Toteutuu

Palvelemme
paremmin

Laadunseuranta
ja tilaajan kasva-
nut tyytyväisyys
palveluntuotta-
jaan.

Laadunseuranta kier-
rokset palvelusopi-
muksen mukaisesti
kunnan kiinteistöihin.
Laatukierrosten rapor-
tointiin käytettävissä
ATOP Flow ja AVUX
järjestelmät.

Laadunseurakierrokset
aloitettu ja toteute-
taan vuoden loppuun
mennessä palvelusopi-
muksen mukaisesti.

Toteutuu
osittain



72

Asiakastyytyväi-
syys

Palveluiden mo-
nipuolistaminen
kunnan tarpei-
siin

Henkilöstön
koulutus

Laatua seurataan sään-
nöllisesti myös tilaajan
ja tuottajan välisissä
palveluseurantapala-
vereissa.

Asiakastyytyväisyysky-
sely kunnan- ja kunta-
konsernin henkilös-
tölle vuosittain. Tavoit-
teena saada parempi
keskiarvo kuin 2019
(3.15). Asiakastyytyväi-
syyttä mitataan jatku-
vasti myös yksityispuo-
len asiakkailta, jossa
tavoite on sama.

LVI-palvelut ja laite-
huoltajat saadaan han-
kittua kunnan tarpee-
seen.

Palveluosaajapassival-
mennus koko henkilös-
tölle. Valmennus käsi-
tellään yrityksen stra-
tegiaa, työyhteisötai-
toja, työyhteisön kehit-
tämistä ja asiakaspal-
velua.

Henkilöstön pätevöity-
mis- ja korttikoulutuk-
set ovat ajan tasalla
koko henkilöstöllä.

Tilaajapalaverit ovat to-
teutuneet palvelusopi-
muksen mukaisesti.

Vuoden 2021 kunnan
asiakastyytyväisyysky-
sely toteutetaan mar-
raskuussa 2021.

Laitehuoltajien yhtiöit-
tämisen suunnittelu-
prosessi on keskeytetty
tulevasta sote-uudis-
tuksesta johtuen.

Palveluosaajapassikou-
lutusten aloitus siirtyy
lokakuulle koronasta
johtuen.

Korttikoulutuksia jär-
jestetty tarpeen mu-
kaan.
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