
 Visio: 

RUNSAASTI MAHDOLLISUUKSIA

”Helppo tulla, elää ja yrittää”

Lempäälästä on moneksi. Kasvavalla kaupunkiseudulla sijaitsevasta elinvoimaisesta 
Lempäälästä löytyy asuinpaikka jokaiselle asumismuodosta riippumatta sekä yrityksille ja 
yhdistyksille monipuolisia toimitiloja. Lempääläisille on runsaasti mahdollisuuksia saada 
äänensä kuuluviin ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, yhdenvertaisesti.

 ■ Rohkaisemme omatoimisuuteen. Kannustamme Lempäälässä asuvia ja toimivia tahoja 
oma-aloitteisuuteen ja tuemme kuntalaisten vahvaa osallisuutta ja omatoimista kehit-
tämistä.

 ■ Tarjoamme elämänlaatua. Kuntalaisten ulottuvilla on monipuoliset hyvän elämän edel-
lytykset.

 ■ Rakennamme toimivat puitteet. Tarjoamme monipuolisia sijoittumispaikkoja ja toimi-
tiloja yrityksille ja yhdistyksille. Kunnan maapolitiikka ja kaavoitus on pitkäjänteistä,  
ja suunnitteluprosessit ovat sujuvia.

 ■ Houkuttelemme uusia yrityksiä ja osaajia. Kunnan ja yritysten välinen keskusteluyhteys 
toimii hyvin ja elinkeinopalvelut tukevat yritysten sijoittumista ja kasvua sekä osaavan 
työvoiman saatavuutta. Kunnalla on työnantajana hyvä maine.

 Kyllä, näitä ohjenuoria noudatamme: 

LEMPÄÄLÄISISSÄ ON VOIMAA
Lempäälässä pääsee vaikuttamaan 
paikallisiin asioihin ja tekemään omista 
unelmistaan totta. 
 
Paikallisissa yhteisöissä on voimaa 
ja lempääläiset tuntevat vahvasti 
kuuluvansa juuri tänne.

VÄLITÄMME HENKILÖSTÖSTÄMME
Hyvinvointi tarvitsee tekijänsä. Sitoudumme työntekijöihimme ja huolehdimme  
henkilöstömme hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Meillä on lupa kehittyä ja kehittää.

PALVELEMME ILOLLA

Laadukas palvelu on kunnassamme sydämen asia. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on 
läsnä, tavoitettavissa ja aktiivisesti yhteydessä kuntalaisiin. Palvelemme mutkattomasti, 
nopeasti ja yksilöllisesti kaikissa kanavissa, niin kasvokkain kuin digitaalisesti. Kuntalaiset 
löytävät helposti tarvitsemiensa palvelujen pariin.

ARVOSTAMME TOISIAMME JA 
KESKUSTELEMME RAKENTAVASTI
Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu pohjautuu kunnioitukseen. Kohtaamme ennakko-
luulottomasti ja pyrimme ymmärtämään eri näkökulmia. Suosimme suoraa puhetta 
 emmekä pelkää erimielisyyksiä. Käsittelemme ristiriidat sovinnollisesti ja asiat edellä.

LÖYDÄMME RATKAISUT YHDESSÄ

Ratkaisuja havaittuihin ongelmiin etsitään yhdessä kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten 
kanssa. Suhtaudumme myönteisesti kehitysideoihin, tartumme toimeen ja saatamme asiat 
loppuun. Kannustamme kokeilemaan, emmekä pelkää epäonnistumisia. Suhtaudumme 
nöyrästi saatuihin oppeihin ja korjaamme toimintaamme niiden pohjalta.

VAALIMME AVOIMUUTTA

Avoimuus on toimivan ja osallistuvan yhteisön perusta. Uteliaisuus kunnan toimintaa 
kohtaan on hyve, jota vaalitaan. Kunta saattaa tarpeellisen tiedon kaikkien saataville ja 
jakaa sitä oma-aloitteisesti niille, jotka tietoa tarvitsevat. 

KIITÄMME, KEHUMME JA JUHLIMME ONNISTUMISIA

Niin onnistumiset kuin epäonnistumiset ovat yhteisiä. Kun onnistumme,  
muistamme aina kiittää tekijöitä, kehua hienoja suorituksia ja juhlia yhdessä.

KYLLÄ,  
LEMPÄÄLÄ  
TUNTUU OMALTA

TOIMIVUUTTA JA TOIMIJUUTTA

”Suomen suurin kyläyhteisö”

Lempäälä huolehtii kaikista kuntalaisista yhteis voimin. Kunta tarjoaa palvelut ihmisille ja 
yrityksille mutkattomasti kasvokkain tai digitaalisesti, ja luo hedelmällistä maaperää va-
paaehtoistoiminnalle. Lempäälä näyttää suuntaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja sivistyksen 
vaalijana ja panostaa ongelmien ennalta ehkäisyyn.

 ■ Lempäälän kuntaa on helppo lähestyä. Työntekijämme ja päättäjämme ovat helposti 
tavoitettavissa ja arvostavat vuorovaikutusta kunnan asukkaiden ja muiden toimijoiden 
kanssa.

 ■ Palveluja kehitetään jatkuvasti. Etsimme uusia ja joustavia ratkaisuja yhdessä asuk-
kaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Toimimme niin fyysisesti kuin digitaalisesti yli 
hallinto- ja organisaatiorajojen. Hyviin ideoihin ja aloitteisiin tartutaan.

 ■ Kannamme vastuuta yhdessä. Kunnan aktiiviset yhteisöt ja kuntalaisten monipuolinen 
osaaminen ovat keskeisiä resursseja. Kun löytyy hyvää tahtoa ja toteuttajia, toteutta-
miselle löydetään kyllä myös sen edellyttämät resurssit.

 ■ Lasten ja nuorten valoisa tulevaisuus. Panostamalla lasten ja nuorten hyvinvointiin 
edistämme asukkaiden juurtumista Lempäälään. Tämä tarkoittaa seuraavien suku-
polvien arvomaailmaan eläytymistä.

TURVALLISTA, KESTÄVÄÄ KASVUA

”Sen pitäisi olla hallittua”

Lempäälä kasvaa hallitusti. Ekologisesti kestävä kasvu löytää paikkansa ja täydentää 
nykyistä nauhamaista taajamaa sekä kyläkeskuksia. Sopiva kasvunopeus on yhtä kuin 
asukkaiden, ympäristön ja kunnan talouden kannalta hyvä vauhti.

 ■ Rakennamme viihtyisää asuinympäristöä. Lempäälässä arvostetaan monimuotoisia 
asuin ympäristöjä ja lähiluonnon saavutettavuutta.

 ■ Vahvistamme kestäviä työ-ja asiointiliikkumisen muotoja. Tuetaan joukkoliikennettä 
erilaisilla suunnitteluratkaisuilla. Aktiivisiin liikkumismuotoihin perustuvia elämäntapoja 
vauhditetaan täydentämällä pyöräily- ja kävelyreittejä.

 ■ Olemme kestävien ratkaisujen ja kiertotalouden edelläkävijä. Energia- ja kiertota-
lousratkaisujen kehittämisen rinnalla vaalitaan Lempäälän luonnon monimuotoisuutta. 
Jatkamme kunnianhimoista ilmastotyötä.

 ■ Kehitämme kuntakeskusta. Maltillisesti tiivistyvästä kuntakeskuksesta muodostuu mer-
kittävä palvelukeskittymä, jossa tehdään yhteistyötä yli hallinto- ja organisaatiorajojen. 
Asukasluvun kasvu vahvistaa myös keskustan kaupallisia palveluja.

LEMPÄÄLÄ LOISTAA
Lempäälässä elämä on mieluisaa ja 
mielekästä. Lempäälän valovoima 
koostuu sujuvasta arjesta sekä 
elämyksistä sen keskellä. 

Täällä pääsee toteuttamaan itseään 
ja tänne on helppo juurtua.
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