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Avoimuus Vuorovaikutus Luottamus 

Viestimme – vahvistamme luottamusta 
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Vakaa ja palveleva Kempele 
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Mitattava tavoite Mittari 

Talous on tasapainossa ja henkilöstö voi hyvin 
Tilikauden tulokset ovat positiivisia 
Kunnan velkaantuminen pysyy alle valtakunnan keskiarvon 
Henkilöstön työhyvinvointi paranee 
Sairauspoissaolot vähenevät 
Henkilöstö kouluttautuu aktiivisesti 

 
Tilikauden tulos 
Lainamäärä €/asukas ja vertailu koko maan keskiarvoon 
Työhyvinvointikyselyn tulokset (joka toinen vuosi) 
Sairauspoissaolopäivät / hlö 
Koulutuspäivät/hlö 

Palvelurakenteet ja -tuotantotavat kehittyvät 
Kuntaorganisaatiota suoraviivaistetaan 
Toimielintyöskentelyä kehitetään  
Palvelutuotannon prosesseja kehitetään 

 
Uudet toimenpiteet 
Toimielinten itsearviointien tulokset 
Prosessikuvaukset 

Viestintä on aktiivista ja vuorovaikutteista 
Jokainen pääprosessi viestii toiminnastaan vähintään kerran viikossa 
 
 
Erilaisia viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti  

 
Julkaisujen määrä eri kanavissa, kuntalaisaloitteiden  määrä 
Some -julkaisujen määrä pääprosesseittain 
FB -tykkääjien määrät 
Viestintäkanavien käyttö 

Konsernin omistajaohjaus on suunnitelmallista 
Kuntakonsernin omistajaohjaus on aktiivista ja vuorovaikutteista  
Kunnan omistuksessa olevien yhtiöiden toiminta on liiketaloudellisesti 
kannattavaa 

 
Omistajaohjaustapaamiset, lkm 
Yhtiöiden taloudellinen tulos, € 



Organisoi ja seuraa 
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Kempeleen kunnan johdon organisaatio 1.1.2019- 

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja  

Tekninen johtaja 

Talousjohtaja 

Hallintojohtaja 

Sosiaalijohtaja, sosiaalinen turvallisuus, työllistämispalvelut 

Terveysjohtaja, terveys ja toimintakyky, johtava lääkäri 

Opetuspalvelut 

Kotihoidon johtaja, ikääntyvien hoiva ja huolenpito, kotihoito 

Kiinteistöpäällikkö, tilapalvelut 

Maankäyttöpäällikkö, maankäyttö 

Kunnallistekniikkapäällikkö, kunnallistekniikka 

Henkilöstöpäällikkö, henkilöstöhallinto, työsuojelu 

Ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö, ateria ja puhdistus 

Palveluvaliokunta 

Resurssivaliokunta 

Elinvoimavaliokunta 

Yhteisöllisyysvaliokunta 

KUNNANJOHTAJA 
Kunnanhallitus 

Tarkastuslautakunta 
Keskusvaalilautakunta 
Viranomaislautakunta 
Seniorineuvosto 
Vammaisneuvosto 
Lapsi-, nuoriso- ja perhe -neuvosto 
Nuorisovaltuusto 
Veteraanien neuvottelukunta 
 

Tietohallintopäällikkö, tietohallintopalvelut 

Talouspalvelut, Monetra -yhteistyö, hankinta-asiat 

Hallinto- ja luottamuselinpalvelut, viestintä ja markkinointi 

Elinkeinopalvelut ja yrittäjyys, yrityskehityshankkeet 

Varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatus 

Elinkeinojohtaja 

Kunnanvaltuusto 

Rakennustarkastaja, rakennusvalvonta 

Kaavoittaja, kaavoitus 

Kempele Akatemian palvelut 



Jokainen työntekijä ja luottamushenkilö on kunnan viestinviejä ja viestintä on siksi kaikkien yhteinen asia. 
Johdon esimerkki kuitenkin oleellisen tärkeää!  

 
Viestinnän periaatteet ja tavoitteet on sovittu Kempeleessä  

1) Strategiassa 
2) viestintä- ja markkinointisuunnitelmassa ja  

3) tiedotusohjeessa (KuntaL §29) 
 

Erimerkillinen viestijä tai onnistunut viestintäteko palkitaan vuosittain Vuoden viestijä -tunnustuksella. 

Viestintäsuunnittelija Hallintojohtaja 
Viestinnän ja markkinoinnin suunnitteluryhmä (Vima -ryhmä) 

Prosessien viestintäyhdyshenkilöt 

Yhteistyö kolmannen sektorin ja yritysten kanssa 

Säännöllinen koulutus (esimiehet, yhdyshenkilöt, päättäjät) 



Hyvä kasvaa Kempeleessä! 

Kiitos! 
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