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YPÄJÄN KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN

LIITE 1

Yllä pääasiakirjan 1. kohdassa mainittuja kunnanjohtajan keskeisimpiä työkokonaisuuksia tarkemmat
työn painopistealueet mittaristoineen on kirjattu alle.
Työn painopistealueet vv. 2017-2018 ovat:
− Kunnan talouden tasapainottaminen, toiminnan taloudellinen johtaminen sekä valtuuston
määrittämien taloustavoitteiden saavuttaminen,
− Kunnan yleisen elinvoimaisuuden edistäminen
o vetovoimainen ympäristö, yritystoiminnan, osaamisen ja työvoiman saatavuuden
tukeminen, julkiset ja kaupalliset palvelut, sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys
− Kansainvälinen, kansallinen ja seudullinen sidosryhmäyhteistyö
− Kunnan imago- ja brändityö.
Tulosmittaristona käytetään liukuvaa arviointia perusteluineen:
− Kunnan talouden tasapainottaminen, toiminnan taloudellinen johtaminen sekä valtuuston
määrittämien taloustavoitteiden saavuttaminen
SANALLINEN KUVAUS TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA:
- Talouden ylijäämä saavutettu ennustettua nopeammin
- Toimiala- ja -aluekohtainen talousajattelu saatu sisäistettyä
- Kunnan kiinteän kulurakenteen tarkastaminen aloitettu osin etupainoisesti (mm. kouluverkko),
vanhojen/tarpeettomien vuokrahuoneistojen sekä maa- ja metsätilojen myynnit
- Kiinteistöveroselvitys aloitettu
- Strategia painopisteineen ja toimeenpano-osineen laadittu ohjausasiakirjaksi
- Sisäisen valvonnan uudistaminen aloitettu (mm. tehtäväkuvausten tarkastus, hallintosäännön ja
konserniohjeen päivitys)
- Kokouskäytänteet ja prosessit ajankäytöllisesti uudistettu virastossa (luettavuus ja läpinäkyvyys)
- ’Satelliittiyksikkö’ työpaja Vieterin toimintasuunnitelma ja tehtävien ajantasaistaminen tehty

LIUKUVA ARVIO (x):
x
Kehitettävää

Neutraali

Onnistunut

− Kunnan yleisen elinvoimaisuuden edistäminen
o vetovoimainen ympäristö, yritystoiminnan, osaamisen ja työvoiman saatavuuden
tukeminen, julkiset ja kaupalliset palvelut, sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys
SANALLINEN KUVAUS TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA:
- Viestintä- ja elinvoimasuunnittelija organisaatioon
- Yritysasiamiessopimus uusittu yrittäjälähtöiseksi (jalkautuva)
- Postipalveluiden säilyttämisen turvaaminen (x2) sekä samanaikaisesti Kurjenmäen teollisuusalueen
elävöittäminen ts. Annantien liikekeskuksen neuvottelut
- Muut yrityskohtaiset neuvottelut (mm. Arctic Milk kirjoille Ypäjälle)
- Paikallisuus- ja omavaraisuusajattelun sisällyttäminen strategiaan ja käytännön toimintaan (mm.
tankkaaminen kunnan ajoneuvoilla omassa kunnassa, pitopalvelut omasta kunnasta, oman kunnan
kokoustilojen hyödyntäminen jne.)
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- Siwan huoneiston osto liike- ja toimitilakäyttöön sekä keskustan alueen kuntakuvaan
vaikuttamiseksi
- Keskeisten asemakaavojen laatimisen aloitus ja/tai päivitys (mm. Palikkala [yritys- ja
palvelutoiminnan lähtökohdista] ja Kirkonkylä [asumisen monimuotoisuuden ja toiminnan
mahdollistavasta näkökulmasta]) sekä maakuntakaavan päivitykseen osallistuminen aktiivisesti
- Yrittäjien, kuntalaisten ja kyläyhdistysten osallistaminen strategian valmisteluun
- Maakunnan ja erityisesti seutukunnan imago- ja vetovoimahankkeeseen osallistuminen ja
sitoutuminen jopa strategiatasolla
- Viraston työympäristö- ja prosessimuutos palveluperiaatteen mukaiseksi ja kuntalaispalvelun
korostamiseksi
- Lukuisat kuntalaiskohtaamiset ja osallistuminen eri tilaisuuksiin, järjestöjen ja yhdistysten
kokouksiin ja kunnan ajankohtaiskatsaukset niissä, sekä kaikkinainen kunnan toiminnan
läpinäkyväksi tekeminen
- kuntaan muuttaneiden tervetulokahvien tukeminen ja läpivieminen (aloitteesta)

LIUKUVA ARVIO (x):
x
Kehitettävää

Neutraali

Onnistunut

− Kansainvälinen, kansallinen ja seudullinen sidosryhmäyhteistyö
SANALLINEN KUVAUS TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA:
- Ystävyyskaupunkiyhteistyön ’kirkastaminen’ Bábolnaan henkilökohtaisesti, minkä seurauksena
sektorikohtainen työagenda yst.kaup.yt:n jalkauttamiseksi kaikkien kuntalaisten ulottuville
- Uuden ystävyyskunnan puoltaminen
- Seutu- ja maakunnalliset verkostot kaikkinensa sekä lähimpien toimijoiden mm. Hämeen Liitto,
FSHKY, Oma Häme, yrittäjät, Hevosopiston, Loimijoki Golfin ja FYKK:n keskusteluyhteyden
kehittäminen, kunnanjohtajien työvaliokuntakäytänteet
- Valmiussuunnittelutyön organisointi ylikunnallisena

LIUKUVA ARVIO (x):
x
Kehitettävää

Neutraali

Onnistunut

− Kunnan imago- ja brändityö
SANALLINEN KUVAUS TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA:
- Ks. osittain limittäisyydet kunnan elinvoimaisuuden edistämisestä, minkä lisäksi mm.
- Oma näkyvyys ja mielikuvien luonto mm. sosiaalisessa mediassa ja Ypäjäläisessä sekä
sidosryhmissä
- Verkkosivujen selkeytys ja uusimisprosessin käynnistys (mm. tapahtumakalenteri, toimeenpanoohjelman sidosteisuudet)
- Matkailupalvelusopimuksen uusiminen kunnan edun mukaiseksi (oma aloite seutukunnallisesti)
- Markkinointibudjetin strateginen kohdennus ja kulujen ’oikaisu’
- Savuton kunta -ohjelmaan hakeutuminen (mielikuva- mutta myös työterveyskysymys)
- Kunniakuntalaisuuden lanseeraaminen ja samassa yhteydessä ’eläinmyönteisen’ kunnan maineen
rakentaminen
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- Ypäjäläisen toimitusneuvoston asettaminen KH:n päätöksellä ja lehden uudistamisajattelun
jalkauttaminen keskeisimpänä omana paperimedianamme

LIUKUVA ARVIO (x):
x
Kehitettävää

Neutraali

Onnistunut

Työn painopistealueet vv. 2018-2019 ovat:
− Kunnan talouden alijäämäisen suunnan maltillinen kääntäminen
− Kunnan yleisen elinvoimaisuuden edistäminen
o vetovoimainen ympäristö, yritystoiminnan, osaamisen ja työvoiman saatavuuden
tukeminen, julkiset ja kaupalliset palvelut, sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys
− SOTE- ja maakuntauudistuksen valmistelu
− Kuntamarkkinointi
− Kunnan uuden työhyvinvointi- ja työkykyprosessin käynnistäminen
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