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Hyvä 
kempeleläinen! 

Kempele on 17 600 asukkaallaan Pohjois-Pohjan-
maan kolmanneksi suurin kunta. Maakunnassamme 
on kahdeksan kaupunkinimitystä käyttävää kuntaa, 
jotka ovat väestöltään Kempelettä pienempiä.
 
Vuosien saatossa Kempeleen kunnan nimikkeen 
muuttamisesta Kempeleen kaupungiksi on keskustel-
tu useaan otteeseen. Käytännön toimintaan, talouteen 
tai palveluihin kunta- tai kaupunkinimike ei vaikuta  
mitenkään, vaan kysymys on imagosta ja mielikuvista. 
Kempeleen asema pysyy juridisesti ja hallinnollisesti 
samana nimikkeestä riippumatta.

Nyt valtuusto haluaa kuntalaisten pohtivan, halua-
vatko kempeleläiset tulevaisuudessa olla kuntalaisia 
vai kaupunkilaisia? Sinun mielipiteelläsi on merkitystä, 
joten olemme tuottaneet sinulle tietoa kaupunkinimi-
tyksen käyttöönotosta. Tutustu tähän esitteeseen ja 
kerro kantasi epävirallisessa neuvoa-antavassa kun-
talaisäänestyksessä, joka asiasta järjestetään. Äänes-
tysohjeet löytyvät tämän esitteen takakannesta.
 
Terveisin,
Kunnanhallitus

Suomi jakautuu 311 hallinnolliseen alueeseen, joista 
107 käyttää kaupunkinimikettä ja loput 204 kunta- 
nimikettä. Kempele on kunta ja väestöltään Suomen 
66. suurin. Haluamme kysyä kuntalaisilta, jatkammeko 
edelleen kuntana vai muutammeko Kempeleen nimik-
keen kaupungiksi? Kyse on teknisestä nimikemuu-
toksesta, josta päättää valtuusto. Mitä mieltä sinä  
olet? Kerro se meille.



Täyttääkö Kempele 
kaupungin kriteerit?

ASUKASTA
17600

96,2 % 
TAAJAMA-ASTE

333,7 %
SUOMEN NOPEIN 
VÄESTÖNKASVU

Väkiluku: 17 600 asukasta. Suomessa on 53 asu-
kasluvultaan Kempelettä pienempää kaupunkia. 
Kasvu on tasaista, ja Kempele on ollut vuosina 
1970–2017 suhteellisesti Suomen nopeimmin kas-
vava kunta.

Kaupunkimaisuus: Kempeleen asukkaista 
96,2 % asuu taajamassa. Väestöntiheys on yksi 
Suomen tiheimmistä (159 asukasta/km2,  
21. sija). Kerrostalovaltainen kes-
kusta-alue on 6 300 asukkaallaan 
merkittävin asutuskeskittymä.

FAKTA: 
Kempele 

olisi maakun-
nan kolman-
neksi suurin 

kaupunki!

FAKTA: 
Kempeleessä

on 5 500
työpaikkaa!



Saavutettavuus: Kempeleen läpi kulkee vilkkaasti 
liikennöity moottoritie ja lähellä sijaitsevat matkus-
tajamääriltään Suomen toiseksi suurin lentoasema 
sekä yksi Perämeren johtavista satama-alueista. 
Kunnan ytimessä pysähtyvät junat, kunnassa on 
sujuva joukkoliikenne ja kuntaa halkovat laaduk-
kaat kevyenliikenteen väylät. 

Kaupunkitason palvelut: Kempeleen palvelut ovat 
kaupunkimaiset. Kunnassa on monipuoliset kaupal-
liset palvelut, laadukkaat vapaa-ajanpalvelut, tasok-
kaat perus- ja toisen asteen koulukampukset, Poh-
jois-Suomen suurin kauppakeskus Zeppelin, vahva 
yrityskenttä sekä lukuisia koti- ja ulkomaisia brändejä.

FAKTA: 
Zeppelinissä 

käy vuosittain 
3,6 miljoonaa 

kävijää!



Kysymyksiä ja vastauksia
Miksi Kempeleestä voisi tulla kaupunki? Kempele 
luokitellaan kaupunkimaiseksi kunnaksi, koska sen 
asutuksesta on keskittynyt yli 90 % taajamaan. Ima-
go ja maine ovat aineetonta pääomaa, jolla voi olla 
merkitystä tulevaisuuden Kempelettä rakennettaes-
sa. Kaupunkinimitys sisältää mielikuvan rohkeasta, 
dynaamisesta ja kehittyvästä yhteisöstä, joka nojaa 
vahvaan yrityselämään.

Millä perusteella kaupunkinimityksen voi ottaa 
käyttöön? Mikä tahansa kunta voi ottaa käyttöön 
kaupunkinimikkeen valtuuston päätöksellä. Kun-
ta voi itse arvioida, täyttääkö se kaupunkimaisen  
yhdyskunnan piirteet. 

Mikä käytännössä muuttuisi? Ei juuri mikään: lait, 
tehtävät ja toiminnot ovat samat, oli kyseessä kunta 
tai kaupunki. Näkyvimmät muutokset ovat joidenkin 
nimikkeiden muutokset (esim. kunnanhallitus muut-
tuu kaupunginhallitukseksi) sekä kuntanimikkeen 
vaihtuminen kaupunkinimikkeeksi mm. markkinoin-
nissa ja viestinnässä. Nimikkeen muutos ei vaikuta 
viranhaltija- tai luottamushenkilöorganisaation ko-
koonpanoon, palkkoihin, palkkioihin tai byrokratian 
määrään. 

Tuleeko muutoksesta kempeleläisille lisä- 
kustannuksia? Nimikemuutos kunnasta kaupungik-
si on tekninen muutos, eikä se vaikuta millään tavalla 
kunnan talouteen tai toimintaan (esim. valtionosuu-
det, veroprosentit, kiinteistöverot, palvelut, palvelu-
jen hinnat ja toimivuus).  Kuntalaisille muutoksesta ei 
aiheudu mitään kustannuksia.

Onko asiasta jo päätetty? Asiasta ei ole vielä pää-
tetty. Nimikemuutoksesta (Kempeleen kunnasta 
Kempeleen kaupungiksi) järjestetään epävirallinen 
neuvoa-antava kuntalaisäänestys, jonka jälkeen val-
tuusto tekee asiasta virallisen päätöksensä. Jokainen 
kempeleläinen 16 vuotta täyttänyt on äänioikeutettu ja 
pääsee halutessaan ottamaan asiaan kantaa.



www.kempele.fi/kuntavaikaupunki
kuntavaikaupunki@kempele.fi
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Äänestä 31.5. mennessä postitse liitteenä 
seuraavalla äänestyslipukkeella ja palau-
tuskuorella tai palauttamalla äänestyslipuke 
johonkin seuraavissa paikoissa sijaitsevaan 
äänestysuurnaan (Zeppelinin keskustori, 
Zimmari, terveyskeskus, kunnantalon neu-
vonta, lukio). Neuvoa-antavan äänestyksen 
tulos julkaistaan kesäkuussa 2018. Valtuusto 
päättää asiasta syyskuussa 2018.


