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Saapuvilla olleet jäsenet
Antti Ollikainen, puheenjohtaja
Heikki Alakärppä
Pirjo Heikkinen
Minna Huusari
Pasi Jarva
Valtter Tahkola
Tiina Gallén
Sanna Laine
Keijo Alahuhtala
Tapio Juvani
Anne-Mari Jaara
Muut saapuvilla olleet
Virva Maskonen, hallintojohtaja, sihteeri
Pia Hanski, valtuuston pj
Ahti Tahkola, valtuuston 1. vpj
Minna-Maaria Sipilä, valtuuston 2. vpj
Jarmo Haapaniemi, valtuuston 3. vpj, saapui 16:00, poistui 20:07
Janne Malkamäki, valtuuston 4.vpj, saapui 15:15
Tuomas Lohi, kunnanjohtaja
Tuomo Perälä, tekninen johtaja, saapui 16:00, poistui 19:13
Minna Vinkki, henkilöstöpäällikkö, saapui 16:00, poistui 18:05
Allekirjoitukset

Antti Ollikainen
Puheenjohtaja

Virva Maskonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
24.08.2021

24.08.2021

Keijo Alahuhtala

Tiina Gallén
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 24.8.2021.

Virva Maskonen hallintojohtaja
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§ 281
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi.
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§ 282
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta
laadittavan pöytäkirjan.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Alahuhtala ja Tiina Gallén.

Kempeleen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
16.08.2021

15/2021

6 (33)

§ 283
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
- Henkilöstöpäällikkö kertoi koronaan liittyvistä poikkeavista järjestelyistä.
Terveyskeskuksen korona-aikaista poikkeusjärjestelyä ruokatauon järjestämisestä
joustavasti työaikana jatketaan vuoden 2021 loppuun saakka. Lisäksi
koronajäljityksessä otetaan käyttöön paikallisesti sovittava poikkeava korvausperiaate
akuutteja tilanteita varten.
Todetaan, että esteellinen (asianosainen) Minna Huusari poistui em. asian käsittelyn
ajaksi.
- Tekninen johtaja kertoi kirkonkylän koulun väistötilaratkaisun etenemisestä. Asia
valmistellaan seuraavaan kunnanhallitukseen.
- Kunnanjohtaja kertoi hyvinvointialuevalmistelun etenemisen tiedotuksen/viestinnän
järjestämisestä. Pääasiassa tukeudutaan POPSoten viestintään, minkä lisäksi
kunnanjohtaja kutsuu kuukausittain koolle poliittisten ryhmien ja eri toimielinten
puheenjohtajat keskustelemaan valmistelun etenemisestä ja siihen liittyvistä
kuntakohtaisista kysymyksistä.
Esteellisyys
Minna Huusari
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§ 284
Kunnanhallituksen kokoukset, kokouskutsun toimittaminen ja pöytäkirjojen nähtävillä
pitäminen
244Dno-2021-823
Toimintasäännön 52 § mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä
kokouksessa varsinaisten kokousten ajan ja paikan, joista ilmoitetaan niin kuin
kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa
on voimassa.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus päättää, että kokoukset pidetään maanantaisin klo 16.00 alkaen.
Kokouspäivät ovat seuraavat:
Ma 30.8. klo 16-
Ma 13.9. klo 16-
Ma 27.9. klo 16-
Ma 11.10. klo 16-
Ma 25.10. klo 12- (Ta-valmistelua, vero%)
Ma 15.11. klo 16-
Ma 29.11. klo 12- (Ta2022)
Ma 13.12. klo 16-
Mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä kokouspäiviin päätetään erikseen.
Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista liitteineen julkaistaan kokousta
edeltävänä keskiviikkona luottamushenkilöiden sähköisessä kokoustyötilassa. Lisäksi
esityslista julkaistaan kunnan kotisivuilla, siltä osin kun se on julkinen. Tieto
julkaisemisesta lähetetään sähköpostilla valtuutetuille ja tiedotusvälineille.
Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon
tiistaina toimistoaikana. Samalla pöytäkirja siirretään nähtäville kunnan kotisivuille
niiltä osin kuin se on julkinen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 252,21.06.2021
Valtuusto, § 64,09.08.2021
Kunnanhallitus, § 285, 16.08.2021
§ 285
Tarkastuslautakunnan vaali
244Dno-2021-439
Kunnanhallitus, 21.06.2021, § 252
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja
talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan on lain mukaan aina oltava valtuutettuja.
Toimintasäännön 5 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten tulee olla valtuutettuja. Varavaltuutetut voivat
olla tarkastuslautakunnan varajäseniä.
Vaalikelpoinen ei tarkastuslautakuntaan ole kuntalain 75 §:n mukaan:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyys perusteita koskevan 28 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitettu läheinen;
- puoliso ja lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi tai muuten erityisen
läheinen henkilö samoin tällaisen henkilön puoliso
- vanhempien sisarus sekä hänen puolisonsa, sisarusten lapsi ja entinenpuoliso sekä
- puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi samoin kuin tällaisen
henkilön puoliso sekä puolison sisarusten lapsi
- läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista, puolisolla tarkoitetaan
aviopuolisoita sekä avioliiton omaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa
eläviä henkilöitä
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa;taikka toimitusjohtajana tai sitä vastavassa asemassa kunnan
määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Tarkastuslautakuntaa valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a §, jonka
mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä sekä varsinaisina että
varajäseninä vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee siis erikseen varsinaisia
jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa
erityisestä syystä. Jos kiintiöstä poiketaan, syy tulee kirjata valintapäätökseen.
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Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa tarkastuslautakunnan vaalin
valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 sekä määrää valitsemistaan jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.08.2021, § 64
Päätös
Valtuusto valitsi toimikaudekseen 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat jäsenet ja
varajäsenet:
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tuula Rauma pj

Onni Kuivala

Petra Neitola vpj Tuula Tervonen
Kerttu Mömmö

Sanna Kouva

Arto Hämäläinen Heini Koukkari
Kalevi Kerttula

Toivo Piira

Puheenjohtajaksi valtuusto määräsi Tuula Rauman ja varapuheenjohtajaksi Petra
Neitolan.

Kunnanhallitus, 16.08.2021, § 285
Kuntalain 31 §:ssä on yleiset säännökset toimielinten kokoonpanosta. Ko. pykälässä
säädetään, että toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin
sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Kunnanhallituksen varajäsenyydestä seuraa em. säännöksen mukaan
vaalikelvottomuus tarkastuslautakuntaan.
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa tarkastuslautakunnan vaalin
valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 sekä määrää valitsemistaan jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
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Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.
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§ 286
Kunnanhallituksen jaoston nimeäminen
244Dno-2021-824
Toimintasäännön 5 §:n mukaan kunnanhallituksen valitsemassa jaostossa on viisi
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla
valtuutettuja. Jaoston puheenjohtajien tulee olla kunnanhallituksen jäseniä.
Toimintasäännön 7 §:n mukaan kunnanhallituksen jaoston ratkaisuvaltaan kuuluu:
- käsitellä viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka erityislakien tai
asetusten mukaan on osoitettava kunnan monijäseniselle toimielimelle
- tehdä erityislakien tai asetusten mukaiset yksilöpäätökset, ellei päätösvalta kuulu
viranhaltijalle
- tekee päätökset perusopetuslain 36 §:n ja lukiolain 41 §:n mukaisesta oppilaan
erottamisesta määräajaksi
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen asettamaan jaostoon on voimassa samat
säädökset kuin Kuntalain 73 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen.
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Kunnanhallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan
toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä sekä varsinaisina että varajäseninä
vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee
siis erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen
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jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta.
Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä voidaan
poiketa erityisestä syystä. Jos kiintiöstä poiketaan, syy tulee kirjata valintapäätökseen.
Valtuusto on kokouksessaan 9.8.2021 päättänyt kunnanhallituksen toimikaudeksi
neljä vuotta.
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus nimeää jaoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.8.2021-
31.5.2025.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi jaoston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 1.8.2021 –
31.5.2025 seuraavat:
Jäsen
Pirjo Heikkinen pj 1.8.2021 - 30.6.2023
Minna Huusari pj 1.7.2023 – 31.5.2025
Tapio Juvani vpj 1.8.2021 - 30.6.2023
Janne Halunen vpj 1.7.2023 – 31.5.2025
Kaisu Juvani
Sanna Laine
Valtter Tahkola

Varajäsen
Minna Huusari 1.8.2021 - 30.6.2023
Pirjo Heikkinen 1.7.2023 – 31.5.2025
Janne Halunen 1.8.2021 - 30.6.2023
Tapio Juvani 1.7.2023 – 31.5.2025
Heikki Alakärppä
Keijo Alahuhtala
Tuukka Myllymäki 1.8.2021 - 30.6.2023
Janne Malkamäki 1.7.2023 – 31.5.2025
Kunnanhallitus määräsi puheenjohtajaksi Pirjo Heikkisen 1.8.2021 - 30.6.2023 väliseksi
ajaksi ja Minna Huusarin 1.7.2023 – 31.5.2025 väliseksi ajaksi, varapuheenjohtajaksi
Tapio Juvanin 1.8.2021 - 30.6.2023 väliseksi ajaksi ja Janne Halusen 1.7.2023 –
31.5.2025 väliseksi ajaksi.
Kunnanhallituksen puheenjohtajalla on kunnanhallituksen jaoston kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus.
Tiedoksi
Asianosaiset.
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§ 287
Toimikuntien asettaminen
244Dno-2021-825
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin
toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimikuntia valittaessa on otettava huomioon Tasa-arvoL 4a §, jonka mukaan
kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 %
naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia
jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisten jäsenten ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla
esimerkiksi, ettei jollakin erityisalalla ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen
edustajalla. Erityiseen syyhyn vetoavan on perusteltava vaatimuksensa. Lähinnä
poikkeamiseen voinee tulla kysymykseen esimerkiksi erityistä tehtävää varten
asetetussa toimikunnassa.
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus asettaa toimikaudekseen seuraavat pysyväisluonteiset toimikunnat ja
toimielimet sekä suorittaa vaalin:
1) Kunnanhallituksen nimeämät neuvottelijat paikallisneuvotteluissa
Kunnanhallitus nimeää neuvottelijoiksi paikallisneuvotteluihin virka-aseman
perusteella peruspalvelujohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan ja
henkilöstöpäällikön. Heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimetään henkilöt, jotka
muutoinkin toimivat heidän sijaisinaan.
Paikallisneuvotteluissa läsnä ovat ne työnantajan edustajat jota asia koskee, kuitenkin
siten, että paikalla on aina henkilöstöpäällikkö ja/tai talousjohtaja.
Neuvottelupyynnön vastaanottaa ja paikallisneuvotteluiden koollekutsujana toimii
henkilöstöpäällikkö tai talousjohtaja.
2) Henkilöstötoimikunta
Kunnanhallitus nimeää työnantajan edustajiksi henkilöstötoimikuntaan virka-aseman
perusteella peruspalvelujohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan ja
henkilöstöpäällikön. Heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimetään henkilöt, jotka
muutoinkin toimivat heidän sijaisinaan.
Mikäli varsinainen jäsen ei pääse toimikunnan kokoukseen on hän velvollinen
huolehtimaan varajäsenen paikalle toimielimen toimivaltaisuuden varmistamiseksi.
3) Teknisen sopimuksen (TS) kehittämisryhmä
Kunnanhallitus nimeää teknisen sopimuksen kehittämisryhmään virka-aseman
perusteella talousjohtaja, tekninen johtaja ja henkilöstöpäällikkö.
4) Nimistötoimikunta
Kunnanhallitus nimeää toimikuntaan
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- virka-aseman perusteella kaavoittajan
- paikallisasiantuntemuksen perusteella muut jäsenet
- sekä Kempele-seuran edustajan
Kempele-seura voi halutessaan vaihtaa edustajaansa.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin lukuun ottamatta nimistötoimikuntaa, johon kunnanhallitus
nimesi:
- virka-aseman perusteella kaavoittaja Kaija Murajan
- paikallistuntemuksen perusteella seuraavat: Pertti Sankilampi, Tuula Rauma, Verner
Laava ja Anne-Mari Jaara
- Kempele Seura ry nimeää oman edustajansa toimikuntaan.
Tiedoksi
Asianosaiset, Kempele-seura.
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§ 288
Neuvostojen nimeäminen
244Dno-2021-826
Kuntalain 30§:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin
toimielin voi asettaa toimikunta määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Toimintasäännön 6 §:n 14 kohdan mukaan kunnanhallitus nimeää neuvostot.
Kuntalain74 §:n mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka
kotikunta kunta ei ole.
Toimikuntia ja neuvostoja valittaessa on otettava huomioon Tasa-arvolain 4a §, jonka
mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä sekä varsinaisina että
varajäseninä vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja
varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenen olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa
erityisestä syystä. Jos kiintiöstä poiketaan, syy tulee kirjata valintapäätökseen.
Erityinen syy voi olla esimerkiksi se, että jollakin erityisalalla on vain nais- tai
miespuolisia asiantuntijoita. Erityiseen syyhyn vetoavan on perusteltava
vaatimuksensa. Oikeuskäytännössä kunnalla on ollut oikeus poiketa tasa-
arvolain sukupuolikiintiöstä lähinnä silloin kun toimielimiin valitaan jäseniä virka- tai
luottamushenkilöaseman perusteella. Tällöin on useimmiten kysymys toimikunnista,
joihin voidaan valita myös viranhaltijoita virka-asemansa perusteella.
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen seuraavat toimielimet, nimeää niihin jäsenet
ja varajäsenet sekä määrää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- vammaisneuvosto
- seniorineuvosto
- lapsi-, nuoriso- ja perheneuvosto (LANUPE)
- veteraanien neuvottelukunta
Eläkeliiton Kempeleen yhdistys ry:tä, Kempeleen Eläkeläiset ry:tä ja Rantalakeuden
Eläkkeensaajat ry:tä pyydetään nimeämään edustajansa ja varaedustajansa
seniorineuvostoon.
Vammaisneuvostolle annetaan oikeus kutsua jäseniksi 2-3 eri vammaisjärjestön
edustajaa.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen seuraavat toimielimet. Nimesi niihin jäsenet
sekä varajäsenet ja määräsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
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Vammaisneuvosto:
Jäsen
Varajäsen
Arto Jalonen pj
Sirpa-Helana Karjalainen
Sari Kauppila
Jaana Ervasti
Paula Pohjanrinne
Saara Ukura
Tapio Askeli
Teija Estabrook
Pekka Vatjus-Anttila
Antti Nuoristo
Eija Keränen vpj
Liisa Lumijärvi
Timo Niemelä
Jorma Kananen
Asko Alasalmi
Sanna Kouva
Vammaisneuvostolle annetaan oikeus kutsua jäseneksi 2-3 eri vammaisjärjestön
edustajaa.
Vastuuviranhaltijana vammaisneuvostossa toimii erityisryhmien palveluesimies.
Seniorineuvosto:
Jäsen
Varajäsen
Kerttu Mömmö pj
Arto Kyngäs
Ritva Rundgren
Eija Keränen
Teemu Kakko
Sirpa-Helena Karjalainen
Jaana Ervasti vpj
Anitta Pellikka
Anu Mäkelä
Paula Pohjanrinne
Toivo Piira
Antti Nuoristo
Soile Punkari
Similä Kai
Eläkeliiton Kempeleen yhdistys ry:tä, Kempeleen Eläkeläiset ry:tä ja Rantalakeuden
Eläkkeensaajat ry:tä pyydetään nimeämään edustajansa ja varaedustajansa
seniorineuvostoon.
Vastuuviranhaltijana toimii kotihoidon johtaja.
Veteraanien neuvottelukunta:
Jäsen
Varajäsen
Heikki Alakärppä
Pertti Sankilampi
Kai Similä vpj
Raimo Karhu
Tuukka Myllymäki pj
Juha Erkkilä
Paula Pohjanrinne
Saara Ukura
Kalevi Kerttula
Pekka Vatjus-Anttila
Arto Kyngäs
Timo Honkonen
Arto Jalonen
Arto Hämäläinen
Veteraanien neuvottelukunnalle annetaan oikeus kutsua 2-3 eri veteraanijärjestön
edustajaa neuvottelukuntaan.
Vastuuviranhaltijana toimii veteraaniasiamies.
Lapsi-, nuoriso-, ja perheneuvosto (LANUPE):
Jäsen

Varajäsen

Kempeleen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
16.08.2021

15/2021

17 (33)

Tuukka Myllymäki pj
Anu Leivo
Sini Pekkala
Sanna Kouva
Leena Askeli vpj
Kai Similä
Anne-Mari Jaara
Sirpa-Helana Karjalainen
Tommi Torvikoski
Paula Pohjanrinne
Sari Janatuinen
Jarkko Laava
Minna - Maaria Sipilä
Petra Neitola
Vastuuviranhaltijana toimii sivistys- ja hyvinvointijohtaja.
Nuorisovaltuustoa pyydetään nimeämään edustajansa ja varaedustajansa LANUPE-
neuvostoon.
Tiedoksi
Asianosaiset, vastuuviranhaltijat.
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§ 289
Kunnan edustajien nimeäminen yhteisöjen yhtiö- ja osuuskuntakokouksiin
244Dno-2021-827
Valtuuston 12.12.2017 hyväksymien konserniohjeiden mukaan kunnanhallitus:
- valitsee edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin
kokouksiin
- tekee ehdotuksen tytäryhteisöjen hallituksen jäseniksi, joista yhden on oltava
kunnan johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleva viranhaltija
- antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, jollei ohjeiden antamista ole
toimintasäännöllä annettu kunnan muulle viranomaiselle
- hyväksyy tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin ja osakassopimuksiin tehtävät muutokset
- vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä, jolla tarkoitetaan tytäryhteisöjen
toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja
raportointia. Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa kunnan
omistajapoliittisissa linjauksissa määrittämiin tavoitteisiin.
- antaa tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle tiedot tytäryhteisöjen toiminnasta,
taloudesta ja riskienhallinnasta
- seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa
toimenpide-ehdotukset havaitsemistaan epäkohdista
Kunnan edustajilla tytäryhteisöjen hallintoelimissä pitää olla riittävä tytäryhteisön
toimialueen ja yritystalouden asiantuntemus, riippumattomuus ja kyky arvioida
yhteisön hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Valituille edustajille on luotava edellytykset
asiantuntemuksensa ja osaamisensa kehittämiseen. Hallinto- ja kuntalain
esteellisyyttä koskevat säännökset on otettava edustajia valittaessa huomioon.
Esteellistä kunnan edustajaa voidaan kuitenkin kuulla asiantuntijana kunnan
toimielimessä.
Kempeleen kunnan tytär- ja osakkuusyhtiöt ovat seuraavat:
Osuus
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

100 %

Kempeleen Vesihuolto

86,42 %

Lisäksi Kempeleen kunta on mukana seuraavissa yhteisöissä:
Asunto Oy Kempeleenhovi
Technopolis Oyj
Teknoventure Oy
Kuntarahoitus Oy
Kiinteistö Oy Kempeleen Liiketori
Kiinteistö Oy Zeppeliinin Kulmatori
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö
Oulu Innovation Oy
Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhtiökokous
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Kiertokaari Oy (tekninen johtaja)
Joki ICT Oy (talousjohtaja)
Oulun keskuspesula Oy
Monetra Oy (talousjohtaja)
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus nimeää edustajansa
- tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin
- edustajansa yllä olevan luettelon muihin yhteisöihin.
Edustajan tehtävänä on yhtiö- ja osuuskuntakokouksiin osallistumisen lisäksi seurata
toimintaa ja tarpeellisilta osin informoida kunnanhallitusta.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi edustajikseen tytär- ja osakkuusyhtiöihin seuraavat henkilöt:
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano
Malkamäki Janne, varajäsen Hanski Pia
Kempeleen Vesihuolto Oy
Valtuuston puheenjohtaja, varajäsenet valtuuston I ja valtuuston II varapuheenjohtaja
Lisäksi kunnanhallitus nimesi edustajansa seuraaviin yhteisöihin:
Asunto Oy Kempeleenhovi
Laava Jarkko, varajäsen Pekka-Vatjus Anttila
Technopolis Oyj
Huusari Minna, varajäsen Ukura Saara
Nordic Option Oy
Kuivala Onni, varajäsen Gallén Tiina
Kuntarahoitus Oy
Talousjohtaja
Kiinteistö Oy Kempeleen Liiketori
Miettunen Ville, varajäsen Honkonen Timo
Kiinteistö Oy Zeppelinin kulmatori
Halunen Janne, varajäsen Jalonen Arto
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö
Pääkkö Teemu, varajäsen Kokko Sari
Oulu Innovation Oy
Sankilampi Pertti, varajäsen Jarva Pasi
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Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Neitola Petra, varajäsen Laine Sanna
Kiertokaari Oy
Tekninen johtaja
Joki ICT Oy
Talousjohtaja
Oulun Keskuspesula Oy
Yhtiökokous ja osakaskokous
Jarva Pasi, varajäsen Huusari Minna
Monetra Oy
Yhtiökokous ja neuvottelukunta
Talousjohtaja
Tiedoksi
Asianosaiset sekä mainitut yhtiöt ja yhteisöt.
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§ 290
Kunnan edustajien nimeäminen yhdistysten ja säätiöiden toimielimiin
244Dno-2021-828
Kempeleen kunta on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä ja säätiöissä:
- Oulun kauppakamari
- Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö
- Nelostie E75 ry
- Zeppelinin yrittäjäyhdistys
- Oulun seudun Leader
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat edellä mainittujen yhdistysten ja säätiöiden
toimielimiin:
- Oulun kauppakamari
- Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö
- Nelostie E75 ry
- Zeppelinin yrittäjäyhdistys
- Oulun seudun Leader
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajat edellä mainittuihin yhdistyksiin ja säätiöiden
toimielimiin:
Oulun kauppakamari
Kunnanjohtaja
Nelostie E75 ry
Rantsi Jaakko
Zeppelinin yrittäjäyhdistys
Karhumaa Kauko
Oulun seudun Leader
Halunen Janne
Tiedoksi
Asianosaiset sekä mainitut yhdistykset ja säätiöt.
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§ 291
Kunnanhallituksen jaoston esittelijän nimeäminen
244Dno-2021-829
Kunnanhallituksen jaoston ratkaisuvalta on määritelty toimintasäännön 7 §:ssä:
- käsittelee viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka erityislakien
tai asetusten mukaan on osoitettava kunnan monijäseniselle toimielimelle
- tekee erityislakien tai asetusten mukaiset yksilöpäätökset, ellei päätösvalta kuulu
viranhaltijalle
- tekee päätökset perusopetuslain 36 §:n ja lukiolain 41 §:n mukaisesta oppilaan
erottamisesta määräajaksi
Toimintasäännön 6 §:n 7. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää toimielinten,
lukuunottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa, esittelijöistä ja
heidän sijaisistaan.
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen jaoston esittelijöitä
ovat päätösvaltaansa kuuluvissa asioissa sivistys- ja hyvinvointijohtaja ja johtava
sosiaalityöntekijä.
Esittelijän sijaisena hänen ollessaan estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä
hänen viransijaiseksi määrätty viranhaltija.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, johtava sosiaalityöntekijä.
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§ 292
Viranomaislautakunnan esittelijän nimeäminen
244Dno-2021-830
Toimintasäännön 8 §:n mukaan viranomaislautakunta päättää niistä asioista, jotka
lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla
kunnanhallitus.
Toimintasäännön 6 §:n 7. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää toimielinten,
lukuunottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa, esittelijöistä ja
heidän sijaisistaan.
Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että viranomaislautakunnan esittelijä on tekninen johtaja.
Esittelijän sijaisena hänen ollessaan estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä
hänen viransijaiseksi määrätty viranhaltija.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tekninen johtaja, viranomaislautakunta.
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§ 293
Jäsenen nimeäminen seudulliseen jätehuoltojaostoon
244Dno-2021-837
Valmistelija / lisätiedot:
Virva Maskonen
virva.maskonen@kempele.fi
hallintojohtaja
Kempeleen kunnanhallitus hyväksyi 30.10.2017 / 346 §:ssä sopimuksen yhteisestä
jätehuoltoviranomaisen perustamisesta. Jätehuoltojaosto toimii jätehuollon
viranomaistehtävissä sopimuksen allekirjoittaneissa kunnissa.
Oulun kaupunki pyytää kuntia nimeämään edustajansa Oulun kaupungin
yhdyskuntalautakunnan alaiseen jätehuoltojaostoon. Jaoston toimikausi on
valtuustokausi. Oulun kaupunginvaltuusto valitsee jaoston sopijakuntien nimeämistä
jäsenistä ja kullekin jäsenelle nimetystä henkilökohaisista varajäsennistä
Jaostossa on kuudesta kahdeksaan jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen
varajäsen. Oulun kaupunki nimeää neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,
Kempele yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen, Hailuoto ja Lumijoki
yhdessä yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen sekä Ii ja Pudasjärvi
yhdessä yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Mikäli Siikajoki ja
Raahe hyväksyvät sopimuksen nimeävät nämä yhdessä yhden (1) jäsenen ja yhden (1)
henkilökohtaisen varajäsenen.
Oulun kaupunginvaltuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
Oulun kaupungin nimeämistä jäsenistä. Kahden kunnan muodostama jaostopaikka
vuorottelee kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään
eri kunnista. Kunnat ratkaisevat itse valintajärjestyksen.
Kuntia pyydetään huomioimaan edustajien nimeämisessä tasa-arvolain 4a §, jonka
mukaisesti toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä.
Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus nimeää Kempeleen kunnan edustajan ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen jätehuoltojaostoon.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi jätehuoltojaostoon Tarmo Turusen Kempeleen kunnan
edustajaksi ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ville Miettusen.
Tiedoksi
Asianosaiset, Oulun kaupunki.
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§ 294
Yritystontin vaihtokirja / Hakamaa 2207-2
244Dno-2021-833
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Marjanen
miia.marjanen@kempele.fi
elinkeinojohtaja
Zatelliitin laajennuksen kaava on kuulutettu voimaan 24.3.2021. Kaavassa Hakamaan
korttelin 2207 tonttia 1 on laajennettu länteen noin 2230 m². Tontin rakennusoikeus ei
kaavoituksessa muuttunut. Kyseisen tontin omistajat omistavat myös viereisen rata-
alueen suojaviheralueen (EV). Tavoitteena olisi saattaa maanomistus yhteen uuden
kaavan kanssa vaihtamalla maita siten, että tontin omistaja luovuttaa kunnalle EV-
alueen (1008 m²) ja kunta luovuttaa tontin omistajalle laajennusosan (2230 m²). Tontin
omistaja maksaa kunnalle välirahaa 5865,60 €, mikä perustuu alojen erotukseen (1222
m²) sekä kunnan yritystonttien hinnoitteluun (12 € /m², mistä tontin osan hinta 40%).
Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy oheisen vaihtokirjan.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asianosainen, elinkeinojohtaja, palvelusihteerit HJ, MT, kaavoittaja JJ, kirjaamo
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Valtuusto, § 81,09.08.2021
Kunnanhallitus, § 295, 16.08.2021
§ 295
Valtuustoaloite / Kohti hiilineutraalia kuntaa / Vasemmiston valtuustoryhmä
244Dno-2021-841
Valtuusto, 09.08.2021, § 81
Sari Janatuinen esitti Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen:
"KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA
Tänään julkaistun hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportin mukaan
ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat olemaan Suomessa suuria.
Suomi on yksi alueista, jotka nopeimmin lämpenevät. Ilmaston lämmetessä
lumipeitteisten päivien lukumäärä vähenee. Vuotuinen sademäärä lisääntyy tasaisesti.
Sademäärä lisääntyy kaikkina vuodenaikoina, talvella kuitenkin enemmän kuin kesällä.
Rankkasateet ja myös rankat lumisateet voimistuvat. Tuulisuus lisääntyy, ennen
kaikkea syksyisin ja talvisin. Myös tuulien voimakkuus kasvaa, etenkin vuosisadan
loppuun mennessä. Merenpinta alkaa Suomenlahdella nousta, maankohoamisesta
huolimatta. Myrskyt voivat nostaa meren pinnan hetkellisesti korkealle.
Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia myös kuntiin. Muutokset lienevät
suurimmaksi osaksi haitallisia. Mm. taajamatulvat lisääntyvät, ja siten rakennusten ja
rakenteiden vaurioitumisen riskit lisääntyvät. Myös maanalaisten verkostojen
tulvariskit lisääntyvät. Lisääntyvä kosteus voi vähentää maaperän kantavuutta, mikä
vaikuttaa esimerkiksi rakentamisen vaatimuksiin. Rankat vesi- ja lumisateet sekä
myrskyt voivat vahingoittaa liikenneväyliä ja vaikeuttaa liikennettä. Myrskyt voivat
vaurioittaa sähkö- ja tietoverkkoja. Tämä voi vaikeuttaa esimerkiksi kunnan
palvelutuotantoa. Rakentamisen ja rakennusten ylläpidon vaatimukset kasvavat
kosteuden ja tuulisuuden lisääntymisen seurauksena.
Ilmastonmuutoksen hillintä on tärkeää, jotta muutoksen haitallisimpia vaikutuksia
saadaan pienennettyä. Hillintätoimista huolimatta ilmaston lämpeneminen jatkuu
vielä kymmeniä tai satoja vuosia, joten myös ilmastonmuutokseen varautuminen on
välttämätöntä.
Kunnilla on merkittävä rooli niin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä kuin siihen
varautumisessakin. Kunnat voivat olla hyvänä esimerkkinä yrityksille ja kuntalaisille
mm. uusiutuvan energian ja päästövähennysten saralla.
Onneksi ilmastotyötä ei tarvitse tehdä yksin. Kunnille on tarjolla monenlaista
materiaalia päätöksenteon tueksi mm. Kuntaliiton kautta.
Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että Kempeleen kunnan strategian yhdeksi
kantavaksi ajatukseksi otetaan ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmaston-
muutokseen valmistautuminen. Ilmastotyön kehotamme aloittamaan selvittämällä
mahdollisuutta liittyä HINKU-verkostoon, joka on vuonna 2008 perustettu ilmaston-
muutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. HINKU-verkostossa yhteen
kokoontuvat kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat,
ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja
ilmastoalan asiantuntijat. Verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän
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parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä, syventää
verkostoitumismahdollisuuksia sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja
palveluille.
Oulun seudulta HINKU-verkostossa ovat mukana jo Ii, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä.
Uuden yhteistyön kautta Kempeleen maine vastuullisena ja tulevaisuuteen katsovana
kuntana vahvistuisi ja uskomme, että pystyisimme houkuttelemaan Kempeleeseen
myös uudella tapaa ilmasto-osaamiseen erikoistuneita yrityksiä.
Kempeleessä 9.8.2021
Vasemmiston valtuustoryhmä
Sari Janatuinen
Kalevi Kerttula"
Päätös
Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Kunnanhallitus, 16.08.2021, § 295
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisten palvelujen valmisteltavaksi ja
elinvoimavaliokunnan ohjattavaksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.
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§ 296
Otto-oikeusasiat
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Toimintasäännön 65 § mukaan viranhaltijan päätöksestä on ilmoitettava neljän päivän
kuluessa päätöksenteosta niille viranomaisille, joilla on otto-oikeus. Asian
ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää toimintasäännön 64 §:
n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.
Viranhaltijoiden 16.6.-10.8.2021 välillä tekemät ottokelpoiset päätökset on saatettu
kunnanhallituksen tietoon luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.
Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttämisestä on ilmoitettava viimeistään sen ajan
kuluessa, kun kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä
eli 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei otto-oikeutta näiden
päätösten osalta käytetä.
Päätös
Todetaan, että esteellset Valtter Tahkola (asianosaisena lähiomainen,) Ahti Tahkola
(asianosaisena lähiomainen) ja Heikki Aläkärppä (asianosaisena työnantaja) poistuivat
elinkeinojohtajan päätöksen 28 § / 23.6.2021, koskien Yritystontin varausta / Ristisuo
3052-4 käsittelyn ajaksi.
Todetaan, että esteellinen (asianosaisena lähiomainen) Pirjo Heikkinen poistui
maankäyttöpäällikön päätöksen 37 § / 23.6.2021, koskien Kauppakirjaa RN:o 233:6
käsittelyn ajaksi.
Päätösesitys hyväksyttiin.
Esteellisyys
Valtter Tahkola, Ahti Tahkola, Heikki Alakärppä, Pirjo Heikkinen.
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§ 297
Ilmoitusasiat
Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:
1. PPSHP:n valtuuston 8.6.2021 kokouksen pöytäkirja
2. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttamisesta 18.6.2021 / 9Lives Ensihoito Oy
3. PPSHP:n hallituksen 16.6.2021 kokouksen pöytäkirja
4. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus toukokuussa 2021:
Kempeleen työttömyysaste 7,8 %, työttömiä työnhakijoita 682 ja avoimia työpaikkoja
132.
5. Digi- ja väestötietoviraston kirje 22.6.2021: Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle
2022 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestövirastolle
6. OSAO:n yhtymähallituksen pöytäkirja 21.6.2021
7. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttamisesta 23.6.2021 / Lääkärikeskus Aava Oy
8. Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen pöytäkirja 14.6.2021
9. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 24.6.2021: Hybridistrategian
toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset epidemian
leviämisen estämiseksi
10. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakuntien laajentamisesta 24.6.2021 / Aimo Group Oy
11. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset
29.6.2021
12. Oikeusministeriö 30.6.2021: Aluevaalit vuonna 2022: Äänestyspaikkojen
määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali,
vaalikoulutus ym.
13. AVIn päätös yksityisen terveydenhuollon luvan muutoksesta ja ilmoitus yksityisen
terveydenhuollon asemapaikan lopettasesta 2.7.2021 / Oulun Seudun Sairaankuljetus
Oy
14. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 1.7.2021: COVID-19-tartuntojen torjunta rajat
ylittävässä liikenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa
15. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttamisesta 5.7.2021 / Coronaria Terameri Oy
16. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttamisesta 6.7.2021 / Coronaria Fysioterapia Oy
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17. Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 5/2021: Brexit ja Ison-Britannian
eurooppalaiset sairaanhoitokortit
18. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttamisesta 6.7.2021 / Solo Health Oy
19. PPSHP:n hallituksen pöytäkirja 5.7.2021
20. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
muutoksesta 9.7.2021 / Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Mobiilimagneetti
21. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta ja ilmoitus
palvelutoiminnan alkamisesta 9.7.2021 / Jumed Oy
22. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yksityisen terveydenhuollon uuden luvan
aloitusilmoitus ja päätös 15.7.2021 / MURU CONSULTING OY
23. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta 19.7.2021
/ OmaValmius Oy
24. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen
rekisteröinnistä 1.7.2021 / Hoivakymppi Oy
25. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuussa 2021:
Kempeleen työttömyysaste 9,3 %, työttömiä työnhakijoita 814 ja avoimia työpaikkoja
101
26. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje: Covid-19-tartuntojen torjunta rajat ylittävässä
liikenteessä sisärajavalvonnan päättyessä 26.7.2021
27. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
lopettamisesta 27.7.2021 / Terveys Virma Oy
28. Avoin kirje lapsiasiavaltuutetulta koskien covid-19-pandemiaa 27.7.2021
29. KT:n yleiskirje 9/2021: Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut
muutokset
30. Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttamisesta 6.8.2021 / 9Lives Ensihoito Oy
31. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset
6.8.2021
32. Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset
10.8.2021
KUNNANJOHTAJA:
Merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§281, §282, §283, §284, §285, §295, §296, §297
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukiellon peruste
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)
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Oikaisuvaatimus
§286, §287, §288, §289, §290, §291, §292, §293, §294
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.
Kirjaamon yhteystiedot:
Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti: kirjaamo@kempele.fi
Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan
kirjaamosta.

