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Saapuvilla olleet jäsenet
Minna-Maaria Sipilä, puheenjohtaja
Anu Leivo
Johanna Ohukainen
Kaisu Juvani
Leena Askeli
Onni Kuivala
Sari Janatuinen, saapui 16:34
Tarja Hackzell
Muut saapuvilla olleet
Tarja Jäminki, palvelusihteeri, sihteeri
Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, poistui 17:45
Virpi Leinonen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja, saapui 17:45, poistui 18:10
Vili Kanniainen, nuorisovaltuusto, saapui 16:15
Virpi Uutela, varhaiskasvatusjohtaja, saapui 17:45, poistui 19:00
Ismo Turpeinen, rehtori, saapui 19:00, poistui 19:45
Tiina Nissinen, POPsote, poistui 16:40
Maikki Pöyskö, POPsote, poistui 17:00
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§ 116
Muistion tarkastajan valinta
Palveluvaliokunta valitsee muistiontarkastajan tarkastamaan tästä kokouksesta
laadittavan muistion.
Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Leena Askeli.
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§ 117
Perhekeskuksen ja lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palveluohjauksen kehittäminen
244Dno-2021-1052
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Leena Meriläinen
marja-leena.merilainen@kempele.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 KempelePekePalveluvaliokunta191021 (002).pdf
Valmistelija: POPsote aluekehittäjä Tiina Nissinen
Kempeleen kunnassa on käynnistetty perhekeskustoimintamallin kehittäminen.
Perhekeskus tarkoittaa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuutta.
Perhekeskus kokoaa rakenteen lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntien
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja palveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien
palveluiden yhteensovittamiseksi. Perhekeskus toimii yhtenä kokonaisuutena.
Kempeleen kunta on saanut POPsote -hankkeen LNP-kehittämisohjelmalta
rahoituksen työntekijän palkkaamiseksi pilottiin, jonka tavoitteena on Kempeleen
kunnan keskitetyn palvelunohjauksen toimintamallin luominen,
perhekeskustoiminnan edelleen kehittäminen ja sähköisten palveluiden kehittäminen.

Valiokunnan ohjaus:
Palveluvaliokunta sai selvityksen ja keskusteltiin perhekeskuksen ja lasten, nuorten ja
perheiden palveluiden palveluohjauksen kehittämisestä Pohjois-Pohjanmaan alueella
sekä Kempeleessä.
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§ 118
Kirkkotie 20 tontin luovutus
244Dno-2021-1100
Valmistelija / lisätiedot:
Miia Marjanen
miia.marjanen@kempele.fi
elinkeinojohtaja
Kempeleen kunta on purkanut osoitteessa Kirkkotie 20 sijainneen päiväkodin. Tontti
on merkitty kaavassa yleisten palvelujen korttelialueeksi (Y). Tontin koko on 3731 m2
ja rakennusoikeus 1492 k-m2. Valtuustoseminaari keskusteli aiheesta syksyllä 2021 ja
ohjeisti, että tontin luovutus kilpailutettaisiin ja yksityinen toimija rakentaisi
tontille ikäihmisille suunnatun vuokratalokohteen.
Kokouksessa käydään läpi kilpailutuksen runkoa.

Valiokunnan ohjaus:
Saatiin tietoa ja keskusteltiin Kirkkotie 20 tontin luovutuksen tilanteesta.
Palveluvaliokunta ehdottaa, että Kempeleen kunta vuokraa tontin ja että
rakennuksessa on sekä vuokra- että omistusasuntoja. Valmistuvassa senioritalossa
olisi hyvä olla yhteisiä toiminnallisia tiloja sekä edistyksellinen teknologia.
Palveluvaliokunta ehdottaa, että seniorineuvosto otetaan mukaan suunnitteluun.
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§ 119
Talousarviomuutokset 2021/ peruspalvelut
244Dno-2021-894
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Leena Meriläinen
marja-leena.merilainen@kempele.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Talousarviomuutokset 2021_peruspalvelut.pdf
Valmistelijat: varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela, sosiaali- ja terveysjohtaja Virpi
Leinonen

Peruspalveluiden talousarvion 2021 käyttötalousosaan esitetään liitteen mukaiset
lisäykset.

Valiokunnan ohjaus:
Saatiin selvitykset talousarviomuutoksiin 2021. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ei
ole mainittavia talousarviomuutoksia. Varhaiskasvatuksen lisämäärärahaan on
vaikuttanut oleellisesti elokuussa voimaan tullut asiakasmaksulakimuutos ja
palvelusetelin tarpeen kasvu alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Opetustoimen
osalta kustannusten kasvuun on oleellisesti vaikuttanut korona, mm. sijaisten
palkkakustannuksiin.
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§ 120
Valtuustoaloite/ Kempele-lisän säilyttäminen/ Kempeleen Perussuomalaisten
valtuustoryhmä, Kempeleen Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmä ja Kempeleen
vasemmiston valtuustoryhmä
244Dno-2021-1098
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Leena Meriläinen
marja-leena.merilainen@kempele.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Valtuusto 28.9.2020 § 64
Leena Askeli esitti Kempeleen Perussuomalaisten valtuustoryhmän, Kempeleen
Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmän ja Kempeleen Vasemmiston
valtuustoryhmän aloitteen, jonka on
allekirjoittanut myös Pirjo Heikkinen, Arto Tahkola, Saara Ukura, Minna-Maaria Sipilä,
Hanna Markkanen, Sanna Laine, Keijo Alahuhtala, Raija Juopperi, Eija Piippo, Henriikka
Pakarinen.
”KEMPELE-LISÄN SÄILYTTÄMINEN
Kempeleen kunnassa on nähty talouden tasapainottamisen vuoksi tarpeelliseksi
karsia ei-lakisääteisiä menoja. Yhdeksi tällaiseksi leikkauskohteeksi on joutunut
Kempele-lisä, kunnan kädenojennus lapsiperheille, jotka eivät pienimpänsä hoidolla
kuormita kunnallista päivähoitojärjestelmää, vaan vastaavat hoidosta itse. Kempele-
lisä ei
suuruudellaan, 73 €/kk, häikäise, mutta kyllä sillä esim. monen aterian raaka-aineet
saa hankittua perheelle. Kempele-lisän voidaankin katsoa olevan osa kunnan
ennaltaehkäisevän hyvinvointityön palveluja
perheille. Tässä aloitteessa vaaditaan Kempele-lisän säilyttämistä.
Rahat lisän säilyttämiseen on etsittävä esim. ei-lakisääteisistä kehittämisrahoista.
Esimerkkinä tällaisesta nostetaan Zeniitti, jonka kehittämiseen varatuista varoista
osan voisi siirtää Kempele-lisän rahoitukseen. Korostamme, että säästöjä on haettava
painotetummin muista kuin perheille suoraan kohdistettavista tuista. Tämän aloitteen
allekirjoittajat haluavat, että Kempele-lisää maksetaan jatkossakin. Ellei rahoitusta
muuten nähdä mahdolliseksi järjestää, voidaan allekirjoittaneiden mielestä
rahoitukseen käyttää myös valtuustotyöhön liittyvien kokousten osallistujien
palkkioita, joista yhden kokouksen palkkio kokoustajalle on suurempi kuin mitä
perhe Kempele-lisän kautta saa lapsensa hoitamisesta koko kuukauden ajan.
Kempeleen kunnan positiivinen maine perustuu paljolti lasten, nuorten ja perheiden
hyville palveluille. Toivomme, että jatkossakin hyvä saa kasvaa Kempeleessä,
unituhinan säestämänä. Kempele-lisä voi olla pieni ele kunnalle, mutta asenteellisesti
merkittävä ele lapsimyönteiselle yhteiskunnalle.”

Valmistelija:varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela
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Vastaus:
Kempele-lisä -aloitetta on käsitelty talousarvion 2021 valmistelun sekä talouden
sopeuttamisohjelman yhteydessä palveluvaliokunnassa sekä kunnanhallituksessa.
Palveluvaliokunta on ohjannut ja kunnanhallitus on päättänyt, että Kempele-lisä
säilytetään Kempeleen varhaiskasvatuksen palveluvalikoimassa. Vuodelle 2022
talousarvioesitys sisältää 10 000 € lisäyksen Kempele-lisään. Vuodelle 2022 on
Kempele-lisään varattu kaikkiaan 130 000 €.
Kempele-lisää saa keskimäärin 165 perhettä. Perheiden määrässä ei ole tapahtunut
laskua. Kempele-lisän arvioidaan vaikuttavan muuta varhaiskasvatuspalvelun tarvetta
vähentävästi.

Valiokunnan ohjaus:
Palveluvaliokunta on tyytyväinen annettuun vastaukseen. Palveluvaliokunta haluaa
painottaa, että pienehköllä määrärahalla helpotetaan painetta varhaiskasvatukseen ja
tuetaan perheiden hyvinvointia ja valinnanvapautta.
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§ 121
Ajankohtaiset asiat
- Vihiluodon päiväkoti Touhula Pikku-Proffan tilanne: saatiin ajankohtaiskatsaus
Vihiluodon Pikku-Proffan tilanteesta
- Yliopiston psykologian laitoksen psykologiharjoittelija terveyspalveluihin:
palveluvaliokunta näkee hyödyllisenä ja kannatettavana psykologiharjoittelijan
palkkaamisen terveyskeskukseen
7000 €:n kustannuksella. Kustannus koskee neljää harjoittelukuukautta, yliopisto
maksaa osan.
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§ 122
Muut asiat
- Vuoden 2022 ensimmäinen kokous 1.2.
- Seuraava kokous 17.11. klo 17.00
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§ 123
LISÄPYKÄLÄ: Opetusryhmän perustaminen / Ylikylän koulu
244Dno-2021-1126
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Leena Meriläinen
marja-leena.merilainen@kempele.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Ylikylän koulun 7-luokat.pdf
Ylikylän koulu on aloittanut toiminnan syksyllä 2021 106 seitsemännen luokan
oppilaalla. Tällä hetkellä oppilaita on 113. Neljä oppilasta on tullut Kirkonkylän
koululta koulun sisäilmahaitoille altistumisesta johtuen. Loput ovat kuntaan Ylikylän
koulun oppilaaksiottoalueelle muuttaneita oppilaita. Kirkonkylän koululta on edelleen
siirtymässä oppilaita Ylikylän koululle. Ryhmäkoot ovat kasvaneet, mikä johtaa mm.
turvallisuusmääräysten ylittämiseen, oppimisen haasteisiin, oppimisen tuen
toteutuksen vaikeutumiseen jne. Opetusryhmän perustaminen on välttämätöntä mm.
seuraavista seikoista johtuen:
turvallisuusmääräykset ylittyvät
ryhmäjaot mahdollistavat oppimisen tuen toteuttamisen (TT oppilaita 19 ja ET
oppilaita 2)
ikäluokassa poikkeuksellisen paljon tuen tarvitsijoita
lukujärjestysteknisesti ja tilojen käytön kannalta pelkästään yhden jakoryhmän
perustaminen (kemiassa, käsitöissä ja kotitaloudessa) ei ole mahdollista. Ko.
aineissa tilat eivät riitä => oppilaiden koulupäivät venyvät klo 16 asti ja
oppilaiden hyppytuntien välttäminen on mahdotonta
Uutta opettajan virkaa ei perusteta vaan kasvanut oppilasmäärä edellyttää uuden
opetusryhmän perustamisen. Ylikylän koulun virassa olevat aineenopettajat opettavat
ko. ryhmän tunnit. Yhden yläkoulun opetusryhmän lisätuntitarve on noin 30 h/vk.
Kevään -22 aikana voidaan syntyviin kustannuksiin käyttää koronatukena tullutta
määrärahaa. Lisätuntitarve 30 h / vk tarkoittaa n. 50 000 e kustannuksia.
Asiaa esittelee Ylikylän koulun rehtori Ismo Turpeinen.

Valiokunnan ohjaus:
Palveluvaliokunta sai tietoa lisäopetusryhmän tarpeesta Ylikylän koululle. Lisäryhmän
tarve koskee seitsemättä luokka-astetta, mm. kotitalouden, kemian ja teknisen
/käsityön opetusta. Kyseessä on oppilaiden ja opettajien työturvallisuus sekä tilojen
rajallisuus. Ryhmissä on erityisen ja tehostetun tuen oppilaita sekä Kirkonkylän
koululta sisäilmaongelmien vuoksi siirtyneitä oppilaita. Vuoden 2022 loppuun saakka
on mahdollisuus hyödyntää saatua koronatukea syntyviin kustannuksiin. Näihin

Kempeleen kunta
Palveluvaliokunta

Pöytäkirja
16.11.2021

19/2021

12 (12)

perustuen palveluvaliokunta näkee, että lisäluokan perustaminen on tarpeellinen ja
perusteltu.

