
Keminmaa
Keminmaan kunta julkaisee tästä lehdestä alkaen vähintään kaksi kertaa vuodessa omaa 
tiedotuslehteä. Julkaisusta kuntalainen löytää tärkeää tietoa Keminmaan kunnan kehityk-
sestä ja palveluista sekä kiinnostavia näkökulmia keminmaalaisuuteen. Lehti sai nimensä 
maaliskuussa olleen nimikilpailun tuloksena ja voittanutta nimeä ehdottivat Juha Liiten ja 
Kaisa Arponen.
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Keminmaa-päivää 
vietetään 27.7.
Keminmaa-päivä toteutetaan yhteistyössä 
Keminmaan kunnan, Motel Käpylän ja kemin-
maalaisten seurojen, yhdistysten ja muiden 
toimijoiden kanssa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
 Tapahtumassa on ilmaiset myynti- ja esitte-
lypöydät ja -paikat kaikille halukkaille aina 
käsityöläisistä yrittäjiin. Paikoilla saa myydä 
myös kirpputoritavaraa. Paikkoja löytyy 
Käpylän sisätiloista sekä piha-alueelta. 
Tapahtuma on koko perheen tapahtu-
ma, eli ohjelmaa löytyy kaikille.



Julkisista hankinnoista annettu la-
ki määrittelee kunnan hankintatoi-
minnan keskeiset periaatteet. Pää-
sääntönä on, että kunnan on tehtävä 
hankinta mahdollisimman edulli-
sesti ja avoimesti. Keminmaan kun-
ta varmistaa hankintojensa edul-
lisuuden pyytämällä tarjouksia 
riittävän monelta tuottajalta. 
 - Kunnan omat säännöt velvoit-
tavat kilpailuttamaan jo muuta-
man tuhannen euron hankinnat. 
Keminmaa haluaa edistää paikallis-
ten yritysten mahdollisuuksia osal-
listua kuntien hankintoihin. Tätä 
tavoitellaan uudella hankintastra-
tegialla, joka korostaa paikallisen 
elinkeinotoiminnan tukemista, Ke-
minmaan elinkeino- ja hankekoor-
dinaattori Seppo Selmgren esittelee.
 Hankintalaki ei siis ole vain kun-
nan virkamiesten ohje toimia vaan 
tavoitteena on saada aikaan kilpai-
lua, sillä kilpailu tehostaa julkisten 
varojen käyttöä. 

Kunta haluaa tukea 
paikallista yrittäjää
Kunnan on tehtävä hankintansa lain määräämällä tavalla. Keminmaan kunta on 
panostanut prosessin kulkuun ja näin saa nyt parempia tarjouksia.

 - Se, että kunnan käyttämät eu-
rot jäävät alueelle, on meidän kun-
talaisten etu, mutta hankintojen 
täytyy kestää tarkastelua myös ta-
sapuolisuuden näkökulmasta.

 

Hankintojen osoite on 
tarjouspalvelu.fi ja 
pienhankintapalvelu.fi
 
Tarjouspalvelu.fi ja pienhankinta-
palvelu.fi -palvelujen kautta kunta 
ilmoittaa tarjouspyynnöistään sekä 
vastaanottaa tarjouksia sähköises-
ti. Tarjouspyyntöihin pääsee lisäksi 
keminmaa.fi-sivulta. Yli 60.000 eu-
ron tarjouspyynnöt löytyvät myös 
HILMA-palvelusta ja joitakin teh-
dään vuosittain myös Euroopan laa-
juisena, koska laki niin vaatii.
 - Voimassa olevia tarjouspyyn-
töjä voi katsoa ilman tunnuksia 
Tarjouspyynnöt-osiossa. Kun tar-

jouksen tekijä rekisteröityy pal-
veluun, pystyy tekijä lataamaan 
tarjouspyynnön ja siihen liitty-
vät dokumentit omalle tietoko-
neelle, esittämään tarjouspyyntöä 
koskevia kysymyksiä, lukemaan ky-
symyksien vastauksia ja jättämään 
tarjouksen sähköisesti, Selmgren 
opastaa.  
 Kaikki Meri-Lapin kunnat ovat 
siirtyneet kilpailuttamaan hankin-
tansa Keminmaan esimerkin mu-
kaisesti sähköisesti. Sähköisesti 
laadittuja tarjouksia on helpompi 
vertailla, koska niissä on selkeät 
ennalta päätetyt kriteerit ja niille 
omat täyttöruudut.
 - Ohjelma suorittaa tarjousten 
vertailun annettujen laatu- ja hin-
tapisteiden mukaisesti. Näin kenen-
kään tarjouspyynnön käsittelijän 
yksittäisellä mielipiteellä ei ole vä-
liä. Opastusta saa sekä minulta että 
palveluiden tukipuhelimista, Seppo 
Selmgren lopuksi lupaa.

 

Palveluseteli tarjoaa 
vaihtoehtoja

Palveluseteli on yksi kuntien käy-
tettävissä olevista palveluiden jär-
jestämistavoista – ei kustannusten 
korvausjärjestelmä eikä oma itse-
näinen palvelunsa. Kunta hyväk-
syy ne yksityiset palvelujen tuotta-
jat, joiden palvelujen maksamiseen 
asiakas voi käyttää kunnan myön-
tämää palveluseteliä.
 Palvelusetelillä voi Keminmaan 
kunnassa asiakas saa itse valita yk-
sityisen palveluntuottajan hyväk-
syttyjen palveluntuottajien jou-
kosta omien tarpeiden mukaan. 
Palvelusetelilain mukaan kuntalai-
sella on kuitenkin oikeus kieltäytyä 
tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin 
kunnan täytyy järjestää vastaava 
palvelu, joko omana tuotantona tai 
ostopalveluna.
 Setelin saaminen edellyttää, et-
tä kunnallisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon edustaja arvioi henkilön 
palvelun tarpeen.  Palvelusetelin 
hinta on tulosidonnainen eli palve-
lusetelin arvo riippuu asiakkaan tu-
loista, mutta asiakas maksaa pal-
veluntuottajalle vain sen määrän, 
joka ylittää palvelusetelin arvon.

Tärkeimmät tapahtumat:
•  27.4. vietetään Kansallista Veteraanipäivää.
 Juhlat järjestetään Keminmaassa.
•  3-6.6.2019 Tyttöjen toimintaviikko 
 2011-2009 syntyneille, Lassilan koulu.
•  6.6.2019 klo 16–18Varhaisnuorten 
 lättykestit, Valmarinniemen laavu
•  10–13.6.2019 Poikien toimintaviikko 
 2011 – 2009 syntyneille, Lassilan koulu
•  17–19.6.2019 Lasten kesäreissu 
 2008–2006 syntyneille
•  17.- 19.6 ja 24.–26.6.2019 Lasten liikuntaleikkikoulu 
 2014–13 syntyneille klo 17–17.45, Keminmaan keskuskenttä. 
 Lasten liikuntaleikkikoulu 2012–2010 syntyneille klo 18- 18.45, 
 Keminmaan keskuskenttä

•  24.–27.6.2019 Nuorten KesäHesa-reissu 
 2005–2003 syntyneille
•  27.7.2019 klo 10–15 Keminmaa-päivä, 
 Motel Käpylä

Koko kesäkuun:
•  Ti-ke klo 14–16.30 Varhaisnuorten avoimet, 
 Nuorisotila Kontti
•  Ti-ke klo 17–21 Nuorten avoimet K13, 
 Nuorisotila Kontti
•  Maanantaisin klo 19–19.45 Treenitunti, 
 Keminmaan keskuskenttä
•  Keskiviikkoisin klo 11–11.45 
 Eläkeläisten jumppa, 
 Keminmaan keskuskenttä
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Palveluseteli on yksi kuntien käy-
tettävissä olevista palveluiden jär-
jestämistavoista. Palvelusetelillä 
saa itse valita yksityisen palvelun-
tuottajan hyväksyttyjen palvelun-
tuottajien joukosta omien tarpei-
den mukaan. 
 Setelin saaminen edellyttää, et-
tä kunnallisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon edustaja arvioi henkilön 
palvelun tarpeen.  Palvelusetelin 
hinta on tulosidonnainen eli palve-
lusetelin arvo riippuu asiakkaan tu-
loista, mutta asiakas maksaa pal-
veluntuottajalle vain sen määrän, 
joka ylittää palvelusetelin arvon.

Terveyskeskuspalvelut
 Mehiläiselle 
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy on 
ottanut vastuulleen Keminmaan 
terveyspalveluiden tuotannon jo 
1.6.2018 lähtien. Palvelutuotta-
jan vaihtuminen ei ole aiheuttanut 
muutoksia asiakkaiden palveluun 
tai henkilökunnan työsuhteisiin. 
Mehiläisen vastuulle on siirtynyt 
perusterveydenhuollon avovas-
taanottotoiminnan, suun tervey-
denhuollon ja työterveyshuollon 
palveluiden ohella myös muut ke-
minmaalaisten perusterveyden-
huollon palvelut. 
 - Keminmaan ratkaisu palvelui-
den ulkoistamisesta Mehiläiselle 
turvaa paikallisen perusterveyden-
huollon jatkuvuuden pitkälle tule-
vaisuuteen. Ulkoistus mahdollistaa 
myös palveluiden pitkäjänteisen ja 
asiakaslähtöisen kehittämisen, Ke-
minmaan kunnan vs. perusturva-
johtaja Eila Metsävainio muistuttaa.

Palveluseteli tuo 
valinnanvapautta

Kallinranta Attendolle
Palvelukoti Kallinrannan ikäih-
misten yksikkö siirtyi Keminmaan 
kunnalta Attendolle vuoden alussa. 
 - Attendo Kallinranta on asuk-
kaiden koti ja meillä ei ole muuttu-
nut mikään muu kuin palveluntuot-
tajan nimi. Keminmaan kunnan 
aloittamaa hyvää ja laadukasta hoi-
toa jatketaan, kuten aikaisemmin-
kin saman henkilökunnan kans-
sa, Kallinrannan hoivakodin johtaja 
Eeva Lohiniva muistuttaa. 
 Kehitysvammapalveluiden osal-
ta  Keminmaan kunnan kehitys-
vammaisten asumisyksikkö Män-
tykodin toiminta on myös siirtynyt 
Attendolle ja Mäntykodin nimi on 
nyt Attendo Lammenranta. Kehi-
tysvammaisten työ- ja päivätoimin-
tayksikkö Mäntykeskuksen nimi on 
nyt puolestaan Attendo Mäntykes-
kus. 
 - Kehitysvammapalveluiden ja 
ikäihmisten asiakkaiden palvelu-
tarpeen arvioinnit, palvelusuun-
nitelmat ja erityishuolto-ohjelmat 
tehdään yhä Keminmaan kunnas-
sa. Ikäihmisten tehostettu palve-

luasuminen, kehitysvammaisten 
asumispalvelut sekä kehitysvam-
maisten työ- ja päivätoiminta jär-
jestetään nyt kuitenkin pääsääntöi-
sesti palvelusetelillä eli seteli antaa 
asiakkaille mahdollisuuden valita 
palveluntuottajista itselleen mielui-
sin ja sopivin, Keminmaan kunnan 
vs. hoiva- ja hoitotyönjohtaja Virpi 
Tuomaala huomauttaa.

Uusi päiväkoti 
Keminmaan Pilke
Pilke päiväkodit avaa elokuussa 
2019 luontopäiväkodin Keminmaa-
han. Kalamajantie 5:een nouseva 
Päiväkoti Virta tarjoaa lapsilähtöis-
tä varhaiskasvatusta lämminhen-
kisessä luonto-aiheisessa päiväko-
dissa.
 - Päiväkotiin tulee 60-paikkaa 
ja 3,5 ryhmää 1–6-vuotiaille lap-
sille. Luontopäiväkoti Virrassa ul-
koillaan paljon säästä riippumatta. 
Toiminnassa korostuvat erilaisten 
luonnonilmiöiden tutkiminen ja ih-
mettely, Pilke päiväkodit Oy:n toi-
mitusjohtaja Minna Martikainen 
avaa ideaa.
 Keminmaa haluaa tarjota mo-
nimuotoiset ja joustavat varhais-
kasvatuspalvelut. Palveluseteli lisää 
valinnanvapautta. Ajantasainen ja 
kehittyvä varhaiskasvatus on tär-
keä osa elinvoimaista kuntaa. Se 
luo lapsille ja perheille mahdolli-
suudet, Keminmaan vs. sivistystoi-
menjohtaja Hannele Matinlassi to-
teaa.

Yksityiset palvelut täydentä-
vät kunnallisia palveluja ja 
tarjoavat niille vaihtoehtoja. 
Keminmaassa palvelusetelin 
odotetaan tuovan valinnanva-
pautta, laatua ja varmuutta.

•  24.–27.6.2019 Nuorten KesäHesa-reissu 
 2005–2003 syntyneille
•  27.7.2019 klo 10–15 Keminmaa-päivä, 
 Motel Käpylä

Koko kesäkuun:
•  Ti-ke klo 14–16.30 Varhaisnuorten avoimet, 
 Nuorisotila Kontti
•  Ti-ke klo 17–21 Nuorten avoimet K13, 
 Nuorisotila Kontti
•  Maanantaisin klo 19–19.45 Treenitunti, 
 Keminmaan keskuskenttä
•  Keskiviikkoisin klo 11–11.45 
 Eläkeläisten jumppa, 
 Keminmaan keskuskenttä Mehiläinen Terveyspalvelut Oy vastaa Keminmaan terveyspalveluiden tuotannosta.



Uudet kasvot kunnassa

Keminmaan kunta työllistää 383 
henkilöä tytäryhtiöt mukaan las-
kettuna. Tässä jutussa tutustutaan 
uusiin henkilöihin tehtävien taus-
talla.

Talous ja henkilöstöasiat 
Helenan sydämellä

Helena Bomström on pitkän linjan 
taloushallinnon ammattilainen.

 - Minä olen 54-vuotias syntype-
räinen torniolainen. Perheeseeni 
kuuluvat mies, kaksi aikuista las-
ta ja vanhaherra kollikissa. Harras-
tan lähinnä pitkiä rauhallisia käve-
lylenkkejä, kunnan tuore talous- ja 
henkilöstöjohtaja Helena Bomströn 
kertoo.
 Bomström on tehnyt työuransa 
pääasiassa Outokumpu Oyj:n pal-
veluksessa taloushallinnon eri teh-
tävissä, mutta löytyy historiasta 
myös aikaisempikin piipahdus Ke-
minmaahan. 
 - Mielestäni olen keskusteleva ja 
avoin uusille ajatuksille. Mutta sa-
malla haluan olla tarpeellisen jä-
mäkkä kunnan talousasioissa. 

Viimeisen vuoden aikana Keminmaan kunta on saanut vahvistusta muun muassa kolmen 
keskeisen viran täyttämisen muodossa. Tervetuloa kuntaan töihin uudet työntekijät!

Hyvinvointiohjaaja
innostaa liikkumaan

Keminmaalainen Hyvinvointioh-
jaaja Emma Kuoksa on 33-vuotias 
kaiken ikäisten ihmisten liikutta-
ja. Kotona hänet itsensä pitävät tou-
hukkaana kolme alle kouluikäistä 
lasta sekä aviomies.
 - Minun tehtäviin kuuluu kai-
kenlainen hyvinvoinnin edistämi-
nen. Tällä hetkellä työ on painot-
tunut liikuntaan. Teen yhteistyötä 
eri seurojen, yhdistysten, järjestö-
jen ja yritysten kanssa, jotta kaik-
ki keminmaalaiset vauvasta vaariin 
saataisiin liikkumaan vähintään 
kerran viikossa ja vielä ilman suu-
ria taloudellisia panostuksia, Em-
ma Kuoksa esittelee hyvinvointioh-
jaajan työtä.
 Kuoksan järjestämiin tilaisuuk-
siin on vapaapääsy ja sitoutumis-
kammoistenkaan ei tarvitse niihin 
ilmoittautua etukäteen. Hyvinvoin-
tiohjaajan tavoittaa Instagramis-
ta @hyvoemma ja Facebookista ni-
mellä Hyvinvointiohjaaja Emma 
Kuoksa.
 - Minulle on tärkeää, että ihmi-
set löytäisivät sen liikunnan ilon. 

Korpi teknisten 
palveluiden johtoon

Tekninen johtaja Jussi Korpi asustaa 
Torniossa pojan ja koiran kanssa. 
Keminmaahan 48-vuotias metsäs-
tyksen harrastuksekseen listaava 
tietoliikenne- ja talonrakennustek-
niikan insinööri siirtyi Tornion kau-
pungin rakennuttajainsinöörin se-
kä hankinta ja logistiikkapäällikön 
tehtävistä.
 - Olen toiminut alalla jo vuo-
sikymmeniä, joten se on minulle 
tuttu aina sieltä hektisestä projek-
tityöstä byrokratian rattaiden pyö-
rittämään kuntatyöskentelyyn, tek-
nisenä johtajana toimiva Jussi Korpi 
kertoo. 
 Keminmaan kunnassa on käyn-
nissä johtamisjärjestelmän muutos, 
johon liittyen tekniset palvelut on 
jaettu kolmeen palvelualueeseen: 
maankäyttö, kunnallistekniikka ja 
tilapalvelut.
 - Palvelualueiden vetäjät tietysti 
vastaavat omista alueistaan, mut-
ta minäkin mielelläni kuulen kun-
talaisten näkökulmia asioista, jotta 
ne tulisivat mahdollisimman no-
peasti tutuiksi, Jussi Korpi lopuksi 
toteaa.

Hyvinvointipalvelut
040 831 7908

Sivistyspalvelut
040 831 7920

Keminmaan 
terveysasema

0400 270 008 
ma-pe klo 8-16

Teknisetpalvelut
040 831 7854

Hallinto
040 846 3345

Keminmaan kunta
Rantatie 21 
94400 Keminmaa
kunta@keminmaa.fi
www.keminmaa.fi


