Kalajoen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
huoneentaulu
Tausta
Kalajoen kaupungin konsernistrategiassa 2021 linjataan seuraavaa:
”Kalajoen päätöksenteko ja johtaminen on dynaamista ja osallistavaa ennakoiden toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.
Päätöksentekomme on avointa ja rakentavaa ja sitä ohjaa poliittinen valmistelu yhdessä viranhaltijoiden kanssa ja
valmistelussa käytetään ennakkovaikutusten arviointia.”
Luottamushenkilöt ja viranhaltijat edistävät yhdessä ja yksilöinä Kalajoen hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä. Kaikessa
toiminnoissa kalajokilaisten etu on etusijalla.
Tätä toteutetaan mm. seuraavilla asiakokonaisuuksilla sekä sitoutumalla huoneentaulussa sovittuihin toimintaperiaatteisiin:
1. Kunnioittava ja asiallinen vuorovaikutus erilaisissa sisäisissä ja ulkoisissa tilanteissa
2. Johdonmukaisuuden lisääminen päätöksenteossa ja johtamisessa (mm. selkeät roolit)
3. Ennakoitavuuden lisääminen päätöksenteossa ja johtamisessa
4. Tiedolla johtamisen ja oikean tiedonsaannin varmistaminen päätöksenteon tueksi
5. Yhteistyön ja sitä koskevien käytäntöjen kehittäminen ja selkeyttäminen (mm. iltakoulukäytäntöjen kehittäminen,
poliittisen yhteistyön toimintatavat)
6. Luottamushenkilöiden koulutuksen ja osaamisen ylläpitäminen sekä toimintamallit uuden valtuuston perehdyttämiseen
ja ryhmäytymiseen
7. Tiedonkulun kehittäminen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä
8. Päätöksenteon ja kokouskäytäntöjen jäntevöittäminen

Selkeät roolit ja toimiva yhteistyö
Luottamushenkilöt tekevät päätökset toimielimessä ja osallistuvat
roolinsa mukaisesti strategisten linjausten ja asioiden valmisteluun.
Viranhaltijat valmistelevat asiat, tekevät esityksen sekä toimeenpanevat
luottamushenkilöelinten päätökset. Päätöksentekotasot ja työnjako
toimielimille ja viranhaltijoille on määritelty hallintosäännössä.
Demokraattisesti tehdyt valinnat ja päätökset hyväksytään.
Luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä heidän mielipiteisiin
suhtaudutaan kunnioittavasti, vaikka asiasta oltaisiin eri mieltä.
Luottamushenkilöt arvostavat viranhaltijoiden ammattitaitoa, työtä ja
valmistelua. Viranhaltijat arvostavat luottamushenkilöitä ja sitoutuvat
noudattamaan ja toimeenpanemaan tehtyjä päätöksiä.
Valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien yhteistyössä toimitaan
vuorovaikutuksellisesti.
Asiasta
riippuen
puheenjohtajat,
kaupunginjohtaja ja esittelijät keskustelevat etukäteen käsittelyyn
tulevista asioista. Hallituksen edustaja lautakunnassa hoitaa tehtäväänsä
hallintosäännön mukaisesti ja hallitus tarkentaa tarvittaessa edustajiensa
toimintatapoja.
Valtuuston puheenjohtajan ja ryhmien puheenjohtajien sekä hallituksen
puheenjohtajan kesken käydään säännölliset keskustelut valtuustoon
valmisteltavista strategisista merkittävästi asioista. Kaupunginjohtajan
johtajasopimuksen mukaisesti kaupunginjohtaja osallistuu kutsuttaessa
valtuustoryhmien kokouksiin. Henkilöstöasioista vastaavat esimiehet,
pääluottamusmiehet ja työsuojeluorganisaatio.

Luottamushenkilöt perehtyvät etukäteen huolellisesti käsiteltäviin asioihin.
Asioihin liittyvät lisäselvityspyynnöt ja kysymykset toimitetaan valmistelijoille
ennen kokousta. Laajat muutosesitykset toimitetaan valmistelijoille ja
päätöksentekijöille etukäteen. Luottamushenkilöt informoivat valtuutettuja ja
valtuustoryhmiä sekä viranhaltijoita tulevista aloitteista mahdollisuuksien
mukaan ennen valtuuston kokousta ja aloitteet annetaan kaikkien tiedoksi.
Kokousten puheenvuoroissa keskitytään oleellisiin ja asiaa eteenpäin vieviin
asioihin. Puheenjohtaja johtaa kokouksia tasapuolisesti sekä vastaa
puheenvuorojen asiassa pysymisestä ja niiden ajankäytöstä. Keskustelun
jälkeen puheenjohtaja tekee yhteenvedon ja esittää johtopäätökset sekä
määrittää kokouksen käsittelyn mukaisen päätöksen.

Johdonmukainen päätöksenteko ja sitä tukeva valmistelu
Toimielimen päätettäväksi tulevat asiat valmistellaan asiantuntevasti ja
huolellisesti sekä valmisteluun varataan riittävä aika. Esittelijä tekee
päätösesityksen, joka perustuu hänen ja muiden valmistelijoiden
asiantuntijuuteen. Asian laajuudesta ja merkittävyydestä riippuen
arvioidaan ja nostetaan esille erilaisia vaihtoehtoja. Luottamushenkilöitä
viestitään asioista tasapuolisesti ja samanaikaisesti.

Kalajoen mainetta edistävä ja eettinen viestintä

Strategisten asioiden yhteinen valmistelu ja iltakoulut
Luottamushenkilöt sitoutuvat osallistumaan sovittuun kokouksiin, tilaisuuksiin
ja iltakouluihin sekä toimimaan niissä aloitteellisesti ja aktiivisesti. Iltakoulut
järjestetään strategisesti merkittävistä asioista kaupunginhallituksen kutsusta.
Ryhmien puheenjohtajat ja asianomaiset viranhaltijat ovat mukana iltakoulujen
aiheiden määrittelyssä. Aiheiden osalta muotoillaan selkeästi ne asiat, joihin
luottamushenkilöiltä halutaan ohjausta. Iltakoulujen ajankohdat ja käsiteltävät
asiat sovitaan valtuuston vuosikellon ajankohtien mukaisesti sekä tiedotetaan
osallistujille. Iltakoulun materiaalia toimitetaan ennakkoon osallistujille
mahdollisuuksien mukaan. Vuorovaikutukselle varataan aikaa. Valtuuston
puheenjohtaja tekee yhteenvedon linjauksista, joka ryhmien puheenjohtajien
hyväksynnällä kirjataan ohjaamaan valmistelua.

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat edistävät myönteistä Kalajoki-imagoa ja
mainetta. Viranhaltijat suhtautuvat lojaalisti kaupunkiin työnantajana
ulkoisessa viestinnässä. Kokouksissa, sähköpostiviestinnässä ja eri medioissa
käytetään asiallista ja toisia kunnioittavaa kieltä, faktatietoihin perustuen.
Ongelmatilanteet hoidetaan ensisijaisesti sisäisesti ja sovittujen ohjeiden
mukaisesti. Kuntalaisia kannustetaan ottamaan yhteyttä viranhaltijoihin ja
luottamushenkilöihin
toiminnan
kehittämiseksi
sekä
käyttämään
palautekanavia.

