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Luottamushenkilöiden huoneentaulu ja valtuuston vuosikello
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Khall 12.08.2019 § 207

(Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen)
Kalajoen kaupunki on liittynyt USO verkostoon.

Perjantaina 30.11.2018 klo 12 - 16 järjestettiin Kalajoen kaupungin lähtötilanteen
kä sit te ly ja yhteisen ymmärryksen edistämiseksi sekä prosessin suunnittelun ja
sel keyt tä mi sek si USO kehittämispäivä valtuutetuille ja johtoryhmälle.

Helmikuun 25. ja 26.2.2019 jär jes tet tiin USO kehittämispaja valtuutetuille ja joh-
to ryh mäl le. Kehittämispajan en sim mäi se nä päivänä käsiteltiin ennakkokyselyn
tu lok sia sekä sen pohjalta keskusteltiin ja työstettiin ryhmissä ennakkokyselyn tu-
lok sia. Ryhmät esittivät nä ke myk sen sä keskeisistä ongelmakohdista ja ke hit tä-
mis koh teis ta sekä ajatuksia, miten on gel ma koh tia voitaisiin kehittää ja mitä toi-
men pi tei tä pitäisi tehdä sekä mitkä asiat kirjata pelisäännöiksi.

Kehittämispajan toisena päivänä keskusteltiin ensimmäisen päivän yhteenvedon
asiois ta ja sen perusteella ryhmissä täsmennettiin teemoja: keskinäinen yhteistyö
ja yhteiset linjat, osaava luottamus- ja henkilöjohto, poliittinen ohjaus ja vi ran hal-
ti ja vuo ro vai ku tus, riittävät tiedot ja valmistelu kokouksiin, selkeät ja arvostavat
ko kous käy tän nöt sekä muu käyttäytyminen ja ulkoinen viestintä. Ryhmätyön
poh jal ta on hahmoteltu Kalajoen luottamushenkilöiden ja viranhaltijain huo neen-
tau lu luon nos. Samoin on nostettu esiin luottamushenkilöiden pe reh dyt tä mis-
suun ni tel ma ja valtuustotyöskentelyn vuosikello. Aineistot ovat olleet val tuus to-
ryh mien kommentoinnissa ja niiden jatko työstäminen tehtiin 6.5.2019 val tuus-
ton iltakoulussa.

Kesäkuun 11.6.2019 järjestettiin seuraava USO kehittämispaja valtuutetuille ja
joh to ryh mäl le. Työskentelyn tuloksena saatiin aikaiseksi luottamushenkilön huo-
neen tau lu, joka kokoaa yhteen tärkeimmät periaatteet, joihin halutaan sitoutua
ko ko luottamushenkilöorganisaation tasolla. Valmisteltu huoneentaulu on myös
tä män esityslistan liitteenä. Huoneentaulussa otetaan kantaa rooleihin ja toi mi-
vaan yhteistyöhön, johdonmukaiseen päätöksentekoon ja sitä tukevaan val mis te-
luun ja strategisten asioiden yhteiseen valmisteluun ja iltakouluihin.  Myös Ka la-
joen mainetta edistävä ja eettinen viestintä on huomioitu. Tavoitteena tässä pro-
ses sis sa on ollut käydä laajaa keskustelua luottamushenkilöorganisaatiossa ja sitä
kaut ta myös sitoutua yhteisiin pelisääntöihin.

Esityslistan oheismateriaalina  USO-työpajan 11.6.2019 aineistot sekä päivitetty
huo neen tau lun luonnos.

Kesäkuun kehittämispajassa hyväksyttiin  valtuuston vuosikello valmistelun esi-
tyk sen pohjalta.
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Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle,

1) että valtuusto merkitsee tiedoksi  liitteenä olevan valtuuston vuosikellon.
2) että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan luottamushenkilöiden huo neen-

tau lun.

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen yksimielisesti.

Kvalt 27.08.2019 § 63
Kaupunginvaltuusto:
Puheenjohtaja avasi keskustelun luottamushenkilöiden huoneentaulusta ja val-
tuus ton vuosikellosta.

Keskustelun aikana varavaltuutettu Kirsti Siljander esitti, että huoneentaulun so-
vit tu jen toimintaperiaatteiden osalta järjestystä muutettaisiin siten, että kohta 8
“Kun nioit ta va ja asiallinen vuorovaikutus erilaisissa sisäisissä ja ulkoisissa ti lan-
teis sa”  nostetaan ensimmäiseksi kohdaksi.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko varavaltuutettu Kirsti Siljanderin esitys jär jes-
tyk sen muutos huoneentaulun sovittujen toimintaperiaatteiden osalta hy väk syä.
Puheenvuoroja ei pyydetty.

Näin puheenjohtaja tulkitsi, että valtuusto oli hyväksynyt yksimielisesti kau pun-
gin hal li tuk sen esityksen sillä korjauksella, että huoneentaulun sovittujen toi min-
ta pe ri aat tei den järjestystä muutetaan siten, että kohta 8  “Kunnioittava ja asial li-
nen vuorovaikutus erilaisissa sisäisissä ja ulkoisissa tilanteissa”  nostetaan en sim-
mäi sek si kohdaksi.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoite tun otteen
oikeaksi todistaa:

Kalajoella 2.9.2019

Minna Roiko
toimistosihteeri
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
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