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Lähtökohtia 
organisaatiouudistukselle

• Kunnan strategian tulisi olla keskeisin ohjaava 
tekijä uudistuksissa

• ”Strategia ohjaa rakennetta” eli niihin 
keskeisiin asioihin joita halutaan 
toteuttaa/saada aikaan tulisi suunnata aikaa, 
energiaa ja resursseja

• Huomioitava toimintaympäristön muutokset, 
tulevaisuuden kehitys ja tiedossa olevat 
muutostekijät
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KunL 22§ Osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet

• Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja 
vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta 
monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

• Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
• 1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä 

kuntalaisraateja;
• 2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
• 3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
• 4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden 

suunnitteluun;
• 5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen 

käyttäjien kanssa;
• 6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-

aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.
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Alustavat linjaukset 5.11.2020?

• Kehitetään nykymallin pohjalta
• Valtuuston koko/valtuutettujen lukumäärä 35
• Osallisuustyöryhmät todettu hyviksi, jatkossa sekä 

pysyviä että määräaikaisia ryhmiä
• Hyvinvointilautakunta irrotettava 

sivistyslautakunnasta
• Perustetaan elinvoima- ja kehitystyöryhmä jonka 

alle maapoliittinen työryhmä?
• Viestinnälliset parannukset
• Toivotaan sekä perusturvan että teknisen toimen 

työryhmiä
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Osallistumisen avoimet 
foorumit/kehittämisryhmiin

• Urheiluseurafoorumi

• Kulttuurifoorumi

• Tupoksen kehittämisfoorumi

• Rantakylän kehittämisfoorumi

• Tulisiko nimetä edustajat myös avoimiin 
foorumeihin?
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Luottamushenkilörakenne VE1

Kunnanhallitus 9+3
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Luottamushenkilörakenne VE2

Kunnanhallitus 9+3

Sivistyslautakunta 
9

Hyvinvointi
Ohjelmaryhymä

7-9?

Liikelaitosten 
johtokunnat

Elinkeino, 
kaavoitus-ja
maankäyttö

ohjelmaryhmä 
7-9?

Teemalliset  tp
ryhmät; 7-9? 
Perusturva

Kestävä kehitys   
jne

Kunnanvaltuusto 35

Tarkastusltk
Keskusvaaliltk
Viranomaisltk

Nuorisovaltuusto
Vanhus-ja
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