LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIOMUUTOSTYÖRYHMÄ
MUISTIO
Aika:
Paikka:

Ke 4.11.2020 klo 16:37–18:45.
Liminganraitti 10, Lakeustalo, 2 krs. Kokoustila Toppila sekä Teams-etäyhteys.

JÄSENET:
Olli Nurkkala (puheenjohtaja)
Leena Lehto, paikalla varajäsen Liisa Kylmänen
Tapio Koskela
Eila Paavola
Arja Ansamaa
Tuomas Okkonen
Heidi Haataja (puheenjohtaja)
Mikko Nissinen, paikalla varajäsen Kristian Ruotsalainen (etäyhteys)
Heidi Matkaselkä, paikalla varajäsen Marjo Heikkinen (etäyhteys)
Mika Martinmäki (etäyhteys)
PUHEENJOHTAJISTO:
Mari Viljas (etäyhteys)
Esa Kojo
Mari Viinamäki (etäyhteys)
Kari Ylönen
Juho Pakaslahti
KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJA:
Juuso Raitio (etäyhteys)
MUUT PAIKALLA OLEVAT:
Pekka Rajala (vastaava virkamies)
Sanna Ylinampa (vastaava virkamies sekä sihteeri)
Laura Kelhä (kutsuttu asiantuntija, sihteeri)
Anu-Maija Kärjä (kutsuttu asiantuntija)
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ASIALISTA
1§

KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja Olli Nurkkalan ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, valittiin
kokoukselle puheenjohtajaksi Heidi Haataja. Sihteerinä toimii kokouksessa Sanna
Ylinamman sijaisena Laura Kelhä.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.37. Käytiin läpi paikallaolijat.

2§

VALTUUTETTUJEN KYSELY- JA HAASTATTELUTUTKIMUKSEN TULOSTEN ESITTELY
Laura Kelhä esitteli osallistujille valtuutettujen kysely- ja haastattelututkimuksen
keskeiset tulokset osallistujille. Kokouksessa esiteltiin kysely- ja
haastatteluaineistosta laadittu lyhyempi versio.
Tuloksista on saatavilla myös laaja yhteenveto, joka löytyy muistion liitteestä. Sekä
kokouksessa esitelty tiiviimpi versio, että laaja yhteenveto löytyvät Limingan kunnan
verkkosivuilta kohdasta luottamushenkilöorganisaatiotyöryhmä (4.11.
kokousaineisto):
(http://www.liminka.fi/sivu/fi/paatoksenteko/luottamushenkiloorganisaatiotyoryhm
a/).
Esittelyn jälkeen käytiin lyhyesti keskustelua aiheesta. Esa Kojo kertoi, että
valtuutettujen lukumäärä 35 on ollut määrä, josta äänestettiin myös viime
valtuustokauden lopussa. Valtuuston jäsenten lukumäärän laskeminen 27 jäseneen ei
ole noussut varsinaiseksi puheenaiheeksi kummankaan valtuustokauden aikana.
Eila Paavola nosti esille ohjelmatyöryhmien työskentelyt ja tulokset. Paavolan mukaan
ohjelmatyöryhmien työskentelyn tuloksista on nostettavissa yleiseen keskusteluun
kehittämiskohteita, joita voidaan nostaa esille esimerkiksi talousarvion työskentelyn
yhteydessä. Näin ollen ohjelmatyöryhmien työskentelyllä on pidempiaikaisia
vaikutuksia.
Tuomas Okkonen toivoi työskentelyn tueksi listausta eri toimielinten lakisääteisiä
tehtäviä (esim. kunnanhallituksen, valtuuston, lakisääteisten lautakuntien) ja
Limingassa tehtyjä delegointeja. Näin työryhmän jäsenet voivat työskentelyn
yhteydessä arvioida delegointeja ja niissä tapahtuneita muutoksia verrattuna viime
valtuustokauteen.
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Liisa Kylmänen nosti esille, että kuntalaki ohjaa monien toimielinten työskentelytapoja
ja käsiteltäviä asioita tarkasti, esimerkiksi kunnanhallituksen työskentelyä. Kylmäsen
mukaan viime kauteen verrattuna suuria muutoksia delegoinneissa ei ole tehty.

3§

LIMINGAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION KEHITTÄMISTARPEET JA
TULEVAISUUDEN SUUNNAT (FASILITOINTI)
Laura Kelhä ohjeisti ryhmätyöskentelyn. Fasilitoinnin toteuttamisen ohjeistus sekä
ryhmien tuotokset löytyvät muistion liitteestä (ryhmätyöskentelyn ohjeistus ja
tuotokset) sekä Limingan kunnan verkkosivuilta
luottamushenkilöorganisaatiotyöryhmän 4.11.2020 kokousmateriaaleista.
Ryhmätyöskentely toteutettiin kolmessa ryhmässä. Paikalla olleet jakautuivat
kahteen ryhmään seuraavasti:
Ryhmä 1. Juho Pakaslahti, Tuomas Okkonen, Esa Kojo ja Tapio Koskela
Ryhmä 2. Heidi Haataja, Eila Paavola, Liisa Kylmänen ja Arja Ansamaa
Lisäksi etänä osallistuvat muodostivat yhden ryhmän. Ryhmään kuuluivat Mari
Viinamäki, Mari Viljas, Marjo Heikkinen, Kristian Ruotsalainen, Juuso Raitio ja Mika
Martinmäki.
Lakeustalolla paikalla olleita fasilitoi Laura Kelhä ja etäyhteyksin osallistuneita AnuMaija Kärjä. Kunnanjohtaja Pekka Rajala toimi asiantuntijajäsenenä, eikä osallistunut
varsinaiseen ryhmien työskentelyyn.
Työskentelyaika noin 45 minuuttia. Ryhmien tuotosten läpikäynti aloitettiin klo 18.15
siten, että jokainen ryhmä esitteli ryhmätyöskentelynsä keskeiset asiat ja
keskustelunaiheet. Ryhmien tuotokset löytyvät ryhmätyöskentelyn ohjeistus ja
tuotokset -liitteestä.

4§

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Yhteenvetona voidaan todeta, että ryhmien tuotokset ja pohdinnat olivat monilta
osin hyvin samankaltaisia. Keskeisiä yhteen vedettäviä huomioita ryhmien
tuotoksista:
•

Ohjelmatyöryhmien työskentely halutaan säilyttää myös seuraavalle
valtuustokaudelle. Ohjelmatyöryhmiä voisi ehdotusten mukaan olla luonteeltaan
kahdenlaisia: koko valtuustokauden kestäviä pidempiaikaisia ohjelmatyöryhmiä
sekä lyhytaikaisia ja projektiluonteisia nopeammalla aikataululla työskenteleviä
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•

•
•
•
•

ohjelmatyöryhmiä. Ohjelmatyöryhmien toiminta nähtiin tärkeänä myös
tulevaisuuden kunnan demokratiatehtävän ja osallisuuden toteuttamisen
näkökulmasta.
Perusturvatyöryhmän tai -lautakunnan tarve nousi esille jokaisessa ryhmässä.
Sitä, onko työskentelymuoto työryhmä vai lautakunta, ei vielä päätetty.
Työryhmässä/lautakunnassa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ei myöskään vielä
määritelty.
Ryhmä 1 nosti esille teknisen toimen parissa työskentelevän työryhmän tai
lautakunnan perustamisen.
Etäyhteyksin työskennellyt ryhmä nosti esille myös hyvinvointilautakunnan
irrottamisen sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta, jolloin tulevaisuuden kunnan
hyvinvointitehtävän toteuttaminen voitaisiin huomioida nykyistä paremmin.
Etäyhteyksin työskennellyt ryhmä nosti lisäksi esille elinvoima ja
kehitystyöryhmän perustaminen. Tämän alla toimisi maapoliittinen työryhmä.
Jokainen ryhmä korosti toimivan viestinnän merkitystä. Viestinnän kehittämisen
nähtiin olevan yksi keskeinen asia luottamushenkilöorganisaation kehittämisessä.

Tarkemmat ryhmätöiden tuotokset löytyvät muistion liitteestä, ryhmätyöskentelyn
ohjeistus ja tuotokset.
5§

MUUT ASIAT
Sovittiin, että seuraava kokous aloitetaan 4.11. kokouksen lailla aiemmin, klo 16.30.
Näin ollen seuraava työryhmän kokous järjestetään tiistaina 24.11.2020 klo 16.30
alkaen Lakeustalolla sekä Teams-etäyhteyksin.

6§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.
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