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ASIALISTA 
 
1 §  KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 

Puheenjohtaja Olli Nurkkalan ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, valittiin 
kokoukselle puheenjohtajaksi Tapio Koskela. Sihteerinä toimi kokouksessa Sanna 
Ylinampa. 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.41. Käytiin läpi läsnäolijat. 

 
 
2 § EDELLISEN KOKOUKSEN YHTEENVETO 
 

Kunnanjohtaja Pekka Rajala esitteli v. 2017 organisaatiomuutosta (mm. 
valtuustoseminaarin 19.4.2017 aineiston pohjalta). 
 
Kj Rajala toi esille, että valmistelu on pitkälti virkamiesvalmistelua suomalaisessa 
järjestelmässä ollut kautta aikain. Rajala esitteli myös ohjelmatyöskentelyä sekä 
kuntalain 22 §:n mukaista valtuuston velvoitetta osallistaa kuntalaisia. Esityksen 
jälkeen käytiin keskustelua aiheesta.  
 
Liisa Kylmänen toi esille, että perusturvalautakunnan toimivalta käsitetään usein 
laajemmaksi mitä se todellisuudessa on ja palvelualueella on paljon lakisääteisiä 
asioita, joista lautakunta ei pysty päättämään muuta kuin mitä laki sanoo. Varsinkin 
viime aikoina on noussut esille ajatus, että virkamiehet ovat eräällä tapaa 
luottamusmiesten vastapuoli. Kun toimivaltaa on delegoitu virkamiehille, se tekee 
päätöksentekojärjestelmästä kuitenkin joustavaa.  
 
Eila Paavola toi esille, että ohjelmatyöryhmissä, joissa hän on ollut mukana, on aina 
ollut viranhaltijavalmistelija mukana.     
 
Kj Rajala esitteli luottamushenkilöorganisaatiomallin vaihtoehtoja v. 2021 alkavalle 
valtuustokaudelle työryhmän 4.11.2020 fasilitointien pohjalta. Kj Rajala toi esille, että 
osallistumisen malleina on käytössä erilaisia forumeita valmistelun apuna, 
esimerkiksi urheiluseurafoorumi. Jos halutaan lautakuntamallia laajemmin käyttöön, 
pitää pystyä määrittelemään, että mitkä ovat aidosti ne asiat, joista lautakunta 
päättää. Jos taas halutaan laajempaa ohjelmatyöryhmämallia käyttöön, 
ohjelmatyöryhmän malleina voisivat olla pysyvämmät, koko valtuustokauden 
kestävät ohjelmatyöryhmät esimerkiksi elinvoimassa sekä kaavoituksessa ja 
maankäytössä. Tämän lisäksi voisivat olla määräaikaiset teemalliset 
ohjelmatyöryhmät esimerkiksi ympäristöasioihin tai kestävään kehitykseen liittyen.  
 
Esa Kojo toi esille, että puuttuu sopiva foorumi, jossa voitaisiin keskustella 
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esimerkiksi teiden auraamisesta. Nyt ei ole olemassa paikkaa, jossa sitä keskustelua 
voitaisiin käydä. Kojon mielestä ei välttämättä tarvita pelkästään sitä asiaa varten 
tietenkään teknistä lautakuntaa mutta tätä forumia kaivataan joka tapauksessa. 
Kojon mielestä ei välttämättä aina tarvita lautakuntaa ja paikkajaon kannalta on ehkä 
helpompi täyttää paikat ohjelmatyöryhmissä, koska tasa-arvolaki ei koske 
ohjelmatyöryhmien nimeämisiä.  
 
Arja Ansamaa toi esille, että muuttiko liikelaitos jollain tapaa teknisen toimen roolia 
ja käsiteltäviä asioita ja siirtyikö teknisen lautakunnan alaisuudesta nykymuotoisessa 
organisaatiomuutoksessa asioita liikelaitoksen alle. Lisäksi Ansamaa otti esille, että 
oliko Kempeleen mallissa se ajatus, että jos olet kunnanhallituksen jäsen, niin 
tällaista henkilöä ei sitten nimettäisi valiokunnan jäseneksi. Voisi olla hyvä miettiä 
paikkamäärien osalta, että kunnanhallituksen jäsentä ei välttämättä nimettäisi 
ohjelmatyöryhmään ja lautakuntaan vaan kunnanhallituksen edustus voisi tulla 
ohjelmatyöryhmän edustukseen mukaan nimeämällä työryhmään erikseen 
kunnanhallituksen jäsen.  
 
Liisa Kylmänen toi esille, että liikelaitosmalliin siirtyminen muutti tosiaankin teknisen 
toimen käsiteltäviä asioita. Kylmänen myös otti esille, että jos olisi 
hyvinvointilautakunta, niin päätettävät asiat voisivat olla tosiasiassa harvassa. Lisäksi 
jos yhdellä osallistujalla on monta paikkaa, niin osallistuminen voisi jäädä aika 
pieneksi. Lisäksi ohjelmatyöryhmän koko ei saa paisua liian suureksi. Esimerkiksi 
perusturvan ohjelmatyöryhmissä on osallistuminen ollut todella vähäistä. 
Ohjelmatyöryhmä on muutoin hyvä malli Kylmäsen mielestä. 
 
Heidi Matkaselkä sanoi, että hän toi haastattelussakin esille, että perusturvaan voisi 
luoda SOTE:n tuloon asti perusturvan puolelle esimerkiksi työryhmän, jotta 
perusturvassa säilyisi kehittävä ote kuitenkin. Kun päätettäviä asioita ei ole paljon 
niin perusturvan puolella työryhmän työskentelyote voisi olla palvelualuetta 
kehittävään näkökulmaan painottava. 
 
Heidi Haataja toi myös esille, että perusturvan asioissa perusturvatyöryhmä voisi olla 
hyvä väliaikainen ratkaisu ja paikallaan SOTE:n tuloon saakka. Sivistyslautakunnan ja 
hyvinvoinnin erottelussa on puhuttu, että hyvinvoinnin rooli on jäänyt 
sivistyslautakunnan työssä vähemmälle. Hyvinvointi voisi Haatajan mielestä olla 
sivistyslautakunnan alla mutta hyvinvointia voisi painottaa lautakunnan työssä. 
Lisäksi Haatajalla oli 2 kysymystä, joihin hän halusi ajatuksia erityisesti aiemmin 
valtuutettuina toimineilta. Haataja kysyi, mikä olisi instanssi kunnassa, jossa voidaan 
varmistaa henkilöstön hyvinvointia? Perinteisesti lautakunnat ovat olleet se instanssi, 
jossa tätä asiaa painotetaan. Mikä olisi oikea instanssi käsittelemään tätä asiaa. Onko 
uusilla valtuutetuilla oikea käsitys lautakunnan roolista henkilöstön 
hyvinvointityössä? Toiseksi Haataja kysyi, miten aiemmin oli tilanne, että kuinka 
paljon lautakunnalla ja valtuustolla oli roolia uusien viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
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palkkaamisessa kuntaan? Nythän uusia työntekijöitä vain ilmaantuu kuntaan.  
 
Pekka Rajala toi esille, että henkilöstöpolitiikkaan liittyviä asioita käsitellään 
yhteistoimintaelimessä. Lähtökohtaisesti kunnanhallitus johtaa ja vastaa kunnan 
henkilöstöpolitiikasta. Lähtökohtaisesti henkilöstöstrategia on se asiakirja, jonka 
valtuusto on hyväksynyt, ja jonka pohjalta organisaation pitäisi toimia. 
Henkilöstöpolitiikassa hallituksen rooli on keskeinen. Hallitus edustaa työnantajaa. 
Jos hallitukselta erotetaan jollekin muulle se rooli, niin tulee haasteita. 
Järjestöyhteistyö on myös tärkeää. Henkilöstön palkkauksessa on huomioitava, että 
motivaatio ja toimivaltasäännökset ovat kohdallaan. Henkilöstön palkkauksessa tulisi 
huomioida, että meillä on mahdollisuus hyödyntää henkilöstön osaamispotentiaalia. 
 
Kristian Ruotsalainen kommentoi olevansa samaa mieltä, että miten aika riittää, jos 
pitää valtuutettuna alkaa valmistelemaan asioita. Työn rinnalla ollaan 
luottamusmiehenä, kukaan ei tee päätyökseen luottamusmiestyötä. 
Sivistyslautakunnassa voitaisiin tosiaan käsitellä enemmän hyvinvointiin liittyviä 
asioita ja painotuksia voisi laittaa enemmän hyvinvoinnin ja liikunnan suuntaan. 
 
Mari Viljas toi esille, että entisiin toimivaltasäännöksiin rekrytoinnin osalta viitaten 
on hyvä asia, että kunnissa tuskin enää valitaan työntekijöitä poliittisin perustein. 
Lähiesimiehet ja seuraavan tason esimiehet ovat parhaiten selvillä, minkälaista 
henkilöstöä kunnan tarpeisiin tarvitaan. Valtuutettujen rooli on vaikuttaa 
henkilöstöstrategian kautta ja budjetin kautta esittää talousarviossa painotuksia. Jos 
vertaa 10 vuoden takaiseen aikaan, niin pelkästään tämän valtuustokauden aikana 
henkilöstön hyvinvointiin on tullut valtavasti parannuksia ja henkilöstön hyvinvoinnin 
osalta tehdään koko ajan parannuksia. Hyvinvoinnin ja sivistyksen osalta Viljas toi 
esille, että sivistyslautakunnassa hyvinvointi on jäänyt ehkä vähemmälle. Elinkeino- ja 
kaavoitusasioissa olisi hyvä, jos koko valtuustokaudeksi nimettäisiin 
ohjelmatyöryhmä. Esimerkkinä tästä on maapoliittinen ohjelmatyöryhmä tältä 
kaudelta. Aina kun on lautakunta, pitää muistaa, että kuka on esittelevä virkamies 
lautakunnassa. Esimerkiksi palautteen auraamattomista teistä pystyy kyllä antamaan 
ilman että sitä varten tarvitaan lautakuntaa. Jonkinlainen perusturvan seuranta- tai 
ohjelmatyöryhmä voidaan joutua perustamaan, tuleva vuosi ehkä näyttää sen, että 
mennäänkö tähän. Tuleeko kuntiin omat työryhmät, niin tämä jää nähtäväksi ja sen 
kehityksen Viljas näki hyvänä kunnan oman sotea seuraavan edunvalvontaporukan 
näkökulmasta.  
 
Mikko Nissinen toi esille, että Limingassa valtuutettuna ollessaan Nissinen ei ole ollut 
päättämässä virkavaaleista. Lautakunnan jäsenenä ja kunnanhallituksen edustajana 
on oltu haastattelemassa hakijoita. Nissinen oli sitä mieltä, että etenkin suorittavan 
tason tehtäviä koskevat henkilövalinnat eivät kuulu poliittisen 
päätöksentekojärjestelmän käsiteltäviin asioihin. Kunnanvaltuuston rooli on 
strateginen ja kunnanhallituksen rooli on toimeenpaneva. Kun viranhaltijat hoitavat 
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roolinsa, ja huomioidaan valtuuston ja kunnanhallituksen rooli, niin silloin saadaan 
linjakkuus asioihin. Päällikkötason yläpuolelle menee ne virkavalinnat, joista 
valtuuston tai hallituksen tulisi päättää. Valitaanko virkoihin osaavimmat ja 
pätevimmät vai puoluetaustan mukaan henkilöt, tämä kysymys on olennainen 
mietittäessä tätä kysymystä Nissisen mukaan.  
 
Liisä Kylmänen toi esille, että yhteistoimintamenettely on se keino, jolla henkilöstön 
hyvinvointia kunnassa turvataan. Ammatillisen osaamisen perusteella tulee valita 
henkilöstö avoimena oleviin tehtäviin.  
 
Tapio Koskela kommentoi olevansa samaa mieltä Mikko Nissisen ja Liisa Kylmäsen 
edellisten kommenttien osalta.  
 
Juho Pakaslahti toi esille, että tulisi nyt pitäytyä ylätason käsittelyissä ja pitäytyä 
työryhmälle asetetussa toimeksiannossa. Riippuen siitä, kuinka laajoiksi 
ohjelmatyöryhmät päätetään, ratkaisu ei ole se, että kuinka laajoiksi työryhmät 
asetetaan, vaan pitäisi lähteä siitä, että oikea toimielin käsittelee ja päättää oikeat 
asiat. Tämä menossa oleva valtuustokausi on ollut hyvää aikaa esimerkiksi 
ohjelmatyöryhmän työskentelyn osalta. Lisäksi on ollut sellaisia asioita, joissa on ollut 
hyviä aihioita, mutta syystä tai toisesta niitä ei ole pystytty käyttämään siten että ne 
toimisivat. Tällä työryhmällä loppuu aika, jos menemme pieniin yksityiskohtiin. 
Toimeksianto ei ole helppo, mutta katsottaisiin sitä, että mitä halutaan, ja hiottaisiin 
sen jälkeen yksityiskohtia. Suurin osa on tyytyväisiä nykyiseen organisaatiomalliin. 
Nyt tulisi viilata nykyisessä järjestelmässä olevia kohtuullisen pieniä asioita. Ottaen 
huomioon myös se, että osallistuminen ei ole kovin laajaa. Lisäksi osallistujat 
ohjelmatyöryhmiin ovat yleensä samoja henkilöitä eikä henkilöitä, jotka haluavat 
käyttää aikaansa, ei sitten lopulta löydy. 
 
Eila Paavola oli samaa mieltä Juho Pakaslahden esittämien kommenttien osalta. Kun 
kunnanhallitus on nimennyt edustajansa työryhmiin ja lisäksi on puheenjohtajisto, 
niin se on jo aika paljon. Työryhmissä on nimettynä tällä hetkellä henkilöitä, mutta 
pitäisi voida hyödyntää myös varavaltuutettuja. Esimerkiksi maapoliittisessa 
työryhmässä on myös ulkopuolisia asiantuntijoita, ja se on Paavolan mielestä hyvä 
asia, että työryhmiin hankintaan ulkopuolista asiantuntemusta. Vanhus- ja 
vammaisneuvosto ei näy Paavolan mielestä nykyisin mitenkään ja sen roolia pitäisi 
nostaa nykyisestä näkyvämmäksi sekä vahvistaa sen roolia sekä ikäihmisten roolia 
päätöksenteossa. Vanhus- ja vammaisneuvoston tulisi myös voida osallistua 
vähintään kerran vuodessa valtuustoseminaariin. Työryhmien kokoonpano ja 
ulkopuoliset asiantuntijat tulee miettiä vielä tarkemmin.  
 
Pekka Rajala toi esille, että tarvitaan hyvinvoinnin roolista keskusteleva toimielin. 
Hyvinvointiasiat ovat niitä, joihin liittyvistä asioista joudutaan kunnassa päättämään. 
Ikäihmisten ja nuorten asioista pitäisi tehdä ohjelma. Tämäntyyppiseen työhön 
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liittyviä yhteistyöelimiä voisivat olla juuri nuorisovaltuusto tai vanhus- ja 
vammaisneuvosto. Se, miksi Rajala pohtisi myös hyvinvointiasiaa, on se, että mikä on 
se rajapinta, jonka pohjalta pohdimme hyvinvoinnin roolia kunnassa sekä suhteessa 
maakuntaan tulevaisuudessa ja minkä instanssin tehtäviin kuuluu näitä asioita 
valmisteleva ja keskusteleva rooli. Elinkeinopoliittisiin asioihin liittyvä työ on myös 
tärkeää. Nyt pitäisi saada kuitenkin hyväksyttäväksi päätöksenteon malli, eli 
lähdetäänkö lautakuntia perustamaan lisää vai ovatko ne nämä keskeiset isot asiat, 
joiden pohjalta halutaan tulevaisuudessa toimia. Lisäksi tulee huomioida 
teemaryhmät, eli halutaan joitakin pysyviä ohjelmatyöryhmiä ja joitakin 
teemaryhmiä, jotka ovat lyhyempiä kestoltaan.  
 
Ritva Laitinen esitti, että tilaisuuden alkupuolella oli puhetta pitkäjänteisyydestä. 
Onko se pitkäjänteistä vaihtaa nyt toimintatapaa? Laitisen mielestä ei ole. Tulisikin 
jatkaa nykyisen mallin pohjalta sekä tuoda esille ne epäkohdat, joiden pohjalta 
muutoksia voidaan tehdä. Jos nyt lähdetään muuttamaan niin sitten olisi taas 
kipuilua, miten toimitaan.  
 
Mika Martinmäki toi esille, että valtuusto toimii ainoastaan kunnanjohtajan 
valinnassa. Jos on tarvetta puuttua jonkun viranhaltijan toimintaan, niin puuttuminen 
tapahtuu kunnanjohtajan kautta. Kunnanjohtaja Rajalan esityksessä mainittu versio 2 
on lähellä sitä, mikä tuli 4.11.2020 olleen kokouksen työryhmä- ja 
fasilitointityöskentelyssä hyväksytyksi. Lisäksi työryhmät eivät saisi olla liian isoja. 
Kaikkien aika ei riitä osallistumaan työryhmiin ja luottamushenkilötyöhön niin että 
työryhmissä on laajasti nimettynä henkilöitä. Mika Martinmäki kommentoi, ettei ole 
kuullut tähän saakka esitettävän varsinaisia vikoja nykyisessä systeemissä. 
Nykysysteemin ollaan ainoastaan haluamassa pientä viilausta. Martinmäen mukaan 
voisi olla tarkoituksenmukaista, että hyvinvointiin perustetaan oma työryhmä, kun 
nykyisin sivistyksen asiat vievät sivistyslautakunnan ajan. Toivottavaa olisi, että 
hyvinvointityöryhmässä olisi eri henkilöt kuin sivistyslautakunnassa. Työryhmätyössä 
poliittiset päätöksentekoajatukset tulee unohtaa koska työryhmä ei ole 
työskentelytavoiltaan tämä. Tulisi ajatella koko kunnan etua ja sitä, että saadaan 
mahdollisimman tehokas organisaatio myös luottamushenkilöpuolelle. Martinmäki 
esitti, että työryhmä lähtisi viemään vaihtoehtoa 2 eteenpäin.  
 
Kristian Ruotsalainen viittasi Mika Martinmäen puheenvuorossa esille tuotuihin 
asioihin, että ne ovat tärkeitä näkökohtia. Vanhus- ja vammaisneuvoston tai 
nuorisovaltuuston roolin osalta on jäänyt ohueksi, mitä ne tuovat esimerkiksi 
sivistyslautakunnalle. Työryhmissä tulisi painottaa osaamista ja esimerkiksi 
elinkeinopoliittisissa työryhmissä tulisi ottaa yrittäjiä mukaan. Ruotsalaisen mielestä 
ei pitäisi kiinnittää liikaa huomiota siihen, että paikat jaetaan poliittisten painotusten 
perusteella. 
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Arja Ansamaa toi esille, että tämä valtuustokausi on ollut uuden organisaatiomallin 
sisäänajoa. Hyvinvointiohjelmatyöryhmä voisi olla omanaan, ja se voisi vahvistaa 
myös vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston roolia. Toimintojen 
kehittämisen kannalta perusturvatyöryhmä ei ole aivan ehdoton, sillä Ansamaa toi 
esille, että perusturvan puolella tapahtuu kehittämistyötä ilman lautakuntaa tai 
ohjelmatyöryhmääkin. Ainakin SOTE:n tuloon asti jonkinlainen ohjelmatyöryhmä olisi 
hyvä.   
 
Esa Kojo kommentoi, että perusturvatyöryhmä SOTE:n tuloon asti olisi kannatettava 
asia. Esitetyistä päätöksentekomalleista vaihtoehto 2 on hyvä ja kyseisen 
vaihtoehdon kanssa pystytään elämään hyvin. Lautakunta-aikaan kun vertaa, niin 
ohjelmatyöryhmätyöskentely on keskustelevaa, ja se on kannatettava asia.  
 
Mika Martinmäki toi esille, että sen verran pitäisi olla luottamusta, että rakennetaan 
yhteinen luottamuskulttuuri, ja kaikki ajaisivat ns. Limingan etua. Työryhmien 
kokoonpanoa voitaisiin tarkastella esimerkiksi vuosittain ja sama kokoonpano ei 
tarvisi olla koko valtuustokautta vaan niitä voitaisiin muuttaa, jos katsotaan 
tarpeelliseksi  
 
Juho Pakaslahti toi esille, että osaamisen tuominen ohjelmatyöryhmiin ei välttämättä 
aina toteudu. Mika Martinmäen esille olttama luottamus on Pakaslahden mukaan 
myös tärkeää. Esimerkiksi maapoliittinen työryhmä oli koetinkivi, jonka mukaan 
kaikkien sen jälkeen nimettyjen työryhmien nimeämiset on tehty samalla kaavalla, 
joka vastaa valtuuston voimasuhteita. Tästä ollaan joustettu ja työryhmissä on 
erilaisia kokoonpanoja, vaikka siellä on poliittinen jakauma kuitenkin. Valtuutetut 
ovat ilmaisseet, ettei heille ole paikkoja tarpeeksi. Jos työryhmiin otetaan henkilöitä, 
jotka eivät ole olleet valtuutettuja eivätkö varavaltuutettuja, niin miltä se tuntuu 
henkilöistä, jotka ovat valtuustossa, eivätkä mahdu työryhmiin. Martinmäen esille 
ottama luottamus tulisi pystyä määrittämään taas seuraavalla valtuustokaudella. 
Luottamuksen rakentaminen ei ole helppoa ja luottamuksen pystyy todella nopeasti 
menettämään myös. Pakaslahti otti esille, että 4 vuotta on pitkä aika. Perusrakenne 
on kuitenkin kunnanjohtajan esityksessä oleva vaihtoehto 2, ja nyt keskustellaan 
enää nyansseista.  
 
Eila Paavola toi esille, että työryhmiin ei tosiaan tulisikaan nimetä pelkästään 
ulkopuolisia vaan valtuutettuja ja varavaltuutettuja ja virkamiehiäkin. 
 
Heidi Haataja toi esille, että versio 2 näyttää hyvältä. Siihen kysymykseen, otetaanko 
hyvinvointi pois sivistyslautakunnalta, keskeistä on se, että tuottaako 
hyvinvointiohjelmatyöryhmä oikeasti kunnon tuotoksen vai jääkö se 
ohjelmatyöryhmässä pienemmälle painoarvolle. On myös ollut keskustelua, että 
viranhaltijoille on annettu liikaa valtaa ja luottamushenkilöiden tulisi tarkkailla 
viranhaltijoita. Heidi Haataja toi esille, että tällaista selvitystä ei ole saatu nähtäväksi 
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vielä, ja sitä kaivataan.  
 
Tapio Koskela toi esille, että vaihtoehto 2 on se vaihtoehto, jota voisi viedä 
eteenpäin. Myös Eila Paavola kommentoi, että vaihtoehto 2 pohjalta tulisi edetä 
eteenpäin.  
 
Kristian Ruotsalainen toi esille, että onko hyvinvoinnin erottaminen 
sivistyslautakunnasta hyvä ratkaisu, ja tuleeko asioita tarpeeksi kuitenkaan, ja 
voitaisiinko nykyisessä sivistyslautakunnassa painottaa enemmän hyvinvoinnin 
asioita, tulisi hyvinvoinnin asiat sitä kautta paremmin esille.   
 
Heidi Matkaselkä toi myös esille, että tulisiko irrottaa hyvinvointi omaksi 
työryhmäksi, mutta toisaalta sivistyslautakunnassa hyvinvointi on jäänyt lapsipuolen 
asemaan. Toisaalta sivistyslautakunta on jossakin vaiheessa todennut, että sillä ei ole 
päätettäviä asioita tarpeeksi. Voisiko tätä linjata yhteisesti, että lautakunta 
kokoontuisi useammin ja siellä olisi käsiteltävänä hyvinvointiin liittyviä asioita. 
 
Kj Pekka Rajala toi esille, että pitäisi tehdä kulttuuripoliittinen linjanveto. Tulisi myös 
ratkaista, mikä on se forumi, jossa niitä asioita käsitellään. Nuorten 
häiriökäyttäytyminen ja siitä käytävä keskusteluforumi tulisi myös linjata. Vanhus- ja 
vammaispuolen forum keskustelukanavana myös on keskusteluttanut. Tulisi linjata, 
minkätasoisia asioita nämä ovat kuntatasolla ja mikä on se ryhmän funktio, jossa 
keskustelua käydään, kun mietitään tämäntyyppisten asioiden oikeaa forumia 
kunnassa. Vanhusten asiat tulisi olla osana sitä moduulia, samoin kuin nuorten asiat, 
jotka olisivat osana hyvinvoinnin asioita ja voidaan ratkoa, miten nämä asiat 
käsitellään. Kj Rajala toi myös esille, että tulisi linjata, miten nähdään 
hyvinvointikokonaisuus, ovatko siinä ”elämänilot” ja harrasteet sekä terveystyyppiset 
ja ennaltaehkäisevät asiat, vai miten sitä katsotaan.  
 
Heidi Haataja toi esille, että kulttuurinkehittämistyöryhmä ei näy esitetyssä 
vaihtoehto 2:ssa, mutta onko näin, että nämä kuuluvat teemallisiin ryhmiin, jotka 
eivät näy sen vuoksi esitetyssä vaihtoehto 2:ssa.  
 
Mari Viljas toi esille, että puheenjohtajapalaveri etsii selvästi paikkaansa, ja Viljas 
näkee, että puheenjohtajistopalaveri ottaa myös jatkossa kantaa asioihin, mutta 
pitäisikö puheenjohtajistopalaverin näkyä paremmin struktuurissa myös esitetyssä 
vaihtoehto 2:ssa.  
 
Liisa Kylmänen toi esille, että vaihtoehto 2:ssa ei tulisi näkyä 
puheenjohtajistopalaverin, koska se on työskentelytapa eikä orgaani, josta pitäisi 
päättää nimenomaan.  
 
Pekka Rajala toi esille, että onko se ennemmin osa poliittista 
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päätöksentekojärjestelmää, ja orgaanin rooli voi vaihdella valtuustokausittain, ja siksi 
sitä ei ehkä pitäisi lisätä organisaatiomalliin. Hallintosäännön 3 §:ssä on maininta 
puheenjohtajiston roolista. Ei ole virallinen toimielin vaan ennemmin poliittisen 
tason toimija.  
 
 
 

3 §  VOIMASSAOLEVAT DELEGOINNIT JA HUOMIOITA HALLINTOSÄÄNTÖÖN LIITTYEN 
 

Laura Kelhä on koostanut materiaalia voimassa olevista delegoinneista mutta 
materiaali on vielä keskeneräinen. Voimassaolevia delegointeja koskeva materiaali 
lisätään työryhmän materiaaliaineistoon, kun se on valmis. 

 
Kj Pekka Rajala toi esille, että poliittista harkintaa ei ole kunnallisessa 
päätöksenteossa esimerkiksi hankinta-asioissa juurikaan, koska hankintalaki 
määrittelee pitkälti asiat ja pisteytykset määritellään hankintalain pohjalta hyvin 
pitkälle. Limingan kunta on myös paljolti mukana Hanselin puitesopimuksissa, joten 
hankinnat on kilpailutettu jo Hansel Oy:n toimesta valmiiksi, ja kunta liittyy 
puitesopimukseen.  
 
Päätettiin pyytää valtuustoryhmiä puheenjohtajiensa johdolla kokoamaan 
hallintosäännön muutosehdotukset yhteenvedoksi ja toimittamaan ne ennen 
seuraavaa kokousta hallintojohtajalle sähköpostilla maanantaihin 7.12.2020 
mennessä. Muutosehdotukset käsitellään seuraavassa kokouksessa 8.12.2020 ja 
hallintosäännön muutostyöskentelyä jatketaan eteenpäin tämän käsittelyn pohjalta.  
 
Luottamushenkilöorganisaatiomalli päätettiin tuoda kunnanhallituksen ja valtuuston 
käsiteltäväksi ja päätettäväksi jo vuoden 2020 kokouksiin.  
 

4 §  MUUT ASIAT 
- Valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021. Käsitellään valtuustossa 14.12.2020 
Työryhmä linjasi yksimielisesti, että valtuutettujen lukumäärä pidetään nykyisellään.  
 
- Edellisten kokousten muistioiden tarkastaminen: 29.9.2020, 13.10.2020 ja 

4.11.2020 (Muistioiden luonnos-versiot ovat luettavissa kunnan nettisivuilla 
kohdassa Luottamushenkilöorganisaatiotyöryhmä) 

Merkittiin tiedoksi kokousmuistiot 29.9.2020, 13.10.2020 ja 4.11.2020.  
 
- USO-verkostoon liittyminen 
Kunnanjohtaja Rajala esitteli Kuntaliiton USO-verkostoa, jossa pystytään kuntien 
kehittämistyössä olemaan mukana. USO-verkostoon liittyminen koskisi koko 
valtuuston toiminnan kehittämistä. 
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 Sovittiin, että seuraava kokous pidetään tiistaina 8.12.2020 klo 16.30 alkaen 

etäyhteydellä. 8.12.2020 työryhmän kokouksen aiheena on 
hallintosääntömuutokseen liittyvät valtuustoryhmien esitykset.   

 
 
 
6 §                   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 
 
 


