Keski-Suomen Liitto, kunnat ja Jyväskylän kesäyliopisto järjestivät kuntapäättäjän iltakoulujen
sarjan, johon olivat tervetulleita sekä uudet että kokeneet päätöksentekijät.
Vuoden 2017 aikana järjestettiin neljä iltakoulua. Koulutuksiin oli mahdollista osallistua
Jyväskylässä luentosalissa tai verkkoyhteyden kautta oman kunnan järjestämässä tilassa. Yhteisten
tilaisuuksien lisäksi kunnat järjestävät myös omia koulutuksiaan, joissa pureudutaan oman alueen
erityispiirteisiin.
Kuntapäättäjän työ on haasteellinen luottamustehtävä. Kunnan toimintaedellytysten, toimintaa
säätelevien ehtojen sekä käytettävissä olevien toimintatapojen hyvä tunteminen tuo
päätöksentekoon varmuutta ja kestävyyttä. Iltakoulut antoivat sekä tuoreille että kokemusta
keränneille kuntapäättäjille mahdollisuuden päivittää osaamistaan. Iltakoulut mahdollistivat myös
yhteistyön vahvistamisen ja näkökulmien vaihdon. Osallistuminen oli maksutonta.
***
1. Luottamushenkilön asema ja toiminta 14.6.2017 klo 16.15-19.15
Sisältö: Illan aikana luodaan tiivis katsaus kunnan keskeisten toimintaelinten tehtäviin ja paneudutaan
luottamushenkilön tehtäviin ja asemointiin osana kunnan päätöksentekojärjestelmää. Koska hyvät
kokouskäytännöt takaavat tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan palautetaan mieleen kokoustekniikkaa
ja erityisesti kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää käsitteistöä.





Katsaus kunnan toimielinten tehtäviin: kunnan hallitus, -valtuusto ja tarkastuslautakunta
Luottamushenkilön asema ja vastuu, kuinka luottamushenkilön ja virkamiehen roolit ja asema
eroavat toisistaan?
Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus ja salassapitovelvoitteet
Hyvä valtuustosalityöskentely – rautaista asiaa ja vinkkejä kokouskäytännöistä ja kokousten
terminologiasta (esim. mitä eroa on eriävällä mielipiteellä, pöydälle jättämisellä ja uudelleen
valmistelulla, otto-oikeuden periaatteet)

Kouluttaja: Tuuli Tarukannel, erityisasiantuntija, HTM, Hallintoakatemia
Tilaisuuden juontaa ja keskusteluun haastaa
Annaliisa Lehtinen, hallintojohtaja, Jämsän kaupunki
2. Lakitietoa kuntapäättäjille & hyvän viestinnän pelisäännöt ja mahdollisuudet, 8.8.2017 klo 16.1519.15
Sisältö:






Kuntalaki, hallintolaki, julkisuuslaki
Kuntademokratia
Hyvän hallinnon ja lainmukaisen hallintomenettelyn vaatimukset kunnallisessa toiminnassa
Viestintä ja argumentointi kunnan päätöksenteossa ja imagon luomisessa
Hyviä käytäntöjä ja sudenkuoppien välttelyä, mm. kuinka käyttää somea ja toimia yhteistyössä
median kanssa kunnan imagon kannalta rakentavalla tavalla

3. Kunnan toiminta ja kuntatalous, 30.8.2017 klo 16.15-19.15
Sisältö:






Kunnan talouden kello
Toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat rajoitteet ja velvoitteet
Talousarvion, tilinpäätöksen lukeminen
Yhteistoimintamallit ja kumppanuudet mm. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
Julkiset hankinnat

4. Keski-Suomen Sote ja maakuntauudistus, 27.9.2017 klo 16.15-19.15
Ohjelma:
Klo
16.15 Tervetuloa, Pasi Patrikainen, ylijohtaja, Keski-Suomen Ely-keskus (tilaisuuden puheenjohtaja)
16.20 Tulevaisuuden maakunta, Tapani Mattila, maakuntajohtaja, Keski-Suomen liitto
 Millainen on uusi maakunta ja sen tehtävät?
 Miten demokratia uudessa maakunnassa toimii?
 Kuntien ja maakunnan kumppanuus
16.45 Tavoitteena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, Juha Kinnunen, johtaja, KeskiSuomen sairaanhoitopiiri
 Miten maakunnan eri osien kehityserot on huomioitava palvelujen suunnittelussa?
 Mitkä ovat riskitekijöitä ja miten niihin voidaan yhteisesti vaikuttaa?
17.15 Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen, Mikael Palola, johtaja,
perusturvaliikelaitos Saarikka (sote-vastuuvalmistelija)
 Miten palvelut turvataan koko maakunnassa? Mikä on julkinen palvelulupaus?
 Miten toimintaa ohjataan ja valvotaan? Miten kustannuksia hallitaan?
 Valinnanvapauden toteutuminen
n. 17.45-18.00 Tauko
18.00 Tulevaisuuden kunta, Sami Niemi, hallintojohtaja, Muuramen kunta
 Mitä uudistus tarkoittaa kunnille - mitkä ovat uuden kunnan tehtävät? Mitä odotuksia kunnilla
on maakunnalle?
 Miten kuntien kannattaa valmistautua uudistukseen?
 Mikä kunnissa mietityttää?
18.30 Uudistuksen valmistelun askelmerkit Keski-Suomessa, Pirjo Peräaho, projektipäällikkö
(maakuntauudistus), Keski-Suomen liitto
 Valmisteluvaiheen organisoituminen Keski-Suomessa. Miten valmistelua jatketaan?
 Henkilöstön osallistaminen ja henkilöstösiirrot
 Miten valmistelusta ja uudistuksesta viestitään?
 Kuntapäättäjän rooli valmistelussa
n. 19.15 Tilaisuus päättyy

