
JUVAN KUNNANVALTUUSTON HUONEENTAULU 2021 - 2025 

1. Valtuuston rooli / toiminta-ajatus

- Valtuusto on kunnan korkein päättävä elin

- Valtuuston tehtävät määrittää Kuntalain 14 §

- Työskentelyä ohjaavat Juvan kunnan hallintosäännön III osa Valtuusto, 73 § - 112 §

2. Valtuuston vuosikello

- Vuoden kokoukset suunnitellaan ennakkoon syys- ja kevätkaudelle

- Valtuustoseminaarit (syksyllä budjettiseminaari ja valtuustokauden alussa kahden päivän seminaari

yhdessä vanhan valtuuston kanssa)

- Valtuustokauden puolivälissä tehdään valtuustoretki ja tarvittaessa muulloinkin

3. Yhteistyö eri valtuustoryhmien kanssa

- Säännöllisiä tapaamisia pidetään ennen isoja asioita valtuuston puheenjohtajiston, ryhmäpuheenjohtajien

ja kunnanhallituksen puheenjohtajien kesken, kunnanvaltuuston puheenjohtajan toimiessa kokoon-

kutsujana

- Sidosryhmien ja toimialajohtajien ajankohtaiskatsauksia pidetään ennen kunnanvaltuuston kokouksia

säännöllisesti.

- Pöytäkirjan tarkastavat valtuustoryhmien yhteisesti sopimat henkilöt, jotka valitaan ryhmien koon

mukaan

4. Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen ja vuorovaikutus valtuutettujen kanssa

- Jalkautuminen kuntalaisten keskuuteen

- Tiedotustilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen kuntalaisille isoissa asioissa (mm. investoinnit, strategia)

- Tiedon mahdollisimman helppo löytyminen

- Mahdollisuus netin hyödyntämiseen mm. kyselyissä ja tiedottamisessa kuntalaisten osallisuuden

vahvistamiseksi

- Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

- Yhteinen valtuutettujen ja kunnan elinkeinotoimen osasto Kesäkarkeloissa

5. Viranhaltijoiden ja henkilöstön työn arvostaminen ja hyvä yhteistyö

- Läpinäkyvä päätöksenteko ja avoimuus

- Kunnanhallitusten kokousten esityslistat ja tiedotteet toimitetaan valtuutetuille



- Omien roolien säilyttäminen (viranhaltija – luottamushenkilö), eli estetään ohijohtaminen 

- Viranhaltijoiden ja työntekijöiden työskentelyn tukeminen ja arvostaminen  

- Menneistä opitaan – tulevaa rakennetaan – positiivinen asenne yhteisten asioiden hoitamiseen 

 

6.  Hyvät mediayhteydet muistaen salassapitosäännökset, luottamuksellisen yhteistyön periaatteet ja    

yhdessä sovitut tiedottamisperiaatteet  

-  Selkeät vastuut ja periaatteet: kuka tiedottaa, milloin, mitä ja miten tiedotetaan 

-  Valmistelevat (lautakuntien, kunnanhallituksen) kokoukset, palaverit ja niiden keskustelut eivät ole 

   julkisia  

 

7.  Valtuuston eettisen toiminnan periaatteet  

-  Asiallinen ja kunnioittava käyttäytyminen toisia ihmisiä kohtaan 

 - Strategiaan perustuvien ja demokraattisesti tehtyjen päätösten kunnioittaminen ja toimiminen niiden 

mukaan  

-  Aktiivinen yhteisen edun hakeminen ja näkeminen  

-  Valtuutettu  

 on koko kunnan ja kuntalaisten asialla ja vastuussa äänestäjille  

 voi olla eri mieltä – asiat riitelevät eivät ihmiset 

 arvostaa kokouksia tulemalla ajoissa paikalle ja ilmoittamalla mahdollisesta poissaolosta, muistaa 

hyvät käytöstavat ja rakentaa luottamusta  

 ei ”pese likapyykkiä” lehtien palstoilla ja muissa medioissa 

  

8.  Asiallisen ja reilun somen säännöt 

 - Kuntalaki 69 §  

  sähköisessä viestinnässä otetaan huomioon kunnan arvopohja ja sitä koskevat linjaukset 

  esitetyt mielipiteet eivät voi olla ristiriidassa yhteisen arvopohjan kanssa  

  kaikkien tulee kunnioittaa toisten ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia  

  rasististen ja loukkaavien tai kunnan mainetta tahraavien viestien lähettäminen/välittäminen   

 ei  ole sopivaa  

  olet valtuutettu 24/7, et pääse siitä irti edes vapaa-ajan keskusteluissa 

  

9.  Valtuustotyöskentelyn arviointi 

 - Arvioidaan päätösten vaikuttavuus kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon, henkilöstöön, talouteen 

sekä valtuuston huoneentaulun noudattaminen -> antaa eväitä uusien tavoitteiden asettamiseen ja 

toiminnan parantamiseen 

  laajempi arvio valtuustokauden päätteeksi, suppeampi valtuustokauden puolessa välissä 




