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VALTUUSTOTOIMIKUNTIEN TOIMINTAOHJE  
Hyväksytty KV 23.10.2017 § 166 
 
1 § TOIMIKUNNAT  
 
Kemin kaupungin valtuustotoimikunnat osallistuvat ydinprosessien poliittiseen 
ohjaukseen ja arviointiin. Toimikuntien yhteinen rooli on ohjata ja seurata 
kuntayhteisön voimavarojen hyödyntämistä kunnan kokonaiskehittämisessä. 
Toimikunnat eivät ole Kuntalain 30 § 2 mom. mukaisia toimielimiä.  
 
Kaupunginvaltuuston toimikuntia on yhtä monta kuin kaupunkistrategian 
ydinprosesseja.  
Valtuuston 1.6.2017 alkavan toimikauden alussa aloittavat:  
1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimikunta  
2. Arjen sujuvuuden toimikunta  
3. Elinvoiman edistämisen toimikunta  
 
 
2 § TOIMIKAUSI  
 
Toimikuntien toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi eli 2 vuotta, 
ellei valtuusto toisin päätä.  
 
 
3 § KOKOONPANO  
 
Valtuusto jakaantuu, lukuun ottamatta kaupunginhallituksen jäseniä, sisäistä 
työskentelyä varten toimikuntiin. Toimikuntien kokoonpanosta, jäsenten lukumäärästä 
ja erityisistä tehtävistä päättää valtuusto. Valtuusto valitsee toimikuntien 
puheenjohtajat. 
 
Kussakin toimikunnassa on yhteensä 11 jäsentä, jotka ovat valtuutettuja. 
Toimikunnan jäsenille ei valita varajäseniä.  
 
Valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla sekä kaupunginjohtajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus toimikuntien kokouksissa. Kaupunginhallitus nimeää 
toimikunnille esittelijänä toimivan vastuuviranhaltijan ja muut työhön osallistuvat 
viran- tai toimenhaltijat.  
 
 
4 § TEHTÄVÄKUVAUS JA TOIMINTATAPA  
 
Toimikunnat tekevät ehdotuksia ja aloitteita omaan ydinprosessiin liittyen  
kaupunginhallitukselle tai tilaajatiimille. Valtuustotoimikunnat voivat järjestää 
seminaareja.  
 
Toimikunnat ovat prosessinomistajia eli huolehtivat ydinprosessien ylihallinnollisesta  
sujuvuudesta. Toimikunnan tehtävänä on ydinprosessin strateginen arviointi ja  
kehittäminen. Toimikunta on aloitteentekijä, linjaaja ja tärkeiden asioiden keskustelija  
omaan ydinprosessin liittyvissä ja toimialarajat ylittävissä asioissa. Toimikunnat voivat  
esittää kaupunginhallitukselle selvityksien tilaamista, asiantuntijoita ja kokeiluja 
varten. Toimikunta voi osallistua myös kaupunginosatyöhön.  
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5 § TOIMIKUNTIEN TEHTÄVÄT  
 
1) Tukea osallistumalla, aloitteita tekemällä sekä kuntalaistapaamisilla päätöksien  
laadukasta valmistelua, asioiden esille tulemista ja kaupunkistrategian mukaisten  
tavoitteiden saavuttamista.  
2) Tehdä aloitteita ja valmistella vuosittain kaupunkistrategian päivittämistä ja 
kuntalaisten kaikenpuolisen hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämistä ko. toimikunnan 
näkökulmasta.  
3) Seurata yleistä yhteiskuntapoliittista kehitystä, tehdä aloitteita 
kaupunginhallitukselle tarvittavien selvitysten tekemiseksi ja kuulla tarvittaessa 
kuntalaisia, elinkeinoja tai asiantuntijoita tehtävän edellyttämässä laajuudessa ja 
kaupungin talousarvion puitteissa.  
4) Osallistua kaupungin toiminnan vaikutusten ennakkoarviointiin ja aktiivisesti 
vaikuttaa päätöksenteon tueksi tarvittaviin valmistelutilaisuuksiin.  
5) Osallistua eri yhteistyötahojen kanssa monipuoliseen yhteistyöhön Kemin 
kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.  
6) Edistää kuntalaisten alueellista yhteistyötä ja edistää osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia sekä asiakasohjautuvuutta palvelujen järjestämisessä.  
7) Vastata toimikuntien työskentelyyn piiriin kuuluvien asioiden tiedottamisesta.  
8) Vastata muista kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimikunnille 
asettamista tehtävistä.  
 
Toimikuntien keskeiset tehtävät:  
  
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimikunta  
 
- Hyvinvointikertomuksen koordinointi  
- Kuntalaisten ja eri väestöryhmien hyvinvointitarpeiden ennakointi ja suunnittelu  
- Kuntalaisten hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen  
- Kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja edistäminen  
- Oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi  
 
Elinvoiman edistämisen toimikunta:  
- Elinvoiman eri ulottuvuuksien havaitseminen ja huomioonottaminen, asukkaiden,  
kaupunginosien ja elinkeinojen toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden 
vahvistaminen ja kehittäminen, aloitteiden tekeminen elinvoimaa edistävien 
toimenpiteiden aikaansaamiseksi päätöksenteossa ja päätöksenteon 
koordinoimisessa  
 - Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen  
- Väestökehityksen ja työllisyyden edistäminen  
- Oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi  
- Elinvoimaa kehitetään yhteistyössä kolmannen sektorin, järjestöjen, osuuskuntien ja 
yritysten kanssa 
 
Arjen sujuvuuden toimikunta:  
- Turvallisen ja viihtyisän ympäristön kehittäminen  
- Maapolitiikan koordinointi, elinvoimaisuuden edistäminen  
- Ekologisuuden edistäminen ja lähipalveluiden kehittäminen  
- Oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi  
- Alueyhteistyön kehittäminen; kaupunginosan tai asuinalueen asukkaiden sekä  
elinkeinojen ja vapaa-ajan asukkaiden ottaminen mukaan kaupungin  
kehittämissuunnitteluun ja päätöksenteon valmisteluun 
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6 § TOIMIKUNTIEN KÄSITTELEMÄT ASIAT JA TOIMINNAN ORGANISOINTI  
 
Käsiteltävien asioiden vireillepano  
 
Käsiteltävät asiat voivat tulla vireille useista eri lähteistä: kuntalaki, valtakunnalliset ja  
alueelliset ohjelmat, kaupunkistrategia, valtuustoseminaari, ostopalvelusopimus,  
kuntalaisaloite tai luottamushenkilön tekemä aloite tms.  
 
Toiminnan organisointi  
  
1) Kaupunginvaltuusto nimeää jäsenet toimikuntiin.  
2) Kaupunginhallitus nimeää toimikunnille esittelijänä toimivan vastuuviranhaltijan ja 
muut työhön osallistuvat viran- tai toimenhaltijat.  
3) Toimikunta voi käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja muiden 
toimikuntien jäseniä asiantuntijoina.  
 
 
Päätöksenteko  
 
Päätöksenteko toimikunnan käsittelemissä asiakokonaisuuksissa tapahtuu kuntalain 
ja hallintosäännön määrittämällä tavalla. Asian päättää hallintosäännön määrittämillä  
valtuuksilla tilaajatiimi, kaupunginhallitus ja/tai kaupunginvaltuusto.  
 
 
7 § KOKOUSMENETTELY  
 
Toimikuntien kokouksista laaditaan asialistat ja muistiot ja muistioihin kirjataan aina  
perustiedot: aika, paikka ja osallistujat. Lisäksi muistioon kirjataan asialistan 
mukaisesti pääkohdat käydystä keskustelusta ja esitetyt toimenpiteet sekä 
toimikunnan esitys/ päätös asiasta. Muutoin toimikuntien kokousmenettelynä 
noudatetaan soveltuvin osin kaupungin hallintosäännössä mainittua 
kokousmenettelyä.  


