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Hyte-työryhmän muistio 11.1.2021 
 

Aika 11.1.2021 klo 9.00 

 

Paikka Etäyhteydellä 

 

Läsnäolijat Toni K. Laine, kunnanjohtaja, puheenjohtaja 

 Verena Kortelainen, hyvinvointikoordinaattori, muistion laatija 

Mari Palolahti, hallintojohtaja 

 Pirjo Kyrö, talouspäällikkö 

 Anne-Marie Kalla, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö 

 Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja 

 Jaakko Seppänen, sosiaali- ja terveysjohtaja 

 Arto Leppälä, tekninen johtaja 

 

 

Käsiteltiin seuraavia asioita: 

 

 

AVI:n ohjauskirje kunnille: Turvallisuussuunnitelma osaksi Lapin kuntien laajaa 

hyvinvointikertomusta 

 

Lapin aluehallintovirasto lähetti 24.11.2020 ohjauskirjeen toimialueen kunnille. 

Ohjauskirjeessä pyydetään, että Lapin kunnat nimeävät hyvinvointikertomuksensa 

hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksiksi sekä ottavat valmistelussa huomioon seuraavat 

arjen turvallisuuteen liittyvät teemat: liikkumisen turvallisuus, turvallinen kasvu- ja 

oppimisympäristö, nuorten huumeiden käyttö, lapsiperheet ja nuoret / lapsiperheiden ja 

nuorten tuki, kylien ja taajamien turvallisuus, ikääntyneiden turvallisuus ja 

maahanmuuttajien tuki. 

 

Inarin hyvinvointikertomus nimetään hyvinvointi- ja turvallisuuskertomukseksi, ja arjen 

turvallisuuteen liittyvät asiat huomioidaan (esim. taajamien ja liikenteen turvallisuus, 

ikääntyneiden turvallisuus, fyysisen ympäristön turvallisuus, turvallisuuden kokemus). Niin 

kutsuttua kovaa turvallisuutta ja varautumista koskevat suunnitelmat pidetään erillään. 

Selvitetään, miten hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun yhdistämistä tehdään muissa 

kunnissa. 

 

 

Laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen valmistelun vaihe 

 

Laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus valmistellaan kahdessa osassa. Nykyinen 

valtuusto käsittelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen ensimmäisen osan, joka sisältää 

katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä kuluneen valtuustokauden 

tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Kesäkuussa 2021 kautensa aloittava valtuusto 
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käsittelee seuraavan valtuustokauden hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman, jossa 

määritellään valtuustokauden painopisteet, tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet. 

 

Ensimmäisen osan tiedonkeruu on käynnissä. Vaikuttajatoimielimiltä ja kylien neuvostolta 

on pyydetty näkemyksiä kuntalaisten hyvinvoinnista 22.1. mennessä. Tammikuun aikana 

järjestetään tapaamiset toimialojen kanssa. Tammi-helmikuun aikana kerätään järjestöjen 

näkemyksiä kuntalaisten hyvinvoinnista järjestökyselyllä. Lapin kuntien yhteistä 

hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyä on koostettu yhdessä AVI:n koordinoiman työryhmän 

kanssa, ja kyselyn on tarkoitus valmistua tammikuun loppuun mennessä. 

 

Vuoden 2021 aikana päivitetään hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen lisäksi useita muita 

ohjelmia ja suunnitelmia. Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus sekä muut päivityksessä 

olevat suunnitelmat on koottu yhteiseen vuosikelloon. Vuosikelloa täydennetään toimialojen 

kanssa tammikuun aikana ja myöhemmin vuoden 2021 aikana, kun suunnitelmien ja 

ohjelmien valmistelu etenee. Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen sekä muiden 

ohjelmien ja suunnitelmien yhdistämistä sekä näiden painopisteitä käsitellään hyte-

työryhmässä myöhemmin keväällä. Hyte-työn ja talouden ja toiminnan suunnittelun yhteistä 

vuosikelloa käsitellään johtoryhmässä tammikuun aikana. 

 

 

 Vuoden 2021 osallistuva budjetointi 

 

Osallistuvaan budjetointiin on varattu talousarviossa 10 000 euron määräraha. Osallistuvan 

budjetoinnin vaiheet ovat ehdotusten jättäminen, ehdotusten läpi käyminen kunnassa, 

äänestäminen ja voittajaehdotuksen toteuttaminen. Ehdotusten kerääminen aloitetaan 

tammikuun loppupuolella tai helmikuun alussa. Ehdotusten läpikäymisessä kiinnitetään 

erityistä huomiota siihen, että äänestykseen valittavat ehdotukset ovat toteutettavissa 10 000 

euron määrärahalla. Äänestys toteutetaan samanaikaisesti kuntavaalien ennakkoäänestyksen 

kanssa, mutta omassa tilassaan. 

 

Osallistuvaa budjetointia toteutetaan yhteistyössä Kirjastoista kansanvallan foorumeita -

hankkeen kanssa. Hankkeen puitteissa pyritään osallistamaan kuntalaisia aiempaa 

laajemmin. Osallistamisessa hyödynnetään ainakin kirjastoja, kirjastoautoa ja 

Osallisuuskeskus Ainolaa. Osallistuvan budjetoinnin viestinnässä tuodaan esiin myös 

kuntalaisten muita vaikuttamismahdollisuuksia. 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kokoonpano 

 

Nuorisovaltuustosta on esitetty, että nuorisovaltuuston puheenjohtaja edustaisi 

nuorisovaltuustoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmässä. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen työryhmä kuitenkin päätettiin pitää viranhaltijatyöryhmänä. Kun 

nuorisovaltuustossa tai muissa vaikuttajatoimielinten kokouksissa käsitellään niiden 

edustamien ryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä asioita, 
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vaikuttajatoimielimet voivat kutsua kokouksiinsa hyte-työryhmän edustajia, jotka tuovat 

asiat hyte-työryhmän kokouksiin. 

 

 

 

Muut asiat 

 

 Vuoden 2021 yhteinen avustushaku järjestetään 11.1.–8.2.2021.  

 

Seuraava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kokous järjestetään 

helmikuussa viikolla 7 tai 8. 
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