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Hyte-työryhmän muistio 25.5.2020
Aika

25.5.2020 klo 12.00

Paikka

Etäyhteydellä

Läsnäolijat Toni K. Laine, kunnanjohtaja,
Mari Palolahti, hallintojohtaja
Pirjo Kyrö, talouspäällikkö
Anne-Marie Kalla, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö
Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja
Jaakko Seppänen, sosiaali- ja terveysjohtaja
Arto Leppälä, tekninen johtaja
Samuli Mikkola, elinkeinojohtaja
Verena Kortelainen, hyvinvointikoordinaattori, muistion laatija
Käsiteltiin seuraavia asioita:
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2021
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti koostuu ajankohtaiskatsauksesta kuntalaisten
hyvinvoinnin tilaan, valtuustokauden 2017–2020 laajan hyvinvointikertomuksen
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seurannasta sekä vuoden 2021
hyvinvointisuunnitelmasta.
Keskusteltiin ajankohtaiskatsauksesta esiin nousevista asioista ja tavoitteiden ja
toimenpiteiden toteutumisen seurannasta. Ajankohtaiskatsauksesta nousevat esiin erityisesti
väestön ikääntyminen, nuorten pahoinvointi ja päihteiden käyttö. Meneillään olevan
koronaepidemian vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin eivät näy vielä tilastoissa.
Odotettavissa on, että epidemia ja sen rajaustoimet tulevat vaikuttamaan kuntalaisten
hyvinvointiin, mutta pitkäaikaiset vaikutukset ovat vielä avoinna. Liikenneonnettomuuksien
tarkempia syitä selvitetään. Lisäksi selvitetään, onko nuorten hyvinvoinnista saatavilla
objektiivista tilastotietoa esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmistä. Seuraavan laajan
hyvinvointikertomuksen valmistelun yhteydessä tehdään laajempi selvitys kuntalaisten
hyvinvoinnin tilasta.
Päätettiin vuoden 2021 hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet. Toimialojen tulee huomioida
hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet vuoden 2021 talouden ja toiminnan suunnittelussa.
Seuraavan laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitetaan vuoden 2020 lopulla. Laajan
hyvinvointikertomuksen valmistelun yhteydessä päivitetään myös muita kunnan
suunnitelmia (mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, ehkäisevän päihdetyön
suunnitelma).
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Osallistuva budjetointi 2020
Vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa jätettiin 61 ehdotusta. Seuraavaksi ehdotukset
käydään läpi toimialoilla. Toteuttamiskelpoisista ehdotuksista tehdään alustavat
kustannusarviot. Toteuttamiskelpoiset ehdotukset etenevät äänestykseen.
Saapuneet ehdotukset käytiin läpi. Hyvinvointikoordinaattori sopii tapaamiset toimialojen
kanssa. Osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutetaan sähköisessä asioinnissa, mutta
äänestämiseen ei vaadita vahvaa tunnistautumista. Sosiaalisen median kautta toteutettu
äänestys saattaisi rajata liikaa äänestäjiä. Odotetaan oppilaskunnan ehdotusta siitä, miten
alle 18-vuotiaiden äänestäminen voitaisiin toteuttaa. Äänestäminen pyritään avaamaan
mahdollisimman pian.
Yhteinen avustushaku 2020
Kunnan yleisavustukset, kohdeavustukset ja kyläyhdistysten avustukset olivat haettavissa
4.–18.5.2020. Avustushaussa jätettiin yhteensä 48 hakemusta. Avustushakemuksia on
käsitelty alustavasti toimialoilla ja avustushakemuksia käsitellään yhdessä 28.5. Avustukset
myönnetään toimialojen määrärahoista sen mukaan, kuinka paljon toimialat ovat tukeneet
yhdistyksiä ja muita avustuksen hakijoita vuonna 2019.
Avustuskäytäntöjen mahdollisia muutostarpeita käsitellään sen jälkeen, kun vuoden 2020
yhteisen avustushaun avustushakemukset on käsitelty ja avustukset myönnetty.
Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjen uudistaminen
Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjä uudistetaan vuoden 2020 aikana. Suunnitelmana on, että
kyläyhdistysten avustukset koostuisivat perusosasta ja aktiivisuusosasta.
Avustuskäytäntöjen uudistamista käsiteltiin kylien neuvoston kokouksessa 18.5.2020.
Avustuskäytäntöjen uudistamista pidettiin yleisesti ottaen hyvänä asiana. Kyläyhdistyksiltä
pyydetään lausunnot uusista avustuskäytännöistä heinäkuun lopussa. Avustuskäytäntöjä
käsitellään uudelleen kylien neuvoston kokouksessa viikolla 33.
Muut asiat
Seuraava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kokous järjestetään elokuun
puolivälissä. Tarkka ajankohta sovitaan myöhemmin.
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