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Hyte-työryhmän muistio 8.4.2020 
 

Aika 8.4.2020 klo 14.00  

 

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 

 Samuli Mikkola, elinkeinojohtaja 

 

 

Käsiteltiin seuraavia asioita: 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän toiminta ja tavoitteet 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän tehtävänä on johtaa ja käsitellä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista suunnittelua, kehittämistä ja 

toimeenpanoa, johtaa eri toimialojen omaa ja yhteistä hyvinvointityötä, asettaa 

hyvinvointitavoitteita ja seurata niiden toteutumista, raportoida luottamushenkilöille väestön 

hyvinvoinnin kehityksestä ja palvelujärjestelmän toimivuudesta sekä varmistaa, että hyte-

työn strateginen johtaminen on kiinteässä yhteydessä eri toimialojen käytännön työhön. 

Työryhmän toiminnan kautta varmistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön 

poikkihallinnollisuus. Työryhmä kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Puheenjohtajana toimii 

kunnanjohtaja ja valmistelijana hyvinvointikoordinaattori. 

 

Talousarviossa jokainen toimiala tuo esiin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

näkökulman ja siihen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi talousarviossa kuvataan kootusti, miten 

hyvinvointikertomuksen toimenpiteisiin vastataan. 

 

 

Hyvinvointikertomustyö 

 

Inarin hyte-työ rakentuu hyvinvointikertomustyön ympärille. Laajan 

hyvinvointikertomuksen lisäksi valmistellaan vuosittain hyvinvointikertomuksen 

vuosiraportti, joka sisältää ajankohtaiskatsauksen kuntalaisten hyvinvoinnin tilaan ja 

seuraavan vuoden hyvinvointisuunnitelman. Ajankohtaiskatsauksen indikaattorit valitaan 

laajan hyvinvointikertomuksen kärkitavoitteiden ja tulevaisuudessa käyttöön otettavan 

HYTE-kertoimen perusteella. Hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan konkreettisia 
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toimenpiteitä, jotka huomioidaan toimialojen seuraavan vuoden talouden ja toiminnan 

suunnittelussa. 

 

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin valmistelu on aloitettu. Hyvinvointikoordinaattori 

käsittelee vuoden 2021 hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä yhdessä 

toimialojen kanssa huhtikuun aikana, minkä jälkeen niitä käsitellään hyte-työryhmän 

kokouksessa. 

 

 

Osallistuva budjetointi 

 

Osallistuvaan budjetointiin on varattu vuoden 2020 talousarviossa 10 000 euron määräraha. 

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ovat ehdotusten jättäminen, ehdotusten valmistelu 

äänestykseen viranhaltijavalmisteluna, äänestäminen ja voittajaehdotuksen tai -ehdotusten 

toteuttaminen. Ehdotuksia ei rajata. Kun ehdotukset valmistellaan äänestykseen, niistä 

tehdään karkea kustannusarvio, jossa huomioidaan myös mahdollinen työn hinta. 

Osallistuvassa budjetoinnissa hyödynnetään kunnan sähköisen asioinnin järjestelmää. 

Hyvinvointikoordinaattori kartoittaa nuorisovaltuuston kanssa, miten alle 18-vuotiaat 

voisivat äänestää. Äänestämisen tarkat käytännöt määritellään myöhemmin.  

 

 

Kevään 2020 avustushaku 

 

Uudet avustuskäytännöt hyväksyttiin kunnanhallituksen kokouksessa 24.2.2020. Kevään 

2020 avustushaku toteutetaan kunnan uudella sähköisen asioinnin järjestelmällä. 

Avustushaun tarkka ajankohta riippuu siitä, milloin sähköinen asiointi saadaan otettua 

käyttöön. Yhteisessä avustushaussa myönnetään noin 50 000 euroa. Summaan ei ole 

laskettu kyläyhdistysten avustuksia, joita myönnetään 500 euroa/kyläyhdistys. Jos 

poikkeustila jatkuu toukokuuhun, avustushakemukset käsitellään etäkokouksessa. 

 

Kaikki yleis-, kohde-, kyläyhdistysten ja harkinnanvaraiset avustukset myönnetään 

avustusohjeeseen kirjattujen myöntökriteerien mukaisesti. Avustuksia ei myönnetä 

yhteisessä avustushaussa sosiaalisilla perusteilla. Mikäli tällaisia avustushakemuksia tulee, 

hakijan harrastustoiminnan tukemista käsitellään sosiaali- ja terveysosaston kanssa. 

 

Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjä uudistetaan vuoden 2020 aikana. Uudet käytännöt on 

tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 avustushaussa. Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjen 

uudistamista käsitellään kylien neuvoston kokouksessa, joka järjestetään joko etäyhteydellä 

tai poikkeustilan päätyttyä tavallisena kokouksena. 
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Muut asiat 

Toimialoja pyydetään olemaan yhteydessä hyvinvointikoordinaattoriin, jos poikkeustilan 

aikana tarvitaan apua kuntalaisten hyvinvointia edistävän toiminnan koordinoimiseen tai 

organisoimiseen. Tarvittaessa voidaan kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia järjestöjen, 

seurakunnan tai muiden toimijoiden kanssa. 

 

Seuraava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kokous järjestetään toukokuun 

alkupuolella. Tarkka ajankohta sovitaan myöhemmin. 
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