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Hyte-työryhmän muistio 3.9.2020 
 

Aika 03.09.2020 klo 14.00  

 

Paikka Videoneuvotteluhuone 

 

Läsnäolijat Mari Palolahti, hallintojohtaja, puheenjohtaja 

 Pirjo Kyrö, talouspäällikkö 

 Anne-Marie Kalla, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö 

 Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja 

 Jaakko Seppänen, sosiaali- ja terveysjohtaja 

 Arto Leppälä, tekninen johtaja 

 Verena Kortelainen, hyvinvointikoordinaattori, muistion laatija 

 

 

Käsiteltiin seuraavia asioita: 

 

Kunnan avustuskäytännöt 

  

Kunnan avustuskäytäntöjä uudistettiin alkuvuodesta. Avustusten hakijoilta ja avustuksia 

myöntäneiltä toimialoilta on pyydetty palautetta ja kehitysehdotuksia toukokuussa 

järjestettyyn kaikkien toimialojen yhteiseen avustushakuun ja uudistettuihin 

avustuskäytäntöihin liittyen. 

 

Yhdistyksiltä ja toimialoilta saatujen palautteiden perusteella todettiin yhteenvetona, että 

avustuskäytäntöjen uudistaminen ja yhteinen avustushaku ovat onnistuneet hyvin. Jatkossa 

pyritään vielä yhtenäistämään myöntökriteerien soveltamista toimialoilla ja lisäämään 

edelleen avustusten myöntämisen läpinäkyvyyttä. 

 

Uusien avustuskäytäntöjen käyttöönotto on toteutettu asteittain. Vuonna 2020 uudet 

avustuskäytännöt ovat koskeneet kaikkia kunnan tähän asti myöntämiä yleis-, toiminta-, 

kohde-, erityis- ja tapahtuma-avustuksia sekä vapaamuotoisista hakemuksista myönnettyjä 

avustuksia. Vuonna 2021 uudet avustuskäytännöt tulevat koskemaan lisäksi kunnan vuokra-

avustuksia ja suurinta osaa sopimusperustaisista avustuksista. Kyläyhdistysten 

avustuskäytäntöjä uudistetaan loppuvuoden aikana, ja uudet avustuskäytännöt otetaan 

käyttöön vuonna 2021. 

 

Avustusmäärärahojen osalta sovittiin, että vuoden 2021 talousarviossa kaikkien toimialojen 

avustusmäärärahat siirretään yhteiselle kustannuspaikalle hallintoon kehitys- ja 

yhteistyöhankkeiden alle. Kustannuspaikan tulee olla valmis talousarviossa viikolla 37. 

 

Avustushaku järjestetään jatkossakin sähköisesti, ja avustuslomakkeen täyttämiseen on 

mahdollista saada apua. Avustusten käyttötarkoitusta rajataan niin, että avustusta ei voida 

käyttää palkkiotarkoituksessa tai oman palkan maksamiseen. Todettiin, että osuuskunnat 

(ml. kuituosuuskunnat) eivät voi hakea avustusta yhteisessä avustushaussa. 
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Kohdeavustusten raportoinnin osalta todettiin, että kohdeavustusten saajilta edellytetään 

avustusohjeen mukaisesti raporttia ja tiliselvitystä avustuksen käytöstä. 

 

 

Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjen uudistaminen 

 

Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjä uudistetaan tämän vuoden aikana, ja uudet 

avustuskäytännöt otetaan käyttöön vuonna 2021. Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjen 

uudistamista on käsitelty kylien neuvoston kokouksissa 18.5. ja 13.8. Lisäksi 

kyläyhdistysten on ollut mahdollista jättää lausunnot uusien avustuskäytäntöjen 

luonnoksesta 24.7.–7.8. välisenä aikana. 

 

Keskusteltiin kyläyhdistysten avustuskäytäntöjen uudistamisesta ja käytiin läpi luonnos 

kyläyhdistysten uusista avustuskäytännöistä. Kyläyhdistysten avustukset myönnetään 

kunnan yhteisessä avustushaussa, joka järjestetään kerran vuodessa alkuvuodesta. 

Kyläyhdistysten avustusmäärärahoista 40 % on tarkoitus myöntää perusosana ja 60 % 

aktiivisuusosana. Perusosa jaetaan tasan kaikkien avustuksen saamisen ehdot täyttävien 

hakijoiden kesken. Aktiivisuusosan suuruus määräytyy sen perusteella, kuinka monta 

aktiivisuuskriteeriä kyläyhdistys täyttää ja kuinka monta avustuksen saamisen ehdot 

täyttävää kyläyhdistystä avustusta on hakenut. Kyläyhdistysten avustuskäytäntöjen 

luonnoksen mukaisesti aktiivisuuskriteerit ovat seuraavat: kyläyhdistyksen tulevan vuoden 

toiminta kohdistuu suoraan kyläläisiin, kylälle on tulossa kehittämistoimi, jossa 

kyläyhdistys on itse aktiivisena toimijana, 3. kyläyhdistyksellä on yhteistä toimintaa muiden 

Inarin kylien kanssa ja/tai kyläyhdistys osallistuu kylien neuvoston toimintaan ja 4. 

edellisen vuoden suunnitelmassa mainitut toimet on olennaisilta osin toteutettu. 

 

Aktiivisuuskriteereihin lisätään yhteistyö kunnan kanssa. Aktiivisuuskriteerejä avataan 

kyläyhdistyksille tarkemmin avustushaun yhteydessä. Kyläyhdistykset voivat hakea lisäksi 

kohdeavustusta tai harkinnanvaraista avustusta, jos kylälle on tulossa erillinen investointi tai 

muu vastaava, johon kylä tarvitsisi lisärahoitusta. Myös rekisteröitymättömät 

kylätoimikunnat voivat hakea avustusta. Tekninen toimi tukee kylien talkoopäiviä 

kustantamalla esimerkiksi materiaalihankintoja ja pientä tarjoilua. Kyläyhdistysten 

avustusmääräraha pysyy ennallaan. 

 

 

Osallistuva budjetointi 

 

Osallistuvan budjetoinnin äänestykseen etenevät ehdotukset päätettiin johtoryhmän 

kokouksessa 10.6. Äänestykseen valittiin seitsemän ehdotusta. Äänestys järjestettiin 18.6.–

17.7. Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 263. Äänestyksen voitti 74 äänellä Inarin 

kirkonkylän skeittiparkki. 

 

Inarin kirkonkylän skeittiparkin toteutusta on suunniteltu yhdessä teknisen toimen, vapaa-

aikatoimen ja Inarin kirkonkylän kyläyhdistyksen kanssa. 10 000 euron määräraha ei riitä 

kokonaan uuden skeittiparkin rakentamiseen, joten skeittiparkille haetaan rahoitusta Leader 
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Pohjoisin Lappi ry:ltä. Hankerahoitushakemus on tarkoitus jättää syksyn aikana. 

Kunnanhallitus käsittelee osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttämistä Inarin 

kirkonkylän skeittiparkkiin ja hankerahoituksen hakemista kokouksessaan 7.9. 

 

Yhteenvetona todettiin, että inarilaisten osallistuivat osallistuvassa budjetoinnissa hyvin 

suhteessa siihen, että osallistuvaa budjetointia toteutettiin tässä muodossa ensimmäistä 

kertaa. Jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota eri väestöryhmien osallistamiseen. Ensi 

vuonna osallistuvan budjetoinnin prosessi toteutetaan alkuvuodesta, jotta mahdolliset 

rakennusprojektit voidaan toteuttaa kesän aikana. Tulevaisuudessa mietitään, kannattaisiko 

osallistuvaa budjetointia toteuttaa vain joka toinen vuosi, jolloin käytettävissä oleva 

määräraha olisi 20 000 euroa. 

 

 

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet talousarviossa 

  

Vuoden 2021 hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 11.6. 

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet tulee huomioida toimialojen vuoden 2021 talouden 

ja toiminnan suunnittelussa. 

 

Vuoden 2021 talousarvioon on lisätty paikat toimialojen hyvinvointisuunnitelman 

mukaisille toimenpiteille. Toimenpiteet kootaan toimialoittain taulukoihin, joista ilmenee, 

mihin hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin toimenpiteet liittyvät ja miten toimenpiteen 

toteutumista seurataan. 

  

 

Terve Kunta -verkostoon liittyminen 

 

Terve Kunta -verkosto on THL:n koordinoima kuntien ja kuntayhtymien yhteistyöverkosto, 

joka kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen 

strateginen tavoite ja toimintaa ohjaava periaate. Terve Kunta -verkosto tukee kuntia 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä, järjestää verkostokokouksia, seminaareja ja 

videoneuvotteluita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoista, kehittää, pilotoi ja 

levittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytänteitä ja menetelmiä sekä tekee 

yhteistyötä relevanttien sidosryhmien kanssa (mm. STM, Kuntaliitto, THL, WHO:n 

Itämeren alueen Terveet Kaupungit -yhteistyöverkosto). 

 

Todettiin, että verkostoon liittymisestä päätetään ensi vuonna, kun uusi valtuusto on 

aloittanut toimintakautensa. 
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Ehkäisevä päihdetyö 

 

Keskusteltiin kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä. Todettiin, että kunnan ehkäisevää 

päihdetyötä tulee tarkastella kokonaisuutena, kun päihdetyön vastuista on päätetty sosiaali- 

ja terveystoimessa. Samassa yhteydessä tullaan tarkastelemaan Selvä peli -työryhmän roolia 

suhteessa kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sekä toiminnan tavoitteita, 

tarkoituksenmukaisuutta ja resursseja. 

 

 

 

Osallisuuskeskus Ainola 

  

Osallisuuskeskus Ainola on avattu kuntalaisille syyskuun alussa. Sosiaali- ja terveysjohtaja 

kertoi osallisuuskeskusta koskevista suunnitelmista ja osallisuuskeskuksen toimintamallista. 

 

Osallisuuskeskus on kohtaamispaikka ja alusta kuntalaisten osallisuutta edistävälle työlle. 

Tila tulee olemaan myös järjestöjen kokoontumispaikka ja tila. Tilavaraukset tullaan 

tekemään sähköiseen varauskalenteriin, ja järjestöille jaetaan sähköisiä kulkuavaimia. 

Tilaan tulee myös Virtu-piste. Lisäksi osallisuuskeskuksessa on aloitettu hävikkiruoan 

jakelu. Osallisuuskeskuksen tyyppiselle tilalla on ollut tarvetta, ja nyt testataan, kuinka 

toiminta lähtee käyntiin. Kokeilua jatketaan sote-uudistukseen asti.  

 

 

 

Muut asiat 

AVI:lta on tullut kunnille kysely, joka koskee kuntien hyvinvointia, terveyttä ja arjen 

turvallisuutta tukevia palveluita ja toimintoja koronatilanteessa. Hyvinvointikoordinaattori 

kerää toimialojen vastaukset 8.9. mennessä ja lähettää ne eteenpäin AVI:lle 11.9. mennessä. 

Yhteenveto käydään läpi seuraavassa hyte-työryhmän kokouksessa. 

 

Seuraava hyte-työryhmän kokous järjestetään lokakuussa. Tarkka ajankohta päätetään 

myöhemmin. 
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