Muistio

/ 2021

1 (2)

Dnro 576/00.00.01.01/2017

Hyte-työryhmän muistio 22.2.2021
Aika

22.02.2021 klo 09.00

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:
Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen valmistelu
Käytiin läpi hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen tiedonkeruun vaihe. Osana
tiedonkeruuta hyvinvointikoordinaattori ja viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö ovat
alkuvuoden aikana käsitelleet hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen valmistelua
toimialojen kanssa. Järjestöjen kokemustietoa on kerätty järjestökyselyllä, jonka vastausaika
päättyi 21.2.2021. Lisäksi vaikuttamistoimielimiltä ja kylien neuvostolta on pyydetty
näkemyksiä kuntalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tilasto- ja
indikaattoritiedon kerääminen on aloitettu. Kevään aikana tullaan toteuttamaan kuntalaisten
hyvinvointi- ja turvallisuuskysely, jolla kerätään tietoa kuntalaisten koetusta hyvinvoinnista
ja turvallisuudesta.
Keskusteltiin toimialatapaamisissa ja vaikuttajatoimielinten lausunnoista esiin nousseista
asioita sekä sitä, miten vastaavat asiat näkyvät kuntalaisten hyvinvointia kuvaavissa
indikaattoreissa. Esiin nousivat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin, väestön
ikääntymiseen sekä korona-ajan vaikutuksiin liittyvät asiat. Turvallisuuden osalta esiin
nousivat erityisesti liikenneturvallisuus, matkailun kasvu sekä yksinäisyyden lisääntyminen
korona-aikana.
Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen valmistelua jatketaan, ja johtopäätöksistä ja
kehittämisehdotuksista keskustellaan seuraavassa hyte-työryhmän kokouksessa.
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Osallistuvassa budjetoinnissa saapuneet ehdotukset
Vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin ehdotusten jättäminen on päättynyt. Ehdotuksia
saapui yhteensä 91 kappaletta, mikä on noin 50 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Ehdotuksia sai jättää sähköisellä lomakkeella, paikan päällä Ivalon ja Inarin kirkonkylän
kirjastoissa ja Osallisuuskeskus Ainolassa sekä puhelimitse tekstiviestillä tai WhatsAppviestillä.
Seuraavaksi ehdotukset käydään läpi toimialoilla, ja toteuttamiskelpoiset ehdotukset
etenevät äänestykseen. Kun äänestykseen eteneviä ehdotuksia käsitellään toimialoilla,
kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että ehdotukset ovat toteutettavissa 10 000 eurolla.
Ehdotuksista pyritään tekemään alustavat kustannusarviot ja toteuttamissuunnitelmat.
Sellaiset ehdotukset, jotka voidaan toteuttaa toimialan normaalissa toiminnassa joko
toiminnallisilla muutoksilla tai pienillä kustannuksilla voidaan toteuttaa muuten kuin
osallistuvan budjetoinnin kautta. Äänestykseen eteneviä ehdotuksia ei rajata niin, että
valittaisiin vain tiettyä väestöryhmää koskevia ehdotuksia.Osallistuvan budjetoinnin
viestintään kiinnitetään erityistä huomiota.
Seuraavassa hyte-työryhmän kokouksessa päätetään äänestykseen etenevien ehdotusten
kokonaisuus. Osallistuvan budjetoinnin äänestys järjestetään 29.3.–19.4.2021.
Muut asiat
Vuoden 2021 yhteinen avustushaku on päättynyt. Avustushakemuksia saapui yhteensä 54
kappaletta. Avustushakemusten yhteinen käsittely järjestetään tiistaina 23.2. Avustushaun
yhteenvetoa ja avustuskäytäntöjen mahdollisia muutostarpeita käsitellään seuraavassa
kokouksessa.
Seuraava kokous järjestetään 23.3.2021 klo 9.00.
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