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Hyte-työryhmän muistio 23.3.2021
Aika

23.3.2021 klo 10.00

Paikka

Etäyhteydellä

Läsnäolijat

Toni K. Laine, kunnanjohtaja, puheenjohtaja
Verena Kortelainen, hyvinvointikoordinaattori, muistion laatija
Mari Palolahti, hallintojohtaja
Anne-Marie Kalla, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö
Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja
Arto Leppälä, tekninen johtaja
Mirka Linna, sosiaalityön johtaja

Käsiteltiin seuraavia asioita:
Osallistuvan budjetoinnin äänestykseen etenevät ehdotukset ja äänestyskäytännöt
Osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttökohdetta sai ehdottaa 25.1.–12.2.2021.
Ehdotuksia jätettiin yhteensä 91 kappaletta. Maaliskuun aikana järjestettiin
toimialatapaamisia, joissa käytiin läpi kuntalaisten jättämät ehdotukset. Tapaamisissa
käsiteltiin ehdotusten toteuttamiskelpoisuutta sekä sitä, mitkä ehdotukset olisi mahdollista
toteuttaa muuten kuin osallistuvan budjetoinnin kautta. Tapaamisiin osallistui toimialojen
edustajien ja hyvinvointikoordinaattorin lisäksi Kirjastoista kansanvallan areenoiksi hankkeen hanketyöntekijä Tapio Kumpula.
Osallistuvan budjetoinnin ehdotukset käytiin läpi ja valittiin äänestykseen etenevät
ehdotukset. Äänestysvaiheeseen valittiin 16 ehdotusta. Muut ehdotukset pyritään
huomioimaan mahdollisuuksien mukaan osana kunnan normaalia talouden ja toiminnan
suunnittelua. Yhteenveto kaikista osallistuvan budjetoinnin ehdotuksista on muistion
liitteenä.
Käytiin läpi osallistuvan budjetoinnin äänestyskäytännöt. Äänestys järjestetään 29.3.–
19.4.2021. Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
inarilaiset. Äänestää voi sähköisellä lomakkeella sekä paikan päällä Ivalon ja Inarin
kirjastoissa, kirjastoautossa ja Osallisuuskeskus Ainolassa. Äänestäjiltä ei edellytetä
henkilöllisyystodistusta tai vahvaa tunnistautumista sähköisen asioinnin järjestelmässä.
Äänestäjien tulee kuitenkin ilmoittaa yhteystietonsa ja syntymäaikansa, jotta ääni
hyväksytään.

Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
etunimi.sukunimi@inari.fi, inari@inari.fi
www.inari.fi

Muistio

3 / 2021

2 (3)

Dnro 576/00.00.01.01/2017

Avustushaun yhteenveto
Vuoden 2021 yhteinen avustushaku järjestettiin 11.1.–8.2.2021. Yhteisessä avustushaussa
myönnettäviin avustuksiin on varattu vuoden 2021 talousarviossa 72 700 euroa.
Avustushakemuksia on käsitelty yhdessä kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka ovat tähänkin
asti myöntäneet avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille. Avustuspäätökset tehdään
viranhaltijapäätöksinä toimialoilla 31.3.2021 mennessä.
Avustushakemuksia jätettiin yhteensä 55 kappaletta. Kielteisiä avustuspäätöksiä tehtiin
seitsemän hakemuksen kohdalla. Kolmen avustushakemuksen kohdalla syynä olivat
päällekkäisyydet muiden avustushakemusten kanssa. Kolmen avustushakemuksen kohdalla
avustusta oli haettu sellaiseen toimintaan, johon ei kunnan avustusohjeen mukaan voida
myöntää avustusta. Yhden avustushakemuksen kohdalla avustuksen hakijan kanssa
päätettiin tehdä erillinen ostopalvelusopimus.
Kaikkien toimialojen yhteinen avustusmääräraha oli ensimmäistä kertaa yhteisellä
kustannuspaikalla, ja käytäntö todettiin toimivaksi. Tarkka myönnettyjen avustusten
yhteissumma tarkentuu, kun kaikki avustuspäätökset on tehty.
Avustushaun aikaistettu ajankohta herätti jonkin verran kysymyksiä, sillä kaikkien
yhdistysten edellisen vuoden tilinpäätökset ja toimintakertomukset eivät ehtineet valmistua
hakuajan päättymiseen mennessä. Tämä ei kuitenkaan estänyt hakemuksen jättämistä, sillä
avustushakemuksen liitteiksi kelpaavat yhdistyksen viimeisimmät valmistuneet asiakirjat.
Avustushaun siirtämistä hieman myöhempään ajankohtaan pohditaan. Avustushaku pidetään
jatkossakin sähköisenä hakuna, mutta paperisia lomakkeita on saatavilla, jos sähköinen haku
ei jostakin syystä onnistu. Lisäksi avustushakemuksen voi jatkossakin täyttää yhdessä
paikan päällä.
Kyläyhdistysten uudistetut avustuskäytännöt olivat käytössä ensimmäistä kertaa, ja ne
toimivat pääasiassa hyvin. Kyläyhdistyksille myönnettävät avustukset vaihtelivat 465 ja 690
euron välillä riippuen kyläyhdistyksen aktiivisuudesta. Kyläyhdistysten
aktiivisuuskriteereihin tehdään vielä joitakin täsmennyksiä tämän vuoden aikana.
Todettiin, että uudistetut avustuskäytännöt ovat lisänneet myönnettävien avustusten
yhtenäisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Toimialojen myöntämien avustusten verrannollisuutta
pyritään parantamaan edelleen. Avustusten hakijoille toteutetaan palautekysely kevään 2021
aikana, ja mahdollisia muita muutostarpeita arvioidaan sen jälkeen.

Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
etunimi.sukunimi@inari.fi, inari@inari.fi
www.inari.fi

Muistio

3 / 2021

3 (3)

Dnro 576/00.00.01.01/2017

Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen valmistelu
Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen valmistelu etenee. Hyvinvointi- ja
turvallisuuskertomukseen aineistoa on koottu yhteen ja analyysin tekeminen on aloitettu.
Aineiston pohjalta tehtävistä johtopäätöksistä ja kehittämisehdotuksista keskustellaan
seuraavassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kokouksessa.

Muut asiat
Seuraava kokous pidetään huhtikuun viimeisellä tai toukokuun ensimmäisellä viikolla.
Tarkka ajankohta päätetään myöhemmin.
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