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Hyte-työryhmän muistio 3.5.2021 
 

Aika 3.5.2021 klo 9.00  

  

Paikka Etäyhteydellä 

 

Läsnäolijat Mari Palolahti, hallintojohtaja, puheenjohtaja 

 Verena Kortelainen, hyvinvointikoordinaattori, muistion laatija 

 Jaakko Seppänen, sosiaali- ja terveysjohtaja 

Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja 

 Arto Leppälä, tekninen johtaja 

 Samuli Mikkola, elinkeinojohtaja 

 Pirjo Kyrö, talouspäällikkö 

 Anne-Marie Kalla, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö 

 

 

Käsiteltiin seuraavia asioita: 

 

Laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen valmistelu 

 

Keskusteltiin laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen aineistosta esiin nousevista 

asioista ja kehittämisehdotuksista. Keskustelua käytiin mm. koronapandemian vaikutuksista, 

lasten, lapsiperheiden ja nuorten tukemiseen liittyvistä asioista, mielenterveyspalveluiden 

tarpeesta, päihteiden käytöstä, väestön ikääntymisestä, turvallisuuteen liittyvistä asioista 

sekä valtuustokauden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta. Lisäksi käytiin läpi 

laajaan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomukseen sisältyvät itsearvioinnit hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen rakenteista, laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen 

valmisteluprosessista ja järjestöyhteistyön rakenteista. Hyvinvointi- ja 

turvallisuuskertomusta täydennetään keskustelussa esiin nousseiden asioiden mukaisesti. 

 

Laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen luonnos lähetettiin toimialojen 

kommenteille perjantain 30.4. Kommentteja pyydetään torstaihin 6.5. mennessä. 

Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 17.5. 

 

 

TEAviisarin kuntajohdon tiedonkeruu 

 

THL:n TEAviisarin eri osa-alueiden tiedot kerätään kahden vuoden välein. Nyt on 

käynnissä TEAviisarin kuntajohdon osa-alueen tiedonkeruu. Hallintojohtaja on lähettänyt 

tiedonkeruulomakkeen johtoryhmän jäsenille. 

 

Käytiin läpi TEAviisarin kuntajohdon tiedonkeruulomake. 
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Osallistuvan budjetoinnin yhteenveto 

 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi 19.4.2021. Hyväksyttyjä ääniä annettiin yhteensä 

316. Äänestyksen voitti 52 äänellä lainattavien liikuntavälineiden hankkiminen. Seuraavaksi 

touko-kesäkuun aikana järjestetään suuntaa antava äänestys siitä, millaisia liikuntavälineitä 

kuntalaiset haluavat. Hankittavia välineitä ja välineiden lainauskäytäntöä valmistellaan 

yhdessä vapaa-aikatoimen ja Osallisuuskeskus Ainolan kanssa. 

 

Yhteenvetona todettiin, että edelliseen vuoteen verrattuna osallistuvassa budjetoinnissa oli 

huomattavaa kasvua. Edelliseen vuoteen verrattuna uutena asiana osallistuvassa 

budjetoinnissa olivat fyysiset ehdotuksen jättö- ja äänestyspisteet, jotka toteutettiin yhdessä 

Kirjastoista kansanvallan foorumeiksi -hankkeen kanssa. Fyysiset pisteet pidetään mukana 

myös tulevaisuudessa. Myös viestintää lisättiin edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavilla 

kierroksilla pyritään laatimaan äänestyksiin etenevistä ehdotuksista myös kustannusarviot. 

Äänestykseen eteneviä ehdotuksia valittaessa tulee huomioida myös hankinnoista aiheutuvat 

pysyvät kustannukset ja kerrannaisvaikutukset. 

 

Muut kuin osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutettavat ehdotukset huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan osana toimialojen perustyötä. Erityisesti tulee huomioida ne 

ehdotukset, joiden toteuttamisesta on tiedotettu kuntalaisille. 

 

Vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voitti Inarin skeittiparkki. Skeittiparkin 

valmistelu on edennyt, ja skeittiparkin hankerahoitushakemus on tarkoitus jättää niin, että se 

käsitellään Leader Pohjoisin Lappi ry:n kokouksessa 27.5. 

 

 

Muut asiat 

 

Seuraava kokous pidetään kesäkuussa. Tarkka ajankohta päätetään myöhemmin. 

Seuraavassa kokouksessa käydään läpi vuonna 2021 valmistelussa olevien suunnitelmien ja 

ohjelmien valmistelun vaihe. 
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