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Hyte-työryhmän muistio 23.8.2021
Aika

23.08.2021 klo 09.30

Paikka

Etäyhteydellä

Läsnäolijat Toni K. Laine, kunnanjohtaja, puheenjohtaja
Verena Kortelainen, hyvinvointikoordinaattori, muistion laatija
Mari Palolahti, hallintojohtaja
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:
Vuonna 2021 päivitettävien suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun tilanne
Vuoden 2021 aikana on ollut tarkoitus päivittää hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen ja suunnitelman lisäksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, suunnitelma ikääntyneen
väestön tukemiseksi, ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, tervetulo- ja osallisuusohjelma,
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, viestintäsuunnitelma sekä järjestöjen
yhteistyöasiakirja. Vuosikello päivityksessä olevista suunnitelmista on muistion liitteenä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelu aloitetaan, ja se valmistellaan
mahdollisesti yleisemmällä tasolla. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on ollut
valmisteilla jo vuonna 2020, mutta suunnitelma ei ole vielä valmis. Ehkäisevän päihdetyön
suunnitelma on valmisteilla. Myös kotouttamisohjelma tullaan päivittämään.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivittäminen on alkamassa.
Viestintäsuunnitelma päivitetään uudelle valtuustokaudelle, ja siinä huomioidaan myös
päivittyvä kuntastrategia. Tervetulo- ja osallisuusohjelman valmistelua pyritään kytkemään
Open Agenda -hankkeeseen. Järjestöjen yhteistyöasiakirjaa käsitellään yhdistysten kanssa
syyskuun yhdistysillassa, ja se on tarkoitus valmistella loppuvuoden aikana. Lisäksi
kuntastrategiaa tullaan päivittämään, ja digitiekarttaa on tarkoitus valmistella.
Tuleva sote-uudistus ja sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille vaikuttaa
suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun. Sote-uudistus tulee huomioida myös hyvinvointija turvallisuussuunnitelman valmistelussa. Hyödynnetään alueellisia verkostoja ja
selvitetään, miten sote-uudistus on huomioitu hyvinvoinnin ja terveyden
erillissuunnitelmien ja -ohjelmien sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman
valmistelussa muissa kunnissa.
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Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman valmistelu
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman vuosille 2021–2025 valmistelu aloitetaan syksyllä
2021. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman valmistelussa on tarkoitus hyödyntää mm.
Lapin hyvinvointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman yhteistä toimeenpanosuunnitelmaa
2020–2025, valtioneuvoston hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 toimeenpanosuunnitelmaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erillissuunnitelmia.
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman valmistelussa tulee huomioida tuleva soteuudistus, ja on tärkeää seurata, miten sote-uudistuksen valmistelu etenee.
Alun perin tarkoituksena on ollut valmistella suunnitelma vuoden 2021 loppuun mennessä,
mutta aikataulua jouduttaneen venyttämään vuoden 2022 puolelle. Hyvinvointi- ja
turvallisuussuunnitelman valmistelu on tarkoitus aloittaa alkusyksyn aikana. Hyvinvointi- ja
turvallisuussuunnitelman valmistelu aloitetaan poikkihallinnollisella aloitustilaisuudella,
jossa käydään läpi keskeiset hyvinvointihaasteet hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksesta
vuosilta 2017–2020 ja käydään läpi maakunnallinen hyvinvointiohjelman ja
turvallisuussuunnitelman toimeenpano-ohjelma. Tämä tukee myös talousarviovalmistelua.
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman on tulevaisuudessa tarkoitus ohjata aidosti
toiminnan suunnittelua ja suunnata resursseja. Hyvinvointikoordinaattori kartoittaa
toimialojen aikatauluja.
Vuoden 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet
Vuoden 2022 talousarvioon on tarkoitus kirjata hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen
tavoitteita ja toimenpiteitä vuodelle 2022. Tavoitteissa ja toimenpiteissä keskitytään
toiminnalliseen suunnitteluun, jolla huomioidaan Inarin ajankohtaisia hyvinvointihaasteita.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet nostetaan talousarviossa
omaksi kokonaisuudekseen.
Hyvinvointikoordinaattori kartoittaa talousarvioon kirjattavia tavoitteita ja toimenpiteitä
yhdessä toimialojen kanssa. Toimenpidekokonaisuus käydään läpi seuraavassa hytetyöryhmän kokouksessa. Talousarvioon kirjattavia toimenpiteitä käydään läpi myös
hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman poikkihallinnollisessa aloitustilaisuudessa.
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Ajankohtaiset asiat avustuskäytännöistä
Avustuskäytäntöjä tarkastellaan syksyn 2021 aikana erityisesti harkinnanvaraisten
avustusten avustuskäytännön osalta. Avustuksiin varatuista määrärahoista on keskusteltu
alustavasti talouspäällikön kanssa. Avustuskäytäntöjä koskeva palaveri pidetään toimialojen
kanssa 1.9.2021
Harkinnanvaraisten avustusten osalta voidaan tarvittaessa pohtia poliittisen harkinnan ja
päätöksenteon mahdollisuutta. Kielteisten harkinnanvaraisten avustuspäätösten osalta päätös
tulisi perustella muutenkin kuin sillä, ettei avustuksiin ole määrärahoja käytettävissä.
Muut asiat
Open Agenda -hankkeen kanssa pyritään etenemään mahdollisimman pian. Hankkeeseen ei
välttämättä rekrytoida erillistä hankekoordinaattoria, jos työvoimaa löytyy kunnan sisältä.
Seuraava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kokous pidetään 17.9.2021 klo
12.00.
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