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Hyte-työryhmän muistio 17.9.2021
Aika

17.09.2021 klo 12.00

Paikka

Valtuustosali, Teams-yhteys

Läsnäolijat Toni K. Laine, kunnanjohtaja, puheenjohtaja
Verena Kortelainen, hyvinvointikoordinaattori, muistion laatija
Mari Palolahti, hallintojohtaja
Ilkka Korhonen, sivistysjohtaja
Samuli Mikkola, elinkeinojohtaja
Pirjo Kyrö, talouspäällikkö
Anne-Marie Kalla, viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö
Käsiteltiin seuraavia asioita:
Vuoden 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet talousarviossa
Vuoden 2022 talousarvioon kirjataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä,
jotka pohjautuvat laajaan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomukseen, hyte-kertoimen
indikaattoreihin sekä toimialojen ajantasaiseen tietoon kuntalaisten hyvinvoinnista.
Koonti toimialojen vuoden 2022 hyte-toimenpiteistä on muistion liitteenä. Toimenpiteet on
asetettu toimialajohtajien kanssa pidettyjen tapaamisten pohjalta. Toimenpiteet kirjataan
talousarvioon toimielimittäin. Hyvinvointikoordinaattori lähettää toimenpiteet kuitattavaksi
toimialajohtajille ja lisää ne talousarviokirjaan.
Muistutettiin, että toimialojen toiminnan suunnittelussa huomioitaisiin mahdollisuuksien
mukaan myös osallistuvan budjetoinnin kautta tulleet ehdotukset.
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen kunnissa sote-uudistuksen jälkeen
Kuntien vastuulle jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennaltaehkäisevän työn
kunnan omien toimintojen osalta. Erillisohjelmien- ja suunnitelmien (mm. lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma, suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi) valmistelusta soteuudistuksen jälkeen linjataan Sote100-lakipaketissa, joka on tällä hetkellä eduskunnan
käsittelyssä. Hallituksen esityksen mukaan kunta ja hyvinvointialue valmistelevat
tulevaisuudessa omat suunnitelmansa, jotka kattavat kunkin toimijan omat toiminnot.
Hyvinvointialue vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta. Ehkäisevän päihdetyön
kokonaisuuden organisointi omalla alueellaan jää esityksen perusteella kuntien tehtäväksi.
Myös ehkäisevä lastensuojelu jää kuntien vastuulle kunnan omien toimintojen osalta.
Kuntien valtionosuuksiin tulee ns. hyte-kerroin, joka on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyön perusteella määräytyvä valtionosuuden lisäosa.
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Keskusteltiin kuntien roolista hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä soteuudistuksen jälkeen. Päivityksessä olevien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
erillissuunnitelmien valmistelun osalta odotetaan, että hyvinvointialueen valmistelusta
saadaan tarkempaa tietoa. Erillissuunnitelmia- ja ohjelmia tullaan valmistelemaan
yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialueen ja kuntien tulevaisuuden toimiva
yhteistyö edellyttää selkeitä yhteistyörakenteita ja -käytäntöjä. Tiedonsaanti tulee olemaan
yksi mahdollinen haaste.
Järjestöjen yhteistyöasiakirjan valmistelu
Loppuvuoden 2021 aikana valmistellaan kunnan ja järjestöjen yhteistyöasiakirja, jossa
sovitaan pelisäännöt kunnan ja järjestöjen yhteistyölle. Yhteistyöasiakirjan valmistelun
tarkoituksena on, että yhteen asiakirjaan on kirjattu olemassa olevat järjestöyhteistyön
käytännöt. Lisäksi järjestöjen kanssa pohditaan mahdollisia yhteistyön kehittämistarpeita.
Asiakirjaa on tarkoitus päivittää säännöllisesti. Järjestöyhteistyöasiakirjan valmistelua
käsitellään järjestöjen kanssa yhdistysillassa 21.9. Yhteistyöasiakirjaa on tarkoitus käsitellä
valmistelun aikana myös vaikuttamistoimielinten ja kylien neuvoston kanssa. Lisäksi
valmistelussa hyödynnetään alkuvuodesta 2021 toteutettua järjestökyselyä.
Käytiin läpi järjestöjen yhteistyöasiakirjan valmistelun alustava suunnitelma. Valmistelussa
hyödynnetään yhteistyöasiakirjojen malleja muista kunnista. Valmis yhteistyöasiakirja
hyväksytään kunnanhallituksessa. Pohditaan, voisiko myös vaikuttamistoimielinten
toimintasääntöjen päivittämisen yhdistää osaksi järjestöyhteistyöasiakirjan valmistelua.
Muut asiat
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman poikkihallinnollinen aloitustilaisuus järjestetään
keskiviikkona 13.10. klo 9–11. Tilaisuudessa käydään läpi hyvinvointi- ja
turvallisuussuunnitelman valmisteluprosessia, laajasta hyvinvointi- ja
turvallisuuskertomuksesta esiin nousevia asioita, inarilaisten hyvinvointikyselyn tuloksia
sekä Lapin hyvinvointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman yhteistä
toimeenpanosuunnitelmaa. Tilaisuus on suunnattu viranhaltijoille, jotka ovat mukana
hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman valmistelussa. Hyvinvointikoordinaattori lähettää
toimialajohtajille kutsun tilaisuuteen. Toimialajohtajat katsovat, keiden esihenkilöiden olisi
hyvä olla paikalla tilaisuudessa.
Open Agenda -hankkeeseen pyritään rekrytoimaan hanketyöntekijä.
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.
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