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29.03.2021 klo 14.00

Paikka

Videoneuvotteluhuone, kunnantalo

Läsnäolijat Toni K. Laine, kunnanjohtaja, puheenjohtaja
Verena Kortelainen, hyvinvointikoordinaattori, muistion laatija
Mari Palolahti, hallintojohtaja
Arto Leppälä, tekninen johtaja
Samuli Mikkola, elinkeinojohtaja
Pirkko Saarela, varhaiskasvatusjohtaja
Katariina Lehtonen, hanketyöntekijä (etäyhteys, osallistuvan budjetoinnin asiat)

Käsiteltiin seuraavia asioita:
Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin äänestykseen etenevät ehdotukset
Vuoden 2022 osallistuva budjetointi käynnistyi tammikuussa. Osallistuvan budjetoinnin
ensimmäisessä vaiheessa kuntalaisilta kerättiin ehdotuksia siitä, mihin 10 000 euroa
käytetään. Ehdotuksia jätettiin yhteensä 147 kappaletta. Ehdotukset on käyty läpi
toimialojen kanssa. Sellaiset ehdotukset on karsittu, joita ei voida toteuttaa 10 000 eurolla.
Osallistuvan budjetoinnin ehdotukset käytiin läpi ja valittiin äänestykseen etenevät
ehdotukset sekä ne ehdotukset, jotka toteutetaan muuten tai huomioidaan kunnan muussa
suunnittelussa. Seuraavan vuoden osallistuvassa budjetoinnissa osallistuvan budjetoinnin
määrärahaan lisätään 5000 euroa, joka kohdennetaan sivukyliä koskevien ehdotusten
toteuttamiseen. Tulevaisuudessa osallistuvan budjetoinnin prosessi pyritään
aikatauluttamaan niin, että ehdotuksia käsiteltäisiin kunnassa jo alkuvuodesta, jolloin
valmistelu ajoittuisi rauhallisempaan ajankohtaan kuin maalis-huhtikuu.
Seuraavaksi toimialoilla laaditaan alustavat toteutussuunnitelmat ja kustannusarviot
äänestykseen etenevistä ehdotuksista. Äänestys järjestetään 25.4.–9.5.2022.
Hanketyöntekijä Katariina Lehtonen ja hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen
koordinoivat osallistuvaa budjetointia loppukevään ajan.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022–2025 valmistelu
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022–2025 valmistelu on edennyt. Hyvinvointi- ja
turvallisuussuunnitelman valmistelun työpaja järjestettiin 15.3.2022. Työpajaan osallistuivat
kaikki kunnan toimialat, luottamushenkilöitä, nuorisovaltuuston edustajat, vanhus- ja
vammaisneuvoston edustajat, yhdistyksiä sekä pelastuslaitoksen edustaja. Hyvinvointi- ja
turvallisuussuunnitelman valmistelua on maaliskuun aikana käsitelty lisäksi poliisin,
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Liikenneturvan ja toimialojen kanssa sekä Inarin liikenneturvallisuustyöryhmän
kokouksessa.
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kokoamisessa on hyödynnetty Inarin kunnan
hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta vuosilta 2017–2020, Lapin hyvinvointiohjelman ja
turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelmaa 2020–2025, työpajan materiaaleja,
toimiala- ja sidosryhmätapaamisissa käytyjä keskusteluja sekä muita materiaaleja, joita on
lueteltu hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman liitteissä. Hyvinvointi- ja
turvallisuussuunnitelmaan on tarkoitus kirjata rajallinen määrä saavutettavissa olevia
tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan Inarin keskeisiin hyvinvointi- ja
turvallisuushaasteisiin.
Käytiin läpi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman luonnos. Hyvinvointikoordinaattori
tekee keskustelun pohjalta suunnitelmaan tarvittavat muutokset ja tarkennukset ja lähettää
suunnitelman hyte-työryhmän kommentoitavaksi. Sen jälkeen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmä pyytää hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta lausuntoja
lautakunnilta, vaikuttamistoimielimiltä ja saamelaiskäräjiltä. Kuntalaisilla ja yhdistyksillä
on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa otakantaa.fi-palvelussa. Tämän jälkeen
suunnitelma käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Suunnitelma on tarkoitus
käsitellä valtuuston kokouksessa 9.6.2022.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävät
Hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen siirtyy Lapin hyvinvointialueen valmisteluun
huhtikuussa 2022. Määräaikainen työsuhde kestää 23.2.2023 asti. Tänä aikana
hanketyöntekijä Katariina Lehtonen ottaa hoitaakseen hyvinvointikoordinaattorin tehtäviä.
Kevään 2022 aikana hanketyöntekijä koordinoi osallistuvan budjetoinnin asioita hanketyön
ohessa. Elokuusta 2022 alkaen Katariina Lehtonen hoitaa hyvinvointikoordinaattorin
sijaisuutta päätoimisesti. Hallintojohtaja, hyvinvointikoordinaattori ja hanketyöntekijä
katsovat tarkemmin hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin liittyviä asioita.

Muut asiat
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.
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