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Lähellä.fi palvelu

Lähellä.fi palvelua esitteli Riitta Ollila Lapin sosiaali- ja 
terveysturvayhdistyksestä. 

Esityksen materiaalit ovat omana tiedostona.



Inarin kunnan ja järjestöjen yhteistyöasiakirjan 
valmistelu

Mikä on kunnan ja järjestöjen yhteistyöasiakirja?
- Asiakirja, jossa on sovittu pelisäännöt kunnan ja yhdistysten yhteistyölle
- Kirjataan erilaiset yhteistyön muodot ja käytännöt
- Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti

Sisältöjä mm.
- Avustusperiaatteet ja -käytännöt
- Tilojen käyttöön liittyvät periaatteet ja käytännöt
- Säännölliset tapaamiset ja yhteydenpitokanavat
- Yhdistysten näkyvyyteen liittyvät käytännöt
- Muut tukimuodot ja yhteistyön muodot



Inarin kunnan ja järjestöjen yhteistyöasiakirjan 
valmistelu

Yhteistyöasiakirjaa on aloitettu työstämään vuonna 2021  

- Taustatietona järjestökysely 2021
- Käsittely yhdistysten kanssa – yhdistysilta (21.09.2021)
- Asiakirjaluonnoksen kommentointi ja yhteinen käsittely (Tänään)
- Asiakirjaan tehdään tarvittavat muutoksen mitä hyvinvointialueille siirtymisen 
myötä tulee. Tämän jälkeen luonnos tulee yhdistysten kommentoitavaksi.
- Kunnanhallitus hyväksyy asiakirjan vuonna 2023



Hyvinvointialueen ja kunnan avustuskäytännöt 
vuonna 2023

 Lapin hyvinvointialueen yleiset avustusperiaatteet hyväksyttiin Lapin hyvinvointialueen 
hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnassa 14.6.2022 § 14.

 Lapin hyvinvointialue myöntää harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia hyvinvointia, 
terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin 
kytkeytyvään toimintaan, joka toteutuu useamman kuin yhden Lapin kunnan 
alueella.

 Kuntien vastuulla olisi tulevaisuudessa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen vastuisiin liittyvän toiminnan tukeminen (mm. liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-
ja kylätoiminta, yleinen virkistys- ja yhteisöllisyyttä edistävä toiminta, muu vapaa-ajan 
toiminta) sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä hyvinvointia, terveyttä ja 
turvallisuutta edistävä toiminta, joka toteutuu vain yhden kunnan alueella.



Hyvinvointialueen ja kunnan avustuskäytännöt 
vuonna 2023

• Pelastusalan avustukset myöntää Lapin hyvinvointialueen pelastustoimi. 

• Kunnassa on varattu samat määrärahat kuin ennenkin avustuksiin.

• Alkuvuonna selviää tarkemmin, milloin hyvinvointialueen avustushaku 
järjestetään. Hyvinvointialue ja kunta tiedottaa avustusten hakemisesta lisää 
loppuvuodesta.

• Kunnan avustusohje päivitetään ensi vuoden aikana vastaamaan 
muutoksiin hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä.



Kiitos! 
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