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Son rohki soma paikka ellää

Met tehemä yhessä    |    Mii bargat ovttas



STRATEGIAN TARKOITUS. Enontekiön 
kunnan strategian tarkoituksena on osoittaa 
Enontekiölle ja enontekiöläisille yhteinen  
päämäärä sekä määrittää keinovalikoima pää-
määrään pääsemiseksi. Strategiaa päivitetään 
vähintään valtuustokausittain. Strategia on 
perusta ja väline vuosittaisille talousarviolle  
ja toimintasuunnitelmille. 

ENONTEKIÖ. Enontekiö on hyvin ainutlaa-
tuinen kunta, jonka vahvuuksia ovat luonto ja 
ihmiset. Suomen kaikki yli tuhatmetriset tun-

turit, Euroopan parhaat revontulinäkymät sekä 
puhdas ilma ja vesi ovat valttimme. Ihmiset ovat 
välittömiä ja tuntevat toisensa. Enontekiöllä  
eletään monikulttuurisessa ympäristössä  
kolmen valtakunnan raja-alueella.

YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ. Päämääränä on 
ylläpitää ja kehittää Enontekiöstä rohki soma 
paikka ellää. Jokainen asukas, yrittäjä ja vieras 
voi vaikuttaa elämään sillä Enontekiön kunta 
olemme me. 

STRATEGIA. Päämäärään pääsemme yksin-
kertaisella strategialla MET TEHEMÄ YHESSÄ! 
– MII BARGAT OVTTAS! Yhteistyöllä saamme 
aikaan mahdottomiakin asioita. 

ARVOT. Strategia perustuu kolmelle ydinarvol-
le: luonto, terveys ja yhteistyö. Kuntastrategia 
on arvoperustainen ja se perustuu kuntalaisilta 
kerättyihin tietoihin. 

PÄÄMÄÄRÄ:  
SON ROHKI SOMA PAIKKA ELLÄÄ



PERUSAJATUS

HYVINVOINTI

ELINVOIMA

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

VIESTINTÄ

TERVEYS YHTEIS-
TYÖ

LUONTO



Luonto on enontekiöläisille tärkein arvo. Luonnosta on moneksi. Luonto antaa voimaa. 
Vaikka luonnosta voi saada elannon, on se myös arvo sinänsä. Luonto on enontekiöläisille tärkeä paikka uudistua. 
Luontomatkailun edistäminen sekä poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen ovat tavoitteitamme. 
Jokainen voi vaikuttaa siihen millainen kotimme, luonto on. 

LUONTO – AVARA KOTIMME

LUONTO

STRATEGISET LINJAUKSET TOIMENPITEITÄ

• Kunnioitetaan luontoa 
• Huomioidaan luontoarvot kaikessa 

toiminnassa asumisesta matkailuun
• Tehdään töitä puhtaan luonnon  

parhaaksi ja vaalitaan ympäristön 
ainutlaatuisuutta

• Vahvistetaan ympäristötyötä,  
kestävää kehitystä ja tehostetaan 
kierrätystä

• Parannetaan Enontekiön  
saavutettavuutta

• Edistetään luontomatkailua
• Tuetaan poro- ja luontaiselinkeinoja

• Enontekiön elinvoimaisuuden 
kehittämissuunnitelma ja 
hankkeet 

• Ympäristön kautta oppiminen

• Ilman, vesistöjen, maiden, 
tienvarsien ja kylien puhtaus 

• Säämittarit

• Luontoelämyksien  
kehittäminen 

• Luontoon perustuvien hyvin-
vointituotteiden edistäminen

• Luonnossa liikkumisen edis-
täminen

• Lähiruokakonsepti ja  
-tuotteet

• Kulttuurin ja taiteiden  
tukeminen 

• Käsillä tekemisen taitojen 
kehittämisen tukeminen 

• Revontulten maa-brändin 
kehittäminen

• Luontomatkailukonseptit ja 
reittien kehittäminen

• Yrittäjäportaali 
• Matkailun vihreä sertifikaatti 

• Lentoliikenteen kehittämisen 
tukeminen

• Aurora-hanke (älytie, VT21) 
• Jäämerenrata

• Kuntakeskustan ja kylien 
kehittäminen 

• Luonto- ja ympäristötutki-
muksen tukeminen:  
Biologinen tutkimusasema  
ja revontulitutkimus



Terveys on enontekiöläisen toimintakykyä. Hyvinvoiva enontekiöläinen on kuntastrategian tärkein tavoite.

TERVEYS – HYVINVOINTIMME EDELLYTYS 

TERVEYS

STRATEGISET LINJAUKSET TOIMENPITEITÄ

• Edistetään myönteistä ajattelua
• Sitoudutaan hyvinvoinnin ja  

terveyden edistämiseen
• Vaikutamme sairauksien  

ennaltaehkäisemiseksi 
• Edistetään terveellistä ja liikunnallista 

elämäntapaa
• Huolehditaan turvallisuudesta

• Terveyden edistämis- 
suunnitelma

• Hyvinvoinnin vuosikertomus 
• Aktiiviset kuntalaiset (mittari)
• Yhdistystoiminnan  

tukeminen
• Kansalaisopistotoiminta

• Työllisyys Lapin keskitasoa 
(mittari)

• Työhyvinvoinnin ja työkyvyn 
ylläpito

• Elämänhallinnan  
parantamistoimet

• Terveyden edistämisen ja  
sairaanhoidon palvelutaso 
Lapin keskitasoa (mittari)

• Liikuntaryhmät
• Liikunta-tapahtumat

• Palo-, pelastus- ja turvalli-
suustoiminnan kehittämistyö

• Elinikäinen oppiminen 



Yhteistyö on Enontekiön keino menestyä. Yhteistyö tuottaa elinvoimaa. 
Elinvoima tuottaa työpaikkoja, palveluita ja tyytyväisiä enontekiöläisiä, 
mökkiläisiä ja vieraita. Hyvä johtaminen ja hallinto tukevat tavoitteitamme.

YHTEISTYÖ – ELINVOIMAN PERUSTA

YHTEISTYÖ

STRATEGISET LINJAUKSET

• Asennoidutaan yhteistyöhön  
myönteisesti

• Monikulttuurisuus ja erilaisuus  
on vahvuus

• Kuntalaiset huomioidaan asioiden 
valmistelussa ja päätöksenteossa

• Virtaviivaistetaan johtamista
• Toimitaan kuntakonsernina
• Sitoudutaan kehittämään  

”Met tehemä yhessä” -ajatusta  
käytäntöön

• Ajatellaan Enontekiön etua ja  
kuntalaisen parasta

• Sitoudutaan yrittäjäystävälliseen 
toimintaan

• Sitoudutaan kokeilukulttuuriin
• Kehitetään viestintää
• Kehitetään henkilöstön osaamista
• Kestävä talous
• Vähennetään byrokratiaa

• Siirrytään toimimaan  
kuntakeskeisen mallin sijaan 
kuntakonsernina

• Tehdään uusi kuntaorgani-
saatio vuosille 2017 ja 2019

• Kokeillaan uutta asioiden 
valmistelu ja päätöksenteko-
mallia 2017 ja 2019

• Toimitaan prosessikeskeisesti 
ja kuvataan ydin- ja tukipro-
sessit

• Opitaan toimimaan ”joukku-
eena”, jossa jokaisella toimi-
jalla on oma tärkeä ”pelipaik-
ka” ja rooli

• Pidetään yllä yhteistä  
kuntakonsernin verkkosivua 
ja kalenteria

• Kehitetään rajat ylittävää 
yhteistyötä

• Osallistutaan maakunta- 
uudistukseen

• Vaikutetaan SOTE- 
uudistukseen

• Harjoitetaan Enontekiön 
edunvalvontaa

• Tehdään laajalti yhteistyötä 
yhteistyökumppaneiden  
kuten paliskuntien, Metsä- 
hallituksen ja Saamelais- 
käräjien kanssa

• Laaditaan saamenkielen ja 

kulttuurin kehittämissuunni-
telma

• Osallistutaan ja vaikutetaan 
digitalisaatiotyöhön sen  
hyödyntämiseksi

• Parannetaan etätyömahdol-
lisuuksia

• Kehitetään yhteisten tilojen 
tehokkaampaa käyttöä

• Otetaan vastaan pakolaisia
• Tuetaan yhteisiä tapahtumia
• Laaditaan yhteinen asiakirja 

yhdistysten ja tapahtumien 
tukemisesta

• Laaditaan uusi elinkeinomalli 
Enontekiölle 2018 alkaen

• Kehitetään Enontekiön ja 
yrittäjien yhteismarkkinointia

• Tehdään kuntien välistä  
yhteistyötä

• Tutkitaan mahdollisuudet 
kuntien välisiin yhteisiin 
virkoihin

• Kehitetään lukiota tukemaan 
Enontekiöläistä yrittäjyyttä

• Selvitetään Revontuliopiston 
kanssa jatkosopimus kaudelle 
2018-2025 

• Kirjaston kehittämishanke
• Nuorisoetsivätoiminta
• Kummitoiminta ikäihmisille 

TOIMENPITEITÄ



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kunnan-
valtuusto
1.6.2017

Kunnanvaltuusto 
6/2021

Kunnan- 
valtuusto
6/2025

Maakuntahallinto 1.1.2019

Kunnallisvaalit
9.4.2017

Kunnallisvaalit 1/2021

Maakuntavaalit 1/2021Presidentinvaalit 
28.1.2018

Presidentinvaalit 1/2024

Kuntastrategia 17–25 1.6.2017 Kuntastrategia 21–29 
6/2021

Väliaikaishallinto 7/2017

• SOTE-järjestämislaki
• Maakuntalaki 7/2017

TA
18

TA
19

TA
20

TA
21

TA
22

TP
17

TP
18

TP
19

TP
20

Hallinnon toimeenpanosuunnitelma 2019 11/2017

Maakuntahallinto SOTE uudistus

Enontekiö konsernin uusi 
toimintatapamalli 6/2017

Maakuntavaalit 
28.1.2018

Enontekiö konsernin uusi organisaatio 1.1.2019

TP
16

ENONTEKIÖN KUNTA LAPIN MAAKUNTA SUOMEN VALTIO

Paikallisen osallistumisen, demokratian ja elinvoiman yhteisö,  
joka hoitavat enontekiöläisten päättämiä itsehallintotehtäviä  
ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä.

• Sosiaali- ja terveydenhuolto
• Pelastustoimi
• Ympäristöterveydenhuolto
• Aluekehittäminen
• Alueiden käytön ja rakentamisen  

ohjaus
• Työ- ja elinkeinopalvelut
• Liikennejärjestelmäsuunnittelu  

ja joukkoliikenteen alueellinen  
suunnittelu

• Maaseudun kehittäminen ja  
lomituspalvelut

• Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys
• Perusoikeuksien turvaaminen 

ja arviointi
• Turvallisuustehtävät
• Valtakunnalliset ja kv-tehtävät
• Yleinen edunvalvonta

KESKEISET TAPAHTUMAT JA TYÖNJAKO 1.1.2019 ALKAEN

ELINVOIMA
• Elinkeinopolitiikka
• Yrittäjyys
• Infrastruktuuripalvelut ml. maankäyttö 

ja rakentaminen
• Terveys, liikunta ja kulttuuri ml.  

vapaa-ajan palvelut
• Viestintä 

Perusturva säilyy kunnan tehtävissä  
vuoden 2018 loppuun saakka.

HYVINVOINTI
• Varhaiskasvatus 
• Sivistys ja koulut
• Nuorisotoimi

Eduskunta-
vaalit 4/2024

Eduskuntavaalit 14.4.2019



E N O NTE K I Ö N  K U NTA
Ounastie 165  |  99400 Enontekiö  |   040 487 6980  |  kirjaamo@enontekio.fi 


