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Onnittelut henkilöstölle hyvin tehdystä työstä. 
Vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa, että meillä on 
sitoutunutta ja aikaansaavaa henkilöstöä töissä. 
Henkilöstö, jota meillä on muuten hieman yli 
150 on tehnyt hyvää työtä. Olen saanut tämän 
huomata Hyrylässä, kotipalvelussa, Luppokodilla, 
päiväkoti Riekossa ja kouluilla. Meillä on edelleen 
Suomen kuntien keskiarvoa pienemmät työtapa-
turmamäärät ja sairauspoissaolomäärät henkeä 
kohden. Olen erittäin tyytyväinen, että henkilös-
tömme voi hyvin ja on motivoitunut sekä pää-
osiltaan sitoutunut huoneentauluun, joka kertoo 
yhteisömme arvoista ja asenteesta. 

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti viime 
vuodelta antaa hyvän ja kattavan kuvan 
kunnan henkilöstöresursseista ja henkilöstön 
tilasta. Kunnanhallitus edustaa Enontekiön 
kunnassa työnantajaa ja vastaa Kuntalain 
mukaan henkilöstöpolitiikasta. Enontekiön kunta 
on hyvä työnantaja, mistä kertoo myös kunnan 
henkilöstön vähäinen vaihtuvuus. 

Henkilöstöön on haluttu panostaa. Se näkyy 
muun muassa henkilöstöresurssien osoittami-
sena, osaamisen kehittämisen edistämisenä, 
henkilöstöetuina ja henkilöstön työhyvinvoin-
tityönä. Vuonna 2018 henkilöstöjohtaja aloitti 
työnsä ja se kertoo siitä, että haluamme panostaa 
henkilöstöön, onhan henkilöstö tärkein voima-
varamme. 

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 
– HENKILÖSTÖRESURSSIT JA HENKILÖSTÖN TILA

Kuva: Jari Rantapelkonen

Muutosten tuulet puhaltavat jatkossakin.
Pyrimme uudistamaan toimintatapojamme ja 
organisaatiotamme jatkuvasti. Koulutamme 
henkilöstöä ja tuemme koulutukseen hakeutuvia 
enemmän kuin aiempina vuosina. Se on samalla 
signaali henkilöstölle, kannattaa hakeutua koulu-
tukseen. Palkkaamme uutta henkilöstöä. Kaiken 
muutoksen keskellä henkilöstöjohtamisen tavoit-
teena on, että Enontekiöllä on osaava, motivoi-
tunut ja muutoskykyinen henkilöstö. On lopulta 
niin, että Enontekiön kaltaisessa pienessä 
kunnassa jokaisen työpanos näkyy ja kuuluu 
ja on siten isompaa kuntaa vieläkin tärkeämpää. 
Samalla johtamis- ja esimiestyö on ratkaisevaa 
kun toimeenpannaan valtuuston tahtoa ja 
päätöksiä. 

Henkilöstötyön merkitys tulee tulevaisuu-
dessa korostumaan entisestään. Henkilöstötyö 
on kunnassa pidettävä henkilöstöammattilaisen 
työnä. Se tarkoittaa, että ammattijohtajat johta-
vat henkilöstöä aina kunnanjohtajasta henkilös-
töjohtajaan ja toimialajohtajiin sekä esimiehiin. 
Lopulta esimiehet ovat ne joiden kautta kunnan 
tavoitteet toimeenpannaan käytännössä. Tulok-
sen tekevät kaikki kunnan työntekijät yhdessä, on 
vain huomattava, että jokaisella meillä on omat 
tehtävämme ja roolimme tässä kokonaisuudessa.

(Jatkuu seuraavalla sivulla...)
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Henkilöstöllä ja henkilöstöasioissa on haasteita joista vuosi 2018 kertoi eikä niitä pidä kieltää. 
Kunnan sijaisten palkkaamiskulut ovat muita kuntia korkeammalla tasolla. Henkilöstökulut kas-
voivat erityisesti perusturvassa, lähes 100 000 euroa. Siihen meidän on vuonna 2019 pureuduttava, 
mitä teemme asian kanssa. Lisäksi jokaisen meistä on kehitettävä omaa ammatissa vaadittavaa 
osaamista. Jokaisen meistä on mietittävä asennettaan, voiko sitä vielä kehittää sillä asiakaskes-
keisessä tavassa toimia se mikä on kuntalaisen ja kunnan etu näkyy ja kuuluu kauas. Työntekijän 
merkitys pienessä kunnassa, jossa kunta on suurin työnantaja, on erittäin tärkeä. Töiden tekemi-
sen ja myös työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kunnassa on yhteiset pelisäännöt, joihin 
me kaikki olemme sitoutuneet ja jokaisella on selvä tehtävänkuva. Sen lisäksi on tärkeää, että 
kehitämme vuorovaikutustaitojamme. 

Johtamistyön laatu ratkaisee kunnan suunnan ja kestävän toiminnan perustan. Ilman joh-
tamista ja hyvää esimiestyötä kuntalaiva seilaa ilman suuntaa ja kipparia. Johtamisen merkitys 
näkyy kokonaisuuksien kuten talouden hallinnassa.  Esimiesten toiminta on kunnan muutosten 
keskellä avainasemassa. Esimiehet vievät käytännössä muutoksia eteenpäin. Me tarvitsemme 
lisää osaamista silläkin saralla.    

Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ovat kasvaneet, kiitos ideakulttuurin 
kehittämisen. Me voimme kukin oppia työpaikallamme  ja luoda jotakin uutta myös vuonna 2019. 
Kehitetään jatkossakin yhteistyötä ja vuorovaikutustaitojamme. Meidän on toimittava taloudelli-
sesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla – siis fi ksusti. 

Kiitokset vuodesta 2018 ja kehitetään toimintaamme 2019. 

Yhteistyöterveisin, 
Jari Rantapelkonen
Kunnanjohtaja

Kuva: Jari Rantapelkonen
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Kuva: Sauli Koski

Kunnassa toimii yhteistoimintaryhmä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-
minnasta kunnissa annetun lain mukaisesti. Lain tarkoituksena on edistää työnantajan 
ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa. Yhteistyöryhmään kuuluu työnantajan 
ja työntekijöiden edustajia. Yhteistyöryhmä toimii myös kunnan työsuojelutoimikunta-
na. Yhteistoimintaryhmän kokoukset vakioitiin 1/kuukausi periaatteella vuodelle 2019. 
Tämä antaa joustavuutta asioiden käsittelemiseksi suunnitellusti päätöksentekojärjes-
telmän kannalta.

Kunnassa on käytössä työpaikkakokoukset. Työpaikoilla pidetään joko säännönmukai-
sesti tai tarvittaessa työpaikkakokouksia, jollei työtehtävien hoito ja järjestely muuta 
edellytä. Kokouksiin osallistuu koko työpaikan henkilöstö. Työpaikkakokouksen kutsuu 
koolle esimies. 

3. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN
Kunta on kannustava, turvallinen, oikeudenmukainen ja tasapuolisesti henkilöstöä 
kohteleva työnantaja henkilöstölleen.

Henkilöstötyön toimintaperiaatteet ovat:

• johtaminen
• henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi
• henkilöstön osaaminen ja ammattitaito
• kannustava ja motivoiva palkitseminen
• henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen
• monikulttuurisuus ja moninaisuus

’Henkilöstötyön tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain henkilöstöraportissa 
ja/tai toimintakertomuksessa. 

2. TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN 
YHTEISTOIMINTA
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Johtaminen

Kunnassa toimii johtoryhmä, jonka kunnanjohtaja nimeää ja samalla hän vastaa johto-
ryhmän toiminnasta.  Johtoryhmän tehtävänä on vastata tavoitteellisesta ja tulokselli-
sesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen tuottamisessa, yhteen sovittaa toimialojen sekä 
hallinto-, henkilöstö-, ja talousprosessien toimintaa, suunnittelua ja kehittämistyötä. Johto-
ryhmä vastaa yhteistyössä muiden toimielinten kanssa kunnan toimintojen suunnittelusta, 
valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta sekä palvelujen tuottamisesta. Johtoryhmä 
toimii myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä. Johtoryhmän kokouk-
sista laaditaan muistiot. Johtoryhmässä ja virastokokouksissa on käsitelty henkilöstöasioita 
vuonna 2018 tarvittaessa. 

PALVELUT
TUKEE

TYÖHYVINVOINTI JA 
TYÖTURVALLISUUS
-henkilöstösuunnittelu
-esimiestyö

PALKKAUS JA 
PALKITSEMINEN
-Vaativuus ja oikeu-
denmukaisuus

OSAAMINEN
-sitoutuminen

JOHTAMINEN
-asiat ja ihmiset

Kunta on kannustava, turvallinen, 
oikeudenmukainen ja tasapuolisesti 
henkilöstöä kohteleva työnantaja

Terveys

Yhteistyö

Luonto

Henkilöstö 
on tärkein

voima-
varamme

MET TEHEMÄ

YHESSÄ

Asia– ja asiakaskeskeisyys     Arvostus     Luottamus     Kehityshakuisuus     Yhteistyö     Lojaalisuus     Moniarvoisuus     Kiitollisuus     Asenne

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN

Seuraavassa on esitetty toimintaperiaatteita edistäviä toimenpiteitä kunnassa.

Kootut henkilöstösuunnitelmat on laadittu koko henkilöstön osalta ja päivitetty vastaa-
maan yleisiltä periaatteiltaan kunnan nykyistä strategiaa. Lisäksi tietohallinnon keinoin 
tuetaan henkilöstöalan hallinnon tehtävien toteuttamista. Tämä vaatii edelleen keskitet-
tyä henkilöstövoimavarojen johtamista.

Henkilöstöhallinnon tuki toimialoille konkretisoituu, kun käyttöön otetaan henkilöstö-
alan tietojärjestelmiä. Järjestelmien tulee olla yhteensopivia hankittavan asianhallin-
tajärjestelmän kanssa. Tavoitteena on, että tieto ”syötetään” vain kerran järjestelmään, 
jonka jälkeen se on kaikkien tarvitsijoiden käytössä. Tämä pitää sisällään koko työuran 
mittaisen henkilön hallinnan rekrytoinnista palvelussuhteen päättymiseen asti. Se sisäl-
tää mm. työuralla tapahtuvan osaamisen kehittämisen, työelämän jouston sekä henkilö-
kohtaisten tarpeiden yhteensovittamisen. Tämän kaiken tarkoituksena on tukea 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden perus-/ydintehtävien toteuttamista kaikilla toimialoilla. 
Tähän tavoitteeseen pyrittäessä on keskeistä ymmärtää osaavan ja hyvinvoivan henki-
löstön tuoma merkittävä voimavara kuntaan.
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Esimiestyötä on yhdenmukaistettu muun muassa esimiehille järjestetyillä koulutus-
päivillä sekä lisäksi henkilöstöalan ohjeistuksella (henkilöstöohjeistus, v. 2014 ja varhaisen 
tuen toimintamalli, v. 2012). Kuntaan haetaan henkilöstöalan yhdenmukaisia toiminta-
tapoja mm. seuraavien kokonaisuuksien osalta; kuntakonsernin keskitetysti hoidettavat 
henkilöstöasiat ja niiden kehittäminen, KT-yhdyshenkilötoiminta, työnantajan ja henkilös-
tön välinen yhteistoiminta sekä yhdenmukainen rekrytointiprosessi, henkilöstön osaami-
sen ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä työsuojelutoiminta.

Vastuullisen ja oikeudenmukaisen henkilöstötyön perustana on luottamus siihen, että 
henkilöstöä kohdellaan oikeudenmukaisesti sekä tasapuolisesti.  Yhtenäiset toimintaoh-
jeet turvaavat henkilöstölle tasapuolisen kohtelun ja ennakoitavuuden henkilöstöasioissa.  
Henkilöstöohjeeseen vuonna 2018 tehdyt tarkennukset antavat esimiehille yhtenäiset 
toimintaohjeet useimmiten esille tulevien henkilöstöasioiden ratkaisemiseksi. Ohje sisäl-
tää muun muassa mallilomakkeet kehityskeskustelulle, perehdyttämiselle ja etätyön te-
kemiselle. Henkilöstöohjeiden tavoitteena on myös varmistaa, että kunnassa noudatetaan 
henkilöstöasioiden hoidossa julkisoikeudelliselle yhteisölle kuuluvaa hyvää hallintoa.  
Henkilöstöohjeistus mahdollistaa osaltaan oikeudenmukaisen henkilöstötyön toteutta-
mista sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämistä.  Nämä edistävät laajemmin työhyvin-
voinnin kehittymistä. 

Henkilöstöohje päivitetään vuonna 2019 vastaamaan kokeiluorganisaation palautteen 
tuomia tarpeita. Kesällä 2019 havainnot kokeiluorganisaatiosta kootaan ja kirjataan 
tarvittavilta osin päivitettävään henkilöstöohjeeseen. 

Kunnan varhaisen tuen toimintamallilla pyritään ennakoimaan työkyvyn heikkenemisen 
uhkaa, korjaamaan heikentynyttä työkykyä ja edistämään sitä, että työntekijät jaksavat 
työssään mahdollisimman pitkään. Varhaisella tuella on selkeitä vaikutuksia niin sairas-
poissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä aiheutuvien kustannusten vähenemiseen 
kuin myös organisaation tuottamien palvelujen laatuun ja tuloksellisuuteen. Kun työky-
kyongelmiin tartutaan ajoissa, on erilaisia toimintavaihtoehtoja enemmän käytössä. 
Varhainen tuki on työkyvyn heikkenemisen ennakointia ja kokonaisvaltaista työhyvin-
voinnin edistämistä.  

Kuva: Jari Rantapelkonen
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Huoneentaulu

Kunnassa käyttöönotettu alla oleva 
huoneentaulu työstettiin vuonna 2017 
kunnan henkilöstön kanssa yhteisissä pala-
vereissa ja annettiin toimialoille tehtäväksi 
ottaa käyttöön tehty huoneentaulu tai 
tehdä omannäköisensä huoneentaulu. 

Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus sitou-
tuivat huoneentaulun arvoihin ja asioihin 
ja allekirjoittivat huoneentaulun. Samalla 
kunnanvaltuusto haastoi yksimielisesti 
jokaisen Enontekiön kuntalaisen ja työ-
paikan tekemään omannäköisensä 
huoneentaulun.

Huoneentaulun periaatteet ovat voimassa 
ja niihin odotetaan sitoutumista. 

Henkilöstön pysyvyys 
ja rekrytointi

Kunnan henkilöstön vaihtuvuus 
on ollut vähäistä. Henkilöstön 
rekrytointia on kehitetty ottamalla 
käyttöön yhtenäinen toimintamalli 
toimialoilla sekä kuntakonsernissa. 
Henkilöstöhallinnon keinoin pyri-
tään yhä suunnitelmallisempaan 
henkilöstövoimavarojen 
johtamiseen. 

Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 

Enontekiön kunnassa järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Kunta tuki ja edisti 
henkilöstön kehittämistä ammatillisella henkilöstökoulutuksella, täydennyskoulutuksella 
ja uudelleenkoulutuksella. Lisäksi työnantaja tuki henkilöstön omaehtoista koulutusta.  
Kunnanhallituksen päätöksellä mm. osaamisen kehittämistä tuetaan nykyisin tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa antamalla lukuvuotta kohden 10 vrk:tta palkallista vapaata. 
Perehdyttämistä pyrittiin edelleen kehittämään vuonna 2018 päivittämällä toimialojen 
perehdyttämissuunnitelmat. Yleisiä perehdyttämisperiaatteita ja vastuita kehitetään 
edelleen vuonna 2019 yhtenäisempään suuntaan.  

Kehittämiskeskustelut käydään pääsääntöisesti kuluvan vuoden helmikuun loppuun 
mennessä. Kehityskeskustelujen käymistä varten annettiin vuonna 2018 uusi pohja.  Työn-
ohjausta on käytetty jonkin verran ja sitä on pidetty hyvänä. Kehittymisen tärkeimpänä 
edellytyksenä on yksilön, yhteisön ja organisaation halu kehittyä.
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Kunnan on tehtävä työtä toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen mm. 
toiminnan ja prosessien suunnittelulla sekä esimiestyön ja johtamisen kehittämisellä.

Tuottavuutta voidaan parantaa mm. henkilöstösuunnittelulla, osaamisen kehittämisellä, 
innovaatioilla ja teknologiaa hyödyntämällä.

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia myös kuntien toimintaan – sähköisiä järjestelmiä 
otetaan käyttöön henkilöstöhallinnon, tiedonhallinnan osalta mm. sähköisten kokousten 
mahdollistamiseksi.

Kehittymisen sekä kehittämisen edellytys

Kannustava ja motivoiva palkitseminen

Palkkausjärjestelmän kehittäminen kannustavammaksi on jatkossa myös tärkeää kunnan ta-
loudelliset resurssit huomioiden ja tätä työtä tehtiin vuonna 2018. Pääpaino oli kunnan työnte-
kijöiden tehtävien kuvausten ajantasaistamisessa.

Palkkauksen perusteiden arviointia varten tehtiin periaateperiaatepäätös 
hankittavasta tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmästä. Järjestelmä hankitaan 2019 alussa 
ja kyseiseen arviointijärjestelmään sitoutetaan niin esimiehet kuin 
työntekijätkin järjestelmää käyttöön otettaessa. 
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Enontekiön kunnassa työntekijöiden työhyvinvointia tuetaan osana henkistä ja 
fyysistä työkykyä monin eri tavoin. Tuki pitää sisällään mm. aineellisen palkitseminen 
lisäksi kunnan aineettoman palkitsemisen. Kunnan aineellinen palkitseminen käsittää 
palkan, kielilisän, kannustuslisän, aloitepalkkiot, huomionosoitukset merkkipäivinä, 
vapaapäivät pitkästä palveluksesta, ruokailun tuen, liikuntaedut, virkistyspäivän, työ-
terveyspalvelut, palkkaedut kuntoutusajoilta sekä kunnan huoneistojen käytön 
Kilpisjärvellä. 

Kunnan henkilöstö on palkattuna pääsääntöisesti pysyviä tehtäviä varten vakinaiseen 
palvelussuhteeseen. Kunnan huoneentaulu ohjaa kaikkea toimintaa. Kunnan työ-
yhteisössä annetaan palautetta jokapäiväisessä kanssa käymisessä, kehityskeskus-
teluissa ja mahdollisissa ryhmäkehityskeskusteluissa. Kunnan työyhteisössä 
arvostetaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti kaikkia.  Kunnan työyhteisössä 
turvataan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet mm. kehityskeskusteluissa, 
työpaikkakokouksissa ja aloitetoiminnan avulla. 

Kuva: Miia Ahlholm
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Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen 

Henkilöstön työhyvinvointia on pyritty kehittämään mm. johtamisen ja esimiestyön kehittämi-
sellä.  Työhyvinvointia tuettiin työterveyshuollon toimenpitein ja työnantaja tuki henkilöstön 
liikuntaharrastuksia maksamalla kuntosalin, uimahallin ja kansalaisopiston liikuntakurssien 
kustannuksia. Jokaisessa yksikössä laadittiin työhyvinvointisuunnitelmat.  

Työn ja yksityiselämän yhteen sovittaminen on työhyvinvoinnin kannalta olennaista. 
Enontekiön kunta tukee työaikajärjestelyillä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä 
hyvinvointia.  Työaikojen joustomahdollisuuksia on käytössä mm. vuorotteluvapaa, 
osa-aikatyö,  osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke ja liukuva työaika niissä tehtävissä, 
joissa se on mahdollista.

Monikulttuurisuus ja moninaisuus

Kunnassa on hyväksytty tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunitelma. Kunta on edistänyt monikulttuuri-
suutta mm. antamalla mahdollisuuden palkalliseen opintovapaaseen saamen kielen opiskelua 
varten oikeusministeriön tuelle vuodesta 2005 lähtien.  Uusi yhdenvertaisuussuunnitelma on 
edelleen valmistelussa ja tavoitteena on saada se hyväksyttyä vuoden 2019 aikana. 
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VAIKUTUKSET TULEVALLE VUODELLE
Henkilöstövoimavarojen kokonaisvaltainen johtaminen sekä kehitettävä esimiestyö 
vaativat edelleen osaamisen lisäämistä vuonna 2019. HVJ:n johtaminen ja suunnittelu ovat 
merkittävässä roolissa kunnan strategian toteuttamisen tukemisen osalta. 

Henkilöstövaikutusten arviointia varten määritellään ja hankitaan yhteensopivia henkilö-
tietojärjestelmiä henkilöstön tiedoista. Henkilöstövoimavarojen kokonaisuuden johtami-
nen perustuu tulevaisuudessa ajantasaisiin tietoihin henkilöstön suorituskyvystä. 
Henkilötietojärjestelmät tukevat ajantasaisen tiedon käytettävyyttä sekä eheyttä ja 
luotettavuutta vuosineljänneksittäin.  



13ENONTEKIÖN KUNTAKuva: Jari Rantapelkonen
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ENONTEKIÖN KUNNAN 
HENKILÖSTÖRAPORTTI
Tilastotiedot 2018

Henkilöstötilinpäätöksen yksityiskohtaisia tunnusluja ja arvoja on 
esitetty seuraavissa kuvissa ja taulukoissa.

Kuva: Antti Saraja
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4. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT
Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin 
tietoihin 31.12.2018 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan palveluksessa olleet 
lyhytaikaisetkin sijaiset ja projekteihin palkatut työntekijät.
Osassa taulukoista on tietoja yhdistetty, jotta yksittäistä henkilöä koskevat tiedot eivät 
tulisi ilmi.

Kunnan kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden viimeinen päivä 31.12.2018 166,19.

Kokonaistyöntekijämäärästä on
- vakinaisessa työ-/virkasuhteessa 114,88 henkilötyövuotta = 69,13 %
- määräaikaisessa työ-/virkasuhteessa 43,31 henkilötyövuotta = 26,06 %
- työllistämistukitoimin palkattuja 8,00 henkilötyövuotta = 4,81 % 

Henkilöstömäärä

Henkilöstön ikärakenne 2018 (vakinaiset ja määräaikaiset)

Henkilöstö sopimusaloittain (vakinaiset ja määräaikaiset)
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Määräaikaisuuden perusteet

Vakinaisen henkilöstön palveluksessaolovuodet

*Kohta muut käsittää kehittäminen ja elinvoiman, vapaa-ajan, kulttuurin ja viestinnän toi-
mialat

Henkilötyövuosi 

Henkilötyövuosi= palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä /
365 * (osa-aikaprosentti/100)

Eläkkeelle jääminen vuonna 2018
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Henkilöstön eläkkeelle jääminen vuonna 2013-2022

Kunnan henkilöstön määrän kehitys vuosina 2010 - 2018

Henkilöstön määrä vuosina 2010 – 2018 
(sisältää työllistetyt, tilanne 31.12.)

Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2010 - 2018

Määräaikaisia palvelusuhteita on vakinaistettu vuosittain mm. sosiaalitoimessa ja sivistys-
toimessa, jolloin vakinaisten määrä on tasaisesti kasvanut. Vakinainen henkilöstömäärä 
on tilastollisesti alempi kuin todellisuudessa, koska kaksi vakinaisessa työsuhteessa olevaa 
työntekijää suorittaa työnkiertoa määräaikaisilla työsuhteilla toisissa työtehtävissä ja heidän 
sijaisensa ovat myös mää-räaikaisia. Vuonna 2018 oli edelleen työnkierrossa 2 henkilöä.
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Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä toimi-
aloittain vuosina 2008 – 2018 (ilman työllistettyjä)

Vuonna 2009 päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen. Vuoden 2016 alusta toimis-
topalveluyk-sikkö hajautettiin hallintokuntiin. 1.6.2017 alkaen muutettiin Enontekiön 
kunnan organisaatio siten, että organisaatio käsitti yhdeksän toimialaa, joista tässä on 
esitetty viisi, ja neljä muuta kohdassa ”muut”. Suluissa esiintyy aikaisempi hallintokun-
nittainen jaottelu.

Henkilöstömääriin organisaatiomuutos on vaikuttanut siten, että hallinnon alaisuuteen 
siirtyi entisestä sivistystoimesta keskuskeittiön ja siivouspalveluyksikön henkilöstö, 
Infrastruktuurin toimialalle siirtyi vapaa-aika toimialalta Hetta-Hiihtomaa. Varhaiskasva-
tuksen, kulttuurin ja viestinnän toimialat eriytettiin omiksi toimialoiksi entisestä 
”sivistystoimesta”.

1.1.2018 hallinnosta siirrettiin siivouspalvelun työsopimussuhteiset henkilöt niille 
toimialoille joissa heidän tosiasiallinen työpaikkansa oli.
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Henkilöstömäärän prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain 
31.12.2018 (ilman työllistettyjä)

Henkilöstö ammattialoittain 31.12.2018 
(vakinainen ja määräaikainen)
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Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä 31.12.2018

Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 96,70 (vuonna 2017 89,90) henkilöä ja miehiä 18,18
(vuonna 2017 17,18) henkilöä. Määräaikaisista naisia on 32,92 (vuonna 2017 26,26) henkilöä 
ja miehiä 10,39 (vuonna 2017 8) henkilöä. Työllistetyistä naisia oli 2 henkilöä ja miehiä 6
henkilöä.

Kuva: Jari Rantapelkonen
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5. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 
JA TYÖHYVINVOINTI

Enontekiön kunta tukee ja edistää henkilöstön kehittämistä ammatillisella henkilöstökoulutuk-
sella, täydennyskoulutuksella ja uudelleenkoulutuksella. Lisäksi työnantaja tukee henkilöstön oma-
ehtoista koulutusta. 

Kunta tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuksia työnkiertoon ja uusiin tehtäviin (ks. sisäinen haku) 
ja kannustaa myös tällä tavalla henkilöstöään oman osaamisensa jatkuvaan ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta kunnan palvelutuotannossa turvataan 
tarvittava osaaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, osaaminen liittyy myös työ-
tyytyväisyyteen. Osaamisen kehittämisellä huolehditaan siitä, että työpaikalla on osaamisen 
kehittämistä motivoiva ja kehittymistä tukeva ilmapiiri ja että osaaminen on ajan tasalla myös 
tehtävien muuttuessa. Erityisesti toimintaympäristön muutostilanteiden hallinta edellyttää 
johdon kykyä ennakoida tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja henkilöstömäärää.

Osaamisen kehittämisen ja työssä oppimisen tapoja ovat mm. sisäinen ja ulkoinen koulutus, 
tiimityö, perehdyttäminen, benchmarking, tutorointi, mentorointi, työnohjaus, konsultointi, työn-
kierto, kehittämisprojektit, kehityskeskustelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, tutustumiskäynnit, 
työyhteisö- tai työryhmäkohtaiset keskustelut, rekrytointi, täydennyskoulutus, kirjallisuus. 

Perehdyttämiseen kiinnitettiin huomiota ja kehittämiskeskustelut käytiin annettujen määräaiko-
jen puitteissa. Työnohjausta käytettiin jonkin verran. Henkilöstön sisäistä siirtymistä tehtävistä ja 
työyksiköistä toiseen oli edelleen melko vähän.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on kunnan tärkein voimavara muuttuvassa toimintaympäristös-
sä. Työhyvinvointiin vaikuttavat erityisesti johtaminen, osaaminen sekä työyhteisön ja työn kehit-
täminen. Esimiestyön laadulla on merkittävä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin. Johdon ja 
esimiesten kehittymistä tuettiin viime vuonna järjestämällä työyhteisön sekä esimiesten koulutus-
tilaisuuksia.

Henkilöstön työssä jaksamista tuettiin työterveyshuollon toimenpitein ja työnantaja tuki henkilös-
tön liikuntaharrastuksia maksamalla kuntosalin, uimahallin ja kansalaisopiston liikuntakurssien 
kustannuksia.

Henkilöstön koulutus

Kunnallisissa tehtävissä vaaditaan lähes poikkeuksetta kelpoisuusehtojen mukaista pätevyyttä, 
joka edellyttää tiettyä koulutusta ja usein myös työkokemusta. 
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Koulutuspäivät käsittävät myös matkoihin käytetyn ajan työpaikan ulkopuolisiin koulu-
tuksiin. Vuonna 2018 henkilöstökoulutuksiin käytettiin keskimäärin 1,62 työpäivää / hen-
kilö. Vuonna 2017 henkilöstökoulutuksiin käytettiin keskimäärin 1,94 työpäivää / henkilö. 
Huomioitavaa on, että kaikkiin sisäisiin koulutuksiin, osapäiväisiin tai kokopäivän kestäviin, 
ei ole haettu keskeytystä. Web-tallennus ohjelman myötä myös osapäivän koulutukset 
saadaan raportoitua oikein ja ovat mukana tässä raportissa.

6. HENKILÖSTÖN TOIMINTA- JA 
AIKAANSAANNOSKYKY
Henkilöstön toimintakykyyn vaikuttavat sekä organisaation rakenne, että organisaa-
tion johtamistavat. Ne joko antavat henkilöstölle mahdollisuuden omien osaamisaluei-
den käyttöön tehtäviensä hoidossa tai edellyttävät henkilöstöltä pitäytymistä ennalta 
sovituissa toimintatavoissa.

Henkilöstön aikaansaannoskyky muodostuu pääasiassa henkilöstön työhyvinvoinnista, 
osaamisesta, uudistumiskyvystä, innovatiivisuudesta, työyhteisön ilmapiiristä, johtami-
sen ja esimiestyön laadusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista työhön.

Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskykyyn vaikuttavat myös erilaisista syistä johtu-
vat poissa-olot työstä sekä henkilöstön vaihtuvuus (eläköityminen ja irtisanoutuminen).

Vuonna 2018 henkilöstökoulutusmenot ovat nousseet vuoden 2015 tasolle. Työterveys-
huollon menot ovat myös nousseet johtuen työterveyshuollon uudesta sopimuksesta, 
jossa palvelutaso on määritelty aikaisempaa laajemmaksi. Hintaan vaikuttaa myös se, että 
palvelu ostetaan Lappica Oy:ltä. Työsuojelun menot ovat myös nousseet hieman edelli-
seen vuoteen verrattuna.

Henkilöstökoulutus ja muita henkilöstömenoja 2013-2018



23ENONTEKIÖN KUNTA

Terveysperusteiset poissaolot 

Henkilöstön sairauspoissaoloja oli vuonna 2018 yhteensä 1914 työpäivää eli 12,10 työ-
päivää / henkilö. 2017 yhteensä 1595 työpäivää eli 10,54 työpäivää / henkilö. Vuonna 2016 
yhteensä 2323 työpäivää eli keskimäärin 14,57 työpäivää / henkilö. Keskiarvon ylittävää 
sairastavuutta esiintyi opetustoimen ja varhaiskasvatuksen toimialojen alaisilla työnte-
kijöillä sekä pieni lisäys sairastavuudessa perusturvan työntekijöillä.

Sairauspoissaolojen määrän vaihtelut voivat olla suuria pienissä yksiköissä, koska yh-
denkin pidemmän sairauspoissaolon vaikutus on merkittävä.

Tapaturmista johtuvat poissaolot vuodelta 2018 esitetään omassa taulukossa 
alempana.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi sairastavuus toimialoittain ilman tapaturmia vuon-
na 2018 (työpäivät). Verailutietoina on esitetty vuodet 2017 toimialakohtaiset tiedot ja 
vuoden 2016 tiedot vanhan toimialan jaon mukaisina.2017 (työpäivät). Verailutietoina on 
esitetty vuodet 2015- 2016 vanhan toimialan jaon mukaisesti.
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Työtapaturmat

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehti-
maan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnanta-
jan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin 
työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden 
parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava 
seuraavia periaatteita: 1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään;

2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän 
vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla; 3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteute-
taan ennen yksilöllisiä; ja 4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen 
otetaan huomioon.

Työnantaja tarkkailee jatkuvasti työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. 
Työnantajan tarkkailee myös toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja 
terveellisyyteen.

Työnantaja huolehtii siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan 
huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa.

Enontekiön kunnassa on laadittu työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2018 - 2019, jonka 
yhteistoimintaryhmä on käsitellyt yhdessä työsuojeluhenkilöstön kanssa.

Tapaturmista johtuvat sairauspoissaolot 2018
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Eläkemaksut 2018

Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit
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Palkat ja sosiaalikulut 2012 – 2018

Kunnan palkkausmenot (palkat ja sosiaalikulut yhteensä vähennettynä henkilöstö-
korvauksilla), lisääntyivät vuonna 2018 401.584,- euroa. Osittain korotus johtuu 
uuden virkaehtosopimuksen määräämistä palkankorotuksista ja viime vuoden 
lopussa maksetusta ns. ”kertaerästä”. Lisäksi henkilöstömäärä on lisääntynyt 
7 henkilöllä edelliseen vuoteen nähden.

Henkilöstökulut toimialoittain 2018
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7. VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN 
(VAIKUTTAVUUS)

Kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden parantaminen on jatkuva haaste.
 Tuottavuus on puolestaan osa tuloksellisuutta.

Kunnallisten työyksiköiden työelämän laadun ja tuloksellisuuden parantamisen perus-
tana on hyvin toimiva yhteistoiminta. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun edistämi-
nen on työelämän kehittämistä koskevien suositusten keskeinen tavoite.

Hyvä työelämän laatu parantaa palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja työn kokeminen 
tuloksellisena parantaa työelämän laatua. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun saman-
aikaisella kehittämisellä saadaan aikaan pysyviä tuloksia työssä. Tähän tavoitteeseen 
pyritään myös virka- ja työehtosopimuksilla.

Tuloksellisuus kunnallisissa palveluissa

Tuloksellisuudella tarkoitetaan kunnallisissa palveluissa

• vaikuttavuutta
• palvelun laatua
• prosessien sujuvuutta
• henkilöstön aikaansaannoskykyä

Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus hyväksyttiin 17.12.2008 KT:n 
valtuuskunnassa. KT:n ja palkansaajajärjestöt ovat valmistelleet yhteistyössä toimen-
piteitä suosituksen käyt-töönoton tukemiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi.

Tuottavuus on osa tuloksellisuutta. Kun väestö ikääntyy ja työvoiman tarjonta vähenee, 
tarvitaan keinoja tuottavuuskasvun vauhdittamiseksi. Tuottavuuden parantaminen kes-
tävällä tavalla turvaa hyvinvoinnin. Tuottavuuden kehittämisellä työpaikoilla tähdätään 
siihen, että oikeita asioita tehdään oikealla tavalla. Aikaisemmin tuottavuutta lisättiin 
pääasiassa koneilla ja paremmilla työvälineillä. Nyky-yhteiskunnassa tuottavuuskas-
vua haetaan entistä enemmän aineettomista tekijöistä kuten organisaation toiminta-
tapojen ja johtamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvista-
misesta. Tuottavuuden kasvuun vaikuttavat mm.:

• työmenetelmät, -prosessit
• johtaminen ja esimiestyö
• työn sisältö ja sujuvuus
• yhteistyö ja verkostomainen toiminta
• henkilöstön ammattitaito ja osaaminen
• innovaatioiden ja teknologian hyödyntäminen
• kannustava palkitseminen
• fyysinen ja psykososiaalinen työympäristö, työhyvinvointi
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Vaikuttavuus ilmaisee onnistumista kunnan palveluihin ja henkilöstöön kohdistuvien 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Asiakastyytyväisyyteen ja palvelun vaikuttavuuteen sekä laatuun sekä kunnan talouteen
vaikuttaa keskeisesti miten kunnassa onnistutaan henkilöstön osaamisen ja työhyvin-
voinnin kehittämisessä, toimintaprosessien ja -tapojen kehittämisessä sekä
asiakastilanteiden parantamisessa.

Vaikuttavuuden toteutumiseen vaikuttaa eri toimialojen toiminta. Taloudelliset vaiku-
tukset tulevat esiin esimerkiksi eläkekustannuksissa, sairauspoissaoloissa ja tapaturma-
kustannuksissa sekä vaihtuvuuskustannuksissa. Osa taloudellisista vaikutuksista on heti 
todennettavissa ja osa vasta pitkän ajan kuluttua.

Panostettaessa henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen, 
lisätään samalla toiminnan tuloksellisuutta. Toiminnan tuloksellisuuden kehittämisen 
päämääränä on kunnallisten palvelujen parantaminen vastaamaan palvelujen 
käyttäjien ja kuntalaisten tarpeita.

Kyselyjä kuntalaisten tyytyväisyydestä kunnan palveluihin on kyselty toimialoittain 
vuonna 2018. Koottua kyselyä ei tehty, joten tarkkaa tietoa asiakastyytyväisyydestä ei 
ole käytettävissä. Sähköisiä palveluja kuntalaisten käyttöön lisättiin ja tätä palvelujen 
laajentamista jatketaan edelleen.

Kunnan henkilöstön vaikuttavuutta kunnan palveluihin on kuvattu tässä henkilöstö-
raportissa. Tavoitteet ovat pääsääntöisesti saavutettu. Henkilöstön määrä ja koulutus ovat 
täyttäneet asetetut vaatimukset.

Toimintaprosesseja pyritään jatkuvasti kehittämään ja niitä tulee kehittää edelleen. 
Tämä edistää henkilöstön työhyvinvointia.
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Kuva: Jari Rantapelkonen


