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       1 Talousarvion toiminnallinen sisältö 
 
Kunnanvaltuusto on 10.12.2019 hyväksynyt talousarviossa ja –suunnitelmassa 2020-2022 sitovat tavoitteet ja mää-

rärahat toimialoille. Tämän lisäksi valtuusto on hyväksynyt yhteiset tavoitteet kaikille toimialoille noudatettavaksi 

mm. Vuorovaikutus viranhaltijoiden ja eri toimijoiden välillä ja roskaton Enontekiö. 

Toimialojen tulee huomioida omassa toiminnassaan kunnan hyvinvointikertomus.  

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat hallintosäännön ohella vuoden 2020 talousarvion toimeenpanoa kos-
kevana ohjeena ellei kunnanhallituksen päätöksistä muuta ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat 
kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Täytäntöönpano-ohjeita on noudatettava myös tytäryhtei-
söissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu. 
Valtuusto on hyväksynyt kuntakonsernille tavoitteet. Vastuuviranhaltijoiden on näiden tavoitteiden pohjalta tarken-
nettava tavoitteet tarvittaessa omille yksiköilleen ja alaiselleen henkilöstölle.  
 

2 Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden 
 
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.  
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt käyttötalouden sitovuustasot eli toimintakatteen (ulkoiset nettomenot) ja tavoitteet 
valtuustoon nähden seuraaville toimialoille: hallinto, henkilöstö, viestintä, infrastruktuuri, kehittäminen ja elinvoima, 
opetus, varhaiskasvatus, vapaa-aika-nuoriso-kulttuuri, sosiaalitoimi sekä lisäksi valtuustoon nähden sitovia ovat pe-
rusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja pelastustoimi.  
 
Netto tarkoittaa menon ja tulon erotusta eli toimintakatetta. Kunnanhallituksen ja lautakuntien ulkopuolinen tulora-
hoitus voi ylittyä ja vastaavasti toimintamenot voivat ylittyä ilman valtuuston hyväksymistä. Esimerkiksi ulkopuolisel-
la rahoituksella rahoitettavan projektin toteuttaminen on mahdollista ilman, että talousarvioon haetaan ylitysoikeut-
ta valtuustolta.  
 
Talousarvioon hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sitovat valtuustoa alempia viranomaisia samalla 
tavoin kuin määräraha. Sanallisten tavoitteiden muuttaminen kesken vuoden edellyttää myös valtuuston päätöstä. 
Toimialojen on toiminnassaan huolehdittava siitä, että talousarvioissa yksilöidyt sitovat tavoitteet toteutuvat.  
 

Talousarvion investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat määritellyt investoinnit hankkeittain ja investoin-

tiosassa sitovuus on ulkoiset nettomenot.  Investoinneista tarkemman ohjeet ovat kohdassa 4. 

 

Tuloslaskelmaosassa sitovia valtuustoon nähden ovat määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät.   

Rahoitusosassa sitovia valtuustoon nähden ovat määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät. Poistot lasketaan val-

tuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. 

 
Tilivelvolliset  
 
Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, hyvinvointilautakunta, elin-
voimalautakunta ja keskusvaalilautakunta.  Tilivelvolliset viranhaltijat ovat toimialajohtajat ja –vastaavat sekä lauta-
kuntien esittelijät.  
 

3 Talousarvion käyttösuunnitelmat 
 
Käyttösuunnitelmat hyväksytään hallintosäännön mukaisesti. Käyttösuunnitelman tulee vastata valtuuston hyväk-
symää talousarviota (sitovat erät: nettomenot ja tavoitteet). Lautakunnat antavat tarvittaessa ohjeet talousarvion 
täytäntöönpanosta sekä tarkempia ohjeita määrärahojen käyttämisestä. 
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4 Investoinnit 

 
Hallintosäännön määräyksiä on noudatettava investointeihin liittyvissä päätöksissä. Kullekin investointihankkeelle on 
nimettävä vastuuviranhaltija hallintosäännön mukaisesti.  Investointia ei saa aloittaa ennen kuin rahoitusosuuksista 
mm. valtionosuudet on saatu vahvistus.  Talousarvioon sisältymätöntä investointikohdetta ei saa käynnistää ennen 
kuin valtuusto on päättänyt asiasta tai päätös on tehty hallintosäännön mukaisesti (kohdat kiinteistöjen kunnostus, 
suunnittelu ja kaavoitus sekä ohjelmat, laitteet ym.). Investointikohteiden suunnittelu, aikataulutus ja toteutus on 
tehtävä ja hyväksyttävä ennen investointikohteen aloittamista.  
 
Investointien vastuuviranhaltijat ilmoitetaan alla olevan taulukolla. Vastuuviranhaltijat nimetään ao. lautakunnassa 
tammikuun 2020 loppuun mennessä ja toimitetaan taulukko heti kunnanhallitukselle.  
 

Investointi € Investoinnin vas-
tuuviranhaltija 
 
(Ks. vastuuviranhal-
tijan tehtävät ja 
hankintavaltuudet 
hallintosäännössä) 

Investoinnin  
varalla oleva  
vastuuviranhaltija 

Hankesuunni-
telma, 
päivämäärä, 
hyväksytty ao. 
toimielimessä 

Lautakunta, 
jolle rapor-
tointivelvol-
lisuus inves-
toinnista 

      

 
Käyttötalouteen osoitetuilla määrärahoilla ei saa tehdä kirjanpidossa investoinneiksi määriteltäviä hankintoja.  
Tekniset siirtovaltuudet ovat hallintosäännössä. 
 

5 Talouden ja toiminnan seuranta ja raportointi 
 
Toimialojen tulee noudattaa talousarviota toiminnassaan. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanval-
tuusto talousarviovuoden aikana. Toimialojen tulee tuoda johtoryhmään talousarvioon tehtävät muutokset hyvissä 
ajoin ennen lautakunnan käsittelyä. Talousarviomuutokset tulee valmistella talousarviovuoden aikana kunnanhalli-
tukselle ja edelleen –valtuustolle siten, että esityksessä käy selkeästi selville mihin tuotto/kululajiin ylitys/alitus koh-
distuu. 
 
Talousarvion toteutumisen valvonnasta vastaavat ensisijaisesti toimialajohtajat ja –vastaavat ja muut vastuuviranhal-
tijat omalta osaltaan. Vastuuviranhaltijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota talousarvion seurantaan ja sitovuu-
teen, jotta vältytään nettomenojen ylitysoikeuksien ym. hakemiselta.  
 
Lautakunnat valvovat hallintosäännön mukaisesti alaisiaan tehtäväalueita ja antavat tarvittaessa sitovia ohjeita mää-
rärahojen käytön osalta.  Koko kunnan taloutta ja hallintoa valvoo kunnanhallitus. 
 
Talouden ja toiminnan seuraamista varten toimialajohtajien ja –vastaavien on toimitettava kunnanhallitukselle, tar-
kastuslautakunnalle ja ao. lautakunnalle toimialan osavuosikatsaukset (kuukaudet 1-4, 1-7, 1-9) esitäytetyllä loma-
kepohjalla, joka löytyy T/Yleinen/Talous/Talous 2020/Osavuosikatsaukset.  Taloushallinto ilmoittaa, kun pohjat ovat 
täytettävissä. Osavuosikatsaukset toimitetaan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin mukai-
sesti.  
 
Tämän lisäksi toimialoilla ja johtoryhmässä tarkastellaan taloutta kuukausittain ja tarkempi tarkastelu ajalta 1-7 teh-
dään johtoryhmässä elokuussa 2020.  
 
Maksuliikenteessä noudatetaan taloudenhoidosta annettuja ohjeita. Laskujen käsittelijöiden tulee kiinnittää erityistä 

huomiota Rondossa kirjanpitotilin, kustannuspaikan ja alv-koodien oikeellisuuteen sekä liitteiden vastaanottomer-

kintöihin. Laskut on asiatarkastettava ja hyväksyttävä Rondossa päivittäin. Tämä mahdollistaa ajantasaisen rahoitus-/ 

maksuvalmiussuunnittelun ja sen, että vältytään viivästyskoroilta ja ylimääräiseltä työltä liittyen maksuhuomautus-
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ten käsittelyyn. Se on myös ehdoton edellytys raportoinnin aikataulussa pysymiselle. Lomien ym. poissaolojen ajaksi 

laskut on käännettävä Rondossa sijaiselle. 

6 Taloushallinto 
 
Kunnan yleisten tavoitteiden mukaisesti toimialojen tulee huolehtia siitä, että kunnan maksut ja taksat vastaavat 
palveluista aiheutuvia kustannuksia. Valtuuston vahvistamisen vaativia maksuja lukuun ottamatta kukin lautakunta 
määrittelee maksut itse ottaen huomioon hallintosäännön määräykset. 
 
Vastuuviranhaltijat vastaavat siitä, että palkanlaskentaan ja kirjanpitoon toimitettava aineisto on oikea ja että se 
toimitetaan ajoissa, jotta maksatus voidaan hoitaa ilman viivästyskorkoja ja aikaa vieviä lisäselvittelyjä.  
 
Toimialojen on jaettava ja tiliöitävä saamen kielilain mukaiset kustannukset omille tileilleen annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Jakamisen seurauksena vuoden vaihteessa tehtävän tilityksen tekeminen nopeutuu. 
 
Vastuuviranhaltijoiden on tarpeellisin väliajoin tarkistutettava viraston tai toimiston kassat ja pankkitilien varat. Käy-
tännössä kassojen ja pankkitilien varat sekä alitilittäjien hallussa olevat rahavarat tarkistetaan hallintotoimialan toi-
mesta ja raportti toimitetaan vastuuviranhaltijoille, joka toimittaa sen kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lauta-
kunnalle. 
 
Perintää hoitavien on huolehdittava, että laskutukset ja perintä ovat ajan tasalla ja että voimassa olevaa lainsäädän-
töä ja perinnästä annettuja ohjeita noudatetaan. Toimialoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota vanhojen, ulosotosta 
palautettujen tuomioiden uudistamiseen voimassa oleva lainsäädäntö huomioiden.  
 
Projekteihin liittyvät laskut on merkittävä niin, että laskusta käy ilmi, että se on projektin lasku. Kaikista projektiha-
kemuksista, laskutuksista ja tilityksistä on aina toimitettava jäljennökset kirjanpitoon. Projektien yhteydessä on nou-
datettava annettua projektiohjetta. Kunnan toimielinten tulee huomioida projektiin varatut palkkarahat työntekijöitä 
palkattaessa ja tämän puitteissa vahvistaa peruspalkat, joiden lisäksi tulevat maksettavaksi mahdolliset henkilökoh-
taiset lisät. 
 

7 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta  
 
Sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta annettua ohjetta on noudatettava. Vastuuviranhaltijat vastaavat jatku-
vasta sisäisestä valvonnasta omissa toimintaprosesseissaan. 
 
Vakuuttamisesta ja riskienhallinnasta vastaavat tulosyksiköistä vastaavat viranhaltijat oman tulosyksikkönsä osalta ja 
tarvittavat vakuutukset otetaan kunnanhallituksen päättämältä vakuutusyhtiöltä hallintosäännön mukaisesti. 
 
Huomioitava on, että kuntalaki edellyttää tilinpäätöksen toimintakertomukseen tietoja sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestämisestä sekä tietoa keskeisistä johtopäätöksistä.  
 

8  Henkilöstö 
 
Henkilöstöön liittyvissä päätöksissä noudatetaan lakien ja hallintosäännön lisäksi kunnan henkilöstöohjetta, kunnan 
varhaisen tuen toimintamallia, laadittuja henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia sekä muita annettuja ohjeita.  
 
Henkilöstöä koskevat linjaukset on otettu kunnan henkilöstöohjeeseen. Henkilöstön ottamisessa noudatetaan henki-
löstöohjetta. Vastuuviranhaltijoiden vastaavat mm. siitä, että henkilöstön palkkausta koskevat asiakirjat mm. työso-
pimukset ja virkamääräykset on virheettömiä. Tehtäväkohtainen palkka tulee olla tehtävien vaativuusarvioinnin mu-
kainen. Määräaikaisen henkilön palkkauspäätöksessä ja työsopimuksessa tulee aina näkyä lainsäädännössä hyväksyt-
ty peruste määräaikaisuudelle. 
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Suullisia työsopimuksia ei saa tehdä, eikä palkanlaskenta saa maksaa palkkaa muutoin kuin kirjallisen työsopimuksen 
perusteella, joka tehdään WebTallennuksessa. Allekirjoitetut työsopimukset säilyttää päätöksen tekijä. Matkakus-
tannusten korvausten perusteena olevan aineiston (kuitit) säilytyksestä  (10 vuotta) vastaa korvauksen hyväksyjä. 
 
Kaikkien työntekijöiden kanssa on tehtävä vaitiolositoumus (työsopimuksessa tai muulla tavalla) ennen työsuhteen 
alkamista (ml. sijaiset, työllistetyt, oppisopimuskoulutuksessa olevat, harjoittelijat jne.). Kuntaan tulevien työnteki-
jöiden perehdyttämiseen tulee toimialoilla kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Kunnan henkilöstön tulee hakea virka/työvapaat lakien ja kunnan sisäisten ohjeiden mukaisesti. Kaikkien kunnan 
palveluksessa olevien seuraavat palvelussuhteen keskeytystiedot (esimiesten päätös) toimitetaan kirjallisesti pal-
kanlaskentaan: vuosiloma, lomarahavapaa, säästövapaa, perhevapaa, vuorotteluvapaa, palkkiovapaa, lisätyövapaa, 
muu loma ja vapaa (palkallinen, palkaton), sairauspoissaolo (myös lyhyet esim. yhden päivän), koulutukseen osallis-
tuminen, matkoineen koko työpäivän kestävä ulkopuolinen kokous (ei kunnan oma). 
 
Vuosiloman tarkoituksena on mahdollistaa palautuminen pidemmän työjakson aiheuttamasta kuormituksesta ja 
edesauttaa työn ja perhe- sekä muun elämän yhteensovittamista. Vuosilomat tulee pyrkiä pitämään työ- ja virkaeh-
tosopimusten mukaisena aikana.  
Vuosilomien vahvistamisen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota kunnan palveluiden toimivuuteen mm. 
lomia kierrättämällä.   Henkilöstöohjeesta löytyvät mm. säästövapaata koskevat ohjeet.  
 
Toimialojen tulee järjestää tarpeelliset päivystykset myös viraston ollessa suljettuna. Erityisesti infrastruktuuritoi-
mialalla ja perusturvassa tulee huolehtia siitä, että vastuuviranhaltijoista joku on paikalla em. aikana. Päivystyssuun-
nitelma toimitetaan kunnanjohtajalle tiedoksi. 
 
Toimien ja virkojen täyttäminen 
 
Lyhytkestoiset sijaisuudet hoidetaan sisäisin järjestelyin. Perustellusta ja painavasta syystä sairaslomia tai muita 
lyhytaikaisia poissaoloja sijaistamaan voidaan palkata tilapäistä henkilöstöä, mikäli siihen on varattu talousarviossa 
määrärahaa. Mikäli tilapäisen henkilöstön palkkaamiseen ei ole varattu talousarviossa määrärahaa tai talousarvio 
palkkaamisen johdosta ylittyisi, on tehtävä talousarvioon muutos.   
 
Yli 2 kuukauden pituisiin (pl. työllistämistuella palkatut) määräaikaisiin työ- ja virkasuhteeseen ottamiseen tulee 
saada kirjallinen lupa henkilöstöjohtajalta. Lupaa haetaan hyvissä ajoin sähköpostilla ja hakemus tulee perustella 
huolellisesti.  Vastuuviranhaltijoiden on selvitettävä myös määräaikaisen henkilöstön osalta alla olevat asiat ennen 
tehtävän täyttämistä. 
 
Avoimiksi tulevia vakinaisia virkoja ja toimia ei saa täyttää ennen kuin saatu lupa kunnanjohtajalta hallintosäännön 
mukaisesti ja on perusteellisesti selvitetty, voidaanko tehtävä hoitaa tehtävien uudelleenjärjestelyillä tai muulla ta-
valla täyttämättä virkaa tai tointa. Palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen valmisteluun ja vaihto-
ehtoisten ratkaisujen tarkasteluun. Avoimeksi tulevan viran/toimen (eläkkeelle jäänti, irtisanoutuminen jne.) osalta 
tulee ensin selvittää täyttämistarve, voidaanko tehtävä jättää täyttämättä tai täyttää mahdollisesti osa-aikaisena ja 
voidaanko olemassa olevan henkilöstön työpanosta kohdentaa uudelleen, järjestellä töitä uudelleen, hyödyntää 
uudelleensijoitusmahdollisuuksia (esim. sisäiset siirrot), toteuttaa uusia henkilötyöpanosta korvaavia ratkaisuja, 
hyödyntää ostopalveluja. Mikäli tehtävä päätetään täyttää em. selvityksen jälkeen, on selvitettävä, ovatko tehtävät 
muuttuneet tai muuttumassa sellaisiksi, että tehtäväkuvaa, tehtävänimikettä tai tehtävässä vaadittavaa osaamista 
on muutettava vastaamaan paremmin kunnan palvelutuotannon tarpeita. 
Kunnan matkustusohjetta on noudatettava. Omaa autoa käyttävien tulee merkitä matkalaskuun päivittäin kilomet-
rien alkulukema ja loppulukema ja ilmoitettava paljonko se sisältää yksityisajoa.  
 
Matkakustannusten korvaukseen oikeuttava virkamatka (koskee myös työntekijöitä) on perustuttava aina kunnan 
ao. viranomaisen etukäteen tekemään kirjalliseen määräykseen. Ns. virantoimitusmatkoista on matkustusohjeessa ja 
KVTES:ssä omat määräyksensä. Matkakustannukset korvataan määräysten mukaan edullisinta matkustustapaa käyt-
täen huomioiden kuitenkin kokonaiskustannukset, jotka matkasta aiheutuvat. Matkakustannusten korvauksissa 
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noudatetaan Enontekiön kunnan matkustusohjetta. Ensisijainen matkustusmuoto on aina kokonaistaloudellisesti 
edullisin; lähtökohtaisesti kunnan oma auto. 
 
Viranhaltijoita ja työntekijöitä edellytetään toteuttamaan matkat siten, että kuljetaan samalla kyydillä mikäli mahdol-
lista. Kunnan autojen varaukset merkitään autojen varauskalentereihin hyvissä ajoin. Kunnan omistamia ajoneuvoja 
ei saa käyttää yksityiseen ajoon. 
Kunnan luottamushenkilöiden kokousmatkat ym. matkat kehotetaan toteuttamaan siten, että samalta suunnalta 
tulevat luottamushenkilöt kulkevat pääsääntöisesti samalla kyydillä.  
 
Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden on huomioitava kvtes:n mukainen enimmäismajoittumiskorvaus yöpyessään 
hotellissa työ-/ virkamatkoilla. Kunnalla ei ole sopimushintoja hotellien kanssa.  Kilpisjärvellä majoituttaessa käyte-
tään ensisijaisesti kunnan omaa mökkiä sen ollessa vapaana.  
 
Koulutussuunnitelman toteutumisesta on huolehdittava ja henkilöstön osaamistarpeet ym. kartoitettava kehitys-
keskusteluissa tai tavanomaisissa esimies-alaiskeskusteluissa. Henkilöstöohjeessa on malli kehityskeskusteluissa esil-
le otettavista asioista mm. osaamiskartoitus. 
 
Koulutukseen osallistumisessa tulee arvioida kunkin henkilön osaamistarpeet työtehtävien hoidon kannalta. Koulu-
tuksissa, neuvotteluissa jne. tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia tietoliikenneyhteyksiä (vi-
deoneuvottelu, skype jne.). Myös mahdollisuudet yhteiskoulutuksen järjestämiseksi muiden kuntien ym. toimijoiden 
kanssa tulee hyödyntää. Henkilöstön omaehtoista koulutusta tuetaan.  
 
Henkilöstön koulutusta koskevia päätöksiä tehtäessä tulee huomioida hallintosäännön ohella kunnan henkilöstöoh-
je ja koulutussuunnitelmat. Hallintosäännön mukaan kaikki yli viisi päivää (sis. matkapäivät) kestävät koulutukset 
tulee hyväksyttää ao. lautakunnassa tai kunnanhallituksessa, mikäli koulutusajalta maksetaan palkkaa ja/ tai kulu-
korvauksia. Koulutukseen osallistumista koskeva kirjallinen päätös on tehtävä aina ennen koulutustilaisuutta.  
Toimialojen on kirjattava koulutuksesta aiheutuvat kustannukset seuraavasti: 
osallistumismaksut tilille 4440, verottomat päivärahat ja matkakustannukset tilille 4420, majoituskustannukset tilille 
4410. 
 
Kunnassa hyväksytyn työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitelman tavoitteena on omaehtoisen kunnon hoitami-
nen, sairaslomien vähentäminen, työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen kehittäminen ja tiedonkulun parantaminen. 
Keinoina ovat tyky-kuntoutus, kuntoremonttilomien tukeminen, virkistyspäivän järjestämiseen, päihdeongelmaisen 
hoitoonohjausjärjestelmän käyttöönottaminen ja ergonomisten olosuhteiden kartoittaminen ja puutteiden poista-
minen. 
 
Kunta on lisäksi sitoutunut maksamaan viranhaltijoiden ja työntekijöiden kuntoutusmaksun terveyskeskuksessa jär-
jestettävän kuntoutuskurssin ajalta terveyskeskuksen laskutuksen mukaan.  Lisäksi kunta maksaa työntekijöilleen 
yhden kansalaisopiston järjestämän liikuntakurssin (max. 40 €) lukukaudessa tai vaihtoehtoisesti viikottaisen kerta-
käynnin kunnan tai Hetan Majatalon kuntosalilla, Hotellin Hetan uima-altaassa tai Karesuandon uimahallissa. Kunnan 
työpisteet noudattavat kunnanhallitukselle tiedoksi annettuja työhyvinvointisuunnitelmiaan. 
 

9 Viestintä  
 
Viestinnässä noudatetaan kunnan viestintäohjetta sekä ohjeistusta sosiaalisen median käyttöön työtehtävissä ja 
vapaa-ajalla 
 

10 Erityisiä ohjeita 
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Yleistä 
 
Vastuuviranhaltijoiden ym. on toteutettava hyvän hallinnon vaatimuksia (ohje 2/2017, kunnanhallitus 7.2.2017 § 46) 
 
Sopimukset 
 
Kaikki sopimukset, joissa Enontekiön kunta on osapuolena, on laadittava kirjallisesti, ellei hallintosäännössä toisin 
määrätä. Sopimus tulee kuntaa sitovaksi, kun se on toimivaltaisen viranomaisen toimesta allekirjoitettu. Sopimus on 
ennen allekirjoittamistaan hyväksyttävä allekirjoitettavaksi toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä. Kunnassa nou-
datettava sopimusoikeudellinen toimivalta määrätään hallintosäännöllä.  
 
Hankinnat 
 
Hankinnat tulee tehdä hallintosäännön toimivaltuuksien mukaisesti noudattaen hankintalainsäädäntöä, kunnan 
yleistä hankintaohjetta ja taloudenhoitoa koskevia ohjeita. Vastuuviranhaltijoiden tulee tehdä em. ohjeistus huomi-
oiden kirjallisena hankintapäätökset, joita ei käsitellä toimielimessä. Viranhaltijapäätökset tulee saattaa ao. lauta-
kunnan tiedoksi kuten muutkin viranhaltijapäätökset hallintosäännön mukaisesti. Hankinnat tulee harkita ja valmis-
tella perusteellisesti (mm. kilpailutus) sekä toteuttaa tehokkaasti ja taloudellisesti. 
 
Konserniyhtiöt   
 
Kunnanvaltuusto on määritellyt kuntakonsernin tavoitteet talousarvioasiakirjassa 2020. Yhtiöiden tulee tavoitteisiin 
pyrkiessään kiinnittää huomiota tuloperusteiden ohella erityisesti menojen vähentämiseen ja hallintaan. Tytäryhtiöi-
den tulee varautua siihen, että tulevina vuosina kunta tulee antamaan tulostavoitteen. Yhtiöiden on noudatettava 
kunnan konsernia koskevia ohjeita. Yhtiöiden tulee erityisesti kiinnittää huomioita konserniraportoinnin ja neuvotte-
luvelvoitteiden toteutumiseen konserniohjeen mukaisesti.  
 
Yhtiöiden hallitustyöskentelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota osakeyhtiölain ja hankintalain säännöksiin. Yhti-

öiden hallitusten kokousten kokouspalkkioiden osalta tulee noudattaa Enontekiön kunnan kokouspalkkiosääntöä, 

joka on vahvistettu 2017.   

 
 
 
 
 
 
 
Jakelu 
Toimialajohtajat ja –vastaavat  
Muut vastuuviranhaltijat 
Kirjanpito 
Lautakunnat 
Enontekiön Kehitys Oy 
Enontekiön Sähkö Oy 
Enontekiön Vesihuolto Oy 
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot 
Kiinteistö Oy Ounasmajat 
Kiinteistö Oy Virastotalo 
 
 


