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Enontekiön kunnan henkilöstö onnistui vuonna 2017 tehtävissään paremmin kuin us-
kalsimme unelmoida. Kunnan taloudellinen tulos oli parempi kuin valtuusto tavoitteli, 
kuten kunnan tilinpäätös osoittaa. Lämpimät kiitokset kaikille Enontekiön kunnan työn-
tekijöille ja samalla kunnan luottamushenkilöille, sillä teimme työn yhdessä. Kunnan 
tehtävien tekemisen hyvyys riippuu siitä kuinka hyvin osaamme tehdä töitä yhdessä. Yh-
teistyöllä saamme aikaan mahdottomiakin asioita, kuten kuntastrategiassa todetaan. 

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti antaa hyvän kuvan henkilöstötilanteesta. Sa-
malla henkilöstöraportti kertoo kuinka kuntastrategiaa toteutetaan henkilöstöpolitii-
kan näkökulmasta. Henkilöstön tärkeydestä Enontekiön kunnassa kertoo hyvin se min-
kä verran henkilöstömenot kattavat kunnan toimintamenoista, yhteensä noin 40 %. 

Vuosi 2017 oli henkilöstön näkökulmasta muutosten vuosi. Luottamushenkilöstöorgani-
saatio  ja  virasto-organisaatio uudistettiin yhteisen valmistelutyön tuloksena. Enontekiön 
kunnan suurin henkilöstöalan uudistus toimeenpantiin kesällä 2017 kun uudet toimialat 
aloittivat toimintansa. Muutoksen tavoitteena oli palvella kuntalaisia entistä paremmin.  

Muutokset vaativat henkilöstöltä paljon. Enontekiön kunnassa on muutenkin jo vähän 
ihmisiä töissä vaikka Kuntalain mukaiset tehtävät ovat samat kuin isommilla kunnilla 
ja kaupungeilla. Muutos tehtiin samalla henkilöstöllä eikä kunnan työpaikkojen mää-
rä oleellisesti muuttunut vuoteen 2016 verrattuna. Vaikka henkilöstö oli lujilla, se voi 
tilastojen mukaan hyvin. Esimerkiksi sairauspoissaolojen määrä väheni ja työsuojelu-
tapauksia ei kirjattu yhtään.   

Met tehemä yhessä -kuntastrategia hyväksyttiin vuonna 2017 käyttöön. Kuntastrategia 
on ihmislähtöinen, joka näkyy strategian päämärässä ”Son rohki soma paikka ellää”. Ta-
voitteeseen päästään vain ihmisten kautta, tekemällä yhdessä. Siksi henkilöstöön pitää 
panostaa tulevaisuudessakin. Kunnan palvelutehtävä tehdään vain ihmisten, kunnan 

LUKIJALLE  
– Kunnanjohtajan katsaus

henkilöstön voimin. Siksi kunnassa tehtiin vuonna 2017 myös huoneentaulu kunnan 
työntekijöiden toimesta kunnan henkilöstölle muistuttamaan yhteisistä arvoista. Huo-
neentaulussa todetaan heti alkuun, että henkilöstö on asiakkaita, toisia ihmisiä varten. 

Enontekiön kunta haluaa kehittää henkilöstöä ja henkilöstöasioita. Kunnassa rohkais-
taan kokeilemaan. Tulemme vuonna 2018 kehittämään henkilöstöasioidenkäytäntöjä 
edelleen, sillä kehitettäviä kohteita on. Tämä henkilöstöraportti nostaa esille muuta-
mia, esimerkiksi digitaalisten toimintatapojen oppimisesta henkilöstöjärjestelmien 
kehittämiseen saakka. 

Enontekiön kunta työnantajana korostaa kannustavaa, vastuullista ja oikeudenmukai- 
sta henkilöstöpolitiikkaa. Enontekiön kunta haluaa kehittää johtamiskykyistä ja asian-
sa osaavaa henkilöstöä edelleen.

Jari Rantapelkonen
kunnanjohtaja

Kuva: Riikka Holopainen

Kuva: Leni Karisaari
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MEITÄ ON KAIKKIAAN 157
PÄÄOSA KUNTALAISTEN PARISSA

Enontekiön kunnassa oli vuonna 2017 kaikkiaan 157 työntekijää. Suurin osa työnteki-
jöistä oli opetustoimessa, yhteensä 46 ihmistä. Toiseksi eniten 34 ihmistä työskenteli 
ikääntyneiden ihmisten parissa Luppokodilla ja kotipalvelussa. Kunnanvirastolla hallin-
nossa työskenteli 19 ihmistä. Lasten päivähoidossa työskenteli 18 ihmistä. Tukipalveluis-
sa keittiöllä ja siivouksessa työskenteli 14 ihmistä. Lisäksi muilla toimialoilla ja monissa 
muissa työpisteissä työskenteli ihmisiä, jotka tekivät parhaansa kunnan tehtävien  
täyttämiseksi.

Tässä meistä osa. Kotipalvelun työntekijöistä osa onnistui pääsemään yhteiseen kuvaan.
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HENKILÖSTÖORGANISAATIOT  
UUDISTUIVAT
 
Enontekiön kunta uudisti luottamushenkilöorganisaation 

Enontekiön kunta uudisti luottamushenkilöorganisaation kuntalaisia osallistavam-
maksi, virasto-organisaation johtosuhteita madallettiin ja toimialoja tuotiin valtuustolle 
läpinäkyvämmäksi. Organisaatiomuutos on kahden vuoden kokeilu kesään 2019 saak-
ka. Organisaatioiden toimivuutta arvioidaan jatkuvasti. Uudistusten valmistelu sujui hy-
vässä yhteistyössä.

HENKILÖSTÖSUUNNITTELUA TEHDÄÄN  
YHDESSÄ
Henkilöstösuunnittelulla huolehditaan työvoiman oikeasta määrästä ja laadusta, turva-
taan riittävä osaaminen kunnan tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ennakoidaan osaa-
misen kehittämistarpeita ja henkilöstökustannuksia. Henkilöstösuunnittelua linjataan 
kuntastrategiassa, henkilöstöstrategiassa, hallintosäännössä ja henkilöstöohjeessa. 
Henkilöstösuunnittelua ovat käytännössä tehneet esimiesasemassa oleva henkilöstö.

Suunnitelmallinen, vakaa ja onnistunut työnantajapolitiikka ja henkilöstöjohtaminen vai-
kuttavat myös työnantajamaineeseen. Hyvä työnantajamaine auttaa rekrytoimaan tarvit-
tavaa ja oikeanlaista henkilöstöä ja edistää työntekijöiden sitoutumista. Työantajamainee-
seen ovat vaikuttaneet kaikki luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät.

Kunnassa toimii yhteistyöryhmä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 
kunnissa annetun lain mukaisesti. Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön 
välistä yhteistoimintaa kunnissa. Yhteistyöryhmään kuuluu työnantajan ja työntekijöiden 
edustajia. Yhteistyöryhmä toimii myös kunnan työsuojelutoimikuntana. 

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. 
 

Johtoryhmä työstää myös henkilöstöasioita.

Kuva: Jari Rantapelkonen

Kuva: Jari Rantapelkonen
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SAIRAUSPOISSAOLOT VÄHENIVÄT
Enontekiön kunnassa henkilöstön sairauspoissaolot ovat selvästi alle kunta-alan  
keskiarvon (v.2017 16,7 työpäivä per. henkilö). Enontekiöllä sairauspoissaolot vähenivät 
vuodesta 2016 merkittävästi.

Vuosi  Sairauspäivät / henkilö  Yhteensä
2017  10,54 työpäivää / henkilö   1595 työpäivää
2016   14,57     2323 työpäivää
2015   14,41     2149 työpäivää

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMISESSA 
ON VIELÄ KEHITETTÄVÄÄ

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

Tämä tavoite onnistui vuonna 2017 kohtuullisen hyvin.

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN

Henkilöstöstrategian henkilöstöpoliittiset toimintaperiaatteet ohjasivat toimintaa.  
Ne ovat 

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

Henkilöstöstrategian mukaan tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain kunnan 
henkilöstöraportissa tai toimintakertomuksessa. 

PÄÄMÄÄRÄ
Kunta on kannustava, turvallinen, oikeudenmukainen ja  

tasapuolisesti henkilöstöä kohteleva työnantaja henkilöstölleen

MILLAISESSA YMPÄRISTÖSSÄ HALUAMME 
TYÖSKENNELLÄ?

Kunnan palvelutehtävien tuottamiseksi ja järjestämiseksi tarvittavan 
henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden ja jaksamisen varmistaminen

KUINKA TUETAAN TYÖNTEKIJÖITÄ?

Motivoitunut, sitoutunut sekä osaava työntekijä

KETÄ VARTEN TYÖSKENTELEMME

 Kuva: Sakari Ekko
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Kunnassa toimii johtoryhmä, jonka kunnanjohtaja nimeää ja jonka toiminnasta hän vas-
taa. Johtoryhmän tehtävänä on vastata tavoitteellisesta ja tuloksellisesta yhteistoiminnasta 
kunnan palvelujen tuottamisessa, yhteen sovittaa toimialojen sekä hallinto-, henkilöstö-, ja 
talousprosessien toimintaa, suunnittelua ja kehittämistyötä. Johtoryhmä vastaa yhteistyös-
sä muiden toimielinten kanssa kunnan toimintojen suunnittelusta, valmistelusta, toimeen-
panosta ja valvonnasta sekä palvelujen tuottamisesta. Johtoryhmä toimii myös hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä. Johtoryhmän kokouksista laaditaan muistiot. 
Johtoryhmässä ja virastokokouksissa on käsitelty henkilöstöasioita vuonna 2017. 

Johdon ja esimiesten kehittymistä on tuettu kunnassa, ja suuri osa kunnan esimiehistä on 
suorittanut tai suorittamassa johtamisen erikoisammattitutkintoa.  Esimiestyötä on yhden-
mukaistettu muun muassa kunnan henkilöstöohjeistuksen (v. 2014) ja varhaisen tuen toi-
mintamallin käyttöönotolla (v. 2012). Henkilöstökoordinaattorin toimi on perustettu syksyl-
lä 2017 ja tehtävä täytetty helmikuussa 2018. Henkilöstökoordinaattorin tehtäviä ovat mm. 
kuntakonsernin keskitetysti hoidettavat kuntien henkilöstöasiat ja niiden kehittäminen, 
KT-yhdyshenkilönä toimiminen, Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vas-
taaminen, rekrytointiprosessista vastaaminen, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin 
kehittäminen ja työsuojelupäällikön tehtävät (työnantajan edustaja).

Vastuullisen ja oikeudenmukaisen henkilöstötyön perustana on luottamus siihen, että 
henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti.  Yhtenäiset toimintaohjeet turvaavat henkilöstöl-
le tasapuolisen kohtelun ja ennakoitavuuden henkilöstöasioissa.  Ohje antaa esimiehille 
yhtenäiset toimintaohjeet useimmiten esille tulevien henkilöstöasioiden ratkaisemiseksi. 
Ohje sisältää muun muassa malli-lomakkeet kehityskeskustelulle, perehdyttämiselle ja 
etätyön tekemiselle. Henkilöstöohjeiden tavoitteena on myös varmistaa, että kunnassa 
noudatetaan henkilöstöasioiden hoidossa julkisoikeudelliselle yhteisölle kuuluvaa hyvää 
hallintoa. Henkilöstöohjeistus mahdollistaa osaltaan oikeudenmukaisen henkilöstöpolitii-
kan toteuttamista sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämistä.  Nämä edistävät laajem-
min työhyvinvoinnin kehittymistä.   

Johtamista tuki toimialoilta kootut henkilöstösuunnitelmat, jotka on laadittu koko henki-
löstön osalta ja päivitetty vastaamaan yleisiltä periaatteiltaan kunnan nykyistä strategiaa. 
Lisäksi tietohallinnon keinoin tuetaan henkilöstöalan hallinnon tehtävien toteuttamista. 
Tämä vaatii keskitettyä henkilöstövoimavarojen johtamista. Henkilöstöhallinnon tulee tu-
kea toimialojen ydintehtävien toteuttamista kaikilla toimiloilla. Tähän tavoitteeseen pyrit-
täessä kuntaan perustettiin henkilöstökoordinaattorin tehtävä 2017. 

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN

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

Kuva: Sauli Koski
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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 työkyky- 
ongelmiin tartutaan ajoissa, on erilaisia toimintavaihtoehtoja enemmän käytössä. Var-
hainen tuki on työkyvyn heikkenemisen ennakointia ja kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin 
edistämistä. 

HENKILÖSTÖHALLINNON TEHTÄVÄT

HENKILÖSTÖHALLINTO
(Suunnittelu, TYHY, työterveys, työsuojelu)

Henkilöstökokoonpano, HPK
(Virat ja toimet)

Rekrytointiprosessi
Työympäristö
Turvallisuus

TYHY

JOHTAMINEN JA
ESIMIESTYÖ

Arvostus
Yhteistyö ja -toiminta

Yhdenvertaisuus

PALKKAUS JA 
PALKITSEMINEN

Vaativuuden mukaisesti
(tehtävänkuvaukset)

Avoimuus
Oikeudenmukaisuus

OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN

Koulutussuunnitelma
(ulkoinen ja sisäinen)

Sitoutuminen
KehityshakuisuusHenkilöstö on 

tärkein voima- 
varamme

Huoneentaulu

Kunnassa on käyttöönotettu viereisellä sivulla oleva huoneentaulu vuonna 2017.  Huoneen- 
taulu työstettiin kunnanviraston henkilöstön kanssa yhteisissä palavereissa ja annettiin 
toimialoille tehtäväksi ottaa käyttöön tehty huoneentaulu tai tehdä omannäköisensä 
huoneentaulu. 

Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus sitoutuivat huoneentaulun arvoihin ja asioihin ja alle-
kirjoittivat huoneentaulun. Samalla kunnanvaltuusto haastoi yksimielisesti jokaisen 
Enontekiön kuntalaisen ja työpaikan tekemään omannäköisensä huoneentaulun.
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HENKILÖSTÖN PYSYVYYS JA  
REKRYTOINTI

Kunnan henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Henkilöstön rekrytointia on kehitetty 
ottamalla yhtenäinen toimintamalli kunnan henkilöstöohjeeseen. 

Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 

Enontekiön kunnassa järjestetään sisäistä ja ulkoista koulutusta. Kunta tukee ja edistää 
henkilöstön kehittämistä ammatillisella henkilöstökoulutuksella, täydennyskoulutuksel-
la ja uudelleenkoulutuksella. Lisäksi työnantaja tukee henkilöstön omaehtoista koulu-
tusta.  Perehdyttämistä on kehitetty vuonna 2017 systemaattisempaan suuntaan. Yleiset  
perehdyttämisperiaatteet ja vastuut on henkilöstöohjeessa. 

Kehittämiskeskustelut on otettu henkilöstöohjeen lisäksi vuonna 2017 hyväksyttyyn hal-
lintosääntöön ja niiden tekemistä on seurattu toimialoilla. Pääosin kehityskeskustelut on 
käyty toimialoilla vuonna 2017. Kehityskeskustelujen käymistä varten on annettu vuonna 
2017 uusi pohja.  Työnohjausta on käytetty jonkin verran ja sitä on pidetty hyvänä. 

Kunta tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuksia työkiertoon ja kannustaa myös tällä tavalla 
henkilöstöään oman osaamisensa jatkuvaan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstö-
kiertoa on käytetty vähän. Sisäinen haku poistettiin henkilöstöohjeesta keväällä 2017. 

Kannustava ja motivoiva palkitseminen

Palkkausjärjestelmän kehittäminen kannustavammaksi on jatkossa myös tärkeää 
kunnan taloudelliset resurssit huomioiden ja tämän työn on aloittanut henkilöstö- 
koordinaattori.

Enontekiön kunnan henkilöstöohje sisältää aineellisen palkitsemisen lisäksi kunnan ai-
neettoman palkitsemisen. Kunnan aineellinen palkitseminen käsittää palkan, kielilisän, 
kannustuslisän, aloitepalkkiot, huomionosoitukset merkkipäivinä, vapaapäivät pitkästä 
palveluksesta, ruokailun tuen, liikuntaedut, virkistyspäivän, työterveyspalvelut, palkka-
edut kuntoutusajoilta, kunnan huoneistojen käytön Kilpisjärvellä. 

Kunnan henkilöstö on palkattuna pääsääntöisesti pysyviä tehtäviä varten vakinaiseen 
palvelussuhteeseen. Kunnan huoneentaulu ohjaa kaikkea toimintaa. Kunnan työyhtei-
sössä annetaan palautetta jokapäiväisessä kanssa käymisessä, kehityskeskusteluissa ja 
mahdollisissa ryhmäkehityskeskusteluissa. Kunnan työyhteisössä arvostetaan ja kohdel-
laan oikeudenmukaisesti ihmisiä.  Kunnan työyhteisössä turvataan osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuudet mm. kehityskeskusteluissa, työpaikkakokouksissa, aloitetoiminnan 
avulla. 

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen  

Työhyvinvointiin on kunnassa kiinnitetty huomiota viime vuosina. Hyvinvoiva ja osaava 
henkilöstö on kunnan tärkein voimavara muuttuvassa toimintaympäristössä.  Työhyvin-
vointi pohjaa osallisuuteen, osaamiseen ja työn hallintaan sekä johtamiseen. Työhyvinvoin-
tia luodaan yhdessä ja se on jokaisen työyhteisön jäsenen ja koko organisaation vastuulla. 
Työhyvinvointiin sisältyy myös työajan ja vapaa-ajan tasapaino. Työhyvinvointiin vaikutta-
vat erityisesti johtaminen, osaaminen sekä työyhteisön ja työn kehittäminen. Esimiestyön 
laadulla on merkittävä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin.

Kuva: Sauli Koski
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Työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jaksamisen tukeminen edellyttää toimivaa ja jat- 
kuvaa yhteistoimintaa johdon, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työyhteisöjen 
välillä. Yhteinen keskustelu työhyvinvoinnin taustalla vaikuttavista tekijöistä auttaa kes-
kinäisen ymmärryksen ja työnjaon selkiyttämisessä sekä erityisesti yhteisen päämäärän 
hahmottamisessa.

Henkilöstön työhyvinvointia on pyritty kehittämään mm. johtamisen ja esimiestyön kehit- 
tämisellä.  Työhyvinvointia on tuettu työterveyshuollon toimenpitein ja työnantaja on tu-
kenut henkilöstön liikuntaharrastuksia maksamalla kuntosalin, uimahallin ja kansalaiso-
piston liikuntakurssien kustannuksia. Jokaisessa yksikössä on vuodesta 2011 tullut laatia 
työhyvinvointisuunnitelmat ja suurimmassa osassa yksiköitä ne on laadittu. 

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.

Monikulttuurisuus ja moninaisuus

Kunnassa on hyväksytty tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunitelma. Kunta on edistänyt mo-
nikulttuurisuutta mm. antamalla mahdollisuuden palkalliseen opintovapaaseen saamen 
kielen opiskelua varten oikeusministeriön tuelle vuodesta 2005 lähtien.  Vuonna 2017  
ainakin yksi opiskeli saamen-kieltä palkallisena. Uusi yhdenvertaisuussuunnitelma on 
edelleen valmistelussa ja tavoitteena on saada se hyväksyttyä syksyn 2018 aikana. 

 

SUUNTANA IHMISTEN JA JÄRJESTELMIEN  
KEHITTÄMINEN

Henkilöstövoimavarojen kokonaisvaltainen johtaminen vaatii henkilöstöalaan perehty-
neen henkilön. HVJ:n johtaminen ja suunnittelu ovat merkittävässä roolissa kuntastrate-
gian ja henkilöstöstrategian toteuttamisen tukemisessa. 

Henkilöstövaikutusten arviointi on nykyisin käytössä olevilla henkilötietojärjestelmillä 
yksittäisten tietojen ”hakemista” ja kokoamista erillisistä tietojärjestelmistä manuaa-
lisesti. Henkilöstövoimavarojen kokonaisuuden johtaminen tulee tulevaisuudessa pe-
rustua digitalisaation hyödyntämiseen. Henkilötietojärjestelmien tulee tukea ajanta-
saisen tiedon käytettävyyttä sekä eheyttä ja luotettavuutta neljänneskvartaaleittain. 

Kunnan henkilöstövoimavarojen vaikutusten arviointiin on sisällytettävä ainakin  
seuraavien tunnuslukujen arviointi; 

- henkilöstökokoonpanon mukaiset henkilömäärät
 (toistaiseksi voimassa olevat virat/toimet, määräaikaiset virat/toimet)
- vaihtuvuus (avoimet virat/toimet, poistuma mm eläköityminen)
- laaditun henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutuminen 
- toteutuneet henkilötyövuodet ja kustannukset
- henkilöstön koulutustaso (osaamisen kehittäminen)
- sairauspoissaolot (henkilötyövuodet lkm, kustannusvaikutus)
- työhyvinnoin kehittyminen (työilmapiirikyselyn tulokset, käyttöönotto  
 järjestelmällisesti vuodesta 2018, yt työterveyshuollon kanssa, työsuojeluraportti).

Lisäksi tietohallinnon keinoin on tuettava henkilöstöalan hallinnon tehtävien 
toteuttamista. 

Henkilöstötilinpäätöksen yksityiskohtaisia tunnuslukuja ja arvoja on esitetty liitteen 
kuvissa ja taulukoissa. 

 Kuva: Sakari Ekko
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HENKILÖSTÖVOIMAVARAT
Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tie-
toihin 31.12.2017 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan palveluksessa olleet ly-
hytaikaisetkin sijaiset ja projekteihin palkatut työntekijät. Osassa taulukoista on tietoja 
yhdistetty, jotta yksittäistä henkilöä koskevat tiedot eivät tulisi ilmi.

Kunnan kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden viimeinen päivä 31.12.2017 157,34.

Kokonaistyöntekijämäärästä on  
- vakinaisessa työ-/virkasuhteessa   107,08 henkilötyövuotta = 68,06 % 
- määräaikaisessa työ-/virkasuhteessa       44,26 henkilötyövuotta = 28,13 %  
- työllistämistukitoimin palkattuja                6,00 henkilötyövuotta =   3,81 %  

Henkilöstömäärä

Henkilöstön ikärakenne 2017 (vakinaiset ja määräaikaiset)

Henkilöstö sopimusaloittain (vakinaiset ja määräaikaiset)

ENONTEKIÖN KUNNAN  
HENKILÖSTÖRAPORTTI 
Tilastotiedot 2017

Näissä liitteissä on kerrottu tilastotiedoin henkilöstön tilasta, määrästä 
ja rakenteesta.

Liitteessä raportoidaan tärkeimmistä henkilöstöpolitiikan tuloksista.

Tilastot on kerätty Enontekiön kunnanvirastolla ja toimialueilta.

Kuva: Antti Saraja
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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 2017

Henkilöstön eläkkeelle jääminen vuonna 2013-2022

Kunnan henkilöstön määrän kehitys vuosina 2008-2017

Henkilöstön määrä vuosina 2008-2017 
(sisältää työllistetyt, tilanne 31.12.)

Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2008 - 2017

Määräaikaisia palvelusuhteita on vakinaistettu vuosittain mm. perusturvassa ja opetus-
toimessa, jolloin vakinaisten määrä on tasaisesti kasvanut. Vakinainen henkilöstömäärä 
on tilastollisesti alempi kuin todellisuudessa, koska kaksi vakinaisessa työsuhteessa ole-
vaa työntekijää suorittaa työnkiertoa määräaikaisilla työsuhteilla toisissa työtehtävissä 
ja heidän sijaisensa ovat myös määräaikaisia. Vuonna 2017 on edelleen työnkierrossa 2 
henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut edellisestä vuodesta, kun henkilöi-
tä on jäänyt eläkkeelle eikä heidän sijalleen ole palkattu vakinaista henkilöä heti vaan 
osaan on rekrytoinnit toteutettu vuoden 2018 puolella tai tehtävä on täytetty määräai-
kaisesti tai tehtävät järjestelty sisäisin järjestelyin.
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Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2017

Vakinaisten ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä toimi- 
aloittain vuosina 2008-2017 (ilman työllistettyjä)

Vuoden 2016 alusta toimistopalveluyksikkö on hajautettu toimialoille. Kunnan organisaa-
tio on 1.6.2017 alkaen muutettu siten, että organisaatio käsittää yhdeksän toimialaa, joista 
tässä on esitetty viisi, ja neljä muuta kohdassa ”muut”.  Suluissa esiintyy aikaisempi hallinto-
kunnittainen (4 kpl) jaottelu. Henkilöstömääriin organisaatiomuutos on vaikuttanut siten, 
että hallinnon alaisuuteen on entisestä sivistystoimesta siirtynyt keskuskeittiön ja siivous-
palveluyksikön henkilöstö, Infrastruktuurin toimialalle on siirtynyt vapaa-aika toimialalta 
Hetta Hiihtomaa. Varhaiskasvatuksen, kulttuurin ja viestinnän toimialat on eriytetty omiksi  
toimialoiksi entisestä ”sivistystoimesta”.

Henkilöstömäärän prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain 
31.12.2017 (ilman työllistettyjä)

Henkilöstö ammattialoittain 31.12.2017  
(vakinainen ja määräaikainen)
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Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä 31.12.2017

Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 89,90 (vuonna 2016 93,35) henkilöä ja miehiä 17,18 
(vuonna 2016 (18,00) henkilöä. Määräaikaisista naisten osuus on 36,26 (vuonna 2016 45,10) 
henkilöä ja miehiä 8 (vuonna 2016 3,00) henkilöä. Työllistetyistä (sisältäen oppisopimuk-
sella olevat) naisia oli 2 henkilöä ja miehiä 4 henkilöä.

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 
JA TYÖHYVINVOINTI

Enontekiön Met tehemä yhessä –strategiassa hyväksyttiin joulukuussa 2017 - yhtenä ta-
voitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tähän tullaan henkilöstökoordinaatto-
rin koordinoimana panostamaan. 

Enontekiön kunta tukee ja edistää henkilöstön kehittämistä ammatillisella henkilöstö-
koulutuksella, täydennyskoulutuksella ja uudelleenkoulutuksella. Lisäksi työnantaja tukee 
henkilöstön omaehtoista koulutusta. Kunta tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuksia työn-
kiertoon. Työnkiertoa on käytetty vähän vuonna 2017. 

Kehittämiskeskustelut on otettu hallintosääntöön ja ne on pääsääntöisesti käyty vuonna 
2017. Perehdyttämistä on kehitetty vuonna 2017 ja yleiset perehdyttämisperiaatteet on 
henkilöstöohjeessa. 

Johdon ja esimiesten kehittymistä on tuettu viime vuosina kunnassa, ja suuri osa kunnan 
esimiehistä on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Henkilöstön työssä jak-
samista on tuettu työterveyshuollon toimenpitein ja työnantaja on tukenut henkilöstön 
liikuntaharrastuksia maksamalla kuntosalin, uimahallin ja kansalaisopiston liikuntakurs-
sien kustannuksia. 

Henkilöstön koulutus

Kunnallisissa tehtävissä vaaditaan lähes poikkeuksetta kelpoisuusehtojen mukaista päte-
vyyttä, joka edellyttää tiettyä koulutusta ja usein myös työkokemusta. 

Henkilöstökoulutus ja muita henkilöstömenoja 2013-2017

Vuonna 2017 henkilöstökoulutusmenot ovat edelleen laskeneet. Aleneminen johtuu osit-
tain videoneuvottelun kautta tulevien koulutusten yleistymisestä, jolloin matka- ja majoi-
tuskustannukset jäävät pois. Työterveyshuollon menot ovat hieman laskeneet edelliseen 
vuoteen verrattuna. Tämä johtunee henkilöstömäärän vähenemisestä. Työsuojelun me-
not ovat myös laskeneet puolella vuoteen 2016 verrattuna, koska määräaikaiselle työsuoje-
lupäällikölle ei maksettu palkkiota.

Kuva: Markus Viljanen
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Henkilökunnan koulutuksiin käyttämä aika (täysinä työpäivinä)  
toimialoittain vuonna 2017

Koulutuspäivät käsittävät myös matkoihin käytetyn ajan työpaikan ulkopuolisiin koulu-
tuksiin. Vuonna 2017 henkilöstökoulutuksiin käytettiin keskimäärin 1,94 työpäivää / hen-
kilö. Vuonna 2016 henkilöstökoulutuksiin käytettiin keskimäärin 2,03 työpäivää / henkilö. 
Huomioitavaa on, että kaikkiin sisäisiin koulutuksiin, osapäiväisiin tai kokopäivän kestäviin, 
ei ole haettu keskeytystä. Lisäksi osapäiväisiä koulutuksia ei ole voitu alkuvuodesta kirjata 
keskeytyksiin, koska ohjelma käsittelee vain kokonaisia työpäiviä. Web-tallennus ohjelman 
myötä myös osapäivän koulutuksen saadaan raportoitua oikein. Perusturvalautakunnan 
korkea koulutuspäivien määrä johtuu yhden henkilön palkallisesta kielikoulutuksesta.

HENKILÖSTÖN TOIMINTA- JA  
AIKAANSAANNOSKYKY

Vuonna 2017 ei ole tehty työhyvinvointikyselyä, joten mittareita toiminnan laadusta ja 
siinä tapahtuneista muutoksista ei ole saatavilla. Henkilöstön toiminta- ja aikaansaan-
noskykyyn vaikuttavat myös erilaisista syistä johtuvat poissaolot työstä sekä henkilös-
tön vaihtuvuus (eläköityminen ja irtisanoutuminen).

Terveysperusteiset poissaolot 

Henkilöstön sairauspoissaoloja oli vuonna 2017 yhteensä 1595 työpäivää eli 10,54 työ-
päivää / henkilö. Vuonna 2016 yhteensä 2323 työpäivää eli keskimäärin 14,57 työpäivää 
/ henkilö. Vuonna 2015 sairauspoissaoloja oli yhteensä 2149 eli keskimäärin 14,41 työ-
päivää/henkilö. Keskiarvon ylittävää sairastavuutta esiintyi opetustoimen ja varhaiskas-
vatuksen toimialojen alaisilla työntekijöillä. 

Osaltaan sairastavuuden vähenemiseen vuonna 2014 vaikutti tapaturmista johtuvien 
poissaolojen eriyttäminen sairauspoissaoloista.  

Sairauspoissaolojen määrän vaihtelut voivat olla suuria pienissä yksiköissä, koska  
yhdenkin pitemmän sairauspoissaolon vaikutus on merkittävä.  

Tapaturmista johtuvat poissaolot vuodelta 2017 esitetään omassa taulukossa alempana. 

Alla olevasta taulukosta käy ilmi sairastavuus toimialoittain ilman tapaturmia vuonna 
2017 (työpäivät). Verailutietoina on esitetty vuodet 2015- 2016 vanhan toimialan jaon  
mukaisesti.

Kuva: Aki Huhtanen
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Työtapaturmat

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huoleh-
timaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnan-
tajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin 
kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Enontekiön kunnassa on laadittu työsuojelun toimintaohjelma 2014 - 2017, jonka  
yhteistoimintaryhmä on käsitellyt ja kunnanhallitus hyväksynyt.

Tapaturmista johtuvat sairauspoissaolot 2017

Tapaturmista johtuvia poissaoloja oli vuonna 2017 yhteensä 18 päivää, josta opetustoimessa 
16 päivää (0,38 työpäivää/henkilö) ja varhaiskasvatuksessa 2 päivää (0,11 työpäivää/henkilö). 
Vuonna 2016 tapaturmista johtuvia poissaoloja oli yhteensä 10 päivää, josta sivistystoimessa 
7 päivää (0,07 työpäivää/henkilö), perusturvassa 3 päivää (0,07 työpäivää/henkilö), teknisessä 
0  päivää ja hallinnossa 0 päivää.

Eläkemaksut 2017

Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit
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Palkat ja sosiaalikulut 2012 – 2017

Kunnan palkkausmenot (palkat ja sosiaalikulut yhteensä vähennettynä henkilöstökorva-
uksilla), vähentyivät vuonna 2017  160.386,00 euroa. Vähennys selittyy henkilöstömäärän 
vähenemisellä sekä syrjäseutulisää saaneiden henkilöiden eläkkeelle jäämisellä. 

Henkilöstökulut toimialoittain 2017

HENKILÖSTÖTYÖN VAIKUTTAVUUS

Vuonna 2017 on johtamista kehitetty monella tapaa. Vuonna 2017 säännöllisillä kunnan 
johtoryhmän ja viraston kokouksilla sekä työpaikkapalavereissa on viety asioita eteen-
päin kunnan organisaatiossa. Kehityskeskustelut on systematisoitu, mikä on hyvä suun-
ta. Vuonna 2017 kuntaan on perustettu henkilöstökoordinaattorin toimi kuten edellä käy 
ilmi, mikä edesauttaa toimialojen keskittymistä ydintehtäväänsä. Prosessien kuvaami-
nen on otettu hallintosääntöön ja vuonna 2017 on kuvattu talouden ja toiminnan proses-
si ja työ jatkuu. Em. toimenpiteillä on suora vaikutus tuloksellisuuteen kunnan toimin-
nassa, mikä on pitkälti kiinni henkilöstön aikaansaannoskyvystä. 

Kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden parantaminen on jatkuva haaste.  
Tuottavuus on 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.

Tuloksellisuus kunnallisissa palveluissa

Tuloksellisuudella tarkoitetaan kunnallisissa palveluissa 
• vaikuttavuutta
• palvelun laatua 
• prosessien sujuvuutta 
• henkilöstön aikaansaannoskykyä
• innovaatioiden ja teknologian hyödyntäminen 
• kannustava palkitseminen 
• fyysinen ja psykososiaalinen työympäristö, työhyvinvointi

Vaikuttavuus ilmaisee onnistumista kunnan palveluihin ja henkilöstöön kohdistuvien 
tavoitteiden saavuttamisessa.  

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.

Kunnan henkilöstön vaikuttavuutta kunnan palveluihin kuvataan tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen yhteydessä.  Tavoitteet ovat pääsääntöisesti saavutettu. Henkilöstön 
määrä ja koulutus ovat täyttäneet asetetut vaatimukset.

Johtamista ja toimintaprosesseja pyritään kunnassa jatkuvasti kehittämään. Tämä myös 
edistää henkilöstön työhyvinvointia. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodes-
ta, mikä on erittäin hyvä suunta. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut alhaisella tasolla kuten 
aikaisemminkin. Varhaisen tuen toimintamalli on käytössä. 


