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Kirjoitan tätä katsausta historiallisissa poik-
keusoloissa, jossa Enontekiön kunta ja sen 
työntekijät ovat valmistautuneet korona- 
viruspandemian torjuntaan. Kriisi kertoo  
ennen kaikkea siitä, että henkilöstö ei ole 
enää tärkein vaan kriittinen voimavara.

Onnittelut henkilöstölle jälleen kerran 
hyvin tehdystä työstä. Vuoden 2019 tilin-
päätös osoittaa, että meillä on sitoutunutta 
ja aikaansaavaa henkilöstöä töissä. Noin 150 
henkilön voimalla on tehty hyvää työtä, sillä 
tilinpäätös 2019 osoittaa, että olemme saa-
vuttaneet toiminnalliset ja taloudelliset  
tavoitteet. Huomasin tämän erityisesti vuon-
na 2019 hallinnossa, jossa henkilöstöä on  
vähän ja jossa monia muutoksia valmistel-
tiin. Toki kuten viime vuonnakin kaikilla  
palvelupisteillä kuten kouluilla, varhaiskasva-
tuksessa, sosiaalitoimessa, kotipalvelussa, ja 
Luppokodilla on toimittu aiempien vuosien 
tapaan hyvin. Olemme sitoutuneet asiakas-
keskeisesti palvelemaan kuten huoneen- 
taulu, johon olemme sitoutuneet kertoo. 
Meillä on edelleen Suomen kuntien keski- 
arvoa pienemmät työtapaturmamäärät ja 
sairauspoissaolomäärät henkeä kohden. 
Olen erittäin tyytyväinen, että henkilöstöm-
me voi hyvin ja on motivoitunut, joka kertoo 
yhteisömme arvoista ja asenteesta. 

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti 
vuodelta 2019 antaa hyvän ja kattavan ku-
van kunnan henkilöstöresursseista ja hen-
kilöstön 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 
osoittamisena, osaamisen kehittämisen 
edistämisenä, henkilöstöetuina ja henkilös-
tön työhyvinvointityönä. Henkilöstö on kriit-
tinen voimavara. Hyvästä henkilöstötyöstä 
kertoo Kunteko 2019-palkinto, jolla Enon-
tekiön kunta palkittiin. Palkinto oli erittäin 
suuri myönteinen yllätys. Kunta toimeenpa-
ni Ideasta toimintaan – muutoshankkeen. 
Muutoshankkeella kyettiin parantamaan 

1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS  
– ”MEILLÄ ON HYVÄ HENKILÖSTÖ”

Kuva: Jari Rantapelkonen

työntekijöiden ja luottamushenkilöiden osalli-
suutta ja saada parhaat ideat käyttöön. Ideoi-
van kulttuurin edistämisestä voidaan saada 
paljon hyötyä, joka näkyy kunnan taloudessa 
ja sosiaalisesti kestävissä toimintatavoissa. 
Henkilöstöä innostamalla saatiin palkitulla 
hankkeella uusi ja pysyvä työkalu kunnan 
kehittämistyöhön käyttöön sekä osallisuutta 
tukemaan. Työntekijöiden mahdollisuudet 
vaikuttaa omaan työhönsä ovat kasvaneet. 
 
Muutokset ovat pysyvä olotila, henkilöstön 
osaaminen ratkaisee. Muutokset jatkuvat, 
vaikka pyrkimyksemme onkin vakiinnuttaa 
nyt meneillään olevat suuret muutokset. Se ei 
kuitenkaan tarkoita, että kehittäminen pysäh-
tyy, se juuri on kehittämistä. Tässä tärkeintä 
on, että henkilöstö on motivoitunut ja osaa, ja 
niihin panostimme 2019 ja niihin haluamme 
panostaa myös 2020. Tämän koronakriisin 
keskellä ja sen jälkeen henkilöstöjohtamisen  
tavoitteena on, että Enontekiöllä on osaava, 
motivoitunut ja muutoskykyinen henkilöstö. 
Jokaisen työpanos näkyy pienessä kunnas-
sa ja jokaisen työpanos on arvokasta ja siten 
isompaa kuntaa vieläkin tärkeämpää. Samalla 
johtamis- ja esimiestyö on ratkaisevaa, kun 
toimeenpannaan valtuuston tahtoa ja pää-
töksiä. On huomattava, että jokaisella meil-
lä on omat tehtävämme ja roolimme tässä 
kokonaisuudessa, mutta teemme tuloksen 
yhdessä. Siksi on tärkeää kehittää johtamista, 
osaamista ja vuorovaikutustaitoja. 

Me voimme kukin oppia toisiltamme.  
Kehitetään jatkossakin yhteistyötä ja vuoro-
vaikutustaitojamme. Toimitaan henkilöstönä 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti 
kestävällä tavalla – siis viisaasti.  
 
Kiitokset kaikille vuodesta 2019 ja  
toivotan menestystä jatkoon.  
 
Yhteistyöterveisin,  
Jari Rantapelkonen,  
Kunnanjohtaja
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Kunnassa toimii yhteistyöryhmä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-
nasta 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 antoi 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. 

2. TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA

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. Sitä luodaan 
yhdessä ja se on jokaisen työyhteisön jäsenen ja koko organisaation vastuulla. Siihen 
sisältyy myös työajan ja vapaa-ajan tasapaino. Lisäksi siihen vaikuttaa johtaminen, osaa-
minen sekä työyhteisön ja työn kehittäminen. Esimiestyön laadulla on myös merkittävä 
vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin.

Työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jaksamisen tukeminen edellyttää toimivaa ja 
jatkuvaa yhteistoimintaa johdon, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työyhteisöjen 
välillä. Yhteinen keskustelu työhyvinvoinnin taustalla vaikuttavista tekijöistä auttaa  
keskinäisen ymmärryksen ja työn-jaon selkiyttämisessä sekä erityisesti yhteisen pää- 
määrän hahmottamisessa.

Henkilöstösuunnittelulla huoleh-
ditaan työvoiman oikeasta mää-
rästä ja laadusta, turvataan riittävä 
osaaminen kunnan tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä ennakoidaan 
osaamisen kehittämistarpeita ja 
henkilöstökustannuksia. 

Kuva: Leni Karisaari
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Kuva: Sauli Koski

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. 

Kuva: Leni Karisaari Kuva: Jari Rantapelkonen
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PALVELUT
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HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMISEN OSATEKIJÄT

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 työu-
ran mittaisen henkilön hallinnan rekrytoinnista palvelussuhteen päättymiseen asti. Se  
sisältää mm. työuralla tapahtuvan osaamisen kehittämisen, työelämän jouston sekä  
henkilökohtaisten tarpeiden yhteensovittamisen. Tämän kaiken tarkoituksena on tukea 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden perus-/ydintehtävien toteuttamista kaikilla toimiloilla. 
Tähän tavoitteeseen pyrittäessä on keskeistä ymmärtää osaavan ja hyvinvoivan henki-
löstön tuoma merkittävä voimavara kuntaan.  

Henkilöstöpalveluihin sisällytettiin 2019 kesällä henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan 
palvelut ja samalla määräaikainen kahden kunnan yhteinen henkilöstökoordinaattorin toi-
mi muutettiin Enontekiön kunnan henkilöstöjohtajan viraksi. Tällä pyrittiin edesauttamaan 
yhdenmukaisten sekä ajantasaisten henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan palvelujen 
tuottamiseen kaikille kunnan asiakasryhmille. Henkilöstön rekrytointiprosessissa siirryttiin 
keskitettyyn hakemusten käsittelyyn organisaation kaikissa rekrytoinneissa. 
Lisäksi tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmä (KVTES ja TS) hyväksyttiin käyttöön ja  
samalla siirryttiin näiltä osin yhdenmukaisiin palkkaperusteisiin koko kunnassa. Tätä 
uudistusta oli toivottu nimenomaan työntekijöiden keskuudessa. Järjestelmän käyttöön-
oton yhteydessä henkilöstökustannuksiin osoitettiin vuodelle 2020 40 ke:n määräraha.  
Tämän odotetaan lisäävän osaltaan henkilöstön työtyytyväisyyttä. 
IDEA-kulttuurin ”lanseeramisen” ja siihen saadun koko henkilöstöä koskevan koulutuksen 
toivotaan edesauttavan kaikkien työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa tehtävän- 
kuvaa sekä työyksikön toimintatapoja. Tämä vastaanotettiin tyytyväisyydellä henkilöstön 
keskuudessa, koska kehittämisideoita toteutettiin eri työyksiköissä myös käytännössä.
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Johtaminen
 
Kunnassa toimii johtoryhmä, jonka kunnanjohtaja nimeää ja samalla hän vastaa johto- 
ryhmän toiminnasta.  Johtoryhmän tehtävänä on vastata tavoitteellisesta ja tuloksellises-
ta 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 käsiteltiin henkilöstöasioita 
vuonna 2019 tarvittaessa. 

Esimiestyötä yhdenmukaistettiin muun muassa esimiehille järjestetyillä koulutuspäivillä 
osana IDEA-kulttuurin koulutusta. Koulutustilaisuuksia pidettiin kaikkiaan neljä (4). 
Vastuullisen ja oikeudenmukaisen henkilöstötyön perustana on luottamus siihen, että 
henkilöstöä kohdellaan oikeudenmukaisesti sekä tasapuolisesti.  Yhtenäiset toiminta- 
ohjeet turvaavat henkilöstölle tasapuolisen kohtelun ja ennakoitavuuden henkilöstöasiois-
sa.  Henkilöstöohjeeseen vuonna 2018 tehdyt tarkennukset antavat esimiehille yhtenäiset 
toimintaohjeet useimmiten esille tulevien henkilöstöasioiden ratkaisemiseksi. 

Henkilöstöohje päivitetään vuonna 2020 vastaamaan 2019 vahvistetun organisaation  
tuomia tarpeita. Kesällä 2020 havainnot organisaatiosta 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 työs-
sään mahdollisimman pitkään. Varhaisella tuella on selkeitä vaikutuksia niin sairaspoissa-
oloista ja varhaisesta eläköitymisestä aiheutuvien kustannusten vähenemiseen kuin myös 
organisaation tuottamien palvelujen laatuun ja tuloksellisuuteen. Kun työkykyongelmiin 
tartutaan ajoissa, on erilaisia toimintavaihtoehtoja enemmän käytössä. 

Kuva: Jari Rantapelkonen
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Henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi
 
Kunnan henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Henkilöstön rekrytointia on kehitetty 
ottamalla käyttöön yhtenäinen toimintamalli toimialoilla sekä kuntakonsernissa.  
Henkilöstöhallinnon keinoin pyritään yhä suunnitelmallisempaan henkilöstövoimavarojen 
johtamiseen.  

Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito
 
Enontekiön kunnassa järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Kunta tuki ja edisti hen-
kilöstön kehittämistä ammatillisella henkilöstökoulutuksella, täydennyskoulutuksella ja  
uudelleenkoulutuksella. Lisäksi työnantaja tuki henkilöstön omaehtoista koulutusta.   
Kaikille työntekijöille järjestettiin IDEA-kulttuurin toimintamallin koulutusta. Kunta pal-
kittiin Kunteko2019 palkinnolla koko henkilöstöä käsittävän koulutuksen järjestämisestä 
tavoitteena kehittää ja parantaa hyvien käytänteiden laajempaa käyttöönottoa. IDEA-kult-
tuurikoulutus antoi perusteet sysäyksen kaikille työntekijöille ja työpisteille oman toimin-
nan kehittämiseksi. Esiintuotuja ideoita vietiin käytäntöön / toteutukseen saakka vuoden 
2019 aikana. 

Kunnanhallituksen päätöksellä mm. osaamisen kehittämistä tuetaan nykyisin tutkin-
toon johtavassa koulutuksessa antamalla lukuvuotta kohden 10 vrk:tta palkallista vapaata.  
Perehdyttämistä pyrittiin edelleen kehittämään vuonna 2019 päivittämällä toimialojen  
perehdyttämissuunnitelmat. Yleisiä perehdyttämisperiaatteita ja vastuita kehitetään edel-
leen vuonna 2020 yhtenäisempään suuntaan.  

Kehittämiskeskustelut menneestä kaudesta käytiin pääsääntöisesti kuluvan vuoden  
helmikuun loppuun mennessä. Työnohjausta käytettiin jonkin verran ja sitä pidettiin  
hyvänä. Kehittymisen tärkeimpänä edellytyksenä on yksilön, yhteisön ja organisaation halu  
kehittyä.

1. NYKYTILANNE (Palvelurakenne à palvelutuotanto)
- Virat- ja toimet lukumäärät (viran-/toimenhaltijaa, vakituiset (määräaikaiset))
- Tehtäväkokoonpano (tarkennetaan kesäkuun alkuun mennessä)
- Henkilöstökokoonpano (täyttölupien koordinointi)

2. SUUNNITELMAT
- Henkilöstösuunnitelma (Eläköitymiset, täyttöluvat)
- Koulutussuunnitelma (Tutkintoon johtava-, täydennyskoulutus)
- TYHY-/työterveyshuollonsuunnitelma (työpaikan maine, työviihtyvyys, työkyky)
-  à henkilöstön vaihtuvuus/pysyvyys

3. TULEVAISUUS (Palvelurakenne à palvelutuotanto)
- Organisaation tarkentaminen/kehittäminen
- Tehtäväkokoonpano suunnitelma
- Henkilöstökokoonpano suunnitelma
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Kuva: Jari Rantapelkonen

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. Enon- 
tekiön kunta tukee työaikajärjestelyillä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä hyvin-
vointia.  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 yhdenvertaisuussuunnitelma. Kunta on edistänyt moni-
kulttuurisuutta mm. antamalla mahdollisuuden palkalliseen opintovapaaseen saamen kielen 
opiskelua varten oikeusministeriön tuella.  Uusi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on 
edelleen valmistelussa ja tavoitteena on saada se hyväksyttyä vuoden 2020 aikana. 



10 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2019

VAIKUTUKSET TULEVALLE VUODELLE

Henkilöstövoimavarojen kokonaisvaltainen johtaminen sekä kehitettävä esimiestyö 
vaativat edelleen osaamisen lisäämistä vuonna 2020. Henkilöstövoimavarojen johtami-
nen ja suunnittelu ovat merkittävässä roolissa kunnan strategian toteuttamisen  
tukemisen osalta. 

Henkilöstövaikutusten arviointia varten määritellään ja hankitaan yhteensopivia  
henkilötietojärjestelmiä henkilöstön tiedoista. Henkilöstövoimavarojen kokonaisuuden 
johtaminen perustuu tulevaisuudessa ajantasaisiin tietoihin henkilöstön suorituskyvys-
tä. Henkilötietojärjestelmät tukevat ajantasaisen tiedon käytettävyyttä sekä eheyttä ja 
luotettavuutta.  

Kunnan henkilöstövoimavarojen vaikutusten arviointiin sisällytettiin vuodelle 2019  
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
- sairauspoissaolot (henkilötyövuodet lkm, kustannusvaikutus)
- työhyvinnoin kehittyminen (käyttöönotto vuodesta 2019, yt työterveyshuollon kanssa).

Lisäksi tietohallinnon keinoin on tuettava henkilöstöalan hallinnon tehtävien  
toteuttamista. 

Kuva: Jari Rantapelkonen
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Henkilöstövoimavarojen johtamisessa henkilöstöntilannekuvan ajantasaisuus antaa hyvän 
lähtökohdan suunnitelmalliseen ja optimoituun palvelujen tuottamiseen. 

Alla koottuna muutamia yksittäisiä havaintoja vuodelta 2019  

- Henkilöstövoimavarojen johtaminen sekä niiden suunnittelu etenee valittuun  
  (haluttuun) suuntaan (keskitettynä, mutta yksilöllistä)
- Rekrytointiprosessin yhdenmukaistuminen koko kunnassa luo perustan koko  
  prosessin toimivuudelle, siirtyy käytäntöön
- Kaikissa työyksiköissä annettiin koulutusta IDEA-kulttuurin käyttöönotolle;
- toimintatapa vakiintuu (vaatii kyllä vielä huomiota, tasaisin väliajoin)
- Henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia lisättiin edelleen sekä niitä tuettiin  
   työnantajan toimesta (esim Saamenkielen koulutus, kielilisä, tehtävien (KVTES, TS)  
   vaativuuden mukaisen palkkausjärjestelmän käyttöönotto)
- Työterveyshuollon palveluja käytettiin enemmän kuin vuonna 2018, mutta (ehkä  
   siksikin) lyhyet terveysperusteiset virkavapaat vast vähenivät edelliseen vuoteen  
   verrattuna
- tämä suuntaus on työnantajalle eduksi (hoidetaan/tuetaan tehtävänhoitajia ennen  
   ”sairastumista” ennakoivasti sekä ehkäisevästi)
- Henkilöstöpanostukset jäivät arvioitua pienemmäksi. Tähän vaikutti ”tyhjinä” olevat 
  tehtävät vuoden 2019 kuluessa. Tämä on samalla hyvä sekä huono asia. Rahaa säästyy,  
  mutta henkilöiden kuormitus lisääntyy, joka voi aiheuttaa loppupeleissä suuremmat  
  henkilöstökulut.
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ENONTEKIÖN KUNNAN  
HENKILÖSTÖRAPORTTI 
Tilastotiedot 2019

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

Kuva: Jari Rantapelkonen
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4. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT

Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin  
tietoihin 31.12.2019 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 31.12.2019 144,98. 
(166,19/2018) 
 
Kokonaistyöntekijämäärästä on
- vakinaisessa työ-/virkasuhteessa  112,40 henkilötyövuotta = 77,53 % 
- määräaikaisessa työ-/virkasuhteessa       27,58 henkilötyövuotta = 19,03 %  
- työllistämistukitoimin palkattuja                5,00 henkilötyövuotta = 3,44 %  

 
Henkilöstömäärä

Henkilöstön ikärakenne 2019 (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  
toimialat

Henkilötyövuosi 

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

Eläkkeelle jääminen vuonna 2019
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Henkilöstön eläkkeelle jääminen vuonna 2013-2022

Kunnan henkilöstön määrän kehitys vuosina 2010 - 2019

Henkilöstön määrä vuosina 2010 – 2019  
(sisältää työllistetyt, tilanne 31.12.)

Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2010 - 2019

Määräaikaisia palvelusuhteita on vakinaistettu vuosittain mm. hallinnossa, sosiaalitoimessa 
ja opetustoimessa, jolloin vakinaisten määrä on tasaisesti kasvanut. Vakinainen henkilöstö-
määrä on tilastollisesti alempi kuin todellisuudessa, koska yksi vakinaisessa työsuhteessa 
olevaa työntekijää suorittaa työnkiertoa määräaikaisella työsuhteella toisissa työtehtävis-
sä ja heidän sijaisensa ovat myös määräaikaisia. Vuonna 2019 oli edelleen työnkierrossa 1 
henkilö. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut edellisestä vuodesta, kun henkilöitä on 
vuonna 2019 jäänyt eläkkeelle eikä heidän sijalleen ole palkattu vakinaista henkilöä heti 
vaan osaan on rekrytoinnit toteutumassa vuoden 2020 puolella tai tehtävä on täytetty mää-
räaikaisesti tai tehtävät järjestelty sisäisin järjestelyin.
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Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä toimi- 
aloittain vuosina 2008 – 2019 (ilman työllistettyjä)

Vuonna 2009 päivähoito siirtyi sivistystoimen alaisuuteen. Vuoden 2016 alusta toimis-
topalveluyksikkö hajautettiin hallintokuntiin. 1.6.2017 alkaen Enontekiön kunnan orga-
nisaatiota muutettiin siten, että organisaatio käsittää yhdeksän toimialaa, joista tässä 
on esitetty viisi, ja neljä muuta kohdassa ”muut”.  Suluissa esiintyy aikaisempi hallinto- 
kunnittainen jaottelu. 

Henkilöstömääriin organisaatiomuutos on vaikuttanut siten, että hallinnon alaisuuteen 
siirrettiin sivistystoimesta keskuskeittiön ja siivouspalveluyksikön henkilöstö. Infras- 
truktuurin toimialalle siirrettiin 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 toimi-
aloille joissa heidän tosiasiallinen työpaikkansa on. 
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2019 tehdyn organisaatiouudistuksen myötä sosiaalitoimen alaisuuteen kuuluu Luppokoti 
ja kotipalvelun yksikkö, vapaa-aika toimeen sisällytettiin nuoriso ja kulttuuri, opetustoimessa 
ja varhaiskasvatuksessa ei tehty sisäisiä muutoksia. Edellä luetellut toimialat muodostavat 
hyvinvoinnin palvelualueen. Tukipalvelualueeseen kuuluu keskuskeittiö ja siivouspalveluyk-
sikkö sekä hallinnon – ja johtamisen henkilöstö. Elinvoimapalvelualueeseen kuuluu kehittä-
minen ja Infran toimiala. 

Henkilöstömäärän prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain 
31.12.2019 (ilman työllistettyjä)

Henkilöstö ammattialoittain 31.12.2019  
(vakinainen ja määräaikainen)



18 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2019

Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä 31.12.2019

Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 96,42 (vuonna 2018 96,70) henkilöä ja miehiä 15,98 
(vuonna 2018 18,18) henkilöä. Määräaikaisista naisia on 21,27 (vuonna 2018 32,92) henkilöä 
ja miehiä 6,31 (vuonna 2018 10,39) henkilöä. Työllistetyistä naisia oli 1 henkilöä ja miehiä 4 
henkilöä.

Kuva: Enontekiön kunta
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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. 

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 teh-
tävien 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 määrä- 
aikojen 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 työyhteisöjen sekä esimiesten koulu-
tustilaisuuksia. 

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.

Kuva: Jari Rantapelkonen
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Koulutuspäivät käsittävät myös matkoihin käytetyn ajan työpaikan ulkopuolisiin koulu-
tuksiin. Vuonna 2019 henkilöstökoulutuksiin käytettiin kesimäärin 3,96 työpäivää / henkilö. 
Vuonna 2018 henkilöstökoulutuksiin käytettiin keskimäärin 1,62 työpäivää / henkilö. Kou-
lutuspäivien määrän kasvu johtuu lähinnä 3 henkilön osallistumisesta syyslukukaudella 
saamenkielen koulutukseen. Huomioitavaa on, että kaikkiin sisäisiin koulutuksiin, osa- 
päiväisiin tai kokopäivän kestäviin, ei ole haettu keskeytystä. Web-tallennus ohjelman 
myötä myös osapäivän koulutukset saadaan raportoitua oikein ja ovat mukana tässä  
raportissa.

Kaikki koulutukseen liittyvät kustannukset (osallistumismaksut, matkakustannukset,  
majoituskulut, päivärahat) on vuodesta 2001 lähtien talousarvion täytäntöönpano- 
ohjeissa edellytetty kirjattavaksi omalle momentilleen koulutusmenojen kehittymi-
sen seuraamiseksi. Hallintokunnissa on ollut jonkin verran eri käytäntöjä kaikkien kou-
lutuksesta aiheutuneiden menojen kirjaamisessa ko. momentille ja kirjauksia on tehty  
muillekin momenteille. 

Vuonna 2019 henkilöstön koulutusmenot ovat nousseet verrattuna 2018 vuoteen. Tässä 
näkyy, että työnantaja on edelleen tukenut kouluttautumista enenevässä määrin. Työ- 
terveyshuollon menot nousivat vuoteen 2018 verrattuna. Kyseinen palvelu ostetaan  
Lappica Oy:ltä.

Henkilöstökoulutus ja muita henkilöstömenoja 2013-2019

Henkilökunnan koulutuksiin käyttämä aika (täysinä työpäivinä) 
hallintokunnittain vuonna 2019
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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 poissaolot työstä sekä henkilöstön vaihtuvuus (eläköityminen ja irtisanoutuminen).

Terveysperusteiset poissaolot 

Henkilöstön sairauspoissaoloja oli vuonna 2019 yhteensä 1447 työpäivää eli 10,34 työ-
päivää / henkilö. Vuonna 2018 oli yhteensä 1914 työpäivää eli 12,10 työpäivää / henkilö ja 
vuonna 2017  1595 työpäivää eli 10,54 työpäivää / henkilö. Keskiarvon ylittävää sairasta-
vuutta esiintyi varhaiskasvatuksen toimialan alaisilla työntekijöillä.  

Sairauspoissaolojen määrän vaihtelut voivat olla suuria pienissä yksiköissä, koska  
yhdenkin pitemmän sairauspoissaolon vaikutus on merkittävä.  
Tapaturmista johtuvat poissaolot vuodelta 2019 esitetään omassa taulukossa  
alempana. 

Alla olevasta taulukosta käy ilmi sairastavuus toimialoittain ilman tapaturmia  
vuonna 2019 (työpäivät). Verailutietoina on esitetty vuodet 2018 ja 2017 toimiala- 
kohtaiset tiedot.
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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 toteutetaan 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 laadittiin työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2018 - 2020, jonka  
yhteistoimintaryhmä käsitteli yhdessä työsuojeluhenkilöstön kanssa. 

Tapaturmista johtuvat sairauspoissaolot 2019
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Eläkemaksut 2019

Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit

*Varhemaksu poistui vuoden 2019 alusta. Esitetty summa on edellisen vuoden palautusta.
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Palkat ja sosiaalikulut 2012 – 2019

 
Kunnan palkkausmenot (palkat ja sosiaalikulut yhteensä vähennettynä henkilöstö-
korvauksilla), alentuivat vuonna 2019 398.222 euroa. Vähennys johtuu suurelta osin 
omaishoitajien ja perhehoitajien hoitopalkkioiden siirtämisestä palvelujen ostoihin 
(yli 200.000 euroa), henkilöstömäärän vähenemisestä (täyttämättömiä virkoja ja  
toimia) sekä sairauslomien (pvä/kpl) määrän vähenemisestä, sekä lomarahavapaa- 
oikeuden lisääntyneestä käyttämisestä.

Henkilöstökulut toimialoittain 2019
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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. 

 

Tuloksellisuus kunnallisissa palveluissa

Tuloksellisuudella tarkoitetaan kunnallisissa palveluissa

• vaikuttavuutta
• palvelun laatua
• prosessien sujuvuutta
• henkilöstön aikaansaannoskykyä.

Tuottavuus on osa tuloksellisuutta. Kun väestö ikääntyy ja työvoiman tarjonta vähe-
nee, tarvitaan keinoja tuottavuuskasvun vauhdittamiseksi. Tuottavuuden parantaminen 
kestävällä tavalla turvaa hyvinvoinnin. Tuottavuuden kehittämisellä työpaikoilla tähdä-
tään siihen, että oikeita asioita tehdään oikealla tavalla. 
 
Aikaisemmin tuottavuutta lisättiin pääasiassa koneilla ja paremmilla työvälineillä.  
Nyky-yhteiskunnassa tuottavuuskasvua haetaan entistä enemmän aineettomista teki-
jöistä kuten organisaation toimintatapojen ja johtamisen kehittämisestä sekä työhyvin-
voinnin ja osaamisen vahvistamisesta. 
 
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 se, miten kunnassa onnistutaan henkilöstön osaamisen ja
työhyvinvoinnin 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, lisä-
tään samalla toiminnan tuloksellisuutta. Toiminnan tuloksellisuuden kehittämisen pää-
määränä on kun-nallisten palvelujen parantaminen vastaamaan palvelujen käyttäjien ja 
kuntalaisten tarpeita.

Kyselyjä kuntalaisten tyytyväisyydestä kunnan palveluihin kyseltiin toimialoittain vuonna 
2018. Koottua kyselyä ei tehty vuonna 2019, joten tarkkaa tietoa asiakastyytyväisyydestä ei 
ole käytettävissä. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan edelleen kuntalaisille. 

Kunnan henkilöstön vaikuttavuutta kunnan palveluihin on kuvattu tässä henkilöstöra-
portissa. 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. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut alhaisella tasolla 
kuten aikaisemminkin. 
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Kuva: Jari Rantapelkonen


