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1 Toimintakertomus
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
1.1.1

Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2017 tavoitteet saavutettiin – teimme ja onnistuimme yhdessä
Enontekiöllä vuosi 2017 oli monien juhlien vuosi. Juhlavuoden teemana oli Met tehemä yhessä - Revontulten maassa. Enontekiöllä juhlittiin 100-vuotiaan Suomen lisäksi 140-vuotiasta kuntaa, 270-vuotiasta seurakuntaa ja 100-vuotiasta saamelaisten pohjoismaista yhteistyötä. Enontekiön kunta sai poikkeuksellista näkyvyyttä mm. Saanan valaisulla 4.12.2017, joka oli osa valotaiteilija Kari Kolan suunnittelemaa ja toteuttamaa valtakunnallista Luminous -valotaidekokonaisuutta sekä kunnan julkaisemalla
Enontekiön historiikilla Revontulten maa – Välähdyksiä Enontekiön historiasta ja nykyisyydestä. Enontekiöllä järjestettiin ennätysmäärä tapahtumia. Nämä kaikki edesauttoivat enontekiöläisten yhteenkuuluvuutta, kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaisuutta.
Enontekiön kunnassa puhalsi vuonna 2017 myös muutosten tuulet, jota veivät Enontekiön kuntaa ja sen palveluita oikeaan
suuntaan. Muutoksilla kunta pystyy palvelemaan paremmin kuntalaisia ja edistämään alueen elinvoimaisuutta. Lisäksi muutoksilla lisättiin kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.
Muutokset tehtiin ja päätettiin perusteellisten selvitysten jälkeen. Valtuuston kaikille asettamat yhteiset tavoitteet on yksi selkeä syy miksi olemme kyenneet purjehtimaan samaan ja oikeaan suuntaan. Toinen selkeä syy on kyky ajatella asioista käytännönläheisesti. Met tehemä yhessä-kuntastrategia syntyi tästä käytännön yhteistyöstä kuntalaisten, kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä. Viime vuosi oli menestyksellinen, koska kykenimme laadukkaaseen yhteistyöhön. Yhteistyön laatu ja
määrä ratkaisivat Enontekiön kunnan menestyksen palveluiden, toiminnan ja talouden saroilla.
Yhteistyön laatu ratkaisee jatkossakin, kuinka kunta kykenee täyttämään sille asetetun tehtävän kuntalaisten hyvinvoinnin ja
alueen elinvoiman edistämiseksi. Kaikki esteet hyvälle yhteistyölle tulee määrätietoisesti voittaa.
Hallinto palvelee ja tukee muutosta. Ilman hyvää hallintoa ei ole hyviä palveluita. Muutimme luottamushenkilöorganisaation
vastaamaan uutta Kuntalakia. Se paransi fokustamme keskittyä kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseen. Nuoret, vammaiset ja
vanhukset sekä kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset huomioidaan entistä paremmin Enontekiön kunnassa.
Muutimme virasto-organisaatiota matalammaksi. Matala ja hajautettu organisaatiorakenne toimii muutoksen pyörteissä paremmin.
Näistä kesken vuotta 2017 tehdyistä hallinnollisista ja organisaatiomuutoksista huolimatta yhteistyö luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden välillä on toiminut hyvin. Se on näkynyt kyvyssä toimia nopeasti ja tehdä rohkeasti päätöksiä. Hyvä esimerkki on
terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttaminen ja siirtyminen Lapin Sairaanhoitopiirin palveluksiin. Tämä on parantanut lääkäripalveluita Enontekiöllä. Tämä on esimerkki kuntalaisten hyvinvoinnin parantamisesta. Teimme vuonna 2017 oikeita asioita ja
hyvin.
Muutosten vuodesta huolimatta onnistuimme keskittymään ydintehtäviimme eli kuntalaisten hyvinvointiin ja alueen elinvoimaan. Esimerkkeinä mainittakoon, että
-

opetukselle osoitettiin lisää resursseja keskittyä ydintehtävään opetukseen,
varhaiskasvatuksen puolella uusi päiväkoti osoitti toimivuutensa
ikääntyneiden palveluiden puolelle ryhdyttiin selvittämään sosiaalipalvelujen tulevaisuutta ja Luppokodin vaihtoehtojen
selvittäminen
tuotiin elinvoima kunnan toiminnan keskiöön
kulttuuri, viestintä ja vapaa-aika saivat puuttuvat resurssit
Jyppyrän alueen kehittäminen käynnistettiin ja
monitoimitalo valmistui Kilpisjärvelle ja se otettiin käyttöön.
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Hallinnollisissa muutoksissa olisi voinut käydä toisinkin, sillä muutosten aikana muutosvastarinta voisi tuhota hyvänkin tavoitteenasettelun. Organisaatio tökkii varmasti ennen kuin siihen ihmiset oppivat ja itse tulosta tulee vasta myöhemmin. Kaikki ei
mennyt kuten Strömsössä ja esimerkiksi viestinnässä on kehitettävää – ja tästä otamme oppia. Mutta faktaa on, että saimme
tulosta aikaan haastavilla muutosten alkumetreillä, heti! Kunnassa uskallettiin uudistua. Talousprosessia kehitettiin ennakoivammaksi. Enontekiön tarina on onnistumistarina muutoskyvykkyydestä ja toimeenpanosta. Selvää on, että meillä on paljon
kehitettävää ja tulemmekin avoimin silmin jatkamaan kokeilujen ja kehityksen tiellä.
Tuloksesta perinteisin on taloudellisen tavoitteen saavuttaminen. Asetimme tavoitteeksi hieman yli puolen miljoonan ylijäämäisen budjetin. Muutoksista huolimatta Enontekiön kuntakonserni ja kunta ylitti tavoitteen. Ylijäämä on noin 800 000 euroa. Todella positiivinen tulos siihen nähden miltä talousraamin valmistelussa näytti. Tulos, joka on erittäin tärkeä kunnan talouden
kestävyydelle. Samalla pystyimme pienentämään kunnan lainoja lähes miljoonalla eurolla. Kykymme huolehtia omista asioista
on selvästi parantunut. Viime vuona kirjoitin, että Enontekiön kunnan talouden suunta on kääntynyt kun teimme pienoisen ylijäämän. Nyt ylijäämä on paljon parempi. Olemme suunnassa, kurssissa kohti uudenlaista, rohkeaa kuntaa.
Enontekiön elinvoimaisuuden eteen kunta teki suuren muutoksen viime vuonna. Muutimme kunnan kehittämis- ja elinvoimamallia. Jo alkumetrit viime vuonna ovat osoittaneet, että ratkaisu on ollut oikea. Kunnan matkailuluvut ovat kasvaneet sekä
poro- ja luontaiselinkeinon arvo ymmärretään paremmin.
Työ jatkuu kohti maakunta- ja sote-uudistusta, joka muuttaa kuntaamme enemmän kuin mikään muu kuntamme yli 140vuotisen historian aikana. Kuten sanoin, se kuinka kykenemme yhteistyöhön, ratkaisee tulevaisuutemme. Yhdessä olemme kykenevämpiä ja toimimme fiksummin.
Lämpimät kiitokset kuntalaisille, kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä kaikille yhteistyötahoille arvokkaasta työstä
kotikuntamme Enontekiön eteen.
Met tehemä yhessä!
Jari Rantapelkonen
kunnanjohtaja
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1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Enontekiön kunta uudisti luottamushenkilöorganisaation, virasto-organisaation ja kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin
1.6.2017 alkaen. Lisäksi kunta siirsi kuntalain (410/2015) 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun perusterveydenhuollon osalta
Muonion–Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille. Kunnan hallintosääntö uudistettiin vastaamaan muutoksia ja Kuntalakia. Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä sekä kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä talouden hoitamisesta.

Kunnanvaltuusto
17 jäsentä
Tarkastuslautakunta
5 jäsentä
Kunnanhallitus
7 jäsentä
Perusturvalautakunta
7 jäsentä

Sivistyslautakunta
7 jäsentä

Tekninen lautakunta
7 jäsentä

Kuva. Luottamushenkilöorganisaatio ennen 1.6.2017

Kuva. Luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen

Uusi valtuusto aloitti toimintansa 1.6.2017. Valtuustossa edustettuna olevat ryhmät: Suomen Keskusta 9:llä valtuutetulla, Kristillisdemokraatit 1:llä valtuutetulla, Kansallinen Kokoomus 4:lla valtuutetulla, Johtti Sápmelaččat 2:lla valtuutetulla ja Vihreä Liitto
1:llä valtuutetulla.
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Kuva. Kehittämis- ja elinvoimamalli 1.6.2017 alkaen

Muutosten taustalla on kunnan johtamisen ja hallinnon selkeyttäminen. Kunnan johtamisessa poliittisen ja ammatillisen johdon
roolit, selkeä vastuunjako sekä vuorovaikutukseen perustuva yhteistyö ja luottamus ovat olennaisia tekijöitä onnistumisen kannalta. Hyvän johtamisen onnistuminen edellyttää ymmärrystä johtamisen tärkeydestä sekä kykyä toteuttaa johtajuutta vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Lyhyesti organisaatiomuutoksiin vaikuttivat
-

Toimintaympäristön muutos
Uusi kuntalaki
Sote ja maakuntauudistus.
Halu siirtyä virastolla hallinnollisista ”putkista” pois
saada kehittäminen ja elinvoima kunnan ydintoiminnoksi
perusteelliset selvitystyöt organisaatiomuutoksista ja kehittämismallista.

Organisaatiouudistuksissa tavoitteena oli huomioida
-

Konsernikeskeisyyden vaatimus
Asukkaiden monipuolisten ja vaikuttavien osallistumisen mahdollisuuksien parantaminen
Byrokratian vähentäminen
Organisaation virtaviivaistaminen, tavoitteena päätöksentekojärjestelmän yksinkertaistaminen siten, että asioiden moninkertaista käsittelyä vältetään ja rutiiniluonteisissa ja operatiivisissa asioissa toimivaltaa siirretään viranhaltijajohdolle
Sähköinen päätöksenteko.

Muutokseen ajankohtaan vaikuttivat
-

uuden Kuntalain voimaantulo kaikilta osin 1.6.2017
uuden valtuuston aloittamisajankohta 1.6.2017

Arvio muutosten onnistumisista
-

Syyt miksi muutos olivat kaikille selvillä
Ajankohta hyvä
Osallistumisen taso korkea
Tahtotila saada muutoksia aikaan oli hyvä
Suunnittelu oli hyvää ja perusteellista
Päätöksenteko oli ketterä
Luottamushenkilöt ja viranhaltijat yhdessä tekivät muutoksen
Hallintokunnat olivat pääosiltaan hyvin valmistelussa mukana
Uusi johtamistapa osallistaa ja vastuuttaa entistä paremmin
Hallintokunnista siirtyminen toimialoihin onnistui odotettua paremmin.
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-

Valtuustossa on mahdollisuus huomattavasti talousarviossa paremmin perehtyä toimialoihin ja määrittää yhdeksälle
toimialalla tulostavoitteita kuin aikaisemmassa organisaatiossa jossa oli vain 4 päätettävää kokonaisuutta. Valtuuston
rooli toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten resurssien kohdentajana on kasvanut huomattavasti.

Arvio muutosten toimeenpanon loppuun saattamisesta
-

Onnistumine arvioidaan 2 v organisaatiokokeilun lopulla
Toimeenpano vaatii aikaa
Muutosvastarintaa on havaittu ja sitoutumisen taso ei kaikilta osin ole vielä riittävä. Enontekiöllä ei ole totuttu tekemään näin isoja muutoksia. Muutoksiin tottuminen puuttuu ja se näkyy muutosvastarintana.
Rooleja ei ole vielä opittu ja oppiminen vaatii organisaation jäseniltä koulutusta ja sitoutumista päätöksiin
Osaamisen tasoa tulee nostaa
Viestintä ei ole kaikilta osin onnistunut. On huomattava, että kaikki vastaavat viestinnästä yksittäisestä valtuuston jäsenestä kunnan jokaiseen työntekijään, valtuustosta yhtiöihin.
Riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan kiinnitettävä huomiota.

Hallinnolliset muutokset ovat koskettaneet toiminnallisesti erityisesti hallinnon toimialaa ja opetuksen toimialaa. Mm. seuraavat
muutokset tehtiin 2017:
- Nuorten työpajan toiminnan siirtäminen sivistystoimesta perusturvaan
- Siivouspalvelut hallintoon 2017 (siivoojien palkat toimialoilla, johto hallinnon toimialalla)
- Ruokahuolto hallintoon 2017
- Sivistyksestä opetukseen – organisaatiomuutokset
- Revontuliopisto Vapaa-aikatoimeen 2017
- Hetta Hiihtomaa 2017: Infrastruktuurin budjetissa, kehitys ja elinvoima sekä vapaa-aika tukevat
Nämä hallinnolliset muutokset ovat lisänneet hallinnon toimialan työmäärää. Samalla ne ovat keventäneet sivistyksen/opetuksen hallintoa ja lisänneet johtamis- ja aikaresurssia. Muutos on tarkoittanut opetustoimelle merkittävää parannusta
mahdollisuuteen keskittyä ydintehtävään.

Vuonna 2017 kunnanvaltuusto teki päätökset mm. seuraavissa asioissa:
- hyväksyi omalta osaltaan kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin
- hyväksyi luottamushenkilöiden palkkiosäännön
- hyväksyi Kiinteistö Oy Ounasmajojen jakautumisen
- hyväksyi Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaation 1.6.2017 lukien
- hyväksyi kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin
- Hyväksyi kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapaudet
- päätti perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen Lapin sairaanhoitopiirille
- hyväksyi uuden hallintosäännön 1.6.2018 lukien
- päätti lautakuntien ym. jäsenet’
- täytti kehitysjohtajan viran
- sitoutui huoneentauluun
- hyväksyi kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2017- 2020
- Vahvisti vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 21,25
- Vahvisti vuoden 2018 kiinteistöverot seuraavasti:
o yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
o vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
o muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
o rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00%
o voimalaitos 0,90%
o yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00%
o valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90%
- Hyväksyi vuosien 2018-2020 talousarvion ja –suunnitelman
- päätti Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttamisesta
- hyväksyi Enontekiön kuntastrategian
- hyväksyi talousarvioon 2018 100.000,00 euron määrärahan Enontekiön kunnan ja kuntalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.
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Kunnanjohtaja

Kunnan johtoryhmä

Hallinto-osasto
osastopäällikkö
hallintojohtaja

Perusturvaosasto
osastopäällikkö
perusturvajohtaja

Sivistysosasto
osastopäällikkö
rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tekninen osasto
osastopäällikkö
tekninen johtaja

Kuva. Virasto-organisaatio 31.5.2017 saakka

Kuva. Virasto-organisaatio 1.6.2017

Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat
Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, 31.5.2018 saakka perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja 1.6.2018 lukien hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta.
Tilivelvolliset viranhaltijat ovat seuraavat: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, rehtori-sivistystoimenjohtaja (1.10.lukien rehtori),
vapaa-aikatoimen sihteeri, varhaiskasvatusohjaaja, perusturvajohtaja, saamenkielinen sosiaalityöntekijä, tekninen johtaja, rakennustarkastaja, rakennusmestari-rakennustarkastaja, 1.11.2017 lukien kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori.
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1.1.3 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Tilinpäätösvuonna kunnan toimintaa leimasi organisaatiouudistusten valmistelu, päättäminen ja toimeenpano kuten edellä on
kerrottu. Kesäkuun alussa uusi valtuusto ja uudenlaiset lautakunnat ja uudet toimialat aloittivat toimintansa ja käynnistyi uusien
luottamushenkilöiden koulutus, joka jatkuu edelleen.
Vuosi 2017 oli juhlavuosi Enontekiöllä ja se näkyi mm. tapahtumina, joita järjestettiin Enontekiöllä yli kaksisataa kappaletta.
Kunta täytti 140-vuotta ja pääjuhla järjestettiin Väärtipäivien yhteydessä elokuussa. Suomi täytti 100-vuotta, minkä kunniaksi
järjestettiin itsenäisyyspäivän juhla. Samana päivänä julkaistiin Juhlavuoden kunniaksi Enontekiön historiikki eli Revontulten
maa – Välähdyksiä Enontekiön historiasta ja nykyisyydestä. Saana valaistiin 4.12.2017 osana valtakunnallista Luminous valotaidekokonaisuutta, jonka suunnitteli kansainvälisesti tunnettu valotaiteilija Kari Kola. Tapahtuma sai paljon näkyvyyttä.
Kilpisjärven monitoimitalo vihittiin käyttöön elokuussa 2017. Elokuussa Enontekiö vastaanotti myös 20 kiintiöpakolaista, joiden
vastaanottamisesta kunnanvaltuusto oli päättänyt vuonna 2016. Kiintiöpakolaisten vastaanottamisen koordinoi määräaikainen
pakolaiskoordinaattori yhteistyössä toimialojen kanssa.
Kunnan asukasluku kasvoi edellisvuodesta 21 henkilöllä. Seuraavassa taulukossa on kunnan asukasluvun kehitys 2000–2017.

Tunturi-Lapin seutukunnassa asui vuoden 2017 lopussa 14 518 henkilöä. Vuoden aikana väestö kasvoi 86 henkilöllä.
Enontekiöllä oli vuonna 2017 160 työtöntä työttömyysasteen ollessa 17,7 %. Vuonna 2016 oli 164 työtöntä (17,8 %)
(v. 2015 181 eli 19,5 %) . Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 13,4 % (v. 2016 15,9 %), Tunturi-Lapissa 11,2 % ja koko maassa 11,2 %.
Alla olevassa taulukossa on esitetty kunnan työttömien työnhakijoiden määrä ja työttömyysaste vuosina 2006 – 2017.

Työttömiä työnhakijoita
Työttömyysaste %

2006
203

2008
184

2009
191

2010
173

2011
168

2012
162

2013
171

2014
186

2015
181

2016
165

2017
160

21,7

18,9

19,9

18,9

19,0

18,2

19,1

20,5

19,5

17,8

17,7

Enontekiön elinkeinorakenne 2015 oli seuraava: alkutuotanto 9,9 %, jalostus 10,7 %, palvelut 75,8 % ja muut 3,6 %.
Enontekiön kunnan välitön matkailutulo vuonna 2011 oli 21,6 milj. euroa ja kunnallispalkkaverotulo 488.000 euroa. Matkailu
työllisti 155 henkilötyövuotta ja matkailutyöllisyyden osuus kaikista toimialoista oli 45,6 %. Lisäksi matkailun välilliset vaikutukset
ovat merkittävät aluetalouteen. (Lähde: Matkailulla maakunta menestyy. Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 12 lappilaisessa kunnassa vuonna 2011.)
Alkutuotannon elinkeinollinen merkitys kunnassa on edelleen merkittävä. Enontekiön kunnan porotalouden (5/2014-5/2015)
verotettava tulo on n. 1,8 milj. euroa ja pääomavero (30 %) n. 300.000 euroa. Osa pääomaverosta palautuu kuntiin valtionosuuksina. Lisäksi tulevat välilliset vaikutukset aluetalouteen. (Lähde: paliskuntain yhdistys)
Merkittävin kunnan käyttötalouden ylitys tilinpäätösvuoden talousarvioon oli perusturvan nettomenojen ylitys, josta raportoidaan myöhemmin perusturvan toimialan yhteydessä.
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Alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin tilikauden tuloksen muodostuvan 559.348 euroa ylijäämäiseksi. Kunnan tilikauden
tulos oli kuitenkin parempi eli 800.843,12 euroa ylijäämäinen, vaikka talousarvioraamia annettaessa toimialojen näkemys annetusta talousarvioraamista oli, että se on liian tiukka. Tilinpäätöksen toteutumista selittää tiukan kulukurin lisäksi lähinnä rahoituksen tulot ja kulut, jotka toteutuivat kokonaisuutena 195.187,70 suurempana kuin oli budjetoitu (mm. korkokulujen jääminen
alle arvion 91.068,04 ja Kejo-vuokratuottojen toteutuminen yli arvion 50.766,42 euroa).
Toimintatuotot olivat 2.729.901,83 € eli 134.783,83 € (5,19 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot toteutuivat
126.341,83 euroa budjetoitua suurempana. Myyntituotot olivat 54.961,73 € budjetoitua pienempänä, maksutuotot 13.705,03 €
suuremmat, tuet ja avustukset 109.273,95 € suuremmat sekä muut toimintatuotot olivat 58.324,58€ suuremmat kuin budjetoitu.

Toimintakulut olivat 16.897.454,72 € ja toteutuivat 1.275,28 € a budjettia pienempänä. Toimintakulut laskivat edellisestä vuodesta 2,78 % eli 482.935,28, mikä selittyy henkilöstökulujen alenemisena noin 500.000 eurolla (huomioitava mm. kiky-sopimus).
Vuonna 2016 toimintakulut kasvoivat 0,28 % eli 48.815,03 €. Vuonna 2015 nousu oli 2,47 %. Toimintakulujen osuus kokonaismenoista oli 83,62 %, kokonaismenojen ollessa 20.208.506,27 €. Aiempina vuosina toimintakulujen osuudet olivat seuraavat:
vuonna 2016 (87.90%) 2015 (89,0%) 2014 (85,58 %), 2013 (90,54 %), 2012 (89,91 %).
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Toimintakate eli nettomeno oli (toimintatuotot – toimintakulut) -14.167.552,89€. Toimintakate toteutui 127.617,11€ budjettia
pienempänä. Toimintakate oli edellisvuoteen verrattuna 617.719,11 € (4,18 %) parempi.
Toimialojen nettomenot toteutuivat seuraavasti:

Hallinto
Viestintä
Kehittäminen ja elinvoima
Infrastruktuuri
Opetustoiminta
Varhaiskasvatus
Kulttuuri
Vapaa-aika
Perusturva

+ alle talousarvion
17.159,35

- yli talousarvion
6.387,78

386,78
61.014,98
9.932,05
42.143,26
14.082,66
108.982,05
91.531,28

Talousarvio on toteutunut käyttötalouden osalta 98,1 %:sti.
Toimintakate toimialoittain 2014 – 2017 (netto, ulkoiset) käy ilmi seuraavasta kuviosta.
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Toimintakatteen (nettomenot) jakautuminen toimialoittain 2017

Verotuloja saatiin 6.202.958,31 3273,33/asukas. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 51594 euroa eli 0,84 %. Verotulot toteutuivat 107.041,69 € budjetoitua pienempänä. Verotulot koostuvat kunnan tuloverosta 4,96 miljoonaa €, osuudesta yhteisöveron tuottoon 0,41 miljoonaa € ja kiinteistöverosta 0,83 miljoonaa €. Kunnan tuloveroprosentti 21,25 % ja kiinteistöveroprosentit säilytettiin samana kuin vuonna 2016 . Verotulojen kasvu johtuu yhteisöveron kasvusta.
Valtionosuuksia käyttömenoihin saatiin 8.823.574 milj. € eli 4656,24 €/asukas. Valtionosuudet laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 111.066 € eli 1,24 %. Valtionosuuksien laskuun vaikutti mm. lukion oppilasmäärän väheneminen.
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Enontekiö kunnan tulopohja 2017

Vuosikate on tilinpäätöksessä 1.149.167,12 606,42 € asukas (vuonna 2016 601.602,74 eli 321,03 € asukas vuonna 2015
361.485,90 eli 194,14/asukas, v. 2014 544.373,64 € eli 287,73€/asukas, v. 2013 103.308,58 € eli 54,61 €/asukas). Suunnitelman
mukaiset poistot olivat 382.119,39 €. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot. Tässä on kuitenkin huomioitava, että poistot ovat kunnissa yleensä alhaiset.
Alkuperäisessä talousarviossa vuosikatteen arvioitiin olevan 941.948 €. Vuosikatteen toteutuminen talousarviota parempana,
207.219,12 €, johtuu lähinnä seuraavista seikoista:
- Toimintatuotot toteutuivat 126.341,83 € budjetoitua suurempana.
- Toimintakulut toteutuivat 1.275,28 € budjetoitua pienempänä.
- Valtionosuudet toteutuivat 8.544,00 € budjetoitua pienempänä.
- Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat kokonaisuutena195.187,70 € budjetoitua suurempana, mikä johtuu osin matalana pysyneestä korkotasosta. Korkokulut toteutuivat 91.068,64 € budjetoitua pienempänä.

Vuosikate
Toimintakatteen jälkeen esitettävien verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuva vuosikate on tilinpäätöksessä 1.149.167 euroa (talousarviossa 936.118 euroa). Suunnitelman mukaisten poistojen, 348.324 €, jälkeen
tilikauden tulos muodostuu tilinpäätöksessä 2017 800.843,12 euroa ylijäämäiseksi.
Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus
on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen
vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:
Vuosikate prosenttia poistoista = 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin
pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla
tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet.
Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät
pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Talousarvioesityksessä vuosikate on suurempi kuin poistot.
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Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille:
1.Vahva talous
Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
2. Tasapainossa oleva talous
Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.
3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous
Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen
4.Heikkenevä talous
Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan
suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.
5. Kriisitalous
Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa.
Enontekiön kunnan tavoitteeksi asetettiin, että vuosikate kattaa (netto) investoinnit. Tavoite toteutui.
Tilikauden ylijäämä on 2017 800.843,42€ eli ennakoitua suurempi. Ylijäämä vuonna 2016 oli 219.483,35 (V 2015 alijäämä
123.329,76 €V. 2014 326.948,75 ja v. 2013 alijäämä oli 204.351,28 €). Taseen edellisten vuosien ylijäämä on 244.548,00 euroa.
Puskuriksi kunnan taseeseen jää tilinpäätöksessä 1.264.874,77 €.
Investointimenot olivat tilinpäätöksessä 2.514.156,65 € ja investointimenojen toteutuma oli 69,5 %. Suurimmat investointimenot olivat Kilpisjärven monitoimitalo 2.141.330,51 €, Osuuspankin kiinteistö 184.540,27 €, liikuntahallin kunnostus 54.442,20 € ja
Karesuvannon koulu/ päivähoitotilat 50.564,10 €.
Kokonaismenot olivat tilinpäätöksessä vuonna 2017 20.630 t€ ja vuonna 2016 19.769 t€. Vuonna 2015 ne olivat 19.457 t€.
Pitkäaikaisen lainan määrä aleni huomattavasti ja oli vuoden 2017 lopussa 4.510.473 € eli 2380 euroa/ asukas. Kuntaliiton tilinpäätösarvion mukaan Manner-Suomen kuntien lainakanta 2017 lopussa oli keskimäärin 2.921 euroa / asukas. Vuonna 2016
kunnalla lainaa oli 5,478 eli 2923/asukas (2015 lopussa 5,812 milj. € eli 3122 €/asukas, v. 2014 5,426 milj. euroa eli 2868
€/asukas, v. 2013 4,695 milj. € eli 2482€/asukas, vuonna 2012 4,438 milj. € eli 2.363 €/asukas ja v. 2011 3,966 € eli 2.098 €/
asukas).
Kuntakonsernin lainamäärä aleni ja oli tilinpäätöshetkellä 10.396.937,88 € eli 5486,51/asukas (vuonna 2016 11,675 milj. € eli
6230/asukas. (Vuonna 2015 12,065 milj. € eli 6479,67 €/asukas, v.2014 10,788 milj. €, 5702 €/asukas, v. 2013 9.096 milj. € eli
4808/asukas, v. 2012 10,556 milj. € eli 5621 €/asukas, v. 2011 8,250 milj. € eli 4365€ /asukas).
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Kassavarojen ja talletusten määrä vuoden lopussa oli 450.981,62. Edellisenä vuonna ne olivat 212.602,33. Edelliseen vuoteen
verrattuna kassatilanne oli parempi. Tilinpäätöshetken rahavaroilla olisi voitu kattaa 8,1 päivän kassamenot. Vuonna 2016 vastaava luku oli 3,9 päivää.
1.1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Kunnan tulevaan kehitykseen vaikuttaa tulorahoituksen kehittyminen verotulot ja valtionosuudet. Verojen määrä on hieman
kasvanut, mutta valtionosuuksien määrä on laskenut edellisvuodesta. Erityisen tärkeää on pitää talouden kulukuri tiukkana.
Kunnan toimintamenot laskivat 2,78 % edellisvuodesta eli suunta on oikea. Ikärakenteen muutos lisää kuitenkin palvelutarvetta.
Kuntien vastuuta on myös lisätty pitkäaikaistyöttömistä.
Kunnan liikkumavara on heikko, kun huomioidaan Enontekiön kunnan veroaste ja lainakanta ja valtionosuuksien osuus kunnan
taloudessa sekä kunnan tulevaisuuden investointitarpeet. Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen ohella haasteena ovat edelleen väestön väheneminen ja ikääntyminen, työttömyys, työpaikkojen säilyttäminen ja uusien luominen.
Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille 1.1.2020. Tämä muuttaa kunnan toimintaa merkittävästi. Itsehallintoalueille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä. Soteuudistuksen myötä kuntien merkitys alueen elinvoimaisuuden edistäjänä korostuu entisestään. Elinvoimaisen kunnan kannalta
on tärkeää, että kunnan talous on kunnossa.. Kunnan talouden ollessa tasapainoinen on voimavaroja enemmän elinvoimaisen
tulevaisuuden kunnan rakentamiseen.
Elinkeinojen toimintaedellytysten edistäminen edelleen on erittäin tärkeää koko kunnan tulevaisuuden kannalta. Alueen yritysten merkitys kunnan elinvoimaisuudelle ja kuntataloudelle mm. kunnallisverotulojen muodossa on erittäin suuri.
Matkailuelinkeinon ml. revontulimatkailu toimintaedellytysten kehittäminen on erittäin tärkeää, ja alueen saavutettavuuden
parantamiseksi on tehtävä suunnitelmallisesti työtä. Lentokentän säilyminen ja säännöllinen reittiliikenne sekä valtatie 21 perusparannus ovat Enontekiölle elintärkeitä asioita. Poro- ja luontaiselinkeinojen kehittyminen on tärkeää sekä elinkeinollisesti
että kulttuurisesti.
Kunta pyrkii kaikin tavoin jatkamaan aktiivista elinvoimapolitiikkaa. Kunnan elinvoimaisuus pohjaa jatkuvaan uudistumiseen ja
hyvinvoiviin kuntalaisiin. Elinvoimaisessa kunnassa kuntalaiset osallistuvat vahvasti kuntayhteisön kehittämiseen. Tämä oli taustalla kun kunnan organisaatiota muutettiin v. 2017. Elinvoimaisen kunnan on kehitettävä omaa toimintaa jatkuvasti. Kunta tarvitsee elinvoiman rakentamisessa aktiivisia kuntalaisia, yhdistyksiä, vapaaehtoistoimintaa ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä.
Enontekiöllä on tehtävä työtä saavutettavuuden parantamiseksi, elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi sekä yritysmyönteisyyden edistämiseksi.
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Kunnan vuonna 2017 vahvistama Met tehemä yhessä-kuntastrategia lähtee siitä, että keskiössä on luonto, yhteistyö ja terveys.
Kuntastrategia lähtee enontekiöläisistä ihmisistä, joita on kuultu eri tavoin strategiaprosessin aikana. Kunnan on suunnitelmallisesti tehtävä työtä vetovoimaisen ympäristön, kilpailukykyisten yritysten, osaamisen ja työvoiman saatavuuden, palvelujen,
sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden eteen. Elinvoimainen kunta pitää olemassa olevat kuntalaiset ja toimijat alueella ja
houkuttelee uusia ihmisiä ja toimijoita. Kunta, kuntalaiset, yritykset ja järjestöt ym. on tärkeää saada toimimaan yhteisten päämäärien hyväksi uutta luoden. Työhön tarvitaan erilaisia näkökulmia omaavia ihmisiä ja ihmisten välistä avointa ja ennakkoluulotonta vuorovaikutusta, myönteistä asennetta unohtamatta. Luottamuksellisen ilmapiirin ja hyvän vuorovaikutuksen turvaaminen ja ylläpitäminen ihmisten ja yhteisöjen välillä on tärkeää. Kunnan tulee kehittää keinoja vuorovaikutuksen ja kumppanuuden edistämiseen eri tahojen suuntaan. Met tehemä yhessä on hyvä periaate tässä työssä.
Kunnan on tehtävä työtä toiminnan tuotavuuden 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 sekä mm. sähköisten kokousten
mahdollistamiseksi.
Kustannustehokkaat palvelut, kunnan talouden ja toimintojen pitkäjänteinen ennakointi ja suunnittelu, kuntaorganisaation ja
prosessien toimivuus, työhyvinvointi, menokuri, hankintojen tehostaminen sekä kustannustietoisuuden parantaminen kuntaorganisaatiossa laajemmin ovat keskeisiä asioita. Henkilöstön eläköitymisen haasteisiin pyritään vastaamaan osaamisen
kehittämisellä, uudelleen organisoinnilla, sisäisillä siirroilla ja onnistuneella rekrytoinnilla.
Kunnassa on tehty vuoden aikana selvityksiä toiminnan parantamiseksi ja tarkasteltu investointeja myös pidemmällä aikavälillä.
Lähivuosien investointiohjelma tulee olemaan maltillinen. Kuntakonsernin tulorahoituksen olisi riitettävä kattamaan investointeja, jotta velkamäärä saadaan kestävälle tasolle.
Kunnan tulorahoitus riittää lainojen hoitoon lainanhoitokatteen ollessa 1,72 (v. 2016 0,8). Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun
tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Luotettavan kuvan
kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla.
1.1.5 Kunnan henkilöstö
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 %
Kuviossa näkyy vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2008 – 2017

Henkilöstömäärän prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain 31.12.2017 (ilman työllistettyjä)
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Kunnan palkkausmenot (palkat ja sosiaalikulut yhteensä vähennettynä henkilöstökorvauksilla), vähenivät vuonna 2017
505.023,64 €.
Palkat ja palkkiot ovat tilinpäätösvuonna 5.421.059,48 €, vähennystä edelliseen vuoteen oli 6,89 %.
Kunnan palkat €
Kassasta maksettu
Kirjanpidon mukaan
Sosiaalimaksut
Henkilöstökorvaukset

2011
4.715.330
4.813.604
1.421.469
49.475

Henkilöstökulut toimialoittain 2017

2012
5.065.848
5.242.022
1.549.127
86.604

2013
5.228.166
5.284.893
1.585.342
110.743

2014
5.506.203,43
5.557.687,85
1.640.562,23
80.375,91

2015
5.489.298,70
5.466.742,39
1.642.377,19
101.484,00

2016
5.560.021,55
5.602.376,11
1.725.149,43
83.690,90

2017
5.580.108,78
5.421.059,48
1.401.442,88
72.239,34
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Edellä olevassa kuviossa on huomioitava mm. seuraavat asiat: Vuoden 2016 alussa hallinnon alla olleen toimistopalveluyksikön
henkilöstöstä 4 henkilöä (178.160 €) siirrettiin muihin hallintokuntiin seuraavasti: sivistykseen 1 henkilöä (43.680 €), perusturvaan 1 (35.940 €) ja tekniikkaan 2 (98.540 €). Vuonna 2017 työpaja siirtyi vapaa-aikatoimen alta perusturvaan.
Sairauspoissaolot

Henkilöstön sairauspoissaoloja oli vuonna 2017 yhteensä 1595 työpäivää eli 10,54 työpäivää / henkilö. Vuonna 2016 yhteensä
2323 työpäivää eli keskimäärin 14,57 työpäivää / henkilö. Vuonna 2015 sairauspoissaoloja oli yhteensä 2149 eli keskimäärin
14,41 työpäivää/henkilö. Keskiarvon ylittävää sairastavuutta esiintyi opetustoimen ja varhaiskasvatuksen 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.
Alla olevasta taulukosta käy ilmi sairastavuus toimialoittain ilman tapaturmia vuonna 2017 (työpäivät). Verailutietoina on
esitetty vuodet 2015- 2016 vanhan toimialan jaon mukaisesti.

Toimiala

Hallinto
Opetustoimi
Perusturva
Infrastruktuuri
Varhaiskasvatus
Muut
Yhteensä

Henkilöstömäärä

24,31
42,43
45,00
17,60
18,00
4,00
151,34

Sairaspäivät
yht.

151
493
440
179
316
16
1595

Sairauspäiviä per
henkilö
v. 2017
6,21
11,62
9,78
10,17
17,56
4,00
10,54

Sairauspäiviä per
henkilö
v. 2016
6,88 Hallinto
15,81 Sivistys
11,33 Perusturva
19,93 Tekninen

Sairauspäiviä per
henkilö
v. 2015
8,69 Hallinto
16,35 Sivistys
12,86 Perusturva
12,58 Tekninen

14,57 ka

14,41 ka

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 päi-
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vää, josta sivistystoimessa 7 päivää (0,07 työpäivää/henkilö), perusturvassa 3 päivää (0,07 työpäivää/henkilö), teknisessä 0 päivää ja hallinnossa 0 päivää.
Kunnassa on panostettu työhyvinvointiin viime vuosina. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on kunnan tärkein voimavara
muuttuvassa toimintaympäristössä. Työhyvinvointiin vaikuttavat erityisesti johtaminen, osaaminen sekä työyhteisön ja työn
kehittäminen. Esimiestyön laadulla on merkittävä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin. Johdon ja esimiesten kehittymistä on
tuettu viime vuosina kunnassa, ja suuri osa kunnan esimiehistä on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.
Henkilöstön työssä jaksamista on tuettu työterveyshuollon toimenpitein ja työnantaja on tukenut henkilöstön
liikuntaharrastuksia maksamalla kuntosalin, uimahallin ja kansalaisopiston liikuntakurssien kustannuksia. Jokaisessa yksikössä on
vuodesta 2011 lukien laadittu työhyvinvointisuunnitelmat. Kunnan varhaisen tuen toimintamalli on otettu käyttöön vuoden
2012 alussa ja henkilöstöohjeet vuoden 2014 alussa, mikä osaltaan mahdollistaa oikeudenmukaisen henkilöstöpolitiikan
toteuttamista sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämistä. Nämä edistävät laajemmin työhyvinvoinnin kehittymistä.
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. Henkilöstöraportti on laadittu erikseen.
1.1.6

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Kunnan toimintaan vaikuttavat mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa
kunnan asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn asukkaista ja yrityksistä.
Toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, suhdannevaihteluita ja
lainsäädännön muutoksia. Rahoitusriskit koostuvat lähinnä rahoitus-, maksuvalmius- ja korkoriskistä. Rahoitusriskien hallinnan
tavoitteena on varmistaa, että kunnalla on mahdollisimman tehokkaasti käytettävissään riittävä rahoitus. Maksuvalmiusriski
liittyy kassanhallintaan ja korkoriskit korkotason vaihteluun. Rahoitusriskit liittyvät myös kunnan antamiin takauksiin.
Vahinkoriskit kohdistuvat yleensä johonkin kohteeseen ja vahingon mahdollisuus sekä seuraukset ovat etukäteen tiedossa,
mutta vahingon todennäköisyyttä ei kuitenkaan tiedetä.
Epävarmuutta toiminnan ja talouden suunnitteluun tuovat kunnan ikärakenne sekä valtionhallinnon toimeenpanevat
uudistukset. Merkittävin ja laajin kunnan toimintaa muuttava uudistus on sote- ja maakunta-uudistus. Sote- ja
maakuntauudistuksessa noin puolet kunnan vastuulla olevista tehtävistä siirretään maakunnan järjestämis- ja rahoitusvastuulle
1.1.2020 alkaen. Lakiesityksen mukaan kuntiin jää kuitenkin palveluihin liittyvien toimitilojen omistusvastuu. Sote- ja
maakuntauudistuksella on myös monia heijastusvaikutuksia jäljelle jäävän kuntaorganisaation hallintoon, tukipalveluihin ja
johtamisjärjestelmään.
Kunnan rahoitusriskiin vaikuttavat valtionosuuksista tulevina vuosina tehtävät leikkaukset ja mm. mahdolliset muutokset
yhteisövero-osuuksiin ja kiinteistöveron tuoton kohdistamisessa. Kuntien vastuun lisääminen työllisyyden hoidossa aiheuttaa
kunnalle kustannuksia. Julkisen talouden alijäämän ja velkaantumisen hoito tulee koskettamaan myös kuntien toimintaa ja
taloutta. Talouden laskusuhdanteessa verotulojen arviointi on haastavaa ja valtiontalouden tasapainottamistoimet voivat
vaikuttaa merkittävästi kuntiin. Enontekiön kunnan rahoituspohjasta valtionosuudet ovat lähes puolet, joten muutokset
valtionosuusjärjestelmässä vaikuttavat merkittävästi kunnan rahoituspohjaan.
Kunnan ja kuntakonserntin lainakanta on saatu alenemaan. Tavoitteena on, että kunnan tulorahoitus riittäisi kattamaan
nettoinvestoinnit. Kunnan rahoitusriski liittyy myös korkotason nousuun ja kunnan myöntämiin omavelkaisiin takauksiin.
Vuonna 2017 maksuvalmius on ollut parempi kuin edellisvuosina (kassan riittävyys 8,1 päivää). Kunnalla on
kuntatodistussopimukset Kuntarahoituksen kanssa maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Kunta on myöntänyt pääomaehtoista lainaa Kotirinne ry:n toimintaan ja varmaa on, että yhdistys ei kykene suoriutumaan näistä
veloista vaikka yhdistys on edelleen toiminnassa.
Kunnan toimintaan vaikuttaa väestön ikärakenteen muutokset ja niiden seurauksena palvelurakenteen muutospaineet.
Kunnassa ikääntyvän väestön määrä lisääntyy ja ikäluokat pienenevät koko ajan. Tämä vaikuttaa kuntapalveluihin
tulevaisuudessa yhä enemmän. Väestömäärän kehitys ja oppilasmäärän pieneneminen vaikuttaa valtionosuuksiin ja
verotuloihin.
Kunnan henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen liittyviä riskejä pyritään ennakoimaan ennen muuta osaamisen kehittämisellä,
uudelleenkoulutuksella sekä henkilöstön sisäisillä siirroilla. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta kunnan
palvelutuotannossa turvataan tarvittava osaaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, osaaminen liittyy myös
työhyvinvointiin.
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Eläkkeelle siirtyvien määrä näkyy mm. lisääntyvänä rekrytointitarpeena, toisaalta työvoima pienenee valtakunnallisestikin.
Eläköitymisen aiheuttamiin haasteisiin ja henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen liittyvien riskien varautumiseen
henkilöstöjohtamisessa on erityisen tärkeää. Enontekiön kunta on yhdessä Muonion kunnan kanssa sopinut vuonna 2017
henkilöstökoordinaattorin yhteisestä tehtävästä. Henkilöstökoordinaattori on aloittanut työn vuoden 2018 helmikuussa ja hänen
tehtävänä on laajasti henkilöstöön liittyvät asiat mm. henkilöstöasioiden ennakointi, rekrytointi, osaamisen kehittäminen,
palkkausjärjestelmän kehittäminen, työhyvinvointi. Kunnan palvelutuotantoon tarvitaan rakenteellisia muutoksia ja uudelleen
organisointia, mikä vaatii pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta hallintokunnissa. Suunnittelussa on huomioitava erityisesti mm.
tehtävien uudelleen organisointi ja toimintojen tehostaminen, sisäiset siirrot, oppisopimuksen hyödyntäminen sekä rekrytoinnin
kehittäminen. Tärkeällä sijalla on myös myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen ja edelleen parantaminen sekä yhteistyö
kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Henkilöstön ikääntyminen ja sen mahdolliset terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat myös toiminnallinen riski.
Kunnan ikääntyvä henkilöstö tuo haasteita myös työssä jaksamiselle ja työhyvinvoinnille. Nämä kaikki edellyttävät myös
johtamiselta uudenlaisia toimintatapoja.
Toimintariskinä on pienessä organisaatiossa avainhenkilöiden erikoisosaamisen korvaaminen. Pienessä organisaatiossa melkein
kaikki toimihenkilöt ja viranhaltijat ovat avainhenkilöitä omalla toimialallaan. Pienessä yksikössä on erittäin vaikea
varahenkilöjärjestelmällä täysin korvata avainhenkilöiden erikoisosaamista ja varmistaa toiminnan häiriötön jatkuvuus joka
tilanteessa.
Kiinteistöissä on kiinteistöjen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä riskejä. Kiinteistöjen remontointia ja sisäilmaongelmien korjaamista
on tehty mm. terveyskeskuksen kiinteistössä. Pitemmän aikavälin suunnittelua on tehty kuntakonsernin kiinteistöyhtiöissä.
Tietojärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet sekä sähkön saanti ovat merkittäviä riskejä kunnan johtamisen ja palvelutuotannon
ylläpitämisen kannalta. Niiden tehokkuus ja häiriöttömyys on varmistettava riittävillä toimenpiteillä.
Tietoturvallisuutta koskevien riskien hallinta on osa organisaation riskienhallintaa. Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen,
palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista ja varmistamista niihin kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Kunnassa on
käytössä teknisiä ratkaisuja riskien hallitsemiseksi ja tietoturvaohjeistus, jonka päivittäminen on tarpeen aloittaa kuluvana
vuonna.
Kunnan toiminta- ja omaisuusriskeihin on varauduttu vakuuttamisella. Vakuutusten päivittämistyötä tehdään jatkuvasti
vastuuviranhaltijoiden toimesta.
1.1.7

Ympäristötekijät

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan
tilinpäätöksessä. Enontekiön kunnalla ei ole tunnistettu tällä hetkellä merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka vaikuttaisivat
olennaisesti kunnan taloudelliseen asemaan tai toiminnan kehitykseen. Enontekiön kunnan toimintaan ja alueen kehittymiseen
vaikuttavana ympäristöön liittyvänä asiana on vesi- ja jätevesihuollon kehittämiseen liittyvät asiat mm. Hetassa ja Kilpisjärvellä.

1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään
varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan
ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista.
Hallintosäännössä on kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hallintosäännössä on
huomioitu tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta.
Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä
raportointia. Tästä syystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun
toimintatapaan.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on
kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää
voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa
selonteko siäisen valvonnan järjestämisestä.
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet
saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen
tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.
Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan
asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation
tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet
pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja
luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.
Hallintosäännssä on vastuutettu kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille ja esimiehille sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tehtävät. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Lautakuntien ja kunnanhallituksen tulee seurata alaistensa viranhaltijoiden päätöksiä. Kunnanhallitus seuraa puolestaan
lautakuntien päätöksiä. Tämä asia on huomioitu uudessa hallintosäännössä. Asioiden valmistelun laatu ei kaikilta osin ole hyvää
ja tätä parannetaan mm. etäkoulutuksilla ja sisäisillä koulutuksilla. Tarvittaessa käytetään otto-oikeutta tai toimielin korjaa omaa
päätöstään tarvittaessa. Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi hyvän hallinnon ja kunnanhallitus on helmikuussa 2017
ohjeistanut toimielimiä ja viranhaltijoita sekä tytäryhtiöitä ja toimitusjohtajia hyvän hallinnon noudattamisesta Enontekiön
kuntakonsernissa.
Pääosin säännöksiä,määräyksiä ja päätöksiä noudatetaan. Puutteita on esiintynyt mm. hallituksen lautakunnille antamien
valmistelutehtävien tekemisessä, talousarvion valmistelussa, talousarviomuutosten valmistelussa valtuustolle
talousarviovuoden aikana, hankintapäätöksissä ja henkilöstön palkkauspäätöksissä sekä virkavapauspäätöksissä. Kunnan
henkilöstöohjeella ja varhaisen tuen mallilla on henkilöstöpäätösten yhdenmukaisuutta kyetty parantamaan. Henkilöstöohje on
parhaillaan päivitettävänä. Esimiesten sisäistä koulutusta tulee jatkossakin järjestää kunnan yhtenäisten toimintatapojen
varmistamiseksi. Esimiespalavereja tullaan pitämään henkilöstökoordinaattorin toimesta. Samoin yhtenäisiä
linjauksia/suosituksia henkilöstöasioihin liittyen. Hankintojen prosesseja ja toimintatapoja on tarpeen edelleen parantaa
kunnassa. Oikaisuvaatimuksia ja valituksia päätöksiin on tehty vähän. Kanteluita on tehty jonkin verran.
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
Tilinpäätösvuonna on seurattu talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti säännöllisesti asetettujen toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden saavuttamista vastuuviranhaltijoiden toimesta sekä lautakunnissa ja kunnanhallituksessa.
Varojen käyttöä valvovat vastuuviranhaltijat oman vastuualueensa osalta. Tuloksellisuuden arviointia toteutetaan osana
toiminnan ja talouden valmistelua ja seurantaa. Talousarvioon liittyvien muutosten valmistelu hallintosäännön mukaisesti ei ole
toteutunut kaikilta osin riittävällä tarkkuudella. Tavoitteiden asettamisessa, toteuttamisessa ja seurannassa on kehitettävää
edelleen.

Riskienhallinnan järjestäminen
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä. Mm. vakuuttamisesta ja riskienhallinnasta vastaavat
tulosyksiköistä vastaavat viranhaltijat oman tulosyksikkönsä osalta ja tarvittavat vakuutukset otetaan kunnanhallituksen
päättämältä vakuutusyhtiöltä.
Riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta vastaavat kunnan vastuuviranhaltijat oman tehtäväalueensa osalta. Sisäisen valvonnan ja
riskien hallinnan ohjeistus on hyväksytty 2012. Ohjeen noudattaminen on syytä ottaa edelleen esille johtoryhmässä ja mm.
esimiespalavereissa. Riskienhallinnan prosessien kehittäminen on tarpeen kaikissa toimialoilla. Riskienhallinnan seurantaa
toteutetaan myös vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain.
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Kunnassa on hallintosäännössä määritelty euromääräiset hankintavaltuudet luottamustoimielimille ja viranhaltijoille. Kunta on
ryhtynyt käyttämään vuoden 2011 alussa kuntien yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy:n palveluja. Kunnan säännöissä
ja ohjeissa on velvoitteita kunnan omaisuuteen liittyen (mm. hallintosääntö, taloudenhoidosta annettu ohje, irtaimisto-ohje).
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Uusi hankintaohje päivitetään v. 2018 aikana. Hankintamenettelyissä on esiintynyt jonkin verran puutteita. Hankintaosaamista
on koulutuksin pyritty lisäämään ja se vaatii jatkossakin koulutusta.
Sopimustoiminta
Sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ym. on vastuutettu uudessa hallintosäännössä.
Sopimusten seurannassa on puutteita, koska kunnalla ei ole vielä käytössä sähköistä järjestelmää. Sopimusten hallintaa on syytä
tulevaisuudessa kehittää mm. asianhallintajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
Kunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje vuonna 2012. Ohjeen noudattamista ja sisäistä tarkastusta
tulee kehittää edelleen. Kunnanhallitus on nimennyt toimikaudekseen tarkastajat tarkastamaan tehtäväalueensa kassat,
arvopaperit, vakuudet, saatavien perinnän ja varastot kerran vuodessa.
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1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tilikaudelle jaksotettujen
tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden
tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja.
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1000 e

1000 €

1000 €

1000 €

1000€

1000 €

1000 €

2 745

2 663

2595

2905

2594

2595

2730

Toimintakulut

-15 316

-16 232

-16 706

-16 913

-17 332

-17 380

-16 897

Toimintakate

-12 571

-13 569

-14 112

-14 008

-14 738

-14 785

-14 168

Verotulot

4 897

5 386

5 676

5 848

6 023

6151

6203

Valtionosuudet

7 948

8 387

8 332

8 474

8 833

8935

8824

737

623

508

485

504

572

539

Korkokulut

-166

-155

-124

92

-93

-82

-59

Muut rahoituskulut

-139

-175

-177

162

-167

-272

-189

707

497

103

544

361

602

1149

-308

311

-485

-382

-348

Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Muut Rahoitustuotot

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset

-317

Satunnaiset tuotot

145

364
271

Satunnaiset kulut

-251

-146

Tilikauden tulos

139

79

-204

327

-123

219

801

139

199

-204

327

-123

219

801

17,93

16,41

15,53

17,18

14,96

14,93

16,16

Vuosikate/poistot %

223,03

131,98

33,5

175,1

74,56

157,6

329,91

Vuosikate €/asukas

374,08

264,49

54,61

287,73

194,14

321,03

606,42

1890

1878

1892

1892

1862

1874

1895

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut %
(100xToimintatuotot/Toimintakulut)

Asukasmäärä

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa valtionosuus- ja verorahoituksen osuuden toiminnan
kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta:
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)
Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja
selittävät kuntakohtaisia eroja.
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on
keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien
poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava
tunnusluku:
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Vuosikate prosenttia poistoista
= 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin
pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla
tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta
valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet.
Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Myös nämä väittämät
pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.
Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.
Vuosikate euroa/asukas
Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen
tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.
Kuntayhtymissä ei lasketa tätä tunnuslukua.
Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja
toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Asukasmääränä
tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.
Erityisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon erot
veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus voi kahdessa vertailukunnassa olla saavutettu erilaisella verorasitteella kuntalaisiin.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.
Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot tai kulut, mistä syystä tulorahoituksen riittävyyden
arviointia ei voida määritellä sen perusteella.
Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä.Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää
varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai
alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen.
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1.3.2 Toiminnan rahoitus
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.
Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja
ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa
osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1000 €

1000 €

1000€

1000€

1000€

1000€

1000€

707

497

103

544

361

602

1 149

-251

-1

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät, netto
Tulorahoituksen korjauserät

93

-40

Investointien rahavirta
Investointimenot

621

908

634

1738

935

1264

2 514

Rahoitusosuudet investointeihin

148

231

-4

419

101

1000

2 142

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

13

15

2

luovutustulot
Toiminnan ja investointien

-4

-181

-534

-666

-472

340

777

rahavirrat
Rahoituksen rahavirta
Antolainjoen muutokset
Antolainjoen lisäykset

65

Antolainojen vähennys

30
10

181

16

1350

1631

1970

lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-875

-898

-806

-828

-931

-771

-608

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-42

20

1062

-72

-653

440

-363

-163

-18

-130

-58

274

-116

412

Rahoituksen rahavirta

-14

465

127

825

660

-447

-539

Rahavarojen muutos

-19

284

407

159

91

-107

238

Rahavarat 31.12

193

477

70

229

320

213

451

Rahavarat 1.1

212

193

477

70

229

319

213

4631

2144

738

1385

569

229

777

153,55

65,69

16,21

41,75

31,74

22,96

30,91

50,49

30,22

7,16

27,49

14,99

58,25

32,27

6,8

4,7

0,12

0,60

0,26

0,80

1,72

4

2,6

0,38

4,23

5,97

3,9

8,1

1890

1878

1892

1892

1862

1874

1895

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta,€
Investointien tulorahoitus %
Pääomamenojen tulorahoitus %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys/pv
Asukasmäärä
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Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €
Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen)
määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä
taikka ottamalla lisää lainaa.
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata
investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi [19.3.2013]
Investointien tulorahoitus, %
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.
Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien
vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä [16.12.2008].
Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan
merkityt rahoitusosuudet.
Pääomamenojen tulorahoitus, %
= 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)
Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen,
antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.
Antolainojen nettolisäys voi kaavassa olla myös negatiivinen, jos lyhennykset ovat lainanantoa suuremmat. Lainanlyhennyksillä
tarkoitetaan kaavassa rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä.
LAINANHOITO
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkotulot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan
lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa
laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan
pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.
Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan
lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää
alle yhden.
MAKSUVALMIUS
Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan
kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan
seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: [17.11.2009]
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoituslaskelmasta:
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Investointimenot
Antolainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset
Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella
tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
Katso kohta tilinpäätöslaskelmat.
TASEEN TUNNUSLUVUT

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Omavaraisuus %

52,4

52,5

52,4

50,34

49,06

46,64

49,13

53,29

178,80

136,73

198,79

36,90

3061,81

3364,29

3077,65

2690,08

22,8

20,1

20,6

23,6

23,46

28,31

26,71

23,83

-93

46

245

41

368

245

464

1265

-49,42

24,34

130,61

21,64

194,44

131,58

130,50

667,48

Lainakanta 31.12., 1000 €

3883

3966

4438

4695

5426

5812

5478

4510

Lainakanta 31.12., €/asukas

2069

2098

2363

2482

2868

3122

2923

2380

Lainasaamiset, 1000 €

1830

1834

1834

1834

1682

1682

1682

1666

Asukasmäärä

1883

1890

1878

1892

1892

1862

1874

1895

Rahoitusvarallisuus, €/asukas
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas

Kuntarahoitukselta 900.000 € lyhytaikaista lainaa
TASEEN TUNNUSLUVUT
Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.
Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta,
alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan
pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaisuusaste merkitsee kuntataloudessa
merkittävän suurta velkarasitetta. Niissä kuntayhtymissä, joissa on paljon välitettäviä varoja, omavaraisuus saattaa olla
huomattavasti alempi.
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan
merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot
muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.
Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska
pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan
takaisinmaksusta tulorahoituksella.
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä
alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina 17.11.2009].
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä
Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Asukasmääränä käytetään
tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää [17.11.2009].
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä
saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta
taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.
Lainat euroa/asukas
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella
kunnan asukasmäärällä. Kuntayhtymässä ei asukaskohtaista lainamäärää lasketa.
Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien
rahoittamiseen.
1.5 Kokonaistulot ja –menot
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot,
menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä.
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1.5 Kokonaistulot ja menot
KOKONAISMENOT JA TULOT 1000 €
2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

Toimintatuotot

2663

14,2

2595

14,3

2905

14,3

2594

2595

13,1

2730

13,4

Verotulot

5386

28,6

5676

31,2

5848

28,7

6023

12,9
30,04

6151

31,1

6203

30,3

Valtionosuudet

8387

44,6

8332

45,9

8474

41,7

8833

44,05
6

8935

45,1

8823

43,1

83

0,42

504

2,51

572

2,89

538

2,6

122

0,61

1002

5,06

2142

10,5

1970

9,83

16

0,1

20452

100

2017

%

Tulot
Varsinainen toiminta

Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

623

2,3

Satunnaiset tuotot

145

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

508

2,8

485

2,4

0,8

364

1,8

158

0,8

15

0,1

74

0,4

419

2,1

182

0,9

1631

8,0

Investoinnit
Rahoitusosuus .investointeihin
Rahoitustoiminta
Antolainasaamiset vähennys

10

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

1350

7,2

Lyhytaikaisten lainojen lisäys

1062

5,8

440

2,2

100

Oman pääoman lisäykset
18816

100

18173

100

20323

100

20046

100

19778

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

2016

16232

87,5

16706

90,5

16913

84,1

17332

84,9

17380

87,9

16897

81,9

Korkokulut

155

0,8

124

0,7

92

0,4

93

0,45

82

0,4

59

0,3

Muut rahoituskulut

139

0,8

174

0,9

162

0,8

167

0,81

272

1,4

189

1,0

Satunnaiset kulut

251

1,4

146

0,4

271

1,3

40

0,2

989

5,3

1738

8,7

1231

6,00

1264

6,4

2514

12,2

30

0,2

828

4,1

931

4,54

771

3,9

608

2,9

72

0,4

653

3,18

363

1,7

Kokonaismenot yhteensä
17410 100 18634 100 20106 100 20407
Menojen ja tulojen erotus on muut maksuvalmiuden muutokset + kassavarojen muutos

100

20630

100

Kokonaistulot yhteensä
Menot
Varsinainen toiminta
Toimintakulut
Valmistus omaan käyttöön

Tulorahoituksen korjauserät
Pakollisten varausten muutos
Käyttöomaisuuden myyntitappiot
Investoinnit
Käyttöomaisuudeninvestoinnit

621

3,6

Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähen-

875

5,0

42

0,2

898

4,9

nys
omanpääoman vähennykset
19769

100
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1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous
Konsernitilinpäätös
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja
niiden käytöstä tilikauden aikana.
Konsernituloslaskelmassa esitetään yhdistelmä kunnan ja sen tytär-, osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöistä sekä kuntayhtymistä,
joissa kunta on jäsenenä. Konsernituloslaskelma ja siitä esitettävät tunnusluvut kuvaavat kuntakonsernin tulorahoituksen riittävyyttä ja toiminnan taloudellista tulosta.
1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Yhdistely konsernitilinpäätökseen
Yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt
Muut yhtiöt
Kyrön Vesihuolto Oy
Osuuskunnat
Yhdistykset
Kuntayhtymät
Yhteensä

Ei yhdistelty (kpl)

5
3
1
5
14

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus
Kunnan konserniohjeessa on määritelty konserniohjeen tarkoitus ja tavoite, soveltamisala, ohjeen sitovuus, konsernijohto ja
toimielinten toimivallanjako sekä konserniyhtiöiden johtaminen ja hallinto. Konserniohje sisältää mm. tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet, konserniraportoinnin sekä tarkastusta ja valvontaa koskevat velvoitteet. Konserniohjeessa linjataan hankintoja,
henkilöstöpolitiikkaa, riskienhallintaa ja tietoturvapolitiikkaa, konsernipalveluita sekä tiedotusta. Konserniohjeen mukaan kunnanvaltuusto määrittelee kunnan tavoitteet ja sen mukaiset kunnan omistajapolitiikan linjaukset sekä päättää kuntakonserniin
kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.
Enontekiön kuntakonsernin konsernijohdolla tarkoitetaan kunnanhallitusta ja kunnanjohtajaa.
Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajat ja antanut yhtiökokousedustajille ohjeita mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta tärkeimpiin käsiteltäviin asioihin.
Konsernin toiminnan ohjaamista tulee edelleen kehittää kunnassa mm. raportoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta.
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Seuraavassa on esitetty yhtiöille asetetut tavoitteet ja tavoitteiden toteutuminen:
Enontekiön kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa olevat tytäryhteisöt:
- Enontekiön Kehitys Oy
- Enontekiön Sähkö Oy
- Enontekiön Vesihuolto Oy
- Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot
- Kiinteistö Oy Ounasmajat
- Kiinteistö Oy Virastotalo
- Asunto Oy Jussaeno
- Asunto Oy Saanansäde 4

Talousarviossa 2017 on asetettu konsernijohdolle seuraavat tavoitteet:


Raportointi valtuustolle vähintään kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisista asioista
Kunnanjohtaja on raportoinut valtuustolle tavoitteen mukaisesti.

Enontekiön kunnan tytäryhtiöille annettavat yhteiset tavoitteet:








Yhtiöiden toimintojen pitkän aikavälin suunnittelu, menokuri ja tuottavuuden lisääminen sekä tarvittaessa taksojen tarkistukset.
Ylijäämäinen tilinpäätös.
Konserniohjeen noudattaminen.
Yhtiöiden tulee selvittää omaisuusmassansa tila ja kehittämisvaihtoehdot, ja niihin mahdollisesti liittyvien investointien
suunnittelussa tulee suunnitella myös investointien kattamiseen tarvittava rahoitus ja lainojen hoitokustannukset sekä
takaisinmaksu koko investoinnin elinkaaren aikana.
Yhtiöiden tulee selvittää yhdessä kunnan kanssa kiinteistöjen tulevaisuuden käyttö, uusien rakentaminen ja mahdollinen realisointi kuntastrategian linjausten mukaisesti.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkastelu vuoden 2017 aikana, raportointi konsernijohdolle.

Toteuma
Tytäryhtiöt tekivät ylijäämäisen tilinpäätöksen lukuun ottamatta seuraavia Enontekiön Kehitys Oy, Kiinteistö Oy Enontekiön
kunnan asunnot, Kiinteistö Oy virastotalo ja Asunto Oy Saanansäde 4. Tarkat euromäärät kohdassa Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.
Konserniohjetta on noudatettu.
Yhtiöiden kiinteistöjen ja tulevien investointien selvittämistyötä on tehty ja työ jatkuu edelleen.
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tehty vuonna 2017 ja pidetty konserninjohto tietoisena asioista mm. kehityskeskusteluissa.
Enontekiön Sähkö Oy
Tavoite
Yhtiön tulee em. yleisten tavoitteiden lisäksi selvittää vuoden 2017 aikana mahdollisuudet yhteistyön tiivistämiseen eri sähköverkkoyhtiöiden kanssa ja mahdolliset omistusjärjestelyt yhteistyössä kunnan kanssa.
Toteutuma
Kunnanhallitus on 23.1.2017 päättänyt antaa kunnanjohtajalle valtuudet neuvotella Enontekiön Sähkö Oy:n myynnistä ja antaa
valtuudet kutsua neuvotteluihin mukaan tarvittavat henkilöt. Asiasta on neuvoteltu yhdessä Enontekiön sähkö Oy:n hallituksen
puheenjohtajan kanssa vuoden 2017 aikana.
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Enontekiön Kehitys Oy:
Tavoite
Enontekiön Kehitys Oy:n mahdollisen uudelleenjärjestelyn toimeenpano yhteistyössä konsernijohdon kanssa.
Toteuma
Kunnanvaltuusto on päättänyt 17.5.2017 tehdyn selvitystyön jälkeen hyväksyä kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin, joka on
esitelty tilinpäätösasiakirjan alussa.

1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Konsernirakenteen muutokset
Vuoden aikana konsernirakenteessa tapahtui vain vähäisiä muutoksia. Kiinteistö Oy Ounasmajojen varat ja velat siirtyivät selvittelymenettelyttä kahdelle yhtiölle eli Kiinteistö Oy Ounasmajoille ja Asunto Oy Enontekiön puistomäentie 4-6. Jakautumisen
tarkoituksena oli eriyttää Kiinteistö Oy Ounasmajojen (jakautuva yhtiö) omistamat yläasteen rivitalot A ja B erilliseen asuntoosakeyhtiöön . Syynä eriyttämiseen on yläasteen rivitalojen myyminen.
Enontekiön Kehitys Oy:n toiminta siirrettiin 1.1.2018 Enontekiön kuntaan lukuun ottamatta yhtiön omistamia kiinteistöjä. Kehitysyhtiön henkilöstö siirtyi nk. vanhoina työntekijöinä kunnan palvelukseen.
Kunnan tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisön vuoden 2017 tulokset

Enontekiön Kehitys Oy
Enontekiön Sähkö Oy
Enontekiön Vesihuolto Oy
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot
Kiinteistö Oy Ounasmajat
Kiinteistö Oy Virastotalo
Asunto Oy Jussaeno
Kyrön Vesihuolto Oy
Asunto Oy Saanansäde 4

2014
-88 941
42413,7629612,87
11548,73
21670,76
-6979,78
1567,18
-870,14
9633,86

2015
11976,41
69507,29
16913,40
8348,02
27635,59
12261,38
3200,99
12880,26
0

2016
26239,57
1549,73
4466,26
-20055,54
-8446,03
2868,65
0
-8127,21
0

2017
-67394,89
110174,98
-7038,99
-15888,00
5,52
-2796,08
0
4627,03
0

1.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Kuntakonsernin tulevaisuuden haasteet ovat suuria mm. investointien osalta.
Enontekiön Sähkö Oy:n investointitarpeet ovat suuret, koska aikaisempina vuosina verkoston saneerausta ei ole tehty.
Enontekiön Vesihuolto Oy:n merkittävät investointihankkeet ovat Kilpisjärven vesi- ja viemäriverkoston uudistaminen ja Hetan
jätevedenpuhdistamon suunnitteleminen ja rakentaminen. Suunnitelmat ja esisuunnitelmat sekä budjetit ovat olemassa. Tässä
vaiheessa n. 3,2 miljoonan euron investointien suorittaminen on mahdotonta.
Kiinteistö Oy Enontekiön asuntojen kunnostustöiden painopistealueet ja etenemisjärjestys tehdään jo laaditun kuntokartoituksen perusteella. Suunnittelutyötä jatkettiin vuoden 2017 aikana. Suunnittelutyön lähtökohtana on asettaa sellaiset kunnostustyöt etusijalle, joilla on mahdollisimman suuri vaikutus ennalta arvaamattomien vahinkojen syntymisen vähentämiseen, jotta
käyttöaste pysyy jatkossakin vähintään nykytasolla. Tulevien kunnostustöiden rahoituksen varmistamiseksi vuokriin kohdistuu
jatkossakin korotuspaineita.
Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen ylläpito ja tarvittavat remontoinnit vaikuttavat yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Selvitystyö kiinteistöjen tulevaisuudesta jatkuu.
1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä
omaisuus ja voimavarat turvataan.
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Toimivallan ja vastuunjako konserniohjauksessa
Kunnan konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konserniohjeen mukaan
mm. kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin ja seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia
havaitsemistaan epäkohdista.
Kunnanjohtaja ja osa kunnanhallituksen jäsenistä (toimivat yhtiöiden hallituksissa) ovat tiiviissä yhteistyössä tytäryhteisöjen
kanssa. Konserniohjeen noudattamisen on kiinnitetty huomiota. Konsernin toiminnan ohjaamista tulee edelleen kehittää kunnassa mm. raportointia kehittämällä. Konserniohjeet päivitetään vuonna 2018.
Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä
Enontekiön kunnan konserniyhtiöiden hallituksiin on nimetty kunnanhallituksen jäseniä, jotka voivat ohjata ja valvoa toimintaa
yhtiössä niin, että se vastaa omistajan tahtoa. Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajat ja
antanut yhtiökokousedustajille ohjeita mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä kuntaa edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta tärkeimpiin käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus on voinut myös erillisillä päätöksillä ohjeistaa yhtiöiden hallituksen jäseniä sekä yhtiökokousedustajaa.
Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi
Valtuusto on asettanut tavoitteet kunnan talousarviossa 2017 ja eri yhtiöiden tavoitteiden toteutuminen on selostettu aikaisemmin toimintakertomuksessa.
Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi
Tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta on seurattu yhtiöiden toimittamien seurantaraporteista ja keskusteluin yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajia on kuultu tarvittaessa kunnanhallituksen kokouksissa ja valtuustoseminaareissa.
Keskitettyjen konsernitoimintojen ja –palveluiden käyttö
Konserniohje sisältää ohjeistusta keskitetyistä konsernitoiminnoista mm. hankinnoista ja henkilöstöpolitiikasta.
Konsernipalveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka konserniyhteisö tuottaa keskitetysti muille konserniyhteisöille. Tällaisia palveluja
voivat olla mm. toimitila- ja kiinteistöpalvelut, taloushallinnon palvelut, tietohallinnon palvelut ja muut hallinnon palvelut ja
arkistointi sekä monistus- ja painatuspalvelut.
Kunta tuottaa kaikille kunnan määräämisvallassa oleville yhtiöille taloushallinnon palveluja, osittain toimitilapalveluja, tietohallinnon palveluita ja kopiointipalvelua. Hinnoittelu tapahtuu omakustannusperiaatteella.
Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä
Kukin tytäryhtiö vastaa riskien kartoittamisesta, vahinkojen ehkäisemisestä ja vakuuttamisesta. Kunta on kilpailuttanut vakuutukset ja yhtiöt arvioivat vakuutustarpeensa ja tekevät vakuutussopimukset vakuutusyhtiöiden kanssa.
Riskien arviointi ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi ja vakuuttamiseksi ovat yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla.
Yhtiöiden toimitusjohtajilta saadun tiedon mukaan mm. tilaukset, laskujen tarkastus ja maksatus, tilinkäyttöoikeudet, vakuutukset on asianmukaisesti hoidettu yhtiöissä. Saatavien perintää on tehostettu yhtiöissä. Riskienhallintaa tulee kehittää edelleen
myös kunnan yhtiöissä.
1.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
Katso kohdasta tilinpäätöslaskelmat.
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1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
1.7.1

Tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallitus esittää tilikauden 800.843,42 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tilikauden ylijäämä siirretään taseen tilikauden ylijäämä -tilille.
1.7.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet
Konsernitason kriisikuntakriteerien osalta uutta arviointimenettelyä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 vuosien 2015
ja 2016 konsernitilinpäätöksiin kertyneisiin alijäämiin ja konsernitilinpäätöksistä laskettaviin tunnuslukuihin (kuntalaki148.4 §).
Konsernitason kriisikuntamenettely edellyttää konsernitilinpäätöksiä kaikilta kunnilta.
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä ns. kriisikuntamenettelyä koskevat säännökset
on siirretty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetusta laista uuteen kuntalakiin.
Uuden kuntalain (118 §) mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos




kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määräajassa – Taseessa ei alijäämää
kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijäämää viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa asukasta kohden TAI
kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena peräkkäisenä vuotena täyttäneet kaikki laissa säädetyt
raja-arvot, jotka ovat:
1.
2.
3.
4.

kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n
mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti;
asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Kuntakonsenin yli-/alijäämä, €/asukas
Kuntakonsenin vuosikate, €
Kunnan tuloveroprosentti
Kuntakonsernin lainakanta, €/asukas
Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus
Painotettu tulovero % keskiarvo
Ero keskiarvoon, yksikköä
Konsernin lainakanta €/asukas keskiarvo *)
Ero keskiarvoon, %
*) 2016 ennakkotieto
Asukasmäärä

TP 2015
TP 2016
TP 2017
11,44
307,3
427,4
1261662,9 1365655,9 2022263,3
20,75
21,25
21,25
6480
6230
5487
48,46
61,33
81,72
19,84
0,91
5 978
8,4

19,87
1,38
6 200
0,5

19,91
1,34
6 148
12,05

1862

1874

1895

Taseessa ei alijäämää
Vuosikate ei ole negatiivinen
Täyttyy kahtena vuonna
Ei täyty
Täyttyy kahtena vuonna

v. 2016 suhteellinen velkaantuneisuus keskimäärin kunnissa 78,2%
Enontekiön kuntakonserni ei täytä eo. mukaisesti arviointimenettelyn kriteerejä. Tästä huolimatta konsernin taloudelliset haasteet ovat suuria kuten konsernin toimintakertomuksen osalta käy ilmi. Kunnan on edelleen panostettava kestävään talouteen ja
mietittävä keinoja tähän.

35
Mahdollisia toimenpiteitä kestävään talouteen:
-Kuntakonsernin strategisen johtamisen vahvistaminen edelleen.
-Pidetään Enontekiö viihtyisänä, elinvoimaisena ja yrittäjäystävällisenä kuntana uusien kuntalaisten ja yrittäjien saamiseksi kuntaan.
- Edunvalvontaa kehitetään eri sidosryhmiin.
- Kunnan talouden ja toimintojen pitkäjänteinen suunnittelu ja kestävä talous ml. talouden ennakoinnin kehittäminen.
- Kuntaorganisaation prosessien toimivuutta sekä osaamista kehitetään edelleen.
- Kuntakonsernin talouspalvelujen kokonaisuuden parantaminen mm. kuntakonsernin talousyksikkö.
- Haetaan uusia ratkaisuja ja kokeillaan asioita rohkeasti.
- Kustannustietoisuutta parannetaan koko kuntaorganisaatiossa.
- Kokeilukulttuurin lisääminen kunnassa
- Toimintojen ulkoistaminen perustellusta syystä ja suunnitelmallisesti sekä sitä kautta alueen yrittäjille mahdollisuuksien tarjoaminen
- Hankinnat toteutetaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti siten, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.
- Sosiaalipalvelujen selvittämistyö jatkuu laajempana kokonaisuutena.
-Henkilöstön toimenkuvia tarkastellaan tarpeen mukaan.
-Henkilöstön luonnollista poistumaa käytetään hyväksi mahdollisuuksien mukaan ja toimenkuvia tarkastellaan mm. eläköitymisten yhteydessä.
- infrastruktuurin toimialalla selvitetään hallinnon, vesilaitoksen ja kiinteistöhuollon tarkoituksenmukaisia palvelujen tuottamistapoja ja tasoa. Kiinteistönhuollon mitoitusta tarkistetaan jatkuvasti vastaamaan vallitsevaa tilannetta.
- Kunta on luopunut/ luopuu tyhjistä ja purkukuntoisista kiinteistöistä.
- Kunta jatkaa edelleen tonttien myymistä, kaavoittamista sekä kaavoitus- ja maankäyttösopimusten tekemistä.
- Veroprosentteja tarkastellaan tarvittaessa. Kiinteistöveron piiriin kuulumattomien kiinteistöjen tarkastustoiminta tulee suunnitella ja toteuttaa.
- Maksujen ja taksojen vuotuiset tarkistukset tehdään vastaamaan aiheutuneita kustannuksia.
- Kunnanvaltuusto on määrännyt valtion omistamille suojelu- ja erämaa-alueille yleisen 0,9%:n kiinteistöveron. Pyritään ajamaan asiaa ja saamaan päätöksestä kunnalle aiheutuva verokertymä.
- Valtion maita hyödynnetään taajamien ympäristön kaavoituksessa, jotta elinkeinopolitiikan tehostamisen edellytykset turvataan.
- Kiinnitetään erityistä huomioita tuloksellisuuden kehittämiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin sekä yleiseen säästäväisyyteen
kunnan kaikissa toiminnoissa.
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2 Talousarvion toteutuminen
2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttötalouden toteutuminen
Valtuusto on talousarvion ja -suunnitelman käyttötalousosassa asettanut kunnan toiminnalliset tavoitteet ja osoittanut tavoitteiden edellyttämän nettobudjetin toimielimelle tehtävien hoitamiseen.
Yleishallinnon, sivistystoimen, perusturvan ja teknisen toimen sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate.
Kunnanhallituksella ja lautakunnilla on oikeus toimielintasolla tehdä muutoksia kustannuspaikkojen välillä edellyttäen, että tavoitteet saavutetaan valtuuston edellyttämällä tavalla.

37
Käyttötalous
Hallinto
Toimintatuotot
Toimintamenot
Nettomenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

TP 2014

TP 2015

TP 2016

TP 2017

327617
1672653
1345036
1087445
396918

261909
1567289
-1305380
1087923
283032,55

272 490
1 634 775
1 362 285
1 018 337
366 787

337 464
1 483 374
1 145 911
817 599
413 174

Viestintä
Toimintatuotot
Toimintamenot
Nettomenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Infrastruktuuri
Toimintatuotot
Toimintamenot
Nettomenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

6 388
6 388
3 908
704

981010
1491529
510519
465463
576448

743949
1332407
588459
432770
487984

877 118
1 508 795
631 677
567 961
517 814

929 758
1 524 653
594 895
558 584
508 626

37176
559088
521912
45682
499983

29066
488710
459644
33589
447837

24 927
502 505
477 578
15 325
472 853

50 161
495 624
445 463
34 492
445 573

Opetustoimi
Toimintatuotot
Toimintamenot
Nettomenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

530333
3221697
2691364
2415648
492168

498297
3243103
2744807
2388444
544475

439 714
3 461 521
3 021 807
2 516 928
578 998

495 015
3 331 703
2 836 688
2 371 188
584 331

Varhaiskasvatus
Toimintatuotot
Toimintamenot
Nettomenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

127391
1083619
956228
825697
127646

126681
1099795
973114
807975
145446

119 858
999 668
879 810
789 436
105 371

116 016
890 032
774 016
681 025
109 417

Kulttuuri
Toimintatuotot
Toimintamenot
Nettomenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

63340
251079
187739
121559
78710

73019
253596
180576
122108
78592

76 731
279 828
203 097
131 666
84 790

74 860
251 153
176 293
129 024
79 852

Perusturva
Toimintatuotot
Toimintamenot
Nettomenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

609743
8076180
7466437
1891788
5588058

652042
8861956
8209914
1958595
6213691

626 120
8 566 305
7 940 186
2 063 566
5 892 493

674 968
8 669 250
7 994 281
2 135 001
6 023 341

Vapaa-aika
Toimintatuotot
Toimintamenot
Nettomenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

228120
557269
329149
344968
120930

208612
484719
276107
277716
91161

145 087
413 654
268 567
212 662
94 555

51 660
245 278
193 618
91 681
81 845

Kaikki yhteensä
Toimintatuotot
Toimintamenot
Nettomenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot

2904729
16913114
14008384
7198250
7880861

2593574
17331575
14738000
7109119
8292218

2 595 118
17 380 390
14 785 272
7 327 526
8 114 778

2 729 902
16 897 455
14 167 553
6 822 502
8 246 985

Kehittäminen ja elinvoima
Toimintatuotot
Toimintamenot
Nettomenot
Henkilöstökulut
#ARVO!
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2.2 YLEISHALLINTO
Kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia ja kunnan strategisten päämäärien saavuttamiseen tähtäävää työskentelyä ja päätöksentekoa sekä käyttää tarvittaessa kunnan ohjausvaltaa kuntakonsernissa. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee valtuustossa päätettävät asiat ja vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Kunnanhallituksen alaisuudessa toimivat kunnanjohtaja ja hallinto-osasto, joka tuottaa hallinnon ja talouden tukipalvelut. Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat hallinto, työllistäminen, elinkeinotoimi. Kunnanhallituksen alaiset kustannuspaikat ovat seuraavat: vaalit, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, keskustoimisto, henkilöstöhallinto, atk-palvelu, kunnallisverotus, toimikunnat, suhdetoiminta ja edustus, tiedotustoiminta, muu toiminta (mm. jäsenmaksut), oikeustoimi, M-E ky palkanlaskenta, työsuojelu, työllistäminen, elinkeinotoimi, lentoliikenne, maaseututoimi, Väärtipäivät, Enontekiön juhlavuosi 2017,
hallinnon auto YHT-280, hallinnon auto YTH-284, ikäihmisten neuvosto ja yhteispalvelupiste.
Vuonna 2017 kuntakonsernin strategiseen johtamiseen panostetaan erityisesti siten, että konserni toteuttaa uutta kuntastrategiaa. Kuntastrategia on valmisteltu kunnanjohtajan johdolla yhdessä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Enontekiön
elinvoimaisuus on keskeinen tavoite vuonna 2017. Tavoitteena on, että uusi elinvoimajohtamisen toimintamalli otetaan käyttöön alkuvuonna 2017.
Elinvoimaisessa kunnassa kuntalaiset osallistuvat kuntakonsernin toimintaan ja kehittämiseen. Uusi kuntalaki myös korostaa
kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä ja kuntalaisten osallisuuden parantamista. Osallistumismahdollisuuksien lisäksi uuden toimintamallin valmistelussa haetaan kuntalaisten uudenlaisia, toimivia vaikuttamisen tapoja yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. Kunta kannustaa kokeilukulttuurin lisäämiseen kunnan toiminnassa ja yhdistys- ja
muussa kansalaistoiminnassa.
Vuonna 2017 on vahvistaa luottamuksellista ilmapiiriä ja tiiviistä vuorovaikutusta ihmisten ja yhteisöjen välillä. Tämä työ nähdään erityisen tärkeänä Enontekiöllä, jossa toimijoita on vähän. Kuntakonserni kehittää keinoja vuorovaikutuksen ja kumppanuuden edistämiseen eri tahojen suuntaan. Toimiva vuorovaikutus ja avoin keskusteluyhteys erityisesti kunnan kehittämisen
suunnasta vahvistaa kuntalaisten ja eri toimijoiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä auttaa toimijoita toimimaan yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Y4-ideologian (Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä) viemistä päätöksentekoon tulee edelleen parantaa. Enontekiön kunnan yrittäjyysvaikutusten arvioinnin käsikirjan mukainen yrittäjyysvaikutusten arviointi sisällytetään kaikkien hallintokuntien
päätöksentekoon myös vuoden 2017 aikana.
Vuoden 2017 haasteena on kunnan talous, jonka tasapaino vaatii tiukkaa menokuria ja kustannustehokkuuden parantamista,
jota toteutetaan tekemällä eri toiminnoissa selvitykset kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena on kestävä talous,
jossa vuosikate kattaa vähintään (netto)investoinnit ja velkaantuminen pysähtyy. Tulevana vuonna tavoitteena on myös kassan
tulovirran tasainen toteutuminen (laskutukset, tilitykset ja perinnät ajoissa).
Kunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantaminen on painopistealueena. Tämä on erittäin tärkeää muutostilanteissa. Kunnassa panostetaan aktiiviseen ulkoiseen viestintään, sen oikea-aikaisuuteen sekä kohdentamiseen. Talousarviossa on varattu lisäresursseja viestinnän toteuttamiseen.
Kunnan juhlavuosi 2017 vaatii kuntaorganisaatiolta työtä tulevana vuonna. Juhlavuoden suunnittelu on käynnistynyt vuoden
2016 alussa ja tavoitteena on, että juhlavuosi vahvistaa paikallisidentiteettiä ja lisää positiivista yhdessä yrittämistä. Juhlavuoden
tapahtumiin ja tempauksiin on saatu sitoutettua kuntalaisia ja sidosryhmiä monin tavoin.
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YLEISHALLINTO 2017
Yleishallinnon painopistealueet
•

Kuntaa johdetaan strategiaan nojaten ja muutoksia ennakoidaan

•

Toimiva talousprosessi ja kuntakonsernin kestävä talous

•

Aktiivinen ja luottamusta herättävä henkilöstöpolitiikka

•

Aktiivinen yhteistyö elinkeinoelämän, seutukunnan ja naapurimaiden eri toimijoiden välillä

•

Viestintä tukee kunnan strategisia päämääriä ja kuntakonsernin yhteisiä tavoitteita

Tehtävä
•

Vastaa kuntakonsernin johtamisesta, kunnanhallituksen asioiden esittelystä, suhdetoiminnan hoitamisesta ja elinvoimajohtamisesta sekä viestinnästä (kunnanjohtaja).

•

Järjestää kunnan päätöksenteko- ja hallintopalvelut kunnalle ja osin tytäryhtiöille.

•

Antaa hallinnollisia palveluja kunnan eri toimialoille ja tarvittaessa neuvoa eri yksikköjä niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa, vastaa taloussuunnittelusta, taloudenhoidosta, henkilöstöasioista, maaseututoimesta, ICT-palveluista ja vaaleista.
YLEISHALLINNON BSC-KORTTI 2017

YLEISHALLINNON BSC-KORTTI 2017
HYVINVOIVA
KUNTALAINEN
Kuntalaiset, yhdistykset ja
yritykset toiminnan keskiöön (osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet)

Tavoitteet

Mittarit

Toteutuma 2017

Kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan jo asioiden
valmisteluvaiheessa

Kysely kuntalaisille ja
sidosryhmille

Hyvinvointikysely
toteutettiin vuodenvaihteessa 2017-18
ja elinvoimakysely
keväällä 2017.

Myönteinen ja kannustava ilmapiiri

Järjestöjen yhteistyöasiakirja valmis ja toimet toteutettu

Yhteistyöasiakirja on
tehty ja hyväksytty
kunnanhallituksessa.
Asiakirjan toimenpiteet on toteutettu.

Luottamushenkilöt, kuntalaiset ja
muut asiakkaat (eri toimipisteet)
kokevat yhteydenpidon kunnanviraston henkilöstön kanssa sujuvana,
luottamusta herättävänä, asiakaslähtöisenä ja informoivana.

Kysely

Ei toteutettu kyselyä.

Kuntastrategia jalkautettu

Asiakaspalvelun hyvä laatu
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LUONTOMATKAILUN
EDISTÄMINEN
Kunnan maine, Enontekiön
imago ja vetovoimaisuus
luontomatkailukohteena

Tavoitteet

Mittari

Toteutuma 2017

Revontuli-brändin tunnettavuus lisääntyy
Enontekiön myönteinen imago
Yhteismarkkinointi toimii
Matkailijoiden määrä kasvaa
Yritysmyönteisyys paranee

Elinvoimakysely

Elinvoimakysely tehtiin
keväällä 2017.

Matkailijoiden määrä
kasvu + 1 %

Majoittujien määrä on kasvanut 9,4% vuoteen 2017
(143000 majoittujaa).

PORO- JA
LUONTAISELINKEINOJEN
TUKEMINEN
Yhteistyön kehittäminen eri
toimijoiden kanssa jalostusmahdollisuuksien ja lähiruoan saatavuuden lisäämiseksi

Tavoitteet

Mittari

Toteutuma 2017

”Käsivarren ruoka-aitta
–hankesuunnitelma” tehdään

Elinvoimakysely

Elinvoimakysely toteutettiin
keväällä 2017.

Suunnitelma tehty

Ei tehty suunnitelmaa.

HYVÄ JOHTAMINEN JA
HALLINTO

Tavoitteet

Mittarit

Toteutuma 2017

Kuntakonsernin johtamisen
virtaviivaistaminen ja kestävä
talous sekä strategiaa ja kuntakonsernin yhteisiä tavoitteita tukeva viestintä

Uusi luottamushenkilö ja
viranhaltijaorganisaatio
1.6.2017

Uusi organisaatio
otettu käyttöön.

Uusi luottamushenkilö ja
virasto-organisaatio päätetty ja toimeenpantu.

Uusi elinvoimajohtamisen
malli alkuvuonna käyttöön

Elinvoimajohtamisen
malli otettu käyttöön

Kehittämis- ja elinvoimamalli valmisteltiin ja toimeenpantiin.

Konsernin johtoryhmä toimii kuntastrategiaa toteuttavasti
ja kokoontuu sovitusti.

Konsernin johtoryhmä toimi
sovitusti kunnanjohtajan
johdolla.

Kuntastrategia jalkautettu
Yhteistyö ja luottamus kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa hyvä
Aktiivinen viestintä
Edunvalvonta
Yhteistyösuhteet sidosryhmiin

Kunnanhallituksen ja
valtuuston työskentelymuotoja lisätään
(iltakoulut, kyselytunnit, infotilaisuudet)

Työskentelymuotoja kehitettiin mm. työpajatyöskentelyt (esim. Miten edistämme omalta osaltamme hyvää yhteistyötä Enontekiön
kunnan parhaaksi (työryhmätyöskentely), opintomatka Lapissa syyskuussa 2017,
luottamushenkilöillä kommenttien/ kysymysten jättämismahdollisuus esim.
talousarviosta etukäteen.

Viestintä säännöllistä

Juhlavuonna viestintää tehtiin aktiivisesti. Viestintään
saatiin henkilöstöresurssi
1.11. lukien.

Edunvalvontatoimenpiteet

Edunvalvonta tehtiin kunnan kannalta merkittävissä
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asioissa (Jäämerentie, saavutettavuus, valtionosuudet, sote).
Kuntakonsernin talouden
tasapaino ja ennakointi

Kunta on hyvä ja turvallinen
työnantajana

Kuntakonsernin talous on
tasapainossa

Henkilöstöpolitiikka koetaan
tasapuolisena, oikeudenmukaisena ja luottamusta herättävänä sekä uudistumiseen kannustavana
Työhyvinvointi, tuloksellisuus ja luottamus kunnan
työpaikoilla paranee edelleen.

Vuosikate kattaa
vähintään
(netto)investoinnit

Vuosikate kattoi nettoinvestoinnit.

Velkamäärä ei kasva

Velkamäärä laski huomattavasti eli kuntakonsernilla
1,28 milj. eurolla ja kunnalla
n. 1 milj. eurolla.

Pysytään talousarvioraamissa

Talous toteutui kokonaisuutena talousarviota parempana.

Kriisikuntakriteerit
eivät täyty

Kriisikuntakriteerit eivät
täyty.

Työhyvinvointikysely

Ei toteutettu.

Sairastavuus pienenee per henkilö
edellisvuoteen verrattuna

Sairastavuus pieneni edellisvuoteen verrattuna.
Sairauspäiviä koko henkilöstöllä per työntekijä 10,54
päivää/työntekijä (v. 2016
14,57)

ELINKEINOTOIMI
Enontekiön kunta hankkii elinkeinotoimen palvelut ostopalveluna Enontekiön Kehitys Oy:ltä, joka on Enontekiön kunnan omistama elinkeinoyhtiö. Enontekiön Kehitys Oy toteuttaa Enontekiön kunnan elinkeinostrategiaa, jonka tavoitteena on luoda edellytykset elinkeinoelämän positiiviselle kehittymiselle. Yhtiön toimintoja ohjaavana tavoitteena on, että Enontekiö on tulevaisuudessakin elävien kylien ja hyvinvoivien ihmisten kotikunta, jossa eri elinkeinoelämän toimialat kehittyvät rinnakkain erämaaluonto kunnioittain.
Yhtiöllä on kolme päävastuualuetta:
1.
2.
3.

Elinkeinotoimi
Kunnan kehittäminen ja palveluntuotanto
Kulttuuritoimi, museot ja tapahtumakoordinointi

Enontekiön Kehitys Oy:n kanssa on tehty vuosittain sopimus, jonka hyväksyy kunnanhallitus. Talousarviossa on varattu ostopalvelusopimukseen 280.000 €.
Enontekiön Kehitys Oy:lle kuntastrategiassa asetetut strategiset painopistealueet ovat seuraavat:
•

Nykyisen yrityskannan kannattavuus ja kestävyys, sukupolven vaihdokset

•

Uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen terveelle pohjalle ja uusille aloille

•

Toimitilapalvelut, jotka tukevat yritysten kehittymistä

•

Monipuolinen hanketyö, jonka avulla tuetaan elinvoimaa kyliin ja elinkeinoelämään
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•

Virkeä, ympärivuotinen tapahtumakalenteri ja kulttuuritoiminta

•

Kunnan vetovoimaisuuden korostaminen, viestintä ja markkinointi

•

Sidosryhmäyhteistyö alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Kehittäminen- ja elinvoimatoimiala perustettiin 1.6.2017 ja kunnalle rekrytoitiin kehitysjohtaja, joka aloitti virassa
1.9.2017. Kehitysjohtaja valmisteli elinvoimapalveluiden siirron Enontekiön Kehitys Oy:stä Enontekiön kunnan kehittäminen- ja elinvoimatoimialalle. Kehitysyhtiön henkilöstö siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä toimialalle 1.1.2018 alkaen. Yhtiö toteutti elinkeinotoimen tehtävää vuoden loppuun saakka (kunnan kehitysjohtajan toimiessa yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2017 alkaen).

HENKILÖSTÖ
Vastuualue: HALLINTO
Vakinainen henkilöstö
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia
ja palkkatuella palkattuja)
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Yhteensä

TP 2015

13

13

TP 2016

TA 2017

TP 2017

8,30

15,4

15,4

8,30

15,4

15,4

*)Toimistosihteerit (ja määrärahat) siirretty toimialoille 1.1.2016
Tukipalvelut siirtyneet hallinnon alle 1.1.2017 alkaen. Keittiöhenkilöstö on hallinnon alla kokonaan ja siivoustoimen osalta vajaan
yhden henkilötyövuoden verran . Siivoustoimen johto on hallinnossa. Muu siivoushenkilöstö on eri toimialojen alla.
Huom. Vuodet 2015-2016 ilman keittiöhenkilöstöä ja siivoojaa.

Vastuualue: Kehittäminen ja elinvoima TP 2015
Vakinainen henkilöstö
kokoaikaiset

osa-aikaiset
Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia
ja palkkatuella palkattuja)
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Yhteensä

TP 2016

TA 2017

TP 2017

1
(1.9.
alkaen)

1

Toimialalla kehitysjohtaja. Enontekiön Kehitys Oy:n työntekijät (2 henkilöä) ovat siirtyneet vanhoina työntekijöinä kunnan palvelukseen 1.1.2018 alkaen. Yhtiö toteutti elinkeinotoimen tehtävää vuoden loppuun saakka (kunnan kehitysjohtajan toimiessa
yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2017 alkaen).
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2.3 SIVISTYSTOIMI
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta vastaa päivähoidon/varhaiskasvatuksen, opetustoimen, kirjasto- ja kulttuuritoimen, kansalaisopiston, nuorisoja liikuntapalveluiden, työpajan sekä tukipalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Sivistyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden toiminnassa turvataan palveluiden riittävä taso ja laadukkuus kuntalaisen asuinpaikasta riippumatta.
Koulutoimi
Sivistystoimen alaisuudessa toimiva koulutoimi vastaa ensisijaisesti kunnan lakisääteisten perusopetuspalveluiden tuottamisesta. Enontekiön kunnassa perusopetusta järjestetään Hetan ja Kilpisjärven yhtenäisessä peruskoulussa sekä Peltovuoman ja Karesuvannon kouluissa. Opetustoiminta on laadukasta, minkä mahdollistavat erityisesti henkilöstön korkea pätevyysaste ja pienet
ryhmäkoot. Ei-lakisääteisenä palveluna järjestetään joka koululla mahdollisuus iltapäivätoimintaan. Erilaisten kehittämishankkeiden turvin tarjotaan yhteistyössä kolmannen sektorin, Revontuli-opiston, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen, kirjasto- ja kulttuuritoimen ja työpajan kanssa koulujen lapsille ja nuorille vahva ja turvallinen kasvuympäristö.
Perusopetuksen ohella koulutoimi tarjoaa laadukasta toisen asteen lukiokoulutusta kunnan omassa erälukiossa. Toisen asteen
ammattilukioyhteistyön suunnittelua yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan siten, että opiskelijoilla on jo lukio-opintojensa
aikana mahdollisuus suorittaa ammatillisia erä-, luonto- ja porotalousalan opintoja kotipaikkakunnallaan. Koulutuksen suunnittelussa pyritään parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan paikallinen erä-, luonto- ja matkailualan asiantuntemus sekä kokemus. Elinkeinoelämän, työvoimahallinnon, kuntalaisten, paikallisten yrittäjien, yhteisöjen, riistanhoitoyhdistyksien ja paliskuntien sitouttaminen yhteistyöhön on ensiarvoisen tärkeää samalla, kun erälukion houkuttavuutta lisätään panostamalla paikallisten
vetovoimatekijöiden markkinointiin ympäri Suomen. Lukuvuonna 2016-2017 lukionsa aloittaville uusille opiskelijoille turvataan
viihtyisä ja motivoiva työ- ja asuinympäristö, jossa Kalottialue- ja eräteema huomioidaan.
Varhaiskasvatus
Sivistystoimen alaisuudessa toimiva Enontekiön kunnan päivähoito tarjoaa lapsille päivähoitoa kunnan varhaiskasvatussuunnitelman määrittelemissä puitteissa. Ryhmäperhepäiväkoteja on kolmessa eri kylässä; Peltovuoma, Karesuvanto ja Kilpisjärvi.
Päiväkoti on valmistui Hettaan vuonna 2015. Ruotsin Karesuandossa toimii saamenkielinen päivähoitoyksikkö Lavvu, jossa Suomen puolella asuvat saamenkieliset lapset käyvät hoidossa. Päivähoidon tulosyksikkö toimii läheisessä yhteistyössä koulutoimen
erityisopetuksen sekä neuvolan kanssa ja tarjoaa niin yksilö- kuin pienryhmäkuntoutusta niille lapsille, joilla on ongelmia puheen
tai tarkkaavaisuuden kehityksessä. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan varhainen puuttuminen mahdollisiin tuleviin oppimisvaikeuksiin sekä erityisopetuksen tarpeeseen.
Vapaa-aikatoimi
Vapaa-aikatoimen tehtävänä on edistää kaikenikäisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja
kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, tukea ja luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle, elinolojen parantamiselle, syrjäytymisen ennaltaehkäisylle ja kasvun tukemiselle ja luoda edellytyksiä liikunnan harrastamiselle sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia.. Ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä on keskeinen asema erityisesti nuorisotyössä.

Tukipalvelut
Keskuskeittiön toimintana on ateriapalvelujen tuottaminen koko päivän aterioiden osalta vanhainkodin asukkaille ja avopalveluasiakkaille joko kotiin kuljetettuna tai ruokailumahdollisuutena vanhainkodin ruokasalissa sekä Hetan koulukeskuksen ja Peltovuoman koulun oppilaille lakisääteinen kouluruoka jokaisena koulupäivänä. Oppilailla on myös mahdollisuus maksulliseen välipalaan. Lounasruokia lähetetään ryhmäperhepäiväkoteihin Hetassa ja Peltovuomassa sekä toimintakeskus Hyrylään. Karesuvannon ja Kilpisjärven koulukeittiöt siirrettiin keskuskeittiön alaisuuteen v. 2015 ja 2016 aikana.
Kunnan ja terveysaseman henkilöstöllä on työpaikkaruokailumahdollisuus eri ruokailupisteissä. Lisäksi järjestetään esimerkiksi
kahvitilaisuuksia, jotka liittyvät kunnan toimintaan. Keskuskeittiön erityisenä painopistealueena on lähiruoan käytön lisääminen
sekä paikallisen tilaaja-toimittajaketjun luominen.
Valtakunnalliset ravitsemissuositukset ovat pohjana suunniteltaessa eri ikäryhmien ruokailua. Suosituksilla halutaan edistää ja
tukea ravitsemuksen sekä terveyden myönteistä kehitystä. Ruokahuollon ohjaimina ovat myös eri lait, mm. laki kouluruokailusta, elintarvikelaki. Keskuskeittiö myös ylläpitää valmiutta järjestää poikkeusolojen ruokahuolto.
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Siivouspalveluyksikön tavoitteena on ylläpitää siivoustaso sovitun vaatimustason mukaisena nykyaikaisten ja taloudellisten menetelmien mukaan asiakaskunta huomioiden. Siivoustyön kokonaistarkastelua ja mitoituksen ajantasaistamista jatketaan v. 2017
aikana. Selvitellään myös mahdollisuuksia tehtävien ulkoistamiseen erityisesti siivouksen osalta.
SIVISTYSTOIMEN HANKKEET 2017 (Päivitetty 25.11.2016)
022 035 Kerhotoiminnan kehittäminen (OPH)
15 000 €+ OR 5000 € , käytettävä 20 000. OR 2017 on 1500 euroa.
1.1.2016- 30.6.2017 (sai jatkoaikaa) käytetty n. 10 000. Vakiinnuttaa hyväksi havaittuja kerhoja eri kouluihin.
022 030 Hetan koulu ja Erälukio – Soma paikka oppia (OPH)
Oppimisympäristön kehittäminen ja monipuolistaminen, 26.9.2014-30.6.2017. Saatu 30 000 + OR 7 500 €. Hetan koulu ja Erälukio, kouluviihtyvyyden lisääminen ja oppimistulosten parantaminen.
022 029 Ennaltaehkäisevä monitoimijuus (EMOK): Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintaa Lapin yliopisto hallinnoi, eu-hanke, 2015-2018. Yhteistyötahoja Enontekiön kunta, Rovaniemi,
OR 16 920 euroa.
022 033 Ennaltaehkäisevä monitoimijuus (EMOK), OR 2700 eur.
022 037 KalottiKulttuuria tunturilapsille, Lastenkulttuurin saatavuuden parantaminen (OKM)
Tarkoituksena lisätä lasten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä (kärkihankekerho). Haettu
26 320 (OR 6580), saatu 20.000,- Käytettävä 25. 000,-. Käyttöaika lukuvuosi 2016-2017. Saamen kulttuuriharrastetunnit Hetassa ja Karesuvannossa sekä harrastetunnit Hetassa.
022 038 KV Tuntureiden lapset maailmalla (OPH)
Kansainvälistymisen kehittämishanke (peruskoulun saamenkielisten kansainvälistyminen ja lukiolaisten saamen opiskelijoiden
alkuperäiskansayhteyksien verkostoituminen). Haettu 30.700,- (josta omarahoitus 6.140,-). Saatu 10.000 €, käytettävä 12.500
€. Hanke päättyy 31.12.2017
022 039 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, erityisopetuksen laadun kehittäminen, siihen liittyvään
koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen. (OKM)
Saamenkielinen koulunkäynninohjaaja Karesuvantoon. Saatu 15.000 € (Vuosille 2016-2017).
022 040 Valokuitua tunturikouluun Kilpisjärvelle. Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa
sekä lukiokoulutuksessa. (OPH) Avustusta 6400 €, käytettävä 8000 € (hyv. kokonaismenot) Käytetään 2016.
MUITA
023 006 Saamelaismusiikin aikuiskoulutushanke, Utsjoki hallinnoi
Hankkeen tarkoituksena on järjestää kaksi vuoden kestävää saamelaismusiikin koulutusta Utsjoella. Projektin omarahoitusosuudesta vastaavat Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnat. OR 2017 on 2500 €.
023 007 Arktista pedagogiikkaa -hanke, 1.3.2016-28.2.2018. Sakk hallinnoi.
Hankkeessa luodaan ja kehitetään arktista pedagogiikkaa, jonka avulla ylitetään haasteita kuten etäisyydet, harva asutus ja muut
olosuhteet. Arktinen pedagogiikka on koulutusta alueen ihmisiä ja kulttuuria kunnioittaen, tieto- ja viestintäteknologian uusia
mahdollisuuksia hyödyntäen. Enontekiön kunnan rahoitus yht. 10.000 euroa, (2016: 4000 €, 2017: 5000 €, 2018: 1000 €). Lisäksi Enontekiön kunnan henkilöstö osallistuu hankkeen toteuttamiin koulutuksiin erikseen raportoitavilla kustannuksilla 1667 €:lla
(2016: 695 €, 2017: 834 €, 2018: 138 €).
KIRJASTO (AVI) haettu
Kirjastosta kiinnostava lukupaikka ja toimintatupa
Haettu 28 000, josta omarahoitus 5 800 (päätös keväällä 2017)
VAPAA-AIKATOIMI
028 008 Etsivä nuorisotyö (OKM)
Muonion kunnan hakema, Enontekiön OR osuus 10 000 €
028 011 MOP- (Humak) Monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen koordinointihanke
028 009 Nuorten työpajahanke Eväitä elämään 2 (Lapin Avi), saatu 35 000 €, OR 11 530
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029 003 Liikkuva koulu ”Yhessä ja erikseen”-hanke (Lapin Avi)
Haettu 16 620 €, saatu 8 200 €. Käytettävä 16 400 € , OR 4080
028 007 Nuorten harrastustoiminta (Lapin Avi), harrastekerhot
Saatu 3 000 €, käytettävä 5 500 €, OR 1360
029 010 100 lumista lahjaa Enontekiöltä
Tehdään vähintään 100 lumiveistosta eri puolille Enontekiötä. Saatu 3000 € OR 2000

SIVISTYS 2017
Sivistyksen painopistealueet
•

turvataan palveluiden riittävä taso ja laadukkuus kuntalaisten asuinpaikasta riippumatta

•

lasten ja nuorten koulumotivaation lisääminen

•

paikallisen kulttuurin ja perinteisten arvojen kunnioittaminen

•

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

•

viihtyisät toimintaympäristöt

•

Kalotti-yhteistyö

Tehtävä
Järjestää laadukkaat, monipuoliset ja kehittyvät sivistyspalvelut.

HYVINVOIVA KUNTALAINEN
Sivistystoimen palvelut
tukevat jatkumoa lapsuudesta aikuisuuteen ja vanhuuteen

Tavoitteet
Lakisääteisten palveluiden ja tehtävien
turvaaminen.
Kuntalaisen sivistyksen edistäminen
mukaan lukien vapaa-ajantoiminta

Mittarit
Palautteet.

Toteutuma 2017
Opetus
Ei ole tullut kirjallisia palautteita.
1.1.– 31.5. vapaa-aikatoimen
ja kirjastonjohtajan virkajärjestelyt kesken.
Yksi kantelu koskien saamen
opetuksen järjestämistä, yksi
ohjaajan tuen toteuttamisesta ja yksi saamenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä.
Lakisääteiset palvelut hoidettu lakien mukaisesti.
Organisaatiomuutos 1.6. alkaen. Sivistystoimi purettiin
omiksi toimialueiksi.
Kilpisjärven uusi koulurakennus otettiin käyttöön syksyllä.
Maahanmuuttajien opetus
toteutettiin Hetan koulukeskuksessa syksystä 2017 alkaen.
Suomi 100-vuotta otettiin
vahvasti huomioon koulujen
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opetuksessa. Järjestettiin mm.
koulujen yhteinen retki Saanan Valojuhlaan, koulukeskuksessa vanhan ajan joulujuhla.
Varhaiskasvatus
Kaikille varhaiskasvatukseen
hakeneille lapsille on myönnetty varhaiskasvatuspaikka.
Vapaa-aikatoimi:
Revontuliopiston kurssipalautteet syksyllä 2017 21 kurssista
Kulttuuri
Lapin kirjaston asiakaspalautekysely.
Työhyvinvointi ja terveys

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva
henkilöstö, joka sopeutuu muuttuviin
toimintaympäristöihin.

Sairauspoissaolomäärät.

Opetus
Sairauspoissaolojen määrä
opetustoimessa 493 työpäivää.
Tehty syksyllä yksi työkyvyn
tuen tarpeen kartoituslista.

LUONTOMATKAILUN
EDISTÄMINEN
Lapset ja nuoret kasvavat
luontomatkailuyrittäjyy-teen

Tavoitteet

Mittarit

Toteutuma 2017

Luontomatkailuyrittäjyys osaksi varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia
(toiminnallisesti näkyy päivittäisessä
työssä)
Luontomatkailu huomioidaan vapaaaikatoimen toiminnoissa

Sisällytetty suunnitelmiin

Opetus
Esiopetuksen ops kohta 4.5.
Peruskoulun ops kohta 3.5. ja
L 6 ”Työelämätaidot ja yrittäjyys”. Perusopetuksen saamenkielisen opetuksen opetussuunnitelma.Lukion ops
luku 2,

PORO- JA
LUONTAISELINKEINOJEN
TUKEMINEN
Lapset ja nuoret kasvavat
poro- ja luontaiselin-keinojen
lähellä

Tavoitteet

Mittarit

Toteutuma 2017

Poro- ja luontaiselinkeinoyrittäjyys
osaksi varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia (toiminnallisesti näkyy
päivittäisessä työssä)

Sisällytetty suunnitelmiin

Opetus
Oppilailla ollut mahdollisuus
osallistua kouluaikana porovuoden kiertoon.
Sisältyvät em. opetussuunnitelmiin (mm. lukion ops luku
5.2, eräkurssit).
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksessa porotalous näkyy mm. toiminnansisällöissä; leikeissä, askarteluissa ja käytetyissä materiaaleissa.

HYVÄ JOHTAMINEN JA
HALLINTO
Ammattitaitoisen henkilöstön
tehokas käyttö.

Tavoitteet

Mittarit

Toteutuma 2017

Ammattitaitoisen henkilöstön käyttö
koko kunnan alueella, hyödyntää
osaamista eri työyksiköissä.

Virkasiirtojen määrä, työpisteiden
vaihdokset.

Opetus
Sisäisen haun poistaminen
vaikeutti toteuttamista.
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Tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntäminen.

Kalotti-yhteistyö ja kansainvälisyys

Pedanetin käytön kehittäminen.

Lähialueyhteistyön syventäminen ja
vakinaistaminen, kansainvälinen
toiminta (matkat ulkomaille).

Käyttäjien määrä.

Hankkeiden määrä,
vierailujen määrä.

Peltovuoman koulun apulaisjohtajan tehtävät rehtorille
syksystä alkaen.
Yksi tuntiopettaja siirrettiin
säästötoimena luokanopettajan virkaan.
Opetus
6 opettajaa käyttää (kurssisisällöt). Koulujen sivut kesken.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen viestintä
sähköistä Wilman kautta.
Opetus
Opetustoimessa 2 vierailua
yhteistyökoulun Nordsjkotsbottenin kanssa (Kolmen
pyykillä, Nordsjoktsbottenissa). Opetustoimen hankkeen
kautta yksi vierailu Norjaan
(Tromssa) ja yksi Ruotsiin
(Jokmokk).
Opetustoimen hankkeita
Tuntureiden lapset maailmalla-kansainvälisyyshanke ja
lähialueyhteistyöhankkeita
Arktista pedagogiikkaa-hanke
ja Saamelaismuusikin aikuiskoulutushanke.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksessa vierailijoita Kautokeinosta.
Kulttuuri
Yhteispohjoismainen kirjastoauto.
Sata lumista lahjaa –
lumenveistotapahtuma.

Realistinen budjetointi, talouden hallinta ja budjetissa
pysyminen

Taloudellisen tilanteen aktiivinen
tarkastelu ja muutoksiin reagointi.

Raportointi osavuosikatsausten
yhteydessä, budjettilukujen vertailu
eri vuosilta alkaen
vuodesta 2010

Opetus
Osavuosikatsaukset tehty
ohjeiden mukaisesti.
Vapaa-aikatoimessa ei ollut
vapaa-aikatoimen sihteeriä
eläköitymisen jälkeen, joten
määrärahoja jäi käyttämättä
palkkauksen ja toiminnan
osalta. Vapaa-aikatoimi siirtyi
hyvinvointilautakunnan alaisuuteen 1.6.
Opetustoimi teki ylitysanomuksen syksyllä. Ylitys
toteutui Hetan yhtenäisen
perusopetuksen osalta arvioidun mukaisesti, mutta tulojen
lisääntyminen, yhteisten
opettajien kirjausten muuttumisen ja henkilöstösivuku-
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lujen pienentymisen johdosta
ylitystä ei tullut. Opetustoimi
laittoi hankintakiellon lokakuussa.
Opetustoimen toimintakulut
2016: 3.461.521
2017: 3.331.702.
Ei ole vertailuvuosia, koska
organisaatiomuutos on tullut
voimaan 1.6.2017.

Ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankkiminen

Perustoiminnan kehittäminen ulkopuolisella rahoituksella, määrää
vähennetään nykyisestä omarahoitusosuuden kasvun lisääntymisen
vuoksi.

Hankkeiden määrä
ja laatu

Vapaa-aikatoimi:
Budjetti alittui huomattavasti
(vapaa-aika-sihteerin 4 kuukauden palkkamenot jäivät
toteutumatta)
Opetustoimessa:
ESR-EMOK-Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy
ESR-EMOK flat rate
Vaativan erityisopetuksen
henkilöstön koulutushanke
Hetan koulu ja erälukio-Soma
paikka oppiaoppimisympäristöjen kehittämishanke
Kerhotoiminnan kehittämishanke
Kalottikulttuuria tunturilapsille-hanke
Tuntureiden lapset maailmalla-hanke
Esi- ja perusopetuksen tasaarvoa kehittävä hanke smkielisen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen
Saamelaismusiikin aikuiskoulutushanke
Arktista pedagogiikkaa-hanke
Opetustoimen hankkeiden
kokonaismenot olivat 96.013
€, ulkopuolinen tulorahoitus
73.577 € ja kunnan rahoitusosuus 24.439 €. Hankkeilla
työllistettiin koko vuodeksi
yhteisökoordinaattori, smkielinen koulunkäynninohjaaja
ja osa hankekulttuurityöntekijän palkasta.
Vapaa-aikatoimessa:
Nuorten harrastekerhothanke
Etsivä nuorisotyö-hanke
Nuorten työpaja-hanke
MOP-hanke
Liikkuva koulu-hanke
100 lumista lahjaa Enontekiöltä
Varhaiskasvatus
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Hankerahaa haettu, ei saatu.
Vapaa-aikatoimi:
3 hanketta vuonna 2017 ja
haettu 2 uutta hanketta.
Kulttuuri
Palautus-lainaus-automaattiin
saatu rahoitus.

HENKILÖSTÖ
Vastuualue: Opetuksen toimiala

TP 2015

TP 2016

Vakinainen henkilöstö
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia
ja palkkatuella palkattuja)
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Yhteensä

TA 2017

TP 2017 organisaatiomuutos
1.6. Tässä vain opetustoimen
henkilöstö ja koulujen siivoushlöstö

65

70

35,7

2

1

-

13
4
84

7,5
2,5
81,00

8
3,4
47,1

HENKILÖSTÖ
Vastuualue: Varhaiskasvatus

TP 2015

TP 2016

TA 2017

Vakinainen henkilöstö
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia
ja palkkatuella palkattuja)
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Yhteensä

TP 2017

15

*)

6
21

*) Kokoaikaisia vakituisia 10 + 1 joka kokoaikaisena 5.7. asti + 1 vakituinen eläköitynyt keväällä 2017.
Osa-aikaisia vakituisia 1 joka osa-aikaisena 6.7.-31.12. + 1 osa-aikainen vakituinen eläköitynyt kesällä 2017
Kokoaikaisia määräaikaisia keväällä 2017 6, syksyllä 2017 7. Osa-aikaisia määräaikaisia keväällä 2017 1.
HENKILÖSTÖ
Vastuualue: Vapaa-aika
Vakinainen henkilöstö
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia
ja palkkatuella palkattuja)
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Yhteensä

TP 2015

TP 2016

TA 2017

TP 2017

1

1

1

0,66

1

1

1

0,66
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HENKILÖSTÖ
Vastuualue: Kulttuuri
Vakinainen henkilöstö
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia
ja palkkatuella palkattuja)
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Yhteensä

TP 2015

TP 2016

TA 2017

TP 2017

2,6

2,1

2,6

2,6

2,6

2,1

2,6

2,6
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55

56

57
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2.4 PERUSTURVA
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille yhteistyössä terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymien kanssa hyvinvointia ja terveyttä tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti,
laadukkaasti, lainsäädännön mukaisesti, oikein kohdennettuina ja mitoitettuina. Tavoitteena on tukea ja edistää kuntalaisten
omaehtoista suoriutumista ja elämänhallintaa sekä ennaltaehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.
Perusturvalautakunta tekee yhteistyötä seutukunnan, saamelaisalueen toimijoiden sekä naapurikuntien kanssa.
Perusterveydenhuollon palvelut hankitaan ostopalveluna Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä ja erityissairaanhoito Lapin sairaanhoitopiiriltä.
Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva
Sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva järjestää sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain, vammaispalvelulain, toimeentulotukilain, Laki
kuntouttavasta työtoiminnasta sekä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden palveluista sekä
muun erityislainsäädännön mukaiset lakisääteiset sosiaalipalvelut Enontekiön kuntalaisille. Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi sekä luotettavasti ja tehdä poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvointipalvelujen tuottamiseksi.
Toimeentulotuenavulla turvataan välttämätön toimeentulo sekä edistetään henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä. Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle 1.1.2017. Kunnalle jää täydentävä ja ennalta ehkäisevä toimeentulotuki, jonka avulla edistetään
sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista, ehkäistään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta
sekä edistetään työllistymistä. Vapautuva työaika kohdennetaan syrjäytymisen ehkäisyyn ja velkaneuvontaan sekä työttömien
palveluihin.
Sosiaalityön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta ammattihenkilöstön neuvonnan ja ohjauksen sekä sosiaalisten ongelmatilanteiden selvittelyn ja muiden tukitoimien avulla.
Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla sekä ehkäisevällä lastensuojelulla.
Vanhus- ja vammaispalvelut
Kotipalvelun tehtävänä on turvata vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumisen edellytykset. Omaishoidontukea käytetään tehokkaana kotona asumisen tukena.
Enontekiön vanhainkoti eli Luppokoti tarjoaa mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen ja vuorotteluhoitoon niille enontekiöläisille ikäihmisille sosiaalihuollon laitoksessa, jotka eivät enää selviydy kotipalvelun turvin kotihoidossa. Keskeistä on yhteisöllisyyden ja virikkeellisyyden lisääntyminen sekä lämmin ja avoin ilmapiiri, jossa asukkaiden on hyvä elää ja työntekijöiden työskennellä.
Kehitysvammaisille ja näkö- ja kuulovammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille järjestetään tavoitteellista ja kuntouttavaa
työtoimintaa toimintakeskuksessa ja avotyötoimintana sekä kotihoidonohjauksena kotona oleville. Erityishuollon asiakkaille
järjestetään myös muut lain mukaiset palvelut. Asumispalveluita kunta hankkii ostopalveluna ASPA PALVELUT OY:N toimintayksiköltä ASPA-koti Riekonmarjasta.
Työtoiminta tukee asiakkaiden elämänhallintaa ja asumista kotipaikkakunnalla, kuntouttaa ja vähentää asiakkaiden kokemaa
erilaisuuden tunnetta ja tarvetta pitkäaikaiseen sairaala/ laitoshoitoon. Tarvittavat erityisosaamista vaativat tutkimus- ja kuntoutuspalvelut ostetaan edelleen Kolpeneen palvelukeskuksesta.
Päihdehaittoja vähennetään jatkamalla yhteistyötä Sami Soster ry:n päihdetoiminnan kanssa: mettäterapia jatkuu. Paljon alkoholia käyttävien elämän laatua ja hyvinvointia kohennetaan heille järjestettävällä kerhotoiminnalla.
Työttömien osallisuutta ja työttömien työelämävalmiuksia ylläpidetään ja kehitetään tukityöllistämisellä sekä kuntouttavalla
työtoiminnalla.

59
Yhteistyökumppanina Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta saavassa yhdistystoiminnassa:
Sámi Soster ry:
Birgen ruovttus-pärjään kotona toiminta (työhuonekulut 1000 € /vuosi), yhteistyö omaishoitajien vertaistukiryhmässä sekä yhteistyö ikäihmisten kerhoja koskien sekä Luovatupaa koskeva yhteistyö (avustus Luovatuvan työntekijän palkkaukseen 3000 €
/vuosi 2015 )
Päihdetyö: mettäterapia, toteuttajana Sámi Soster ry., työparina sosiaalityöntekijä.
Paljon alkoholia käyttävien kerho, toteuttajan Enontekiön sosiaalitoimi, yhteistyökumppanina Sámi Soster ry.
Hyvinvointialan naisyrittäjyyden kehittämishanke, jonka hallinnoijana ja toteuttajana on Lapin yliopisto. Kuntaosuus varattu
yleishallintoon/elinkeinotoimi. Sosiaalitoimi osallistuu työpanoksella, n. 10 työpäivää tavoitteena Sosiaalihuoltolain mukaisen
kotipalvelun tukipalveluja koskevan tarjonnan lisääminen paikkakunnalla.
Paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävien palvelua koskeva kehittämishanke on alkanut syksyllä 2015. Kolpeneen palvelukeskus hallinnoi, Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö maksaa kuntaosuuden. Toteuttajana : Pohjois-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskus ja Lapin sairaanhoitopiirin perusterveyden huollon kehittämisyksikkö. Kunta on osatoteuttajana.
Valtakunnallisesti pyritään vanhustenhuoltopalvelujen rakenteen muuttaminen niin, että laitospainotteisesta hoidosta siirrytään
kotona asumisen tukemiseen. Enontekiön kunta on mukana tässä alueellisen hankkeen kautta.
PERUSTURVAN BSC-TULOSKORTTI 2017
PERUSTURVA 2017

Perusturvan painopistealueet
•

turvataan palveluiden riittävä taso ja laadukkuus kuntalaisille

•

tuetaan ja edistetään kuntalaisten omaehtoista suoriutumista ja elämänhallintaa sekä ennalta ehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

Tehtävä
Perusturvalautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille yhteistyössä terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymien
kanssa hyvinvointia ja terveyttä tukevat sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut, jotka tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti,
laadukkaasti , lainsäädännön mukaisesti , oikein kohdennettuina ja mitoitettuina. Tavoitteena on tukea ja edistää kuntalaisten
omaehtoista suoriutumista ja elämänhallintaa sekä ennalta ehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

HYVINVOIVA
KUNTALAINEN

Tavoite

Mittarit

Asiakas saa vaikuttavaa
tukea pärjäämiseensä

Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden
vanhusten suhteellinen osuus nousee
Yli 300 päivää työmarkkinatukea
saaneiden määrä

Työnohjaus varmistaa
laatua ja työhyvinvointia.

Työnohjaus kerrat

Toteutuma 2017
kotona asuvien suhteellinen
osuus Enontekiöllä lähenee
Lapin maakunnan keskimääräistä osuutta (v.2016 Enontekiöllä kotona asuvien yli
75 vuotiaiden osuus 89,1 %,
Lapin maakunnassa 90,5 % )
Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä vähän
lisääntynyt vuoteen
edellisvuoteen verrattuna
eli työttömyysmittarilla
mitattuna ei päästy tavoitteeseen
kotipalvelu 5 kertaa
kevätkaudella
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Säännölliset tulosalueen
vastaavan vetämät
työpaikkakokoukset

Kokoontumiskerrat

sairauspoissaolot vähenevät
Kysely

sosiaalitoimiston
toimistokokoukset
9 kpl, Luppokoti 12kpl
kotipalvelu 12 kpl
Hyrylä 5 kertaa
Hyvinvointikyselyssä
2016/2017 ei vastaavien
työmarkkina-asema käy ilmi

LUONTOMATKAILUN
EDISTÄMINEN

Yrittäjien perheiden palveluiden varmistaminen

LUONTOMATKAILUN
EDISTÄMINEN SEKÄ
PORO-JA
LUONTAISELINKEINOJEN
TUKEMINEN
HYVÄ JOHTAMINEN JA
HALLINTO

Poro- ja luontaiselinkeinoyrittäjien tukeminen
mm. velkaneuvonta

Kysely

Hyvinvointikyselyssä
2016/2017 ei vastaajien
työmarkkina-asema käy ilmi

Vanhustenhuollon palvelurakennetta kehitetään
yhdessä Lapin maakunnan muiden toimijoiden
kanssa kotona asumista
edistäväksi osana sotevalmistelua.

Kotipalvelun ja vanhainkotihoidon
uudet kriteerit käytössä.

Toteutunut

Suunnitelma ikäihmisten
tukemisesta ja palveluista
tarkistetaan.
Toimintakykyä ja pärjäämistä edistetään yhteistyössä paikkakunnan
muiden toimijoiden ja
järjestöjen kanssa.
Perustoimeentulotuen
Kelalle siirtymisestä
vapautuva työaika siirretään työttömien palvelujen ja velkaneuvonnan
tehostamiseen.

Asukaskohtaisten kustannusten määrä verrattuna
Lapin maakunnan muihin
kuntiin, ei kasva

Vuodeosaston käyttö vähenee
Toteutunut
Mielenterveys- ja päihdetyössä
sovittu yhteistyökäytännöt terveydenhuollon kanssa.
Ei toteutunut v. 2017, työn
alla v.
2018
Paljon apua tarvitsevien palveluohjauksen malli sovittu.
Yhdistysyhteistyöasiakirja ja
yhdistysfoorumit
Järjestöyhteistyöasiakirjan mukainen yhteistyö järjestöjen kanssa
Paljon apua tarvitsevien
palveluohjauksen

Talous- ja toimintatilasto

Terveydenhuollon menojen seuranta ja nopea
reagointi muutoksiin

Henkilökunta tuntee
kuntastrategian ja hallintokunnan tavoitteet.

Kuntastrategian ja hallintokunnan
toteuttamisesta on laadittu työpaikalla suunnitelma.

Sosiaalityön asiakastyön
tarve kasvoi; lastensuojeluilmoitukset lisääntyivät ja
työttömien palvelujen tarve
lisääntyi
Saatujen tilastotietojen
valossa Enontekiön sosiaalija terveydenhuollon menot
ylittävät Lapin maakunnan
keskimääräiset asukaskohtaiset menot mutta ero
kaventunut
Perusturvan menot ylittivät
budjetoidun 211 000 €
Ei ole toteutunut

61

Hyvinvointilautakunta totesi 22.2.2018 että perusturvaan varattu määräraha ylittyi 91 531,28 €.
Selvityksenä ylitykseen hyvinvointilautakunta esittää että ylitys aiheutui ennen kaikkea sosiaalipalveluihin varattujen määrärahan ylittymisestä ja asiakasmaksutulojen alittumisesta.
Selostusosassa todetaan, että erikoissairaanhoidon menot ylittyivät 99 058 €, mutta perusterveydenhuollon menoihin varattu
määräraha alittui 253 272 €. Perusterveydenhuoltoon varatun määrärahan arvioitua pienempi käyttö johtui mm. vuodeosaston
vähäisestä käytöstä. Sosiaalipalvelujen kustannuspaikoille varatusta määrärahasta eniten ylittyi Luppokodin menoihin varattu
nettomääräraha; 116 786 € mikä aiheutui palkkausmenoihin varatun määrärahan ylittymisestä ja asiakasmaksujen ennakoitua
pienemmästä kertymästä.

Vastuualue: Perusturva
Vakinainen henkilöstö
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Määräaikainen henkilöstö
(ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja)
kokoaikaiset

TP 2015

TA 2016

TA 2017

30,7

31,2

30,7

1

1

1

31,7

32,2

31,7

osa-aikaiset
Yhteensä

TP 2017
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2.5 TEKNINEN TOIMI
Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata kunnan rakentamisesta, tilapalveluista, kunnallistekniikasta lukuun ottamatta
vesi- ja viemärihuoltoa, mittaustoimesta, maankäytön suunnittelun valmistelusta, yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, kunnan metsistä, kaukolämmöstä ja moottorikelkkareiteistä, kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta sekä maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa- ja valvontaviranomaistehtävistä.
TEKNIIKKA 2017
Tekniikan painopistealueet
• Kaavoitettuja tontteja elinkeinotoimintaan, asumiseen ja lomarakentamiseen
•

Yleisten alueiden ja asemakaavakatujen yllä- ja kunnossapito

•

Viranomaislupien käsittely

•

Kiinteistöhuollon ja –palvelun järjestäminen kunnan omistuksessa olevissa kiinteistöissä

•

Kunnan rakentaminen ja peruskorjaustoimet ennakoivasti ja taloudellisesti

•

Lähiliikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapito

•

Toiminta Enontekiön sähkö Oy:n, Enontekiön Vesihuolto Oy:n sekä Enontekiön Kehitys Oy:n kanssa yhteistyössä

Tehtävä
Luoda puitteet kuntalaisten jokapäiväiselle hyvinvoinnille sekä elinkeinotoiminnalle: kaavoituksen, rakentamisen, rakennusvalvonnan sekä ympäristösuojelullisten näkökulmien kautta.
Tekniikan tehtävänä on vastata kunnan rakentamisesta, tilapalveluista, kunnallistekniikasta lukuun ottamatta vesi- ja viemärihuoltoa, mittaustoimesta, maankäytön suunnittelun valmistelusta, yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, kunnan metsistä, kaukolämmöstä ja moottorikelkkareiteistä, kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta
sekä maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa- ja valvontaviranomaistehtävistä.

HYVINVOIVA
KUNTALAINEN

Tavoitteet

Mittarit

Toteutuma 2017

Tekniset palvelut mahdollistavat viihtyisän ja terveellisen asumisen, toiminnan,
rakentamisen sekä elinkeinotoiminnan kunnan alueella.

Enontekiön kunnan alueella
riittävästi eri toimintoihin
kaavoitettuja tontteja

Tonttien määrä ja myydyt tontit.

myyty 1 kpl AO

Lähiliikuntapaikat hoidettuna

Huomautusten määrä

Koulutus ja ammattitaidon
ylläpito

Työssä kehittymistä ja ammattitaidon ylläpitoa kannustetaan

Koulutussuunnitelman
toteutumisen seuranta

7 henkilöä ja 17 päivää

Työhyvinvointi

Työhyvinvointisuunnitelman
tavoitteiden saavuttaminen

Sairauspoissaolojen lkm.

22 kpl sairauspoissaolojaksoa

Henkilöstön kuormitus kohtuullinen

Työtyytyväisyys, kysely 2
kertaa valtuustokaudessa

-
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LUONTOMATKAILUN
EDISTÄMINEN SEKÄ
PORO- JA
LUONTAISELINKEINOJEN
TUKEMINEN

Tavoitteet

Mittarit

Kunnan maapoliittisen ohjelman toteuttaminen ekologiset näkökohdat huomioon ottaen

Kaavoituksella tuetaan kunnan
kehitysstrategiaa

Voimassa olevat kaavat
Käynnissä olevat kaavaprosessit

Viranomaisten toiminta
lupa-asioiden käsittelyssä
asiantuntevaa ja asiakasta
neuvovaa

Viranomaislupien käsittely
jouhevaa, käsittelyaikojen
ollessa kohtuulliset

Lupien käsittelyaika
Lupien lukumäärä

HYVÄ JOHTAMINEN JA
HALLINTO
Teknisen lautakunnan toiminta ja laadukas valmistelu

Tavoitteet

Mittarit

Toteutuma 2017

Kokoustoiminta säännöllistä

Käsiteltyjen pykälien
lukumäärä

tekn.ltk 30.6 saakka 78§
elinv.ltk 1.7 alkaen 118§
-

Realistinen budjetointi,
talouden hallinta ja budjetissa pysyminen

Toteutuma 2017

Kokousmateriaalin laatu
ja siitä tehdyt huomautukset
Taloudellisen tilanteen aktiivinen seuranta

Rahoitusta saaneiden
hankkeiden määrä
HENKILÖSTÖ
Vastuualue: Infrastruktuuri toimiala
Vakinainen henkilöstö
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia
ja palkkatuella palkattuja)
kokoaikaiset
osa-aikaiset
Yhteensä

TP 2015

11

11

TP 2016

12

12

tekn.ltk 30.6 saakka 6
kpl
elinv.ltk 1.7 alkaen 6 kpl

Kokousten lukumäärä
Vuosittainen talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukainen
seuranta ja raportointi

Ulkopuolisen rahoituksen
hankkiminen hankkeisiin

3 kpl, Kilpisjärven yleiskaava, Pohjois Kilpisjärven asemakaava, Tuulivoimaa ohjaava yleiskaava.
135kpl/25vrk keskim.
17 kpl poikkeamislupapäätöstä

TA 2017

TP 2017

10

10

2

2

12

12

Kunnanhallitukselle on
toimitettu talousarvion
seurantaraportit.
Tsahkaljoen tulvapenger
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2.6 Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä
omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Tuloslaskelma sisältää varsinaisten käyttötalouden toimintojen menojen ja tulojen yhdistelmät, joista johdetaan toimintakate.
Lisäksi tuloslaskelmassa määritellään vuosikate ja tilikauden tulos.
Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan
pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain
säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut.
Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus
on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen
vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:
Vuosikate prosenttia poistoista = 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset.
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin
pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla
tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata
omaa pääomaa Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.
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2.6 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Tuloslaskelmaosaan yhdistellään liikelaitoksia lukuun ottamatta muiden tehtävien käyttötalousosan tulot ja menot sekä valmistus omaan käyttöön. Tuloslaskelmaosa sisältää eriä, joita seurataan käyttötalousosassa ja eriä, joita seurataan tuloslaskelmaosassa. Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot
sekä satunnaiset erät.
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Verotulojen erittely
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma
muutosten
talousarvio
muutokset jälkeen

Poikkeama

Verotulot
Kunnan tulovero

5 116 000

Osuus yhteisöveron

5 116 000 4 963 219,02

-152 780,98

345 000

345 000

409 936,38

64 936,38

849 000

849 000

829 802,91

-19 197,09

6 310 000 6 202 958,31

107 041,69

tuotosta
Kiinteistövero

Yhteensä

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

6 310 000

Tuloveroprosentti
Verotettava tulo, milj. €
Muutos (%)
19,25
3.636778
+ 7,1
19,75
3.993475
+ 9,8
20,00
4.003267
+ 0,25
20,25
4.306.235
+ 7,5
20,50
4.045.350
- 6,0
20,50
4.034.558
-0,27
20,75
4.608.746
+14,2
20,75
4 686 855
+1,7
20,75
4 717 729
+0 ,7
20,75
4 862 701
+3,07
21,25
5 003 357
+2,89
21,25

Valtionosuuksien erittely
Alkuperäinen
talousarvio
Valtionosuudet
Kunnan peruspalvelujen (ns.
yhden putken) valtionosuus ml.
tasaukset
Opetus- ja kulttuuritoimen
muut valtionosuudet
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
Yhteensä

Talousarviomuutokset

Talousarviomuutosten jälkeen

Toteutuma Poikkeama

8 832 118

8 832 118

8 823 574

-8544

8 832 118

8 832 118

8 823 574

8544
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2.7 Investointien toteutuminen 2017
VUODEN 2017 INVESTOINTIKOHTEIDEN TOTEUTUMINEN
099031
Kiinteistöjen osto
Investointimenot
Investointitulot

Talousarvio
€
-200 000
0

Tilinpäätös
€
0
122,60

099032
Lapin Sähkövoima (Kejo lainalyhennys)
Investointimenot
Investointitulot

Talousarvio
€
0
0

Tilinpäätös
€
-2677,48
0

099051
Kilpisjärven monitoimitalo
Investointimenot
Investointitulot
Vakuutuksen omavastuuosuus = kunnan nettomeno 6000€

Talousarvio
€
-2 800 000
2 800 000

Tilinpäätös
€
-2 141 338,51
-2 135 338,51

099053
Liikuntahallin kunnostaminen
Investointimenot
Investointitulot
Vesivahingon vuoksi tehdyt korjaustoimenpiteet.

Talousarvio
€
-55 000

Tilinpäätös
€
-54 442,30

099057
Päiväkoti Hetta
Investointimenot
Investointitulot
Akustiikkalevyn asennus ja aidan muutostyöt
099059
Karesuvannon koulu/päiväkoti
Investointimenot
Investointitulot
Päivähoidon siirto koulu tiloihin

Talousarvio
€
-16 000
0

Tilinpäätös
€
-13 608,27
0

Talousarvio
€
-51 000
0

Tilinpäätös
€
-50 564,18
0

099065
Talousarvio
Tilinpäätös
Kiinteistöjen kunnostus
€
€
Investointimenot
Investointitulot
0
0
Alkuperäisessä talousarviossa 30000 euroa.
Kiinteistöjen kunnostukseen erillisellä päätöksellä varattu summa, kohteelta haettiin siirtomäärärahat:
16 000 € Päiväkoti Hetta ja 14 000€ Karesuvannon koulu/päiväkoti
099068
Talousarvio
Tilinpäätös
Osuuspankin kiinteistö
€
€
Investointimenot
-265 990
-184 540,27
Investointitulot
31 300
0
Kiinteistön hankinta, muutostöiden suunnittelut.
Muutostyöt vuodelle 2018.
099069
Talousarvio
Tilinpäätös
Eläinlääkäritalon kunnossapito
€
€
Investointimenot
-54 000
-21 029,38
Investointitulot
0
0
Jatkuu vuodelle 2018
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099101
Kilpisjärven osayleiskaava
Investointimenot
Investointitulot
Kaavoitustyö jatkuu 2018

Talousarvio
€
-20 000
0

Tilinpäätös
€
-14,85
0

099108
Pohjois Kilpisjärven asemakaava
Investointimenot
Investointitulot
Kaavoitustyö jatkuu 2018

Talousarvio
€
-25 000
0

Tilinpäätös €

099110
Moottorikelkkareitit
Investointimenot
Investointitulot
Tarvikkeiden hankinta reittimerkintään

Talousarvio
€
-20 000
0

Tilinpäätös €

099111
Kemi-Ounasjoen kalatien rahoitusosuus
Investointimenot

Investointimenot

-4 884,39
0

Talousarvio
€

Tilinpäätös
€

-8400

-2404,59

0

0

Talousarvio
€

Tilinpäätös
€

-130 000

0

Investointitulot
Hallinnon alainen investointihankinta.
099116
Jyppyrän kaavatiet

-2240,00
0

Investointitulot
Kohteelta haettiin siirtomääräraha 35 000€, liikuntahallin kunnostamiseen.
099120
Tulvasuojaus Tsahkaljoki/Kilpisjärvi

Talousarvio
€

Tilinpäätös
€

-45 000

-7076,52

0

3538,26

Talousarvio
€
-12 000
0

Tilinpäätös
€
0
0

099163
Talousarvio
Autojen uusiminen
€
Investointimenot
-30 000
Investointitulot
0
Autojen hankinta leasing-vaihtoehdolla. Kirjautuu käyttötalousmenoksi.

Tilinpäätös
€
0
0

099168
ATK/vuosittaiset hankinnat
Investointimenot
Investointitulot
Hankittiin mm. valtuutetuille kannettavat tietokoneet.

Talousarvio
€
-49 000
0

Tilinpäätös
€
-17 464,50
0

099169
Mediatri-tietojärjestelmä

Talousarvio
€

Tilinpäätös
€

Investointimenot
Investointitulot
Suunnittelu- ja selvitystyö kulut , nettomeno -3538,26€
099121
Enontekiön opas- ja virkistyskartta
Investointimenot
Investointitulot
Selvitystyö käynnissä

72
Investointimenot
Investointitulot
Perusturvan alainen investointi

-25 000
0

0
0

099170
Kirjastoautomaatti
Investointimenot
Investointitulot
Haettiin avustusta vuoden 2017 alussa ja saatiin 3400 euroa.

Talousarvio
€
-10 000
0

Tilinpäätös
€
-11 871
3400

Investoinnit yhteensä

Talousarvio
€

Tilinpäätös
€

-3 616 390

-2 514 156

2 831 300

2 142 399

Investointimenot
Investointitulot
Investointien nettomeno vuodelle 2017

-371 757€

73

74

75

76
2.8 Rahoitusosan toteutuminen
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3.4. Konsernilaskelmat

KONSERNIN TULOSLASKELMAN
TUNNUSLUVUT
toimintatuotot/Toimintakulut %

2010

2011

2012

42,29

27,9

24,2

Vuosikate/poistot%

58,88

98,76

69,78

Vuosikate€/asukas

756,93

471,3
7
1890

345,37

2013
26,6

2014

2015

2016

2017

28,2 20,52 17,43

24,15

(100xToimintatuotot/toimintakulut)

Asukasmäärä

1877

1878

18,03 133,4 105,3 123,2
171,9
7,41
90,91 670,1 677,5 728,7 1067,16
1 1862
8
4
1892 1892
1874
1895
66
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Ulkoinen

KONSENIRAHOITUSLASKELMA
01.01-31.12.2017

EUR

2017

2016

2 022 263,33
-21 671,82
-5 331,49

1 365 655,94

RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE
SATUNNAISET ERÄT
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
Pakolliset varaukset
Muut tulorahoituksen korjauserät
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
TOIMINNAN RAHAVIRTA
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN
PYS.VASTAAVIEN HYÖD. MYYNTITULOT
PYS.VASTAAVIEN VARS. MYYNTITULOT
PYS. VASTAAVIEN MYYNTIVOITOT
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. MYYNTITULOT
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

1 995 260,02

-59 747,73
-59 747,73
1 306 172,75

-2 967 495,87
2 152 856,05

-3 330 645,59
1 021 044,44

50 757,08
50 757,08
-763 882,74

9 118,20
70 808,33
79 926,53
-2 229 674,62

1 231 377,28

-923 766,41

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET
15 616,25
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS
-987 464,75
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET
-341 555,04
LAINAKANNAN MUUTOKSET
-1 329 019,79
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS
15 590,49
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS
48 387,15
SAAMISTEN MUUTOS
996 225,82
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS
-1 901 593,71
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
-841 390,25
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

307 429,06
-1 145 695,24
456 026,82
-382 239,36
746,59
-89 642,19
525 726,06
315 896,97
767 701,14

-2 154 793,79

385 461,78

RAHAVAROJEN MUUTOS

-923 416,51

-538 040,09

RAHAVARAT 31.12.
RAHAVARAT 01.01.
RAHAVAROJEN MUUTOS

1 955 925,94
2 879 342,40
-923 416,46

2 879 345,06
3 417 385,15
-538 040,09

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN
TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus %
Pääomamenojen tulorahoitus %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys , pv
Asukasmäärä

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

117,63

13,5

45,24

23,61

6,8

6,1

5,9

248,24

135,37

433,2

250,01

95,01

42,7

60,3

40,4

113,2

0,8

0,74

0,84

0,16

1,01

0,93

1,10

1,76

2,4

26,4

25,6

8,5

5,1

6,1

4,8

32,72

1877

1890

1878

1892

1892

1862

1874

1895

84

85

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste %
Suhteellinen velkaantuneisuus%
Kertynyt yli-/alijäämä 1000E
Kertynyt yli/alijäämä/as
Lainakanta 31.12 1000 €
Lainakanta 31.12€/as
Lainasaamiset
Asukasmäärä

2010

2011

39,8
40,25
14,64
14,39
-1061
-876
-565,34 -463,54
9757
8250
5198
4365
51
51
1877
1890

2012

2013

2014

2015

2016

2017

39,3 35,12
35,92 33,04
14,6 74,03
78,91 48,46
-714 -574
-1008
21
-380,4 -574- -532,82 11,44
10555 57430
9096 10788 12065
5621 4808
5702 6480
3,26
51
51
34
81
1878 1892
1892 1862

31,97
61,33
576
307,30
11675
6230
81
1874

36,26
81,72
1400
738,79
10397
5487
116
1895
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4 Tilinpäätöksen liitetiedot
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekäjaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2.1 §
1-kohta)
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut
hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen
luovutushintaan.

Avustusten käsittely
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty
ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.
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4.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa
kunta on jäsenenä.
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.
Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan konsernitilinpäätöksen omistuksen eliminointimenetelmä vastaa olennaisilta osin hankintamenomenetelmää. Eliminointieroa ei kuitenkaan pääsääntöisesti kohdisteta konsernitaseessa omaisuus- ja velkaerille, vaan ne kirjataan oman pääoman
lisäykseksi tai vähennykseksi riippumatta siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet eliminointieron syntymiseen.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.
Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.
Vapaaehtoiset varaukset
Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero on purettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.
Konsernia koskevat liitetiedot
4.3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Toimintatuotot
2013

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Hallinto

262.159,69

263.535,61

211.501,10

208.004,64

337.463,77

211.501,10

208.004,64

337.463,77

Opetus

841.026,24 1.050.441,4 1 005.691,9
603.651,91 609.742,815 652.041,561

917.234,16

495.014,90 1 005.691,9
674.968,34 652.041,561

917.234,16

495.014,90

639.192,94

674.968,34

Perusturva
Sivistys
VarhaiskasvaPerusturva
tus
Kehittäminen

639.192,94

116.015,98

116.015,98

50.160,59

50.160,59

ja
Kulttuuri

74.860,07

74.860,07

Vapaa-aika

51.660,00

51.660,00

Infrastruktuuri

887.728,51

yhteensä
e

2.594.566,3 2.904.729,9 2.593.574,6 2.595.118,2 2.729.901,8 2.593.574,6 2.595.118,2 2.729.901,8
5
4
1
3
3
1
3
3

elinvoima

981.010,07

724.340,04

830.686,49

969.142,85

724.340,04

830.686,49

969.142,85
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Verotulot
VEROTULOJEN ERITTELY

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kunnan tulovero

4045

4035

4609

4687

4718

4863

5003

4963

Osuus yhteisöveron tuotosta

291

357

230

282

322

338

326

410

Kiinteistövero

525

506

547

707

809

822

822

830

4861

4898

5386

5676

5848

6023

6151

6203

Muut verotulot
Verotulot yhteensä

Valtionosuudet
Valtionosuudet vuonna 2017 olivat yhteensä 8.823.574,00 €
Valtionosuudet
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

€
6.928.875
7.671.991
7.947.901
8.386.793
8.331.918
8.473.816
8.832.996
8.934.640
8.823.574

Korkotulot
Korkotuotot

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

136,62

309,66

136,62

136,62

136,63

95.641,31

138,48
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KEJOSÄHKÖN TUOTTO - MENOLASKELMA 2017
Kuukausi
Tammi-joulukuu

Vuokratuotto € Osakasmaksu € (meno)
419.166,42

117.297,78

Suojaus € ja

Muut menot
muut tulot € €
2161,06

1555,92

Summa
Vuokratuotto

419.166,42

Osakasmaksu

-117.297,78

Muut menot
Osakkeet lisähankinta
Tuotto

-1555,92

297.634,84

osakkeiden osto osakkeiden osto

680 780,00

2010

303572,18

Korot

-13 930,66

2011

422763,07

Kassamuutos

-253 294,12

2012

-253294,12

Kassamuutos

-253 294,12

2013

400027,62

kassamuutos

336 329,11

2014

336329,11

Kassamuutos

368.165,23

2015

368 165,23

Kassamuutos

399.013,96

2016

399.013,96

-2677,88

Kassamuutos
297.634,84
2017
297.634,84
Luoton määrä xxx. Osakkeet on lunastettu vuonna 2012. osakkeet taseessa 1.818.895,72 lisähankinta 2.677,88
2017

Satunnaiset erät
2017 ei satunnaisia eriä
Muut rahoituskulut 189.106,42 €.
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Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä
Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.
Poistot on tehty vuonna 2014 saman poistosuunnitelman mukaan.
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:
Kunnanhallitus 29.3.2012
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
-Atk-ohjelmistot
-Muut

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto

5 vuotta

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
-Hallinto- ja laitosrakennukset
-Tehdas- ja tuotantorakennukset
-Talousrakennukset
-Vapaa-ajan rakennukset
-Asuinrakennukset

ei poisteta
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto

ei poisteta

Kiinteät rakenteet ja laitteet
-Kadut, tiet, torit ja puistot
-Sillat, laiturit ja uimalat
-Muut maa- ja vesirakenteet
-Vedenjakeluverkosto
-Viemäriverkko
-Kaukolämpöverkko

tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto

20
20
20
45
35
25

-Sähköjohdot, muuntoasemat,

tasapoisto

15

-Sähkö-, vesi- yms. laitosten
ulkovalaistuslaitteet
-Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
laitoskoneet ja laitteet

tasapoisto
tasapoisto

15
15

Koneet ja kalusto

tasapoisto

-Puiset alukset ja muut uivat työkoneet
-Muut kuljetusvälineet

tasapoisto
tasapoisto

10
5

-Muut liikkuvat työkoneet

tasapoisto

5

5
5

40
30
20
30
40

-Muut raskaat koneet
-Muut kevyet koneet

10
7

-Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
-Atk-laitteet

10
5

-Muut laitteet ja kalusteet

3

Muut aineelliset hyödykkeet
-Luonnonvarat

käytön mukaan käytön mukaan

-Arvo- ja taide-esineet

ei poisteta

ei poisteta

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET

ei poisteta

ei poisteta

-Osakkeet ja osuudet

ei poisteta

ei poisteta
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3.4 Tasetta koskevat liitetiedot
Arvonkorotukset
2017
584.697,13 €

Maa-alueet

(arvonkorotus avaavassa taseessa 1997, vastakirjaus arvonkorotusrahastossa)
Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja
osuudet

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.842.700,24

5.523.480,24

5.773.767,24

5.834.923,78

5.836.262,72

5.840.116,83

5.842.794,71

Lisäys Kiinteistö Oy Ounasmajat 364.000 € ja vähennys Hetta Hiitomaa Oy:n purku 301.968,88 €.
Saamiset
2013

2014

2015

2016

2017

Myyntisaamiset

403.360,93

479.118,78

386.502,50

697.779,30

359.371,02

Muut saamiset

255.770,35

160.173,51

207.954,53

87.270,91

138.775,78

Siirtosaamiset

136.782,07

153.724,99

55.276,24

154.883,65

458.994,54

Yhteensä

795.913,35

793.017,28

649.733,27

939.933,86

957.141,34

2013

2014

2015

2016

2017

160.558,02

202.590,50

114.375,04

219.038,48

115.630,86

- Asuntolainasaamiset

29.150,50

29.562,71

7.817,20

7.393,15

7.393,15

- Yleishallinnon laskut

118.645,66

148.566,99

129.120,79

116.916,77

125.734,98

- Vanhainkotilaskut

34.057,48

37.003,89

37.469,91

56.943,40

49.608,27

- Kotipalvelulaskut

24.865,32

20.008,85

42.609,74

28.176,59

16.339,14

- Päivähoitosaamiset

31.033,80

25.972,88

30.153,23

36.916,77

32.004,09

- Teknisen toimen laskut
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Oma pääoma
OMA PÄÄOMA
2012

2013

2014

2015

2016

2017

6 093
010,41

6 093 010,41

6 093 010,41

6 093 010,41

6 093 10,41

6 093 010,41

584 697,13

584 697,13

584 697,13

584 697,13

584 697,13

584 697,13

584 697,13

584 697,13

584 697,13

584 697,13

584 697,13

584 697,13

46 188,02

245 280,79

40 929,51

367 877,76

244 548,00

464 031,35

Tilikauden yli/-alijäämä

199 092,77

-204 351,28

326 948,25

-123 329,76

219 483,35

800 843,42

Oma pääoma yhteensä

6 922
988,33

6 718 637,05

7 045 585,30

6 922 255,54

7 141 738,89

7 942 582,31

Lisäykset tilikaudelta
Vähennykset tilikaudelta
Peruspääoma 31.12
Liittymismaksurahasto 1.1
Lisäykset tilikaudelta
Liittymismaksurahasto 1.12
Arvonkorotusrahasto 1.1
Lisäykset tilikaudelta
Vähennykset tilikaudelta
Arvonkorotusrahasto 31.12
Muut omat rahastot
siirrot rahastoon tilikaudelta
siirrot rahastosta tilikaudelta
Edellisten tilikausien alij 1.1.
siirrot rahastoon tilikaudelta
Edellisten kausien alijäämät 31.12.

Pitkäaikainen vieras pääoma (yli 5 vuoden jälkeen erääntyvät erät)
- ei ilmoitettavaa tietoa

Erittely siirtoveloista

Lomapalkkavelka

2013

2014

2015

2016

2017

595.930,82

640.502,60

685.422,98

649 851,72

697.922,96

124.374,64

128.126,08

117.295,46

120 017,56

106 469,69

24.711,85

23.071,44

23.031,30

56 998,44

8 247,59

1.999,12

6917,30

0

0

0

11.796,37

13.024,34

5.288,00

7 7859,04

9 175,13

Siirtovelat
Ennakonpidätysvelka
Palkkoihin liittyvät velat
ALV-velka
Vuokrien takuut
Lomapalkkavelka 2580
Vuoden 2017 lomapalkkavelka (13,04 %) on laskettu vuoden 201 vuoden palkkasummasta 5.352.811,93 henkilöittäin ja työyksiköittäin Pegasos-henkilöstöhallinto-ohjelmalla 31.12.2016 olleen tilanteen mukaisesti. Laskenta perustuu KVTESin IVLUKU/vuosiloma ja A-taulukoihin. Opettajille on laskettu vain lomaraha.
Enontekiön Kehitys oy:n työntekijät ovat siirtyneet kunnan työntekijöiksi ja Enontekiön Kehityksen Oy:n työntekijöiden lomapalkkavelka on saldossa.
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot:

VASTUUT

2012

2013

2014

2015

2016

41820

31684

21548

0

0

2017

Kiinteistö Oy Sakkaravaara
Kvalt 31.1.96
Enontekiön Sähkö Oy

1562400 2.331.200 2.232.000 2.132.800

Enontekiön Sähkö Oy kvalt 12.12.2002

255 000

185000

115000

70.000

50.000

30.000

Enontekiön Sähkö Oy sekkiluotto

30 000

30000

30000

30.000

30.000

30.000

Kiinteistö Oy Enontekiön

325500

294500

263.500

232.500

291.500

248.500

411135

405673

400211

377.415

365.630

346.968

69240

32 983

0

0

As Oy Saanansäde 1

511400

486707

462014

462014

442.024

409.754

As Oy Saanansäde 2

656156

628488

600820

600820

471.777

450.416

As Oy Saanansäde 4

914189

795029

760675

677522

677522

625.288

30000

30000

25000

5.000

5.000

5.000

Kiinteistö Oy Ounasmajat

583790

580902

580902

573.318

866.814

848.310

Hetta Hiihtomaa Oy

118421

102632

86842

0

0

0

Hetta Hiihtomaa Oy

480000

440000

400000

0

0

0

Enontekiön Vesihuolto Oy

270000

240000

210000

180.000

150.000

120.000

kunnan asunnot 9.12.2002
As Oy Enontekiön Hetanranta 18.7
As Oy Jussaeno

Kyrönperän Ladut r.y

0

4000

Enontekiön Kehitys Oy

Yhteensä

4700651 4283598 5453512

5490589 5.463.337 5.138.465

Rahoitusvastuut 31.12.2017
Asunto Oy Enontekiön Hetanranta 346.967,71 €

31.12.2012

Kunnan osuus kuntien
takauskeskuksen takausvastuusta
7.071.586,10

31.12.2013

8.192.165,43

5494,12

31.12.2014

8.629.250,16

5966,02

31.12.2015

9.013.219,58

6422,87

31.12.2016

8.973.700,00

6.698,27

31.12.2017

10.479.755,00

6.926,22

KUNTIEN TAKAUSKESKUS

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus
takauskeskuksen rahastosta
4995,85

Leasing- ja osamaksuvastuut 31.12.2017
1637.20
852773001 140918 CANON IR
ADV
870529001 140219 IRC3380 NE C 593.17
922102001 141018 iRADVANCE
609.04
C2
418.24
936165001
140820 iR Advance c
945604001 140820 PITNEY
555.36
BOWES
329.62
952326001
141120 iR2530i cano
967088001 140920 iRAdvance C3 241.30
1009479001 140922 ipf830 cano
580.32
1060184001 140922 iR ADV C556 1703.80
3658 As.yht
Leasinqvastuut yhteensä

1637.20
1186.34
609.04
4182.40
5553.60
1648.10
2413.00
8124.48
15334.20
40688.36
40688.36

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14.88
247.80
107.22
148.80
148.80
74.40
148.80
964.32
1609.68
3464.70
3464.70

1637.20
1186.34
609.04
1672.96
2221.44
659.24
965.20
2321.28
3407.60
14680.30
14680.30

0.00
0.00
0.00
1672.96
2221.44
659.24
965.20
2321.28
3407.60
11247.72
11247.72

0.00
0.00
0.00
836.48
1110.72
329.62
482.60
3481.92
8519.00
14760.34
14760.34
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Omistukset muissa yhteisöissä
KONSERNIN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Konsernin Konsernin

Kunnan

Vähem-

omistus-

osuus

omistus-

mistö-

osuus %

omasta
osuus %
pääomasta
t€

osuus

2014

Kunnan nimellisomistamien
osak-

2015 2016 2017

Kirjanpitoarvo
voitto

arvo

Tappio
1 000 €

keiden
lkm
Yhdistely suhteellisesti
peruspääomaosuuden mukaan
Muonion-Enontekiön ktt:n

40 %

38

40 %

0

0

0

0

ky
Lapin sairaanhoitopiiri

1,51 %

323

1,46 %

38

14

45

10

Lapin liitto

0,96 %

3

0,96 %

-1

2

0

2

Kolpeneen palvelukeskuksen
ky
Lapin jätehuolto Ky

0,38 %

1

0,38 %

0

0

2

1

0,05 %

43

0,05 %

0

0

0

0

Enontekiön Sähkö Oy

100 %

336

100 %

42

70

2

110

Kyrön vesihuolto Oy

50 %

3

50 %

50 %

15

0,5

3

10

13

-8

5

Asunto Oy Jussaeno

60 %

3

60 %

40 %

1000

0,1

3

-1

3

0

0

Kiinteistö Oy Järämä

100 %

56

100 %

330

1

56

Enontekiön Kehitys Oy konserni
Hetta Hiihtomaa Oy

100 %

100 %

-30

12

26

-67

Asunto Oy Saanansäde 4

52%

52%

0

0

-20

Kiinteistö Oy Ounasmajat

100 %

5

100 %

270

0,1

8

-7

-28

-8

0

Kiinteistö Oy Virastotalo

80 %

4

80 %

1637

0,015

8

2

12

3

3

100 %

27

100 %

160

1

27

22

8

-20

-16

11

17

4

-7

Kiint. Oy Enontekiön kunnan
asunnot
Enontekiön Vesihuolto Oy
31.12 alk.
Asunto Oy Jussaeno
Jussantupa Oy 40 %
Kiinteistö Oy Virastotalo
Enontekiön Kehitys Oy 13 %
Laakso Tuomo 7 %
Kyrön vesihuolto Oy (50 %)
Kittilän kunta 50 %
Asunto Oy Saanansäde 4 (91%)
Osakkaat 9%

100 %

100 %

520
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Enontekiön kuntakonserni

Emoyhteisö:
Enontekiön kunta

Kuntayhtymä:
Muonion-Enontekiön
ktt:n ky
40%
Kuntayhtymä:
Lapin sairaanhoitopiiri
1,51%
Kuntayhtymä:
Lapin liitto
0,96%
Kuntayhtymä:
Kolpeneen palvelukeskuksen ky.
0,38%

Osakkuusyhteisö:
Kyrön Vesihuolto Oy
50%

Tytäryhteisö:
Asunto Oy
Jussaeno
60%

Tytäryhteisö:
Kiint. Oy
Virastotalo
80%

Kuntayhtymä:
Lapin jätehuolto ky.
0,05%

Tytäryhteisö:
Enontekiön
Sähkö Oy
100%

Tytäryhteisö:
Enontekiön
Kehitys Oy
100%

Tytäryhteisö:
Kiint. Oy
Ounasmajat
100%

Tytäryhteisöt: yhdistelty pariarvomenetelmän mukaan
Kuntayhtymät: yhdistelty suhteellisen omistusosuuden mukaan

Tytäryhteisö::
Kiint. Oy Enontekiön kunnan
asunnot
100%

Tytäryhteisö:
Enontekiön
Vesihuolto Oy
100%

Tytäryhteisö:
Asunto Oy
Saanansäde 4
(91 %)
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YHTEENVETO SUURIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TILINPÄÄTÖKSISTÄ 2017

TUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avust.
Vuokratuotot
Muut tuotot
TUOTOT YHT

ENONTEKIÖN
KEHITYS OY

ENONTEKIÖN
SÄHKÖ OY
TOT 2017

ENONTEKIÖN
VESIHUOLTO
OY

332 840

1 530 873

531 019

KOY
OUNASMAJA
T

KOY
ENONTEKIÖN
VIRASTOTALO

239 848
24 978
264 826

104 416
28 156
132 572

332 840

1 537 046

531 019

319 505
76 245
395 750

-128 028
-24 286

-228 976
-50 745

-2 362

-88 958
-23 638

0
-1 192

-152 315

-279 721

- 2362

-112 596

-1 192

-40 107
-8 951
-3 840
-52 898

Palvelujen ostot
As.palv.ostot
Muut palvelut
Palvelujen ostot

-30 635
-30 365

-52 891
-52 891

-212 563
-212 563

Aineet ja tarv.
Ostot tk:n aik.
Aineet ja tarv.

-3 217
-3 217

-496 674
-496 674

-51 556
-51 556

Muut kulut

-188 796

-261 469

-185 628

-155 916

-197 748

-78 522

KULUT YHT.

421 692

-1 090 755

449 748

-268 512

-198 940

-131 420

TOIMINTA-KATE

-88 852

446 292

-81 270

127 238

65 886

1 152

Rah.tuotot ja
kulut
Osinkotuotot
Korkotuotot
Korkokulut
Muut korkok.
Rah.tuotot ja
kulut yht.

184,00
273,00

1 860
-3 800

-89,00

11 777
11 849
-35 138
-872
-12 384

- 1940

1 423
-40 085
-211
-38 873

227
-24 385
-35
-24 193

-5
-5

VUOSIKATE

-88 941

433 908

76 993

88 365

41 693

1 147

Poistot
Satunn.tulot
Satunn.menot

-46 731

-323 733

-84 032

-104 253

41 587

-3 943

TILIKAUDEN
TULOS

-88 941

110 175

-7 039

-15 888

106

-2 796

KULUT
Henkilöstökulut
Palkat
Sivukulut
Korvaukset
Henkilöstökulut

6 173

KOY
ENONTEKIÖN
KUNNAN
ASUNNOT

Avustukset

AS OY
SAANANSÄDE III
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4.6 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
Henkilöstön lukumäärä toimialoittain ks. aikaisemmin kohta henkilöstö.

Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet
Kunnanjohtajan kanssa on solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus (Kunnanvaltuusto 30.3.2016, jossa on sovittu 9 kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta. Erokorvaus sisältää irtisanomisajan palkan.

Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastajien palkkiot

2015
2016
2017
2012
2013
2014
14642,50
5939,52
11262,18
11684,50
Tilintarkastuspalkkiot
7150,50 6147,00
Tarkastuslautakunnan palkkiot 1110,00 1599,15 1016,98 1017,84 1347,44 1256,62
Palkkiot yhteensä
8260,50 7746,15 15659,48 6957,36 12609,62 12941,12
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Tilinpäätösasiakirjat
Tilikausi 1.1.2017-31.12.2017

Kirjanpitokirja
Tilinpäätös
Päivä- ja pääkirja
PK-viennit, sis. palkkakirjanpidon tositteet
Ostolaskut
Rondo
Myyntilaskut
Liitetietotositteet

Säilytystapa
paperinen
paperinen, sähköinen
paperinen, sähköinen
paperinen ,sähköinen

Säilytysaika
pysyvästi
10 vuotta
10 vuotta
10 vuotta

paperinen, sähköinen
paperinen

10 vuotta
10 vuotta
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Allekirjoitukset
Enontekiöllä __/__ 2018
Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja
___________________________
Janne Näkkäläjärvi

____________________________
Jari Rantapelkonen, kunnanjohtaja

___________________________
Elli-Maria Kultima

____________________________
Jaakko Alamattila

___________________________
Outi Kurkela

____________________________
Unto Kultima

___________________________
Elina Rousu-Karlsen

____________________________
Ulla Keinovaara, vj.

Tilinpäätösmerkintä

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään
annettu tilintarkastuskertomus
Enontekiöllä __/__ 2018

JHTT-tilintarkastaja
KMPG Julkishallinnon Palvelut Oy

