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Toimintakertomus 
 

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 
Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2019 

 
Suomi on poikkeusoloissa valmiuslain 

nojalla ja Enontekiö on toimeenpan-

nut valtion määräykset ja ohjeet sekä 

valmistautunut koronaviruksen ete-

nemisen hidastamiseen ja tartunnan 

saaneiden hoitoon, kun kirjoitan tätä 

tilinpäätöskatsausta huhtikuussa 

2020. 

Talousarvioon 2019 kirjoitin, kuinka 

hyvinvointitehtävän merkitys tulee 

kunnassa kasvamaan. Se on enem-

män kuin totta sillä perheet ovat krii-

sissä kovilla kaiken mahdollisen etä-

työn, opetuksen, varhaiskasvatuksen 

ja ikääntyneiden ihmisten keskellä. 

Voidaan kuitenkin yhtä hyvin sanoa, 

että myös elinvoimatehtävän merki-

tys on entistä tärkeämpi. Useaa yri-

tystämme on kohdannut katastrofi, 

sillä liikevaihto on romahtanut ja yri-

tykset kamppailevat olemassaolos-

taan. Me tarvitsemme entistä enem-

män toisiamme ja yhdessä tekemistä. 

Poikkeusoloissa tilinpäätös 

Kunnan vuoden 2019 tilinpäätös val-

mistuu poikkeusoloissa maailmanlaa-

juisen koronaviruspandemian vuoksi. 

Tällaista emme voineet kuvitellakaan 

vaikka varautumisen uhkakuvakes-

kusteluissa asia on ollut esillä. Liike 

on Suomessa lakannut, Uusimaa eris-

tetty ja ihmisiä karanteenissa. Maail-

malla on kuollut virukseen lähes 100 

000 ihmistä, Suomessa yli 50. Tun-

turi-Lapin kunnista Kittilässä on tar-

tuntatilanne asukaslukuun suh-

teutettuna pahin ja Kolarissa kolman-

neksi pahin koko maassa. On huo-

mattava, että suurin osa tartunnoista 

on lieviä. 

Enontekiön kunta, Lapin Sairaanhoi-

topiiri, Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-

tos ja valtioneuvosto ovat ryhtyneet 

päättäväisiin toimiin. Me kaikki 

voimme ehkäistä tätä epidemiaa 

omilla toimillamme. Jokaisella on vas-

tuu viruksen leviämisen estämisestä. 

Pyydän, että pidämme huolta hygie-

niasta ja fyysisistä etäisyyksistä. 

Muistakaa pitää itsestänne ja lähim-

mäisistänne huolta sekä olkaa yh-

teyksissä läheisiinne. On tärkeää pi-

tää tilanteesta ajan tasalla sellaiset 

henkilöt, joilla ei ole pääsyä Interne-

tiin. Kehotan kaikkia kuntalaisia ja 

vieraita noudattamaan viranomais-

ten ohjeita virusepidemian estä-

miseksi ja taltuttamiseksi. Vuodesta 

2019 tuntuu olevan tässä tilanteessa 

vaikea kirjoittaa. Olen Enontekiön 

kuntajohdon ja valmiusryhmän 

kanssa varma, että me selviämme 

tästä kriisistä yhdessä.  

Kuntien talous heikkeni vuonna 

2019  

Suomen kunnilta saatujen tilinpää-

töksistä tehtyjen arviotietojen mu-

kaan kuntien yhteenlaskettu toimin-

takate heikkeni vuonna 2019 yli mil-

jardilla eurolla verrattuna edellisen 

vuoden tilinpäätöksiin.   

Valtionosuuksien (noin 2,1 %), vero-

tulojen (noin 2,6 %) ja rahoitustuotto-

jen kasvun seurauksena vuosikate 

heikkeni euromääräisesti toimintaka-

tetta vähemmän. Kuntatalouden yh-

teenlaskettu vuosikate ei riittänyt 

kattamaan kunnissa poistoja ja ar-

vonalentumisia eikä nettoinvestoin-

teja kunnissa. Kun tarkastellaan vuo-

sikatteen kehitystä kunnittaisen 

väestökehityksen mukaisesti, on ha-

vaittavissa varsin selkeä eriytyminen 

nopeasti kasvavien ja muiden kunta-

ryhmien välillä. Ainoastaan nopeasti 

kasvavissa kunnissa vuosikate on 

riittänyt viime vuosina poistojen kat-

tamiseen samalla kun muut kunta-

ryhmät ovat jääneet selkeästi sen 

alle. 

Kuntien ulkoiset toimintakulut kas-

voivat kunnissa keskimäärin edellisen 

vuoden tilinpäätöksistä 2,4 prosent-

tia. Toimintatuotot sen sijaan väheni-

vät 4,1 prosenttia. Kuntatalouden 

(kuntien ja kuntayhtymien) yhteen-

laskettu toimintakate heikkeni 4,6 % 

edellisvuoteen verrattuna. 

Kokonaisuutena kuntien talous heik-

keni. Suunnan muutos näkyi muun 

muassa siinä, että arviolta 56 kun-

nalla oli negatiivinen tilinpäätös 2019 

kun vuonna 2018 se oli 44 kunnalla. 

Lisäksi kuntien lainakanta kasvoi noin 

10 prosenttia edelliseen vuoden tilin-

päätöksiin verrattuna. Tosin 83 kun-

nassa lainakanta väheni vuonna 

2019. Asukasta kohden lainakanta oli 

3 360 euroa. Erot kuntien välillä ovat 

suuret: kolmella kunnalla ei ollut 

vuonna 2019 lainkaan lainaa, kun 

taas Reisjärven kunnalla sitä on noin 
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10 500 euroa/asukas. Enontekiöllä oli 

2 256 euroa lainaa asukasta kohden. 

Kasvua oli 5,9 prosenttia vuoteen 

2018 verrattaessa. 

Tavoitteet saavutettiin, edunval-

vonta toi tulosta 

Enontekiön vuosi 2019 oli hyvä, koska 

suurin osa valtuuston asettamista ta-

voitteista saavutettiin. Keskeisimmät 

hyvinvointi-, elinvoima- ja hallinto-

palvelut tuotettiin kuntalaisille hyvin. 

Merkittäviä kuntalaisille vaikuttavia 

palveluita ei jäänyt toteuttamatta. 

Vuoden 2019 piti olla investointien 

vuosi ja sitä se osiltaan myös oli. Lä-

hes 2 miljoonan projekti saatiin pää-

osiltaan kiitettävästi päätökseen vuo-

den 2019 loppuun mennessä. Kunta-

keskuksen liikuntahalli remontoitiin 

ja uusi kuntosali vihittiin käyttöön 

tammikuussa 2020. Jyppyrä-Paljas-

selkä aluetta on kehitetty ja kuntalai-

set pääsivät osallistumaan suunnitte-

luun. Uuden Luppokodin tilalle tule-

van hyvinvointikeskuksen suunnittelu 

on ollut käynnissä mutta rakenta-

mista ei ole vielä aloitettu. Suunnit-

telu ei edennyt toivotussa aikatau-

lussa. Myös koronakriisi tulee vaikut-

tamaan siihen, miten projekti etenee. 

Lisäksi Kilpisjärven kaavatiet jäi teke-

mättä. Karesuvannon monitoimitalo 

eteni tarvekartoitustyöllä, mutta pää-

töksentekoon ei asia ole vielä kypsä.  

Suurin myönteinen yllätys oli, kun 

Enontekiön kunta palkittiin Kunteko 

2019-palkinnolla. Kunta toimeenpani 

Ideasta toimintaan – muutoshank-

keen. Muutoshankkeella kyettiin pa-

rantamaan työntekijöiden ja luotta-

mushenkilöiden osallisuutta ja saada 

parhaat ideat käyttöön. Ideoivan 

kulttuurin edistämisestä voidaan 

saada paljon hyötyä, joka näkyy kun-

nan taloudessa ja sosiaalisesti kestä-

vissä toimintatavoissa. Henkilöstöä 

innostamalla saatiin palkitulla hank-

keella uusi ja pysyvä työkalu kunnan 

kehittämistyöhön käyttöön sekä osal-

lisuutta tukemaan. 

Toinen suuri myönteinen yllätys koski 

rahaa. Valtioneuvosto myönsi peräti 

7 miljoonan euron tuen Enontekiön 

Sähköyhtiön toiminta-alueen säh-

köinfrastruktuurin kehittämiseen. 

Sitä voidaan pitää erittäin onnistu-

neena edunvalvonnan tuloksena, kii-

tos Jaakko Alamattilan johtaman Säh-

köyhtiön hallituksen sekä kunnanhal-

lituksen, myös Seppo Alatörmäsen 

johtaman valtuuston periaatepäätök-

sen, saimme sähköinfrastruktuuria 

koskevan erittäin merkittävän kehit-

tämismahdollisuuden. Mahdollisuu-

den käyttämisestä tehdään valtuus-

tossa päätös vuoden 2020 aikana. 

Lupasin 2019 talousarviossa, että 

kunta satsaa edunvalvontaan. Tämä 

sähköverkkojamme ja sähköyhtiötä 

koskeva asia on hyvä esimerkki vai-

kuttavasta edunvalvontatyöstä. In-

vestointien vuoden yhteydessä voi-

daan yhtä hyvin puhua edunvalvon-

nan vuodesta. Uskon, että edunval-

vonnan merkitys vain kasvaa, sillä 

lentoliikenteeseen ja lentokenttää 

koskeva edunvalvonta – vaikka se vei 

myös 2019 paljon aikaa – on kesken. 

Onneksi saimme 2019 siihen työhön 

rekrytoitua leveämpiä hartioita koko 

Lapista perustetun saavutettavuuden 

työryhmään nimetyn kokoonpanon 

myötä.  

Yllätykset kuuluivat kunnan toimin-

taan myös 2019, eikä aina positiivi-

sessa mielessä. Koimme taloudellisen 

takaiskun, kun yksi kunnan pääoma-

lainoittama yhteisö Kotirinne ry meni 

konkurssiin. Enontekiön kunta joutui 

1990-2000 -luvulla tehdyistä pää-

omalainapäätöksistä maksamaan lä-

hes 50 000 euroa, joka oli luonnolli-

sesti kunnan tilikauden tuloksesta 

pois. 

Palvelut toimivat Enontekiöllä  

Hyvinvointipalveluissa on Enonteki-

öllä selkeä henkilöstön ja talouden 

käytön painopiste. Sosiaalitoimen 

palveluihin osallistui päätöinään noin 

40 henkilöä ja 3,1 miljoonaa euroa. 

Opetuksen palveluissa oli henkilöstöä 

myös noin 40 henkilöä sekä toiseksi 

eniten rahaa eli 2,9 miljoonaa euroa. 

Varhaiskasvatuksessa oli noin 13 hen-

kilöä ja rahaa laitettiin lähes 0,7 mil-

joonaa euroa. Vapaa-aika, nuoriso ja 

kulttuuripalvelut keskitettiin yhdeksi 

toimialaksi. Lisäksi terveydenhuolto-

palveluihin (perusterveydenhuolto ja 

erikoissairaanhoito) yhdessä hallin-

non kanssa panostettiin noin 5,3 mil-

joonan euron verran. Keskeistä mo-

nelle hyvinvoinnin palvelulle on, että 

henkilöstöä / asiakas suhteessa keski-

määrin Enontekiöllä erittäin hyvä ver-

rattuna kuntiin keskimäärin. Esimer-

kiksi paljon puhuttu hoitajamitoitus 

on meillä jo kunnossa. Tämä kertoo 

myös kunnan arvovalinnoista panos-

taa näihin palveluihin ja kuntalaisten 

hyvinvointiin.  

Elinvoimapalveluissa (elinvoima ja 

kehittäminen sekä infrastruktuuri) on 

noin 9 ihmistä palvelemassa. Talou-

dellinen panostus on miljoonan eu-

ron verran jakautuen infrastruktuuri 

0,3 miljoonaa ja elinvoima 0,5 miljoo-

naa euroa. Lisäksi palo- ja pelastustoi-

meen resursoitiin hieman yli 0,3 mil-

joonaa euroa. 

Hallintopalveluissa ml. ruoka- ja puh-

taanapitopalvelut on noin 17 henki-

löä palvelemassa ja palveluihin käy-

tettiin 1,3 miljoonaa euroa (sis. 

vuonna 2019 myös henkilöstöpalve-

lujen kustannukset). Keskeisin pal-

velu oli johtamispalveluiden kuten 

valtuuston ja hallituksen sekä lauta-

kuntien työn tukeminen. 

Myös kunnan talous- ja hallintopalve-

lut sekä puhtaanapito ja ruokapalve-

lut olivat hallinnon vastuulla.  Monet 

tärkeät hankkeet kuten tiedon/asian-

hallintajärjestelmän käyttöönotto, 

talousasiat, kunnan tietosuoja-asiat 

sekä ICT-ulkoistus ovat olleet hallin-

nossa työn alla tilinpäätösvuonna. 

Johtamispalveluista valtuuston, kun-

nanhallituksen ja lautakuntien toi-

mintakyky on ollut hyvä ja ne ovat toi-
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mineet lakien mukaisesti. Kunnanjoh-

tajana olen toiminut asetettujen ta-

voitteiden ja sopimuksen mukaisesti 

sekä pitänyt yllä muutoksen tuulia, 

kuten on toivottu. Viranhaltijajohto 

ja esimiehet ovat johtaneet kunnan 

palvelutuotantoa ansiokkaasti. Johta-

mispalvelut ovat osa hallintopalvelui-

den budjettia. Erityisesti johtoryh-

män merkitys johtamisessa oli aivan 

keskeinen, kiitos erittäin hyvästä 

työstä hallintojohtajalle, henkilöstö-

johtajalle ja kehitysjohtajalle. Kiitos 

erittäin hyvästä yhteistyöstä kunnan-

hallituksen puheenjohtaja Elli-Maria 

Kultimalle. 

Henkilöstöpalveluista on julkaistu 

oma raportti, mutta keskeinen luku, 

joka kertoo henkilöstön työmotivaa-

tiosta on sairauspoissaolojen määrä. 

Enontekiön kunnassa henkilöstön 

poissaolot laskivat vuoteen 2018 ver-

rattuna. Poissaolot olivat keskimäärin 

10 vrk/henkilö, joka on kunta-alaan 

verrattuna selvästi normaalia alhai-

sempi. Erityisesti lyhyet poissaolot 

vähenivät, joka oli asetettu kunnan 

tavoitteeksi. Henkilöstökulut Enonte-

kiöllä olivat myös selvästi kuntien 

keskiarvoa pienemmät, noin 38 % 

kunnan budjetista.  

Kuntakonsernin palvelut toimivat 

myös hyvin. Sähkö-, vesi-, kiinteistö- 

ja asumispalvelut järjestettiin mallik-

kaasti. 

Kaikista edellä mainituista palveluista 

saatu palaute (asiakaspalaute ja toi-

mialapalaute) on yleisesti ottaen ol-

lut hyvää. Palautejärjestelmän kehit-

täminen on kuitenkin kesken. 

Taloudenpito 2019 ylijäämäinen 

Enontekiön talouden tulos oli hyvä, 

ollen lopulta 32 000 euroa ylijäämäi-

nen. Kuntakonsernin tulos oli noin 23 

000 euroa ylijäämäinen. Positiivinen 

tulos on näinä haasteellisina kuntata-

louden aikoina hyvä. Kiinnitän huo-

miota siihen, että vaikka jäimme kun-

nassa alkuperäisestä valtuuston aset-

tamasta tavoitteesta lähes 0,3 miljoo-

naa euroa, pienensi valtuusto tavoi-

tetta useaan kertaan. Kun alkuperäi-

sen hyväksytyn talousarvion tavoite 

oli 305 000 euroa ylijäämäinen, lisäsi-

vät talousarviomuutokset toiminnan 

nettomenoja yhteensä 549 000 eu-

roa. Muutetusta talousarviosta tuli 

alijäämäinen, muodostuen lopulta -

244 000 euroksi. Tässä mielessä voi-

daan sanoa, että Enontekiön kunta 

ylitti taloudelliset tavoitteensa. Syitä 

sekä alijäämäesityksiin että onnistu-

neeseen ylijäämään on monia.  

Vuonna 2019 kuntien verotulojen ke-

hitys oli poikkeuksellista. Enontekiön 

kunnan verokertymää pienensi tulo-

rekisterin käyttöönotosta johtuneet 

ongelmat ja muutokset ennakon-

pidätystavassa muiden kuntien ta-

paan. Myös Enontekiöllä siirtyi kun-

nallisveroja tilitettäväksi vuonna 

2020.  

Verorahoitus, rahoitustuotot ja –ku-
lut ja poistot yhteensä toteutuivat 
meillä edellisvuotta 26 000 euroa pa-
rempana. Vaikka verotulot laskivat 99 
000 euroa, kasvoivat valtionosuudet 
185 000 euroa. Korkotuotot laskivat 
41 000 euroa, koska vuodelle 2018 oli 
jaksotettu korkotuottoja useammalta 
vuodelta liittyen lainasaamisiin Enon-
tekiön Vesihuolto Oy:ltä. Muissa ra-
hoitustuotoissa ja rahoituskuluissa ei 
ollut merkittäviä muutoksia edelli-
seen vuoteen nähden. 

Rahoitustuotot olivat 82 000 euroa 

suuremmat kuin budjetoitu, ja rahoi-

tuskulut 36 000 euroa pienemmät 

kuin budjetoitu. Muihin rahoitusku-

luihin vaikutti positiivisesti se, että 

asunto-osakkeiden myyntien joh-

dosta rahoitusvastikkeet pienentyi-

vät, koska asiaa ei kyetty huomioi-

maan budjetissa.  

Enontekiön nettovelka (lainakanta - 

rahavarat) kasvoi hieman lainakantaa 

selvemmin. On huomattava, että vain 

83 kunnassa lainakanta pieneni viime 

vuonna. 

Enontekiön kuntatalouden yksi on-

gelmista on se, josta vuosi 2019 ker-

too, että vuosikate alitti selvästi pois-

totason ja nettoinvestoinnit. Kunnan 

toimintakate heikkeni 1,2 % vuodesta 

2018. Toimintakatteen sisällä toimin-

takulut pysyivät lähes samalla tasolla 

edelliseen vuoteen nähden, mutta 

toimintatuotot vähenivät peräti noin 

190 000 euroa. 

Kunnan vuoden 2019 ylijäämäiseen 

tulokseen on perustellut syyt. Keskei-

nen on se, että Enontekiöllä on hyvä 

talousjohtaminen. Valtuusto, hallitus 

ja toimielimet toimivat vastuullisesti. 

Kunnanjohtaja johtoryhmän kanssa 

ja hallinnon taloushenkilöstö johta-

vat toimialoja suunnitelmien ja pää-

tösten mukaisesti. Löyhiin rahaesityk-

siin, joita ei juurikaan ole ollutkaan on 

suhtauduttu vastuullisesti. 

Kuntatasolla toimintakatteen pa-
rempi toteutuminen muutettuun ta-
lousarvioon nähden johtui pääasiassa 
henkilöstökulujen budjetoitua pie-
nemmästä toteumasta -205 000 eu-
roa, josta palkkojen osuus oli -37 000 
euroa, sairausvakuutuskorvaustulot 
+33 000 euroa, eläkekulut -12 000 eu-
roa ja muut henkilösivukulut -123 000 
euroa. Lisäksi lopullinen tapaturma-
vakuutusmaksu oli oleellisesti pie-
nempi kuin budjetoitu. Enontekiön 
henkilöstökulut ovat keskimääräistä 
kuntien henkilöstökuluja selvästi pie-
nempiä. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, 
että henkilöstö on kovilla, erityisesti 
hallinnossa työskentelevä henkilöstö, 
koska muissa palveluissa henkilöstöä 
on kuntien keskiarvoa enemmän. 
 
Lisäksi hyvän tuloksen takana on kes-

tävän talouden ohjaama talouskuri, 

jota ylläpidetään jokaisen toimialan 

ja työntekijän toimesta tarkasti.   

Kun vuoden 2019 talouden summaa 
yhteen, niin kunnan kannalta positii-
visen tuloksen, ylijäämän, muodostu-
miseen vaikutti lisäksi muun muassa 
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varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan 
nettotoimintakulujen alittuminen, 
valtionosuusrahoituksen kasvaminen 
ja Kejo-tuottojen pysyminen hyvällä 
tasolla sekä korkokulujen pienenty-
minen. Oma vaikutuksensa on myös 
sosiaalitoimen, ikääntyneiden palve-
luiden ja terveyspalveluiden (entinen 
perusturva) kulujen positiivisella ke-
hityssuunnalla. 
 
Talousasiat hoidettiin meillä vuonna 
2019 todella hyvin varsinkin, kun ver-
rataan moneen muuhun kuntaan. Ta-
loudellinen tilanne tulee olemaan tu-
levina vuosina Enontekiöllä haasteel-
linen. Enontekiöllä on selkeä tavoite 
pitää kuntatalous kestävällä pohjalla 
– ja uskon, että kykenemmekin. Tämä 

vaatii viranhaltijoilta ja kuntapäättä-
jiltä sekä koko kuntakonsernilta hy-
vää yhteistyötä ja viisautta.  
 
Kiitos hyvästä tuloksesta 
 
Vuosi 2019 oli Enontekiön kunnalle ja 
koko kuntakonsernille erittäin hyvä 
vuosi. Kuntalaisten palvelut kyettiin 
hoitamaan luvatusti kuntalain edel-
lyttämällä tavalla eli taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestä-
vällä tavalla. Vuosi oli paitsi investoin-
tien ja edunvalvonnan vuosi, niin sa-
malla myös YK:n alkuperäiskansojen 
kielien juhlavuosi. Onnistuimme huo-
mioimaan vuoden sekä osasimme 
edistää saamenkieltä ja kulttuuria 

täällä meillä saamelaisalueen kun-
nassa Enontekiöllä.  
 
Kehittyvä Enontekiö haluaa jatkuvasti 
tehdä parhaansa asukkaittensa, yh-
distystensä, järjestöjensä ja yritys-
tensä eteen.  

 
Haluan lopuksi kiittää kaikkia työnte-
kijöitä ja luottamushenkilöitä sekä 
kuntalaisia, yrityksiä ja yhdistyksiä 
hyvästä työstä Enontekiön kunnan ja 
kuntalaisten eteen vuonna 2019. 
 
Jari Rantapelkonen 
kunnanjohtaja 
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Enontekiön kunnan hal-
linto ja siinä tapahtuneet 
muutokset 
 
Kunnanvaltuusto päivitti v. 2019 kah-
deksi vuodeksi hyväksytyn kokeilun 
luottamushenkilöorganisaatiosta. 
Kuntakonsernin kehittämispaja sisälly-
tettiin selkeämmin osaksi organisaa-
tiota.  Kunnanhallitus päätti vuonna 
2019 virasto-organisaatiosta.   
 
Kunnan toiminnassa tapahtui muutos 
vuoden 2019 aikana kun valtuusto 
päätti, että kunnan palvelut tuotetaan 
prosesseissa siten, että henkilöstöpal-
velut tuotetaan henkilöstöprosessissa, 
hyvinvointipalvelut hyvinvointiproses-
sissa, elinvoimapalvelut elinvoimapro-
sessissa, hallintopalvelut tukiproses-
sissa ja johtamispalvelut johtamispro-
sessissa.  
 
Vuonna 2019 valtuusto mm. hyväksyi 
kääntyneiden hyvinvointisuunnitel-
man, päätti jatkaa ikäihmisten tehos-
tetun palveluasumisen tilojen ja toi-
minnan sekä tulevaisuuden vaihtoeh-
don suunnittelua,  hyväksyi tilinpää-
töksen 2018, teki periaatepäätöksen 
Enontekiön Sähkö Oy:n myynnistä, 
päätti valtuuston puheenjohtajista, 
päätti kunnanhallituksen ja lautakun-
tien jäsenistä, päätti tilintarkastusyh-
teisön valinnasta ja päätti talousarvi-
osta ja –suunnitelmasta 2020-2022 
sekä päätti Kiinteistö Oy Enontekiön 
kunnan asuntojen ja Kiinteistö Oy Ou-
nasmajojen sulautumisesta 1.1.2020 
lukien. 
 
Vuonna 2019 luottamushenkilöille jär-
jestettiin erilaisia perehdyttämistilai-
suuksia ja koulutuksia mm. ikäihmis-
ten palveluista, Enontekiön Sähkö 
Oy:n mahdolliseen myyntiin liittyen, 
luottamushenkilöorganisaation val-
misteluun ja hallintosääntöön liittyen, 
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoi-
den yhteistyöhön ja vuorovaikutuksen 
kehittämiseen ja kunnan talouteen liit-
tyen sekä luottamushenkilö viestijänä 
ja sosiaalisessa mediassa-koulutus. Li-
säksi tehtiin valtuustomatka Utsjoen 
kuntaan alkuvuonna 2019. 
 

Valtuusto 
 
Enontekiön kunnan ylin päättävä toi-
mielin on valtuusto, johon kuuluu 17 
valtuutettua.  Valtuusto vastaa kunta-
lain mukaan kunnan taloudesta ja toi-
minnasta sekä käyttää kunnan ylintä 
päätösvaltaa. Valtuuston tehtävät on 
määritelty kuntalain 14 §:ssä.  
Valtuustossa edustettuna olevat ryh-
mät: Suomen Keskusta 9:llä valtuute-
tulla, Kristillisdemokraatit 1:llä valtuu-
tetulla, Kansallinen Kokoomus 4:lla 
valtuutetulla, Johtti Sápmelaččat rs. 
2:lla valtuutetulla ja Vihreä Liitto 1:llä 
valtuutetulla.  
Valtuuston puheenjohtajana toimi 
Seppo Alatörmänen, (kesk.), ensim-
mäisenä varapuheenjohtajana Birgitta 
Eira (Vihr.), toisena varapuheenjohta-
jana Juha-Pekka Mäntyvaara (Kesk.).  
 
Kunnanhallitus  
 
Kunnanhallituksen tehtävänä on kun-
talain mukaan johtaa kunnan toimin-
taa, hallintoa ja taloutta. 
Kunnanhallitukseen kuuluu 7 jäsentä. 
Puheenjohtajana toimii Elli-Maria Kul-
tima (Kesk.), ensimmäisenä varapu-
heenjohtajana Taru Mäkitalo (Kokoo-
mus 13.6.2019 lukien, ensimmäisenä 
vpj:na 13.6.2019 lukien) ja toisena va-
rapuheenjohtajana Janne Näkkäläjärvi 
(Johtti Sápmelaččat, ensimmäisenä 
vpj:na 13.6.2019 saakka). Muut jäse-
net olivat: Jaakko Alamattila (Kesk. toi-
sena vpj:na 13.6.2019 saakka), Outi 
Kurkela (Kristillisdemokraatit 
13.6.2019 saakka) ja Leena Palojärvi 
(Kesk. 13.6.2019 saakka), Ulla Keino-
vaara (Kesk. 13.6.2019 lukien), Unto 
Kultima ja Elina Rousu-Karlsen. 
 
Kunnanjohtaja 
 
Kuntalain mukaan kunnanjohtaja 
johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoi-
toa ja muuta toimintaa kunnanhalli-
tuksen alaisena. Kuntalain mukaan 
kunnanjohtajalla on oikeus käyttää pu-
hevaltaa kunnanhallituksen puolesta. 
Kunnanjohtajana on Jari Rantapelko-
nen. 
 
 
 

Lautakunnat 
 
Lautakuntien tehtävänä on vastata 
palvelujen järjestämisestä, tuottami-
sesta ja kehittämisestä ja ohjata toi-
minnan ja talouden suunnittelua. 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on  
hallinnon ja talouden tarkastus sekä 
arvioinnin järjestäminen. Tarkemmin 
tarkastuslautakunnan tehtävät on lue-
teltu kuntalaissa.  Vuonna 2019 kun-
nassa toimivat seuraavat lautakunnat: 
hyvinvointilautakunta, elinvoimalauta-
kunta, tarkastuslautakunta ja keskus-
vaalilautakunta (vaalilain mukainen). 
 
Kuntakonsernin kehittämispaja 
 
Kunnan hallintosääntöön sisällytettiin 
kesäkuussa 2019 kuntakonsernin ke-
hittämispaja, joka käsittelee kunnan 
palveluihin ja kehittämiseen liittyvät 
laajat asiakokonaisuudet, joilla on 
merkitystä kunnan tulevaisuuteen.  
 
Kuntakonsernin kehittämispajan jäse-
net ovat seuraavat: kunnanvaltuute-
tut, kunnanhallituksen ja lautakuntien 
puheenjohtajisto sekä johtoryhmä. 
Mikäli puheenjohtajistossa ei ole kaik-
kien ryhmien edustusta, niin ryhmä voi 
nimetä kehittämispajaan edustajansa. 
Kunnanjohtaja johtaa kuntakonsernin 
kehittämispajaa ja voi kutsua kunta-
konsernin kehittämispajaan myös 
muita tarvittaessa.  
 
Tilivelvolliset toimielimet ja viranhalti-
jat 
 
Tilivelvollisia ovat seuraavien toimie-
linten jäsenet: kunnanhallitus, tarkas-
tuslautakunta, keskusvaalilautakunta, 
hyvinvointilautakunta ja elinvoimalau-
takunta. Tilivelvolliset viranhaltijat 
ovat seuraavat: Kunnanjohtaja, hallin-
tojohtaja, kehitysjohtaja, henkilöstö-
johtaja, hallinnollinen rehtori, varhais-
kasvatuksen päällikkö, johtava sosiaa-
lityöntekijä, tekninen johtaja, kult-
tuuri- ja viestintäkoordinaattori, ra-
kennustarkastaja, rakennusmestari-
rakennustarkastaja. 
 
 
 
Seuraavassa kuva luottamushenkilö- 
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ja virasto-organisaatiosta 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Luottamushenkilöorganisaatio 14.6.2019 lukien (Enontekiö-malli) 
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Yleinen ja oman alueen 
taloudellinen kehitys 
 
Valtiovarainministeriön 31.1.2020 mu-
kaan maailmankaupan nopeimman 
kasvun vaihe on tältä erää ohi ja kasvu 
hidastuu lähivuosina. Tavanomaisen 
suhdannekierron ohella syynä on 
myös keskeisten kauppakonfliktien 
osittainen toteutuminen. Euroalueen 
näkymät ovat heikentyneet kuluvan 
vuoden aikana.  
 
Vuonna 2019 Suomen bruttokansan-
tuote kasvoi 1,0 prosentin verran. 
Vuonna 2019 arvonlisäyksen määrä 
kasvoi teollisuudessa ja palveluissa. 
Sen sijaan rakentaminen ja alkutuo-
tanto supistuivat vuoteen 2018 näh-
den. Vuoden loppua kohti taloudelli-
nen toimeliaisuus hiipui selvästi, ja 
vuoden viimeisellä neljänneksellä ar-
vonlisäyksen määrä supistui edelli-
sestä neljänneksestä kaikilla päätoi-
mialoilla. Suomen vientikysynnän 
kasvu hidastui voimakkaasti johtuen 
muun muassa Saksan talouden hei-
koista näkymistä. Suomen talouden 
lähtökohta vuoden 2019 päättyessä oli 
haasteellinen ilman koronaviruksen ai-
heuttamia lisähaasteita. 
 
Suomen BKT kasvoi VM:n 2,5 % v.2019 
ja ennusteen mukaan vuonna 2020 
BKT:n kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. 
Maailmankaupan kasvu hidastuu kau-
pan esteiden lisääntyessä, mikä hidas-
taa viennin kasvua ja näkyy myös in-
vestointien odotuksessa.  
 
Kotitalouksien käytettävissä olevien 
tulojen kehitys jatkuu nopeana ansio-
tason nousun kiihtyessä. Inflaation 
kiihtymisestä huolimatta reaalitulot 
kasvavat selvästi ja kotitalouksien ku-
lutuksen kasvu nopeutuu vuonna 2019 
edellisvuoteen verrattuna.  
 
VM:n raportin mukaan myös työllisyy-
den kasvu oli vuonna 2019 erittäin no-
peaa ja selvästi suotuisampaa kuin 
mitä pelkän taloudellisen aktiviteetin 
perusteella voi olettaa. Työttömien 
määrä laski vuonna 2019 kaikilla alu-
eilla ja kaikissa ikäryhmissä. Työllisten 
määrän ennustetaan kasvavan myös 

vuosina 2020‐2021. Ansiotaso kasvoi 
vuonna 2019 VM:n ennusteen mukaan 
keskimäärin 1,7 % ja sen ennustetaan 
kasvavan vuonna 2020 keskimäärin 
2,7 % ja vuonna 2021 keskimäärin 3 %.  
 
Vuoden 2019 kuluttajahintojen keski-
määräiseksi vuosimuutokseksi eli in-
flaatioksi muodostui 1,1 % kansallisella 
indeksillä mitattuna. Kuluttajahintoja 
nostivat lähinnä energia‐, elintarvike‐ 
ja palveluhintojen nousu. Ennuste vuo-
den 2020 inflaatioksi on 1,4 %. Euro-
alueen inflaation arvioidaan pysyvän 
2019‐2020 1,7 prosentissa eli vuoden 
2018 tasolla. Palkansaajien ostovoima 
kasvaa 2,1 % vuonna 2020 ja 1,1 % 
vuonna 2021. Työllisyyden paranemi-
nen lisää palkkasumman kasvua ja tu-
kee ostovoiman kasvua työllisyyden 
kasvun hidastuessakin. Ostovoiman 
kasvua hillitsee inflaation kiihtyminen 
vaikka inflaatio jää palkkojen ja öljyn 
hinnan kiihtyvästä noususta huoli-
matta maltilliseksi.  
 
Kuntatalouden kehitys 2019  
 
Kuntaliiton mukaan kuntatalous näyt-
tää vuoden 2019 tilinpäätösarvioiden 
valossa edelleen synkältä. Kolme nel-
jästä Manner-Suomen kunnasta, eli 
yhteensä 225 kuntaa teki vuonna 2019 
negatiivisen tuloksen. Vuosikate heik-
keni 13,4 prosenttia. Heikon tuloksen 
taustalla on kuntien toimintamenojen 
kasvu sekä verorahoituksen heikko ke-
hitys.  
 
Kuntien ja kuntayhtymien toimintaku-
lut kasvoivat viime vuonna 3,9 pro-
senttia (Enontekiöllä laskivat 0,8 %). 
Toimintakulujen kasvuun vaikuttivat 
palkkaratkaisun sopimuskorotukset (il-
man kertaerää) 2,11 %, mutta toisaalta 
vuoteen 2019 kohdistui tuloksellisuu-
teen perustuvan kertaerän (kustan-
nusvaikutus 0,67 prosenttia) poistumi-
nen. Lomarahaleikkauksen päättymi-
nen lisäsi kuntien kustannuksia 
vuonna 2019  (75 % lomarahojen pa-
lautumisesta) kirjanpidon suoritepe-
rusteisuuden vuoksi. Väestön ikära-
kenteen muutoksen arvioidaan kasvat-
taneen kuntatalouden palvelutarvetta 
noin 0,5 prosenttiyksiköllä. Myös päi-
vähoidon kysynnän kasvu jatkunut. 

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksu-
jen muutos laski kustannuksia 1,0 %-
yksiköllä. 
 
Tilastokeskuksen kunnilta keräämien 
arviotietojen mukaan kuntien ja kun-
tayhtymien toimintakate heikkeni 4,5 
prosenttia. 
 
Heikon tuloksen taustalla on toiminta-
menojen kasvun lisäksi verorahoituk-
sen heikko kehitys. Verotulot kasvoi-
vat 2,6 prosenttia ja valtionosuudet 
2,1 prosenttia. Verotulojen kasvua hi-
dasti verokorttiuudistuksen ja tulore-
kisterin käyttöönoton aiheuttama tili-
tysvaje. Verotulojen tilitysvajeen 
vuoksi kunnilta jäi saamatta arvion 
mukaan peräti 400 miljoonaa euroa 
verotuloja. 
 
Verorahoituksen muutos ei riittänyt 
kunnissa kattamaan toimintakulujen 
kasvua, joka näkyi muun muassa vuo-
sikatteen voimakkaana heikkenemi-
senä. Tilinpäätösarvioiden mukaan 
56:ssa kunnassa päädyttiin negatiivi-
seen vuosikatteeseen. 
 
Manner‐Suomen kuntien verorahoitus 
(verotulot + valtionosuudet) kasvoi 
edellisvuodesta ja kunnat saivat vero-
rahoitusta 5.748 euroa/asukas.  
(vuonna 2018  5.613 euroa). Kunnallis-
verotulot kehittyivät kuitenkin odotet-
tua heikommin vuonna 2019. Enonte-
kiöllä kunnallisverot laskivat noin 112 
000 euroa.  
 
Ennakonpidätystavan muutos vaikutti  
siihen, että ennakkoveroja kertyi en-
nakoitua vähemmän. Kuluvana 
vuonna 2020 ennakoiden odotetaan 
kertyvän samanlaisena, eli aiempaa al-
haisemmalla tasolla. Lisäksi tulorekis-
terin käyttöönoton yhteydessä alku-
vuonna 2019 ilmeni ilmoitusongelmia, 
jotka johtivat verotulovajeeseen. Ve-
rohallinnon tiedon mukaan Tulorekis-
terin ilmoitusongelmat selvitettiin 
pääosin loppuvuoden aikana. Kuntalii-
ton arvion mukaan verouudistuksista 
johtuva verotulovaje oli yhteensä noin 
400 miljoonaa euroa vuonna 2019.  
Kuntien vuosikate heikkeni vuoden 
2019 tilinpäätösarvioiden mukaan 
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noin kolmanneksella edellisestä vuo-
desta.  
 
Kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan 
kuntien lainakanta on vuoden 2019 lo-
pussa 18,4 miljardia euroa. Tämän pe-
rusteella lainakanta on kasvanut 10,2 
prosenttia edellisen vuoden tilinpää-
töksiin verrattuna. Keskimäärin laina-
kanta on 3360 euroa/asukas. edelli-
senä vuonna vastaava lainamäärä oli 
3.051 euroa/as. Myönteistä on, että 
Enontekiön kunnan lainakanta oli 
vuonna 2019 2256 €/asukas. 
 
Keskimääräinen tulovero‐% (paino‐
tettu kunnallisveroa vastaavilla  
verotettavilla tuloilla) oli vuonna 2019 
19,84 %. Korkein tuloveroprosentti oli 
22,5 % ja alhaisin 16,5 %. Yhteensä 46 
kuntaa nosti tuloveroprosenttia vuo-
delle 2019 ja 5 kuntaa laski sitä.  Enon-
tekiön veroprosentti on 21,25 % 
 
Enontekiön alueen taloudellinen kehi-
tys  
 
Enontekiön asukasmäärä vuoden 2019 
lopussa ja oli 1837 (v. 2018 1856). Las-
kua oli vuoden 2019 aikana 19 henki-
löä. 
 
Työllisyys  
 
Enontekiön alueella työllisyys on kehit-
tynyt viime vuosina positiivisesti, 
mutta tilinpäätösvuonna työttömien 
työnhakijoiden määrä kasvoi 8 % (118 
työnhakijasta (12/2018) 127 työnhaki-
jaan (12/2019)). Avointen työpaikko-
jen määrä kasvoi ollen 42 työpaikkaa 
(edellisvuonna 13). Enontekiöllä työt-
tömyysaste nousi edellisestä vuodesta 
sillä vuonna 2019 oli 127 työtöntä 
työttömyysasteen ollessa 14,2 % (v. 
2018 13 %). Pitkäaikaistyöttömiä 
näistä oli 21 henkilöä (edellisvuonna 
22). 
 
Työttömien osuus työvoimasta oli 
Lapissa 11,1 % (koko maa 9,8 %). 
 
Elinkeinorakenne   
 
Enontekiön elinkeinorakenne 2017 oli 
seuraava: palvelut 73,2 %, jalostus 
11,6 %, alkutuotanto 10,5 %, ja muut 

4,7 %. Enontekiön matkailutulo on 
vuonna 2019 julkaistun selvityksen 
mukaan lähes 27 miljoonaa euroa (v. 
2011 oli 21,6 milj. euroa) ja välitön 
matkailutyöllisyys 121 henkilötyö-
vuotta (v. 2011 155 henkilötyövuotta). 
MTI on aiemmin selvittänyt matkailun 
talousvaikutukset Tunturi-Lapissa vuo-
delta 2011. Vuoteen 2011 verrattuna 
matkailutulo on kasvanut Enontekiöllä 
14 %. Lisäksi matkailun välilliset vaiku-
tukset ovat merkittävät aluetalouteen.    
 
Alkutuotannon elinkeinollinen merki-
tys 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.  Li-
säksi tulevat välilliset vaikutukset alue-
talouteen. (Lähde: paliskuntain yhdis-
tys) 
 

Olennaiset muutokset 
kunnan toiminnassa ja ta-
loudessa  
 
Kunnan toimintaan vaikuttavat ja tule-
vat jatkossa vaikuttamaan merkittä-
västi valtakunnalliset lainsäädäntö-
muutokset mm. kunnan palveluihin, 
talouteen ja tiedonhallintaan liittyen.  
Em. muutokset lisäävät kunnan hallin-
nossa työtä merkittävästi. 
 
Kunnan toiminnassa tapahtui olenai-
nen muutos vuoden 2019 aikana kun 
valtuusto hyväksyi prosesseihin perus-
tuvan palvelutuotannon. Prosessit 
ovat seuraavat: henkilöstöprosessi, 
hyvinvointiprosessi, elinvoimapro-
sessi, tukiprosessissa ja johtamispro-
sessi.  
 
Prosessilähtöisessä ajattelu- ja toimin-
tamallissa lähtökohtana on kuntalais-
ten palvelutarpeiden kokonaisvaltai-
sempi tarkastelu perinteisen sekto-
riajattelun sijaan. Näin pyritään vahvis-
tamaan kuntalais- ja asiakaslähtöi-
syyttä ja toisaalta lisäämään toiminnan 
tuloksellisuutta sekä henkilöstön työ-
hyvinvointia. Prosessijohtaminen pe-

rustuu ajatukseen siitä, että organisaa-
tiota ei tule tarkastella erillisinä osina 
vaan yhtenä kokonaisuutena.  
 
Muutos on lisännyt kunnan palvelu-
tuotannon kokonaisuuksien ymmärtä-
mistä, syventänyt ymmärrystä, tiivistä-
nyt yhteistyötä toimialojen välillä ja si-
sällä, edesauttanut tavoitteiden vai-
kuttavuutta, parantanut joustavuutta 
henkilötön käytössä toimialojen välillä, 
auttanut ymmärtämään ihmisten 
oman merkityksen kokonaisuudessa  
kaikilla tasoilla, lisännyt ja syventänyt 
osaamista ja sitoutumista kuntalaisten 
hyväksi tehtävään työhön, parantanut 
tiedonkulkua ja avartanut näkökulmaa 
työhön yhteisissä keskusteluissa, mo-
nistanut parempia käytäntöjä kunnan 
sisällä, lisännyt avoimuutta ja lä-
pinäkyvyyttä, kiinnittänyt huomiota 
siihen, että eri toimialoilla painitaan 
samojen haasteiden kanssa, syventä-
nyt kokonaiskuvaa kunnan toimin-
nasta, lisännyt yhteistä asioiden kehit-
tämistä ja opettanut ymmärtämään ja 
arvostamaan toisten työtä. 
 
Prosessilähtöisyys vaatii isoa muutosta 
kunnan henkilöstön ja luottamushen-
kilöiden ajattelu- ja toimintatavoissa.  
Onnistuessaan prosessiajattelu voi 
avata myös uusia mahdollisuuksia po-
liittisen päätöksenteon kehittämiselle.  
 
Vuoden 2019 tilinpäätös toteutui pa-
rempana kuin muutetussa talousarvi-
ossa oltiin suunniteltu. Muutetussa ta-
lousarviossa ennakoitiin tuloksen 
muodostuvan 244 000 euroa alijää-
mäiseksi. Kunnan tilikauden tulos oli 
kuitenkin parempi eli 31.636,61 euroa 
ylijäämäinen.  
 
Tilinpäätöksen toteutumista selittää 
toimintakulujen toteutuminen 290 
000 euroa budjetoitua pienempänä. 
Henkilöstökulut olivat 6,8 milj. euroa 
ja toteutuivat 205 000 euroa budjetoi-
tua pienempänä sekä 203 000 euroa 
pienempänä kuin vuonna 2018. Toi-
saalta toimintatuotot toteutuivat 
myös budjetoitua 133 tuhatta euroa 
pienempänä, ja 312 000 euroa pie-
nempänä kuin vuonna 2018. Rahoitus-
tuotot ja –kulut toteutuivat kokonai-
suutena 113 000 euroa suurempana 
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kuin oli budjetoitu (mm. Kejo-osuuk-
sien tuottojen toteutuminen yli ar-
vion). Verorahoitus (verotulot ja valti-
onosuudet) toteutui 18 000 euroa 
budjetoitua pienempänä. Näiden seu-
rauksena vuosikate oli 397 000 euroa 
eli 258 000 euroa parempi kuin muute-
tussa budjetissa.  
 
Merkittävin kunnan käyttötalouden 
ylitys tilinpäätösvuoden alkuperäiseen 
talousarvioon oli perusturvan netto-
menojen ylitys. Toisaalta perustuvan 
nettomenot olivat 113 000 euroa pie-
nemmät kuin vuonna 2018.   
 
Nettoinvestoinnit toteutuivat 58 %:sti. 
Nettoinvestointien toteutuma oli 
1,153 milj. euroa, mikä oli 0,834 milj. 
euroa pienempi kuin muutetussa ta-
lousarviossa. Suurimmat investoinnit 
olivat Hetan liikuntahallin kunnos-
tus/laajennus 0,896 milj. euroa, Kiin-
teisöjen ja osakkeiden osto 90 000 eu-
roa sekä moottorikelkkareittien mer-
kintöjen ja rakenteiden uusiminen 
41 000 euroa.  
 

Arvio todennäköisestä tu-
levasta kehityksestä 
 
Koronavirusepidemia heikentää kun-
tataloutta arviolta yli 1,8 miljardia eu-
roa vuonna 2020. Suurimmat ko-
ronaepidemian vaikutukset kuntata-
louteen tulevat tulojen pienenemi-
sestä, etenkin verotulojen pienenemi-
sestä. Valtaosa eli miljardi heikennyk-
sestä selittyy kunnallisverotulojen pie-
nenemisellä. Yhteisöverotulot puoles-
taan pienenevät vuonna 2020 ko-
ronakriisin takia arviolta 600 miljoonaa 
euroa. Maksu- ja myyntituottojen arvi-
oidaan heikentävän kuntataloutta 
vuonna 2020 noin 400 miljoonalla eu-
rolla. Kaupunkien ja kuntien peruster-
veydenhuollon ja sosiaalipalvelujen 
menot kasvavat noin 300 miljoonaa 
euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon 
menot kasvavat. 
 
Kuntaliiton mukaan kriisin taloudelli-
set vaikutukset ulottuvat useille vuo-
sille. Myös kriisin syvyys voi olla vielä 
ennakoitua jyrkempi.  Noin kolman-

nes, arviolta 547 miljoonaa euroa, kau-
punkien ja kuntien arvioimasta 1 600 
miljoonan euron verotulojen romah-
duksesta vuonna 2020 selittyy yrityk-
sille luvattujen veronmaksulykkäysten 
aiheuttamasta kunnallisverotulojen 
pienenemisestä. 
Valtio lupasi kehysriihessä 8. huhti-
kuuta korvata kunnille tämän vero-
maksujen lykkäyksestä johtuvan me-
netyksen 547 miljoonaa euroa vuonna 
2020. Tämä kuitenkin peritään kun-
nilta takaisin vuonna 2021, joten sillä 
ei ole kuntataloutta vahvistavaa tai ko-
ronamenetyksiä pysyvästi kompen-
soivaa vaikutusta pidemmällä aikavä-
lillä. 
 
Sote‐ ja maakuntauudistus ei toteunut 
suunnitellusti. Sosiaali‐ ja terveyden‐
huollon säilyessä kuntien vastuulla, on 
kunnan talouden ennustaminen edel-
leen näiden osalta jatkossakin haasta-
vaa.  Kunnan nettomenoista 56 % on 
perusturvan menoja.  
Kunnan talouden painelaskelmien mu-
kaan kunnan taloustilanne vaatii jat-
kossakin erittäin tarkkaa taloudenpi-
toa. Huomioitava on, että kunnalla on 
merkittäviä investointitarpeita ja nii-
den toteuttamiseen tullaan tarvitse-
maan lainarahaa. 
 
Tulevaan kehitykseen vaikuttaa meno-
puolen lisäksi tulorahoituksen kehitty-
minen eli suurelta osin verotulot ja val-
tionosuudet. Verotulojen määrä on 
pudonnut 99 000 euroa ollen 6,450 
milj. euroa. Valtionosuuksien määrä 
kasvoi edellisvuoteen nähden 185 000 
euroa ja oli tilinpäätösvuonna 8,789 
milj. euroa. Kunnan toimintatuotot 
pienentyivät edellisvuodesta 10,9 %, 
toimintakulut laskivat 0,75 %. edellis-
vuodesta. Kunnan nettomenot kasvoi-
vat edellisvuodesta 1,2 % kun edellis-
vuonna kasvu oli 4,6 %. Tiedossa on, 
että Ikärakenteen muutos lisää palve-
lutarvetta. Lisäksi kuntien vastuuta on 
myös lisätty mm. pitkäaikaistyöttö-
mistä.  
 
Enontekiön kunnan talouden liikkuma-
vara on heikko, kun huomioidaan kun-
nan veroaste ja valtionosuuksien 
osuus kunnan taloudessa sekä kunnan 

tulevaisuuden suuret investointitar-
peet.  Pitkien etäisyyksien ja harvan 
asutuksen ohella haasteena ovat pieni 
syntyvyys, väestön väheneminen ja 
ikääntyminen, työttömyys, työpaikko-
jen säilyttäminen ja uusien luominen. 
Tämä vaikuttaa kunnan palveluraken-
teeseen jo lähitulevaisuudessa. 
Elinkeinojen toimintaedellytysten tu-
keminen on erittäin tärkeää kunnan 
tulevaisuuden kannalta. Alueen yritys-
ten merkitys kunnan elinvoimaisuu-
delle ja kuntataloudelle mm. kunnallis-
verotulojen muodossa on merkittävä.  
 
Matkailuelinkeinon toimintaedellytys-
ten kehittäminen on tärkeää, ja edun-
valvonnan ja alueen saavutettavuuden 
parantamiseksi on tehtävä suunnitel-
mallisesti työtä. Lentokentän kehittä-
minen sekä valtatie 21 perusparannus 
ovat Enontekiölle tärkeitä asioita. 
Poro- ja luontaiselinkeinojen kehitty-
minen on tärkeää sekä elinkeinollisesti 
että kulttuurisesti.  
 
Kunta jatkaa edunvalvontaa ja aktii-
vista elinvoimapolitiikkaa.  Kunnan 
elinvoimaisuus pohjaa jatkuvaan uu-
distumiseen ja hyvinvoiviin kuntalai-
siin. Elinvoimaisessa kunnassa kunta-
laiset osallistuvat vahvasti kuntayhtei-
sön kehittämiseen ja tämä on ollut 
taustalla, kun kunnan organisaatiota 
muutettiin.  Elinvoimaisen kunnan on 
kehitettävä omaa toimintaa jatkuvasti 
ja kyettävä rohkeaan ja ketterään pää-
töksentekoon. Kunta tarvitsee elinvoi-
man rakentamisessa aktiivisia kunta-
laisia, yhdistyksiä, vapaaehtoistoimin-
taa ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä. 
Enontekiöllä on tehtävä työtä em. li-
säksi elinkeinorakenteen monipuolis-
tamiseksi sekä yritysmyönteisyyden 
edistämiseksi.   
 
Kunnan Met tehemä yhessä-kunta-
strategia lähtee siitä, että keskiössä on 
luonto, yhteistyö ja terveys. Kuntastra-
tegia lähtee enontekiöläisistä ihmi-
sistä, joita on kuultu eri tavoin strate-
giaprosessin aikana. Kunnan on suun-
nitelmallisesti tehtävä työtä vetovoi-
maisen ympäristön, kilpailukykyisten 
yritysten, osaamisen ja työvoiman saa-
tavuuden, palvelujen, sosiaalisen pää-
oman ja yhteisöllisyyden eteen.   
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Elinvoimainen kunta pitää olemassa 
olevat kuntalaiset ja toimijat alueella 
ja houkuttelee uusia ihmisiä ja toimi-
joita. Kunta, kuntalaiset, yritykset ja 
järjestöt ym. on tärkeää saada toimi-
maan yhteisten päämäärien hyväksi 
uutta luoden. Työhön tarvitaan erilai-
sia näkökulmia omaavia ihmisiä ja ih-
misten välistä avointa ja ennakkoluu-
lotonta vuorovaikutusta, myönteistä 
asennetta unohtamatta. Luottamuk-
sellisen ilmapiirin ja hyvän vuorovaiku-
tuksen turvaaminen ja ylläpitäminen 
ihmisten ja yhteisöjen välillä on tär-
keää.  Kunnan tulee kehittää keinoja 
vuorovaikutuksen ja kumppanuuden 
edistämiseen eri tahojen suuntaan.  
 
Kuntalaisten palvelut keskiössä 
 
Tuottavuuden parantamisella turva-
taan palvelujen saatavuutta ja hillitään 
menojen kasvuvauhtia. Ikääntyminen, 
kilpailu osaavasta työvoimasta, sote-
palvelujen kysynnän kasvu sekä vähe-
nevät resurssit lisäävät kunnan pai-
neita tehostaa toimintojaan.  Mikäli 
kunta järjestää palvelut tuloksellisesti, 
kuntalaisten tarpeisiin vastataan laa-
dukkaasti, vaikuttavasti ja taloudelli-
sesti, kunnan työntekijöiden työmoti-
vaatio vahvistuu.  Olennaista on toi-
minnan suunnitelmallisuus, pitkäjän-
teisyys, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin 
sitoutuminen sekä seuranta ja arvi-
ointi. 
 
Kunnassa on tehtävä edelleen työtä 
toiminnan tuotavuuden ja tulokselli-
suuden parantamiseen mm. toimin-
nan ja prosessien suunnittelulla sekä 
esimiestyön ja johtamisen kehittämi-
sellä. Tuottavuutta voidaan parantaa 
mm.  henkilöstösuunnittelulla, osaa-
misen kehittämisellä, osallisuudella, 
innovaatioilla ja teknologiaa hyödyntä-
mällä. Digitalisaatio ja etätyön mah-
dollistaminen tuo uusia mahdollisuuk-
sia myös kuntien toimintaan. Henkilös-
tön osallistaminen ja sitouttaminen 
kunnan kehittämistyöhön on erittäin 
tärkeää. Vuonna 2019 kunnassa käyn-
nistyi Ideasta toimintaa –muutos-
hanke, jonka tavoitteena on parantaa 

työntekijöiden ja luottamushenkilöi-
den osallisuutta ja saadaan parhaat 
ideat käyttöön.  
Kunnan tiedon/asioiden hallintaa kehi-
tettiin merkittävästi vuonna 2019 han-
kikittiin, kun hankittiin tiedon/asian-
hallintajärjestelmä, joka muuttaa toi-
mintakulttuuria merkittävästi ja vai-
kuttaa myös kunnan luottamushenki-
löiden työskentelyyn. Henkilöstöpuo-
lella otettiin käyttöön tehtävän vaati-
vuuden arviointijärjestelmä.  
 
Kustannustehokkaat palvelut, kunnan 
talouden ja toimintojen pitkäjänteinen 
ennakointi ja suunnittelu, kuntaor-
ganisaation ja prosessien toimivuus, 
työhyvinvointi, menokuri, hankintojen 
tehostaminen sekä kustannustietoi-
suuden parantaminen ml. kunnan 
työntekijät ovat keskeisiä asioita. Hen-
kilöstön eläköitymisen haasteisiin pyri-
tään vastaamaan mm. osaamisen ke-
hittämisellä, uudelleen organisoin-
nilla, sisäisillä siirroilla ja onnistuneella 
rekrytoinnilla.  
 
Kunta on teettänyt kaikkien kunnan 
palveluja koskevan palvelurakennesel-
vityksen Enontekiön kunnan nykytilan-
teesta ja tulevasta tilanteesta tammi-
helmikuussa 2019. Lisäksi talousarvion 
2019 mukaisesti kaikille kunnan toi-
mialoilla on tehty selvitys kunnan pal-
velurakenteesta ja toimialojen toi-
menpide-esitykset.  
 
Esille tulivat mm. seuraavat asiat: kun-
nan ja konsernin henkilöstömitoituk-
set, opetustoimen palvelutaso ja –
verkko, varhaiskasvatuksen palvelu-
taso ja –verkko, infrastruktuuri toi-
mialan tulot, päätöksenteon virtavii-
vaistaminen, prosessien sähköistämi-
nen ja henkilöstöprosessin selkeyttä-
minen ja tehostaminen  
 
Kunnan imago  
 
Kunnat kilpailevat uusista asukkaista ja 
matkailijoista. Tiedonsaanti eri kana-
vien kautta on tänä päivänä erittäin 
tärkeää. Kunnan on mietittävä, miten 
ja millä tavoin kunta haluaa näkyvyyttä 
ja näkyy ulospäin.  

Myönteinen imago on kunnalle erit-
täin tärkeää ja sitä tekevät kunnan li-
säksi muut tahot, kuten kuntalaiset, 
vapaa-ajan asukkaat, yritykset, yhdis-
tykset, kunnan luottamushenkilöt ja 
kunnan työntekijät. Parhaiten kuntaa 
markkinoivat omat kuntalaiset, yrittä-
jät ja tyytyväiset asiakkaat, jotka levit-
tävät myönteistä viestiä eteenpäin. 
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Kunnan henkilöstö 
 
Kunnan kokonaishenkilöstömäärä oli 
vuoden 2019 viimeinen päivä 145 
(2018: 166).  Kokonaistyöntekijä-
määrästä on vakinaisessa työ-/virka-
suhteessa 112 henkilötyövuotta (78 

%), määräaikaisessa työ-/virkasuh-
teessa 28 henkilötyövuotta 
 
(19 %), työllistämistukitoimin palkat-
tuja 5 henkilötyövuotta (3 %). 
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Sairauspoissaolot 

 
Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 
vuonna 2019 yhteensä 1447 työpäi-
vää eli 10,34 työpäivää / henkilö. 
2018 yhteensä 1914 työpäivää eli 

12,10 työpäivää / henkilö. Vuonna 
2017 yhteensä 1595 työpäivää eli 
keskimäärin 10,54 työpäivää / hen-
kilö. Keskiarvon ylittävää sairasta-
vuutta esiintyi varhaiskasvatuksen 
toimialan alaisilla työntekijöillä.  

Sairauspoissaolojen määrän vaihte-
lut voivat olla suuria pienissä yksi-
köissä, koska yhdenkin pitemmän 
sairauspoissaolon vaikutus on mer-
kittävä.   

 

 
Tapaturmista johtuvia poissaoloja oli 
vuonna 2019 yhteensä 5 päivää, joka 
oli perusturvan henkilöstöllä (0,11 
työpäivää/ henkilö). Vuonna 2018 ta-
paturmista johtuvia poissaoloja oli 
yhteensä 9 päivää, joka oli niin ikään 
perusturvan henkilöstöllä (0,19 työ-
päivää/henkilö).  
 
Henkilöstön hyvinvoinnin edistämi-
nen  
 
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on 
kunnan tärkein voimavara muuttu-
vassa toimintaympäristössä.   
Henkilöstön hyvinvointia on pyritty 
kehittämään mm. johtamisen ja esi-
miestyön kehittämisellä.  Hyvinvoin-
tia tuettiin työterveyshuollon toi-
menpitein ja työnantaja tuki henki-
löstön liikuntaharrastuksia maksa-
malla kuntosalin, uimahallin ja kan-

salaisopiston liikuntakurssien kus-
tannuksia. Jokaisessa yksikössä laa-
dittiin työhyvinvointisuunnitelmat.   
 
Työn ja yksityiselämän yhteen sovit-
taminen on työhyvinvoinnin kan-
nalta olennaista. Enontekiön kunta 
tukee työaikajärjestelyillä työn ja yk-
sityiselämän yhteensovittamista 
sekä hyvinvointia.  
 
Työaikojen joustomahdollisuuksia 
on käytössä mm. vuorotteluvapaa, 
osa-aikatyö, osittainen hoitovapaa, 
osa-aikaeläke ja liukuva työaika 
niissä tehtävissä, joissa se on mah-
dollista. Lisäksi kunnassa toimii yh-
teistoimintaryhmä, työnantajan ja 
henkilöstön välisessä yhteistoimin-
nassa. Yhteistoimintaryhmään kuu-
luu työnantajan ja työntekijöiden 
edustajia. Yhteistyöryhmä toimii 
myös kunnan työsuojelutoimikun-
tana.  
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Arvio merkittävimmistä ris-
keistä ja epävarmuusteki-
jöistä sekä muista toimin-
nan kehittymiseen vaikutta-
vista seikoista 
 
Kunnan toimintaan vaikuttavat mm. 
toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja 
vahinkoriskit.  Riskit voivat toteutu-
essaan vaikuttaa kunnan asemaan, 
talouteen, palvelukykyyn, työvoiman 
saatavuuteen ja yleiseen kilpailuky-
kyyn asukkaista ja yrityksistä. 
Toiminnalliset riskit koskevat mm. 
henkilöstön osaamista ja saata-
vuutta, tietojärjestelmien toimi-
vuutta, suhdannevaihteluita ja lain-
säädännön muutoksia. Rahoitusriskit 
koostuvat lähinnä rahoitus-, maksu-
valmius- ja korkoriskistä. Rahoitus-
riskien hallinnan tavoitteena on var-
mistaa, että kunnalla on mahdolli-
simman tehokkaasti käytettävissään 
riittävä rahoitus.  
 
Maksuvalmiusriski liittyy kassanhal-
lintaan ja korkoriskit korkotason 
vaihteluun. Rahoitusriskit liittyvät 
myös kunnan antamiin takauksiin. 
Vahinkoriskit kohdistuvat yleensä jo-
honkin kohteeseen ja vahingon mah-
dollisuus sekä seuraukset ovat etu-
käteen tiedossa, mutta vahingon to-
dennäköisyyttä ei kuitenkaan tie-
detä. 
Epävarmuutta toiminnan ja talouden 
suunnitteluun tuovat kunnan ikära-
kenne sekä valtion toimeenpanevat 
uudistukset. Merkittävin ja laajin 
kunnan toimintaa muuttava uudistus 
olisi ollut sote- ja maakunta-uudis-
tus, joka kuitenkin kaatui keväällä 
2019. Uudistuksessa noin puolet 
kunnan vastuulla olevista tehtävistä 
olisi siirretty maakunnan järjestämis- 
ja rahoitusvastuulle. 
 
Kunnan rahoitusriskiin vaikuttavat 
valtionosuuksista tulevina vuosina 
tehtävät leikkaukset ja mm. mahdol-
liset muutokset yhteisövero-osuuk-
siin ja kiinteistöveron tuoton kohdis-
tamisessa.  Kuntien vastuun lisäämi-
nen työllisyyden hoidossa aiheuttaa 

kunnalle kustannuksia. Julkisen ta-
louden alijäämän ja velkaantumisen 
hoito tulee koskettamaan myös kun-
tien toimintaa ja taloutta. Talouden 
laskusuhdanteessa verotulojen arvi-
ointi on haastavaa ja valtiontalouden 
tasapainottamistoimet voivat vaikut-
taa merkittävästi kuntiin. Enontekiön 
kunnan rahoituspohjasta valtion-
osuudet ovat lähes puolet, joten 
muutokset valtionosuusjärjestel-
mässä vaikuttavat merkittävästi kun-
nan rahoituspohjaan. 
 
Kunnan lainakanta kasvoi hieman 
johtuen liikuntahallin investoinnista, 
mutta kokonaisuutena kuntakonser-
nin lainakanta aleni hieman.  
 
Rahoitusriskit koostuvat lähinnä ra-
hoitus-, maksuvalmius- ja korkoris-
kistä. Rahoitusriskien hallinnan ta-
voitteena on varmistaa, että kun-
nalla on mahdollisimman tehok-
kaasti käytettävissään riittävä rahoi-
tus.  
 
Tavoitteena on, että kunnan tulora-
hoitus riittäisi kattamaan nettoinves-
toinnit. Kunnan rahoitusriski liittyy 
myös korkotason nousuun ja kunnan 
myöntämiin omavelkaisiin takauk-
siin.   
 
Vuonna 2019 maksuvalmius on ollut 
heikompi kuin edellisvuonna (kassan 
riittävyys 1 päivää).  
 
Kassavarat olivat vuoden lopussa 49 
tuhatta euroa. Kassan riittävyyttä ku-
vaavan tunnusluvun arvo 1 kuvaa 
sitä, että tilinpäätöshetken rahava-
roilla olisi kyetty kattamaan kaikki 
kassasta maksut 1 päivän ajan 
(vuonna 2018 6). Huomioitava on, 
että tilikauden aikana tehdyt net-
toinvestoinnit (1,153 milj. euroa) on 
rahoitettu osaksi ilman lainanottoa 
eli kunnan kassasta.  
 
Kunnalla on kuntatodistussopimuk-
set Kuntarahoituksen kanssa maksu-
valmiuden turvaamiseksi.  
Pitkäaikaisen lainanoton sijaan otet-
tiin kuntatodistussopimukseen pe-
rustuen 800 tuhatta euroa lyhytai-
kaista lainaa nollakorolla.  

Kunnan toimintaan vaikuttaa väes-
tön ikärakenteen muutokset ja nii-
den seurauksena palvelurakenteen 
muutospaineet. 
Enontekiön kunnassa ikääntyvän vä-
estön määrä lisääntyy ja ikäluokat 
pienenevät koko ajan.  Tämä vaikut-
taa kuntapalveluihin sisältöihin tule-
vaisuudessa yhä enemmän.  Väestö-
määrän kehitys ja oppilasmäärän 
pieneneminen vaikuttaa valtion-
osuuksiin ja verotuloihin. 
 
Kunnan henkilöstön saatavuuteen ja 
osaamiseen liittyviä riskejä pyritään 
ennakoimaan ennen muuta osaami-
sen kehittämisellä, uudelleenkoulu-
tuksella sekä henkilöstön sisäisillä 
siirroilla ja hyvällä työnantajakuvalla. 
Henkilöstön osaamisen kehittämi-
nen on tärkeää, jotta kunnan palve-
lutuotannossa turvataan tarvittava 
osaaminen jatkuvasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä, osaaminen 
liittyy myös työhyvinvointiin. 
 
Eläkkeelle siirtyvien määrä näkyy 
mm. lisääntyvänä rekrytointitar-
peena, toisaalta työvoima pienenee 
valtakunnallisestikin. Eläköitymisen 
aiheuttamiin haasteisiin ja henkilös-
tön saatavuuteen ja osaamiseen liit-
tyvien riskien varautumiseen henki-
löstöjohtamisessa on erityisen tär-
keää. Enontekiön kunta satsasi hen-
kilöstöön ja rekrytoi kesällä 2019 
henkilöstöjohtajan. Aikasemmin 
henkilöstöasioita hoidettiin henki-
löstökoordinaattorin toimesta siten, 
että tämän työpanosta myytiin Muo-
nion kunnalle 50 %. Henkilöstöjohta-
jan tehtävänä on laajasti henkilös-
töön liittyvät asiat mm. henkilöstö-
asioiden ennakointi, rekrytointi, 
osaamisen kehittäminen, palkkaus-
järjestelmän kehittäminen, työhy-
vinvointi. 
 
Kunnan palvelutuotantoon tarvitaan 
rakenteellisia muutoksia ja uudel-
leen organisointia, mikä vaatii pitkä-
jänteistä suunnitelmallisuutta toi-
mialoilla. Suunnittelussa on huomi-
oitava erityisesti mm. tehtävien uu-
delleen organisointi ja toimintojen 
tehostaminen, sisäiset siirrot, oppi-
sopimuksen hyödyntäminen sekä 
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rekrytoinnin kehittäminen. Tärkeällä 
sijalla on myös myönteisen työnan-
tajakuvan ylläpitäminen ja edelleen 
parantaminen sekä yhteistyö kun-
tien ja muiden toimijoiden kanssa. 
 
Henkilöstön ikääntyminen ja sen 
mahdolliset terveydelliset ja talou-
delliset vaikutukset ovat myös toi-
minnallinen riski. Kunnan ikääntyvä 
henkilöstö tuo haasteita myös työssä 
jaksamiselle ja työhyvinvoinnille. 
Nämä kaikki edellyttävät myös johta-
miselta uudenlaisia toimintatapoja.  
 
Toimintariskinä on pienessä organi-
saatiossa avainhenkilöiden erikois-
osaamisen korvaaminen.  Pienessä 
organisaatiossa melkein kaikki toimi-
henkilöt ja viranhaltijat ovat avain-
henkilöitä omalla toimialallaan. Pie-
nessä yksikössä on erittäin vaikea va-
rahenkilöjärjestelmällä täysin kor-
vata avainhenkilöiden erikoisosaa-
mista ja varmistaa toiminnan häiriö-
tön jatkuvuus joka tilanteessa. 
 
Kiinteistöissä on kiinteistöjen kun-
toon ja sisäilmaan liittyviä riskejä. 
Kiinteistöjen remontointia on tehty 
kiinteistöissä.  Pitemmän aikavälin 
suunnittelua on tehty kunnan kiin-
teistö ja kuntakonsernin kiinteistö-
yhtiöissä. Kuntakonsernissa on aloit-
tanut tekninen isännöitsijä, jonka 
tehtävänä on kiinteistöjen ennakoiva 
ja suunnitelmallinen hoitaminen.  
 
Tietojärjestelmät ja tietoliikenneyh-
teydet sekä sähkön saanti ovat mer-
kittäviä riskejä kunnan johtamisen ja 
palvelutuotannon ylläpitämisen kan-
nalta. Niiden tehokkuus ja häiriöttö-
myys on varmistettava riittävillä toi-
menpiteillä. Tietoturvallisuutta kos-
kevien riskien hallinta on osa organi-
saation riskienhallintaa. Tietoturval-
lisuudella tarkoitetaan tietojen, pal-
velujen, järjestelmien ja tietoliiken-
teen suojaamista ja varmistamista 
niihin kohdistuvien riskien hallitse-
miseksi.  Kunnassa on käytössä tekni-
siä ratkaisuja riskien hallitsemiseksi 
ja tietoturvaohjeistus, jonka päivittä-
minen on tarpeen aloittaa kuluvana 
vuonna.  
 

Kunnan toiminta- ja omaisuusriskei-
hin on varauduttu vakuuttamisella. 
Vakuutusten päivittämistyötä teh-
dään jatkuvasti vastuuviranhaltijoi-
den toimesta. 
 

Ympäristöasiat 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 
on antanut yleisohjeen ympäristöasi-
oiden kirjaamisesta ja esittämisestä 
kunnan tilinpäätöksessä.  Enonte-
kiön kunnalla ei ole tunnistettu tällä 
hetkellä merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia, jotka vaikuttaisivat olennai-
sesti kunnan taloudelliseen asemaan 
tai toiminnan kehitykseen. Enonte-
kiön kunnan toimintaan ja alueen ke-
hittymiseen vaikuttavana ympäris-
töön liittyvänä asiana on vesi- ja jäte-
vesihuollon kehittämiseen liittyvät 
asiat mm.  Hetassa ja Kilpisjärvellä.   

 

Korruption ja lahjonnan tor-
junta ja ihmisoikeusasiat 
 
Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja 
vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laa-
jan määritelmän mukaan korruptio 
voi olla lainvastaista, moitittavaa ja 
epäeettistä toimintaa. Korruption 
erilaisia esiintymismuotoja voivat 
olla esimerkiksi  
-virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta 
sekä lahjusten lupaaminen, pyytämi-
nen ja ottaminen 
-petos, kavallus, varastaminen ja yh-
teisten varojen väärinkäyttö 
uhkailu ja väkivallalla pakottaminen 
-luottamuksellisen tiedon väärin-
käyttö 
-suosinta ja suosikkijärjestelmän yl-
läpito 
-lakien ja määräysten kiertäminen 
-tosiasioiden vääristely 
-laiton seuranta ja tarkkailu 
-velvollisuuksien laiminlyönti ja asioi-
den viivyttely 
-huonon hallinnon suojelu ja salailu 
-välinpitämätön johtamistyö 
-epäreilujen ja epäasiallisten keino-
jen käyttäminen alaisiin. 
 

Enontekiön kunnassa on hyväksytty 
sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan perusteet, joilla turvataan toi-
minnan lainmukaisuutta ja hyvän 
hallintotavan mukaisuutta. Hyvä hal-
linto- ja johtamistapa asiakirja on 
valmistelussa ja tulee hyväksyttä-
väksi lähitulevaisuudessa. Siinä on 
määritelty eri toimijoiden tehtävät ja 
vastuut sekä konkreettiset toiminta-
tavat toiminnan lainmukaisuuden ja 
eettisyyden varmistamiseksi 
 
Lahjonnalla tarkoitetaan lahjuksen 
tai muun perusteettoman edun saa-
mista tai edes sen mahdollisuuden 
pyytämistä, tarjoamista, antamista, 
vaatimista tai hyväksymistä joko suo-
raan tai välillisesti siten, että se vai-
kuttaa joko kohdehenkilön tehtävien 
asianmukaiseen suorittamiseen tai 
siihen, miltä hänen toimintansa ulko-
puolisista vaikuttaa. Edun taloudelli-
sesta arvosta yksinään ei voi pää-
tellä, onko kyse lahjonnasta tai luot-
tamusta vaarantavasta edusta. 
Myöskään rikoslaissa lahjan tai edun 
luonnetta tai arvoa ei ole määritelty.  
Kansainvälisten mittausten mukaan 
Suomi on alhaisen korruption maa ja 
raskaan korruption muodot ovat har-
vinaisia. Suomessa korruptiota on 
tyypillisimmin havaittavissa politii-
kassa, taloudessa ja julkisessa hallin-
nossa. Tyypillisimpiä korruption 
muotoja kunnissa ovat  
-suosinta 
-hyvä veli -verkostot 
-luottamusaseman väärinkäyttö 
-virkavelvollisuusrikkeet. 
 
Korruption keskeisinä riskialueina pi-
detään rakennusalaa, julkisia hankin-
toja ja tarjouskilpailuja, yhdyskunta-
suunnittelua, poliittista päätöksen-
tekoa ja puolue- ja vaalirahoitusta. 
Julkiset hankinnat: Kilpailuttamatta 
jättäminen, hankinnan kohteen 
määrittely siten, että tiettyä tarjo-
ajaa suositaan vailla perusteluja, lah-
justen tarjoaminen ja vastaanottami-
nen, päätöksentekijät pyrkivät saa-
maan etuja itselleen tai lähipiirilleen 
osana kilpailutusta, esteellisyystilan-
teiden huomiotta jättäminen, han-
kintasopimuksen laajentaminen tai 
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muuttaminen ilman perustetta, ti-
laukset tai lisälaskut ilman todellista 
tilaustarvetta, kilpailun välttäminen 
tarjouskartellitilanteessa.  
 
Maankäyttö ja rakentaminen: Lah-
justen tarjoaminen ja vastaanottami-
nen, maanomistajien epäasiallinen 
suosiminen (esim. kaavoitusaloit-
teet, tontinluovutus), ammattivalit-
tajat ja kunnan/rakennuttajan kis-
konta, esteellisyys ja päätöksenteki-
jän omat intressit päätöksenteossa, 
lisätyöt.  

Poliittinen toimintaympäristö: Poliit-
tiset virkanimitykset ja virkojen kel-
poisuusehtojen räätälöinti tietylle 
henkilölle sopivaksi, päättäjiä siirtyy 
politiikasta suoraan liike-elämän pal-
velukseen (ns. pyöröovi-ilmiö), pei-
telty vaalirahoitus, päättäjien kak-
soisroolit  
 
Korruptio on vaikutusvallan väärin-
käyttöä edun tavoittelemiseksi. Vää-
rinkäyttö voi olla lainvastaista tai 
muuten epäeettistä toimintaa. Sii-
hen voivat niin yksityishenkilöt, vir-
kamiehet, poliitikot kuin elinkei-
noelämän palveluksessa olevat. 

Valtuusto on päättänyt, että laadi-
taan kunnalle eettiset ohjeet.  
 
Keskeisiksi keinoiksi ennaltaehkäistä 
korruptiota on korkean eettisen toi-
mintakulttuurin lisäksi tunnistettu 
toiminnan ja päätöksenteon avoi-
muus ja läpinäkyvyys, laadukas pää-
töksentekomenettely vastuineen, 
hallinnon ja taloudenhoidon menet-
telytapaohjeistukset, sisäisen val-
vonnan selkeät tehtävä- ja vastuu-
määrittelyt sekä valvontamenette-
lyt. 
 

  

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan 
kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä 
menettely- ja toimintatapoja, joiden 
avulla pyritään varmistumaan orga-
nisaation tavoitteiden saavuttami-
sesta ja toiminnan laillisuudesta. Ris-
kienhallinnalla tunnistetaan, arvioi-
daan ja hallitaan tavoitteiden saavut-
tamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
täminen on siten osa kun-nan ja kun-
takonsernin johtamista. 
 
Hallintosäännössä on kunnan ja kun-
takonsernin sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan perusteet. Hallinto-
säännössä on huomioitu tarpeelliset 
määräykset lähinnä asiaa koskevasta 
toimivallasta ja tehtävien jaosta.   
 
Kuntalain säännöksien tavoitteena 
on terävöittää kuntien sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestä-
mistä ja siitä raportointia. Tästä 
syystä sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan tulisi perustua järjestel-
mälliseen ja dokumentoituun toi-
mintatapaan.  
Kunnanhallituksen on toimintakerto-
muksessa tehtävä selkoa, miten si-
säinen valvonta ja siihen sisältyvä ris-
kienhallinta on kunnassa järjestetty, 
onko valvonnassa havaittu puutteita 
kuluneella tilikaudella ja miten si-
säistä valvontaa on tarkoitus kehit-

tää voimassa olevalla taloussuunnit-
telukaudella.  Tätä tarkoitusta varten 
kunnanhallituksen tulee esittää toi-
mintakertomuksessa selonteko sisäi-
sen valvonnan järjestämisestä.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan tavoitteena on varmistaa, että 
kunnalle ja kuntakonsernille asetetut 
tavoitteet saavutetaan ja että toi-
minta on tuloksellista. Sisäistä val-
vontaa 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 joh-
tamisjärjestelmää sekä kunnan joh-
don ja hallinnon työväline, jonka 
avulla arvioidaan asetettujen tavoit-
teiden toteutumista, toimintapro-
sesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoi-
tuksena on edistää organisaation te-
hokasta johtamista, riskien hallintaa, 
toiminnan kehittämistä ja tulokselli-
suuden arviointia.  
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan 
yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja me-
nettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja 
muut esimiehet pyrkivät varmista-
maan, että kunnan toiminta on ta-
loudellista ja tuloksellista, päätösten 
perusteena oleva tieto on riittävää ja 

luotettavaa, lain säännöksiä, viran-
omaisohjeita ja toimielinten päätök-
siä noudatetaan sekä omaisuus ja 
voimavarat turvataan.  
 
Hallintosäännössä on vastuutettu 
kunnanhallitukselle, lautakunnille ja 
viranhaltijoille ja vastuuviranhalti-
joille sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan tehtävät. Kunnanhallitus 
vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämisestä  
 
Säännösten, määräysten ja päätös-
ten noudattaminen 
 
Lautakunnat ja kunnanhallitus seu-
raavat alaistensa viranhaltijoiden 
päätöksiä. Kunnanhallitus seuraa 
lautakuntien päätöksiä. Tämä on 
huomioitu uudessa hallintosään-
nössä. Asioiden valmistelun laatua 
on pyritty parantamaan. Lautakun-
tien osalta hallintojohtajan tehtä-
väksi on annettu katsoa esityslistat 
mahdollisten hallinnollisten virhei-
den vähentämiseksi ennakoivasti. 
Tarvittaessa käytetään otto-oikeutta 
tai toimielin korjaa omaa päätöstään 
tarvittaessa. Kunnanvaltuusto on 
asettanut tavoitteeksi hyvän hallin-
non ja kunnanhallitus on ohjeistanut 
toimielimiä ja viranhaltijoita sekä ty-
täryhtiöitä ja toimitusjohtajia hyvän 
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hallinnon noudattamisesta Enonte-
kiön kuntakonsernissa.  
 
Määräyksiä ja päätöksiä noudate-
taan. Kunnan henkilöstöohjeella ja 
varhaisen tuen mallilla on henkilös-
töpäätösten yhdenmukaisuutta 
kyetty parantamaan. Henkilöstöohje 
tullaan päivittämään lähitulevaisuu-
dessa. Esimiesten koulutusta tulee 
jatkossakin järjestää kunnan yhte-
näisten toimintatapojen varmista-
miseksi. Henkilöstöjohtajan myötä 
esimiehet saavat tukea enemmän 
työhönsä. Esimiespalavereja ja kou-
lutusta järjestetään. Samoin yhtenäi-
siä linjauksia/suosituksia henkilöstö-
asioihin liittyen on tarkennettu mm. 
koulutukseen liittyen. Hankintojen 
prosesseja ja toimintatapoja tarkas-
tellaan ja parannetaan tarpeen mu-
kaan edelleen kunnassa.  
 
Oikaisuvaatimuksia ja valituksia pää-
töksiin on tehty vähän. Kanteluita 
kunnan toimintoihin liittyen on tehty 
vähän.   
 
Tavoitteiden toteutuminen, varojen 
käytön valvonta, tuloksellisuuden ar-
vioinnin pätevyys ja luotettavuus 
Tilinpäätösvuonna on seurattu sään-
nöllisesti asetettujen toiminnallisten 
ja taloudellisten tavoitteiden saavut-
tamista vastuuviranhaltijoiden toi-
mesta, johtoryhmässä sekä lauta-
kunnissa ja kunnanhallituksessa.   
 
Varojen käyttöä valvovat vastuuvi-
ranhaltijat oman vastuualueensa 
osalta. Tuloksellisuuden arviointia 
toteutetaan osana toiminnan ja ta-
louden valmistelua ja seurantaa.   Ta-
lousarvioon liittyvien muutosten val-
mistelu hallintosäännön mukaisesti 
on toteutunut pääosin.  
 
Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Kunnanhallitus vastaa kokonaisval-
taisen riskienhallinnan järjestämi-

sestä. Mm. vakuuttamisesta ja ris-
kienhallinnasta vastaavat tulosyksi-
köistä vastaavat viranhaltijat oman 
tulosyksikkönsä osalta ja tarvittavat 
vakuutukset otetaan kunnanhallituk-
sen päättämältä vakuutusyhtiöltä.  
Riskienhallinnasta ja vakuuttami-
sesta vastaavat kunnan vastuuviran-
haltijat oman tehtäväalueensa 
osalta. Sisäisen valvonnan ja riskien 
hallinnan ohjeistus on hyväksytty 
2012. Ohjeen noudattaminen on ol-
lut eri tilanteissa esillä ja sitä on edel-
leen syytä ottaa esille johtoryhmässä 
ja mm. esimiespalavereissa.  Riskien-
hallinnan prosessien kehittäminen 
on tarpeen kaikissa toimialoilla. Ris-
kienhallinnan seurantaa toteutetaan 
myös vakuutusyhtiöiden kanssa vuo-
sittain. 
 
Omaisuuden hankinnan, luovutuk-
sen ja hoidon valvonta 
 
Kunnassa on hallintosäännössä mää-
ritelty euromääräiset hankintaval-
tuudet luottamustoimielimille ja vi-
ranhaltijoille.  Kunnan säännöissä ja 
ohjeissa on velvoitteita kunnan 
omaisuuteen liittyen (mm. hallinto-
sääntö, taloudenhoidosta annettu 
ohje, irtaimisto-ohje).  Hankintame-
nettelyissä on esiintynyt vain vähän  
puutteita ja niihin on puututtu tarvit-
taessa. Hankintaosaamista on kehoi-
tettu koulutuksin lisäämään ja se 
vaatii jatkossakin jatkuvaa koulu-
tusta mm. lainsäädännön muuttumi-
sen seurauksena.    
 
Sopimustoiminta 
 
Sopimusehtojen noudattaminen ja 
vanhentumisaikojen seuranta ym. on 
vastuutettu hallintosäännössä.  
Sopimusten seuranta parantuu, 
koska vuonna 2019 hankittuun Ca-
seM-tiedonhallintajärjestelmään tul-
laan viemään sopimukset ja sieltä 
saadaan automaattisesti muistutuk-
set sopimusten tilasta.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2019       20 

 

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 

Tuloslaskelma 

 

 

  

1 000 € 2019 2018

Toimintatuotot 2 496 2 808

Valmistus omaan käyttöön 0 0

Toimintakulut -17 495 -17 628

Toimintakate -14 999 -14 820

Verotulot 6 263 6 362

Valtionosuudet 8 789 8 604

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 5 46

    Muut rahoitustuotot 586 599

    Korkokulut -37 -50

    Muut rahoituskulut -211 -204

Vuosikate 397 535

Poistot ja arvonalentumiset -366 -354

Satunnaiset erät 0 0

Tilikauden tulos 31 181

Tilinpäätössiirrot 0 0

Tilikauden ylijäämä 32 181

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 14,3 15,9

Vuosikate/Poistot, % 109 151

Vuosikate, €/asukas 216 288

Asukasmäärä 1 837 1 856

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

=100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista

=100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset
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Tuloslaskelman analysointi 
 

Tilikauden tulos 
Kunnan tilikauden 2019 tulos muo-
dostui 32 tuhatta euroa ylijää-
mäiseksi, mikä oli 149 tuhatta euroa 
edellisen tilikauden tulosta pienempi. 
Toimintakate oli -14,999 milj. euroa, 
jossa on kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna 178 tuhatta euroa (1,2 %). 
Nettomenojen kasvu johtui toiminta-
tuottojen pienentymisestä. Toiminta-
kulut olivat vuoden 2018 tasolla. 
Huomioitavaa on, että nettomenojen 
kasvu oli edellisvuotta huomattavasti 
pienempi. Vuonna 2018 nettomeno-
jen kasvu oli 4,6 %. 
   Verotulot pienenivät vuodesta 
2018 98 tuhatta euroa (-1,5 %) kun-
nallisverotulojen pienentymisestä 
johtuen, mutta valtionosuuksien 186 
tuhannen euron (2,2 %) kasvun joh-
dosta verorahoitus kokonaisuutena 
kasvoi 88 tuhatta euroa (0,6 %). 
Vuonna 2018 verorahoituksen muu-
tos oli -0,4 %. 
   Rahoitustuottojen ja -kulujen to-
teuma oli nettona 343 tuhatta euroa 
tuottoa, mikä oli 47 tuhatta euroa 
edellisen vuoden toteumaa pie-
nempi. Tämä johtuu rahoitustuotto-
jen pienentymisestä. 
   Vuosikate toteutui 397 tuhantena 
eurona, mikä kattoi poistot 109-pro-
senttisesti.  
 

Tuotot 
Kunnan tuottojen kokonaismäärä oli 
yhteensä 18,139 milj. euroa, mikä on 
278 tuhatta euroa vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Toimintatuottoja 
kertyi 2,496 milj. euroa, mikä on 312 
tuhatta euroa (-11,1 %) edellisvuotta 
vähemmän. Toimintatuotoilla katet-
tiin 14 prosenttia toimintakuluista. 
Vuonna 2018 toimintatuotoilla pys-
tyttiin kattamaan 16 prosenttia toi-
mintakuluista. 
   Myyntituotot (260 tuhatta euroa) 
jäivät 154 tuhatta euroa (-37,1 %) pie-
nemmiksi kuin vuonna 2018. Tästä 
muutoksesta noin 120 tuhatta euroa 
johtuu kaukolämpölaskutukseen liit-
tyvien kunnan sisäisten erien koh-
dentamisen täsmentämisestä.  

   Maksutuotot (696 tuhatta euroa) 
toteutuivat lähes samalla tasolla kuin 
vuonna 2018. Toteuma oli 5 tuhatta 
euroa (-0,7 %) edellisvuotta vähem-
män. 
   Tukia ja avustuksia (792 tuhatta eu-
roa) kertyi 100 tuhatta euroa vuotta 
2018 vähemmän, mikä johtui lähinnä 
Hallinnon avustustulojen vähentymi-
sestä. 
   Vuokratuotot (531 tuhatta euroa) 
olivat 43 tuhatta euroa (-7,6 %) vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tämä johtuu Asunto Oy Puistomäen-
tien ja Asunto Oy Saanansäde 4:n 
asuntojen myynneistä ja tästä seu-
ranneista vuokratuottojen päättymi-
sistä. 
   Muut toimintatuotot (217 tuhatta 
euroa) toteutuivat lähes samalla ta-
solla kuin vuonna 2018. Toteuma oli 
10 tuhatta euroa (-4,4 %) edellis-
vuotta vähemmän. 
 
 Verorahoitus oli 15,053 milj. euroa, 
mikä tarkoittaa 88 tuhannen euron 
(0,6 %) kasvua edelliseen tilikauteen 
nähden. Kunnallisverotuloja kertyi 
5,043 milj. euroa, kiinteistöverotuloja 
829 tuhatta euroa ja yhteisöverotu-
loja 391 tuhatta euroa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kunnallisveron kertymä oli 112 tu-
hatta euroa (-2,2 %) edellistä vuotta 
pienempi, mikä johtuu pääosin vero-
korttiuudistuksen aiheuttamasta ker-
tymävajeesta. Kuntien saamien vero-
tilitysten osalta tämä vaje korjaantuu 
lopullisesti vasta verotuksen valmis-
tuessa kesästä 2020 alkaen. Vero-
korttiuudistus on pysyvä muutos. 
Vaikka kertymävaje korjaantuu vuo-
den 2019 kunnallisverojen osalta 
vuoden 2020 aikana, niin verohallin-
non ilmoittama oletus on, että vero-
vuoden 2020 ennakkoverot kertyvät 
taas samalla tavalla jättäen vuoden 
2020 ennakot vastaavasti alemmalle 
tasolle. 
Kiinteistöverotuotto kasvoi 7 tuhatta 
euroa (0,8 %) edelliseen vuoteen 
nähden. Yhteisöveron tuoton kasvu 
oli niin ikään 7 tuhatta euroa (1,8 %). 
   Valtionosuuksien määrä oli 8,789 
milj. euroa ja se kasvoi 186 tuhatta 
euroa (2,2 %) vuodesta 2018. Valtion-
osuuden muutokseen vaikuttivat ker-
taluonteisen valtionosuuskompen-
saation lisäksi mm. vuodelle 2019 
tehty kuntien ja valtion välinen kus-
tannustenjaon tarkistus ja valtion-
osuuden kautta kunnille maksettavat 
veromenetysten kompensaatiot mm. 
kilpailukykysopimukseen (kiky) ja in-
deksijäädytyksiin liittyen. 
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 Rahoitustuotot olivat 591 tuhatta 
euroa, mikä on 54 tuhatta euroa (-8,3 
%) vähemmän kuin edellisvuonna. 
Tämä selittyy sillä, että vuonna 2018 
korkotuottoihin sisältyi 46 tuhatta 
euroa Enontekiön Vesihuolto Oy:lle 
myönnettyyn lainaan liittyviä korko-
tuloja useammalta vuodelta ja mui-
hin rahoitustuottoihin sisältyvien Ke-
mijoki-osuuksien tuottojen laskusta 
noin 10 tuhannella eurolla. 
 

Kulut 
Kunnan kulujen kokonaismäärä oli 
yhteensä 18,108 milj. euroa, mikä on 
129 tuhatta euroa (-0,7 %) vähem-
män kuin edellisenä vuonna. Toimin-
takulut olivat 17,495 milj. euroa, mikä 
on 134 tuhatta euroa (-0,8 %) edellis-
vuotta vähemmän. Henkilöstökulut ja 
palvelujen ostot muodostivat noin 90 
% toimintakulujen kokonaissum-
masta. 
   Henkilöstökulut toteutuivat 6,826 
milj. eurona, mikä on 38 prosenttia 
toimintakuluista. Vuoteen 2018 näh-
den henkilöstökulut pienenivät 204 
tuhatta euroa (-2,9 %), josta palkko-
jen ja palkkioiden osuus oli 48 tuhatta 
euroa (-0,9 %) ja henkilösivukulujen 
osuus 156 tuhatta euroa (-10,1 %). 
Henkilösivukulujen pienentyminen 
edellisvuoteen nähden johtuu työttö-
myysvakuutusmaksuprosentin pie-
nentymisestä ja vuotta 2018 koske-
van lopullisen tapaturmavakuutus-
maksun perusteella maksetun palau-
tuksen kirjaamisesta vuodelle 2019. 
Vuoden 2019 lopullinen tapaturma-
vakuutusmaksu on jaksotettu tilin-
päätökseen vakuutusyhtiöltä saadun 
lopullisen vakuutusmaksulaskelman 
mukaisesti. 
   Palvelujen ostot toteutuivat 8,657 
milj. eurona, mikä oli 149 tuhatta eu-
roa (1,8 %) edellisvuotta enemmän. 
Palvelujen ostosta suoraan kuntalai-
sille hankittujen lopputuotepalvelu-
jen eli asiakaspalvelujen ostojen 
osuus oli 6,030 milj. euroa (70 %). 
Asiakaspalveluista suurimman osan 
muodostaa perusterveydenhuoltoon 
ja erikoissairaanhoitoon liittyvät pal-
veluostot Lapin sairaanhoitopiiriltä. 
Niiden osuus oli lähes 5,1 milj. euroa 
eli noin 84 % kaikista asiakaspalvelui-
den ostoista. Perusterveydenhuollon 

asiakaspalveluostot olivat noin 170 
tuhatta euroa (8,0 %) suuremmat 
edellisvuoteen verrattuna. Vastaa-
vasti erikoissairaanhoidon kulut pie-
nenivät vuoteen 2018 nähden noin 
90 tuhatta euroa (-3,1 %).   
   Palvelujen ostojen tarkempaa tili-
kohtaista vertailua edelliseen vuo-
teen nähden hankaloittaa vuonna 
2019 tehty kirjaamisperusteiden tar-
kentaminen asiakaspalvelujen osto-
jen ja muiden palveluiden ostojen vä-
lillä. Tästä syystä tilikohtaiset luvut ei-
vät ole kaikilta osin täysin vertailukel-
poisia vuosien 2019 ja 2018 kesken.  
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ti-
liryhmän kulut (1,011 milj. euroa) pie-
nentyivät 173 tuhatta euroa (-14,6 %) 
vuoteen 2018 nähden, mistä noin 
140 tuhatta euroa johtuu kaukoläm-
pökulujen kirjaamisen tarkentami-
sesta. Vuoden 2018 osalta kaukoläm-
pökulut eivät olleet kohdentuneet 
täysin oikein ao. kululajille.   Kaluston 
ja koneiden hankintakulut alittivat 
edellisen vuoden tason noin 50 tu-
hannella eurolla. 
   Avustuskulut (504 tuhatta euroa) 
ylittivät vuoden 2018 tason noin 32 
tuhannella eurolla (6,9 %). Yhteisöille 
maksetuissa avustuksissa oli kasvua 
noin 24 tuhatta euroa ja omaishoidon 
tuessa noin 7 tuhatta euroa. 
   Vuokrakulut (377 tuhatta euroa) 
toteutuivat 21 tuhatta euroa (-5,3 %) 
edellisvuotta pienempinä. Tämä joh-
tui asuinhuoneistojen vuokrakulujen 
pienentymisestä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Muut toiminta-
kulut (119 tu-

hatta euroa) toteutuivat noin 80 tu-
hatta euroa edellisvuotta suurem-
pina. Tämä johtuu pysyvien vastaa-
vien myyntappioista (8 tuhatta eu-
roa), luottotappioista (7 tuhatta eu-
roa) ja suurelta osin tilikohtaisten kir-
jausperusteiden tarkentamisesta 
vuonna 2019. 
   Rahoituskulut (248 tuhatta euroa) 
pysyivät lähes edellisvuoden tasolla 
ollen 7 tuhatta euroa (-2,6 %) pie-
nemmät kuin vuonna 2018, vaikka 
kuluja lisäsi Kotirinne ry:lle myönne-
tyn 50 tuhannen euron suuruisen lai-
nan alaskirjaus yhdistyksen konkurs-
sin raukeamisen johdosta. Korkoku-
lut pienentyivät lähes 14 tuhatta eu-
roa ja asuntojen myyntien johdosta 
rahoitusvastikkeet pienentyivät vuo-
teen 2018 nähden niin paljon, että ra-
hoituskulut kokonaisuutena kehittyi-
vät suotuisasti edelliseen vuoteen 
verrattuna. Rahoituskuluista suurim-
man osan muodostaa Kemijoki-
osuuksiin liittyviä kulut (134 tuhatta 
euroa), joissa oli kasvua noin 7 tu-
hatta euroa (5,2 %). 
   Poistot ja arvonalentumiset (366 
tuhatta euroa) pysyivät lähes vuoden 
2018 tasolla. Poistojen kasvu oli vain 
noin 11 tuhatta euroa, koska uudet 
aktivoidut investoinnit ovat olleet 
pääasiassa rakennuksiin ja rakennel-
miin liittyviä ja näin ollen niiden pois-
toajat ovat pitkiä. 
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Rahoituslaskelma 

 
 
 
 

1 000 € 2019 2018

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 397 535

    Satunnaiset erät 0 0

    Tulorahoituksen korjauserät -74 -48

Investointien rahavirta

    Investointimenot -1 633 -523

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 480 97

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 214 109

Toiminnan ja investointien rahavirta -615 171

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset -52 -85

       Antolainasaamisten vähennykset 189 0

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -600 -608

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 792 50

    Oman pääoman muutokset 0 0

    Muut maksuvalmiuden muutokset -4 360

Rahoituksen rahavirta 325 -283

Rahavarojen muutos -290 -112

Rahavarat 31.12. 49 339

Rahavarat 1.1. 339 451

-290 -112

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

5 vuodelta, 1 000 € 201 150

Investointien tulorahoitus, % 34 126

Laskennallinen

lainanhoitokate (>2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, <1 heikko) 0,8 1,1

Kassan riittävyys, pv 1 6

Asukasmäärä 1 837 1 856
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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 raha-
virrasta 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 tilin-
päätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän 
avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen to-
teutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus 
täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätös-
vuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien raha-
virran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatii-
viseksi. 
 
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. 
 
Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan 
rahoituslaskelman investointimenoja, joista on 
vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt 
rahoitusosuudet.  
 
LAINANHOITO 
 
Laskennallinen lainanhoitokate 
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset 
lainanlyhennykset) 
 
Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan 
tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten 

sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheu-
tuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate laske-
taan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisä-
tään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkoku-
lujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. 
Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla ta-
seen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä 
olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäai-
kaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. 
 
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. 
 
Tuloslaskelmasta: 
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön 
Korkokulut 
Muut rahoituskulut 
 
Rahoituslaskelmasta: 
Investointimenot 
Antolainojen lisäys 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) 
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Rahoituslaskelman analysointi 
 

Rahoituslaskelman sisältö 
Rahoituslaskelmassa esitetään kun-
nan tilikaudenaikaiset rahan lähteet 
ja niiden käyttö. Rahoituslaskelma 
kuvaa kirjattujen liiketapahtumien 
vaikutusta kunnan rahavaroihin eli 
sitä, miten kunnan rahavarat muuttu-
vat toiminnan johdosta tilikauden ai-
kana. Kunnan tuloslaskelman ja ta-
seen tavoin rahoituslaskelmassa esi-
tetään ainoastaan ulkoiset erät, jotka 
ovat syntyneet liiketapahtumista 
kunnan ja kunnan ulkopuolisten or-
ganisaatioiden välillä. 

 

Toiminnan ja investointien ra-
havirta 
Toiminnan rahavirta, tulorahoitus, 
kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen 
tuottojen ja kulujen vaikutusta raha-
varoihin. Se kertoo siitä, kuinka pal-
jon varsinainen toiminta on tuottanut 
tilikauden aikana rahavaroja käytet-
täväksi investointeihin ja rahoituksel-
lisen aseman muutokseen, kuten lai-
nanlyhennyksiin. 
Tilikauden 2019 toiminnan rahavirta 
oli 323 tuhatta euroa, mikä oli 164 tu-
hatta euroa vähemmän kuin 
edellisellä tilikaudella. Vuosikate pie-
neni edelliseen vuoteen nähden 138 
tuhatta euroa. Muutoksen syitä on 
analysoitu tuloslaskelman analysoin-
nin yhteydessä. 

   Tulorahoituksen korjauserissä toi-
minnan rahavirrasta oikaistaan inves-
tointien rahavirrassa esitettävät py-
syvien vastaavien luovutusvoitot ja –
tappiot sekä pakollisten varausten 
muutokset. Pysyvien vastaavien luo-
vutusvoittoja kertyi tilikaudella yh-
teensä 81 tuhatta euroa, jotka syntyi-
vät Asunto Oy Puistomäentien ja 
Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 
4:n osakkeiden myyntivoitoista. Luo-
vutustappioita sen sijaan oli 7 tuhatta 
euroa Asunto Oy Puistomäentien 
osakkeiden myynteihin liittyen. 
   Investointien rahavirta kuvaa pysy-
vien vastaavien hyödykkeiden inves-
tointeihin käytetyn ja omaisuuden 
myynnistä saadun rahan vaikutusta 
rahavaroihin. Vuoden 2019 inves-
tointien rahavirta oli – 939 tuhatta 
euroa. Toiminnan ja investointien ra-
havirta oli kokonaisuudessaan nega-
tiivinen 615 tuhatta euroa.  
   Vuoden 2019 ulkoiset investointi-
menot toteutuivat 1,633 milj. eurona 
ja ne nousivat edelliseen vuoteen 
nähden noin 1,1 milj. euroa. Vuoden 
2019 nettoinvestoinnit olivat 1,153 
milj. euroa, kun ne vuonna 2018 oli-
vat 426 tuhatta euroa. Vuodelle 2019 
suunnitellut nettoinvestoinnit olivat 
1,987 milj. euroa, joten investointien 
toteutumisaste oli 58 %.  Kesken-
eräisten investointien määrä tilinpää-
töksessä oli 937 tuhatta euroa, mikä 

koostuu pääasiassa keskeneräisestä 
Hetan liikuntahallin kunnostus- ja laa-
jennushankkeesta (896 tuhatta eu-
roa). Muut keskeneräisiksi investoin-
neiksi jääneet hankkeet (41 tuhatta 
euroa) liittyivät yleis- ja asemakaavoi-
tukseen, kaavateihin ja Kilpisjärven 
monitoimitalon julkisivuvalaistuk-
seen. 
   Merkittävin vuoden 2019 inves-
tointi oli Hetan liikuntahallin kunnos-
taminen ja uuden kuntosalin rakenta-
minen liikuntahallin yhteyteen. Muita 
investointeja olivat kahden kiinteis-
tön hankinta Hetassa, Enontekiön vi-
rastotalon osakkeiden hankinta, He-
tan päiväkodin pihan asfaltointi ja sa-
devesien poisjohtaminen, Hetan latu-
verkostoon liittyvien valaisimien uu-
siminen, moottorikelkkareittien mer-
kintöjen ja rakenteiden uusiminen, 
Kilpisjärven monitoimitalon pihava-
laistus, ruokapalvelukaluston han-
kinta Hetan keskuskeittiöön ja Luppo-
kotiin sekä kahden mönkijän han-
kinta. 
   Kunnan investointien rahoitusval-
miutta mittaava investointien tulora-
hoitusprosentti oli 34 %, kun se edel-
lisenä vuonna oli melko korkea 126 
%. Toiminnan ja investointien raha-
virran viiden vuoden kertymä oli tilin-
päätöshetkellä   201 tuhatta euroa 
positiivinen. Edellisessä tilinpäätök-
sessä se oli 150 tuhatta euroa. 
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Rahoituksen rahavirta 
Rahoituksen rahavirta kuvaa niitä ra-
havirtoja, jotka on tarvittu varsinai-
sen toiminnan ja investointien rahoit-
tamiseksi sekä rahoitusaseman 
muuttamiseksi tilikauden aikana. Ra-
hoituksen rahavirta toteutui päätty-
neellä tilikaudella 325 tuhatta euroa 
positiivisena. 
   Vuonna 2019 ei nostettu uutta pit-
käaikaista lainaa. Vanhoja lainoja ly-
hennettiin 600 tuhatta euroa, joka oli 
8 tuhatta euroa vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Lyhytaikaista lainaa 
otettiin 800 tuhatta euroa, joka oli 
Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistus-
ohjelman mukaista lainaa. Kokonai-
suutena kunnan lainakanta kasvoi 
192 tuhatta euroa. 
   Antolainasaamiset pienenivät tili-
kaudella 137 tuhatta euroa. Osuus-
kunta Karesuvannon kyläverkko ly-
hensi tietoliikenneyhteyshankkee-
seen saamaansa lainaa noin 81 tu-
hatta euroa ja Kiinteistö Oy Ounas-
majat teki 6 tuhannen euron suurui-
sen lainan lyhennyksen. Lisäksi laina-
saamiset pienentyivät Kotirinne ry:lle 
myönnetyn 50 tuhannen euron lai-
nan alaskirjauksen vuoksi. Alaskirjaus 

perustui Kotirinne ry:n konkurssin 
raukeamiseen. 
   Muihin maksuvalmiuden muutok-
siin sisältyvät toimeksiantojen varo-
jen ja pääomien muutokset, vaihto-
omaisuuden muutos, saamisten 
muutos ja korottomien velkojen 
muutos. Toimeksiantojen varojen ja 
pääomien muutos oli rahavirran kan-
nalta yhteensä tuhat euroa negatiivi-
nen. Vaihto-omaisuuden muutos oli 
puolestaan rahavirran kannalta noin 
tuhat euroa positiivinen. Lyhytaikai-
set saamiset kasvoivat tilikaudella 
noin 116 tuhatta euroa. Myyntisaa-
miset ja siirtosaamiset pienentyivät, 
mutta lainasaamiset ja muut saami-
set, erityisesti arvonlisäverosaamiset, 
kasvoivat enemmän kuin myyntisaa-
miset ja siirtosaamiset pienentyivät, 
joten vaikutus rahavirtaan oli kaiken 
kaikkiaan negatiivinen 116 tuhatta 
euroa. Korottomat velat kasvoivat ti-
likauden aikana noin 113 tuhannella 
eurolla, mikä kasvatti rahoituksen ra-
havirtaa. Kasvu muodostui ostovelko-
jen ja siirtovelkojen kasvusta. Saadut 
ennakot ja muut velat pienentyivät 
vuodesta 2018. 

   Lainanhoitokate kertoo tulorahoi-
tuksen riittävyydestä lainojen hoi-
toon. Kunnan vuoden 2019 lainanhoi-
tokate oli 0,7, mikä oli edellisvuoden 
lainanhoitokatetta (0,9) heikompi. 
Lainanhoitokate on hyvällä tasolla sil-
loin, kun tunnusluku saa suuremman 
arvon kuin 2. Jos tunnusluku jää alle 
1, on se heikko. 

 

Rahavarojen muutos 
Kunnan vuoden 2019 rahavarojen 
muutos oli 290 tuhatta euroa negatii-
vinen. Kassavarat olivat vuoden lo-
pussa 49 tuhatta euroa. Kassan riittä-
vyyttä kuvaavan tunnusluvun arvo 1 
kuvaa sitä, että tilinpäätöshetken ra-
havaroilla olisi kyetty kattamaan 
kaikki kassasta maksut 1 päivän ajan. 
Edellisen tilinpäätöksen aikaan tun-
nusluvun arvo oli 6. Rahavarojen ta-
soa arvioitaessa on huomioitavaa kui-
tenkin se, että tilikauden aikana teh-
dyt nettoinvestoinnit on rahoitettu 
osaksi ilman lainanottoa eli kassasta. 
Pitkäaikaisen lainanoton sijaan otet-
tiin 800 tuhatta euroa lyhytaikaista 
lainaa nettoinvestointien ollessa 
1,153 milj. euroa. 
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Rahoitusasema ja sen muutokset 
 

Tase 

 

 
 

1 000 € 31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 586 535

    Rakennukset 3 949 4 150

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 333 1 351

    Koneet ja kalusto 114 121

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 937 18

6 920 6 174

Sijoitukset

    Osakkeet ja osuudet 5 740 5 839

    Muut lainasaamiset 1 614 1 751

7 354 7 590

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

    Valtion toimeksiannot 0 2

    Muut toimeksiantojen varat 0 2

0 4

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

    Aineet ja tarvikkeet 12 12

12 12

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

    Myyntisaamiset 453 500

    Lainasaamiset 83 0

    Muut saamiset 238 44

    Siirtosaamiset 127 239

900 784

Rahat ja pankkisaamiset 49 339

VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 235 14 903
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1 000 € 31.12.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 6 093

    Arvonkorotusrahasto 585 585

    Edellisten tilikausien ylijäämä 1 446 1 265

    Tilikauden ylijäämä 32 181

8 155 8 124

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

    Poistoero 40 0

40 0

PAKOLLISET VARAUKSET

    Muut pakolliset varaukset 369 410

369 410

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

    Valtion toimeksiannot 0 2

    Lahjoitusrahastojen pääomat 36 41

    Muut toimeksiantojen pääomat 5 4

41 46

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 1 995 2 595

1 995 2 595

Lyhytaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 2 150 1 358

    Saadut ennakot 29 130

    Ostovelat 1 336 1 114

    Muut velat 123 228

    Siirtovelat 996 898

4 634 3 728

Vieras pääoma yhteensä 6 629 6 323

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 235 14 903

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 53,9 55,0

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 37,6 34,8

Kertynyt yli‐/alijäämä, 1 000 € 1 478 1 446

Kertynyt yli‐/alijäämä, €/asukas 804 779

Lainakanta 31.12., 1 000 € 4 145 3 953

Lainakanta 31.12., €/asukas 2 256 2 130

Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 € 4 258 4 052

Lainat ja vastuut 31.12., €/asukas 2 318 2 183

Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 1 614 1 751

Asukasmäärä 1 837 1 856
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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. 
 
Lainat ja vuokravastuut 31.12.  
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + 
Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut 
 
Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan 
vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä 
huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena. 
  
 

Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas  
Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla edellä 
mainittu lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden 
päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.  
 
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden 
ylijäämä (alijäämä) 
 
Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää 
tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on 
kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina 
vuosina. 
 
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 
 
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.  
 
Lainasaamiset 31.12. 
= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut 
lainasaamiset 
 
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin 
merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden 
yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 
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Taseen analysointi 
 

Taseen sisältö 
Tase kuvaa kunnan omaisuus- ja pää-
omaeriä tilikauden päättymishetkellä 
ryhmiteltynä luonteensa mukaisiin 
omaisuus- ja pääomaeriin. 

 

Taseen kokonaisuus 
Kunnan taseen loppusumma oli tilin-
päätöshetkellä 15,235 milj. euroa, 
mikä oli 0,332 milj. euroa enemmän 
kuin edellisen vuoden lopussa.  

 

Vastaavaa 
Taseen merkittävimmät erät ovat py-
syvien vastaavien aineelliset hyödyk-
keet ja sijoitukset, jotka muodostivat 
94 % taseen loppusummasta. Näiden 
tase-erien arvo on noussut noin 510 
tuhatta euroa vuodesta 2018 nettoin-
vestointien kasvun johdosta. 
   Vaihtuvat vastaavat pienenivät 174 
tuhannella eurolla, vaikka lyhytaikai-
set saamiset kasvoivat 116 tuhatta 
euroa. Pieneneminen johtui rahava-
rojen vähentymisestä 290 tuhannella 
eurolla. 

 

Vastattavaa 
Taseen vastattavien merkittävin erä 
on oma pääoma, joka oli 8,155 milj. 
euroa ja 54 % taseen loppusum-
masta. Oma pääoma kasvoi vuoden 
aikana 32 tuhannella eurolla tilikau-
den ylijäämän vuoksi. Aikaisempiin ti-
likausiin kohdistuvia oikaisuja edellis-
ten tilikausien ylijäämään ei tehty. 
   Kunnan omavaraisuusaste oli 53,9 
prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyk-
sikköä edellistä tilinpäätöstä huo-
nompi. Kuntatalouden yleinen hyvä 
tavoitetaso on 70 prosenttia. Omava-
raisuusasteen huonontumisen selit-
tää vieraan pääoman kasvu. 
   Pakollisista varauksista, jotka koos-
tuvat maankäyttösopimusten velvoit-
teista, purettiin tilikauden aikana 41 
tuhatta euroa. 
   Vieras pääoma kasvoi yhteensä 305 
tuhatta euroa johtuen lyhytaikaisten 
lainojen ja ostovelkojen sekä  

siirtovelkojen kasvusta. Kuntatodis-
tusohjelman mukainen lyhytaikaisen 
lainan lisäys oli 800 tuhatta euroa. 
Kaikkiaan kunnan lainakanta kasvoi 
edellisen tilinpäätöksen tilanteesta 
192 tuhannella eurolla ja korollisen 
vieraan pääoman määrä oli tilikauden 
lopussa 4,145 milj. euroa. Asukaskoh-
tainen lainakanta kasvoi 126 eurolla 
2 256 euroon, mikä on valtakunnalli-
sessa vertailussa maltillinen asukas-
kohtainen lainamäärä. 
   Suhteellinen velkaantuneisuus oli 
37,6 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, 
että koko vuoden käyttötuloista tar-
vittaisiin lähes 38 prosenttia kunnan 
vieraan pääoman takaisinmaksa-
miseksi. Velkojen ja vastuiden osuus 
käyttötuloista oli 38 prosenttia. Tun-
nusluku kertoo, että koko vuoden 
käyttötuloista tarvittaisiin noin 38 
prosenttia vieraan pääoman ja vuok-
ravastuiden takaisinmaksamiseksi. 
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Kokonaistulot ja –menot 

 

 

1 000 € 2019 2018

TULOT

Toiminta

    Toimintatuotot 2 496 2 808

    Verotulot 6 263 6 362

    Valtionosuudet 8 789 8 604

    Korkotuotot 5 46

    Muut rahoitustuotot 586 599

    Tulorahoituksen korjauserät

    - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

      luovutustulot -81 -48

Investoinnit

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 487 97

    Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 214 109

Rahoitustoiminta

    Antolainasaamisten vähennykset 189 0

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0

    Lyhytaikaisten lainojen lisäys 792 50

    Oman pääoman lisäykset 0 0

Kokonaistulot yhteensä 19 741 18 626

MENOT

Toiminta

    Toimintakulut 17 495 17 628

    - Valmistus omaan käyttöön 0 0

    Korkokulut 37 50

    Muut rahoituskulut 211 204

    Tulorahoituksen korjauserät

     - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

       luovutustappiot -8 0

Investoinnit

    Investointimenot 1 640 523

Rahoitustoiminta

    Antolainasaamisten lisäykset 52 85

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys 600 608

    Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0

    Oman pääoman vähennykset

Kokonaismenot yhteensä 20 027 19 098

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 19 741 - 20 027 = - 286

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = - 290 + 4 = - 286

Kokonaistulojen ja -menojen analysointi:

Vuoden 2019 kokonaistulot olivat 19,7 milj. euroa ja kokonaismenot 20,0 milj. euroa.

Kokonaistulot kasvoivat edellisvuodesta 1,1 milj. euroa johtuen pääasiassa lyhytaikaisten lainojen lisäyksestä

ja investointien rahoitusosuuksien kasvamisesta. Kasvua aiheutti myös valtionosuuksien lisääntyminen,

pysyvien vastaavien luovutustulot ja antolainasaamisten pienentyminen.

Kokonaismenot puolestaan kasvoivat 0,9 milj. eurolla johtuen investointimenojen kasvusta.
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Kuntakonsernin toiminta ja talous 

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, 
joka tytäryhteisöineen muodostaa 
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisäl-
lyttää tilinpäätökseensä konserniti-
linpäätös. Konsernitilinpäätös tulee 
laatia samalta päivältä kuin kunnan 
tilinpäätös. 
Konsernitilinpäätös laaditaan konser-

niyhteisöjen taseiden ja tuloslaskel-
mien sekä niiden liitetietojen yhdis-
telmänä. Konsernitilinpäätökseen si-
sällytetään lisäksi konsernin rahoitus-
laskelma, jossa annetaan selvitys 
kuntakonsernin varojen hankinnasta 
ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 
Konsernituloslaskelmassa esitetään 
yhdistelmä kunnan ja sen tytär-, 

osakkuus- ja omistusyhteysyhtei-
söistä sekä kuntayhtymistä, joissa 
kunta on jäsenenä.  Konsernituloslas-
kelma ja siitä esitettävät tunnusluvut 
kuvaavat kuntakonsernin tulorahoi-
tuksen riittävyyttä ja toiminnan ta-
loudellista tulosta. 

 

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 
 

 

 

  

Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl)

Tytäryhteisöt

   Yhtiöt

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 4 -

Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat 

yhtiöt 3 -

Muut yhtiöt - -

Osuuskunnat - -

Yhdistykset - -

Säätiöt - -

Kuntayhtymät 4 -

Osakkuusyhteisöt 1 1

Muut omistusyhteysyhteisöt - 1

Yhteensä 12 2

Yhdistely konsernitilinpäätökseenKonsernitilinpäätökseen yhdisteltyt 

yhteisöt
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Konsernin toiminnan ohjaus 
 
Kunnan konserniohjeessa on määri-
telty konserniohjeen tarkoitus ja ta-
voite, soveltamisala, ohjeen sitovuus, 
konsernijohto ja toimielinten toimi-
vallanjako sekä konserniyhtiöiden 
johtaminen ja hallinto. Konserniohje 
sisältää mm. tytäryhteisöjen neuvot-
teluvelvoitteet, konserniraportoinnin 
sekä tarkastusta ja valvontaa koske-
vat velvoitteet. Konserniohjeessa lin-

jataan hankintoja, henkilöstöpolitiik-
kaa, riskienhallintaa ja tietoturvapoli-
tiikkaa, konsernipalveluita sekä tie-
dotusta. Konserniohjeen mukaan 
kunnanvaltuusto määrittelee kunnan 
tavoitteet ja sen mukaiset kunnan 
omistajapolitiikan linjaukset sekä 
päättää kuntakonserniin kuuluvien 
yhtiöiden ja yhteisöjen toiminnalli-
sista ja taloudellisista tavoitteista.  
 
Enontekiön kuntakonsernin konser-
nijohdolla tarkoitetaan kunnanhalli-
tusta ja kunnanjohtajaa. 

Konserniohjeen mukaan kunnanhalli-
tus on nimennyt yhtiökokousedusta-
jat ja antanut yhtiökokousedustajille 
ohjeita mm. hallituksen jäsenten ja ti-
lintarkastajan valinnasta sekä kuntaa 
edustaville henkilöille kunnan kannan 
ottamisesta tärkeimpiin käsiteltäviin 
asioihin. 
 
Konsernin toiminnan ohjaamista ke-
hitetään edelleen kunnassa mm. ra-
portoinnin, sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan osalta.  

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat  
 

Konsernirakenteen muutokset 

Tilinpäätösvuonna As. Oy Saanan-

säde 4 muuttui tytäryhteisöstä osak-

kuusyhteisöksi, koska kuntakonser-

nin omistamien osakkeiden tuot-

tama äänimäärä putosi alle 50 pro-

senttiin (47 %). As. Oy Enontekiön 

puistomäentie 4-6 muuttui tytäryh-

teisöstä omistusyhteysyhteisöksi, 

koska kuntakonsernin omistus putosi 

alle viidesosaan yhteisön osakepää-

omasta. Tilinpäätöksen laatimishet-

kellä kunta ei omista yhtään osa-

ketta em. yhtiöstä. 

 Kumpiakaan näistä yhteisöistä ei ole 

enää yhdistelty konsernitilinpäätök-

seen.  

 

 

Kunnan tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen vuoden 2019 tulokset 

 

 

 
  

1 000 euroa 2019 2018

Tytäryhteisöt

   As. Oy Jussaeno 0 0

   Enontekiön Kehitys Oy -47 -14

   Enontekiön Sähkö Oy 137 74

   Enontekiön Vesihuolto Oy -4 0

   Kiint. Oy Enontekiön kunnan asunnot 0 52

   Kiint. Oy Enontekiön Virastotalo -7 0

   Kiint. Oy Ounasmajat -1 17

Osakkuusyhteisöt

   As. Oy Enontekiön Saanansäde 4 0 0

   Kyrön Vesihuolto Oy -14 -23
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Arvio konsernin todennäköi-
sestä tulevasta kehityksestä 
 
Enontekiön kuntakonsernin tulevai-
suuden haasteet ovat suuria mm. 
sähköyhtiön ja kiinteistöyhtiöiden in-
vestointien osalta.  
 

Enontekiön Sähkö Oy:n investointi-
tarpeet ovat suuret, koska aikaisem-
pina vuosina verkoston riittävää sa-
neerausta ei ole tehty.  
 
Kunnassa on selvitetty sähköyhtiön 
tulevaisuutta ja mahdollisuutta saada 
valtion tukea sähköverkon investoin-
teihin.  Eduskunta on hyväksynyt 
13.3.2019 vuoden 2019 lisätalousar-
viossa sähköhuollon varmistamiseksi 
valtiontuen (arviomääräraha), siten, 
että vuonna 2019 saa sitoutua enin-
tään 7 miljoonalla eurolla Enontekiön 
Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen 
sähköverkon korvausinvestointien 
tukemiseen tilanteessa, jossa Enon-
tekiön kunta ei omista suoraan tai vä-
lillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. 
Kunnanvaltuusto teki 8.5.2019 peri-
aatepäätöksen sähköyhtiön myymi-
sestä. Valmistelun jälkeen kunnan-
hallitus tuo myynnin valtuuston pää-
tettäväksi.   
 
Asia on valmistelussa ja loppukevään 
aikana tehdään sähköyhtiön arvon-
määritys ja yhtiön mahdollinen 
myynti.  
 
Enontekiön Vesihuolto Oy:n merkit-
tävät investointihankkeet ovat Kilpis-
järven vesi- ja viemäriverkoston uu-
distaminen ja Hetan jätevedenpuh-
distamon suunnitteleminen ja raken-
taminen. Suunnitelmat ja esisuunni-
telmat sekä budjetit ovat olemassa. 
Tässä vaiheessa n. 3,2 miljoonan eu-
ron investointien suorittaminen on 
mahdotonta.  
 
Kiinteistö Oy Enontekiön asuntojen 
kunnostustöiden painopistealueet ja 
etenemisjärjestys on tehty laaditun 
kuntokartoituksen perusteella. Suun-
nittelutyötä jatkettiin vuoden 2019 

aikana. Suunnittelutyön lähtökoh-
tana on asettaa sellaiset kunnostus-
työt etusijalle, joilla on mahdollisim-
man suuri vaikutus ennalta arvaa-
mattomien vahinkojen syntymisen 
vähentämiseen, jotta käyttöaste py-
syy jatkossakin vähintään nykyta-
solla. Tulevien kunnostustöiden ra-
hoituksen varmistamiseksi vuokriin 
kohdistuu jatkossakin korotuspai-
neita. 
 
Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien 
kiinteistöjen ylläpito ja tarvittavat re-
montoinnit vaikuttavat yhtiön talou-
delliseen tilanteeseen. Selvitystyö 
kiinteistöjen tulevaisuudesta on 
tehty ja esitykset yhtiön tulevaisuu-
desta tulevat päätöksentekoon lähi-
aikana. Tavoitteena on yhdistää kun-
nan liikekiinteistöt saman yhtiön alle 
ml. virastotalo.  
 

Selonteko konsernivalvon-
nan järjestämisestä 
 
Konsernivalvonnan tarkoituksena on 
varmistaa, että kuntakonsernin toi-
minta on taloudellista ja tuloksellista, 
päätösten perusteena oleva tieto on 
riittävää ja luotettavaa sekä lain sään-
nöksiä, viranomaisohjeita ja toimie-
linten päätöksiä noudatetaan sekä 
omaisuus ja voimavarat turvataan. 
 
Toimivallan ja vastuunjako konser-
niohjauksessa  
 
Kunnan konsernivalvonnasta vastaa 
konsernijohto, johon kuuluvat kun-
nanhallitus ja kunnanjohtaja.  Konser-
niohjeen mukaan mm. kunnanhalli-
tus antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai 
vastaavissa elimissä kuntaa edusta-
ville henkilöille kunnan kannan otta-
misesta käsiteltäviin asioihin ja seu-
raa kuntakonserniin kuuluvien yhtei-
söjen toimintaa ja tekee tarvittaessa 
toimenpide-ehdotuksia havaisemis-
taan epäkohdista.  
 
Ohjeiden anto kunnan edustajille ty-
täryhteisöissä 
 
Kunnanhallitus on vuonna 2019 oh-
jannut yhtiöitä tarvittaessa.  

Konserniohjeen mukaan kunnanhalli-
tus on nimennyt yhtiökokousedusta-
jat ja antanut yhtiökokousedustajille 
ohjeita mm. hallituksen jäsenten ja ti-
lintarkastajan valinnasta sekä kuntaa 
edustaville henkilöille kunnan kannan 
ottamisesta tärkeimpiin käsiteltäviin 
asioihin. 
Tilinpäätöksen laatimishetkellä kun-
nanhallitus on linjannut yhtiöiden 
hallitusten jäsenten valintaperus-
teita.   
 
Konsernitavoitteiden asettamista ja 
toteutumista koskeva arviointi 
 
Valtuusto on asettanut kuntakonser-
nin tavoitteet kunnan talousarviossa 
2019 ja tavoitteiden toteutuminen on 
selostettu myöhemmin toimintaker-
tomuksessa. 
 
Tytäryhteisöjen toiminnan tulokselli-
suuden ja taloudellisen aseman seu-
ranta, analysointi ja raportointi 
 
Tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta 
on seurattu yhtiöiden toimittamien 
tietojen ja raporttien pohjalta ja kes-
kusteluin yhtiöiden toimitusjohtajien 
kanssa. Kuntakonsernin johtoryhmä 
on kokoontunut vuoden 2019 aikana 
tarvittaessa. Tytäryhtiöiden toimitus-
johtajia on kuultu tarvittaessa kun-
nanhallituksen kokouksissa ja val-
tuustoseminaareissa.   
 
Keskitettyjen konsernitoimintojen ja 
–palveluiden käyttö 
 
Konserniohje sisältää ohjeistusta kes-
kitetyistä konsernitoiminnoista mm. 
hankinnoista ja henkilöstöpolitii-
kasta.  
Konsernipalveluilla tarkoitetaan pal-
veluja, jotka konserniyhteisö tuottaa 
keskitetysti muille konserniyhtei-
söille. Tällaisia palveluja voivat olla 
mm. toimitila- ja kiinteistöpalvelut, 
taloushallinnon palvelut, tietohallin-
non palvelut ja muut hallinnon palve-
lut ja arkistointi sekä monistus- ja pai-
natuspalvelut. 
Kunta tuottaa kunnan määräämisval-
lassa oleville yhtiöille taloushallinnon 
palveluja, osittain toimitilapalveluja, 
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tietohallinnon palveluita ja kopiointi-
palvelua. Hinnoittelu tapahtuu oma-
kustannusperiaatteella.   
 
Riskienhallintajärjestelmien toimi-
vuus tytäryhteisöissä 
 
Kukin tytäryhtiö vastaa riskien kar-
toittamisesta, vahinkojen ehkäisemi-
sestä ja vakuuttamisesta. Kunta on 
kilpailuttanut vakuutukset ja yhtiöt 
arvioivat vakuutustarpeensa ja teke-
vät vakuutussopimukset vakuutusyh-
tiöiden kanssa. 
 
Riskien arviointi ja toimenpiteet nii-
den hallitsemiseksi ja vakuutta-
miseksi ovat yhtiön hallituksen ja toi-
mitusjohtajan vastuulla.  
 
Yhtiöiden toimitusjohtajilta saadun 
tiedon mukaan mm. tilaukset, lasku-
jen tarkastus ja maksatus, tilinkäyttö-
oikeudet, vakuutukset on asianmu-
kaisesti hoidettu yhtiöissä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2019       36 

 

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 
 

 

 

KONSERNITULOSLASKELMA
1 000 € 2019 2018

Toimintatuotot 8 571 8 772

Toimintakulut -22 860 -22 484

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -7 -11

Toimintakate -14 296 -13 724

Verotulot 6 263 6 362

Valtionosuudet 8 789 8 604

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 18 16

    Muut rahoitustuotot 619 656

    Korkokulut -95 -137

    Muut rahoituskulut -218 -212

Vuosikate 1 080 1 564

Poistot ja arvonalentumiset 

    Suunnitelman mukaiset poistot -1 024 -1 111

    Arvonalentumiset 0 0

Satunnaiset erät 0 0

Tilikauden tulos 56 453

Tilinpäätössiirrot 1 10

Tilikauden verot -30 -23

Laskennalliset verot -4 -1

Vähemmistöosuudet 0 0

Tilikauden ylijäämä 23 439

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 37 39

Vuosikate/Poistot, % 106 141

Vuosikate, €/asukas 588 843

Asukasmäärä 1 837 1 856

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

=100 * Toimintatuotot / Toimintakulut

Vuosikate prosenttia poistoista

=100 * Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1 000 € 2019 2018

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 1 080 1 564

    Satunnaiset erät 0 0

    Tilikauden verot 0 0

    Tulorahoituksen korjauserät 7 54

1 087 1 618

Investointien rahavirta

    Investointimenot -2 409 -1 018

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 492 87

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 246 187

-1 671 -744

Toiminnan ja investointien rahavirta -584 874

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset -52 -85

       Antolainasaamisten vähennykset 183 0

131 -85

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 261 0

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -913 -1 012

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 787 47

135 -965

    Oman pääoman muutokset 0 0

    Muut maksuvalmiuden muutokset

       Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -1 1

       Vaihto-omaisuuden muutos -2 -7

       Saamisten muutos 231 701

       Korottomien velkojen muutos -202 -214

27 481

Rahoituksen rahavirta 292 -568

Rahavarojen muutos -292 305

Rahavarat 31.12. 1 978 2 270

Rahavarat 1.1. 2 270 1 965

-292 305

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

5 vuodelta, 1 000 € -158 -11

Investointien tulorahoitus, % 56 168

Laskennallinen

lainanhoitokate (>2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, <1 heikko) 1,0 1,3

Kassan riittävyys, pv 27 33
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KONSERNITASE

1 000 € 31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Aineettomat oikeudet 52 52

    Muut pitkävaikutteiset menot 175 212

    Ennakkomaksut 26 31

254 295

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 707 676

    Rakennukset 10 120 11 169

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 7 144 7 172

    Koneet ja kalusto 388 374

    Muut aineelliset hyödykkeet 16 7

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 1 196 90

19 570 19 487

Sijoitukset

    Osakkuusyhteisöosuudet 34 41

    Muut osakkeet ja osuudet 2 623 2 563

    Muut lainasaamiset 35 166

    Muut saamiset 0 0

2 692 2 771

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 22 516 22 553

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 208 181

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 243 242

Saamiset

    Pitkäaikaiset saamiset 41 41

    Lyhytaikaiset saamiset 1 872 1 851

1 913 1 892

Rahat ja pankkisaamiset 1 978 2 270

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 134 4 404

VASTAAVAA YHTEENSÄ 26 858 27 138
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KONSERNITASE

1 000 € 31.12.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 6 093

    Arvonkorotusrahasto 585 585

    Muut omat rahastot 1 870 1 848

    Edellisten tilikausien ylijäämä 2 087 1 494

    Tilikauden ylijäämä 23 439

10 658 10 459

VÄHEMMISTÖOSUUDET 69 259

PAKOLLISET VARAUKSET

    Eläkevaraukset 0 0

    Muut pakolliset varaukset 532 572

533 572

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 258 225

VIERAS PÄÄOMA

    Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 6 633 7 751

    Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 2 674 2 545

    Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 438 1 678

    Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 3 595 3 648

15 340 15 622

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 26 858 27 138

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Konsernin omavaraisuusaste, % 40 39

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % 65 66

Konsernin kertynyt yli‐/alijäämä, 1 000 € 2 110 1 934

Konsernin kertynyt yli‐/alijäämä, €/asukas 1 149 1 042

Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 € 9 071 9 429

Konsernin lainakanta 31.12., €/asukas 4 938 5 080

Konsernin lainat ja vastuut 31.12., 1 000 € 9 394 9 685

Konsernin lainat ja vastuut 31.12., €/asukas 5 114 5 218

Konsernin lainasaamiset, 1 000 € 35 166

Asukasmäärä 1 837 1 856
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Tilikauden tuloksen käsit-
tely ja talouden tasapaino 
 
 

Tilikauden tuloksen käsittely  
 
Kunnanhallituksen esitys tilikauden 
tuloksen käsittelystä 
 
Kunnanhallitus esittää tilikauden 
31.636,61 euron tuloksen käsittelystä 
seuraavaa: Tilikauden ylijäämä siirre-
tään taseen tilikauden ylijäämä -ti-
lille. 
 

Talouden tasapaino 
 
Konsernitason kriisikuntakriteerien 
osalta uutta arviointimenettelyä so-
velletaan konsernitilinpäätöksiin ker-
tyneisiin alijäämiin ja konsernitilin-
päätöksistä laskettaviin tunnuslukui-
hin (kuntalaki 148.4 §). Konsernita-
son kriisikuntamenettely edellyttää 
konsernitilinpäätöksiä kaikilta kun-
nilta. 
 
Erityisen vaikeassa taloudellisessa 
asemassa olevan kunnan arviointi-
menettelyä ns. kriisikuntamenettelyä 
koskevat säännökset on siirretty kun-
nan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetusta laista uuteen kunta-
lakiin.  
 
Uuden kuntalain (118 §) mukaan arvi-
ointimenettely voidaan käynnistää, 
jos 
- kunta ei ole kattanut taseeseen ker-
tynyttä alijäämää määräajassa – Ta-
seessa ei alijäämää  
- kunnan konsernitaseeseen on kerty-
nyt alijäämää viimeisessä tilinpäätök-
sessä vähintään 1 000 euroa ja sitä 
edeltäneessä tilinpäätöksessä vähin-
tään 500 euroa asukasta kohden TAI 

-kunnan ja kuntakonsernin talouden 
tunnusluvut ovat kahtena peräkkäi-
senä vuotena täyttäneet kaikki laissa 
säädetyt raja-arvot, jotka ovat: 
1. kuntakonsernin vuosikate on ilman 
kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetun lain (1704/2009) 30 
§:n mukaan myönnettyä harkinnan-
varaisen valtionosuuden korotusta 
negatiivinen;  
2. kunnan tuloveroprosentti on vä-
hintään 1,0 prosenttiyksikköä korke-
ampi kuin kaikkien kuntien paino-
tettu keskimääräinen tuloverovero-
prosentti;  
3. asukasta kohden laskettu kunta-
konsernin lainamäärä ylittää kaikkien 
kuntakonsernien keskimääräisen lai-
namäärän vähintään 50 prosentilla;  
4. kuntakonsernin suhteellinen vel-
kaantuminen on vähintään 50 pro-
senttia. 
 
Enontekiön kuntakonserni ei täytä 
edellä olevan mukaisia arviointime-
nettelyn kriteerejä.  
 
Konsernin taloudelliset haasteet ovat 
kuitenkin suuria mm. investointitar-
peiden takia kuten konsernin toimin-
takertomuksen osalta käy ilmi. Kun-
nan on edelleen panostettava kestä-
vään talouteen. 
 
Mahdollisia toimenpiteitä kestävään 
talouteen:  
 
-Kuntakonsernin strateginen johta-
minen.  
-Kunnan palvelurakenteen ja –tason 
tarvittavat muutokset 
 
- Kuntaorganisaation prosessien toi-
mivuutta sekä osaamista kehitetään 
edelleen. 
- Kunnan henkilöstötyön prosessien 
kehittäminen, henkilöstön osaamisen 

kehittäminen ja työhyvinvoinnin ke-
hittäminen sekä palkkauksen kehittä-
minen edelleen 
-Henkilöstön toimenkuvia tarkastelu 
tarvittaessa 
-Henkilöstön luonnollisen poistuman 
hyödyntäminen ja toimenkuvia tar-
kastellaan mm. eläköitymisten yhtey-
dessä 
- Sitoutetaan henkilöstö kehitystyö-
hön 
- Tuetaan ideakulttuuria ja haetaan 
uusia ratkaisuja ja kokeillaan asioita 
rohkeasti. 
-Kunnan talouden ja toimintojen pit-
käjänteinen suunnittelu ja kestävä ta-
lous ml. talouden ennakoinnin kehit-
täminen. 
- Kustannustietoisuutta parannetaan 
koko kuntaorganisaatiossa ml. koko 
henkilöstö. 
- Kunta pyrkii kasvattamaan tuloja 
mm.  jatkaa tonttien myymistä, kaa-
voittamista sekä kaavoitus- ja maan-
käyttösopimusten tekemistä  
- Veroprosentteja tarkastellaan tar-
vittaessa.  Kiinteistöveron piiriin kuu-
lumattomien kiinteistöjen tarkastus-
toiminta toteutetaan.  
- Maksujen ja taksojen vuotuiset tar-
kistukset tehdään. 
- Edunvalvontaa tehdään eri sidos-
ryhmiin. 
-Pidetään Enontekiö viihtyisänä, elin-
voimaisena ja kuntalais- ja yrittäjäys-
tävällisenä kuntana uusien kuntalais-
ten ja yrittäjien saamiseksi kuntaan. 
-Kunnan myönteisen hengen, imagon 
ja kuntamarkkinoinnin kehittäminen  
- Toimintojen ulkoistaminen perus-
tellusta syystä ja suunnitelmallisesti 
sekä sitä kautta alueen yrittäjille 
mahdollisuuksien tarjoaminen 
- Hankinnat toteutetaan  tehokkaasti 
ja suunnitelmallisesti  siten, että pai-
kallisilla yrityksillä on mahdollisuus 
osallistua tarjouskilpailuihin. 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091704
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091704
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091704
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091704
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091704
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Talousarvion toteutuminen 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 
 

  
 
 

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU TOIMIALOITTAIN

KÄYTTÖTALOUS TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

HALLINTO

   Toimintatuotot 263 0 263 227 -35 -13 % 380

       Henkilöstökulut                -890 0 -890 -908 -18 -2 % -886

       Palvelujen ostot                -398 -20 -418 -364 55 13 % -356

       Muut toimintakulut -277 0 -277 -270 6 2 % -275

   Toimintakulut -1 564 -20 -1 584 -1 542 43 3 % -1 517

TOIMINTAKATE -1 302 -20 -1 322 -1 314 8 1 % -1 137

VIESTINTÄ

   Toimintatuotot 24 0 24 15 -10 -40 % 9

       Henkilöstökulut                -22 0 -22 -33 -11 -51 % -35

       Palvelujen ostot                -88 0 -88 -63 26 29 % -55

       Muut toimintakulut -4 0 -4 -6 -3 -73 % -12

   Toimintakulut -114 0 -114 -102 12 10 % -102

TOIMINTAKATE -90 0 -90 -88 2 2 % -93

KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA

   Toimintatuotot 97 0 97 124 27 28 % 104

       Henkilöstökulut                -188 0 -188 -209 -20 -11 % -179

       Palvelujen ostot                -367 0 -367 -288 79 22 % -304

       Muut toimintakulut -62 0 -62 -137 -76 -123 % -38

   Toimintakulut -617 0 -617 -634 -17 -3 % -521

TOIMINTAKATE -520 0 -520 -510 10 2 % -417

INFRASTRUKTUURI

   Toimintatuotot 1 113 0 1 113 932 -181 -16 % 1 054

       Henkilöstökulut                -733 0 -733 -635 98 13 % -556

       Palvelujen ostot                -582 0 -582 -614 -32 -5 % -562

       Muut toimintakulut -495 0 -495 -371 124 25 % -547

   Toimintakulut -1 810 0 -1 810 -1 620 190 11 % -1 665

TOIMINTAKATE -697 0 -697 -687 9 1 % -611

OPETUS

   Toimintatuotot 381 0 381 418 37 10 % 440

       Henkilöstökulut                -2 294 0 -2 294 -2 241 54 2 % -2 342

       Palvelujen ostot                -641 -44 -686 -771 -85 -12 % -638

       Muut toimintakulut -285 0 -285 -291 -5 -2 % -320

   Toimintakulut -3 221 -44 -3 265 -3 302 -37 -1 % -3 300

TOIMINTAKATE -2 840 -44 -2 884 -2 884 0 0 % -2 860

Poikkeama *
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KÄYTTÖTALOUS TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

VARHAISKASVATUS

   Toimintatuotot 97 0 97 123 26 27 % 132

       Henkilöstökulut                -670 0 -670 -630 41 6 % -734

       Palvelujen ostot                -115 0 -115 -116 -1 -1 % -109

       Muut toimintakulut -92 0 -92 -72 20 22 % -79

   Toimintakulut -877 0 -877 -817 60 7 % -921

TOIMINTAKATE -780 0 -780 -694 86 11 % -788

KULTTUURI

   Toimintatuotot 68 0 68 70 3 4 % 74

       Henkilöstökulut                -126 0 -126 -118 8 7 % -116

       Palvelujen ostot                -81 0 -81 -84 -3 -4 % -96

       Muut toimintakulut -49 -5 -53 -61 -8 -15 % -54

   Toimintakulut -256 -5 -260 -263 -3 -1 % -267

TOIMINTAKATE -188 -5 -193 -193 0 0 % -193

VAPAA-AIKA

   Toimintatuotot 26 0 26 26 1 2 % 33

       Henkilöstökulut                -125 0 -125 -92 33 27 % -98

       Palvelujen ostot                -102 0 -102 -105 -3 -3 % -92

       Muut toimintakulut -89 0 -89 -77 12 13 % -72

   Toimintakulut -316 0 -316 -274 42 13 % -262

TOIMINTAKATE -290 0 -290 -248 42 15 % -229

PERUSTURVA

   Toimintatuotot 591 -30 561 560 -1 0 % 580

       Henkilöstökulut                -2 000 17 -1 983 -1 962 21 1 % -2 083

       Palvelujen ostot                -6 018 -252 -6 270 -6 253 17 0 % -6 296

       Muut toimintakulut -472 -216 -688 -726 -38 -6 % -695

   Toimintakulut -8 491 -450 -8 941 -8 941 1 0 % -9 073

TOIMINTAKATE -7 900 -480 -8 380 -8 380 0 0 % -8 493

KUNTA YHTEENSÄ

   Toimintatuotot 2 659 -30 2 629 2 496 -133 -5 % 2 808

       Henkilöstökulut                -7 048 17 -7 031 -6 826 205 3 % -7 029

       Palvelujen ostot                -8 394 -316 -8 710 -8 657 53 1 % -8 508

       Muut toimintakulut -1 824 -220 -2 044 -2 012 32 2 % -2 091

   Toimintakulut -17 266 -519 -17 785 -17 495 290 2 % -17 628

TOIMINTAKATE -14 606 -549 -15 156 -14 999 157 1 % -14 820

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET 

 
 

Yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä vastuut  

Tavoite           Mittari                                        Vastuutahot 

1. HYVINVOINTI     

      

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen     

– Riittävät peruspalvelut suomenkielellä ja saamenkielellä 
Kuntalaiskysely 

Luottamushenkilöt ja toi-
mielimet 

– Yhteishengen, myönteisen ilmapiirin vahvistaminen ja   Toimialat 

   paikallisidentiteetin vahvistaminen   Kuntakonsernin yhtiöt 

– Osallisuuden kokeminen     

– Aktiivisiin ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen     

– YK:n alkuperäiskansojen kielien juhlavuosi huomioitu     

      

2. ELINVOIMA     

      

2.1 Matkailun edistäminen     

– Enontekiön vetovoimaisuus luontomatkailukohteena paranee 
Kuntalaiskysely 

Luottamushenkilöt ja toi-
mielimet 

   (mm. yhteismarkkinointi) 
Matkailijoiden mää-
rän  Toimialat 

– Yritysmyönteinen kunta kasvu + 1 % Kuntakonsernin yhtiöt 

– Matkailijoiden määrä kasvaa     

– Yhteistyö naapurikuntien kanssa     

      

2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen     

– Poro- ja luontaiselinkeinoja kehitetään yhteistyössä  
Kuntalaiskysely 

Luottamushenkilöt ja toi-
mielimet 

   paliskuntien ja luontaiselinkeinon harjoittajien kanssa Selvitys leikkaamo/ Vastuuviranhaltijat  

– Porotuotteiden ja luonnontuotteiden tunnettavuus ja  teurastamosta Kuntakonsernin yhtiöt 

   jalostusaste paranee     
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– Lähiruokaa saadaan kuntalaisten ja matkailijoiden pöytään     

      

2.3 Vetovoimainen Enontekiö     

– Ympäristö houkuttelee asukkaita ja matkailijoita puoleensa 
Kuntalaiskysely 

Luottamushenkilöt ja toi-
mielimet 

– Saavutettavuuden parantaminen Yhteistyötilaisuudet Toimialat  

– Enontekiön hyvä maine tunnetaan Tiekartta Kuntakonsernin yhtiöt 

– Hiilineutraali kunta     

– Yhteistyö naapurikuntien kanssa     

– Roskaton Enontekiö 
Siisteys 

Luottamushenkilöt ja toi-
mielimet 

  Valitusten määrä Toimialat  

    Kuntakonsernin yhtiöt 

3. JOHTAMINEN     

3.1 Sote- ja maakuntauudistus     

– Suunnitelmat tehty (mm. henkilöstö, kiinteistöt, sopimukset) 
Itsearvio 

Luottamushenkilöt ja toi-
mielimet 

– Riittävä edunvalvonta   Vastuuviranhaltijat  

    Kuntakonsernin yhtiöt 

3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen     

      

– Selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-esitykset 
Asiakaspalaute 

Luottamushenkilöt ja toi-
mielimet 

– Edunvalvonnan suunnittelu 
Edunvalvontasuun-
nitelma 

Toimialajohtajat ja – vas-
taavat 

– Läpinäkyvä päätöksenteko: kuntalaiset ovat tietoisia valtuuston, 
Uudet organisaatiot  

Toimialat Kuntakonsernin 
yhtiöt 

   hallituksen ja lautakuntien toiminnasta ja päätöksistä 
toiminnassa 
1.6.2019   

– Hyvinvointi ja elinvoimaprosessit kuvattu ja käytössä 
Hallintosääntö päivi-
tetty   

– Kuntakonsernia johdetaan ennakoivasti     
– Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatioiden uudistaminen   
kokeilun perusteella 

Kunnallisvalitusten 
ja    

 kanteluiden määrä 
sekä   

– Ennakoiva ja kestävä kuntakonsernin talous 
näistä saadut pää-
tökset    

– Digitalisaation edistäminen ”Digitekiö” kunnalle myönteisiä   

– Byrokratian vähentäminen Avustusten kriteerit    

– Huoneentaulu ohjaa kaikkea toimintaa päivitetty   

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja 
Pysytään talousarvi-
ossa   

   kestävään talouteen 
Vuosikate kattaa 
väh.   

– Asiakaspalvelua parannetaan (netto) investoinnit     

– Yhdistysten avustusten kriteerit päivitetty Kriisikuntakriteerit   

– Kehittämiskeskustelut toteutettu 100 %:sti eivät täyty   

– Investointien nettomenot toteuma vähintään 70 %     

– Viranhaltijoiden ja lautakuntien välisen vuorovaikutuksen     

   lisääminen     
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Kunnanhallitus 
  
Hallinto- ja johtamispalveluissa vuosi oli työntäyteinen. Hallintoa työllistivät valtakunnalliset muutokset mm. kunnan 

talouden raportointiin ja tilastointiin liittyen sekä kunnan tiedonhallinnan vaatimusten merkittävät muutokset. Alku-

vuosi 2019 painottui uuden prosesseihin perustuvan palvelutuotannon kokonaisuuden valmisteluun, mistä valtuusto 

päätti hallintosäännön yhteydessä kesäkuussa. Muutoksessa on nähtävissä paljon hyötyjä kunnalle ja kuntalaisille mm. 

kunnan palvelutuotannon kokonaisuuksien ymmärtäminen, sektoriajattelun väheneminen ja yhteistyön lisääntymi-

nen. Prosessilähtöisyys vaatii kuitenkin suurta muutosta kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden ajattelu- ja toi-

mintatavoissa. Muutoksen toteuttaminen vaatii aikaa ja muutoksen johtamista, jotta se voisi onnistua. Kunnan henki-

löstön sitouttaminen muutokseen vaatii lähiesimiehiltä paljon työtä. Prosessilähtöinen ajattelu- ja toimintamalli onnis-

tuessaan vahvistaa kuntalais- ja asiakaslähtöisyyttä, lisää toiminnan tuloksellisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. 

Työ jatkuu muutoksen toimeenpanemiseksi kuluvan vuoden aikana joka tasolla.  

Henkilöstöpalveluihin sisällytettiin 2019 kesällä henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan palvelut ja samalla määrä-

aikainen kahden kunnan yhteinen henkilöstökoordinaattorin toimi muutettiin Enontekiön kunnan henkilöstöjohtajan 

viraksi. Tällä pyrittiin edesauttamaan yhdenmukaisten sekä ajantasaisten henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan pal-

velujen tuottamiseen kaikille kunnan asiakasryhmille. Henkilöstön rekrytointiprosessissa siirryttiin keskitettyyn hake-

musten käsittelyyn organisaation kaikissa rekrytoinneissa.  

Lisäksi tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmä (KVTES ja TS) hyväksyttiin käyttöön ja samalla siirryttiin näiltä osin 

yhdenmukaisiin palkkaperusteisiin koko kunnassa. Tätä uudistusta oli toivottu nimenomaan työntekijöiden keskuu-

dessa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä henkilöstökustannuksiin osoitettiin vuodelle 2020 40 000 euron määrä-

raha. Tämän odotetaan lisäävän osaltaan henkilöstön työtyytyväisyyttä.  

IDEA-kulttuurin ”lanseeramisen” ja siihen saadun koko henkilöstöä koskevan koulutuksen toivotaan edesauttavan 

kaikkien työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa tehtävänkuvaa sekä työyksikön toimintatapoja. Tämä vastaan-

otettiin tyytyväisyydellä henkilöstön keskuudessa, koska kehittämisideoita toteutettiin eri työyksiköissä myös käytän-

nössä. Yksityiskohtaisempi henkilöstöalan analyysi on kunnan henkilöstöraportissa.   

Taloushallinnossa oli muutosten vuosi, kun valmistauduttiin kuntien palveluluokitukseen, joka korvaa raportoinnissa 

aiemman Tilastokeskuksen tehtäväluokituksen. Luokitus kattaa sekä lainsäädännön kunnille asettamat tehtävät ja 

kuntien itselleen ottamat tehtävät. Valtio kerää kunnista talous- ja toimintatietoja julkistalouden tilan selvittämiseksi, 

valtion ja kuntien välisen suhteen hallinnoinnin sekä eri toimialojen toiminnan suunnittelun ja kehittämisen tarpeisiin. 

Nykyisin tiedonkeruu perustuu yli 200 erikseen säädettyyn velvoitteeseen. Tiedonkeruuta kehitetään niin, että tulok-

sena on yhdenmukaisempi, ajantasaisempi ja luotettavampi tietopohja. Kunnilta edellytetään automaattista taloustie-

tojen raportointia Valtionkonttorin palveluun. Merkittävä muutos on siirtyminen tehtäväluokkiin sidotusta käyttöta-

louden raportoinnista palveluluokkiin sidottuun raportointiin sekä raportoinnin pohjalla olevan kustannuslaskennan 

yhtenäistäminen.  Kunnat velvoitetaan käyttämään julkisen hallinnon suosituksessa määriteltävää kustannuslaskenta-

tapaa kuntataloutta koskevassa raportoinnissaan. Suosituksissa määritellään niitä tietoja, joita kuntien tulee tuottaa, 

sekä niitä käsitteitä, joita kuntien tulee käyttää raportoinnissa. 

Kestävä talous on ollut keskeinen haaste toimintavuonna ja siihen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. kunnan palve-

lurakenneselvityksellä ja toimialojen selvityksillä, kehittämällä raportointia edelleen ja toimialojen talousosaamista. 

Tietohallinnon kehittäminen oli yhtenä tärkeänä kehittämisen kohteena tilinpäätösvuonna ja tällä mm. varauduttiin 

tiedonhallintolain vaatimuksiin. Tiedonhallintalaki astuu voimaan vuoden alusta. Tiedonhallintaan liittyvien vastuiden 

valmistelu on käynnissä ja mahdolliset muutokset hallintosääntöön valmistellaan lähiaikoina. Tiedonhallintalain myötä 

kuntien velvollisuus tietoturvan osalta kasvaa merkittävästi. Siirtymäaikaa on kolme vuotta, mutta kehittämistyö on jo 

alkanut.  Hallinnossa tehtiin myös ICT:n ulkoistamiseen liittyviä valmisteluja ja työ jatkuu edelleen.  

 

Tilinpäätösvuonna päätettiin ottaa käyttöön tiedon/asianhallintajärjestelmä, jonka käyttöönotto käynnistyi syksyllä. Se 
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on erittäin iso toimintakulttuurin muutos Enontekiön kunnassa ja vaatii paljon aikaa ja perehtymistä järjestelmän käyt-

täjiltä eli kaikilta hallinto- ja toimistotyötä tekeviltä sekä kunnan luottamushenkilöiltä.  

Kunnan edunvalvonnan suunnitelmallisuutta kehitettiin. Edunvalvontasuunnitelma ja edunvalvontaraportti hyväksyt-

tiin keväällä 2019.  Lisäksi toteutettiin aktiivisesti kuntalaisten vuorovaikutus ja osallistumismahdollisuuksia mm. strii-

matut kuntalaisfoorumit, striimatut valtuustoseminaarit. Ruokapalvelu- ja puhtauspalvelujen toiminnassa keskityttiin 

perusasioiden kehittämiseen.  

Vaikuttajaelimet 

Vammaisneuvosto on mm. käsitellyt kokouksessaan vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) 

hallituskauden 2019-2023 tärkeimmät tavoitteet enontekiöläisestä näkökulmasta vieden kommentit kunnanhallituk-

selle ja hyvinvointilautakunnalle tiedoksi. Vammaisneuvosto osallistui yhteistyössä eri toimijoiden kanssa väärtipäivien 

suunnitteluun. Osallisuutta vahvistaen vammaisneuvosto ja kunnan vammaiset henkilöt ovat osallistuneet Vie vanhus 

ulos kampanjaan yhteistyössä vanhustenhuollon henkilöstön ja asiakkaiden, Aspan ja toimintakeskus Hyrylän kanssa. 

Vammaisneuvosto on edistänyt kokouksissaan tiedottamista mm. depressiokoulutuksen ja saamenkielten viikon 

osalta. Vammaisneuvoston edustaja on osallistunut maakunnallisen vammaisneuvoston toimintaan. 

Vanhusneuvoston edunvalvonta ja vaikuttamistyö ikääntyneidenhenkilöiden osallisuuden vahvistamiseksi ja palvelui-

den parantamiseksi vuonna 2019 on ollut aktiivista. Vanhusneuvosto on kutsunut eri viranhaltijoita ja muita asiantun-

tijoita kokouksiin sekä osallistunut Lapin yliopiston tutkimukseen koskien ikääntyneiden terveyspalveluiden käyttöä. 

Vanhusneuvosto on lausunut kunnan investointisuunnitelmaan. Vanhusneuvoston edustaja on osallistunut Lapin liiton 

koordinoimaan vanhusneuvostojen maakunnalliseen verkostoon.  Vanhusneuvosto osallistui mm. muistikummikoulu-

tukseen, väärtipäivien suunnitteluun sekä Vie vanhus ulos –kampanjaan haastaen muut vaikuttajaelimet mukaan. 

Vanhusneuvosto organisoi ja toteutti ulkoilutapahtuma vanhusten viikon ulkoilupäivänä. 

Nuorisovaltuusto on kokoontunut säännöllisesti ja ottanut kantaa kunnan toimintoihin nuorison näkökulmasta mm. 

investointisuunnitelmaan ja kuntosaliin.  
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Hallinto  
 
Toimialan tehtävä  

• Vastaa kuntakonsernin johtamisesta, kunnanhallituksen asioiden valmistelusta, esittelystä ja käytännön täy-
täntöönpanosta, suhdetoiminnan hoitamisesta ja elinvoimajohtamisesta sekä viestinnästä (kunnanjohtaja). 

• Järjestää kunnan ja hallintopalvelut kunnalle ja osin tytäryhtiöille.  
• Antaa hallinnollisia palveluja kunnan eri toimialoille ja tarvittaessa neuvoo eri yksikköjä niille kuuluvien tehtä-

vien hoitamisessa, vastaa taloussuunnittelusta, taloudenhoidosta, henkilöstöasioista, ICT-palveluista ja vaa-
leista 

 
Tavoite   Mittari               Toteuma 2019                     Vastuutahot 

1. HYVINVOINTI      

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen      
– Hallinnon palvelut ovat kuntalaisten 
saatavilla 
– Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuudet ovat kuntalain vaati-
malla tasolla. 
 

Kuntalaiskysely 

 
Kuntalaisten monet vai-
kuttamiskanavat (fooru-
mit, neuvostot, aloit-
teet, kylätilaisuudet 
jne.)  
Kuntalaisfoorumit  
2-3 krt/vuosi. 

 

Kysely toteutettiin 
2019. 
Vaikuttajaelimet toimi-
vat säännöllisesti ja oli-
vat aktiivisia mm. edus-
tajien osallistuminen 
toimielinten kokouksiin 
ja kannanotot valmiste-
lussa olleisiin asioihin. 
 
Kuntalaisfoorumeja jär-
jestettiin 3 kertaa. 

 

Konserninjohto 

Kunnanjohto  
 
Toimialajohtajat ja – 
vastaavat 
Hallinto toimiala 
 

 

       

2. ELINVOIMA      

2.1 Matkailun edistäminen      
– Matkailuun liittyvien asioiden valmis-
telu, päätöksenteko ja täytäntöönpano 
laadukasta 

Kuntalaiskysely 

Palaute  

kunnanhallitukselta ja –  

valtuustolta 
 

Kysely toteutettiin v. 
2019. 
 

Palautetta ei ole saatu. 
 

Kunnanjohtaja 

Hallintojohtaja 

Kehittäminen ja 
elinvoima 

 

      

2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukemi-
nen   

 
  

– Poro- ja luontaiselinkeinoihin liittyvien 
asioiden valmistelu, päätöksenteko ja täy-
täntöönpano laadukasta  

– Lähiruoan lisääminen ruokahuollossa ja 
saatavuuden parantaminen  

 

Kuntalaiskysely  
Palaute hallitukselta ja 
valtuustolta  

Lähiruoan osuus keskus-
keittiön  elintarvikehan-
kinnoista väh. 20 % lähi-
ruokaa. 

 

Kysely toteutettiin v. 
2019. 
Palautetta ei kerätty. 
 

Lähiruoan osuus 25 % 
elintarvikehankinnoista 
eli toteutui hyvin. 

 

Kunnanjohtaja Hal-
lintojohtaja  

 
Vastaava emäntä 
Kehittäminen ja 
elinvoima toimiala 

 

  
  

2.3 Vetovoimainen  Enontekiö      
– Ketterä ja luotettava hallinto 

– Yhteistyön syventäminen naapurikuntien 
ja muiden tahojen kanssa.  

 

Kuntalaiskysely 

Tiekartta valmis 

Joryn arvio 
 

Tiekartan valmistelu jat-
kuu. 
Tavoite täyttyi, koska 
toimiva yhteistyö ja TLK 
ry toimii. 
Kysely toteutettiin. 

 

Kunnanjohtaja  

Hallintojohtaja 
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3. JOHTAMINEN      

3.1 Sote- ja maakuntauudistus      
– Systemaattinen edunvalvonta 

– Suunnitelmat tehty (mm. henkilöstö, so-
pimukset) 

 

Edunvalvonta- suunni-
telman toteutuminen  ja 
seuranta 
Suunnitelmat 

 

Edunvalvonta suunni-
telma toteutui suunni-
telmallisesti. 
Ei toteutunut (valtion 
toiminnasta johtuen) 

 

Konsernijohto 

Kunnanjohto Toimi-
alajohtajat ja 
 -vastaavat 

 

       

3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen      
– Tiedolla johtaminen  

– Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessi ja sen mukaan toi-
miminen 
 – Kuntakonsernin kestävä talous  

– Digitaalisten ratkaisujen lisääminen 

– Hankintalinjausten valmistelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Henkilöstövoimavarojen johtaminen 
suunnitellusti  (tietojärjestelmät, työhyvin-
vointi, osaaminen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hal-
lintoon ja kestävään talouteen. 

 

Itsearvio 

Kunnan palvelurakenne-
selvitys 
ja tulokset toimeen-
pantu. 
 
 
 
Hallintosääntö päivi-
tetty  
 
 
 
Kriisikuntakriteerit eivät 
täyty 
 
Tietojärjestelmät opera-
tiivisessa käytössä 
1.1.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT-, tulostus- ja  puhe-
palvelujen mahdollinen 
ulkoistaminen 1.1.2020 
lukien 
   

 

Osallistuttiin tiedolla 
johtamisen koulutuk-
seen ja työpajoihin (ml. 
Kuntatieto-ohjelma ja 
JHS 200 Kuntien palvelu-
luokitus) 
Toteutui + toimialojen 
omat selvitykset 
Hallintosääntö päivitet-
tiin 6/19 ja hyväksyttiin 
kunnan palvelujen tuo-
tanto prosesseissa. 
 
Tavoite saavutettiin,  
kriteerit ei täyttyneet. 
 
Tiedon/ asianhallintajär-
jestelmä (CaseM) han-
kittiin ja käyttöönotta-
minen alkoi syksyllä 
2019. Käyttöönotto jat-
kuu vuonna 2020. 
 
Otettiin käyttöön tehtä-
vien vaativuudenarivi-
ointijärjestelmä (Kvtes, 
TS). 
 
ICT valmistelu jatkuu. 
Ei toteutunut. 
 
Tavoite saavutettiin, ei 
merkittäviä hyvän hallin-
non vastaisia tapauksia 
ja hyvä kulukuri. 
 
Toteutettiin koko henki-
löstölle ja luottamus-
henkilöille Ideasta toi-
mintaan – muutos-
hanke. Muutoshank-
keella kyettiin paranta-
maan työntekijöiden ja 
luottamushenkilöiden 
osallisuutta ja parhaat 
ideat/käytännöt käyt-
töön. 

 

Konsernijohto 
Kunnanjohto 
Toimiala 
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Henkilöstö 
        
Hallinto           TP 2016        TP 2017        TP 2018        TA 2019        TP 2019 

Vakinainen henkilöstö           

 kokoaikaiset   8,30 15,4 16 16,9 15,8 

 osa-aikaiset            
Määräaikaiset             
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)                                       

 kokoaikaiset                              3                     1  

 osa-aikaiset            

Yhteensä   8,30 15,4 19 16,9 16,8 
Tukipalvelut ovat siirtyneet hallinnon alle 1.1.2017 alkaen. Keittiöhenkilöstö on hallinnon alla kokonaan ja siivoustoimen osalta va-

jaan yhden henkilötyövuoden verran. Muu siivoushenkilöstö on eri toimialojen talousarvioissa.  
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HALLINTO

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        103 0 103 88 -15 -15 % 100

   Maksutuotot                104 0 104 81 -22 -22 % 112

   Tuet ja avustukset         2 0 2 15 13 667 % 112

   Vuokratuotot 25 0 25 21 -4 -16 % 21

   Muut toimintatuotot       29 0 29 22 -7 -24 % 35

Toimintatuotot yhteensä 263 0 263 227 -35 -13 % 380

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -712 0 -712 -744 -32 -5 % -714

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -154 0 -154 -153 2 1 % -146

        Muut henkilösivukulut -23 0 -23 -11 13 54 % -26

   Henkilöstökulut yhteensä     -890 0 -890 -908 -18 -2 % -886

   Palvelujen ostot           -398 -20 -418 -364 55 13 % -356

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -196 0 -196 -204 -8 -4 % -200

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -61 0 -61 -62 0 0 % -61

   Muut toimintakulut         -19 0 -19 -5 14 76 % -14

Toimintakulut yhteensä -1 564 -20 -1 584 -1 542 43 3 % -1 517

Toimintakate -1 302 -20 -1 322 -1 314 8 1 % -1 137

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Analysointi

Toimintakate toteutui talousarvioon nähden lähes suunnitellun mukaisesti. Alkuperäiseen talousarvioon 

nähden ylitys oli 12 tuhatta euroa eli vain 0,9 %.                                                                                                       

Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate kasvoi 178 tuhatta euroa. Merkittävin selittävä tekijä 

kasvulle on toimintatuottoihin sisältyvien tukien ja avustusten pienentyminen. Vuonna 2018 saatiin 

pakolaisten vastaanottamiseen ja Aurora Arctic Drone -hankkeeseen liittyviä avustuksia, joita ei enäää 

vuonna 2019 ollut. Toimintakulujen osalta suurin muutos edelliseen vuoteen nähden oli henkilöstö-

kuluissa, jotka kasvoivat noin 20 tuhannella eurolla. Tämä johtuu pääasiassa henkilöstöhallintoon 

lisätystä henkilöstöresurssista.

Poikkeama *
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Viestintä 
 

Toimialan tehtävä 

• Viestintä kuuluu kaikille – asenteen kasvattaminen kunnassa 
• Kunnanhallitus johtaa yhdessä kunnanjohtajan kanssa kunnan viestintää 
• Viestinnän toimiala vastaa kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan viestinnän suunnitte-

lusta, kehittämisestä ja toimeenpanosta 
• Tukee kuntakonsernin viestinnän suunnittelua ja toimeenpanoa suomen- ja saamenkielellä 
• Koordinoi Enontekiön kunnan toiminnan tiedottamista asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille 

yhteisöille 
• Vastaa toimialansa taloudellisesta tuloksesta 
• Tukee avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän toimeenpanoa Enontekiön kunnassa 

 
Tavoite           Mittari                         Toteuma 2019               Vastuutahot 

    

1. HYVINVOINTI      

       

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen      
– Läpinäkyvä päätöksenteko: kuntalaiset ovat tie-
toisia valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakun-
tien toiminnasta ja päätöksistä 

Pöytäkirjat ja uutiset  
verkossa 

kokousajankoh-
dista ja käsiteltä-
vistä asioista on 
tiedotettu 

Viestintä  
Valtuusto 
Kunnanhallitus 
Kunnanjohtaja 
Lautakunnat 
Valmistelijat ja esit-
telijät   

 
 

– Tietoisuus kunnan palveluista hyvä Uutisten määrä medi-
assa 

1154 uutista ja 
5289 some-jul-
kaisua 

 

– Yhteisöllisyyden taso Enontekiöllä hyvä Palvelut verkossa Verkkosivusto 
ajantasalla 

 

– Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Kuntalaisfoorumi toi-
minnassa 
Riekko-palsta paikal-
lislehdessä 

Foorumeihin 
osallistumis-
mahdollisuu-
desta tiedotettu 
Riekko palstalla 
paikallislehdessä 
11 k (ei kesä) 

 

  
 

 
 

       

2. ELINVOIMA      

    

2.1 Matkailun edistäminen      
– Kunnan brändi on käytössä johdonmukaisesti 
kaikessa viestinnässä 

Brändi/brändit näky-
vät viestinnän materi-
aaleissa 

Brändi näkynyt 
tapahtumail-
moittelussa, säh-
köposteissa ja 
tekstidokumen-
teissa 

Kunnanhallitus 
Viestintä 

 

 

Brändin mukai-
sesti viestitty 
luontoelämyk-
sistä ja kunnan 
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elinvoimaisuu-
desta 

– Markkinoi näkyvästi Enontekiön keskeisistä mat-
kailukohteista 

Matkailutieto ja esit-
teet 

Enontekiö 2019 
karttaesite ja-
ossa 
-kesä- ja joulu- 
tapahtumakoos-
teet toimitettu ja 
julkaistu 

Kehittäminen ja  

– Markkinoi näkyvästi Enontekiöstä elinvoimai-
sena asuin- ja yrittäjyys kuntana 

Asuin- ja yrittäjyys –
kunta tiedotteet ja 
esitteet 

Äijä-koira yhteis-
työ 

elinvoima 

  
 

   

       

2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen      
– Poro- ja luontaiselinkeinoihin merkittävyydestä 
viestitään 

Porovuoden vuosi-
kello näkyvissä kun-
nan nettisivuilla  

Vuosikello näky-
villä verkkosi-
vulla 

Viestintä 
Kehittämien ja elin-
voima 

– Yhteistyö paliskuntien ja luontaiselinkeinon har-
joittajien kanssa 

Tapaamiset ja yhteis-
työ paliskuntien, luon-
taiselinkeinon harjoit-
tajien ja yrittäjien 
kanssa 

   

    

    

2.3 Vetovoimainen Enontekiö      
– Enontekiön luonnon ja erityispiirteiden markki-
nointi 

Tiedotteiden ja uutis-
ten määrä 

1154 uutista ja 
5289 some-jul-
kaisua 

Viestintä 
Kehittäminen ja elin-
voima 

– Asumis-, yrittäjyys-, työskentely- ja harrastus-
mahdollisuuksia tuodaan kohderyhmille houkutte-
levasti esille 

Vaikuttavuus -kysely Sähköiset mark-
kinointikampan-
jat 

Tytäryhtiö 
Toimialat 

  
 

 

– Yhteistyö Lapin ja Tunturi-Lapin alueella Tapahtumatiedot 
maakunnan tasolla 

Tiedot enonte-
kio.fi tapahtuma- 
kalenterissa 

 

  
 

ja Lapin Kansassa 
 

  
 

   

  Enontekiö-esite  Toteutettu   

  (uudet asukkaat, yrit-
täjät) 

   

    

3. JOHTAMINEN      

       

3.1 Sote- ja maakuntauudistus      
– Muutoksesta ajanmukaisen tiedon jakaminen Tiedotteiden ja uutis-

ten  
Vähäinen Viestintä 

   yhdessä sote- toimijoiden ja maakunnan kanssa määrä  Kunnanhallitus 

– Kunnan johdon tukeminen edunvalvonnassa   Toteutui hyvin Kunnanjohtaja 

     Toimialat 
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3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen      
– Viestintä- ja someohjeen käyttöönotto toi-
mialoilla 

Viestinnän koulutusti-
laisuus 1 kpl luotta-
mushenkilöille ja vi-
ranhaltijoille  

Ohje otettu käyt-
töön 
Koulutustilaisuus 
järjestetty 

Viestintä 
Hallinto 
Kehittäminen ja elin-
voima 
Toimialat 

– Viestitään faktoja kunnan taloudesta ulkoisesti 
ja sisäisesti 
 

 Henkilöstötiedote n 
1/kk 

Tiedotteet toteu-
tuivat 

 

– Sisäinen viestintä säännöllistä 
 

 
 

– Viestintä kuuluu kaikille – asenteen kasvattami-
nen ja levittäminen kunnan työntekijöille ja luotta-
mushenkilöille 

 
Kunnanjohtajan 
kirjoitus 
Palavereissa 
tuotu esille 

 

  
 

 

       

 

Henkilöstö        
Viestintä          TP 2018        TP 2019         TA 2020         TS 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset    0,45  0,45 1,45  1,45  

 osa-aikaiset           

Määräaikaiset           
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)           

 kokoaikaiset           

 osa-aikaiset          

Yhteensä   0,45 0,45  1,45  1,45  
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VIESTINTÄ

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 0 0 0

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         4 0 4 9 5 129 % 4

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       20 0 20 5 -15 -74 % 6

Toimintatuotot yhteensä 24 0 24 15 -10 -40 % 9

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -18 0 -18 -28 -10 -56 % -29

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -3 0 -3 -5 -2 -54 % -5

        Muut henkilösivukulut -1 0 -1 0 0 53 % -1

   Henkilöstökulut yhteensä     -22 0 -22 -33 -11 -51 % -35

   Palvelujen ostot           -88 0 -88 -63 26 29 % -55

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 0 -4 -5 -1 -35 % -10

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 0 0 0 -1 -1 -2

   Muut toimintakulut         0 0 0 -1 -1 0

Toimintakulut yhteensä -114 0 -114 -102 12 10 % -102

Toimintakate -90 0 -90 -88 2 2 % -93

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Analysointi

Poikkeama *

Toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisesti, alitus oli 2 tuhatta euroa.
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Elinvoimalautakunta  
 
Elinvoiman palvelualan toiminta vuonna 2019: 

Vuosi 2019 oli elinvoiman palvelualan ensimmäinen. Elinvoiman palveluala perustettiin kunnanvaltuuston päätöksellä 

kesäkuussa. Palveluala koostuu kahdesta toimialasta: kehittäminen ja elinvoimasta, sekä infrastruktuurista. Palvelu-

alaa johtaa kehitysjohtaja, joka toimii myös kehittäminen ja elinvoima -toimialan toimialajohtajana. Kulunut vuosi oli 

palvelualalla uuden organisaatiomallin toimeenpanon vuosi. Kehitysjohtajan koulutusvapaa syksyllä 2019 myös vai-

kutti palvelualan toimintaan siten, että osa toimeenpanosta toteutettiin vasta vuoden 2020 alusta lähtien, mistä läh-

tien on pidetty mm. säännölliset palvelualapalaverit. 

Uuden organisaatiomallin toimeenpanoon liittyen siirrettiin vastuita ja muokattiin toimenkuvia uuden vastuujaon mu-

kaiseksi. Lisäksi perustettiin kaksi uutta toimea: hankekehittäjän määräaikainen (3 vuotta) toimi ja maankäyttöinsinöö-

rin määräaikainen (5 vuotta) toimi. Hankekehittäjä on rekrytoitu ja maankäyttöinsinöörin paikka saadaan auki maalis-

kuussa 2020. Samalla vastuu maankäyttöön liittyvistä asioista siirtyy tekniseltä johtajalta maankäyttöinsinöörille. Toi-

menpiteet tähtäävät paremmin resursoituun toimintaan kaavoituksessa, mikä on selkeästi yksi keskeisistä kasvun es-

teistä Enontekiöllä. Samalla teknisen johtajan työaikaa saadaan jatkossa kohdennettua enemmän investointien valmis-

teluun. 

Osana samaa organisaatiouudistusta myös kiinteistöhoitopalvelut sekä ympäristösuojelu uudistettiin siten, että kiin-

teistöhoitopalvelut tuotetaan Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen taholta (tekninen isännöitsijä) ja ympäristö-

suojelu Arktisen Lapin ympäristösuojelun taholta. Lisäksi Hetta Hiihtomaa ja latujen ylläpito siirtyivät vapaa-aika ja 

nuoriso -toimialalle (henkilöstöjohtaja ja mahdollinen uusi rekrytointi). Vastuiden siirrot mahdollistavat palvelualan 

toiminnan ilman vuonna 2019 eläköityneen rakennusmestari-rakennustarkastajan toimen täyttämistä. Samassa yhtey-

dessä on katsottu kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi rakennustarkastuksen palveluaikojen vähentämistä, jotta henki-

löstön lomat saadaan pidettyä. Palvelulupausta tarkastellaan vuosittain. TosiLappi-yhteismarkkinointi siirtyi kehittämi-

nen- ja elinvoima -toimialalta viestinnän toimialalle käytännön toteutuksen osalta kesällä 2019 ja budjetillisesti vuo-

sien 2019-2020 vaihteessa. Näin vuonna 2019 eläkkeelle jääneen ja markkinointia toteuttaneen hanke- ja markkinoin-

tikoordinaattorin toimi muutettiin hankekehittäjän toimeksi. 

Palvelualalla vuosi 2020 jatkaakin siitä, mihin vuosi 2019 jäi. Uusi organisaatiorakenne saadaan kuntoon hankekehittä-

jän ja maankäyttöinsinöörin aloittaessa työt. 
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Kehittäminen ja elinvoima 
 
Toimialan tehtävä  
 

• Toimiala edistää kuntalaisten ja kunnan taloudellista elinvoimaa 
• Toimiala kehittää kunnan elinvoimaa ja yrittäjyyttä sekä kilpailukykyä 
• Toimiala osallistuu kuntakonsernin sisäiseen kehittämiseen 
• Toimiala osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön ja kunnan edunvalvontaan 

 
Tavoite                        Mittari                                 Toteuma 2019                     Vastuutahot 

1. HYVINVOINTI      

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen      
– Työllisyys Lapin keskitasoa 
– Kasvava yritystoiminta 
– Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen 

Työttömyysaste 
Kokonaisliikevaihto  
Yritysneuvonnan asiak-
kaat 
Duodji-hanke 

Enontekiöllä 2019 työt-
tömyysasteen keskiarvo 
14,2 (Lappi 11,0). Ero 
+3,2%. Vuoden 2018 
vastaavat 16,2% 
(11,9%). Erotus +4,3%. 
 
Tilastokeskuksen mu-
kaan yritysten liike-
vaihto Enontekiöllä oli 
61.642.000€ (2018 on 
uusin käytössä oleva 
luku). Vuoden 2017 luku 
oli 60.086.000 €. Muu-
tos +2,6%. 
 
Yritysneuvonnan asiak-
kaita 15 kpl. 
 
Duodji-hanke aloitettu 
ja etenee suunnitelman 
mukaisesti. 

Kehitysjohtaja 
Kehittäminen - ja 
elinvoimatoimiala 
Elinvoimalautakunta 

       

2. ELINVOIMA      

       

2.1 Matkailun edistäminen      
– Yhteismarkkinoinnin järjestäminen ja 
yrittäjien tyytyväisyys 
–  Saavutettavuuden edistäminen; lento-
jen ja lentomatkustajien määrä suurempi 
kuin 2018 
– Toimiva julkinen liikenne Enontekiölle; 
yhteydet Kolarin juna-asemalle yhteydet 
Kittilän lentokentälle , yhteydet Rovanie-
melle, Tromssaan ja informointi yhteyk-
sistä 
– Yhteistyö naapurikuntien kanssa 
– Yrittäjäyhteistyön lisääminen 
 

Yhteismarkkinointityö 
ryhmän arvio 
Yhteismarkkinoinnissa 
mukana olevien yritys-
ten lkm.  
FAM-matkat 
Majoitusyritysten käyt-
töasteet 
Lentojen ja paxien mää-
rät 
Maaliikenteen linjat 
Tunturi-Lapin Kehitys 
ry.:n toiminta 
Yritysten määrä tapaa-
misissa 
 

Tosilapin yhteismarkki-
nointi on siirtynyt vies-
tintään kesäkuussa 
2019. 
 
Vuonna 2019 lentomat-
kustajia 27 979 (kasvua 
edelliseen vuoteen 
+7,4%). Laskeutumisten 
määrä vuonna 2019 oli 
88 (pudotusta vuoteen 
2018 kolme lentoa koti-
maisten lentojen jäätyä 
pois). 
 
Uutena linjana ja liiken-
nöitsijänä alueella the 

Kehitysjohtaja 
Kehittäminen - ja  
elinvoimatoimiala 
Elinvoimalautakunta 
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Arctic Route (Alta-
Hetta-Palojoensuu-Ro-
vaniemi ja Tromssa-Kil-
pisjärvi-Palojoensuu-Ro-
vaniemi) päivittäin 
1.12.2019-31.3.2020. 
 
TLK aloitti toimintansa 
keväällä 2019 ja yhteis-
työtä on tehty tiiviisti. 
 
Tapaamisia sekä Visit 
Lyngenfjordin, että Kau-
tokeinon kunnan 
kanssa. 
 
Tunturi-Lapin SYP-ver-
kosto (säännölliset ta-
paamiset). 
 
- 1 yritysfoorumi (2 
osallistujaa) 
- TLK:n kautta asunto-
asiapalaveri ja yleinen 
kehitystapaaminen 
- alkuvuoden TosiLapin 
markkinointityöryhmä 
aktiivista 

       

2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukemi-
nen   

 
  

– Edunvalvonnan jatkaminen 
– Maaseutupalvelujen järjestäminen 
– Lähiruoan saatavuuden edistäminen 
– Yrittäjäyhteistyön lisääminen 

Maaseutupalvelujen ti-
lastot 

Maaseutuhallinnon toi-
mistopäiviä 15 kpl 
Enontekiöllä. 

Kehitysjohtaja 
Kehittäminen - ja  
elinvoimatoimiala 
Elinvoimalautakunta 

  
  

2.3 Vetovoimainen  Enontekiö      
– Jyppyrä-Paljasselkä- hanke toteutettu ja 
kaavoitustyö aloitettu 
– Enontekiön tunnettavuuden parantami-
nen asuinkuntana, yritysten sijoituspaik-
kana ja vapaa-ajan kuntana reittien ja 
nähtävyyksien merkitseminen sekä kylä-
kuvien parantaminen yhteistyössä sidos-
ryhmien kanssa 
– Vetovoimaiset tapahtumat 
– Alueellisen yhteistyön edistäminen 
– Hiilineutraalin kunnan toimenpideoh-
jelma ja BioAuroran toimenpiteiden to-
teuttaminen 

Jyppyrä-Paljasselän    
kehittämissuunnitelman 
hanke toteutettu ja 
kaavoitus toteutettu 
 
HINKU-toimenpideoh-
jelma 
 
Asukasmäärän kasvu 
 
MTB-investointihanke 
 
Tunturi-Lapin kehitys ry 
toimii 

Jyppyrä-Paljasselkä 
hanke toteutettu, kaa-
voitustyötä ei aloitettu. 
 
HINKU -toimenpideoh-
jelmaa ei ole laadittu; 
yksittäisiä toimenpiteitä 
on tehty ja raportointia 
vuosilta 2018 ja 2019 
tehdään parhaillaan. 
 
Väkiluku 1837 (v. 2019 
viimeinen kvartaali); 
1851 (v. 2019 ensim-
mäinen kvartaali), muu-
tos -14 asukasta. 
 
MTB-investointihan-
ketta ei toteutettu. 

Kehitysjohtaja 
Kehittäminen - ja  
elinvoimatoimiala 
Elinvoimalautakunta 
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TLK on ollut toiminnassa 
ja yhteistyötä tehtiin tii-
viisti. 
 
TLK:n kautta markkina-
vuoropuhelu asuntoti-
lanteesta –tilaisuus He-
tassa. 
 
Tulevaisuuden Tunturi-
Lappi tilaisuus yhdessä 
TLK, Enontekiön ja 
Muonion kuntien järjes-
tämänä. 
 
Hetan kyläkuvan tule-
vaisuus –työpaja järjes-
tettiin kyläkuvan kehit-
tämiseen tähtäävän 
suunnittelutyön poh-
jaksi. 
 
Osallistuminen House of 
Laplandin järjestämään 
Tervetuloa Lappiin –
kampanjaan. Enonteki-
ölle muuttaneille säh-
köä (pysyvästi muutta-
neet) tai tuotteita (väli-
aikaisesti muuttaneet). 
 
Seuraavien tapahtu-
mien koordinointi ja jär-
jestelyt: Marianpäivien 
perinnemarkkinat, 
Enontekiön pilkkiviikko, 
Väärtipäivät ja joulu-
myyjäiset. Osallistuttu 
Pohjoismaisten jään-
veistokilpailujen kustan-
nuksiin. Osallistuttu 
Saami Ski Race –tapah-
tuman palkkauskuluihin 
2000 €:lla Hetan Hukat 
ry:lle. 

       

3. JOHTAMINEN      

       

3.1 Sote- ja maakuntauudistus      
– Enontekiöläisten yritysten sote- palve-
lujen tukeminen 

Paikallisten 
palveluntarjoajien lkm. 

Ei tarvetta eikä merkit-
täviä toimia 

Kehitysjohtaja 
Kehittäminen - ja  
elinvoimatoimiala 
Elinvoimalautakunta 
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3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen      
– Talousarvio toteutuu suunnitellusti 
– Yritysfoorumin toiminnan kehittäminen 
– Elinvoimaprosessin, organisaation ja  
   lautakuntatyön kehittäminen 
– Henkilöstön sitouttaminen hyvään       
    hallintoon ja kestävään talouteen 

Itsearviointi ja palaut-
teet 
Tilinpäätös 

Kehityskeskustelut pi-
detty 100%. 
 
Käyttötalousbudjetissa 
on pysytty.  
Organisaatiouudistusta 
(elinvoiman palveluala) 
toimeenpantu ja toi-
meenpano jatkuu 2020. 

Kehitysjohtaja 
Kehittäminen - ja  
elinvoimatoimiala 
Elinvoimalautakunta 

 
 
 

Henkilöstö        
Kehittäminen ja 
elinvoima          TP 2018        TP 2019        TA 2020        TS 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   3,0  3,0  4,0  4,0  

 osa-aikaiset           

Määräaikaiset           
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)           

 kokoaikaiset   1,0  1,0  1,0  1,0  

 osa-aikaiset         

Yhteensä   4,0 4,0  5,0  5,0  

 
 
ANALYSOINTI 2019: 

Kehittäminen- ja elinvoimatoimialan käyttötalousbudjetissa tehtiin vuoden 2019 aikana kulusiirtoja (ja siten myös toi-

minnan kohdistusta) kustannuspaikkojen välillä. Erityisesti kohdennettiin lentoliikenteen tuesta säästyneitä varoja 

muuhun toimintaan. Huomionarvoista on myös Jyppyrä-Paljasselkä -hankkeen toteuma (+8.876,42€ budjetoidun -

10.170€ sijaan). Tämä selittyy hankekulujen kohdentumisella vuoteen 2018 ja maksatusten saamisella vasta vuoden 

2019 puolella. Sidosryhmähankkeista tuli kustannuksia (-42.551,74€) huomattavasti budjetoitua (-20.630€) enemmän 

mm. kesken vuotta tulleen Aurora-verkostohankkeen vuoksi. Muita ennakoimattomia kustannuksia tuli mm. sidosryh-

mien kustannuspaikalle Tunturi-Lapin Kehitys ry.:n vastuista (odotettu 20.000€, vanhoja vastuita laukesi lisäksi toinen 

20.000€). Vuoden 2019 käyttötalousbudjetti toteutui 98,1%:sti.  
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KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        12 0 12 3 -9 -79 % 0

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 6

   Tuet ja avustukset         55 0 55 62 7 12 % 53

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       30 0 30 59 29 98 % 46

Toimintatuotot yhteensä 97 0 97 124 27 28 % 104

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -139 0 -139 -167 -28 -20 % -140

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -43 0 -43 -40 3 8 % -34

        Muut henkilösivukulut -7 0 -7 -3 4 63 % -5

   Henkilöstökulut yhteensä     -188 0 -188 -209 -20 -11 % -179

   Palvelujen ostot           -367 0 -367 -288 79 22 % -304

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 0 -13 -30 -17 -129 % -14

   Avustukset                 -12 0 -12 -18 -6 -49 % -6

   Vuokrakulut                 -17 0 -17 -21 -4 -21 % -18

   Muut toimintakulut         -19 0 -19 -68 -49 -256 % 0

Toimintakulut yhteensä -617 0 -617 -634 -17 -3 % -521

Toimintakate -520 0 -520 -510 10 2 % -417

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Analysointi

Poikkeama *

Talousarvioon nähden toimintakate alittui 10 tuhatta euroa mikä johtuu toimintatuottojen 

positiivisesta kehityksestä suunniteltuun nähden. Toimintatuottojen positiivinen ero budjetoituun 

nähden oli niin suuri, että se riitti kattamaan toimintakulujen 17 tuhannen euron ylittymisen. 

Sidosryhmähankkeista tuli kustannuksia huomattavasti budjetoitua enemmän mm. kesken vuotta 

alkaneen Aurora-verkostohankkeen vuoksi. Muita ennakoimattomia kustannuksia aiheutui Tunturi-

Lapin Kehitys ry.:n vastuista.
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Infrastruktuuri 
 
Toimialan tehtävä  
 
Vastaa kunnan rakentamisesta, kunnallistekniikasta lukuun ottamatta vesi‐ ja viemärihuoltoa, mittaustoimesta, 
maankäytön suunnittelun valmistelusta, yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, kunnan 
metsistä, kaukolämmöstä, moottorikelkkareiteistä, lähiliikuntapaikoista, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta 
sekä maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa‐ sekä valvontaviranomaistehtävistä. 
 
”Luoda puitteet kuntalaisten jokapäiväiselle hyvinvoinnille sekä elinkeinotoiminnalle: Kaavoituksen, rakentamisen, 
rakennusvalvonnan sekä ympäristösuojelullisten näkökulmien kautta.” 
 
Tavoite                         Mittari                                  Toteuma 2019                   Vastuutahot 

    

1. HYVINVOINTI      

       

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen      
– Liikuntapaikat hoidettuna Huomautusten lkm. Ei kirjallisia huomau-

tuksia, palaute koske-
nut lähinnä kaukaloi-
den hoitoa 

Lautakunta 

– Uusi vanhusten yksikkö Luppokoti Rakentaminen aloitettu Laajuus, malli, toimijat 
ja rahoitus selville 
2020 

Toimiala 

– Liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaa-
jennus 

 5/2019  Työt alkuun 17.6, val-
mistuminen 2020 kesä-
kauteen 

Vastuuviranhaltija 

– Karesuvannon monitoimitalosta päätetään Liikuntahalli valmis 2019 Karesuvannon moni-
toimitalon 

  

  Malli päätetty 2019 työryhmän loppura-
portti kesken 

  

       

2. ELINVOIMA      

       

2.1 Matkailun edistäminen      
– Hiihtomaa toimii Kävijöiden lkm. 1922 kpl Lautakunta 

– Hiihtoladut ja kelkkaurat kunnossa Huomautusten lkm. Ei kirjallisia huomau-
tuksia 

Toimiala 

– Vapaata tonttitarjontaa yrittäjille Vapaat tontit Muutamia vapaita 
tontteja on saatavilla 

Vastuuviranhaltija 

       

       

2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen      
– Vapaata tonttitarjontaa poro- ja luon-
taiselinkeinojen käyttöön 

Vapaat tontit Vapaita tontteja on 
saatavilla 

Lautakunta 

     Toimiala 

     Vastuuviranhaltija 

       

2.3 Vetovoimainen Enontekiö      
– Kunnan alueella riittävästi eri toimintoihin 
kaavoitettuja tontteja 

Myytyjen tonttien lkm AO/AOT 2kpl 
RM 1 kpl (vuokrasopi-
mus) 

Lautakunta 
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– Yleiset alueet hoidettuna Huomautusten lkm 2 kpl kaavateiden rai-
vauksista 

Toimiala 

  Kuntalaiskysely Ei ole tehty Vastuuviranhaltija 

3. JOHTAMINEN      

       

3.1 Sote- ja maakuntauudistus      
– Toimitilojen vuokraaminen uusille toimi-
joille 

Vuokrasopimukset Soveltuvat tilat on 
vuokrattuna 

Vastuuviranhaltija 

    

    

     

3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen      
– Talousarvioissa pysyminen Talousarvion toteutumi-

nen 
Käyttötalousbudjetissa 
pysytty 100 % 

Lautakunta 
Toimiala 
Vastuuviranhaltija 

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallin-
toon ja kestävään talouteen 

  Toteutui, ei poik-
keamia 

  

  
 

 

– Luvattomat kiinteistöt kiinteistöveron pii-
riin 

Kehityskeskustelut pi-
detty 

100% 
 

 
 
 

 
 

 – Investointien nettomenot vähintään 70 % Luvattomat kiinteistöt 
kiinteistöveron piirissä  

Työn alle 2020 (Tavoite 
2020) 

  

 v. 2019 Investointimenot 63%   

 Investointimenot 70 % Investointi tulot 105% 
Nettoinvestointi 51%  

  

 

Henkilöstö        

Infrastruktuuri   TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TS 2021 

Vakinainen henkilöstö             

 kokoaikaiset   12  10  10  9  8  8  

 osa-aikaiset               

Määräaikaiset               
(Ilman sijaisia ja 
palkkatuella palkat-
tuja)               

 kokoaikaiset     2  2  1      

 osa-aikaiset              

Yhteensä   12  12  12 10  8  8  

 
 

Analysointi 2019 

Suurin yksittäinen ero budjetin sisällä aiheutui kirjausmuutos kaukolämmön osalta sekä myynti- että ostokirjauksissa. 

Palkkamenoissa alitus johtuu menossa olleista investointikohteista sekä vakituisen viranhaltijan eläköitymisestä sekä 

kiinteistöhoitopalveluiden ulkoistamisesta. Kulupuolen muita yksittäisiä nousseita menokohtia ovat mm. toimisto- ja 

asiantuntija palvelut, ICT-palvelut sekä siivouspalvelut. Alkuvuoden pakkasjakso sekä syystalven lumimäärä näkyy läm-

mitys-, sähkö- ja alueiden kunnossapidon kuluissa, ylitys näiden osalta n. 25%.  
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Tulopuolen alitus johtuu edellä mainituista kaukolämmön myynti ja ostokirjauksen muutoksesta sekä kiinteistöhoito-

palveluiden ulkoistamisesta. 

Käyttötalousbudjetin toteumaksi muodostui 98,6%. 

Seuraavat toiminnallisten muutokset valmisteltiin/toteutettiin vuoden 2019 aikana: Kiinteistöhoitopalveluiden siirty-

minen 1.9.2019 alkaen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hoidettavaksi, näkyy toteutuneessa budjetissa hen-

kilöstökulujen ja myyntituottojen osalta pienentävästi. Ympäristönsuojeluntehtävät siirtyivät 1.1.2020 alkaen ympäris-

tönsuojelun yhteistoiminta-alueelle; Arktisen Lapin ympäristönsuojelu vastaa Sodankylän, Inarin, Muonion, Enonte-

kiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Sekä 1.1.2020 alkaen lähiliikuntapaikat, ladut, 

Hetta hiihtomaa ja reitit siirtyivät vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri toimialalle. 

Hanke/projektiluettelo 

- Lapin liikenneturvallisuustoimijatyö 2020-2022 
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INFRASTRUKTUURI

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        304 0 304 121 -184 -60 % 251

   Maksutuotot                397 0 397 247 -150 -38 % 220

   Tuet ja avustukset         1 0 1 22 21 3504 % 14

   Vuokratuotot 404 0 404 432 28 7 % 472

   Muut toimintatuotot       8 0 8 111 103 1242 % 98

Toimintatuotot yhteensä 1 113 0 1 113 932 -181 -16 % 1 054

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -558 0 -558 -489 68 12 % -415

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -147 0 -147 -138 9 6 % -126

        Muut henkilösivukulut -28 0 -28 -8 20 73 % -16

   Henkilöstökulut yhteensä     -733 0 -733 -635 98 13 % -556

   Palvelujen ostot           -582 0 -582 -614 -32 -5 % -562

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -398 0 -398 -264 134 34 % -416

   Avustukset                 -6 0 -6 -4 2 33 % -4

   Vuokrakulut                 -80 0 -80 -87 -8 -10 % -123

   Muut toimintakulut         -11 0 -11 -15 -4 -39 % -5

Toimintakulut yhteensä -1 810 0 -1 810 -1 620 190 11 % -1 665

Toimintakate -697 0 -697 -687 9 1 % -611

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Analysointi

Poikkeama *

Talousarvioon nähden toimintakate alittui 9 tuhatta euroa, mikä johtui siitä, että toimintakulut 

alittuivat toimintatuottojen alitusta enemmän. Toimintakatteen toteuma-% talousrvioon nähden oli 99 

%.  Edelliseen vuoteen nähden toimintakate kasvoi 76 t€. Toimintatuottojen ja ‐kulujen vertailussa 

talousarvioon ja edelliseen vuoteen nähden on huomioitava, että kaukolämpökulujen kirjaamista 

vuonna 2019 on täsmennetty. Tästä syystä myyntituotoissa vertailukelpoinen talousarvioluku on 174 

tuhatta euroa ja vuoden 2018 toteuman osalta 121 tuhatta euroa. Toimintakulujen Aineet, tarvikkeet ja 

tavarat -tiliryhmän osalta vertailukelpoinen luku talousarvion osalta on 268 tuhatta euroa ja vuoden 

2018 osalta 286 tuhatta euroa. Toimintatuottojen alitus talousarvioon nähden johtuu pääasiassa 

kiinteistönhoitopalvelun ulkoistamisesta. Palkkamenoissa alitus johtui käynnissä olleista 

investointikohteista ja vakituisen viranhaltijan eläköitymisestä sekä kiinteistöhoitopalveluiden 

ulkoistamisesta. Kulujen osalta muita yksittäisiä nousseita menokohtia olivat mm. toimisto- ja 

asiantuntijapalvelut, ICT-palvelut sekä siivouspalvelut. Alkuvuoden pakkasjakso ja syystalven lumimäärä 

näkyivät lämmitys-, sähkö- ja alueiden kunnossapidon kuluissa. Ylitys näiden osalta oli noin 25%. 

Seuraavat toiminnalliset muutokset valmisteltiin/toteutettiin vuoden 2019 aikana: 

Kiinteistöhoitopalveluiden siirtyminen 1.9.2019 alkaen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen 

hoidettavaksi. Tämä pienensi myyntituottoja ja henkilöstökuluja.                                                         

Tiedossa olevat oleelliset muutokset 1.1.2020 alkaen: Ympäristönsuojelun tehtävät siirtyvät 

ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueelle; Arktisen Lapin ympäristönsuojelu vastaa Sodankylän, 

Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.    

Lähiliikuntapaikat, ladut, Hetta hiihtomaa ja reitit siirtyvät Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri -toimialalle.
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Opetus 
 

Toimialan tehtävä  
 

• Vastaa lakisääteisestä perusopetuksesta (Hetan yhtenäinen peruskoulu suomen- ja saamenkieliset 0.- 9.-luo-
kat, Peltovuoman koulu suomen- ja saamenkieliset luokat 0.-2.-luokat, Karesuvannon koulu suomen- ja saa-
menkieliset 0. -6.-luokat, Kilpisjärven yhtenäinen peruskoulu 0. - 9.-luokat) ja keskiasteen koulutuksesta 
(Enontekiön erälukio) 

• Johtaa opetustoimen henkilöstöä ja koulujen oppilaiden toimintaa 
• Tukee kunnan muita toimialoja ja kuntalaisia kunnan strategian mukaisesti 

 
 
Tavoite                           Mittari                                Toteuma 2019  Vastuutahot 

1. HYVINVOINTI      

    

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen      
– Laadukas opetus takaa perheiden hy-
vinvoinnin ja ehkäisee 

Vanhempainillat Kaikilla kouluilla pidetty van-
hempainillat 

Rehtori 

   syrjäytymistä Välkkäri-ohjaajat Välkkäri-ohjaaja toimintaa 
kevät 2019 

Opetustoimi 

– Suomen- ja saamenkielinen opetus KiVa-koulu -ohjelma KiVa-koulu toimii Elinvoimalauta-
kunta 

– Osallisuuden tukeminen Itsearviointi    

– Aktiivisiin ja terveellisiin elämäntapoi-
hin kannustaminen 

Palautekyselyt Oppilaskunta osallistunut 
suunnitteluun, samoin nuori-
soneuvosto 
Palautekyselyitä ei ole tehty 

  

– Esiopetuksen hyvä toteuttaminen Kielikylpytoiminta  Kielikylpytoimintaa kouluilla 
järjestetty esikouluikäisille 
suomenkielisessä opetuk-
sessa oleville 

  

– Yhteistyö kodin ja koulun välillä Ruotsinkielisen opetuksen 
kehittäminen 

Ruotsinkielistä opetusta Suo-
men puolella ei ole ollut 

  

– Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa 
 

Yhteistyö toiminut   

– Saamenkielen ja -kulttuurin edistämi-
nen 

  On pyritty osallistumaan saa-
menkielisiin tapahtumiin ja 
teemapäivät Alkuperäis-
kanojen kielten vuonna 

  

       

2. ELINVOIMA      

       

2.1 Matkailun edistäminen      
– Vuosittaiset luokkakohtaiset monialai-
set ainerajat ylittävät 

Yrityskäyntien määrä Osa oppilaista käynyt Rehtori 

   oppimiskokonaisuudet TET-viikot Järjestetty  Opetustoimi 

– Rajayhteistyön kehittäminen 
 

Tapaamisessa mukana Elinvoimalauta-
kunta 

– Yrittäjyysopetuksen teema (yhteis-
työssä Lapin AMK/lukio) 

Jouluchartertoimintaan 
osallistumisen mahdollis-
taminen 

   

  Kotiseuturetket Osa oppilaista tehnyt   

  YES Lappi- toiminta Karesuvannon kerho kevät 
2019 
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2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukemi-
nen   

 
  

– Huomioitu opetussuunnitelmassa, 
mm. monialaiset oppimiskokonaisuudet 

Teemapäivien määrä Runsaasti teemapäiviä Rehtori 

    YES Lappi- toiminta Hanke ei toteutunut Opetustoimi 

– Poroalalle aikovien työssäoppimisen 
mahdollistaminen 

  Luvat myönnetty Elinvoimalauta-
kunta 

– Yrittäjyysopetuksen teema (yhteis-
työssä Lapin AMK) 

  Ei toteutunut   

       

2.3 Vetovoimainen Enontekiö      
– Hyvä peruskoulutus ja lukio houkutte-
levat pysymään kunnassa ja tulemaan 
kuntaan 

 

Koulusta valmistuvien  
suhteellinen osuus ikäryh-
mästä ja lukiosta valmis-
tuvien osuus aloittaneista 

100 % valmistunut sekä pe-
rusopetuksesta että lukiosta 
lv. 2018-19 

Rehtori 

   Opetustoimi 

– Jatkokoulutuspaikkojen turvaaminen Ilman jatkokoulutus- paik-
kaa jääneiden oppilaiden 
määrä 

Perusopetuksessa 0%, lukio 
ei tiedossa 

Elinvoimalauta-
kunta 

– Selvitetään lukio-opetuksen kehittä-
mismahdollisuudet 

 
Ei ole tehty erillistä selvitystä, 
noudatetaan uuden lukiolain 
ohjeita 

Opetustoimi 

   yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa mm. SAKK:n,  yliopistojen 

 
 Elinvoimalauta-

kunta 
   ja ammattikorkeakoulujen kanssa 

 
 

 

       

3. JOHTAMINEN      

       

3.1 Sote- ja maakuntauudistus      
– Oppilas- ja opiskelijahuollon toimivuu-
den turvaaminen 

Itsearvio Toiminut Rehtori 

   muutoksessa    Opetustoimi 

– Kouluterveydenhuollon turvaaminen 
muutoksessa 

   Elinvoimalauta-
kunta 

– Kestävä talous      

       

3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen      
– Henkilöstön sitouttaminen hyvään 
hallintoon ja  

Raamissa pysyminen Ei pysytty raamissa joulukuun 
yllättävien menojen vuoksi 

Rehtori 

   kestävään talouteen Toimialan   Opetustoimi 

– Kustannustehokkaammat koulukulje-
tussopimukset kuin v. 2018 

säännölliset palaverit Palaverit pidetty 1/kuukausi Elinvoimalauta-
kunta 

  Kehityskeskustelut Käyty   

  Koulukuljetussopimukset Tehty kilpailutus   
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Henkilöstö        
 Opetus          TP 2016        TP 2017        TP 2018        TP 2019        TA 2020        TS 2021 

Vakinainen henkilöstö           

 kokoaikaiset   65,0 70,0 36,7 32,0 30,0 31,0 

 osa-aikaiset   2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 

Määräaikaiset               
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)              

 kokoaikaiset   13,0 7,5 3,0 5,0 5,0 5,0 

 osa-aikaiset   4,0 3,4 2,4 1,5 1,5 1,5 

Yhteensä   84,0 81,9 44,1 40,5 38,5 38,5 

 

Analysointi 2019: 

Opetustoimen toimiala toteutti laadukasta suomen- ja saamenkielistä perusopetusta ja lukiokoulutusta, 

sekä iltapäivä- ja kerhotoimintaa. Toimialalla suoritettiin lakien ja asetusten mukaiset tehtävät ja toiminnot. 

Haasteita tuotti taloudellisten resurssien riittävyys, mutta ne asiat, joihin toimialalla pystytään vaikutta-

maan, pysyivät suunnitelmien mukaisina. Osallisuutta kehitettiin sekä asiakkaita että henkilökuntaa kos-

kien. Hankerahoituksella pyrittiin kattamaan opetuksen oheistoimintoja ja koulutusta. 
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OPETUS

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 7 7 0

   Maksutuotot                4 0 4 5 1 25 % 5

   Tuet ja avustukset         363 0 363 396 33 9 % 417

   Vuokratuotot 10 0 10 7 -2 -24 % 8

   Muut toimintatuotot       4 0 4 3 -1 -24 % 10

Toimintatuotot yhteensä 381 0 381 418 37 10 % 440

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -1 873 0 -1 873 -1 846 28 1 % -1 887

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -357 0 -357 -368 -11 -3 % -381

        Muut henkilösivukulut -64 0 -64 -27 37 57 % -74

   Henkilöstökulut yhteensä     -2 294 0 -2 294 -2 241 54 2 % -2 342

   Palvelujen ostot           -641 -44 -686 -771 -85 -12 % -638

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -245 0 -245 -234 10 4 % -278

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -33 0 -33 -43 -10 -29 % -33

   Muut toimintakulut         -8 0 -8 -13 -6 -79 % -9

Toimintakulut yhteensä -3 221 -44 -3 265 -3 302 -37 -1 % -3 300

Toimintakate -2 840 -44 -2 884 -2 884 0 0 % -2 860

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Analysointi

Poikkeama *

Toimintakate toteutui muutetun talousarvion mukaisesti. Alkuperäiseen talousarvioon nähden ylitys oli  

44 tuhatta euroa (1,6 %), mikä aiheutui sosiaalisin perustein tulleista yllättävistä menoista (mm. 

sairaalakoulu, kotikuntaosuus ja koulukyydit) ja yllättävistä kiinteistönhuollon menoista (mm. 

sähkötarkastukset ja -remontit, aurauskustannukset ja tekninen isännöinti).                                    

Edelliseen vuoteen nähden toimintakatteessa ei ollut oleellista muutos. Kasvu oli vain 24 tuhatta euroa 

(0,9 %).
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Varhaiskasvatus 
 
Toimialan tehtävä  

• Vastaa Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisestä, toimipisteinään päiväkoti Riekko Hetassa ja 
ryhmäperhepäiväkodit Peltovuomassa, Kilpisjärvellä sekä Karesuvannossa (Karesuvannon saamenkielinen 
varhaiskasvatus ostopalveluna Karesuandon päivähoitoyksikkö Lávvusta). 

• Johtaa ja kehittää varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä. 
• Edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolloin lapsella on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja 

kehittymisen edellytykset. 
• Tukee varhaiskasvatuksessa paikallisen kulttuurin, kotiseudun ja ympäristön arvostamista. 
• Huolehtii lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä 

päätettäessä. 
• Toteuttaa Enontekiön varhaiskasvatussuunnitelmaa vuosille 2017–2019 

 
Tavoite                              Mittari                            Toteuma 2019                          Vastuutahot 

    

1. HYVINVOINTI      

       

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen      
– Laadukas varhaiskasvatus sekä suomen 
että saamen kielellä 

Vanhempainillat              4 vanhempainiltaa Luottamushenki-
löt 

– Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon toteuttaminen 

Varhaiskasvatus- 
suunnitelma 

VASU toteutunut viikko-
ohjelmissa. 

Viranhaltijat 

   vasu:n pohjalta 
 

   

– Oppimisympäristöjen muokkaaminen las-
ten hyvinvointia ja osallisuutta tukevaksi 

Yhteistyön määrä Monialainen yhteistyö li-
sääntynyt (hyvinvointi-
prosessi). 

  

– Kannustaminen monipuoliseen liikkumi-
seen ja kestävän elämäntavan tukeminen 

 Itsearviointi Toiminta toteutunut 
suunnitellulla tavalla 

  

       

– Monialainen yhteistyö opetustoimen, lii-
kunta- ja kulttuuri- 

 Itsearviointi Toiminta toteutunut 
suunnitellulla tavalla 

  

toimijoiden, sosiaalihuollon, neuvolan ja ter-
veydenhuollon sekä 

     

muiden tarvittavien tahojen kanssa      

       

2. ELINVOIMA      

       

2.1 Matkailun edistäminen      
– Aktiivinen toiminta lähiyhteisöissä Kotiseutuun tutustu-

minen 
Vierailut Luppokodilla 
Joulutapahtuma K-kau-
pan kanssa. 

Luottamushenki-
löt 

– Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Itsearviointi Joulutapahtuma K-kau-
pan kanssa 

Viranhaltijat 

– Vuorohoito mahdollistaa matkailualalla 
työskentelevien huoltajien työn 

   Mahdollistettu vuoro-
hoito nopealla aikatau-
lulla matkailualalla työs-
kentelevien huoltajien 
lapsille 
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2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen      
– Paikallisten elinkeinojen ja elämäntavan ar-
vostus 

Teemapäivien määrä  1  Luottamushenki-
löt 

– Lapsi tutustuu erilaisiin elinkeinoihin, kult-
tuureihin ja elämäntapoihin 

Itsearviointi Mukana arjen toimin-
nassa 
Yhteiset juhlat ja tapah-
tumat  sekä leikkihetket 
saamen- ja suomenkieli-
sillä lapsilla. 

Viranhaltijat 

      

2.3 Vetovoimainen  Enontekiö      
– Laadukas varhaiskasvatus, joka houkuttaa 
lapsiperheitä 

Varhaiskasvatuksen  
piirissä olevien lasten 
lukumäärä 

49 Luottamushenki-
löt 

– Varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen lä-
hellä 

 
Kuntakeskus ja palvelut 
kylissä, joissa lapsia      

Viranhaltijat 

– Varhaiskasvatuspalveluiden saavutettavuus Varhaiskasvatussijoi-
tuksen aikataulu 

1 vko   

 
3. JOHTAMINEN   

 
  

3.1 Sote- ja maakuntauudistus      
– Palvelutason säilyttäminen samalla tasolla Itsearviointi Vakan palvelutaso säily-

nyt hyvänä  
Luottamushenki-
löt 

     Toimielin 

     viranhaltijat 

       

3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen      
– Elinvoimalautakuntatyöskentelyn kehittä-
minen 

Itsearviointi Lautakunnan työskentely 
toimivaa. 

Luottamushenki-
löt 

– Hallinnon läpinäkyvyys Ulkopuolinen arviointi Hyvinvointiprosessi lisän-
nyt yhteistyötä 

Toimielin 

– Hyvä yhteistyö muiden toimialojen kanssa Palautteet Huoltajien palautteet  
käsitelty 

viranhaltijat 

– Varhaiskasvatuksen toimiva arviointi ja ar-
vioinnin julkisuus 

     

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallin-
toon ja kestävään talouteen 

     

 

Henkilöstö 
        
Varhaiskasvatus        TP 2018        TP 2019        TA 2020        TS 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   13,0 12,0  12,0  12,0 

 osa-aikaiset     1,0  1,0 1,0  

Määräaikaiset        
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)           

 kokoaikaiset   4,0 1,0 1,0   

 osa-aikaiset     1,0 1,0    

Yhteensä   17,0 14 13,5  12,5  
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Toimialan tehtävä  
 
Varhaiskasvatuksen järjestäminen kunnassa 
 
Varhaiskasvatuksen järjestäminen kunnan eri varhaiskasvatusyksiköissä toteutui suunnitellulla tavalla. Jokaisessa per-
hepäiväkodissa lapsimäärät olivat vuotta 2018 hieman pienemmät, mutta lasten vuorohoidosta johtuen henkilöstöä 
jouduttiin lisäämään yhdellä 50 % työntekijällä. Karesuvannossa on elokuusta alkaen järjestetty esikoululaisille saa-
menkielistä varhaiskasvatusta iltapäivisin.  Tehtävään palkattiin saamenkieltä äidinkielenään puhuva lastenhoitaja 56 
prosenttisella työajalla. Ostopalveluna Ruotsista ostetussa Karesuvannon saamenkielisessä varhaiskasvatusyksikössä 
Karesuandon Lávvussa lapsi määrä laski kevään neljästä lapsesta kahteen, koska kaksi lasta siirtyi esiopetukseen Kare-
suvannon kouluun.  
 
 Johtaa ja kehittää varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä 
 
Kunnan ideakulttuuri-mallia on toteutettu varhaiskasvatuksessa siten, että idea-taulut on sijoitettu yksiköiden eteisti-
loihin ja henkilökunnan taukotilaan. Syksyn vanhempainillassa ja varhaiskasvatuksen arjessa on kannustettu lapsia ja 
heidän huoltajiaan sekä henkilökuntaa ideoimaan asioita/tekemistä. Syntyneen idean on voinut kertoa suullisesti kas-
vattajille tai kiinnittää post it-lapulla idea-taululle. Henkilökunnan keskuudesta nousi idea ruokailun järjestämisestä 
yhteiseen tilaan, jotta ruuan jakaminen ja tilojen siivoaminen olisi joustavampaa ja helpompaa.  Idea on edennyt vuo-
den aikana siten, että on tehty suunnitelma tarvittavista pöydistä, ruokailutilan akustiikkalevyistä ja sermeistä. Huolta-
jien taholta nousi idea piilosokerin vähentämisestä lasten aterioista ja välipaloista. Ruokapalvelussa on pyritty vähen-
tämään piilosokeria lapsille tarjottavista syötävistä ja lisäämään mm. kasvisten ja hedelmien määrää.  
 
 
Henkilöstö 

Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä oli vuoden alussa 15 henkilöä. Kesäkuussa vakinaistettiin yksi perhepäivähoitaja 

osa-aikaiseksi (50 % työaika) ryhmäperhepäivääkoti Touhulaan. Touhulassa oli todellinen tarve osa-aikaiselle työnteki-

jälle lasten vuorohoidosta johtuen. Kesäkuun alussa yhden henkilökohtaisen avustajan määräaikainen työsuhde päät-

tyi ja heinäkuun lopussa päättyi kahdelta lastentarhanopettajalta määräaikaiset työsuhteet. Elokuussa palkattiin yksi 

56 % työntekijä iltapäivisin olevaan esikoululaisten saamenkieliseen varhaiskasvatukseen. Elokuussa henkilöstömäärä 

oli 14 henkilöä, joista 12,5 oli vakinaista ja kaksi määräaikaista.  Yksi lastenhoitaja opiskeli palkallisella virkavapaalla 

saamenkieltä elokuusta joulukuuhun. Opiskelun ajalta olleiden sijaisten kustannukset maksettiin opetushallituksen 

saamenkielilain mukaisesta rahoituksesta. Sairauspoissaolojen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta huomattavasti. 

Sairauspoissaoloista suurin osa koostui pitkistä virkavapauksista ja ne painottuivat vuoden 2019 alkuun ja keväälle. 

Lyhytaikaisia terveydellisistä syistä johtuvia 1-3 päivän mittaisia työlomapäiviä oli 100 ja pitkiä 206 päivää. 

Talous 

Varhaiskasvatuksen toimialan nettomenot olivat 85 524 euroa pienemmät budjetoituun nähdä. Ylijäämäiseen tulok-

seen vaikuttavia tekijöitä olivat henkilöstömäärän laskeminen määräaikaisten työntekijöiden osalta, henkilöstöresurs-

sien uudelleen suunnittelu ja varhaiserityisopettajan palvelujen ostaminen ostopalveluina.   Henkilöstömäärän piene-

nemisestä huolimatta varhaiskasvatuslain mukaiset lasten ja kasvattajien väliset suhdeluvut säilyivät alle lain määrittä-

mien suhdelukujen.  
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VARHAISKASVATUS

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 0 0 0

   Maksutuotot                52 0 52 48 -4 -9 % 59

   Tuet ja avustukset         45 0 45 75 30 67 % 73

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       0 0 0 0 0 0

Toimintatuotot yhteensä 97 0 97 123 26 27 % 132

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -521 0 -521 -510 11 2 % -567

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -132 0 -132 -113 19 14 % -145

        Muut henkilösivukulut -18 0 -18 -7 11 60 % -22

   Henkilöstökulut yhteensä     -670 0 -670 -630 41 6 % -734

   Palvelujen ostot           -115 0 -115 -116 -1 -1 % -109

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -59 0 -59 -42 17 29 % -42

   Avustukset                 0 0 0 -16 -16 -19

   Vuokrakulut                 -31 0 -31 -7 24 77 % -17

   Muut toimintakulut         -2 0 -2 -6 -5 -302 % -1

Toimintakulut yhteensä -877 0 -877 -817 60 7 % -921

Toimintakate -780 0 -780 -694 86 11 % -788

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Analysointi

Poikkeama *

Nettomenot (toimintakate) olivat 86 tuhatta euroa (-11 %) pienemmät budjetoituun nähden. 

Ylijäämäiseen tulokseen vaikuttavia tekijöitä olivat henkilöstömäärän laskeminen määräaikaisten 

työntekijöiden osalta, henkilöstöresurssien uudelleen suunnittelu ja varhaiserityisopettajan palvelujen 

ostaminen ostopalveluina. Henkilöstömäärän pienenemisestä huolimatta varhaiskasvatuslain mukaiset 

lasten ja kasvattajien väliset suhdeluvut säilyivät alle lain määrittämien suhdelukujen.   Oleellisimmat 

poikkeamat talousarvioon nähden olivat toimintatuottojen osalta avustuksissa, jotka olivat yhteensä 

noin 30 tuhatta euroa arvioitua suuremmat sekä toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa ja 

vuokrakuluissa. Henkilöstökulujen toteuma oli 41 tuhatta euroa budjetoitua pienempi. Vuokrakulujen 

osalta alitus oli 24 tuhatta euroa. Maksettujen avustusten toteuma (lasten kotihoidon tuki) oli 16 

tuhatta euroa, vaikka niitä ei ollut budjetoitu. Edelliseen vuoteen nähden toimintakate pieneni 94 

tuhatta euroa (-12 %), mikä johtui pääosin henkilöstökulujen pienentymisestä.
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Hyvinvointilautakunta 
 

Hyvinvoinnin palvelualueen toiminta vuonna 2019 

Henkilöstö 
       

Hyvinvoinnin palvelualue (HTV)        TP 2018        TP 2019        TA 2020        TS 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   83,55 86,55 83,85 81,85 

 osa-aikaiset     3,0  3,0 3,0  

 

Määräaikaiset           

(Ilman sijaisia ja palkkatuella 

palkattuja)     

   
 kokoaikaiset   9 6,0 4,0 3,0  

 osa-aikaiset   2,4 4,65 3,25 1,0  

Yhteensä (HTV)   94,95 100,2 94,1 88,85 

 

Hyvinvoinnin palvelualue (sosiaaliala, opetus, varhaiskasvatus, vapaa-aika & nuoriso ja kulttuuri) 

Hyvinvoinnin palvelualueella kyettiin tuottamaan sekä lakisääteiset että tavoitteiksi asetetut palvelut. Muun muassa 

kirjastopalvelujen käyttö on ollut aktiivista. Kunnassa järjestettiin muutama näkyvä tempaus: Ämpäri-päivä ja Väärti-

päivien musiikillinen ohjelma kirjastossa, jotka tavoittivat yleisöä hyvin. Erilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

sen liikunnallisten tapahtumien järjestämiskykyä lisättiin koko kunnan alueella kaikille kuntalaisille. Kaikissa tapahtu-

missa oli hyvä osanotto ja niiden toteuttamista jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Perhepäiväkodissa lapsimäärät 

olivat vuoteen verrattuna 2018 hieman pienemmät. Karesuvannossa on järjestetty elokuusta alkaen esikoululaisille 

saamenkielistä varhaiskasvatusta iltapäivisin. 

Osallisuutta kehitettiin mm. lisäämällä oppilaskunnan ja Nuorisoneuvoston välistä yhteistyötä, yhdistysten ja vapaa-

aikavastaavien sekä yhdistysten välillä. IDEA-kulttuurin käyttöönotolla on ollut positiivinen vaikutus työyhteisöjen toi-

mintojen kehittämiselle. Hankerahoituksella on toteutettu nuorisotyön Digitaalinen-hanke, koulutettiin opettajia var-

hennettuun kieltenopetukseen ja laadittiin paikallinen varhennetun kieltenopetuksen opetussuunnitelma sekä pidet-

tiin kerhoja eri kouluilla. Lisäksi Erasmus-hankkeen avulla koulutettiin opettajia kansainvälisesti.  

Nuorisotoimessa 100%:n etsivän nuorisotyön osuutta muutettiin 60%.een ja samalla Enontekiön kunnassa varsinai-

seen nuorisotyöhön kohdennettiin 40% henkilön työmäärästä. Etsivän nuorisotyön henkilöstökustannuksista saadaan 

edelleen avustusta AVI:lta. Kesäkuussa vakinaistettiin yksi perhepäivähoitaja osa-aikaiseksi (50 % työaika) työsuhtei-

den ketjuttamisesta johtuen ryhmäperhepäiväkoti Touhulaan, lasten vuorohoidosta johtuen. Vapaa-aikatoimessa va-

paa-aikasihteerin tehtävä muutettiin hyvinvointiohjaajan tehtäväksi. Tällä muutoksella tavoiteltiin erilaisten hyvinvoin-

nin ja terveyden edistämisen liikunnallisten tapahtumien järjestämiskykyä koko kunnan alueella kaikille kuntalaisille.  

Henkilöstökuluissa on lisäystä eläkeperusteisten eläkemaksujen, tilapäisten työsuhteisten palkkauskulujen ja sairaus-

lomasijaisuuksien vuoksi.  Henkilöstökuluihin sisältyvät myös omaishoitokustannukset, jotka ylittyivät mm hoidetta-

vien hoitoisuuden lisääntymisen vuoksi. 

Hyvinvointipalvelujen tuottaminen on edelleen haasteellista Luppokodilla, sisäilmahaasteiden johdosta. Rakennus on 

tyydyttävässä kunnossa. Karesuvannon opetustoimen tilat vaativat peruskorjausta tai uuden rakennuksen rakenta-

mista. Hetassa peruskorjattiin liikuntahalli ja sen yhteyteen rakennettiin kuntosali. Tilat valmistuivat vuoden loppuun 

mennessä. Kyseiset tilat mahdollistavat monipuolisempien sekä laadukkaampien vapaa-ajan palvelujen tuottamisen. 
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Nuorisotilat Kiepissä ovat olleet ahkerassa käytössä. Lisäksi karesuvannossa jatkettiin yhteistyötä nuorison keskuu-

dessa srk:n työntekijän kanssa. Vapaa-aika toiminnassa yhteistyötä pyrittiin lisäämään yhdistys- ja seurayhteistyöllä. 

Niiden toimintaa tuettiin erilaisilla avustuksilla. Yhteistyön lisääminen vapaa-aikavastaavan sekä yhdistysten ja seuro-

jen toimijoiden kesken on edelleen kehittävänä oleva asia. Hetta Hiihtoman sekä latu- ja mt-kelkkaurien palvelutaso 

ylläpidettiin tavoitteen mukaisesti. 

Haasteita tuotti taloudellisten resurssien riittävyys suhteessa palveluihin, hyvinvoinnin palvelualueella oli hankinta-

kielto voimassa syyskuun alusta lähtien. Ne asiat, joihin palvelualueella toimialalla pystyttiin vaikuttamaan, eli hankin-

nat ja palkkausmenot pysyivät suunnitelmien mukaisina. Kiinteistökulujen kasvu johtui mm ylläpito- ja korjauskustan-

nuksista, jotka kasvattivat meno-osuutta ennakoimattomasti. Kustannusten ennakointi on haastavaa, koska asiakkai-

den palvelujen tarve voi vaihdella suuresti vuositasolla ja palveluntarpeita on mahdotonta arvioida etukäteen talous-

arviota laadittaessa. Perusturvassa kustannukset ylittyvät lastensuojelun ja vammaispalvelujen osalta. Nämä kustan-

nukset ovat sellaisia, että niitä ei pystytä tarkasti etukäteen arvioimaan. Usein tarvitaan myös erityispalveluita, jotka 

ovat kalliita. 
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Kulttuuri 
 
Toimialan tehtävä 
 

- Kulttuurin toimiala lisää kuntalaisten kulttuurista pääomaa ja luo edellytyksiä sen vaalimiseen ja kehittämi-
seen 

- Edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa 
- Edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin 
- Kulttuurin toimiala vastaa kirjaston ja museoiden toiminnasta, järjestää kulttuuritapahtumia ja tukee yhdis-

tyksiä tapahtumien järjestämisessä 
- Edistää saamelaiskulttuuria yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Edistää saamenkielen lukuharrastusta 

 
Tavoite                           Mittari                                      Toteuma 2019                    Vastuutahot 

       

1. HYVINVOINTI      

       

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen      
– Kuntalaisille on tarjolla hyvänlaatuinen 
ja lain mukainen kirjastopalvelu 

Hyvinvointikysely -kävijöitä 15 845:  
-lainoja 40252 

Kulttuurin toimiala 

 
Asiakaskäynnit kirjastossa -kirjaston tapahtumissa 

543 kävijää 
  

– Kulttuuri tukee kuntalaisten aktiivi-
suutta ja hyvinvointia 

Kulttuuritapahtumien 
määrä ja laatu 

-kulttuuritapahtumien 
toteutus yhteistyössä 
kirjaston ja paikallisten 
toimijoiden kanssa 

  

– Saamelaiskulttuurin tukeminen ja edis-
täminen 

 
-saamelaisalueen yhtei-
nen saamelaiskirjalli-
suustapahtuma Hetassa 

  

– Kulttuurin toimiala tuottaa yhdessä 
opetustoimen,  
varhaiskasvatuksen ja 
vanhuspalveluyksiköiden kanssa kulttuu-
ritarjontaa näiden toimialojen toimitiloi-
hin 

Yhteistyönä toteutunei-
den kulttuuritapahtumien 
määrä 

-esiintyjävierailut kou-
luilla ja päiväkodilla, 
näille ikäryhmille suun-
nattua tarjontaa kirjas-
tossa 
-esiintyjävierailut Lup-
pokodilla 

  

  
   

– Kulttuuripolku perusopetuksen ja var-
haiskasvatuksen tarpeisiin 

Kartoitus Kulttuuripolun 
toteuttamismahdollisuuk-
sista perusopetuksessa 

-kulttuuripolun alustava 
kartoitus aloitettu 

  

      

       

2. ELINVOIMA      

    

2.1 Matkailun edistäminen    

– Kulttuuritapahtumien tukeminen Kulttuuritapahtumien 
osanottajat 

-myönnetyt avustukset 
-kotiseutumuseo 
avoinna kesällä 2019, 
kävijöitä 442 
-kotiseutumuseolla ke-
sänäyttely ja 15 kpl oh-
jelmatuokioita  

Kulttuurin toimiala 
Kehittäminen ja 
elinvoima 

– Kotiseutumuseotoiminnan järjestämi-
nen 

  
 

  Kotiseutu- ja sotamuseon    
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  Järämän kävijämäärät -Järämässä   

  ja saatu asiakaspalaute 4421 kävijää   

  
Kotiseutuun tutustumi-
nen 

   

  Itsearviointi    

    

    
2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukemi-
nen 

  
 

  

– Paikallisen poronhoito- ja luontaiselin-
keinokulttuurin tukeminen ja esille nosta-
minen 

Vaikuttamiselinten arvi-
ointi 

-kirjastopalveluissa huo-
mioidaan elinkeinon 
harjoittamisen erityis-
piirteet 
-elinkeinoihin liittyvää 
aineistoa kirjastossa 
  

Kulttuurin toimiala 

        

– Poronhoitoon ja luontaiselinkeinonhar-
joittamiseen liittyvien kulttuuritapahtu-
mien järjestäminen ja järjestämisen tuke-
minen 

  -kulttuuritapahtumien 
järjestelyissä huomioi-
daan elinkeinon harjoit-
tamisen erityispiirteet 

 

  

      

    

2.3 Vetovoimainen Enontekiö      
– Kulttuurin toimiala luo edellytykset uu-
sille kulttuuriteoille ja -teoksille 

Yhteistyösuunnitelma La-
pin yliopiston taidevierai-
luista 

-osallistumin hankeha-
kuun taidepolkuna alka-
neen toiminnan jatko-
kehittämisestä 

Kulttuurin toimiala 

  
   

– Kulttuurin toimiala tuo esiin paikallishis-
toriaa ja perinteisiä taitoja ja tietoja 

Enontekiön taidepolun 
puitteissa  

-Kotiseutumuseo ja Jä-
rämä avoinna 
-kotiseutumuseon opas-
tusmateriaali käytössä 

 

  

  
   

– Kulttuuritarjonnan monipuolisuudesta 
huolehtiminen 

Yhteistyösuunnitelma -yhteistyösopimus laati-
matta 

  

  Helsingin yliopiston    

  biotaiteen residenssi-    

  toiminnan kanssa    

  Kotiseutumuseon  -rakennusten palotur-

vallisuus kartoitettu 
  

  
rakennusten kuntokartoi-
tus 

   

       

3. JOHTAMINEN      

       

3.1 Sote- ja maakuntauudistus      
– Kirjasto ja viestintä huolehtivat siitä, 
että kuntalaisilla on riittävät tiedot uudis-
tuksesta ja siihen vaikuttamisesta 

Itsearviointi -kirjasto kouluttaa tie-
donhakuun ja tarjoaa 
väylän tietolähteisiin 

Kulttuurin toimiala 
Perusturva 
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3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen      
– Talousarviossa pysyminen Itsearviointi -talousarvio ylittyy Koti-

seutumuseon vuokrasta 
johtuen 

Kulttuurin toimiala 

– Yhdistysyhteistyöasiakirjan toteuttami-
nen 

  -yhdistysyhteistyö- 
asiakirja huomioitu 
 

  

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hal-
lintoon ja kestävään talouteen 

  -henkilöstö on sitoutu-
nut hyvään hallintoon ja 
kestävään talouteen 

  

 
     

       
 

 

Henkilöstö        
Kulttuuri          TP 2017        TP 2018        TP 2019         TA 2020         TS 2021 

Vakinainen henkilöstö           

 kokoaikaiset   2,6  2,15 2,15 2,15 2,15 

 osa-aikaiset             

Määräaikaiset             
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)             

 kokoaikaiset             

 osa-aikaiset             

Yhteensä   2,6 2,15 2,15 2,15 2,15 

 

 
Toimialan tehtävä 
 
Kirjastopalvelujen käyttö on ollut aktiivista ja muutama näkyvä tempaus: Ämpäri-päivä ja Väärtipäivien musiikillinen 

ohjelma kirjastossa, tavoitti hyvin yleisöä. Pienimuotoiset, kirjastolla järjestetyt tilaisuudet kokosivat vain muutamia 

osallistujia. Kirjaston tapahtumatarjontaa tullaan jatkossa keskittämään pääsääntöisesti muiden tapahtumien osana. 

Myös kirjaston yhteistyö koulun ja päiväkodin kanssa jatkui tiiviinä ja tämä tuo hyvin nuoria ja lapsia kirjaston asiak-

kaiksi. Kirjastoa käytetään Enontekiöllä asukaslukuun nähden erittäin aktiivisesti, lainausaktiivisuus neljänneksi vilk-

kain koko Suomessa. 

Kotiseutumuseon kesän tapahtumiin osallistuttiin tavanomaiseen tapaan, mutta kokonaisuutena museon kesän kävi-

jämäärä jäi edellisestä vuodesta. Tähän voi olla syynä, että kesällä 2018 museon aukiolopäivät lisääntyivät edelliseen 

kesään verrattuna, mikä ehkä kasvatti hetkellisesti kävijämäärää, koska aiempaa useimmille oli laajan aukiolon myötä 

mahdollista poiketa katsomaan aluetta ja rakennuksia. Tämä kiinnostus ei kuitenkaan näyttänyt kasvattavan kävijä-

määrää enää seuraavana kesänä, kesällä 2019. Myös kesällä 2019 Luontokeskuksella oli aloittanut tuominnan uusi 

kahvila, joka todennäköisesti vähensi kahvilan asiakaskuntaa museolla. 

Vuoden mittaan kulttuuripalvelut tuotti jokusia teatteri ja musiikkiesityksiä kouluille ja Luppokodille. Lisäksi yhteis-

työssä paikallisten toimijoiden kanssa toteutettiin Kaunis kaamos –tapahtuma, Kirjakeino -saamelaiskirjallisuustapah-

tuma ja Väärtipäivien kirkkokonsertti. Kaikissa tapahtumissa oli hyvä osanotto ja niiden toteuttamista jatketaan mah-

dollisuuksien mukaan. 
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KULTTUURI

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        1 0 1 0 -1 -100 % 0

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         67 0 67 67 0 0 % 71

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       0 0 0 3 3 955 % 2

Toimintatuotot yhteensä 68 0 68 70 3 4 % 74

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -98 0 -98 -94 4 4 % -92

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -23 0 -23 -22 1 6 % -21

        Muut henkilösivukulut -5 0 -5 -1 3 70 % -3

   Henkilöstökulut yhteensä     -126 0 -126 -118 8 7 % -116

   Palvelujen ostot           -81 0 -81 -84 -3 -4 % -96

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 0 -41 -41 0 0 % -45

   Avustukset                 -6 0 -6 -6 0 0 % -6

   Vuokrakulut                 -2 -5 -6 -12 -5 -85 % -3

   Muut toimintakulut         0 0 0 -3 -3 0

Toimintakulut yhteensä -256 -5 -260 -263 -3 -1 % -267

Toimintakate -188 -5 -193 -193 0 0 % -193

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Analysointi

Poikkeama *

Toimintakate toteutui muutetun talousarvion mukaisesti. Alkuperäiseen talousarvioon nähden ylitys oli  

5 tuhatta euroa (2,4 %), mikä johtui pääosin kotiseutumuseon suunnittelemattomasta 6 tuhannen euron 

vuokrasta.
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Perusturva 
 
Toimialan tehtävä  

• Vastaa yhdenmukaisin perustein myönnettyjen, lain vaatimukset täyttävien sosiaalipalvelujen järjestämisestä 
sekä sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden edistämisestä.  

• Saamenkieliset sosiaalipalvelut, saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen osallistuminen 
yhdessä muiden saamelaisalueen toimijoiden kanssa.  

• Vastaa Lapin sairaanhoitopiirin kunnalta laskuttamista suoritemaksuista ja niiden seurannasta.  
• Vastaa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon Enontekiön maksuosuudesta. 
• Luovatupa-toiminnan ja siihen liittyvän asiointipisteen huoneistomenot ja avustus työntekijän palkkaukseen. 
• Nuorten työpaja ja nuorten työpajatoiminnan kehittäminen.  
• Kehittämishankkeet:  

-Voimaa vanhuuteen vv. 2017–2019; yli 75 vuotiaiden toimintakyvyltään heikentyneiden ja muiden vanhus-
eläkeikäisten liikuntahanke yhdessä yhdistysten ja terveydenhuollon kanssa,  
-Yhdessä toimien – Hyvinvointia ja osallisuutta saamelaisalueelle 2017–2019; hankkeessa kehitetään nuorten 
ja työikäisten hyvinvointia kohentamia työskentelytapoja ja toimijoiden yhteistyötä.  DIAK:n hallinnoima 
hanke, jossa Enontekiö osatoteuttajana 31.8.2019 saakka.  
-Kunta on sitoutunut Lappian hallinnoimaan hankkeeseen ”Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsira‐
halla ”. Suunnitelmien mukaan Enontekiö olisi osatoteuttaja hankkeella. Hankkeessa kuntaan palkataan työ-
voimakoordinaattori. Hankkeessa etsitään ja kuvataan oppimisympäristöjä kunnan Hiihtomaassa ja kiinnostu-
neissa yrityksissä. Tavoitteena on työntekijän kannalta työllistyminen ja osaamisen kehittäminen ja yritysten 
kannalta osaavan työvoiman turvaaminen.  
-Kunnan sosiaalitoimi on mukana SamiSoster ry:n goaikkanas-mettäterapija – hankkeessa yhteistyökumppa-
nina.  Kunta antaa sosiaalityöntekijän työpanosta mettäterapija-leireille. 
 
 

Tavoite                      Mittari                              Toteuma 2019                          Vastuutahot 

       

1. HYVINVOINTI      

       

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen      
– Lain edellyttämät sosiaalipalvelut turva-
taan kunnan päättämien voimavarojen 
puitteissa 

Itsearviointi 
Asiakaskysely 

Lain edellyttämät palvelut 
on turvattu. 

Vastuuviranhaltijat 

  
 

Sosiaalipalveluiden asia-
kaskyselyä ei ole toteu-
tettu. 

  

– Tehostetun palveluasumisen yksikön ja 
senioriasuntojen hankkiminen erillisellä 
valtuuston päätöksellä 

  Palveluasumisen ja se-
nioriasuntojen hankki-
mista on lykätty, koska 
valtio- maakunta- ja kun-
tatasolla asiat ovat epä-
varmoja. 

  

   
 

   

– Varaudutaan Luppokodissa tapahtuviin 
muutoksiin 

Vanhusneuvoston ja 
vammaisneuvoston 
arvio 

Valtuusto on hyväksynyt 
Luppokodin organisaa-
tiomuutoksen. Luppoko-
din rakentamisen suun-
nittelua on siirretty vuo-
delle 2020. 

Hyvinvointilauta-
kunta 

– Palvelutarpeen arvioinnin, kotikuntou-
tuksen tehostaminen, 

 
Palvelupäätösten päivi-
tystä tehostettu. 

  

   kuntouttava laitoshoito; 0,5 fysiotera-
peutin panos 

 
Fysioterapeutin työpanos 
ei käytettävissä. 
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– Palvelukokonaisuuksista huolehtimi-
nen; LSHP:n kanssa tehtävä 

Maakunnallisten     

Yhteensovitustyö perusteiden mukaiset Maakunnalliset omaishoi-
don tuen myöntämisen 
perusteet käytössä 

  

– Ennalta ehkäisyssä ja edistämisessä; 
ikääntyneiden, 

omaishoidontuki-    

toimintakyvyltään heikentyneiden lii-
kunta (”Voimaa vanhuuteen ”), nuorten 
ja työikäisten osallisuus ja hyvinvointi 
(”Yhdessä toimien”) 

sopimukset ja kotipal-
velupäätökset 

Maakunnallisia kotihoi-
don kriteereitä ei otettu 
käyttöön sote-järjestely-
jen  peruuntumisen 
vuoksi 

  

  
   

  Terveydenhuollon 
kanssa 

   

  sovitut palvelupolut    

  Voimaa vanhuuteen ja    

  Yhdessä toimien :  Yhdessä toimien   

  Toimintaan osallistu-
neet yhteistyötahot ja 
kuntalaiset (luku-
määrä) 

hankkeen toimintaan 
osallistunut vuoden ai-
kana noin 30 kuntalaista 
ja yhteistyötahoina on ol-
lut julkisten tahojen li-
säksi 3 yritystä 

  

  
 

   

  
 

   

2. ELINVOIMA      

       

2.1 Matkailun edistäminen      
– ”Matkailun verkostomainen oppimis‐
kenttä länsirajalla ” 

Työttömien määrä Hanke ei edistynyt perus-
turvan osalta 

Esr-hanke 

     Työssäoppimisen edistäminen. yritysten     

  oppimisympäristöjen     

  kartoittaminen/määrä    

    
2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukemi-
nen   

 
  

– Poro- ja luontaiselinkeinon harjoittajien 
tarpeiden huomioiminen 
sosiaali- ja terveyspalveluissa, 
myös tätä 

Itsearviointi   Poro- ja luontaiselinkei-
nojen harjoittajille tar-
jottu ohjausta ja neuvon-
taa 

Toimialat 

koskeva edunvalvonta 
valtakunnallisissa ja 

Toimistokokous arvioi 
keskustellen 

palveluohjauksen kautta. Sosiaalityöntekijä 

maakunnallisissa yhteyksissä 
 

   

       

2.3 Vetovoimainen Enontekiö      
– Myönteinen viestintä palveluista ja ke-
hittämistyöstä  

Itsearviointi    Vastuuviranhaltijat 

   sosiaalitoimessa Toimistokokous arvioi     

– Työaikaa pystytään irrottamaan ylikun-
nallisissa verkostoissa toimimiseen jonkin 
verran 

keskustellen Tunturi-Lapin sosiaali-
työntekijöiden kokouksiin 
on osallistuttu ja yhteistä 
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suunnittelutyötä on tehty 
mm kehittämishankkei-
den muodossa. 

       

       

3. JOHTAMINEN      

       

3.1 Sote- ja maakuntauudistus      
– Työaikaa on sote- ja maakuntauudistuk-
sen valmisteluun  

Itsensä johtaminen Sote-valmistelu keskeytyi 
keväällä 2019. 

Perusturvajohtaja 

   osallistumiseen niin että kunnan tar-
peet pyritään saamaan 

kukin arvioi miten    

   huomioiduksi valmistelussa. Itsensä joh-
taminen työajan 

onnistunut    

   suunnittelun kehittämiskohteena Itsearviointi    

– Henkilöstö pidetään sote- ja maakunta-
uudistuksen suhteen 

     

   ajan tasalla; keskustelut työpalave-
reissa, 

     

   tietoisuus sähköisistä tiedotussivus-
toista 

     

   esim. www.lapinmaakuntauudistus.fi      

       

3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen      
– Uuden hallintosäännön jalkauttaminen  Itsearviointi Hallintosääntöön pereh-

dytty ja  otettu käyttöön 
kesäkuussa. 

Toimialat 

– Talousarviossa pysyttäytyminen Tasokkaat osavuosi-
katsaukset 

Talousarviossa ylittyi jon-
kin verran. 

  

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hal-
lintoon ja kestävään talouteen 

Itsearviointi    

  
 

   

       

 

Henkilöstö        
Perusturva          TP 2017        TP 2018        TP 2019        TA 2020         TS 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   30,7 30,7 31,7 31,7 31,7 

 osa-aikaiset             

Määräaikaiset             
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)             

 kokoaikaiset   1,0 2,0 2,0 0 0 

 osa-aikaiset       2x 0,5 2x 0,5 0 

Yhteensä   31,7 32,7 34,7 32,7 31,7 
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Analysointi 2019 

Perusturvassa kustannusten ennakointi on haastavaa, koska asiakkaiden palvelujen tarve voi vaihdella suu-

resti vuositasolla ja palveluntarpeita on mahdotonta arvioida etukäteen talousarviota laadittaessa. 

Sosiaalitoimessa myyntituotot ovat olleet arvioitua suuremmat. Maksutuotot ovat arvioitua pienemmät 

koska esim. Luppokodilla lyhytaikaispaikkojen maksutuotot ovat pienempiä kuin pitkäaikaisasiakkaiden 

maksutuotot.  

Kotipalvelussa asiakasmaksutuloja on tullut vähemmän, kuin talousarviossa on ennakoitu.  Maksutuottoja 

on arvioitu väestörakenteen kehityksen perusteella, mutta arviointi on haastavaa. Tuotot ovat riippuvaisia 

mm. asiakkaiden maksukyvystä. Tuottojen määrään vaikuttaa myös kotipalvelun asiakkaiden hoitoisuus. 

Kotipalvelun tarpeen kasvaessa asiakasmaksuja voidaan nostaa vain 30 tuntiin/kk saakka, mutta asiakkaana 

on ollut monia yli 60 tuntia kuukaudessa saavia henkilöitä.  

Tuet ja avustukset ovat jääneet suunniteltua pienemmiksi, koska työpajaan, työttömien palveluihin ja saa-

men kielen opintojen tukemiseen ei ole tullut avustusta talousarvion suunnitelman mukaisesti.  

Henkilöstökuluissa on lisäystä eläkeperusteisten eläkemaksujen, tilapäisten työsuhteisten palkkauskulujen 

ja sairauslomasijaisuuksien vuoksi.  Henkilöstökuluihin sisältyvät myös omaishoitokustannukset, jotka ylit-

tyivät mm hoidettavien hoitoisuuden lisääntymisen vuoksi. 

Palvelujen ostot ovat arviota suuremmat. Sosiaalitoimessa kustannukset ylittyvät lastensuojelun ja vam-

maispalvelujen osalta. Nämä kustannukset ovat sellaisia, että niitä ei pystytä etukäteen arvioimaan ja usein 

tarvitaan myös erityispalveluita. 
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PERUSTURVA

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        24 20 44 42 -2 -4 % 60

   Maksutuotot                339 -40 299 301 1 0 % 285

   Tuet ja avustukset         142 0 142 142 1 1 % 140

   Vuokratuotot 81 -10 71 70 0 0 % 73

   Muut toimintatuotot       5 0 5 5 0 -9 % 22

Toimintatuotot yhteensä 591 -30 561 560 -1 0 % 580

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -1 625 124 -1 501 -1 499 1 0 % -1 576

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -322 -107 -429 -442 -13 -3 % -449

        Muut henkilösivukulut -54 0 -54 -20 33 62 % -58

   Henkilöstökulut yhteensä     -2 000 17 -1 983 -1 962 21 1 % -2 083

   Palvelujen ostot           -6 018 -252 -6 270 -6 253 17 0 % -6 296

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -131 0 -131 -157 -26 -20 % -143

   Avustukset                 -213 -216 -429 -440 -11 -3 % -424

   Vuokrakulut                 -123 0 -123 -125 -2 -1 % -123

   Muut toimintakulut         -5 0 -5 -4 1 18 % -5

Toimintakulut yhteensä -8 491 -450 -8 941 -8 941 1 0 % -9 073

Toimintakate -7 900 -480 -8 380 -8 380 0 0 % -8 493

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Analysointi

Poikkeama *

Toimintakate toteutui muutetun talousarvion mukaisesti. Alkuperäiseen talousarvioon nähden ylitys oli  

480 tuhatta euroa (6,1 %), mistä 30 tuhatta euroa johtui toimintuottojen alittumisesta ja 450 tuhatta euroa 

toimintakulujen ylittymisestä. Toimintatuottojen osalta merkittävin ero alkuperäiseen budjettiin nähden oli 

maksutuotoissa, jotka jäivät suunniteltua  39 tuhatta euroa pienemmiksi. Tätä selittää osaltaan se, että 

Luppokodilla lyhytaikaisten asiakaspaikkojen käyttö lisääntyi. Kulujen osalta suurimmat ylitykset 

alkuperäiseen budjettiin nähden olivat palvelujen ostoissa (+235 tuhatta euroa) ja avustuksissa (+227 

tuhatta euroa). Palvelujen ostoista suurimman osan muodostaa perusterveydenhuoltoon ja 

erikoissairaanhoitoon liittyvät palveluostot Lapin sairaanhoitopiiriltä. Niiden osuus oli 5,1 milj. euroa eli yli 

80 % perusturvan kaikista palveluostoista. Alkuperäiseen budjettiin nähden perusterveydenhuollon 

palveluostot ylittyivät noin 90 tuhatta euroa (4 %) ja erikoissairaanhoidon palveluostot noin 120 tuhatta 

euroa (4 %).  Ylitystä oli myös lastensuojelussa ja vammaispalveluissa, joiden osalta palvelutarpeen arviointi 

etukäteen on vaikeaa. Avustusten osalta ero selittyy sillä, että alkuperäisessä budjetissa hoitopalkkiot (167 

tuhatta euroa) ovat henkilöstökulujen tiliryhmässä, vaikka perhehoitajien palkkiot (17 tuhatta euroa) 

kuuluvat asiakaspalvelujen ostoihin ja omaishoitajien tuki (150 tuhatta euroa) kuuluu avustusten 

tiliryhmään. Talousarviomuutoksessa nämä on huomioitu. Myös vuoden 2018 osalta vertailuluvut on 

korjattu edellä mainitun mukaisesti.                                                                                                            

Toimintakate parani 113 tuhatta euroa vuodesta 2018 siitä huolimatta, että toimintatuotot pienenivät 20 

tuhatta euroa. Toimintakulut vähenivät 133 tuhatta euroa, josta suurimman osan muodostaa 

henkilöstökulujen 121 tuhannen euron vähentyminen. Merkittävin vähennys oli vakinaisten virahaltijoiden 

palkoissa, tilapäisten työsuhteisten palkoissa ja työllisyyspalkoissa. Palvelujen ostot vähentyivät 43 tuhatta 

euroa edellisestä vuodesta, vaikka perusterveydenhuollon palveluostot olivat noin 170 tuhatta euroa (8,0 %) 

suuremmat edelliseen vuoteen verrattuna. Erikoissairaanhoidon kulut pienenivät noin 90 tuhatta euroa (-

3,1 %) edellisvuodesta.  



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2019       85 

Vapaa-aika 
 
Toimialan tehtävä 
 

• Nuorisotoiminnan kehittäminen ja toimeenpano 
• Vapaa-aikatoiminnan tukeminen Enontekiön kunnassa 
• Hyvinvointi ja terveyden edistäminen Enontekiöllä 

 
Tavoite                        Mittari                                  Toteuma 2019  Vastuutahot 

       

1. HYVINVOINTI      

       

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen      
– Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveelliset 
elämäntapojen tukeminen 

Kuntalaiskysely Kuntalaiskyselyä ei to-
teutettu. Kuntalaisten 
palautetta kartoitet-
tiin yhdistys- ja kunta-
laisfoorumeissa. 

Vapaa-aikatoimiala 

– Terveyserojen kaventaminen, yhteisölli-
syyden, harrastusten ja liikunnan keinoin 

Ikäihmisten liikuntaraadin 
ja  
Vanhusneuvoston 

 Perusturva 

     arvio  Terveyseroja pyrittiin 
kaventamaan järjestä-
mällä ikäihmisille, ver-
taisveturikoulutusta. 
Lisäksi voimaa van-
huuteen yhteydessä 
kuntosaliharjoittelun 
ohjatut liikunta-
tuokiot.  Vertaisveturi-
koulutus toteutettiin 
myös hankkeen avulla. 

Kulttuuri 

– Savuton kunta toimenpiteiden toteutta-
minen 

Savuttomuutta johtavan 
työryhmän arvio 

Savuttomuuteen kan-
nustettiin tarjoamalla 
aloitus”pakkaus” tu‐
pakoinnin lopetta-
miseksi työntekijöille 
ilmaiseksi. Kaikkiin ha-
ettaviin tehtäviin kir-
jattiin lause ”Olemme 
savuton kunta”.  

  

– Perusnuorisotyön kehittäminen 
 

Perusnuorisotyöhön 
käytettiin 40% työnte-
kijän työpanos ja sa-
malla 60% etsivän 
nuorisotyön työpanos. 
Nuorisotila Kieppiin 
luotiin digitaalinen 
ympäristö peliharras-
tukseen Digi-hank-
keen avulla 
 

  

 
Selvitetään kansalaisopistotoiminnan 
vaihtoehdot 
 

 
 
Ei resurssia eikä ko-
ettu tarpeelliseksi 
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priorisoida selvityk-
seen resursseja 

      
 
Yli 75 vuotiaat toimintakyvyltään heiken-
tyneet liikkuvat ”Voimaa vanhuuteen” 
ohjelmassa suositellusti 

  
65+ 
liikuntaryhmät 
kokoontuivat säännöl-
lisesti vuoden aikana- 
Voimaa vanhuuteen 
hankkeen avulla han-
kittiin tarvittavaa väli-
neistöä liikunnan tu-
kemiseen 

  

      

      

Revontuliopiston tuntimäärä vähintään 
1600 tuntia (+ verkko 2000 tuntia) 

 

Kansalaisopiston kurs-
sit (tuntimäärät) to-
teutuivat suunnitel-
lusti.   

      

    
 

 – Vapaa-aikatoimen tehtävänkuvaukset 

Toimen täyttäminen 

Tehtävänkuvaukset 
laadittu ja arvioitu. 
Hyvinvointiohjaajan 
tehtävää ei saatu täy-
tettyä vuoden 2019 ai-
kana.     

    

2. ELINVOIMA      

       

2.1 Matkailun edistäminen      
– Liikuntatapahtumien mahdollistaminen Tapahtumien järjestämi-

nen toimintasuunnitel-
mien mukaisesti. 

Vuoden aikana järjes-
tettiin useita liikunta-
tapahtumia, mm 
Hetta hiihtomaan las-
kettelupäivät ja jää-
kiekko tutuksi-päivät. 
Hiihto- ja laskettelu-
koulu tapahtuma jär-
jestettiin myös. Lisäksi 
seuroja ja yhdistyksiä 
tuettiin avustuksilla, 
niiden toimintasuun-
nitelmien mukaisesti. 

Vapaa-aikatoimiala 

– Hetta Hiihtomaan toimintaan osallistu-
minen 

. KTS ed. 
Tekninen toimiala ra-
portoi kävijämäärät 

Kehityksen toimiala 
Infrastruktuuri 

     
 

       

2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukemi-
nen   
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– Poro- ja elinkeinon harjoittajien hyvin-
voinnin edistäminen yhteistyössä yhdis-
tysten kanssa. mm sopivan terveysliikun-
nan edistäminen 

 Hyte:n teeman alle 
selvitettiin hyvinvoin-
nin tilaa Enontekiöllä 
2018 kyselyn/kartoi-
tuksen perusteella. Li-
säksi aloitettiin lasten 
ja nuorten sekä per-
heiden hyvinvointi-
suunnitelman laatimi-
nen järjestämällä 
HYTE-kokous, johon 
kutsuttiin yhdistysten 
edustajat mukaan. 
 

Vapaa-aikasihteeri 

 
 

Terveysliikunnan edis-
tämiseen ei järjestetty 
erillisiä tilaisuuksia. 

  

      

       

2.3 Vetovoimainen Enontekiö      
– Vapaa-aika- ja liikuntamahdollisuudet; 
olemassa olevat palvelut säilyvät  

 Palvelutarjonta pidet-
tiin olemassa olevilla 
palveluilla samalla ta-
solla kuin 2018 

Vapaa-aikasihteeri 

     

– Yhteistyö yritysten ja yhdistysten 
kanssa 

 Yhdistys- ja yritysfoo-
rumi järjestettiin kaksi 
kertaa. Yhteistyömah-
dollisuuksia selvitet-
tiin. Asiassa päästiin 
eteenpäin. 
 

  

– Nuoret viihtyvät paikkakunnalla ja   
nuorille on tekemistä 

 Nuoret viihtyneet hy-
vin. Yhdistystoiminta 
ja Revontuliopisto 
sekä nuorisotyö yh-
dessä ovat tarjonneet 

nuorille monipuolista 
tekemistä; lähiympä-
ristö, nuorisotilat ja lii-
kuntatilat. Lisäksi ker-
hotoiminta on tarjon-
nut nuorille vapaa-
ajan toimintaa. 

  

    

3. JOHTAMINEN      

       

3.1 Sote- ja maakuntauudistus      
– Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
suunnitelmallista ja tavoitteellista moni-
toimijaista yhteistyötä 

Sote- ja maakuntauudis-
tusta ei tullut 

HYTE-työryhmä ko-
koontui kaksi kertaa. 
Kokouksissa käsiteltiin 
kunnassa laadittavaa 
hyvinvoinnin- ja ter-
veydenedistämisen 
suunnitelmaa. Lisäksi 

Vapaa-aikasihteeri 
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aloitettiin lasten-, 
nuorten ja perheiden 
hyvinvointisuunnitel-
man laatiminen. 

        

       
 

   
3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen      
– Talousarvion mukainen tilinpäätös  Tilinpäätös, toimi-

alalta säästyi n 40 000 
euroa rahaa. Säästöt 
tulivat pääsääntöisesti 
palkkakustannussääs-
töistä, koska hyvin-
vointiohjaaja ei saatu 
palkattua.   

Hyvinvointilauta-
kunta 

– Hyvinvointilautakunnan työn kehittämi-
nen kuntalaisten hyvinvointia edistäväksi 

 Toimintaa seurattiin ja 
siitä raportoitiin ta-
lousarvioasiakirjan 
mukaisesti. Kustan-
nustietoisuus oli ajan-
tasaista.  
 
Lautakunnan jäsenet 
toivat esille kuinka 
lautakunnan työsken-
telyä pitäisi edistää. 
Sitä on kehitetty eh-
dotusten mukaisesti. 

Esittelijät 

    
 

   

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hal-
lintoon ja kestävään hallintoon 

 Lautakunnan työsken-
tely sekä henkilöstön 
sitoutuminen hyvään 
hallintoon oli hyvää. 
Kokousten pöytäkirjat 
olivat riittävän laaduk-
kaita, eivätkä sisältä-
neet hallinnollisia vir-
heitä, 

  

       
 
Henkilöstö 
        
Vapaa-aika          TP 2016        TP 2017        TP 2018        TP 2019        TA 2020        TS 2021 

Vakinainen henkilöstö             

 kokoaikaiset    1  1 1 0,4 + 0,6 2 2 

 osa-aikaiset           

Määräaikaiset           
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)           

 kokoaikaiset           

 osa-aikaiset        0,25   

Yhteensä   1  1  1 1,20 2 2 
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Toimialan tehtävä 
 
Hyvinvointi ja terveyden edistäminen Enontekiöllä 
Vapaa-aikatoimessa vapaa-aikasihteerin tehtävä muutettiin hyvinvointiohjaajan tehtäväksi. Tällä muutoksella tavoitel-
tiin erilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liikunnallisten tapahtumien järjestämiskykyä koko kunnan alu-
eella kaikille kuntalaisille. Hyvinvointiohjaajan tehtävään liittyen siitä varattiin 60% (6 päivää 10:stä) kyseisen tarpeen 
toteuttamiseen. Lisäksi Hetassa peruskorjattiin liikuntahalli ja sen yhteyteen rakennettiin kuntosali. Tilat valmistuivat 
vuoden loppuun mennessä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tuettiin laatimalla suunnitelma hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisestä Enontekiön kunnassa. Lasten ja nuorten sekä perheiden hyte-suunnitelman laatiminen aloitet-
tiin loppuvuodesta 2019. 
 
Nuorisotoiminnan kehittäminen ja toimeenpano 
Nuorisotoimessa 100%:n etsivän nuorisotyön osuutta muutettiin 60%.een ja samalla Enontekiön kunnassa varvinai-
seen nuorisotyöhön kohdennettiin 40% henkilön työmäärästä. Etsivän nuorisotyön henkilöstökustannuksista saadaan 
edelleen avustusta AVI:lta. Nuorisotyön Digitaalihanke saatettiin päätökseen (pl kahden tietokoneen osto) vuoden 
loppuun mennessä. Nuorisotilat Kiepissä ovat olleet ahkerassa käytössä. Lisäksi karesuvannossa jatkettiin yhteistyötä 
nuorison keskuudessa srk:n työntekijän kanssa.  
 
Vapaa-aikatoiminnan tukeminen Enontekiön kunnassa 
Vapaa-aika toiminnassa yhteistyötä pyrittiin lisäämään yhdistys- ja seurayhteistyöllä. Niiden toimintaa tuettiin erilai-
silla avustuksilla. Yhteistyön lisääminen vapaa-aikavastaavien sekä yhdistysten ja seurojen toimijoiden kesken on edel-
leen kehittävänä oleva asia. Vapaa-aikatoimi osallistui kansainvälisten jäänveistokilpailujen järjestämiseen Kilpisjär-
vellä tukemalla tapahtumaa henkilöstö- ja raharesurssein. 
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VAPAA-AIKA

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 0 0 2

   Maksutuotot                13 0 13 15 2 13 % 14

   Tuet ja avustukset         0 0 0 3 3 8

   Vuokratuotot 1 0 1 0 0 -55 % 1

   Muut toimintatuotot       12 0 12 8 -4 -32 % 9

Toimintatuotot yhteensä 26 0 26 26 1 2 % 33

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -86 0 -86 -58 28 32 % -64

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -36 0 -36 -33 3 9 % -32

        Muut henkilösivukulut -3 0 -3 -1 2 73 % -2

   Henkilöstökulut yhteensä     -125 0 -125 -92 33 27 % -98

   Palvelujen ostot           -102 0 -102 -105 -3 -3 % -92

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 0 -45 -33 12 26 % -39

   Avustukset                 -22 0 -22 -20 2 10 % -12

   Vuokrakulut                 -17 0 -17 -20 -4 -21 % -18

   Muut toimintakulut         -5 0 -5 -4 1 24 % -2

Toimintakulut yhteensä -316 0 -316 -274 42 13 % -262

Toimintakate -290 0 -290 -248 42 15 % -229

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Analysointi

Poikkeama *

Talousarvioon nähden toimintakate alittui 42 tuhannella eurolla. Oleellisimmat poikkeamat 

talousarvioon nähden olivat henkilöstökuluissa ja aine-, tarvike- ja tavaraostoissa. Henkilöstökulujen 

toteuma oli 33 tuhatta euroa budjetoitua pienempi, koska hyvinvointiohjaajan toimea ei täytetty. 

Edelliseen vuoteen nähden toimintakate kasvoi 19 tuhanella eurolla, mikä johtui lähinnä palveluostojen 

ja yhteisöille myönnettyjen avustusten kasvusta.
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Tuloslaskelmaosan toteutuminen 

Tuloslaskelmaosa       

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka 

tulorahoitus riittää palvelutoimin-

nan menoihin, korkoihin ja muihin 

rahoitusmenoihin sekä omaisuu-

den kulumisen edellyttämiin suun-

nitelman mukaisiin poistoihin. 

Tuloslaskelma sisältää varsinaisten 

käyttötalouden toimintojen meno-

jen ja tulojen yhdistelmät, joista 

johdetaan toimintakate. Lisäksi tu-

loslaskelmassa määritellään vuosi-

kate ja tilikauden tulos. 

Toimintakate ilmoittaa paljonko 

käyttötalouden kuluista jää katet-

tavaksi verotuloilla ja valtionosuuk-

silla. 

Vuosikate on kunnan kokonaistu-

lorahoitusta kuvaava välitulos. 

Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kun-

nan tulorahoitus kattamaan pitkä-

vaikutteisista tuotannontekijöistä 

aiheutuneet kulut eli käyttöomai-

suuden poistot. Ennen vuosika-

tetta esitetään vain säännönmukai-

sen toiminnan tuotot ja kulut. 

Talouden tasapainon tärkein arvioin-

tikriteeri on vuosikate. vuosikate 

osoittaa tulorahoituksen, joka jää 

käytettäväksi investointeihin, sijoi-

tuksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosi-

kate on keskeinen kateluku arvioita-

essa tulorahoituksen riittävyyttä. Pe-

rusoletus 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 arvonalen-

tumiset.  

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, ole-

tetaan kunnan tai kuntayhtymän tu-

lorahoituksen olevan riittävä. Ole-

tusta voidaan kuitenkin pitää päte-

vänä vain, jos poistot ja arvonalentu-

miset vastaavat kunnan keskimää-

räistä vuotuista investointitasoa. In-

vestoinneilla tarkoitetaan tällöin 

poistonalaisten investointien oma-

hankintamenoa, joka saadaan vä-

hentämällä hankintamenosta valti-

onosuudet ja muut rahoitusosuudet. 

 

Kuntaliitto on luonut seuraavat kri-

teerit tulorahoituksen riittävyyden 

eli vuosikatteen tason arvioinnille:  

1.Vahva talous  

Vuosikate riittää investointien netto-

menon ja lainojen lyhennysten ra-

hoittamiseen.  

2. Tasapainossa oleva talous  

Vuosikate riittää lainojen lyhen-

nysten ja suunnitelman mukaisten 

poistojen eli korvausinvestointien ra-

hoittamiseen.  

3. Hyväksyttävän alarajalla oleva ta-

lous 

Vuosikate on yhtä suuri kuin suunni-

telman mukaiset poistot eli vuosi-

kate riittää korvausinvestointien 

mutta ei kokonaan lainojen lyhen-

nysten rahoittamiseen   

4.Heikkenevä talous  

Vuosikate on positiivinen, mutta tili-

kauden tulos poistojen jälkeen nega-

tiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pys-

tytä rahoittamaan suunnitelman mu-

kaisia poistoja kokonaan eikä laino-

jen lyhennyksiä ollenkaan.  

5. Kriisitalous  

Vuosikate on negatiivinen, jolloin 

käyttö- ja rahoitusmenojen rahoitta-

miseen joudutaan ottamaan vierasta 

pääomaa.  

 

Enontekiön kunnan tulorahoitus on 

edellä mainittujen kriteerien perus-

teella hyväksyttävän alarajalla, koska 

vuosikate riittää korvausinvestoin-

tien rahoittamiseen, mutta ei koko-

naan lainojen lyhennysten rahoitta-

miseen. 
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TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelman toteutumisvertailu

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 € % 2018

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        443 20 463 260 -203 -44 % 414

   Maksutuotot                909 -40 869 696 -173 -20 % 701

   Tuet ja avustukset         678 0 678 792 114 17 % 892

   Vuokratuotot 520 -10 510 531 21 4 % 574

   Muut toimintatuotot       109 0 109 217 108 99 % 227

Toimintatuotot yhteensä 2 659 -30 2 629 2 496 -133 -5 % 2 808

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -5 629 124 -5 505 -5 436 69 1 % -5 484

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -1 217 -107 -1 324 -1 312 12 1 % -1 339

        Muut henkilösivukulut -202 0 -202 -78 124 61 % -206

   Henkilöstökulut yhteensä     -7 048 17 -7 031 -6 826 205 3 % -7 029

   Palvelujen ostot           -8 394 -316 -8 710 -8 657 53 1 % -8 508

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 132 0 -1 132 -1 011 121 11 % -1 185

   Avustukset                 -259 -216 -475 -504 -29 -6 % -472

   Vuokrakulut                 -364 -5 -368 -377 -8 -2 % -398

   Muut toimintakulut         -68 0 -68 -119 -51 -75 % -36

Toimintakulut yhteensä -17 266 -519 -17 785 -17 495 290 2 % -17 628

Toimintakate -14 606 -549 -15 156 -14 999 157 1 % -14 820

Verotulot 6 320 0 6 320 6 263 -57 -1 % 6 362

Valtionosuudet 8 750 0 8 750 8 789 39 0 % 8 604

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 0 0 0 5 5 46

    Muut rahoitustuotot 509 0 509 586 78 15 % 599

    Korkokulut -80 0 -80 -37 43 54 % -50

    Muut rahoituskulut -204 0 -204 -211 -7 -3 % -204

Vuosikate 688 -549 139 397 258 186 % 535

Poistot ja arvonalentumiset -383 0 -383 -366 17 5 % -354

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 305 -549 -244 31 276 113 % 181

Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0 0 0

Tilikauden ylijäämä 305 -549 -244 32 276 113 % 181

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Tuloslaskelman toteutuminen 
 
Kunnan tuloslaskelman toteumaver-
tailun toimintakate toteutui lähes 
muutetun talousarvion mukaisena. 
Toteutunut toimintakate oli 157 tu-
hatta euroa (1,0 %) parempi kuin 
muutetun talousarvion toimintakate. 
Alkuperäiseen talousarvioon tehtiin 
tilikauden aikana seuraavat muutok-
set: perusturvalle 480 401 euron, 
opetukselle 44 272 euron, kulttuu-
rille 4 532 euron ja hallinnolle 20 000 
euron ylitysoikeus toimintakattee-
seen eli sitoviin nettomenoihin. Ta-
lousarviomuutokset olivat yhteensä 
549 205 euroa. 
   Toimintatuotot toteutuivat 133 tu-
hatta euroa (-5,1 %) muutettua ta-
lousarviota pienempinä. Kaukoläm-
pölaskutukseen (myyntituottoja) liit-
tyvien kunnan sisäisten erien koh-
dentamisen täsmentäminen selittää 
tästä muutoksesta noin 120 tuhatta 
euroa. Myyntituottojen lisäksi myös 
maksutuotot jäivät talousarviota ma-
talammalle tasolle 173 tuhatta euroa. 
Tuet ja avustukset, vuokratuotot ja 
muut toimintatuotot sen sijaan to-
teutuivat talous arviota suurempina 

yhteensä 243 tuhatta euroa. Muihin 
toimintatuottoihin sisältyy 81 tuhatta 
euroa budjetissa huomioimattomia 
pysyvien vastaavien myyntituottoja.  
   Toimintakulut alittivat muutetun 
talousarvion 290 tuhannella eurolla 
(1,6 %). Henkilöstökulut alittivat ta-
lousarvion 205 tuhannella eurolla (-
2,9 %). Palvelujen ostot alittivat muu-
tetun talousarvion 53 tuhannella eu-
rolla (-0,6 %). Aine- ja tarvikeostot 
puolestaan alittuivat 121 tuhannella 
eurolla (-10,7 %). Avustukset sen si-
jaan ylittivät muutetun talousarvion 
29 tuhannella eurolla (6,2 %), mikä 
johtui toimeentulotuen, työmarkki-
natuen ja yhteisöavustusten korke-
ammista toteumista talousarviossa 
suunniteltuihin nähden. Vuokrakulut 
olivat 8 tuhatta euroa (2,3 %) talous-
arviota suuremmat. Muut toiminta-
kulut ylittivät talousarvion 51 tuhan-
nella eurolla (75 %), josta noin 15 tu-
hatta euroa oli talousarviossa huomi-
oimattomia pysyvien vastaavien 
myyntitappioita ja myyntisaamisten 
luottotappiokirjauksia. 
   

  
Kunnan vuosikate muodostui 258 tu-
hatta euroa muutettua talousarviota 
paremmaksi ollen 397 tuhatta euroa. 
Verorahoituksen kertymä oli yh-
teensä 15,053 milj. euroa, mikä oli 17 
tuhatta euroa (0,1 %) talousarviota 
vähemmän. Rahoitustuotot toteutui-
vat 82 tuhatta euroa talousarviota 
suurempana, josta suurin osa (76 tu-
hatta euroa) johtuu Kemijoki Oy:n 
osakkeiden arvioitua korkeammasta 
tuotosta. Rahoituskulut toteutuivat 
36 tuhatta euroa pienempänä kuin oli 
talousarviossa suunniteltu, koska 
budjetoitua pitkäaikaista korollista 
lainaa ei nostettu. 
   Poistojen toteuma 366 tuhatta eu-
roa jäi hiukan talousarvion määrästä, 
koska toteutuneiden investointien 
määrä ei ollut niin suuri kuin talous-
arviossa ja niiden valmistuminen sekä 
aktivointi painottuivat loppuvuoteen 
2019. Lisäksi osa investoinneista jäi 
keskeneräisiksi. 
   Kunnan tilikauden tulos muodostui 
muutettua talousarviota oleellisesti 
paremmaksi ollen 32 tuhatta euroa.

 
 
 

 
 

 
 

Verotulot 
 

 
 

Verotuloja kertyi vuonna 2019 yh-
teensä 6,263 milj. euroa, joka oli noin 
100 tuhatta euroa (-1,5 %) vähem-
män kuin vuonna 2018. Verotuloja 
kertyi 57 tuhatta euroa (-0,9 %) ta-
lousarviota vähemmän. 
   Kunnallisverotuloja kertyi 5,043 
milj. euroa, mikä on 112 tuhatta eu-

roa vuotta 2018 vähemmän ja 107 tu-
hatta euroa talousarviota vähem-
män. 
   Yhteisöverotuloja kertyi 391 tu-
hatta euroa, mikä oli 7 tuhatta euroa 
enemmän kuin edellisenä vuonna ja 
41 tuhatta euroa talousarviota enem-
män. 

   Kiinteistöveroprosentit vuonna 
2019 olivat samat kuin edellisenäkin 
vuonna. Kiinteistöverotulot 829 tu-
hatta euroa olivat lähes samalla ta-
solla kuin vuonna 2018. Kasvua oli 7 
tuhatta euroa. Talousarvioon nähden 
kiinteistöverotuloja kertyi 9 tuhatta 
euroa enemmän. 

 

 
 
 
 
   

VEROTULOT TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma Poikkeama

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 €

Kunnan tulovero 5 150 0 5 150 5 043 -107

Osuus yhteisöveron tuotosta 350 0 350 391 41

Kiinteistövero 820 0 820 829 9

Yhteensä 6 320 0 6 320 6 263 -57
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Valtionosuudet 
 
Valtionosuuksia kertyi vuonna 2019 yhteensä 8,789 milj. 
euroa. Valtionosuuksien määrä nousi 186 tuhatta euroa 
(2,2 %) vuodesta 2018. Merkittävin syy valtionosuuksien 
kasvuun vuodesta 2018 oli kertaluonteisen valtionosuus-
kompensaation lisäksi mm. vuodelle 2019 tehty kuntien ja 
valtion välinen kustannustenjaon tarkistus ja valtionosuu-
den kautta kunnille maksettavat veromenetysten kom-
pensaatiot mm. kilpailukykysopimukseen (kiky) ja indeksi-
jäädytyksiin liittyen. Valtionosuudet toteutuivat vuonna 

2019 talousarvion mukaisesti toteuman ollessa vain 39 tu-
hatta euroa enemmän kuin oli arvioitu. 
   Peruspalvelujen valtionosuuden määrä oli 8,804 milj. 
euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuk-
sien määrä oli negatiivinen 14 tuhatta euroa, koska siinä 
on huomioitu kunnilta veloitettava toisen asteen koulu-
tuksen rahoitusosuus. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Valtionosuudet TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma Poikkeama

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 €

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 8 750 0 8 750 8 804 54

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 0 0 0 -14 -14

Yhteensä 8 750 0 8 750 8 789 39



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2019       96 

 
Korkotuotot ja –kulut 
 
  Korkotuotot olivat yhteensä 5 tuhatta euroa ja ne muo-
dostuivat Enontekiön Vesihuolto Oy:lle annetun lainan 
korkotuloista. Talousarviossa näitä ei ollut huomioitu. 
   Korkokulut (37 tuhatta euroa) olivat huomattavasti pie-
nemmät kuin talousarviossa, jossa ne olivat 80 tuhatta eu-
roa. Alittuminen johtui pääosin siitä, että tilikaudella 2019 
ei otettu uutta korollista pitkäaikaista lainaa. 

 
 
 
 
 
 

 
Muut rahoitustuotot ja -kulut 
 
   Muut rahoitustuotot (586 tuhatta euroa) toteutuivat 78 
tuhatta euroa talousarviota suurempina, mikä johtui Ke-
mijoki Oy:n osakkeiden arvioitua suuremmasta tuotosta. 
   Muut rahoituskulut (211 tuhatta euroa) ylittivät talous-
arvion vain 7 tuhannella eurolla siitä huolimatta, että Ko-
tirinne ry:lle myönnetty 50 tuhannen euron suuruinen 
laina jouduttiin kirjaamaan alas yhdistyksen konkurssin 
raukeamisen johdosta. Muihin rahoituskuluihin vaikutti 
positiivisesti se, että asunto-osakkeiden myyntien joh-
dosta rahoitusvastikkeet pienentyivät. Tätä ei ollut budje-
tissa huomioitu. Lisäksi Kemijoki-osuuksiin liittyvät rahoi-
tuskulut toteutuivat noin 6 tuhatta euroa pienempinä kuin 
oli budjetoitu.  
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Investointiosan toteutuminen 
 

 
 
 
 
 

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Investointien toteutumisvertailu

INVESTOINNIT
TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma Toteuma-

aste *

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 %

Kiinteistöt ja osakkeet

Hetassa kaksi kiinteistöä päiväkodin pohjois-

puolelta ja virastotalon osakkeita

        Investointimenot -100 0 -100 -90 90 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -100 0 -100 -90 90 %

Lapin Sähkövoima

Kemijoki Oy:n lainanlyhennys

        Investointimenot 0 0 0 -3

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 0 0 -3

Hetan liikuntahallin kunnostus/ laajennus

(jäi keskeneräiseksi investoinniksi)

Liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalinlaajennus

        Investointimenot -1 857 -100 -1 957 -1 376 70 %

        Rahoitusosuudet 557 43 600 480 80 %

        Nettoinvestointi -1 300 -57 -1 357 -896 66 %

Päiväkoti Hetta

Pihan asfaltointi ja sadevesien poisjohtaminen

        Investointimenot 0 -30 -30 -27 90 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 -30 -30 -27 90 %

Kiinteistöjen kunnostus

Siirrot: Hetan liikuntahalli 20 t€, päiväkoti 30 t€ 

ja latuverkosto 22 t€ sekä Kilpisjärven mtt:n 

pihavalaistus 25 t€; yhteensä 97 t€

        Investointimenot -100 97 -3 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -100 97 -3 0 0 %

Lämpölaitos Hetta

Ei toteutunut (valmisteltiin omistusoikeuden 

siirtoa), siirto Hetan liikuntahalli 60 t€

        Investointimenot -100 60 -40 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -100 60 -40 0 0 %
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INVESTOINNIT
TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma Toteuma-

aste *

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 %

Kilpisjärven osayleiskaava

(jäi keskeneräiseksi investoinniksi)

Kaavan valmistelu

        Investointimenot -25 0 -25 -2 7 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -25 0 -25 -2 7 %

Kunta- ja kyläkuvat

Hetan kylän tulevaisuusskenaarioon liittyvä 

konsultointityö 14,6 t€ kirjattu käyttötalouteen

        Investointimenot -50 0 -50 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -50 0 -50 0 0 %

Hetan latuverkoston kunnostaminen

Valaistuksen uusinta välillä Hiihtomaa-lämpölatu

        Investointimenot 0 -22 -22 -21 93 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 -22 -22 -21 93 %

Kaavatiet Hetta ja Kilpisjärvi

(jäi keskeneräiseksi investoinniksi)

Kaavateiden suunnittelu

        Investointimenot -120 0 -120 -16 13 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -120 0 -120 -16 13 %

Pohjois-Kilpisjärven asemakaava

(jäi keskeneräiseksi investoinniksi)

Kaavan valmistelu, siirto Hetan liikuntahalli 20 t€

        Investointimenot -50 20 -30 -5 17 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -50 20 -30 -5 17 %

Moottorikelkkareitit

Merkintöjen ja rakenteiden uusiminen

        Investointimenot -50 0 -50 -41 81 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -50 0 -50 -41 81 %

Jyppyrän kaavoitus

Ei toteutunut, Jyppyrä-Paljasselkä kehittämis-

hankkeen jälkeen toteutettava

        Investointimenot -50 0 -50 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -50 0 -50 0 0 %

Kilpisjärven monitoimitalon pihavalaistus

Piha- ja kaukalovalaistuksen parannus/ uusinta

        Investointimenot 0 -25 -25 -21 85 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 -25 -25 -21 85 %
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Nettoinvestointien toteuma-aste oli 58 %. 
Nettoinvestoinneista (1,153 milj. euroa) jäi keskeneräisiksi investoinneiksi 919 tuhatta euroa, mikä johtuu 97 prosentti-
sesti siitä, että Hetan liikuntahalli –investointi ei ehtinyt valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTOINNIT
TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma Toteuma-

aste *

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 %

Ruokapalvelun kalusto

Ruoankuljetusvaunu ja jäähdytys-pakastuskaappi

        Investointimenot 0 -16 -16 -16 100 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 -16 -16 -16 100 %

Mönkijä

Kahden mönkijän hankinta

        Investointimenot 0 -18 -18 -15 88 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 -18 -18 -15 88 %

Ohjelmat, laitteet ym.

Siirto ruokapalv.kalusto 16 t€ ja mönkijä 18 t€

        Investointimenot -85 34 -51 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -85 34 -51 0 0 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

        Investointimenot -2 587 0 -2 587 -1 633 63 %

        Rahoitusosuudet 557 43 600 480 80 %

        Nettoinvestointi -2 030 43 -1 987 -1 153 58 %

Luovutustulot 0 0 0 140

INVESTOINNIT JA LUOVUTUSTULOT YHTEENSÄ -2 030 43 -1 987 -1 012 51 %

* Toteuma 2019 / TA 2019 muutettu
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Rahoitusosan toteutuminen 

 
 
 
 

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu

RAHOITUSLASKELMA TA 2019 TA 2019 TA 2019 Toteuma * Poikkeama

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2019 €

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 688 -549 139 397 258

    Satunnaiset erät 0 0 0 0 0

    Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 -74 -74

688 -549 139 323 184

Investointien rahavirta

    Investointimenot -2 587 0 -2 587 -1 640 947

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 557 43 600 487 -113

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 0 0 0 214 214

-2 030 43 -1 987 -939 1 049

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 342 -507 -1 848 -615 1 233

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset muille 0 0 0 -52 -52

       Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 189 189

0 0 0 137 137

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 0 2 000 0 -2 000

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -600 0 -600 -600 0

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 50 0 50 792 742

1 450 0 1 450 192 -1 258

    Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0

    Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 -4 -4

Rahoituksen rahavirta 1 450 0 1 450 325 -1 125

Rahavarojen muutos 108 -507 -398 -290 108

Rahavarat 31.12. 49

Rahavarat 1.1. 339

Rahavarojen muutos -290

* Toteuma 2019 - TA 2019 muutettu
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Rahoituslaskelman toteutuminen 
 
Kunnan rahavarojen muutos tilikau-
della 2019 oli 290 tuhatta euroa ne-
gatiivinen, mikä oli kuitenkin 108 tu-
hatta euroa muutettua talousarviota 
parempi. 
   Toiminnan toteutunut rahavirta oli 
184 tuhatta euroa muutettua talous-
arviota parempi. Kunnan vuosikate 
toteutui 258 tuhatta euroa muutetun 
talousarvion tasoa parempana. Vuo-
sikatetta on käsitelty toimintakerto-
muksen tuloslaskelma-osion yhtey-
dessä ja talousarvion toteumavertai-
luosiossa tuloslaskelman toteutumis-
vertailun yhteydessä. Tulorahoituk-
sen korjauseriä ei ollut budjetoitu. 
Toteutuneissa korjauserissä on oi-
kaistu investointien rahavirrassa esi-
tettävät pysyvien vastaavien hyödyk-
keiden luovutusvoitot ja –tappiot, 
jotka koskivat Asunto Oy Enontekiön 
Saanansäde 4:n ja As Oy Puistomäen-
tien osakkeiden myyntejä. 
   Investointien rahavirta toteutui 
1,049 milj. euroa talousarviota pie-
nempänä. Investointimenot alittivat 

talousarvion 834 tuhannella eurolla, 
kun huomioidaan myös toteutunei-
den investointien rahoitusosuudet. 
Pysyvien vastaavien luovutustuloja ei 
ollut budjetoitu. Investointien yksi-
tyiskohtaista toteutumista on käsi-
telty tarkemmin talousarvion toteu-
mavertailuosiossa investointien to-
teumavertailun yhteydessä. 
   Rahoituksen rahavirta toteutui 
1,125 milj. euroa suunniteltua pie-
nempänä. Antolainasaamisten muu-
tos lisäsi rahavirtaa tilikaudella 137 
tuhatta euroa. Tätä ei ollut budje-
toitu. Lainakannan muutokset eivät 
toteutuneet talousarvion mukaisesti, 
koska uutta pitkäaikaista lainaa ei 
otettu, vaikka sitä oli budjetoitu otet-
tavaksi 2 miljoonaa euroa. Sen sijaan 
otettiin uutta lyhytaikaista kuntato-
distusohjelman mukaista lainaa 800 
tuhatta euroa. Muut maksuvalmiu-
den muutokset toteutuivat 4 tuhatta 
euroa talousarviota pienempinä. 
Muissa maksuvalmiuden muutok-

sissa esitetään toimeksiantojen varo-
jen ja pääomien muutokset, vaihto-
omaisuuden muutos, saamisten 
muutos ja korottomien velkojen 
muutos. 
 

Olennaiset poikkeamat ta-
lousarvioon 
 
Toiminnan ja investointien rahavirran 
olennaisia poikkeamia tilinpäätös-
vuoden talousarvioon käsitellään tu-
loslaskelman ja investointien toteu-
mavertailujen yhteydessä. Rahoituk-
sen rahavirran poikkeamat tilinpää-
tösvuoden talousarvioon johtuivat lä-
hinnä lainamäärän talousarviota pie-
nemmästä kasvusta ja antolainasaa-
misten muutoksista. Merkittävin ra-
hoituksen rahavirran poikkeama ta-
lousarvioon nähden oli lainojen li-
säyksen 1,258 milj. euron alitus.
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Tytäryhteisöjen tuloslaskelmien toteutumisvertailu ja tuloskortit 
 
 

 

TULOSLASKELMA

1 000 € TA TP TP TA TP TP

2019 2019 € % 2018 2019 2019 € % 2018

Tuotot 1 551 1 623 72 5 % 1 563 547 579 33 6 % 591

Kulut

   Henkilöstökulut            -310 -300 9 3 % -302 -3 -3 0 1 % -2

   Palvelujen ostot           -60 -107 -47 -79 % -52 -211 -268 -58 -27 % -218

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -620 -533 87 14 % -472 -60 -59 1 2 % -66

   Muut kulut         -261 -294 -33 -13 % -233 -177 -166 11 6 % -179

Kulut yhteensä -1 250 -1 234 16 1 % -1 059 -451 -496 -45 -10 % -465

Toimintakate 301 389 88 29 % 504 96 84 -12 -13 % 126

Rahoitustuotot ja -kulut

    Rahoitustuotot 20 33 13 63 % 22 2 3 1 60 % 3

    Rahoituskulut -41 -25 16 38 % -34 -5 -7 -2 -51 % -49

Vuosikate 280 396 116 42 % 492 93 80 -13 -14 % 80

Poistot ja arvonalentumiset -264 -229 35 13 % -303 -88 -85 3 4 % -81

Tilikauden tulos 15 167 152 990 % 189 5 -4 -10 -183 % 0

Tilinpäätössiirrot 0 -29 -29 -115 0 0 0 0

Tilikauden ylijäämä 15 137 122 798 % 74 5 -4 -10 -183 % 0

TULOSLASKELMA

1 000 € TA TP TP TA TP TP

2019 2019 € % 2018 2019 2019 € % 2018

Tuotot 91 101 10 11 % 115 530 536 6 1 % 456

Kulut

   Henkilöstökulut            0 -2 -2 -1 -266 -120 146 55 % -68

   Palvelujen ostot           -3 -1 2 76 % 0 0 0 0 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 0 0

   Muut kulut         -53 -98 -45 -84 % -80 -154 -287 -133 -87 % -211

Kulut yhteensä -56 -101 -45 -79 % -82 -420 -407 13 3 % -278

Toimintakate 35 0 -35 -100 % 33 110 129 19 17 % 178

Rahoitustuotot ja -kulut

    Rahoitustuotot 0 0 0 0 0 1 1 2

    Rahoituskulut 0 0 0 -1 -11 -9 2 16 % -19

Vuosikate 35 0 -35 -100 % 33 99 120 21 22 % 161

Poistot ja arvonalentumiset -45 -47 -2 -4 % -47 -94 -100 -6 -7 % -102

Tilikauden tulos -10 -47 -37 -357 % -14 5 20 15 330 % 59

Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0 0 -20 -20 -7

Tilikauden ylijäämä -10 -47 -37 -357 % -14 5 0 -5 -100 % 52

* TP 2019 - TA 2019

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama * Poikkeama *

Enontekiön Kehitys Oy Kiint. Oy Enontekiön kunnan asunnot

Poikkeama *

Enontekiön Sähkö Oy Enontekiön Vesihuolto Oy

Poikkeama *
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TULOSLASKELMA

1 000 € TA TP TP TA TP TP

2019 2019 € % 2018 2019 2019 € % 2018

Tuotot 213 209 -4 -2 % 211 166 134 -33 -20 % 133

Kulut

   Henkilöstökulut            -3 -2 1 42 % -3 -2 -1 1 38 % -49

   Palvelujen ostot           0 0 0 0 0 0 0 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 0 0

   Muut kulut         -137 -155 -18 -13 % -129 -120 -134 -13 -11 % -81

Kulut yhteensä -140 -156 -17 -12 % -132 -122 -135 -13 -10 % -130

Toimintakate 73 53 -21 -28 % 79 44 -1 -45 -103 % 3

Rahoitustuotot ja -kulut

    Rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0

    Rahoituskulut -24 -16 8 34 % -24 -25 0 25 100 % 0

Vuosikate 49 37 -13 -26 % 55 19 -1 -20 -106 % 3

Poistot ja arvonalentumiset -48 -37 10 22 % -38 -19 -5 14 72 % -3

Tilikauden tulos 1 -1 -2 -168 % 17 0 -7 -7 0

Tilinpäätössiirrot 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilikauden ylijäämä 1 -1 -2 -168 % 17 0 -7 -7 0

* TP 2019 - TA 2019

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama * Poikkeama *

Kiint. Oy Ounasmajat Kiint. Oy Enontekiön Virastotalo
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Tytäryhteisöjen tuloskortit 
 
Enontekiön Sähkö Oy 2019 
 
Yhtiön tehtävä  

Enontekiön Sähkö Oy:n tehtävä on jakelualueellaan vastata sähkönsiirrosta asiakkailleen, sekä kehittää jakeluverkko-
aan vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin. 
Enontekiön Sähkö Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta, verkon kehittämisestä, huollosta- sekä kunnossapidosta. 
Verkkoyhtiön on toimitettava sähköä yhtäläisin hinnoin ja ehdoin asiakkaasta ja energian myyjästä riippumatta. 
 

1. HYVINVOINTI 

Tavoite 
1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 
- Siirretty sähkö täyttää vaatimukset ja viranomaismääräykset. 

 

Mittari 
 
Tarkkailutulokset 
Vikatilastointi 

Toteuma 2019 
 
Toteutui 

 
2. ELINVOIMA 

Tavoite 
2.1 Matkailun edistäminen 

- Jakeluverkon kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita 
 

Mittari 
 
Taloudellinen 
tilanne 
Tarkkailutulokset 
 

Toteuma 2019 
 
Toteutui 

 

Tavoite 
2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

- Jakeluverkon kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita 
 

Mittari 
 
Taloudellinen 
tilanne 
Tarkkailutulokset 
 

Toteuma 2019 
 
Toteutui 

 

Tavoite 
2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

- Jakeluverkon kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita 
 

Mittari 
 
Tarkkailutulokset 
 
Taloudellinen 
tilanne 
 

Toteuma 2019 
 
Toteutui 

 
3.  JOHTAMINEN  

Tavoite 
3.1 Sote- ja maakuntauudistus 

‐  
 

Mittari 
 
- 

Toteuma 2019 
 

 

Tavoite 
3.2 Hyvä hallinto ja kestävä talous  

- Yhtiön tase ja kassa 
- Positiivinen tulos 
- Selvittää toiminnalliset mahdollisuudet ja tehostaa toimintaa 

vuoden 2019 aikana 

Mittari 
 
Tilinpäätös 
Tilinpäätös 

Toteuma 2019 
 
Toteutui 
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HENKILÖSTÖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enontekiön Vesihuolto Oy 2019 
 
Yhtiön tehtävä  

Enontekiön Vesihuolto Oy:n tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta liiketaloudel-
lisin perustein yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. 
Laitos vastaa veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäröinnistä ja viemäriveden käsittelystä sekä laitoksen 
tarvitsemien laitosten, laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämi-
sestä. 

1. HYVINVOINTI 

Tavoite 
1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 
- Toimitettava vesi on laadukasta ja täyttää sille asetetut 

vaatimukset. 
 

Mittari 
 
Tarkkailutulokset 

Toteuma 2019 
Tarkkailuohjelman 
mukaiset tulokset 
hyvät, pl. kevään 
2019 häiriötilanne 
Kilpisjärven 
eteläisellä 
vedenjakelualueella 

 
2. ELINVOIMA 

Tavoite 
2.1 Matkailun edistäminen 
- Yhtiön taloudellinen mahdollisuus verkoston laajentamiseen 

toimintojen kehittyessä. 
- Toimitettava vesi on laadukasta ja täyttää sille asetetut 

vaatimukset. 
 

Mittari 
 
Taloudellinen 
tilanne 
Tarkkailutulokset 

Toteuma 2019 
Taloudellisesti 
mahdollista n.200 
000€ investointeihin 
Tarkkailuohjelman 
mukaiset tulokset 
hyvät, pl. kevään 
2019 häiriötilanne 
Kilpisjärven 
eteläisellä 
vedenjakelualueella 

 

Tavoite 
2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 
- Yhtiön taloudellinen mahdollisuus verkoston laajentamiseen 

toimintojen kehittyessä. 
 

Mittari 
 
Taloudellinen 
tilanne 
 

Toteuma 2019 
Taloudellisesti 
mahdollista n.200 
000€ investointeihin 

 

Tavoite 
2.3 Vetovoimainen Enontekiö 
- Toimitettava vesi on laadukasta ja täyttää sille asetetut 

Mittari 
 
Tarkkailutulokset 

Toteuma 2019 
Tarkkailuohjelman 
mukaiset tulokset 

Vastuualue:  TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019  TP 2019 
      

Vakinainen henkilöstö      
     kokoaikaiset  6 5 5 6 5 
     osa-aikaiset       

Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia 
ja palkkatuella palkattuja) 

3 2 1 1 2 

    kokoaikaiset       
    osa-aikaiset       

Yhteensä  9 7 6 7 7 
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vaatimukset. 
- Yhtiön taloudellinen mahdollisuus verkoston laajentamiseen 

toimintojen kehittyessä. 
 

 
Taloudellinen 
tilanne 
 

hyvät, pl. kevään 
2019 häiriötilanne 
Kilpisjärven 
eteläisellä 
vedenjakelualueella 
Taloudellisesti 
mahdollista n.200 
000€ investointeihin 

 
 
3. JOHTAMINEN  

Tavoite 
3.1 Sote- ja maakuntauudistus 

Mittari 
- 

Toteuma 2019 
- 

 

Tavoite 
3.2 Hyvä hallinto ja kestävä talous  

- Yhtiön tase ja kassa 
- Positiivinen tulos 

Mittari 
 
Tilinpäätös 
Tilinpäätös 

Toteuma 2019 
 
Tase ja kassatilanne 
hyvä, tulos 
negatiivinen -4 438€ 
 

 

 
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot 2019 
Kiinteistö Oy Ounasmajat 2019 
Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalo 2019 
 
Yhtiöiden tehtävä  

- Vuokra- ja palveluasumisen tuottaminen (Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot ja Kiinteistö Oy Ounasma-
jat) 

- Virastotoimintojen häiriöttömän toiminnan varmistaminen (Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalo) 

 
1. HYVINVOINTI 

1.1. Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma 

Kerrostaloalueen rakentamisen suunnit-
telun aloittaminen 
Sopulikujan peruskorjauksen aloittami-
nen 

-valmistusaste 
 
-hyvinvointikysely 
 

kun on päätetty, tuleeko senioriasun-
not Luppokodin yhteyteen 
kysely on toteutunut, sen mukaan ha-
lukkuutta keskustaan jonkin verran 

Sakkaravaaran purkaminen -purkulupa/Museovirasto purkulupa kunnasta/teknisen lau-
sunto 

Kuituyhteydet vuokra-asuntoihin -toimivat nettiyhteydet toteutuu peruskorjauksen yhteydessä 

 
2. ELINVOIMA 

2.1. Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma 

matkailualan työntekijöille sesonkiajan 
asuntoja (koskee lähinnä Kilpisjärveä, yh-
tiöiden päätettävä, rakennetaanko alu-
eelle vuokra-asuntoja) 

-kysyntä ja tarjonta tasapainossa 
-yksityinen vuokra-asuntojen ra-
kentaminen 
-Valtiokonttorin vastaus 

 -kysyntää on enemmän kuin tarjon-
taa Kilpisjärvellä 
-kaavoitukset käynnissä  
-Valtiokonttorilta kielteinen vastaus   

 
2.2. Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma 

asuntoja työntekijöille ja yrittäjille toimis-
totiloja yrittäjille 

-asuntojen kysyntä 
-toimistojen kysyntä 

ei kysyntää 
ei tarjontaa 
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kuituyhteydet vuokra-asuntoihin -toimivat nettiyhteydet Sakkaravaarassa on liittymät, asennus 
tekemättä; Sopulikujalle peruskor-
jauksen yhteydessä 

 
2.3. Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma 

edullisia omistusasuntoja, esim. Peltoeno 
laadukasta ja kohtuuhintaista palvelu- ja 
vuokra-asumista 

-myytävien asuntojen kysyntä 
 
-vuokrattavien asuntojen kysyntä 

ei myydä, käyttöaste 100 % 
 
käyttöaste 86 % 
  

turvallinen ja puhdas asuinympäristö -asuntojen terveys 7 asuntoa pois käytöstä ongelmien 
vuoksi Sakkaravaara 6, Hetta 1 varas-
tona 

 
3. JOHTAMINEN 

3.1. Sote- ja maakuntauudistus 

Tavoite Mittari Toteuma 

kiinteistöratkaisut -uudisrakentamisen linjausten to-
teutuminen 

konserniohjausta Kilpisjärvelle raken-
tamiseen, Kerrostalo remontoidaan 

 
3.2. Hyvä hallinto ja kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma 

tekninen isännöitsijä, kiinteistönhoito hä-
nen alaisuuteen 
 
yksi vuokrataloyhtiö 

-tekninen isännöitsijä rekrytoitu 
-kiinteistönhoidon varallaolon kus-
tannustehokkuus 
-sulautumissuunnitelma tehty 

aloittanut 4.2.2019,  
Virastotalon kh 1.1.2019, kunta 
1.9.2019 
toteutunut 100 % 

vuokra-asumisen kehittämis- 
suunnitelman päivittäminen 

-suunnitelma päivitetty toteutunut 100 % 
 

taloushallinnon keskittäminen -talousarviossa pysyminen suunnitteluvaiheessa 
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Tilinpäätöslaskelmat 
 

Tuloslaskelma  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro 2019 2018

Toimintatuotot                 

   Myyntituotot        260 013,06 413 602,47

   Maksutuotot                695 593,15 700 807,79

   Tuet ja avustukset         791 993,68 891 800,45

   Vuokratuotot 531 064,63 574 480,24

   Muut toimintatuotot       217 154,77 227 194,90

Toimintatuotot yhteensä 2 495 819,29 2 807 885,85

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -5 435 655,49 -5 483 877,27

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -1 312 025,20 -1 339 359,87

        Muut henkilösivukulut -78 182,27 -206 249,51

   Henkilöstökulut yhteensä     -6 825 862,96 -7 029 486,65

   Palvelujen ostot           -8 657 089,92 -8 508 142,43

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 011 416,88 -1 184 909,85

   Avustukset                 -504 025,57 -471 604,35

   Vuokrakulut                 -376 865,83 -398 052,02

   Muut toimintakulut         -119 284,15 -36 081,66

Toimintakulut yhteensä -17 494 545,31 -17 628 276,96

Toimintakate -14 998 726,02 -14 820 391,11

Verotulot 6 263 202,43 6 361 670,31

Valtionosuudet 8 789 359,00 8 603 661,00

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 4 629,85 45 806,08

    Muut rahoitustuotot 586 458,29 598 789,09

    Korkokulut -36 727,99 -50 376,48

    Muut rahoituskulut -211 074,55 -203 889,46

Vuosikate 397 121,01 535 269,43

Poistot ja arvonalentumiset -365 653,26 -354 254,31

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tilikauden tulos 31 467,75 181 015,12

Tilinpäätössiirrot 168,86 0,00

Tilikauden ylijäämä 31 636,61 181 015,12
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Rahoituslaskelma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro 2019 2018

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 397 121,01 535 269,43

    Tulorahoituksen korjauserät -73 921,70 -47 988,30

323 199,31 487 281,13

Investointien rahavirta

    Investointimenot -1 632 873,51 -522 672,76

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 480 000,00 96 675,19

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 214 323,03 109 365,00

-938 550,48 -316 632,57

Toiminnan ja investointien rahavirta -615 351,17 170 648,56

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset -52 264,65 -84 708,02

       Antolainasaamisten vähennykset 189 483,35 0,00

137 218,70 -84 708,02

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -599 894,68 -607 789,48

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 792 105,20 50 000,00

192 210,52 -557 789,48

    Muut maksuvalmiuden muutokset

       Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -1 339,51 1 082,01

       Vaihto-omaisuuden muutos 702,20 -1 107,54

       Saamisten muutos -116 351,85 173 483,01

       Korottomien velkojen muutos 113 021,63 186 358,27

-3 967,53 359 815,75

Rahoituksen rahavirta 325 461,69 -282 681,75

Rahavarojen muutos -289 889,48 -112 033,19

Rahavarat 31.12. 49 058,95 338 948,43

Rahavarat 1.1. 338 948,43 450 981,62

-289 889,48 -112 033,19
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Tase 
 

 
 
 

Euro 31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 586 186,32 534 792,32

    Rakennukset 3 949 153,61 4 149 831,46

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 333 421,67 1 351 126,15

    Koneet ja kalusto 114 215,97 120 529,21

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 936 748,94 17 905,00

6 919 726,51 6 174 184,14

Sijoitukset

    Osakkeet ja osuudet 5 740 342,46 5 839 065,91

    Muut lainasaamiset 1 613 625,50 1 750 844,20

7 353 967,96 7 589 910,11

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

    Valtion toimeksiannot 0,00 1 748,82

    Muut toimeksiantojen varat 0,00 2 175,98

0,00 3 924,80

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

    Aineet ja tarvikkeet 11 753,52 12 455,72

11 753,52 12 455,72

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

    Myyntisaamiset 452 733,07 499 875,71

    Lainasaamiset 83 000,00 0,00

    Muut saamiset 237 512,58 44 427,37

    Siirtosaamiset 126 764,53 239 355,25

900 010,18 783 658,33

Rahat ja pankkisaamiset 49 058,95 338 948,43

VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 234 517,12 14 903 081,53
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Euro 31.12.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 010,41 6 093 010,41

    Arvonkorotusrahasto 584 697,13 584 697,13

    Edellisten tilikausien ylijäämä 1 445 889,89 1 264 874,77

    Tilikauden ylijäämä 31 636,61 181 015,12

8 155 234,04 8 123 597,43

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

    Poistoero 40 358,00 0,00

40 358,00 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET

    Muut pakolliset varaukset 369 473,14 410 000,00

369 473,14 410 000,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

    Valtion toimeksiannot 0,00 1 748,82

    Lahjoitusrahastojen pääomat 36 003,58 40 749,58

    Muut toimeksiantojen pääomat 4 845,39 3 614,88

40 848,97 46 113,28

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 1 995 000,00 2 594 894,68

1 995 000,00 2 594 894,68

Lyhytaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 2 149 894,68 1 357 789,48

    Saadut ennakot 29 050,71 129 797,49

    Ostovelat 1 335 775,65 1 114 322,05

    Muut velat 122 735,74 228 126,92

    Siirtovelat 996 146,19 898 440,20

4 633 602,97 3 728 476,14

Vieras pääoma yhteensä 6 628 602,97 6 323 370,82

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 234 517,12 14 903 081,53
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Konsernilaskelmat 
 

 
 
 
 

KONSERNITULOSLASKELMA

euro 2019 2018

Toimintatuotot 8 570 736,41 8 771 539,91

Toimintakulut -22 859 579,21 -22 484 492,14

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -6 834,96 -11 297,88

Toimintakate -14 295 677,76 -13 724 250,11

Verotulot 6 263 202,43 6 361 670,31

Valtionosuudet 8 789 359,00 8 603 661,00

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 17 934,86 16 319,61

    Muut rahoitustuotot 618 625,18 655 559,73

    Korkokulut -95 472,04 -137 183,99

    Muut rahoituskulut -217 554,18 -211 687,03

Vuosikate 1 080 417,49 1 564 089,52

Poistot ja arvonalentumiset 

    Suunnitelman mukaiset poistot -1 023 992,64 -1 110 665,75

Tilikauden tulos 56 424,85 453 423,77

Tilinpäätössiirrot 526,27 10 166,30

Tilikauden verot -29 520,92 -23 105,66

Laskennalliset verot -3 951,18 -1 426,81

Vähemmistöosuudet -316,08 239,87

Tilikauden ylijäämä 23 162,94 439 297,47
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

euro 2019 2018

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 1 080 417,49 1 564 089,52

    Tilikauden verot -142,76 -89,77

    Tulorahoituksen korjauserät 7 046,40 54 165,73

1 087 321,13 1 618 165,48

Investointien rahavirta

    Investointimenot -2 409 277,38 -1 018 145,07

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 491 529,64 86 832,75

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 246 463,88 186 869,90

-1 671 283,86 -744 442,42

Toiminnan ja investointien rahavirta -583 962,73 873 723,06

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset -52 264,65 -84 708,02

       Antolainasaamisten vähennykset 183 473,55 0,00

131 208,90 -84 708,02

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 260 633,96 0,00

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -912 594,29 -1 011 971,98

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 786 564,34 47 349,23

134 604,01 -964 622,75

    Oman pääoman muutokset -261,45 0,00

    Muut maksuvalmiuden muutokset

       Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -633,82 644,96

       Vaihto-omaisuuden muutos -1 513,00 -6 568,70

       Saamisten muutos 231 186,11 701 044,53

       Korottomien velkojen muutos -202 331,34 -214 081,87

26 707,95 481 038,92

Rahoituksen rahavirta 292 259,41 -568 291,85

Rahavarojen muutos -291 703,32 305 431,21

Rahavarat 31.12. 1 978 400,83 2 270 104,14

Rahavarat 1.1. 2 270 104,15 1 964 672,93

-291 703,32 305 431,21
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KONSERNITASE

euro 31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Aineettomat oikeudet 52 384,14 52 382,93

    Muut pitkävaikutteiset menot 175 244,18 211 508,91

    Ennakkomaksut 26 413,01 31 094,71

254 041,33 294 986,55

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 706 862,65 675 536,81

    Rakennukset 10 119 560,94 11 169 091,60

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 7 143 860,94 7 171 801,70

    Koneet ja kalusto 387 708,53 373 924,46

    Muut aineelliset hyödykkeet 16 099,61 7 017,16

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 1 195 795,13 89 702,90

19 569 887,80 19 487 074,63

Sijoitukset

    Osakkuusyhteisöosuudet 34 008,79 40 843,75

    Muut osakkeet ja osuudet 2 623 261,64 2 563 452,89

    Muut lainasaamiset 34 771,31 165 980,21

    Muut saamiset 226,23 226,23

2 692 267,97 2 770 503,08

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 22 516 197,10 22 552 564,26

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 207 751,55 181 397,89

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 243 189,42 241 676,42

Saamiset

    Pitkäaikaiset saamiset 40 889,59 40 889,59

    Lyhytaikaiset saamiset 1 871 904,35 1 850 936,60

1 912 793,94 1 891 826,19

Rahat ja pankkisaamiset 1 978 400,83 2 270 104,14

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 134 384,19 4 403 606,75

VASTAAVAA YHTEENSÄ 26 858 332,84 27 137 568,90
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KONSERNITASE

euro 31.12.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 010,41 6 093 010,41

    Arvonkorotusrahasto 584 697,13 584 697,13

    Muut omat rahastot 1 870 194,15 1 847 666,55

    Edellisten tilikausien ylijäämä 2 087 177,06 1 494 240,48

    Tilikauden ylijäämä 23 162,92 439 297,49

10 658 241,67 10 458 912,06

VÄHEMMISTÖOSUUDET 69 145,90 259 311,26

PAKOLLISET VARAUKSET

    Eläkevaraukset 147,34 201,55

    Muut pakolliset varaukset 532 361,55 572 113,04

532 508,89 572 314,59

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 258 356,87 224 805,45

VIERAS PÄÄOMA

    Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 6 632 972,47 7 750 862,84

    Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 2 674 281,14 2 545 185,49

    Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 438 272,57 1 677 839,84

    Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 3 594 553,33 3 648 337,37

15 340 079,51 15 622 225,54

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 26 858 332,84 27 137 568,90
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Tilinpäätöksen liitetiedot 

 
Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 

 
Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 
1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus-
periaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaat-
teet ja –menetelmät 
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suorite-
perusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen 
verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukai-
sesti ao. tilikaudelle. 
   Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyö-
dykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vä-
hennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja in-
vestointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnan-
hallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukai-
sesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelma-
poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskel-
man liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten 
poistojen perusteet. 

   Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty ta-
seessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. 
Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen toden-
näköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen 
arvo palvelutuotannossa. 
   Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-peri-
aatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman 
todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen 
luovutushinnan määräisenä. 
   Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai 
sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 
   Liitetiedot on numeroitu kirjanpitolautakunnan 
kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätök-
sen liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti. 
 

 

Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 
 
2) Perustelu tuloslaskelman tai taseen esittämista-
van muutoksesta 
Ei ilmoitettavaa. 
 
3) Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tie-
toihin 
Vuonna 2018 Henkilöstökuluihin sisältyneet hoito-
palkkiot 195 tuhatta euroa (perhehoitajien palkkiot 
ja omaishoitajien tuki) on oikaistu perhehoitajien 
palkkioiden (20 tuhatta euroa) osalta tiliryhmään 
”Palvelujen ostot” ja omaishoitajien tuen (175 tu‐
hatta euroa) osalta tiliryhmään ”Avustukset”, jotta 
näiden kulujen esitystapa on kirjanpitosuositusten 
mukainen ja yhteneväinen vuoden 2019 osalta. 
 
4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
Edellisen vuoden vertailuluku on toimintatuottojen 
(myyntituotot) osalta noin 120 tuhatta euroa liian 
suuri ja vastaavan verran vertailuluku on liian suuri 
myös toimintakulujen (Aineet, tarvikkeet ja tavarat) 
osalta. Tämä johtuu kunnan sisäisten kaukolämpöku-
lujen virheellisestä käsittelystä vuonna 2018. Tämä 

virhe ei vaikuttanut edellisen tilikauden toimintakat-
teeseen eikä tilikauden tulokseen. 
 
5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat merkittävät 
tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset 
Ei ilmoitettavaa. 
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Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 

 
Konsernitilinpäätöksen laajuus 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kunta-
konsernin tytäryhteisöt. 
   Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty jäsenosuu-
den mukaisessa suhteessa kaikki kuntayhtymät, 
joissa kunta on jäsenenä.  
   Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki osak-
kuusyhteisöt paitsi osakkuusyhteisö Asunto Oy 
Enontekiön Saanansäde 4, koska yhdistelemättä jät-
tämisellä on vain vähäinen merkitys konsernin 
omaan pääomaan. 
 
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet 
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä 
saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhtei-
söjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keski-
näiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vä-
hennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. 
Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset kat-
teet on vähennetty. 
      Konserniyhteisöjen kunnalle maksamat kiinteis-
töverot on jätetty eliminoimatta olennaisuuden pe-
riaatteen mukaan. 
 
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 
Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja pois-
toero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja las-
kennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon 
omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien 
erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemi-
sessä. 
 
Keskinäisen omistuksen eliminointi 
Kunnan konsernitilinpäätöksen omistuksen elimi-
nointimenetelmä vastaa olennaisilta osin hankinta-
menomenetelmää. Eliminointieroa ei kuitenkaan 
pääsääntöisesti kohdisteta konsernitaseessa omai-
suus- ja velkaerille, vaan ne kirjataan oman pääoman 
lisäykseksi tai vähennykseksi riippumatta siitä, mitkä 
tekijät ovat vaikuttaneet eliminointieron syntymi-
seen. 
 
Vähemmistöosuudet 
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja ali-
jäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin 
omasta pääomasta konsernitaseessa. Negatiivisia 
vähemmistöosuuksia ei ole erotettu. 
 
 

Suunnitelmapoistojen oikaisu 
Kuntakonsernin sisällä käytettyjä erilaisia poistosuunnitel-
mia ei ole yhdenmukaistettu, koska oikeiden ja riittävien 
tietojen vaatimus ei edellytä epäolennaisten eroavuuk-
sien muuttamista yhtenäiseksi. 
 

Osakkuusyhteisöt 
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetel-
mällä konsernitilinpäätökseen. 
 

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja 
menetelmät 
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja 
arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätök-
sessä. 
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2019 2018

Peruspalvelujen valtionsosuus ilman tasauksia 7 316 7 104

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 1 488 1 573

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -14 -67

Yhteensä 8 789 8 610

 

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

 
 
6) Toimintatuotot (1 000 euroa) 
 

 
 
 
7) Verotulot (1 000 euroa) 
 

 
 
 
8) Valtionosuudet (1 000 euroa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

Hallinto 227 380

Viestintä 15 9

Kehittäminen ja elinvoima 124 104

Infrastruktuuri 932 1 054

Opetus 418 440

Varhaiskasvatus 123 132

Kulttuuri 70 74

Vapaa-aika 26 33

Perusturva 560 580

Yhteensä 2 496 2 808

2019 2018

Kunnan tulovero 5 043 5 155

Osuus yhteisöveron tuotosta 391 384

Kiinteistövero 829 822

Yhteensä 6 263 6 362

2019 2018

Asiakaspalvelujen ostot 6 027 6 824

Muiden palvelujen ostot 2 630 1 684

Yhteensä 8 657 8 508



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2019       119 

10) Valtuustoryhmille annetut tuet (1 000 euroa) 
 
Ei ilmoitettavaa. 

 
 
11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
 
Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu 
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.   
 
Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat: 
 

    Kunnanhallitus 29.3.2012 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET     

Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta 

Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto  

-Atk-ohjelmistot tasapoisto 5 

-Muut   5 

   

AINEELLISET HYÖDYKKEET    

Maa- ja vesialueet ei poisteta ei poisteta 

Rakennukset tasapoisto  

-Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 40 

-Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 30 

-Talousrakennukset tasapoisto  20 

-Vapaa-ajan rakennukset tasapoisto 30 

-Asuinrakennukset tasapoisto 40 

   

Kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto  

-Kadut, tiet, torit ja puistot  tasapoisto 20 

-Sillat, laiturit ja uimalat  tasapoisto 20 

-Muut maa- ja vesirakenteet  tasapoisto 20 

-Vedenjakeluverkosto  tasapoisto 45 

-Viemäriverkko  tasapoisto 35 

-Kaukolämpöverkko  tasapoisto 25 

-Sähköjohdot, muuntoasemat,  
ulkovalaistuslaitteet  

tasapoisto 15 

-Sähkö-, vesi- yms. laitosten  
laitoskoneet ja laitteet 

tasapoisto 15 

-Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet tasapoisto 15 

   

Koneet ja kalusto tasapoisto  

-Puiset alukset ja muut uivat työkoneet tasapoisto 10 

-Muut kuljetusvälineet tasapoisto 5 

-Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 5 

-Muut raskaat koneet   10 

-Muut kevyet koneet  7 

-Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet  10 

-Atk-laitteet  5 

-Muut laitteet ja kalusteet  3 

Muut aineelliset hyödykkeet    
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-Luonnonvarat käytön mukaan käytön mukaan 

-Arvo- ja taide-esineet ei poisteta ei poisteta 

      

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poisteta ei poisteta 

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET     

-Osakkeet ja osuudet ei poisteta ei poisteta 

 
 

12) Pakollisten varausten muutokset 
 
Varauksia purettiin 41 tuhatta euroa. 
 
 

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja –tappiot (1 000 euroa) 
 

 
 
 

14) Satunnaiset erät (1 000 euroa) 
 
Ei satunnaisia eriä. 
 
 

15) Muiden rahoitustuottojen erittely (1 000 euroa) 
 

 
 
 

16) Poistoeron muutos (1 000 euroa) 
 
Kirjattuun poistoeron muutokseen ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa, joten poistoeron muutosta ei tarvitse 
eritellä liitetiedoissa. 
 
 
 
 
 

2019 2018

Muut toimintatuotot

     Osakkeiden luovutusvoitot 81 30

     Maa-alueiden luovutusvoitot 0 18

Luovutusvoitot yhteensä 81 48

Muut toimintakulut

     Osakkeiden luovutustappiot 8 0

Luovutustappiot yhteensä 8 0

2019 2018

Muut rahoitustuotot

     Osinkotuotot 2 3

     Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 5 5

     Kemijoki Oy:n tuotto 574 584

     Muut rahoitustuotot 5 7

Luovutusvoitot yhteensä 586 599
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Tasetta koskevat liitetiedot 

 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

 
17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet aktivoidut menot ja pääoma-alennukset 
 
Ei ilmoitettavaa. 
 
 

18) Arvonkorotukset 
 
Vuoden 1997 avaavaan taseeseen on tehty maa-alueiden arvonkorotus 584 697,13 euroa, jonka vastakirjaus on arvon-
korotusrahastossa. 
 
 

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti (1 000 euroa) 
 

 
 
(Rakennuksiin sisältyy vuonna 2017 valmistunut Kilpisjärven monitoimitalo, joka rahoitettiin palovahinkovakuutuskorvauksella ja sen 
vuoksi sen tasearvo on vain 6 tuhatta euroa. Vuonna 2015 palanut Kilpisjärven koulu poistettiin taseesta tilikaudella 2015.) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja 

vesialueet
Rakennukset

Kiinteät 

rakenteet ja 

laitteet

Koneet ja 

kalusto

Enn.maksut ja 

keskeneräiset 

hankinnat

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 535 4 150 1 351 121 18 6 174

   Lisäykset 51 27 82 31 1 399 1 591

   Rahoitusosuudet 0 0 0 0 480 480

   Vähennykset 0 0 0 0 0 0

   Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 0

   Tilikauden poisto 0 228 100 38 0 366

Poistamaton hankintameno 31.12. 586 3 949 1 333 114 937 6 920

Kirjanpitoarvo 31.12. 586 3 949 1 333 114 937 6 920

Sijoitukset

Osakkeet 

konserniyhtiöt

Osakkeet 

omistus-

yhteys-

yhteisöt

Kunta-

yhtymä-

osuudet

Muut 

osakkeet      

ja osuudet

Yhteensä

Saamiset 

konserni-

yhteisöt

Saamiset 

muut 

yhteisöt

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 3 409 23 376 2 030 5 839 1 585 166 1 751

   Lisäykset 39 3 42 0

   Vähennykset 140 140 6 131 137

   Siirrot erien välillä -52 52 0 0

Hankintameno 31.12. 3 256 74 376 2 033 5 740 1 579 35 1 614

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 256 74 376 2 033 5 740 1 579 35 1 614

Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset
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20) Omistukset tytäryhteisöistä 
 

 
 
 
21) Omistukset kuntayhtymistä 
 

 
 
 
22) Omistukset muista yhteisöistä 
 

 
 
 
 
 
  

Nimi
omasta 

pääomasta

vieraasta 

pääomasta

tilikauden 

voitosta/ 

tappiosta

Tytäryhteisöt

   As. Oy Jussaeno Enontekiö 60 % 60 % 89 29 0

   Enontekiön Kehitys Oy Enontekiö 100 % 100 % 556 189 -47

   Enontekiön Sähkö Oy Enontekiö 100 % 100 % 910 4 688 137

   Enontekiön Vesihuolto Oy Enontekiö 100 % 100 % 1 137 1 314 -4

   Kiint. Oy Enontekiön kunnan asunnot Enontekiö 100 % 100 % 512 1 935 0

   Kiint. Oy Enontekiön Virastotalo Enontekiö 87,23 % 100 % 1 707 22 -7

   Kiint. Oy Ounasmajat Enontekiö 100 % 100 % 211 967 -1

5 122 9 144 78

Kunnan 

omistus 

osuus

Kotipaikka

Kuntakonsernin osuus (1 000 €)
Konsernin 

omistus-

osuus

Nimi
omasta 

pääomasta

vieraasta 

pääomasta

tilikauden 

voitosta/ 

tappiosta

Kuntayhtymät

   Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Rovaniemi 0,38 % 0,38 % 14 38 -1

   Lapin jätehuolto kuntayhtymä Sodankylä 4,50 % 4,50 % 126 49 18

   Lapin liitto kuntayhtymä Rovaniemi 0,87 % 0,87 % 14 35 3

   Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Rovaniemi 1,46 % 1,46 % 526 772 17

680 894 37

Kotipaikka

Kunnan 

omistus 

osuus

Konsernin 

omistus-

osuus

Kuntakonsernin osuus (1 000 €)

Nimi
omasta 

pääomasta

vieraasta 

pääomasta

tilikauden 

voitosta/ 

tappiosta

Osakkuusyhteisöt

   Kyrön Vesihuolto Oy Enontekiö 50 % 50 % 34 111 -7

Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt

   As. Oy Enontekiön Saanansäde 4 Enontekiö 46,50 % 46,50 % 130 180 0

164 290 -7

Kotipaikka

Kunnan 

omistus 

osuus

Konsernin 

omistus-

osuus

Kuntakonsernin osuus (1 000 €)
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23) Saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä muilta omistusyhteisöiltä (1 000 euroa) 
 

 
 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kunta

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

   Myyntisaamiset 0 180 0 152

   Muut saamiset 1 579 52 1 585 0

   Siirtosaamiset 0 0 0 46

   Yhteensä 1 579 233 1 585 198

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

   Myyntisaamiset 0 21 0 22

   Siirtosaamiset 0 5 0 5

   Yhteensä 0 26 0 27

Yhteensä 1 579 259 1 585 225

2019 2018

2019 2018 2019 2018

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

   Siirtyvät korot 5 51 12 0

   Kemijoki Oy rahoitustuoton jaksotus 36 59 36 59

   Laskuttamaton vuokralaskutus 0 32 0 32

   Työterveyshuollon Kela-korv. jaksotus 20 0 21 8

   Tuet ja avustukset 44 78 45 79

   Muut menoennakot ja tulojäämät 22 20 28 28

   Yhteensä 127 239 142 205

             Kunta            Konserni
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Oma pääoma (1 000 euroa) 
 

 
 
 
26) Erittely poistoerosta 
 
Kirjattuun poistoeron muutokseen ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa, joten poistoeron muutosta ei tarvitse 
eritellä liitetiedoissa. 
 
 

27) Pitkäaikaset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät (1 000 euroa) 
 

 
 
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä esitetään velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2025 tai sen jälkeen. 
 
 

28) Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat 
 
Ei ilmoitettavaa. 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018 2019 2018

Peruspääoma 1.1. 6 093 6 093 6 093 6 093

Peruspääoma 31.12. 6 093 6 093 6 093 6 093

Arvonkorotusrahasto 1.1. 585 585 585 585

Arvonkorotusrahasto 31.12. 585 585 585 585

Muut omat rahastot 1.1. 0 0 1 848 1 627

   Siirrot rahastoon 0 0 353 221

   Siirrot rahastosta 0 0 330 0

Muut omat rahastot 31.12. 0 0 1 870 1 848

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 1 265 464 1 648 684

   Siirto edelliseltä tilikaudelta 181 801 439 810

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 1 446 1 265 2 087 1 494

Tilikauden ylijäämä 32 181 23 439

Oma pääoma yhteensä 8 155 8 124 10 658 10 459

             Kunta            Konserni

2019 2018

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 197 554

             Kunta
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29) Pakolliset varaukset (1 000 euroa) 
 

 
 
 
30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä muille omistusyhteysyhteisöille (1 000 euroa) 
 

 
 
 
31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävät sekkilimiitit 
 

 
 
 
32) Liittymismaksut ja muut velat (1 000 euroa) 
 
Ei ilmoitettavaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018 2019 2018

Maankäyttösopimusten velvoitteet 369 410 369 410

Potilasvahinkovakuutus 0 0 163 162

Yhteensä 369 410 532 572

             Kunta            Konserni

Kunta

Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen

Velat tytäryhteisöille

   Saadut ennakot 0 0 0 0

   Ostovelat 0 140 0 30

   Muut velat 0 8 0 4

   Yhteensä 0 148 0 33

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

   Ostovelat 0 408 0 585

   Yhteensä 0 408 0 585

Yhteensä 0 557 0 619

2019 2018

Kunta 2019 2018

Luotollisten sekkitilien limiitit 31.12. 50 50

   - siitä käyttämättä oleva määrä 50 50



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2019       126 

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2019 2018 2019 2018

Lyhytaikaiset siirtovelat

   Tuloennakot

        Tuet ja avustukset 98 102 98 102

        Vakuutuskorvauksen käyttämätön osuus 13 27 13 27

        Muut tuloennakot 16 0 16 0

   Menojäämät

        Lomapalkkavelkajaksotus henkilösivukuluineen 830 721 1 161 968

        Muut palkkojen ja henkilösivulujen jaksotukset 4 43 70 101

        Valtionosuusjaksotus 12 131 12 131

        Korkojaksotukset 3 4 12 9

        Muut 50 0 235 173

   Yhteensä 1 025 1 028 1 616 1 511

             Kunta            Konserni
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

 
 
34) Kiinnitykset, panttaukset tai muu omaisuus velkojen vakuutena 
 
Ei ilmoitettavaa. 
 
 

35) Muut omasta puolesta annetut vakuudet 
 
Ei ilmoitettavaa. 
 
 

36) Konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet 
 
Ei ilmoitettavaa. 

 
 
37) Muut muiden puolesta annetut vakuudet 
 
Ei ilmoitettavaa. 
 

 
38) Vuokravastuiden yhteismäärä (1 000 euroa) 
 

 
 
 
 
39, 40) Muut kunnan antamat vastuusitoumukset (1 000 euroa) 
 

 
 
 

2019 2018 2019 2018

Vuokravastuut yhteensä 111 99 329 256

   - siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 43 40 160 83

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja

lunastusehdon mukaisia vastuita.

             Kunta            Konserni

2019 2018 2019 2018

Takaukset tytäryhtiöiden puolesta

   Alkuperäinen pääoma

   Jäljellä oleva pääoma 2 998 3 723 0 0

Takaukset muiden puolesta

   Alkuperäinen pääoma

   Jäljellä oleva pääoma 323 335 324 354

             Kunta            Konserni
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41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt (1 000 euroa) 
 
Arvonlisäveron palautusvastuu 
Kiinteistön mahdollisen myynnin tai käyttötarkoituksen muuttumisen yhteydessä kunnalla saattaa olla velvollisuus mak-
saa valtiolle takaisin 1.1.2007 alkaen valmistuneista kiinteistöjen rakentamis- ja perusparantamiskustannuksista kirjatut 
arvonlisäveron vähennykset ja palautukset sekä suorittaa oman käytön vero itse tehdyistä rakennustöistä. Arvonlisäve-
ron palautusvastuu perustuu arvonlisäverolain 11 lukuun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuusta 2019 2018

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 11 150 10 807

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 7 7
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Henkilöstöä, tilintarkastajien palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot 

 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 
 

 
 
 
43) Henkilöstökulut (1 000 euroa) 
 

 
 
 
44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut (1 000 euroa) 
 

 
 
 
 
 
  

Kunta 2019 2018

Hallinto 24 20

Infrastruktuuri 10 22

Opetus 41 47

Varhaiskasvatus 14 21

Perusturva 46 48

Muut 10 8

Yhteensä 145 166

Kunta 2019 2018

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan

   Palkat ja palkkiot 5 489 5 574

   Henkilöstökorvaukset -54 -90

   Henkilösivukulut

      Eläkekulut 1 312 1 339

      Muut henkilösivukulut 78 206

Yhteensä 6 826 7 029

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin 

vastaaviin 60 161

Yhteensä 6 886 7 190

Kunta 2019 2018

Kokoomus 0,4 0,4

Kristillisdemokraatit 0,1 0,1

Suomen Keskusta 2,2 0,5

Yhteensä 2,8 0,9
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45) Tilintarkastajien palkkiot (1 000 euroa) 
 

 
 
 
46) Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot 
 
Intressitahoille annetut takaukset 
 
Enontekiön kunta on valtuuston päätöksillä myöntänyt tytäryhtiöidensä puolesta omavelkaisia takauksia. Näiden ta-
kausten yhteismäärä oli vuodenvaihteessa 3,0 milj. euroa ja ne on myönnetty tytäryhteisöjen ottamien lainojen takai-
sinmaksun ja koron maksamisen vakuudeksi lainanantajalle. 
 

Intressitahoille annetut lainat 
 
Enontekiön kunta on antanut seuraaville kokonaan omistamilleen tytäryhteisöille korotonta lainaa eikä niistä ole saatu 
vakuutta: Enontekiön Vesihuolto Oy (31.12.2019 avoimena 78 710,95 euroa) ja Kiinteistö Oy Ounasmajat (66 107,77 
euroa). Lisäksi kunta on antanut kokonaan omistamalleen tytäryhteisö Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille 
490 328,29 euron pääomalainan, josta ei peritä korkoa eikä sille ole saatu turvaavaa vakuutta. 
 

Muut intressitahotapahtumat 
 
Kunnanjohtajan kanssa on 30.3.2016 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 9 kuukauden palkkaa 
vastaavasta erokorvauksesta. Erokorvaus sisältää irtisanomisajan palkan. 
 
 
 

 
 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

 
Covid-19 –pandemian vaikutus 
 
Covid-19 –koronaviruksen vaikutus kuntatalouteen näkyy välittömimmin kuntien menoissa terveydenhuollon lisäänty-
neinä kustannuksina. Vaikutukset kuntien tuloihin näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuot-
tona johtuen työllisyyden heikosta kehityksestä ja yritysten kannattavuuden heikentymisestä. 
Yleisesti ottaen epävarmuus kuntatalouden tulojen ja menojen kehityksestä lisääntyy. On todennäköistä, että vuodelle 
2020 ennustettu kunnallisverojen vahva kasvu on pienenemässä. 
Nämä edellä mainitut korona-viruksen vaikutukset koko maan kuntatalouteen tulevat koskemaan myös Enontekiön 
kuntaa. Kuntamme terveydenhuoltomenojen kasvun suuruuteen tulee vaikuttamaan se, kuinka laajalti kuntalaisiamme 
sairastuu hoitoa vaativaan korona-infektioon. Enontekiöllä matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset kuntatalouteen ovat 
merkittävät ja näin ollen pandemiasta ja sen rajoitustoimista johtuvat vaikutukset kuntatalouteen tullevat olemaan suh-
teellisesti suurempia kuin kunnissa, joissa matkailun merkitys on vähäisempää. 
 
 
 

Kunta 2019 2018

KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

   Tilintarkastuspalkkiot 5 8

   Tilintarkastajan lausunnot 0 0

   Tarkastuslautakunnan palkkiot 5 6

   Muut palkkiot 0 0

Palkkiot yhteensä 9 13
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Luettelot ja selvitykset 

 
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 

 
Kirjanpitokirja  Säilytystapa  Säilytysaika 
 
Päiväkirja   paperinen, sähköinen 10 vuotta 
Pääkirja   paperinen, sähköinen 10 vuotta 
Myyntireskontra  paperinen, sähköinen 10 vuotta 
Ostoreskontra   paperinen, sähköinen 10 vuotta 
Käyttöomaisuuskirjanpito  paperinen, sähköinen 10 vuotta 
Varastokirjanpito  paperinen  10 vuotta 
Maksuliikenne, tiliotteet  paperinen, sähköinen 10 vuotta 
Muistiotositteet  paperinen, sähköinen 10 vuotta 
Palkkakirjanpito   paperinen, sähköinen 10 vuotta 
Palkkaluettelo   paperinen  50 vuotta 
Tilinpäätös   paperinen, sähköinen pysyvästi 
Tase-erittelyt   paperinen  10 vuotta 
Liitetietotositteet  paperinen  10 vuotta 
Konsernikirjanpito  sähköinen  10 vuotta 
 
 
 

Luettelo käytetyistä tositelajeista 
 
001 Muistiot 
006 Jaksotukset 
007 Vyörytykset 
008 Oikaisut tilinavaussaldoihin 
009 Käyttöomaisuusviennit 
010 Tiliotteet 
011 Kassatositteet 
012 Vuokratilien kirjaus 
020 Myyntireskontra, suoritukset 
021 Myyntireskontra, viitesuoritukset 
040 Ostoreskontra, suoritukset 
301 Palkat 
401 Ostoreskontra 
402 Rondon tositteet 
501 Toimeentulotuki 
601 Yleishallinnon myyntilaskut 
602 Aravalainat 
604 Kehittämisen ja elinvoiman myyntilaskut 
605 Kulttuuritoimen myyntilaskut 
606 Teknisentoimen myyntilaskut 
608 Sivistystoimen myyntilaskut 
611 Viestinnän myyntilaskut 
615 Kotipalvelun myyntilaskut 
640 Vanhainkodin myyntilaskut 
644 Vesi- ja viemärilaskut 
654 Päivähoidon myyntilaskut 
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Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 

 
Tilinpäätöksen allekirjoitus 
 
 
Enontekiöllä ____ / ____ 2020 
 
Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Elli-Maria Kultima   Jari Rantapelkonen, kunnanjohtaja 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Jaakko Alamattila   Ulla Keinovaara 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Unto Kultima    Taru Mäkitalo 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Janne Näkkäläjärvi   Elina Rousu-Karlsen 

 
 
 

Tilinpäätösmerkintä 
 
Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. 
 
 
Enontekiöllä  ____ / ____ 2020 
 
KPMG Oy Ab 
 
 

 
______________________________ 
Juha Väärälä 
JHT, KHT 

 
 


