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Son rohki soma paikka ellää

Met tehemä yhessä | Mii bargat ovttas

PÄÄMÄÄRÄ:
SON ROHKI SOMA PAIKKA ELLÄÄ
STRATEGIAN TARKOITUS. Enontekiön

kunnan strategian tarkoituksena on osoittaa
Enontekiölle ja enontekiöläisille yhteinen
päämäärä sekä määrittää keinovalikoima päämäärään pääsemiseksi. Strategiaa päivitetään
vähintään valtuustokausittain. Strategiasta
laaditaan toimeenpano-ohjelma. Strategia
on perusta ja väline vuosittaisille talousarviolle
ja toimintasuunnitelmille.

ENONTEKIÖ. Enontekiö on hyvin ainutlaa-

tuinen kunta, jonka vahvuuksia ovat luonto ja
ihmiset. Suomen kaikki yli tuhatmetriset

tunturit, Euroopan parhaat revontulinäkymät
sekä puhdas ilma ja vesi ovat valttimme.
Ihmiset ovat välittömiä ja tuntevat toisensa.
Enontekiö sijaistee saamelaisalueella.
Enontekiöllä eletään monikulttuurisessa
ympäristössä kolmen valtakunnan raja-alueella.

YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ. Päämääränä on
ylläpitää ja kehittää Enontekiöstä rohki soma
paikka ellää. Jokainen asukas, yrittäjä ja vieras
sekä yhdistys, yritys ja yhteisö voi vaikuttaa
elämään sillä Enontekiön kunta olemme me.
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STRATEGIA. Päämäärään pääsemme yksin-

kertaisella strategialla MET TEHEMÄ YHESSÄ!
– MII BARGAT OVTTAS! Yhteistyöllä saamme
aikaan mahdottomiakin asioita.

ARVOT. Strategia perustuu kolmelle ydinarvolle: luonto, terveys ja yhteistyö. Kuntastrategia
on arvoperustainen ja se perustuu kuntalaisilta
kerättyihin tietoihin.

PERUSAJATUS
Enontekiön kuntastrategia perustuu kuntalaisten ja kunnan arvoihin, toimintaympäristöanalyysiin, kuntalain määrittämiin tehtäviin
ja kunnassa oleviiin resursseihin.

Enontekiön kunta edistää enontekiöläisten
ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia sekä
alueensa elinvoimaa mukaanlukien yritykset,
elinkeinoharjoittajat ja yhdistykset.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
HYVINVOINTI

LUONTO

TERVEYS

ELINVOIMA

VIESTINTÄ

YHTEISTYÖ

Enontekiön kunta järjestää palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä
tavalla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
- Enontekiön kuntaan vaikuttavat tekijät

Globalisaatio

P

O

Viihteellistyminen
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Digitalisoituminen

Lainsäädäntö

Kompleksisoituminen

Sijainti
kolmen
valtakunnan
rajalla

Soteuudistus
Suomen
talous

Markkinaehtoisuus

A

Euroopan
Unioni

Polarisoituminen

Ikääntyminen

Kaupungistuminen

Maakuntahallinto

Maahanmuutto

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
- Enontekiön kunnan erityispiirteet

LUONTO
• Arktinen luonto
• Ilma maailman puhtaimpia
• Parhaat revontulinäkymät Euroopassa
• Kaikki Suomen yli 1000 metriset tunturit
• Pinta-ala kolmanneksi suurin Suomessa
• Suojeltuja alueita yli 75 % pinta-alasta
• 8 vuodenaikaa
• Talvi yli 1/2 vuotta
• Kaamos 2 kk
• Keskiyön aurinko 2 kk
• Tieteellisentutkimuksen kohde

IHMISET
• Välittömät ihmiset
• Suhde luontoon läheinen
• Ihmiset tuntevat toisensa
• Väkiluku alle 2000
• Suomen toiseksi pienin
asukastiheys
• Saamelaisten kotiseutualue

ELINKEINOT

TALOUS

• Pien- ja mikroyrittäjyys
• Suomen suurimmat paliskunnat
• Ei teollisuutta
• Matkailu- ja palveluyrityksiä

• Valtionosuus kunnan
tuloista yli 50 %
• Alhaiset verotulot
• Velkaantumisaste korkea

LUONTO ON AVARA KOTIMME
Luonto on enontekiöläisille tärkein arvo. Luonnosta on moneksi. Luonto antaa voimaa.
Vaikka luonnosta voi saada elannon, on se myös arvo sinänsä. Luonto on enontekiöläisille tärkeä paikka uudistua.
Luontomatkailun edistäminen sekä poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen ovat tavoitteitamme.
Jokainen voi vaikuttaa siihen millainen kotimme, luonto on.

LUONTO

STRATEGISET LINJAUKSET

TOIMENPITEITÄ

• Kunnioitetaan luontoa
• Huomioidaan luontoarvot kaikessa
toiminnassa asumisesta matkailuun
• Tehdään töitä puhtaan luonnon
parhaaksi ja vaalitaan ympäristön
ainutlaatuisuutta
• Vahvistetaan ympäristötyötä,
kestävää kehitystä ja tehostetaan
kierrätystä
• Parannetaan Enontekiön
saavutettavuutta
• Edistetään luontomatkailua
• Tuetaan poro- ja luontaiselinkeinoja

• Enontekiön elinvoimaisuuden
kehittämissuunnitelma ja
hankkeet
• Ympäristön kautta oppiminen
• Ilman, vesistöjen, maiden,
tienvarsien ja kylien puhtaus
• Luontoelämyksien
kehittäminen
• Luontoon perustuvien hyvinvointituotteiden edistäminen
• Luonnossa liikkumisen edistäminen
• Lähiruokakonsepti ja
-tuotteet
• Kulttuurin ja taiteiden
tukeminen
• Käsillä tekemisen taitojen
kehittämisen tukeminen
• Revontulten maa-brändin
kehittäminen
• Luontomatkailukonseptit ja
reittien kehittäminen

• Yrittäjäportaali
• Matkailun vihreä sertifikaatti
• Lentoliikenteen kehittämisen
tukeminen
• Aurora-hanke (älytie, VT21)
• Jäämerenrata
• Kuntakeskustan ja kylien
kehittäminen
• Luonto- ja ympäristötutkimuksen tukeminen:
Biologinen tutkimusasema
ja revontulitutkimus
MITTARIT

• Luonnontila
• Hyvinvointi- ja
elinvoimakyselyt
• Säämittarit

TERVEYS ON HYVINVOINTIMME EDELLYTYS
Terveys on enontekiöläisen toimintakykyä. Hyvinvoiva enontekiöläinen on kuntastrategian tärkein tavoite.

TERVEYS

STRATEGISET LINJAUKSET

TOIMENPITEITÄ

• Edistetään myönteistä ajattelua
• Sitoudutaan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen
• Vaikutamme sairauksien
ennaltaehkäisemiseksi
• Edistetään terveellistä ja liikunnallista
elämäntapaa
• Huolehditaan turvallisuudesta

• Terveyden edistämissuunnitelma
• Hyvinvoinnin vuosikertomus
• Aktiiviset kuntalaiset (mittari)
• Yhdistystoiminnan
tukeminen
• Kansalaisopistotoiminta
• Työhyvinvoinnin ja työkyvyn
ylläpito
• Elämänhallinnan
parantamistoimet
• Terveyden edistämisen ja
sairaanhoidon palvelutaso
Lapin keskitasoa (mittari)
• Liikuntaryhmät
• Liikunta-tapahtumat
• Palo-, pelastus- ja turvallisuustoiminnan kehittämistyö
• Elinikäinen oppiminen

• Suunnitelma ikääntyneen
väestön tukemisesta ja
vanhusten palveluista
• Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma
MITTARIT

• Hyvinvointi- ja
elinvoimakyselyt
• Työllisyys Lapin keskitasoa
• Sairastavuusindeksi

YHTEISTYÖ ON ELINVOIMAN PERUSTA
Yhteistyö on Enontekiön keino menestyä. Yhteistyö tuottaa elinvoimaa.
Elinvoima tuottaa työpaikkoja, palveluita ja tyytyväisiä enontekiöläisiä,
mökkiläisiä ja vieraita. Hyvä johtaminen ja hallinto tukevat tavoitteitamme.

STRATEGISET LINJAUKSET

• Asennoidutaan yhteistyöhön
myönteisesti
• Monikulttuurisuus ja erilaisuus
on vahvuus
• Kuntalaiset huomioidaan asioiden
valmistelussa ja päätöksenteossa
• Virtaviivaistetaan johtamista
• Toimitaan kuntakonsernina
• Sitoudutaan kehittämään
”Met tehemä yhessä” -ajatusta
käytäntöön
• Ajatellaan Enontekiön etua ja
kuntalaisen parasta
• Sitoudutaan yrittäjäystävälliseen
toimintaan = Enontekiö on
yritysmyönteinen kunta
• Sitoudutaan kokeilukulttuuriin
• Kehitetään viestintää
• Kehitetään henkilöstön osaamista
• Kestävä talous
• Vähennetään byrokratiaa

YHTEISTYÖ

TOIMENPITEITÄ

• Siirrytään toimimaan
kuntakeskeisen mallin sijaan
kuntakonsernina
• Päivitetään kuntaorganisaatio vuonna 2019
• Kokeillaan uutta asioiden
valmistelu ja päätöksentekomallia 2017 ja 2019
• Toimitaan prosessikeskeisesti
ja kuvataan ydin- ja tukiprosessit
• Opitaan toimimaan ”joukkueena”, jossa jokaisella toimijalla on oma tärkeä ”pelipaikka” ja rooli
• Pidetään yllä yhteistä
kuntakonsernin verkkosivua
ja kalenteria
• Kehitetään rajat ylittävää
yhteistyötä
• Osallistutaan maakuntauudistukseen
• Vaikutetaan SOTEuudistukseen
• Harjoitetaan Enontekiön
edunvalvontaa
• Tehdään laajalti yhteistyötä
yhteistyökumppaneiden
kuten paliskuntien, Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien kanssa
• Laaditaan saamenkielen ja
kulttuurin kehittämissuunnitelma

• Osallistutaan ja vaikutetaan
digitalisaatiotyöhön sen
hyödyntämiseksi
• Parannetaan etätyömahdollisuuksia
• Kehitetään yhteisten tilojen
tehokkaampaa käyttöä
• Kotouttamistyö
• Tuetaan yhteisiä tapahtumia
• Laaditaan yhteinen asiakirja
yhdistysten ja tapahtumien
tukemisesta
• Kehitetään Enontekiön ja
yrittäjien yhteismarkkinointia
• Tehdään kuntien välistä
yhteistyötä
• Tutkitaan mahdollisuudet
kuntien välisiin yhteisiin
virkoihin
• Kehitetään lukiota tukemaan
Enontekiöläistä yrittäjyyttä
• Selvitetään Revontuliopiston
kanssa jatkosopimus kaudelle
2018-2025
• Kirjaston kehittämishanke
• Nuorisoetsivätoiminta
• Kummitoiminta ikäihmisille
MITTARIT

• Hyvinvointi- ja
elinvoimakysely

KESKEISET TAPAHTUMAT JA TYÖNJAKO 1.1.2020 ALKAEN
Kunnallisvaalit
9.4.2017
Kunnanvaltuusto
1.6.2017

2017
TP
16

Presidentinvaalit
28.1.2018
Maakuntavaalit
28.1.2018

2018
TA
18

TP
17

Eduskuntavaalit 14.4.2019
Maakuntahallinto
1.1.2020

2019
TA
19

TP
18

Enontekiö konsernin uusi
toimintatapamalli 6/2017
SOTE-järjestämislain ja
maakuntalain valmistelut

2020
TA
20

TP
19

Enontekiö
konsernin päivitetty
organisaatio 1.1.2019

Maakuntavaalit 1/2021

Presidentinvaalit 1/2024

Kunnallisvaalit 1/2021
Kunnanvaltuusto
6/2021

Eduskuntavaalit 4/2024

Kunnanvaltuusto
6/2025

2021 2022 2023 2024 2025
TA
21

Maakuntahallinto
SOTE uudistus

TP
20

TA
22

Kuntastrategia 21–29
6/2021

Hallinnon toimeenpanosuunnitelma 2019 11/2017

ENONTEKIÖN KUNTA 2020
Paikallisen osallistumisen, demokratian ja elinvoiman yhteisö,
joka hoitavat enontekiöläisten päättämiä itsehallintotehtäviä
ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä.
HYVINVOINTI
• Varhaiskasvatus
• Sivistys ja koulut
• Nuorisotoimi

ELINVOIMA
• Elinkeinopolitiikka
• Yrittäjyys
• Infrastruktuuripalvelut ml. maankäyttö
ja rakentaminen
• Terveys, liikunta ja kulttuuri ml.
vapaa-ajan palvelut
• Viestintä
Perusturva säilyy kunnan tehtävissä
vuoden 2019 loppuun saakka.

LAPIN MAAKUNTA 2020
• Sosiaali- ja terveydenhuolto
• Pelastustoimi
• Ympäristöterveydenhuolto
• Aluekehittäminen
• Alueiden käytön ja rakentamisen
ohjaus
• Työ- ja elinkeinopalvelut
• Liikennejärjestelmäsuunnittelu
ja joukkoliikenteen alueellinen
suunnittelu
• Maaseudun kehittäminen ja
lomituspalvelut

SUOMEN VALTIO
• Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys
• Perusoikeuksien turvaaminen
ja arviointi
• Turvallisuustehtävät
• Valtakunnalliset ja kv-tehtävät
• Yleinen edunvalvonta

KUNTASTRATEGIA JA SEN TOIMEENPANO
• Tästä kuntastrategiasta laaditaan erillinen toimeenpano-ohjelma, jossa huomioidaan kuntalain määrittämät asiat
• Toimeenpano-ohjelma sisältää suunnitelman tämän kuntastrategian asioiden edistämisestä
• Kuntakonsernin talousarviossa määritetään vuosittain keskeisimmät toimeenpantavat kohteet
• Kuntastrategia päivitetään vähintään valtuustokaudessa tai aina kun on tarpeen
• Toimeenpano-ohjelma päivitetään kerran vuodessa
Houkutteleva
varhaiskasvatus
Tervellisten
elintapojen
edistäminen

E
MITTARIT
• Kuntalaisia yli 2000
• Saamenkieli ja
kulttuuri elää
• Työllisyystilanne
hyvä
• Toimivat yhdistykset
• Laadukkaat yritykset
• Ainutlaatuinen ja
hyvämaineinen
Enontekiö

Laadukas
opetus

Hyvät harrastusmahdollisuudet

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI
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Toimivat
ikääntyneiden
palvelut

VT 21
edunvalvonta

Lentoliikenne
edunvalvonta
Bio
Aurora

Matkailun
edistämishankkeet

Poro- ja luontaiselinkeinojen
tukitoimet

KUNNAN ELINVOIMA

K
Konsernin
kiinteistöyhtiö

I
Ö

Konsernin
talousyksikkö

2017

Lapin maakunta
ja sote

Digitaaliset
toimintatavat
laajalti käytössä

HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN

2020

2023

E N O NTE K I Ö N K U NTA
Ounastie 165 | 99400 Enontekiö | kirjaamo@enontekio.fi

